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A MUZEUM NYITVA VAN:

Április 1-tl szeptember 30-ig : d. e. 9— 12-ig, d. u. 3—5-ig.

Október 1-tl márczius 31-ig: d. e. 9— 12-ig.

Díjtalanul : vasárnap , kedden
,
szerdán, szo?nbaton és a

csütörtökre es ünnepnapokon.

Személyenként 40 fillér belép díj mellett: csütörtökön.

A MUZEUM ZÁRVA VAN:

Újév napján, nagypéntektl husvét utáni második napig

(bezárólag), a pünkösdi ünnep két napján, a karácsonyt

megelz napon és karácsony két napján.

Ernyk
,
pálczák és csomagok a ruhatárban helyezen-

dk el. A ruhatár használatáért tárgyanként 6 fillér

fizetend.
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A KÖNYVTÁR NYITVA VAN:

péntek kivételével a hét minden napján (vasárnap is)

d. u. 3—7-ig.

Július és augusztus hónapokban a könyvtár hetenként

kétszer : szerdán és csütörtökön d. u. 3 7-ig van nyitva.

A KÖNYVTÁR ZÁRVA VAN:

Újév napján, nagypéntektl husvét utáni második napig

(bezárólag), a pünkösdi ünnep két napján, a karácsonyt

megelz napon és karácsony két napján.

A könyvtárt minden felntt s tisztességesen öltözött egj'én

díjtalanul látogathatja.



ELSZÓ.

A „ Felsmagyarországi Muzeum" -oX a négy Klimko-

vics-testvér alapította. Klimkovics Ferencz akad. fest és

budapesti fgymnáziumi tanár pendítette meg legelsbben

egy nyilvános inuzeum létesítésének az eszméjét, mit

öcscsei : Flóris
,
Béla és Gábor lelkesen felkarolván, az

1871-ik év végén megindították e tárgyban a mozgal-

mat s 1872. október 27-én a Felsmagyarországi Mu-

zeumegylet-zt megalakították. Az ügyek vezetését, mint

igazgató, Klimkovics Béla vette kezeibe és sok nehézség

legyzése után 1876. június 25-én ünnepélyesen meg-

nyitották a R'elsrnagyarországi Muzeutn-oX
,
melynek alap-

ját a négy Klimkovics-testvér sok száz darabra rúgó

különböz régiségei képezték s melynél a titkári teen-

dket 1876-ig Károly Gy. Húgé), azontúl pedig dr. St/ir

Sziárd fgimnáziumi tanár, késbb igazgató, vállalta el

s látta el ritka buzgalommal 1896-ig, a mikor a muzeum-

egylet elnökévé választották. Helyébe R. F. Görög Gyula

freáliskolai tanár lépett, ki mindvégig lelkesen töltötte

be hivatalát.

Az ország ezredéves fennállása emlékére Kassa város

közönségének áldozatkészségébl felépülvén a muzeum
jelenlegi palotája, a muzeumegylet 1899. okt. 15-én

megtartott közgylésében a muzeum összes gyjtemé-

nyeit s gyjtött pénzét, az alapítványok kivételével,

Kassa város tulajdonába bocsátotta, mire a Felsma-

gyarországi Muzeimi a város tulajdonába ment át s a

Kassai Muzeum nevet vette föl.



IV

A muzeum s a vele kapcsolatos nyilvános könyvtár

vagyoni ügyeit ma a városi tanács vezeti, a kezelési

teendk ellátása czéljából pedig egy 30 tagból álló mú-

zeumi választmány alakult, melybe a városi közgylés

három évrl három évre a bizottsági tagok és a nagy-

közönségnek a muzeum fejldését szivén visel férfiak

sorából 20, a Felsmagyarországi Muzeumcgylct pedig

saját kebelébl 10 tagot választ.

A Kassai Muzeum ma meglév gyjteményei úgyszól-

ván kizárólag adományozás utján létesültek. A muzeum-

egylet évkönyvei s okmányai valóban megkapó tanúi,

mennyi becsülésre méltó lelkesedéssel, ügyszeretettel s

hazafias áldozatkészséggel vetekedtek egymással Kassa

város közönségének, a vármegye, a felvidék s az ország

lakosságának elkel s egyszer egyénei, intézetek, köz-

hivatalok és társulatok, hogy adományaikat a közmve-
ldés oltárára letegyék. Ha oly csekélyek, vagy ha még

oly becsesek is ezek az ajándéktárgyak, most, hogy

azokat szakszeren csoportosítva a muzeum megnyílt

termeiben a közokulás kincseivé tehetjük, a legbensbb

hála s elismerés érzelmével kell megemlékeznünk mind-

azokról, akik adományaikkal a Kassai Múzeumot meg-

teremtették, bár szk terünk nem engedi, hogy a nemes

adományozókat e helyütt mind névszerint felsoroljuk.

A muzeum történetében örökemlékezetü s bízvást

mondhatjuk, egész országunk kultúrájára kiható tettel

örökítette meg nevét a miilennáris esztendben Bubics

Zsigmond valóságos bels titkos tanácsos, kassaegyház-

megyei püspök úr Nagyméltósága, aki, hogy kultu-

rális téren tapasztalható szegénységünket némileg eny-

hítse s hogy Kassa város történetében a millenniumi

ünnepség nemzeti dicsségét maradandó emlékvé tegye,

„száz darabból álló eredeti olajfestmény-gyjteményét,

50 darabból álló magyar, német, angol és franczia viz-

festményeit, 3000 rézmetszetü arczképgyüjteményét és

sok darabból álló érem, fayenee, porczellán s egyéb



ritkaságait, köztük egy ereklyét Corvin Mátyás köntösé-

bl ezüstszobrocskával “ Kassa városának ajándékozta.*

Ezek az ajándéktárgyak, a melyeket a nemes fpap

idközben tetemesen gyarapitott, a Kassai Muzeum els-

rend mkincseit képezik s mindaddig hirdetni fogják

a bkez fpap hazaszeretetét s fejedelmi áldozatkész-

ségét, a meddig az emberek szivében a hálateljes meg-

emlékezés nemes érzelme lakozni fog.

A nemes cselekedet követre talált cserneki és tarkei

Desscívffy Pál nagybirtokos urban, aki 1899. évi július

10-én a cserneki és tarkei Dessewffy-nemzetségnek az

adományozó boldogult atyja s nagybátyái, valamint az

maga által gyjtött s régi fegyverekbl, képekbl,

praehistorikus régiségekbl, majolika- s porczellántár-

gyakból, üvegekbl, régipénzek- s érmekbl, ötvösm-

vekbl és természetrajzi tárgyakból álló, hetedfélszáz

darabra rúgó nagybecs m-, illetve régiséggyüjteményét

örök idkre a Kassai Múzeumnak ajándékozta, azzal a

kikötéssel, hogy a gyjtemény együttesen s osztatlan

állapotban egy külön teremben állíttassák ki s riztessék

meg. E nagybecs gyjtemény múzeumunknak szintén

elsrend nevezetessége s örök idkön át minden em-

lékszobomál méltóbb emléke Dessewffy Pál nagylel-

kségének.

E helyütt kell végre a hála szinte s nyilvános adóját

lerónunk gróf Andrássy Dénes úr Méltósága irányában

is, aki 16,000 korona adománynyal járult hozzá a mu-

zeum gazdagításához. A fennkölt lelk s minden nemes

eszmét felkaroló fur áldozatkészségének köszönhet,

hogy a muzeum oszlopcsarnokát s lépcsházát mai

díszében láthatjuk.

Nevezetes ajándékokat adtak még : A nagymélt. Vallás-

és Közoktatásügyi m. kir. Ministérium
:
galvanoplasztikai

másolatokat, antik szobrok terrakotta másolatait, festmé-

nyeket, lepke-, madár- és tojásgyüjteményt s különféle

modern mipari czikkeket.
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Csorna József nagybirtokos úr, a magy. tud. akadé-

mia tagja : Abauj-Tornavármegyében s a szomszédos

megyékben talált praehistorikus régiségeket, egyiptomi,

antik görög s római, népvándorláskori, néprajzi s külön-

böz iparmvészeti tárgyakat.

Dr. Moskovics Leó úr : Khinából és a Szunda-szige-

tekrl származó néprajzi tárgyakat.

Hollander Tivadar úr : Észak-Amerikából származó

ethnografiai tárgyakat.

Dr. Schwartz Ignácz úr : Palesztinából ered néprajzi

tárgyakat.

Gróf Zichy Rezs úr : több száz darabból álló csiga-

gyjteményt.

Brunner Ferencz tábornok úr : keleti és délszláv

fegyvereket.

Rottauscher Károly tábornok úr : néprajzi tárgyakat,

fegyvereket s a régi Kassára vonatkozó rajzokat.

Zsolnay Miklós gyártulajdonos úr : a pécsi gyár fejl-

dését eltüntet 40 darab díszedénybl álló gyjteményt.

Végrendeleti utón a Kassai Múzeumba került Klitnko-

viics Ferencz volt budapesti tanár 15 darabból álló régi s

becses olajfestmény-gyjteménye s Henszlmann Imre volt

egyetemi tanárnak 3000 darabra rúgó metszet- s kéz-

rajzgyüjteménye is, a mivel a muzeum e nemben ritka

s fölötte nagybecs müvekkel gyarapodott.

A gyjteményeknek szakszer rendezésére a nagy-

mélt. Vallás- és Közoktatásügyi Minister úr 1001. évi

jún. hó 15-én 38,842. sz. a. kelt rendeletével alulírottat

miniszteri biztosként küldte Kassára, aki a leltározás

s rendezés munkájához ugyanazévi szeptember hó elején

kezdett hozzá. A 2080 darabból álló lepkegyüjteményt

a Múzeumok és Könyvtárak orsz. Ffelügyelségének

szives intézkedésére Ahafi Aigner Lajos úr rendezte. A

mély hála s meleg köszönet kifejezésével kell megemlékez-

nem a Múzeumok és Könyvtárak Országos Ffelügyel-
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ségérl, a melynek részérl a Kassai Múzeum irányában

folytonosan megnyilatkozó gondoskodást és a legmesz-

szebb men erkölcsi és anyagi támogatást lehetett szeren-

csém tapasztalni.

A lajstrom megírásánál nagy gond lett fordítva az

adományozók névszerint való feltüntetésére s e czélból

a kiállított tárgyak mellé még feliratos czédulák is készül-

tek, a mivel a szives adományozók irányában kedves

kötelességet vélt leróni a muzeum. Különböz s leginkább

technikai okoknál fogva azonban lehetetlen volt most,

évek múlva, minden egyes adományozó nevét megálla-

pítani, a miért e tekintetben késbbi pótlásokra lesz

szükség, ami minden esetlegesen felmerül reklamáczió-

nál készséggel meg is fog történni.

A jelen lajstromot a 110. oldaltól a 145-ikig dr. Mali-

iéi' Ede eg3
retemi magántanár irta, kit a Múzeumok és

Könyvtárak orsz. Ffelügyelsége az egyiptomi régiségek

meghatározása czéljából szives volt Kassára küldeni. A
többi rész alulírott munkája.

Kassa , 1903. május hó 48-án.

Mihalik József,

miniszteri biztos.
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FÖLDSZINT.

1. OSZLOPCSARNOK.

KÉPEK, DOMBORMÜVEK, SZOBROK, CZÉHLÁDÁK, EMLÉK-
KÖNYVEK, CZIMERES LEVELEK, PECSÉTEK STB.

1. LOTZ KÁROLY. Múzsa géniuszszal. Olajfestmény.

A mvész ajándéka.

Lotz Károly, a magyar monumentális festészetnek egyik leg-

kiválóbb képviselje, szül. Hessen-Homburgban 1833-ban. Szüleivel kora

ifjúságában Magyarországon telepedett le s egészen magyar nevelésben

részesült. Ez a magyar szellem már ifjabbkori életképeiben, utóbb fal-

festményeiben és történelmi képeiben is nyilvánult, a mirl különösen

a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum és a budapest-ferenczvárosi tem-

plom falfestményei tanúskodnak. Remek alkotásai még a budapesti

operaház, az igazságügyi palota és az országház nagyszabású plafond-

képei. Áldásos mködést fejtett ki a hazai mvészeti tanügy terén is,

évek óta különösen az orsz. mintarajziskola gyakorló festészeti, vala-

mint falfestészeti osztályának vezetésével, a hol jelenleg is mködik.

2 . SZEMLÉK MIHÁLY. Követválasztás. Olajfestmény.

A mvész ajándéka.

Szemlér Mihály szül. Pesten 1833-ban. Tanulmányait a buda-

pesti piaristák gimnáziumában kezdte meg, de félbe kellett szakítania

a szabadságharcz miatt, melyet mint honvéd küzdött végig s Temesvá-

ron fogságot szenvedett. 1856-ban a pestbelvárosi freáliskolához rajz-

tanárrá választották, a hol 35 évig mködött. Festett tájképeket, genre-

képeket, melyek mind magyar tárgyúnk s gyermekmesékhez s ifjúsági

müvekhez illusztrácziókat készített.

3 . ISMERETLEN. Németalföldi korcsmajelenet. Olaj-

festmény. Klimkovics Kerencz hagyatéka.



I. OSZLOPCSARNOK. 4 -9.

4 . ISMERETLEN. Kazinczy Ferencz mellképe. Olajfest-

mény. Ajándékozta Krajnyik Kálmán.

Kazinczy Ferencz, iró, a magyar irodalom reformátora, a- nyelv-

újítás vezére s hazai irodalmunk egyik legnagyobb alakja, szül. Ér-

Semjénben (Bihamiegye) 1759. okt. 27., megh. Széphalmon (Zemplén-

megye) 18141. aug. 21.

5 . SZÉKELY BERTALAN. Férfi mellképe. tanulmány.

Olajfestmény. A mvész ajándéka.

Székely Bertalan, történeti fest, szül. Kolozsvárott 1835-ben.

Jelenleg a budapesti mintarajziskola és rajztanárképzöintézet tanára.

Nagyobb festményeken kívül számos rajzot készített, melyek bel- s kül-

földi lapokban s könyvekben mint illusztrácziók jelentek meg.

6 . SZÉKELY BERTALAN. (Lásd az 5. sz. alatt.) Férfi

mellképe. Tanulmány. Olajfestmény. A mvész ajándéka.

7 . SZÉKELY BERTALAN. (Lásd az 5. sz. alatt.)

Gyermek mellképe. Tanulmány. Olajfestmény. A mvész
ajándéka.

8 SZÉKELY BERTALAN. (Lásd az 5. sz. alatt.)

Öregasszony mellképe. Tanulmány. Olajfestmény. A
mvész ajándéka.

9 . BENCZÚR GYULA után MÜLLNER FRIGYES.

Klimkovics Béla arczképe. Olajfestmény. Ajándékozta

Müllner F.

Klimkovics Béla, fest és rajztanár, szül. Kassán 1833. márcz.

24-én, meghalt ugyanott 1885. febr. 10-én. 1851-ben Bécsbe ment s

az ottani festiskolán két évig tanult. 1853-ban a csaJádfentartás gond-

jai reá nehezedvén, vissza jött Kassára s festésbl élt. Késbb magán-

rajziskolát alapított, melybl számos kitn tanítvány (köztük Benczúr

Gyula) került ki. 1801-ben a kassai reáliskola rajztanárává nevezték ki

s mint ilyen haláláig mködött. Klimkovics fkéj) a genre-festésben

tiint ki, de közkedveltségüek voltak oltárképei is. Akvareljei közül

nevezetesebbek : A libapásztornö, Kovács a falu végen. .4 miiutazók,

.4 gyalogposta. A szüret, Kút a falu végén s Ki a legény a csárdában.

melyet olajban is megfestett. Klimkovics Bélának hcrvadhatlan érde-

mei vannak a Felsmagyarországi Muzcumegylct s a mu/.cum megalapí-

tása körül, a melynek több éven át lelkes s fáradhatlan igazgatója is volt.
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I. OSZLOPCSARNOK. 10 17.

10 KLIMKOVICS BÉLA. (Lásd a 9. sz. alatt.) Ki a

legény a csárdában? Olajfestmény. A mvész ajándéka.

11 . ISMERETLEN. (Állítólag Rubens P. P.) Szent-Mihály

arkangyal legyzi a sátánt. Klimkovics Ferencz hagyatéka.

12 . REMBRANDT után ISMERETLEN. Rembrandt arcz-

képe. Olajfestmény. Ajándékozták a Klimkovics-testvérek.

Rembrandt Harmensz van Rijn, hollandi fest, született Leyden-

ben 1607. jul. 15-én, meghalt Amsterdamban 1669. okt. 8-án. Nem-

csak Hollandiának legnagyobb képirója, hanem hazája határain túl is

a legnagyobbak közé tartozik.

13 . ISMERETLEN. Hollandi férfi kancsóval. Olajfest-

mény. Ajándékozták a Klimkovics-testvérek.

14 ARANY JÁNOS mellszobra, gipszöntvény. Min-

tázta Izsó Miklós 1862-ben.

Arany János, Petfi mellett a legnagyobb magyar költ, született

Nagy-Szalontán 1817. márczius 2-án, meghalt Budapesten 1882. októ-

ber 22-én.

Izsó Miklós, a magyar szobrászat fényes tehetség megteremtje,

szül. Borsod-Horvátiban 1830-ban, meghalt Budapesten 1875. május

29-én. Mlbb Ferenczy István, utóbb a bécsi Gasser mhelyében tanult,

majd Münchenbe ment, hol Búsuló juhászát. a magyar genreszobrászat

els, nagyjelentség termékét mintázta, mely t egyszerre nagy szob-

rászá tette. Nevezetesebb müvei még: Csokonai Vitéz Mihály emlék-

szobra Debreczenben, a szegedi Dugonicsemlék, Fonóházi jelenet s

Petfi szobormintája, mely befejezetlenül maradt. Nagyobb számban

készült mellszobrai vésjének nagy jellemz erejérl tesznek tanúságot.

15 . BRODSZKY SÁNDOR. Vihar a Balatonon. Olaj-

festmény. A vallás- és küzokt. m. kir. Ministerium létété.

Brodszky Sándor szül. Tó-Almáson 1819-ben. Tanulmányait Bécs-

ben kezdte s Münchenben tovább képezvén magát, 1856-ban tért vissza

hazájába. Brodszky a hazai és az ideális tájképek hangulatos festje.

16 . ISMERETLEN. Tájkép romokkal. Olasz modorú

olajfestmény. Klimkovics Ferencz hagyatéka.

17 . ISMERETLEN. Allegóriái jelenet. (Mennyezetkép).

Olajvázlat. Klimkovics Ferencz hagyatéka.



I

I. OSZLOPCSARNOK. 18 -26.

18 ISMERETI.EN. Tájkép romokkal s tengerrel. Olasz

modorú olajfestmény. Klimkovics Eerencz hagyatéka.
9

19 . ORMÓS ZSIGMOND mellképe, gipsz domborm.
Ajándékozta Kugler Eerencz.

Ormós Zsigmond, miitörténeti iró, szül. Pécskán 1813. febr. 20-án,

megh. Budapesten 1804. decz. 17-én. A szabadságharc/, alatt erélyes

hazafiui mködést fejtett ki, a miért fogságot szenvedett. Az alkot-

mány visszaállítása után Temesmegye alispánja, 1871-ben pedig fispánja

lett. Alapitója s elnöke volt a Délmagyarországi Muzeumegyletnek.

20 FÉRFI MELLKÉPE. Gipsz domborm.

21 NI MELLKÉP. Gipsz domborm. Ajándékozta

Koós M.-né úrn.

22 . MOZART MELLKÉPE. Gipsz domborm. Aján-

dékozta Koós M.-né úrn.

Mozart János Farkas, német zenekölt, sziil. Salzburgban 1756.

máj. 28-án, megh. Bécsben 1701. decz. 5. A legnagyobb zenekölt.

Nagy szánni müveit a kifogyhatatlan költi ér s a mindig friss dallam-

alkotó képzelet mellett a remek alkotás nemessége teszi örökbecsvé.

23 - POKLÁK MIHÁLY mellszobra, gipszöntvény. Aján-

dékozta Krenner József.

Pollák Mihály, mépit, spáil. Bécsben 1773-ban, megh. Pesten

1855. jan. 3-án. 1803-ban Pesten telepedvén le, csakhamar kiterjedt

építészeti mködést fejtett ki. O építette József fherczeg jelenlegi

alcsuti kastélyát, a Ludoviccumot s a Magyar Nemzeti Múzeumot.

Müveit a klaszikus egyszerségre való törekvés jellemzi.

24 ISMERETLEN. Virágcsokor. Olajfestmény. Klim-

kovics Eerencz hagyatéka.

25 . PHILIPPE DE CHAMPAIGNE. Elkel hollandi

férfi arczképe. Olajfestmény. Klimkovics Eerencz ha-

gyatéka.

Champaigne Fülöp, festmvész, sziil. Brüszszelben 1602. máj.

26-áu, megh. Parisban 1674. aug. 12-én. Medici Mária királyné udvari

festje volt. Különösen arczképci kitnek.

26 PULSZKY EERENCZ mellképe, gipszdomborm.

Ajándékozta Kugler Eerencz.

4
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Pulszky Ferencz, publicistái s régiségtudományi iró, mtörténész s

politikus, szül. Eperjesen 1814. szept. 17-én s mint a Magyar Nemzeti

Muzeurn nyugalmazott igazgatója s a magyarországi múzeumok és könyv-

tárak föfelügyeljs halt meg Budapesten 1897. szept. 9-én.

27 ORLAI (PETRICS) SOMA mellképe. Gipszdom-

bormü. Ajándékozta Kugler Ferencz.

Orlai (Petrics) Soma, történeti fest, szül. Mezö-Beréuyben 1822-ben,

megh. Budapesten 1880-ban. Tanult Becsben s Münchenben. A midn
hazánkban is állandó mfítárlat alakult, Orlai Pestre költözött, hol a

történeti festészet terén nagy munkásságot fejtett ki. Festett számos

arczképet is.

28 NI MELLKÉP. Gipsz domborm. Ajándékozta

Koós M.-né úrn.

29 . GOETHE JÁNOS FARKAS mellképe. Gipsz dom-

borm. Ajándékozta Koós M.-né úrn.
Goethe János Farkas, a németek legnagyobb költje, szül. a Majna

melletti Frankfurtban 1749. aug. 28-án, megh. Weimarban 1832. márcz.

22-én.

30 . GHYCZV KÁLMÁN mellszobra, gipszöntvény.

Mintázta Izsó Miklós 1871-ben. (Lásd a 14. sz. alatt.)

Ghyczy Kálmán, magyar államférfin, szül. Komáromban 1808. febr.

12-én. megh. Budapesten 1888. febr. 28-án. A szabadságharcz kitöré-

séig volt országgylési követ, alispán, személvnöki, majd nádori itél-

mestcr végre államtitkár. 1861-ben ismét követ lett, majd az ország-

gylés elnökévé választották, 1874-ben pedig pénzügyrainisterré nevez-

ték ki. Egyike volt a magyar parlamentáris élet jellemre, alaposságra

s szónoki tehetségre nézve legkiválóbb alakjainak.

31 MADARÁSZ VIKTOR mellképe. Gipsz domborm.
Mintázta Kugler Ferencz 1868-ban. A mvész ajándéka.

Madarász Viktor, történeti fest, szül. Csehieken 1830. decz. 14-én.

Tanult Bécsben s Parisban, a hóimét a hetvenes évek elején Buda-

pestre tette át lakását, hol nem egy mestermvei gazdagította a ma-

gyar festészetet (Báthory Erzsébet, Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi

börtönben, Hunyady László, Izabella királyné).

Kugler Ferencz, szobrász, szül. 1836-ban, megh. 1875-ben. Legin-

kább arczképek mintázásával tnt ki, melyek kivitele nem egyszer

ügyes szobrászati technikára vall.

o
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32 . VIRÁG BENEDEK szobra, gipszöntvény.

Virág Benedek, költ, szül. Dióskálon (Zalamegye) 1754-ben, megh. . *

Budán 18.30. jan. 30-án. 1775-ben Pesten a pálosrendbe öltözött; e

rendnek 1785-ben történt feloszlatása után világi pappá lett. A magyar

klaszszikai irodalom legels, legjelesebb tehetsége volt s minden müvét

antik formában irta. Legjelesebb müve a Századok, melyben nemzetünk

történetét irta meg.

33 TÓTH JÓZSEF mellszobra, gipszöntvény. Min-

tázta Izsó Miklós. (Lásd a 14. sz. alatt.)

Tóth József, színész, szül. Szentesen 1823. jul. 5-én, megh. Buda-

pesten 1870. márcz. 1-én. Egyike volt legjelesebb színészeinknek, kik-

nek a magyar színészet sokat köszönhet. 1850-tl a budapesti nemzeti

színháznál mködött, jellem és cselszöv szerepeiben tnt ki legkivált

óriási erejével és páratlan egyszerségével.

34 . CORNELIUS PÉTER mellképe. Gipsz domborm.
Ajándékozta Koós M.-né úrn.

Cornelius Péter, német fest, szül. Düsseldorfban 1783-ban, megh.

Berlinben 1867*bcn. Különösen a freskó-festészetet mvelte.

35 DÜRER ALBERT szobra, gipszöntvény. Ajándé-

kozta Marastoni József.

Dürer Albert, német fest, rajzoló s metsz, szül. Nürnbergiben

1471. május 21-én, megh. ugyanott 1528. ápr. tí-án. Nagyatyja ötvös

volt Ajtós községben Békés-Gyula mellett; fia, szintén Albert, mint

ötvöslegény vándorolt ki Németországba s 1455-ben Nürnbergije kerül-

vén, Ajtós magyar nevét németre fordította le. Nejétl, Holper Bor-

bálától született második gyermeke volt Dürer Albert, a német fest

s rézmetsz-mvészet egyik legnagyobb világhírre vergdött alakja, ki

mködésével s rajzai festisége által a fa- és rézmetszés történetében

korszakot alkot. Dürer a festészeten, a fa- és rézmetszésen kívül épi-

tészettcl és szobrászattal is foglalkozott.

36 . LISZT FERENCZ mellszobra, gipszöntvény. Min-

tázta Kugler Ferencz. (Lásd a 31. sz. alatt.) A mvész
ajándéka.

Liszt Ferencz, világhír zongoramvész s zenekölt, szül. Dobor-

jánban (Sopronmegye) 1811. okt. 22-én, megh. tíayreuthban 1886.

júl. 31-én.
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37 MOLNÁR JÓZSEF. Utazó beduincsalád. Olajfest-

mény. A mvész ajándéka.

Molnár József, festmvész, szül. Zsámbékon (Pestmegye) 1821-ben.

Tanult Pesten, Velenczében, Rómában, Firenzében, Münchenben s

Parisban. 1858-tól itthon tartózkodik s történelmi, allegorikus és gen-

reképeket festett.

38 . ISMERETLEN. Mithologiai jelenet. Olajfestmény.

Ajándékozták a Klimkovics-testvérek.

39 ISMERETLEN. A boldogságos Szz a kis Jézus-

sal és szentekkel. Olajfestmény. Ajándékozta kellemesi

Melczer István.

40 JORDAENS JAKAB. Részeg Szilén. Olajfestmény.

Henszlmann Imre hagyatéka.

Jordaens Jakab, flamand fest, szül. Antwerpenben 1598. május

19-én, megh. ugyanott 1(178. okt. 18-án. Festett a népéletbl vett hu-

moros képeken kívül vallásos, allegóriái és mithologiai tárgyú és arcz-

képeket is. Egészséges realizmusa, hatalmas szinérzéke s jóizü humora

a legnagyobb flamand festk sorába emelik.

41 GRIMM RUDOLF. Aphrodité a habokon. Olajfest-

mény. Ajándékozta Lotz Károly.

Grimm Rudolf, akadémiai fest, budapesti rajztanár volt s portrék

mellett genreképeket is festett. A múlt század közepén mködött.

42 FÉRFI MELLKÉPE. Gipsz domborm. Ajándé-

kozta Kugler Ferencz.

43 . DOMBORMVKKEL DÍSZÍTETT LÉCZ, gipsz-

öntvény. Az eredetit faragta Frullini Lajos. Ajándékozta

Frde Vilmos.

Frullini Lajos, olasz szobrász, szül. Firenzében 1889. márcz. 25-én.

Olasz és külföldi kiállításokon föltnést keltett többnyire firenzei

renaissance és kvatrocsento stílusú, kitn Ízléssel és roppant gonddal

kidolgozott tölgyfafaragványaival. Ez a lécz egy ilyennek a másolata.

44 CSENGETYÜTARTÓ, kovácsolt vas. Modern. Ké-

szítette Jungfer Gyula mlakatos Budapesten. A vall. és

közoktatásügyi m. kir. Ministerium létété.



I. OSZLOPCSARNOK. 45—51.

45 - FÉRFI MELLKÉPE. Gipsz domborm. Mintázta

Kugler P'erencz. (Lásd a 31. sz. alatt.) A mvész aján-

déka.

46 FÉRFI MELLKÉPE. Gipsz domborm. Ajándé-

kozta Koós M.-né úrn.

47 . DOMBORMVEKKEL DÍSZÍTETT LÉCZ, gipsz-

öntvény. Modern. Az eredetit faragta Frullini Lajos.

(Lásd a 43. sz. alatt.) Ajándékozta Erdé Vilmos.

48 . JACOPO DA PONTÉ vagy BASSANO. Az angyal

hírül adja a pásztoroknak Krisztus születését. Olajfest-

mény. Klimkovics Ferencz hagyatéka.

Jacopo da Ponté, másképen Bassano, olasz festmvész, szül.

1510-ben, megh. 1592-ben. Fleg bibliai tárgyú képeket festett, me-

lyekkel a Bassaniak sajátos irányát megalapította.

49 . FRANCESCO SOLIMENA (ABBATE CJCCIO).

Vezekl Magdolna. Olajfestmény. Klimkovics Ferencz

hagyatéka.

Francesco Solimena szül. Nocerában 1(>57. okt. 4-én, megh. Ná-

polyban 1747. ápr. 5-én. Fölötte termékeny fest volt s Nápolyban

igen látogatott festiskolát alapított. 1723—28-ig Bécsben idzött, a

hol III. Károly és Szavójai Jen herczeg megbízásából számos müvet

alkotott.

50 . RÉVÉSZ GYÖRGY. Templomban imádkozó leány.

Olajfestmény. (Befejezetlen.) A mvész ajándéka.

Révész György, fest, szül. Ungváron 1825 körül, megh. S.-A.-Uj-

helyben 1875 körül. Mint jó tanulót s ügyes rajzolót a munkácsi gör.

kath. püspök gondjaiba vette és eleinte Ungváron taníttatta egy fest-

nél, azután pedig Bécsbe küldte, honnan Ungvárra visszatérvén, nagyobb

részt gör. kath. templomoknak festett képeket. A szabadságharezban a

híres vörössapkás honvédzászlóaljban szolgált s fhadnagy volt. Az

alkotmány helyreállítása után nem alapított magának állandó otthont,

de Abauj-, Zemplén- és Ungmegyében egyik helyrl a másikra ván-

dorolt. Festett kisebb történeti kompozicziókat, élet- s arczképekct is.

51 . ISMERETLEN. (Állítólag Jordaens Jakab). Loth

és két leánya. Olajvázlat. Klimkovics Ferencz hagyatéka.
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52 . TÁNCZOLÓ MAGYAR PARASZTLEGÉNY. Gipsz-

öntvény. Mintázta Klinikovics Béla. A mvész ajándéka.

53 . TÁNCZOLÓ MAGYAR PARASZTLEÁNY. Gipsz-

öntvény. Mintázta Klimkovics Béla. A mvész ajándéka.

54 NI MELLKÉP, gipsz domborm. Mintázta Izsó

Miklós 1872-ben. (Lásd a 14. sz. alatt.)

55 FÉRFI MELLKÉPE, gipsz domborm.

56 - FÉRFI MELLKÉPE, terrakotta domborm. Min-

tázta Kugler Ferencz. (Lásd a 31. sz. alatt.) A mvész
ajándéka.

57 . REMÉNYI EDE mellszobra. Gipszöntvény. Min-

tázta Dnnaiszky László. A mvész ajándéka.

Reményi Ede, hegedmvész és zeneiró, sziil. Egerben 1829-ben

megh. New-Yorkban 1898. máj. 15-én. Nemcsak világhír mvész, de

a magyar mzene fejlesztésének is egyik legkihatóbb apostola volt.

Dunaiszky László, szobrász, szül. Pesten 1822-ben; fia D. Lörincz

akadémiai szobrásznak. Tanult atyjánál, Münchenben, Bécsbcn és Olasz-

országban. Leginkább emlékszobrok készítésével foglalkozott.

58 . UJHÁZY FERENCZ. Gyümölcsök. Olajfestmény.

A mvész ajándéka.

Ujházy Ferencz, festmvész, sziil. Szolnokon 1827-ben. Mint

csendélet-fest lett neves mvész s e nem müvei mindig igen érde-

kes és keresett darabjai a hazai mtárlatoknak.

59 . ISMERETLEN. Diana nimfákkal a fürdben

Actaeon által meglepetve. Olajfestmény. Klimkovics Fe-

rencz hagyatéka.

A görög mítosz szerint Actaeon Aristaios fia, Ivadmos unokája volt.

Vadászat közben a nimfáival fürd Dianát meglesvén, ez t szarvassá

változtatta, mire Actaeont saját kutyái széttépték.

60 . ALEXANDRIAI SZENT-KATALIN. Gipszszobor.

Az eredeti fafaragvány a bártfai templomnak Krisztus szü-

letése nev oltáráról való s állítólag Stoss Veit müve.

Ajándékozta Frde Vilmos.

Stoss Veit, a leghíresebb német szobrászok egyike, szül. Nürnberg-

ijén 1438 körül, meghalt ugyanott 1533-ban. 1477-ben Krakóba ment.
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a hol 19 éven át, majd 1490-ban visszatérve szülvárosába, haláláig

számos oltárt s szobrot készített. Stoss a szobrászaton kívül festészet-

tel és rézmetszéssel is foglalkozott. Állítólag Felsmagyarországon is

mködött.

61 . HUNYADY MÁTYÁS KIRÁLY MELLKÉPE, gipsz

domborm. Felirata: REX MATHIAS HVNGARIAE.
Ajándékozta a vall. és közokt. m. kir. Ministerium. Az

eredeti, sötétzöld szerpentinbl s alabastromból való

domborm, melyet Mátyás királyunk részére valamely

olasz szobrász, valószinüleg Bcnedetto da Majano készített,

a bécsi csász. és kir. udvari gyjteményben van.

Hunyady Mátyás, Magyar- s Csehország királya, Ausztria herczege,

Hunyady Jánosnak es Szilágyi Erzsébetnek második lia, sziil. Kolozs-

várt 1440. febr. 29-án, meghalt Becsben 1490. ápr. G-án.

62 . MÉSZÖLY GÉZA mellszobra. Gipszöntvény. Min-

tázta Stróbl Alajos. A mvész ajándéka.

Mészöly Géza, a legkiválóbb magyar tájképfestk egyike, szül.

Sárbogárdon 1844-ben, megh. Jobbágyiban (Xógrádmegye) 1887. nov.

12-én. Tanult Budapesten, Becsben s Münchenben. Tisza- és balaton-

vidéki tájképei elsrend remekek.

Stróbl Alajos, szobrász, sziil. Liptó-Ujváron 1850. jun. 21-én.

Jelenleg a budapesti országos mintarajziskola szobrász-tanára. Kiválóbb

miivei : a budapesti Arany János-szobor, a budapesti Dcák-mauzoleum

szarkofágja, az esztergomi Simorcmlék, Erzsébet királyné mellszobra stb.

63 . SZENT-BORBÁLA. Gipszszobor. Az eredeti fa-

faragvány a bártfai Krisztus születése oltárról való

s állítólag Stoss Veit müve. (Lásd a (>0. sz. alatt). Aján-

dékozta Frde Vilmos.

64 BEATRIX királyné mellképe. Gipsz domborm.
Felirata : REGINA HVNGARIAE BEATRIX DE ARA-
GÓNIA. Ajándékozta a vall. és közokt. m. kir. Ministe-

rium. Az eredeti, sötétzöld szerpentinbl s alabastrom-

ból való domborm, melyet Mátyás királyunk részére

valamely olasz szobrász, valószinüleg Bencdetto da Ma-

jano készített, a bécsi csász. és kir. udvari gyjtemény-

ben van.
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Aragóniái Beatrix, Aragóniái Ferdinánd nápolyi király leánya,

Hunyady Mátyásnak második felesége volt, kivel 1471). szept. 15-én

hallatlan pompával ünnepelte meg menyegzjét Nápolyban per procura,

a hol Mátyás királyt Pongráez János képviselte. Ugyanabban az

évben, decz. 12-én, koronázták királynévá Székesfehérváron. Mátyás

halála után 1501-ben kénytelen volt visszatérni hazájába, hol 1508.

szept. 18-án Ischia szigetén temették el.

65 EGRESSY GÁBOR mellszobra. Gipszöntvény. Min-

tázta Izsó Miklós. (Lásd a 14. sz. alatt.)

Egressy Gábor (Galambos), legjelesebb színmvészeink egyike,

szül. Lászlófalván (Borsodmegye) 1808-ban. Mködött a rozsnyói, a

kassai, a kolozsvári színházaknál, 1837 óta pedig a budapesti Nemzeti

Színháznál, melynek mint legnagyobb mvésze 1860. jul. 30-án halt

meg. Irodalmilag is mködött.

66 ISMERETLEN. Virágok. Olajfestmény. Klimkovics

Ferencz hagyatéka.

67 . CORREGGIO, ALLEGRI ANTONIO. Szent-Katalin

eljegyzése Jézussal. Olajfestmény. Klimkovics Ferencz

hagyatéka.

Correggio, tulajdonkép Allegri Antonio, olasz fest, szül. Correg-

gioban 1404 körül, megh. ugyanott 1534-ben. Az olasz fe&tészct els-

rend képviseli sorába tartozik. Festményei az alakok érzéki bájával,

a merész mozdulatokkal s színezésük varázsával hatnak.

68 ISMERETLEN. (Valószínleg Clouet Ferencz). Me-

dici Katalin arczképe. Olajfestmény. Felirata : CATERINE
DE MEDICIS REINE DE FRANCÉ. (Medici Katalin,

Francziaország királynéja.) Henszlmann Imre hagyatéka.

Medici Katalin, Medici 41. Lrincz, Urbino hcrczegénck leánya, szül.

Firenzében 1519. ápr. 13-án, megh. Bloisban 1589. jan. 5-én. Nagy-

bátyja, VII. Kelemen pápa közvetítése mellett 1533-ban I. Ferencz

franczia király másodszülött fiának, Henriknek jegyezték cl, kinek ké-

sbb neje is lön. Ennek s fia, II. Ferencz királynak halála után, má-

sodszülött fia, IX. Károly uralkodása alatt Katalin lett az ország kor-

mányzó-helyettese s mint ilyen idézte el az 1572. aug. 24-iki véres

Bertalan- éjt, a melyen a hugenottákat tömegesen lemészárolták.

69 THAN MÓR mellképe. Gipsz domborm. Mintázta

Kugler Ferencz. A mvész ajándéka.

11
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i,

Than Mór festmvész, szül. Ó-Becsén (Bács-Bodrogmegye), 1828-ban.

Tanult Pesten, Becsben, Parisban, Rómában s Velenczében. A székes-

fváros több nyilvános épülete számára számos nagyhatású monumen-

tális falfestményen (a Nemzeti Muzeum lépcsházában, a ferenczvárosi

templomban, a központi vasúti indóházban stb.) kívül festett portrékat

és templomi szent képeket ,is.

70 ENGEL JÓZSEF mellképe. Gipsz domborm. Min-

tázta Kugler Ferencz. (Lásd a 31. sz. alatt.) A mvész
ajándéka.

Engel József szobrász, szül. 1815. okt. 26-án Sátoralja-Ujhelyen.

Tanult Bécsben, Párisban, Londonban s Olaszországban. Engel a klasszi-

kái iskola hive. Nevezetesebb mvei : Éva, a budapesti Széchényi-

emlékszobor, Balassa János, Pázmány Péter mellszobra stb.

71 . LOTZ KÁROLY festmvész mellképe. Gipsz dom-

borm. (Lásd az 1. sz. alatt.) Mintázta Kugler Ferencz

1857-ben. (Lásd a 81: sz. alatt.) A mvész ajándéka.

72 . CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY halotti maszkja.

Gipszöntvény. Készítette Izsó Miklós. (Lásd a 14. szám

alatt.) Ajándékozta özv. Izsó Miklósné.

Csokonai Vitéz Mihály, költ, szül. Debreczeuben 1778. nov. 17.,

megh. ugyanott 1805. jan. 28-án. Elsrangú költi tulajdonságainál

fogva nagy hatással volt a fejld magyar költészetre s irodalmi küz-

delmeink sorsára.

73 . BARABÁS MIKLÓS mellszobra. Gipszöntvény.

Mintázta Dunaiszky László. (Lásd az 57. sz. alatt.) A
mvész ajándéka.

Barabás Miklós, akadémiai képiró, szül. Márkustalván (Három-

székmegye) 1810. febr. 22-én, megh. Budapesten 1898. febr. 12-én.

Tanult Nagy-Enyeden, Kolozsvárt. Bécsben, Bukarestben s Olaszor-

szágban. Festett portrékat és tájképeket. Különösen arczképeinek száma

igen nagy s Magyarországnak alig van nevezetesebb embere a múlt

század öt els tizedébl, akit Barabás le ne festett volna. Barabás

nemcsak gyakorlatilag zte mvészetét, hanem annak elméleti részeivel

is tudományosan foglalkozott.

74 . RUBENS után KLIMKOVICS FERENCZ. Mária

angyalokkal. Olajfestmény. Eredetije a párisi Louvreban.

Ajándékozta kellemesi Melczer István.

— 12 —
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Rubens Péter Pál, fiamand fest, született Siegenbcn 1577. jun.

28-án, megh. Antwerpenben, 1640. máj. .‘10-án. A legnagyobb koloris-

ták egyike.

75 ISMERETLEN. Krisztus mennybemenetele. Olaj-

festmény. Ajándékozta Hericz Teréz úrhölgy.

76 . ISMERETLEN. Egy fpap térdképe. Olajfestmény.

77 . ISMERETLEN. A szepesi káptalan egy prépostja.

Olajfestmény. Ajándékozta Reiszner J.-né úrn.

78 SIMONYI ANTAL. Báró Luzsénszky Pál arczképe

1840. évi fogságában. Olajfestmény. Ajándékozta Zóna

Lipót.

Báró Luzsénszky Pál született 1791-ben, meghalt Budapesten

1869. decz. 14-én. Volt Kassa város képviselje, 1861-ben alkotmá-

nyos polgármestere, három Ízben országos képviselje s díszpolgára. A
szabadságharczban tanúsított szerepléséért hosszabb ideig kellett fog-

ságot szenvednie.

79 . KAZINCZY FERENCZ mellszobra. (Lásd a 4. sz.

alatt.) Gipszöntvény. Mintázta Marsalkó János. Ajándé-

kozta Ganzer Ede.

Marsalkó János akadémiai szobrász, szül. Lcsén 1819-ben, megh.

Budapesten 1877-ben. Tanult Bécsben, Parisban, Nápolyban és Rómá-

ban. O készítette 180-bcn a budapesti lánczhid négy szép korosz-

lánját s a kassai Szent-Erzsébet székesegyház ama tizennyolcz szobrát,

melyeket a múlt század hatvanas éveiben történt renoválás alatt he-

lyeztek el a templomon.

80 ROSKOVICS IGNÁCZ. Klimkovics Ferencz arcz-

képe. Mvészi pályájának Ö0 éves jubileumára. A m-
vész ajándéka.

Klimkovics Ferencz festmvész, Klimkovics Béla (lásd a 9. sz.

alatt) testvérbátyja, szül. Kassán 1826. aug. 31-én, megh. Budapesten,

1890. ápr. 9-én. Tanult Kassán, Egerben, Pesten Marasztoni mter-

mében, majd beállt honvédnek s végigküzdötte a szabadságharczot. En-

nek legyzetése után 1856-ig hazánk különböz vidékein élt, oltár- és

arczképeket festve, aztán Párisba ment, hol 3 évig tartózkodott. 1869-ben

rajztanári állást vállalt a fváros V. kerületi gimnáziumánál, a hol

több mint 20 évig mködött. Festett táj- és arczképeket, de különös
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elszeretettel az egyházi és történeti festészetet mvelte. Nevezetesebb

müvei: Salamon és László kibékülése Szí.-/sivárt sírjánál 1083-ban, Sa-

lamon király végperezei a Póla melle!ti barlangban. Tiszaháti falusi bíró

s .1 Magas Tatra látképe Poprád felöl. Nagy érdeme ezenkívül, hogy

a Felsmagyarországi Muzeum alapítását kezdte meg, a mely inté-

zetnek l darabból álló becses képgyjteményét hagyományozta.

Roskovics Ignácz, kiváló egyházi és genrefest, R. Ignácz gör.

kath. nagyprépost és egyházi iró fia, szül. Szalókon (Zcmplénmegye)

1854. szept. 28-án. Tanult Budapesten s Münchenben, (lenre- és oltár-

képeken kívül falképeket is festett templomok számára.

81 . ROSKOVICS IGNÁCZ. (Lásd a 80. sz. alatt.)

Extra passzió. Olajfestmény. Ajándékozta a mvész és

Klimkovics Ferencz.

82 ISMERETLEN. A keresztéit. Olajfestmény. Aján-

dékozták a Klimkovics-testvérek.

83. ISMERETLEN. Krisztus sirbatétele. Olajfestmény.

Ajándékozták a Klimkovics-testvérek.

84 - ISMERETLEN 1 19-bl. Mária Szt.-Annával és

Szt.-Katalinnal. Olajfestmény. Felirata: Ló. 1.9. 1§0£S§M£-

ADORATE . CORPVS . E'l' . SANGVIS . (így !) DOMINI

.

NOSTRI . 1ESU . XPI . HIC . OVI . ES . SACRIFICATVS
VT SIS . MICHI (így !) PROPICÍVS . HIC . ET . VBIQVI .

PRO . RÉDEMPCIONE . NOSTRA . FVISTI . IMOLATVS.
ET . CRVC1FIXVS . MISERE . NOSTRI . (Imádjátok a

mi urunk Jézus Krisztus testét és vérét. A ki itt vagy

feláldozva, légy irgalmas nekem, itt és mindenütt. A mi

megváltásunkért feláldozva s felfeszitve, könyörülj rajtunk.)

85 . ISMERETLEN. Kazinczy Ferencz arczképe. (Lásd

a 4. sz. a.) Olajfestmény. Ajándékozta Ujházy Ferencz.

86. KLIMKOVICS FERENCZ. (Lásd a 80. sz. alatt.)

Salamon király végperczei a Póla melletti barlangban.

Olajfestmény. Ajándékozta kellemesi Melczer István.

Salamon magyar király, I. András és Jaroszló Anasztázia fia, szül.

1052-ben. I. Bélával, I. Gézával s ennek öcscsévcl Lászlóval folytatott

áldatlan viszályok s harc/.ok után Salamon az 1085-iki kisvárdai iitkö-

- 14 -
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zetból futva menekült hazájából s Cselgu bolgárországi beseny vezér-

hez állott, ki magát Konstantinápoly t akarta ostrommal megvenni.

Cselgu elesett, Salamon maga pedig nehéz lovasaival csak nagynehe-

zen menekülhetett egy rossz várba, a hol az ellenség körülfogta ket.

Salamon reggel kitört a várból, hogy meneküljön, de a görögök kísé-

retével együtt levágták. A monda szerint Salamon kevesedmagával

megmenekült s álruhában elbujdosva egy Póla melletti barlangban

mint vezekl barát élte le hátra lev éveit. Klimkovics e legendái

alakot festette meg képén.

87 . A GYERMEK AGÓNIÁJA. Domborm, carrarai

márványból. Mintázta Margó Ede. A vallás- és közok-

tatásügyi m. kir. Ministeriüm létété.

Margó Ede, szobrász, szül. Budapesten 1872-ben. A budapesti

iparmvészeti és az országos mintarajziskola szobrászati osztályának

elvégzése után tanulmányait Párisban folytatta. Ezt a müvét ott ké-

szítette.

88 ZRÍNYI ILONA mellszobra. Gipszöntvény. Min-

tázta Izsó Miklós. (Lásd a 14. sz. alatt.)

Zrínyi Ilona, Zrínyi Péter bán és Frangepán Katalin leánya, II.

Rákóczy Ferencz édesanyja, szül. Ozaljvárban 1648-ban, meghalt Niko-

demiában, 1703. febr. 18-án. 1667-ben férjhez ment I. Rákóczy Ferencz-

hez, ennek halála után pedig 1681-ben Thököly Imréhez. Lelke volt

a magyar felkelknek s szívbl gylölte a németet. A vérszomjas

CarafFa generális idejében ez ellen három évig csodálatos vitézséggel

védelmezte Munkács várát és a midn ezt árulás folytán 1688-ban

kénytelen volt feladni, Bécsbe hurczolták, hol 1691-ig fogságban

tartották. Fogságából férje az elfogott Heistcr generális kicserélésével

szabadította ki. Utóbb férjét a török számkivetésbe kisérte, hol 12

évet töltött. Tetemei fiáéival együtt Konstantinápolyban a galatai laza-

risták templomában nyugszanak.

89 II. RÁKÓCZY FERENCZ mellszobra. Gipszönt-

vény. Mintázta Izsó Miklós. (Lásd a 14. sz. alatt.)

II. Rákóczy Ferencz, erdélyi fejedelem, I. Rákóczy Ferencz és

Zrínyi Ilona fia, szül. Borsiban (Zemplénmegye) 1676. márcz. 27-én,

megh. Rodostóban, 1735. ápr. 8-án. Tetemei édesanyjáéival együtt

Konstantinápolyban a galatai lazaristák templomában nyugszanak. Rá-

kóczy Ferencz a magyar történelem egyik legnagyobb, legdicsségcsebb

alakja.
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90 . ZRÍNYI MIKLÓS mellszobra. Gipszöntvény. Min-

tázta Izsó Miklós. (Lásd a 14. sz. alatt).

Zrínyi Miklós, költ és hadvezér, horvát bán, szül. Csákvárt 1620-ban,

meghalt 1664. nov, 18-án, a Csáktornya és Ncdelistye környékén lév

erdben, vadkan által megöletve. Zrínyi mint költ, hadtudományi és

politikai iró is egyike irodalmunk legnagyobb alakjainak. Sziget vesze-

delme czimii hskölteménye Arany Jánosig páratlanul áll a magyar

költészetben.

91 . WERBCZY ISTVÁN mellszobra. Gipszöntvény.

Mintázta báró Vay Miklós.

Báró Vay Miklós (1830— 1886), báró Vay Miklós államférfiú fia,

az emlékszerü szobrászat terén jelentékeny eredményeket mutatott föl.

Nagyobb munkái a székesfehérvári Vörösmarty-szobor, Balaton-Fiireden

Kisfaludy Sándor érezszobra stb.

Werbczy István, híres jogtudós, királyi itélmester, királyi sze-

mélynök, majd nádor, született valószínleg Verbczön (Ugocsamegye)

1460 és 1470 közt, megh. Budán 1541 vagy 1542-ben.

92 . DUGONICS ANDRÁS mellszobra. Gipszöntvény.

Mintázta Izsó Miklós 1871-ben. (Lásd a 14. sz. alatt.)

Dugonics András, epikus költ, regény- és drámai ró, szül. Szege-

den 1740. okt. 17-én, megh. ugyanott 1818. jul. 15-én. 1756-ban ke-

gyesrendi pap lett s tanár volt Medgycsen, Nyitrán s végre a nagy-

szombati egyetemen, hol 1808-ban történt nyugdíjazásáig mködött.

Irodalmi mködése igen nevezetes, mert az fellépése nyitotta meg

az u. n. népies iskolát, mely a nemzeti élet ujjáteremtésében nagy

fontossággal birt.

93 . HUNYADY MÁTYÁS KIRÁLY mellszobra. Fehér

márvány. Faragta Ferenczy István. A vallás és közokt.

m. kir. Ministerium létété.

Ferenczy István, szobrász, szül. Rimaszombatban 1792-ben, megh.

ugyanott 1856. jul. 4-én. Tanult Budán, Bécsben és Rómában Canova

s Thorwaldsen oldalánál. A legels magyar úttör szobrászok egyike.

94 . LOTZ KÁROLY (Lásd az 1 . sz. alatt.) mellszobra.

Gipszöntvény. Mintázta Stróbl Alajos. (Lásd a 62. sz.

alatt.) A mvész ajándéka.

16
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95 . JÓKAI MÓR mellszobra. Gipszöntvény. Mintázta

Dunaiszky László. (Lásd az 57. sz. alatt.) A mvész
ajándéka.

Jókai Mór, a legkiválóbb s világhír magyar regényíró, szül. Rév-

K Dináromban 1825. febr. 25-én.

96 PETFI SÁNDOR mellszobra. Gipszöntvény. Min-

tázta Izsó Miklós 1872-ben. (Lásd a 14. sz. alatt).

Petfi Sándor, a legnagyobb magyar lírai költ, a magyar költé-

szetnek a világirodalomban legismertebb képviselje, szül. Kis-Krösön

(Pestmegye) 1828. jan. 1-én, meghalt a segesvári csatatéren 1849.

jul. 31-én.

97 . BÁRÓ ETY'ÖS JÓZSEF' mellszobra. Gipszönt-

vény. Mintázta Izsó Miklós. (Lásd a 14. sz. alatt.)

Báró Eötvös József, államférfiu és iró, szül. Budán 1813. szept.

13-án, megh. Pesten 1871. febr. 2-án.

98 . SZALAV LÁSZLÓ mellszobra. Gipszöntvény. Min-

tázta Izsó Miklós 1873-ban. (Lásd a 14. sz. alatt.)

Szalay László, publicista, jogtudós és kodifikátor, történetiró, szül.

Budán 1813. ápr. 18-án, megh. Salzburgban 1864. jul. 17-én.

99 . KOSSUTH LAJOS mellszobra. Gipszöntvény.

Mintázta Alexy Károly Londonban, 1856-ban.

Kossuth Lajos, világhirü magyar szónok és államférfiu, szül. Mo-

nokon (Zemplénmegye) 1802. szept. 19-én, megh. Turinban 1894.

márcz. 20-áu. A magyar történelemben Kossuth zárja be a szabadság-

hsöknek Bocskayval kezdd sorát, kik között tehetségre nézve talán

a legmagasabban áll.

Alexy Károly, kiváló szobrász, szül. Poprádon 1823-ban. Tanult s

mködött Bécsben
;
1852-ben Londonba ment s ott nagy sikereket ért

el. 1861-ben tért vissza Budapestre, a hol a városi reáliskola tanára

volt. A sok között Alexy készítette a budapesti vigadó-épület számára

a 16 tánczosnö dombormvit, melyek a motívumok leleményessége

mellett formájuk szépségével is feltn alkotások.

100 KOPORSÓ, vörös rézlemezbl. Fedelén ezüstözött

nagy kereszt emelkedik ki a koporsó lapjából, az Üdvö-

zít festett alakjával, lábainál Máriával és János apostol-
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lal. A fedél fej felli részének egyik oldalára Szent-Anna

a gyermek Máriával és Jézussal (Mettercia), a másikra

Szent-Klára van festve. A koporsó alsó részének bal

oldalán levélkoszorúban a Melith-csaiád czimere
;

eltte

e felirat

:

In hoC fVnesto sepVLChro req VIesCIt antIqVae prosapiae

ILLVstrIs heroIna CLara MILIth

CüMItIs stephanI Csaky sYperIorIs hVngarIae generaLIs

ConIVnX pIa aC sínCere Chara

(E halotti koporsóban nyugszik srégi nemzetségbl származó Milith

Klára úrasszony, gróf Csáky István felsmagyarországi generális szin-

tén szeretett és kegyes hitvestársa.)

A koporsó jobb oldalán f fell a kezeiben kardot s

mérleget tartó Szent-Agnesnek térdképe van festve,

mellette e fölirat

:

MVLIerqVak haC Vrna tkgItVr fVIt sapIkns,

fortIs De Vota :

VIVere DesIIt In noVeMbrI eLapsI annI, sepVLta

In febrVarIo LabentIs

(Az az asszony, kit e koporsó magába zár, bölcs, ers és hu volt.

Meghalt az elmúlt év novemberében, eltcmettetett a folyó év február

havában.)

A koporsóban, mely a szepeshelyi székesegyház krip-

tájában volt elhelyezve, egykor gróf Csáky Isfrá/t (szül.

1635., megh. 1699.) országbíró második feleségének,

bribéri Melüh Klárának tetemei nyugodtak. A koporsót

1830 körül a sírboltban üresen találták s késbb a gróf

Csáky-család lcsei levéltárába szállították, a honnét azt

1901-ben a grófi család, mert a levéltárt Szepes-Görgre

helyezték át, a Kassai Múzeumnak ajándékozta.

A koporsó oldalain lév kronosztikont rejt felirat sze-

rint Melith Klára 1684 november havában halt meg s

1685 február havában temették el.

— 18 —



I

68. sz. Ismeretlen. (Valószínleg Clouet Ferencz) : Medici Katalin

arczképe.
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1. SZÁMÚ TÁRLÓ.

101 . DÍSZPOLGÁRI OKLEVÉL. Báró Luzsénszky Pálé/

kit 1867. jul. 16-án választottak meg Kassa város dísz-

polgárává. Az oklevél czimlapja. Festette Klimkovics Béla.

102 . AZ ELBBI OKLEVÉL KÖTÉSE. Kék bársony,

vert ezüstdombormüvekkel díszítve. Közepén Kassa város

czimere a czimertartó angyallal.

103 EMLÉKALBUM báró Luzsénszky Pálnak, Kassa

város képviseljének a kassai szabadelv hölgyek által

adva 1869. ápr. 10-én. Czimlap. Az írást Myskovszky

Viktor kassai tanár készitette, az ornamentális részt fes-

tette Klimkovics Béla. Benne több egykorú fénykép.

104 . HABSBURGI RUDOLF németbirodalmi császár

(1273—91) pecsétje. (Rongált s hiányos.)

105 Az elbbi pecsétnek kiegészített gipszmásolata.

106 . OLMÜTZ VÁROS TANÁCSÁNAK PECSÉTJE.
A 1 6. századból.

107 - MÁRIA-TERÉZIA magyar királyn s német biro-

dalmi császárné pecsétje a 18. századból.

108 . I. LIPÓT magyar király pecsétjének gipszmáso-

lata. A 17. századból.

109 I. FERDINÁND magyar király és német birodalmi

császár pecsétjének gipszmásolata. A 16. századból.

110 . A BÉCSI CSÁSZÁRI UDVARI MARSALL pecsét-

jének gipszmásolata. A 18. századból.

111. XIII. KELEMEN PÁPA (1758—1769) ólompe-

csétje egy pápai bulláról. Egyik lapján kereszt és Péter

s Pál apostolok feje SP SP (Sanctus Petrus — Sanctus

Paulus) betkkel, a másik oldalon : CLEMENS PAPA XIII.

112 ALBUM, zöld br, szélein ezüstpántba foglalva,

mells lapja közepén a Szent István- rend kis keresztjé-

vel díszített Melczer-család zománczozott, dombormv

9*— 19 —
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czimere. Belsejében kellemesi Melczer István kir. sze-

mélynök arczképe s 157 más fénykép. Az albumot.

1869-ban kapta Melczer István a magy. kir. Ítéltábla

akkori tagjaitól, kiknek arczképei s névaláírásai az album-

ban vannak. Ajánd. kellemesi Melczer István.

113 EMLÉKKÖNYV, aranynyal préselt marokén kö-

tésben, mindkét lapján sokszín apró üveggyöngygyei

kivarrva. Mells lapján hétágu korona alatt e név

:

MINKA. Benne: emlékversek, rajzok, festmények, lepré-

selt virágok stb. A 19. század els felébl. Egy Lu-

zsénszky báró-kisasszonyé volt. Ajánd. Meskó Sándor.

114 . PECSÉTMÁSOLAT, gipsz. Mandorla-alaku lap-

ján csúcsíves fülkében Szent János, eltte térdel férfi.

Gót minuszkulás körirata: SIGILLV(M) GARDIANI
FRATRV . MINOR(UM) MONASTERY (a hely nincs

megnevezve). Valamely Keresztel Szent-Jánosról neve-

zett minoritazárda gvárdiánjának pecsétje. A 15. szá-

zadból.

115 . PECSÉTMÁSOLAT, gipsz. Mandorla-alaku lap-

ján a holdsarlón álló Szz Mária a gyermek Jézussal.

Kiterjesztett köpenye alatt térdel alakok. Gót minuszku-

lás körirata : SIGILLVM FRATERNITATIS ECCLESIE
PAROCHIAL1S VLMENSIS : 1501. Az ulmi Szz-Máriá-

ról nevezett társas-káptalan pecsétje 1501-bl.

116 PECSÉTMÁSOLAT, gipsz. Közepén a „ segít
“

Szz Mária álló alakja apáczaöltözetben
;

kiterjesztett

kezei alatt két oldalt egy-egy kisebb térdel alak. A
szelvény pajzsában ágaskodó szarvas. Körirata : SIG

(ILLUM) . MONA (STEFII) . MÓNIA (L1UM) . S (ANCTAE)
. MÁRIÁÉ . DE . MIS(ENO) . PAD . . . OR(DINIS) .

S(ANCTI) . BEN(EDICTI) . DE . OB(SERVANTIA) .

A misenói (?) Szz Mária-zárda pecsétje. A 1 6. századból.

117 JAKAB bácsi prépost pecsétjének gipszmásolata.

A 14. századból.
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118 . A BÉCSI PRÉPOSTSÁG 14. századbeli pecsét-

jének gipszmásolata.

119 . A BÉCS VÁROSA 1683-BAN TÖRTÉNT FEL-

SZABADÍTÁSÁNAK emlékére készült domborm gipsz-

másolata. Körirata: TIRK TARTARN REBELLISCHE
HUNGERN BELAGERN WIENN DEN XIV. IVLII. stb.

120 . II. FERDINÁND magyar király és német biro-

dalmi császár pecsétje. A 1 7. századból.

121 . III. FERDINÁND magyar király és német biro-

dalmi császár pecsétje. A 1 7. századból. (Hiányos.)

2. SZÁMÚ TÁRLÓ.

122 . A KASSAI LAKATOSOK, PUSKAMVESEK ÉS
ÓRÁSOK czéhartikulusainak festett czimlapja 1817-bl.

123 . CZIMERLEVÉL Schwartz Oktáv Kajetán részére

Nigrelli Oktáv császári tábornok által adományozva. Kelt

Kassán, 1699. jan. 3-án.

124 . A KASSAI ÁCS-CZÉH artikulusainak festett

czimlapja 1824-bl.

125 . PECSÉTMÁSOLAT, gipsz. Lapján trónon ül
király, jobbjánál félhold, balján csillag. Körirata: f RVD
(OLFVS : DEI : GRACIA : ROMANOR)VM : REX :

SEM(PER : AVGVSTV)S . Habsburgi Rudolf német

római császár (1273—91) pecsétje.

126 PECSÉTMÁSOLAT, gipsz. Mezején küzd farkas

és oroszlán, fölöttük négyeit üres pajzs. Körirat
: f S.

NICOLAI : GILETI : PÁLATINI : HVNGAR1E : ET :

IVDICI(S) : COMANOR(VM). Gilét Miklós nádor

pecsétje. Egy 1349. jun. 12-én kelt oklevelén lógó ere-

detirl. Ajándékozta csekei Varjú Elemér.

127 PECSÉT, fehér viasz. Lapján hármas karéjban

háromszög paizs, ebben két ferde pólya. Gót majusz-
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kulás körirata
:

(S) CIVITATIS . ZBETLENSIS. Zvvetl

ausztriai város pecsétje. A 14. századból.

128 . FÜGG PECSÉT, fehér viasz. Lapján hármas

fülke
;
a középsben Szz Mária álló alakja, karján a

gyermek Jézussal, két oldalt egy-egy szent. A 14. szá-

zad elejérl. Fpapi pecsét.

129 . KASSA SZAB. K1R. VÁROS PECSÉTJE. Kör-

irata: SIGILLUM CIVITATIS KASSA. Lapján a város-

nak II. Ulászló által 1502-ben megbvitett czimere. Az

ezüstbl való pecsétlt metszette Antonius kassai ötvös-

mester 1504-ben.

130 . PECSÉTMÁSOLAT, gipsz. Mandorla-aíaku tes-

tén csúcsíves fülkében Szz Mária ül alakja a gyermek

Jézussal. Egyházi pecsét a 15. századból.

131 KASSA VÁROS 13-IK SZÁZADBELI (valószí-

nleg 1245-bl való) PECSÉTJÉNEK GIPSZMÁSOLATA.
Lapján hármas csúcsíves fülkével díszített oltártábla

;
a

középsben Szent-Erzsébet álló alakja, a két szélsben

konzolszerü talapzaton egy-egy angyal. Gót majuszkulás

körirata: S. ELISABET . SIGILLVM . CIVIVM . DE
. CASSA .

132 PECSÉT, fehér viasz. Lapja közepén Szent-László

alakja derékig, vértesen és alabárdosan, vállain palásttal.

Gót majuszkulás körirata : f S. MAI(US) . CAP(ITV) L1

: WARADIEN(SIS) : ECC(LESI)E : AD : P(RI)V1LEGIA .

A váradi káptalan pecsétje, a 14. század elejérl.

133 PECSÉTMÁSOLAT, gipsz. Rovátkolt mezején

koronás oroszlán által rizve az ország czimere, fölötte

csöbörsisak hat pávatollaL Gót majuszkulás körirata

:

t S . THOME . VOYVODE . TRANSSILVANI . ET
. COMITI (így !) DE ZONVC. Tamás erdélyi vajda és

szolnoki fispán pecsétje, egy 1339. jan. 13-án kelt ok-

levélen lógó eredetirl. Ajándékozta csekei Varjú Elemér.
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134 . NEMESI CZ1MERLEVÉL, Ferencz magyar király

által Flack-kkcsházy Györgynek adományozva. Kelt Becs-

ben, 1792. júl. (>án. Függ pecséttel.

135 . NEMESI CZIMERLEVÉL, Mária-Terézia magyar

királyn által scharfenfelcii Mischtiak János részére ado-

mányozva. Kelt Bécsben, 1772. decz. 2-án. Függ pe-

cséttel. Ajándékozta Koczányi Béla.

136 . A KASSAI RÉZMÜVES-CZÉH 1829-bl keltezett

artikulusainak czimlapja. Rézmetszet.

137 . 11 . JÓZSEF magyar király s német római csá-

szár pecsétje. A 18. századból. (Hiányos.)

138 . II. FERENCZ német birodalmi császár pecsétje.

A 18. századból.

SZABADON.

139 . A CENTOCELLEI EROSZ terrakotta másolata.

Az eredeti antik görög márványszobor Rómában, a Vati-

káni Múzeumban. A vallás- és közokt. m. kir. Minis-

térium létété.

140 . LIBÁVAL JÁTSZÓ GYERMEK. Antik márvány-

szobor terrakotta másolata. A vallás- és közokt. m. kir.

Ministérium létété.

141 . A CAPUAI PSYCHE terrakotta másolata. Az
eredeti márványszobor, mely az attikai iskola terméke a

Kr. eltti 4. évszázadból, a Nápolyi Múzeumban. A val-

lás- és közokt. m. kir. Ministérium létété.

142 . A MILÓI VÉNUSZ mellszobra, terrakotta máso-

lat. Az eredeti antik görög márványszobor a párisi Louv-

reban. A vallás- és közokt. m. kir. Ministérium létété.

143 DEÁK FERENCZ emlékszobrának tervezete. Gipsz-

öntvény. Mintázta Zala György. A mvész ajándéka.
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Zala György, szobrász, szül. Alsó-Lendván 1858-ban. Tanult Buda-

pesten a megyetemen s a mintarajziskolában, a bécsi akadémián s

Münchenben. Egyik legkiválóbb szobrászunk. O készítette az aradi

vértanúk szobrát s a budai honvédszobrot. Ezenkívül számtalan mell-

szobrot és síremléket faragott. Jelenleg Budapesten lakik.

144 CZÉHLÁDA, fa, hullámosán hajló, rokokó Ízlés

hornyolt kartusokkal, sárgaréz fogantyúval. 17. század.

A kassai magyar- és német szabóczéhé volt.

Benne : czéhregesztrom, artikulusok, jegyzkönyvek, számadások,

czéhoklevél s különféle irat és nyomtatvány 1619-tl 1872-ig.

145 . CZÉHLÁDA, fa, zöldre festve. 19. század. A kas-

sai borbélylegényeké volt.

Benne: számadások és nyomtatványok 1858-tól 1867-ig.

146 . CZÉHLÁDA, fa, feketére festve, 2 kulcsnyilással

s ugyanannyi zárral. 18. század. A kassai kovácslegé-

nyeké volt.

Benne
:
jegyzkönyvek s különböz iratok 1788-tól 1874-ig s két

pléhperscly.

147 CZÉHLÁDA, fa, zöldre festett. 18. század. A kas-

sai szíjgyártó legényeké volt.

Benne
:

jegyzkönyvek, számadások, beíró- s vándorló-könyvek és

egyéb irat 1725-tl 1872-ig.

148 CZÉHLÁDA, fa, sárgára festve. 17. század. A
kassai lakatos-, fegyvergyártó- és órás-czéhé volt.

Benne
: jegyzkönyvek, szabályzatok, számadó- és beiró-könyvek,

artikulusok, jegyzetek, különböz iratok és nyomtatványok 1633-tól

1873-ig.

149 . CZÉHLÁDA, fa, kékre s vörösre festett. Mells

lapján középütt fekete kétfej sas jogarral s karddal,

balról tájkép Szent-Sebestyénnel, jobbról tájkép Szent-

Jakab zarándokkal. A hátlapon ugyancsak sas, az olda-

lokon tájképek. 18. század. A kassai kmves és k-
faragó-ezéhé volt.

Benne: czéhoklevél. jegyzkönyvek s különböz iratok 1715-tl

1873-ig.
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150 CZÉHLÁDA, fa. Fedele bels lapjába vésve : 1.

CZEHMESTER LIPAY JÁNOS MÁS. CZ. MESTER
SLADEK ANDRAS 1842. Ismeretlen kassai czéhé volt.

151. CZÉHLÁDA, fa, feketére és vörösre festett. 18.

század. A kassai kerékgyártó-czéhé volt.

Benne : egy 1756-ból keltezett irat s egy fapersely.

152 CZÉHLÁDA, fa, feketére és vörösre festett
;
mells

lapján korona alatt festett forgó és suj tások. Fedele bels

lapján az 1742-ik év és a mesterek nevei. A kassai

gombköt-czéhé volt.

Benne : artikulusok, jegyzkönyvek, különböz irományok és nyom-

tatványok 1603-tól 1860-ig.

153 CZÉHLÁDA, fa, sárgára fényezett. 18. század. A
kassai nyereggvártó-czéhé volt.

Benne : hártyaokmányok, jegyzkönyvek, számadások s különféle

iratok 1742-tl 1871-ig.
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II. SZÁMÚ TEREM.

ÁSVÁNY-, KZET- ÉS KÖVÜLETGYÜJTEMÉN Y.

A kiállított anyagról az egyes tárgyak mellé helyezett feliratos

czédulák nyújtanak tájékoztatást.

III. SZÁMÚ TEREM.

ÁLLATTÁK.

A kiállított anyagról az egyes tárgyak mellé helyezett feliratos

czédulák nyújtanak tájékoztatást.
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IV. ÉS V. SZÁMÚ TEREM.

KÖNYVTÁR ÉS OLVASÓTEREM. EZ UTÓBBIBAN KIÁLLÍTVA :

KÉZIRATOK, OKLEVELEK, ARMÁL1SOK, RÉGI KASSAI
KÖNYVKÖTÉSEK ÉS KASSÁRA S ABAUJ-TORNAVÁRME-

GYÉRE VONATKOZÓ RÉGI NYOMTATVÁNYOK.

Az idrendben kiállított okmányok egyszersmind az irás idnként

változó jellegét tüntetik el.

3. SZÁMÚ TÁRLÓ.

154 . OKLEVÉL, 1315. jul. 19., hártyán, zárópecsét

töredékével. Pál tornai plébános, Péter ardói és Pál

sterczi pap bizonyítják, hogy elttük Kálnói Fóka fiai,

Vincze és Péter fivérüknek, Albertnek özvegyét hitbérére

nézve nyolcz kas ni éhhel egy márka, egy lóval két

márka, 80 kepe gabonával két márka és 18 juhhal más-

fél márka értékben kielégítették. (Dátum sabbato ante

festum Beati Jacobi apostoli.) Az oklevél a benne foglalt

becs miatt különösen érdekes. Nevezetes, hogy írója,

illetve fogalmazói, miként árulják el magyar voltukat egy

kifejezéssel : azt írják ugyanis : „ altéra dimidia marca“,

ami szószerinti fordítása a másfél márkának.

155 . OKLEVÉL, 1330. okt. 4., papíron, hátára nyo-

mott pecsét töredékével. Drugeth Willerm abauji fispán

kiadványa, a melybl az okmány fakult volta miatt

csak annyit lehet kiolvasni, hogy bizonyos Detrik és Pál

a megyei törvényszék eltt (?) azért nem jelentek meg,

mert a fispán szolgálatában voltak.

156 . OKLEVÉL, 1338. máj. 10., hártyán, zárt alak-

ban, a királyi pecsét nyomaival. Károly király eltt egy-
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részrl Miklós fia Domokos, mint Detrik fia György kép-

viselje és eme Györgynek fia János, másrészrl Póka

fia Albert, Fábián fia Egyed nevében is, Fábián másik

fia Miklós, továbbá Vincze fiai Pál és András, az döb-

beni János és László nev testvérei, valamint Jakab fia

Péter képviselje gyanánt, úgyszintén István fia Benedek

abban egyeznek meg, hogy tíz évig egymást semminem
pörrel nem háborgatják. Yisegrád, 1338, in octavis quin-

denarum festi Beati Georgii martiris. Az oklevél egykorú

czimzésébl világos, hogy a másodsorban elszámláltak

Kálnai nemesek voltak. E család borsodmegyei, de Tor-

nában, Méhészen is birtokos volt.

157 . OKLEVÉL, 1339. júl. 5., hártyán, zárt alakban,

pecsétje hiányzik. A jászói kom 1ént bizonyítja, hogy So-

mosi Péter lia Egyed azt az 5 márkát, amelyet Somosi

Kayl fia Demeter mesternek a konvént eltt július else-

jén tartozott volna megadni, nem fizette le. (Dátum

quinto die termini prenotati.)

158 . OKLEVÉL, 1419. szept. 22., hártyán, szederjes-

szin zsinóron lógó ép pecséttel. A szepesi káptalan Schön-

melczer Miklósnak Kassa város nevében történt felkéré-

sére nevezett szab. kir. város ama kiváltságlevelét, a

melyben Zsigmond király 1419. aug. 16-án elrendeli,

hogy a sötét barchet szövése az egész országban csak

Kassának legyen megengedve s ilyen szövetet készít

mesterek sehol másutt meg ne telepedhessenek, hiteles

alakban átírja. ( Dátum sexta feria post festum B. Mathei

apostoli et evangélistáé.)

159 . OKLEVÉL, 1475. decz. 24., papíron, nyitott

alakban, papirfölzet kisebb pecséttel. Mátyás király az

abauj megyei Csécs és Makrancz felét, melyet a király

ifjabb Perényi Jánostól zálogképen birt, Tárczai Tamás
kir. udvarnoknak a hussziták elleni háborúkban szerzett
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érdemeiért 1500 aranyforintért zálogba adja. Buda, in

vigilia nativitatis Christi.

160 . OKLEVÉL, 1471. aug. 16., hártyán, nyitott alak-

ban, pecsétje letöredezett. Mátyás király a Wáli György

magtalan halálával gazdátlanná vált gömörmegyei Eze-

rény-pusztát néhai Chetneki András fiainak, Lászlónak,

Jánosnak és Miklósnak adományozza. Buda, feria sexta

proxima post festum Assumptionis B. Máriáé Virginis.

161 . OKLEVÉL, 1424. okt. 30., papíron, nyílt alak-

ban, pecsét nyomával. (Töredék, melynek egy harmada

hiányzik.) Garai Miklós nádor meghagyja a birság- és

adószedknek, hogy Miklós fiait, Jánost és Simont, bírói

Ítélet daczára se háborgassák javaikban. Dátum in Tata,

feria secunda proxima post (festum) beatorum Simonis

et Judae apostolorum.

162 . OKLEVÉL, 1490. okt. 28., papíron, nyitott alak-

ban, pecsétje letöredezben. II. Ulászló király (aki eme

oklevélben Ládislaus-nak íratja magát) a hségére viszsza-

tér nemes Chéczy Pált és társait kegyelmébe visszafo-

gadja. Dátum Budáé, in fest apostolorum Simonis et Judae.

163 . KASSAI HARMINCZAD-KÖNYV 1558-BÓL. Pa-

pír. Czime : Tricesime Civitatis Cassm>ien{sis) tani Extra-

neorum quam Libertatis Inductiounm secundi Quartalis

Anni 1558 stb.

164 . OKLEVÉL, 1541. márcz. 23., papíron, nyílt alak-

ban, rányomott pecséttel és az uralkodó aláírásával. /.

Ferdinánd megparancsolja Serédy Gáspár felsmagyar-

országi fkapitánynak, hogy a bártfaiakat táflyai házuk

birtokában ne háborgassa s kövessen el mindent arra

nézve, hogy ama latrok, akik Stöckel János bártfai pol-

gárt az ungvári vásárról jövet megrabolták, elfogassanak

és büntetésüket elvegyék. Nagy István irataiból gajándé-

kozta dr. Brósz László.
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165 - OKLEVÉL, 1561. júl. 31., papíron, a király sa-

játkez aláírásával és vörös viaszba nyomott, eg3'kor

papirfölzetü pecsétjével. János-Zsigmond választott ma-

gyar király rendelete fkapitányához, gyarmati Balassa

Menyhérthez, akinek megparancsolja, hogy a királyi

védelembe vett Kisvárdai Györgyöt és minden vagyonát

bármiféle támadók, de különösen Magasmarti Pathó

Menyhért ellen oltalmába vegye.

166 - OKLEVÉL, 1590. ápr. 12., papíron, nyílt alak-

ban, töredezett pecséttel és az országbíró eredeti aláírá-

sával. Búthori István országbíró nemes Farkass Pál,

ennek két fia, István és Mihály részére Szatmár várme-

gyének nyomozó parancsot küld.

167 . A KASSAI FAZEKAS-CZÉH ARTIKULUSA1
1556-ból. Papír, hártvaboritékban.

168 . RASZLAVJCZY JÁNOSNÉ USZ KLÁRA VÉG-
RENDELETE. Kelt 1587. júl. 13-án. Alul a nyolcz. tanú

névaláírása és pecsétje. Ajándékozta Lasztókay László.

169 . A KASSAI ÉS A DEBRECZENI ÖTVÖSCZÉH
CONFOEDERATIONÁLIS LEVELE. Kelt Debreczenben,

1590, júl. 18-án.

170 . KECSKEMÉTI ÖTVÖS PÉTER FELSZABA-
DÍTÓ LEVELE. Kelt Nagyváradon, 1642. május 10-én.

Kecskeméti Péter a XVII. századbeli magyar ötvösök egyik kiváló

alakja volt s Kassán is mködött. Egyik itt készült müvét, egy u. n.

ananász-serleget, a kassai ev. ref. templom kincstára rzi. 1 (180 . körül

halt meg. Érdekes jegyzeteket hagyott hátra az ötvösség gyakorlatáról

s a drágakövekrl.

171 A KASSAI ÖTVÖSCZÉH REGESZTROMA,
1600-— 1786. Papír, borjubrkötésben.

172 - BOCSKAY ISTVÁN erdélyi fejedelem armálisa

Nagy Demeter részére. Kelt Kassán, 1606. jun. 30-án.

Hártya, függ pecséttel. Balról a fejedelem, jobbról Ke-

reszti! ry György titkár aláírása.



80. sz. Roskovics Ignácz: Klimkovics Ferencz arczképe.





IV. ES V. SZÁMÚ TEREM. 173 -179.

173 . I. RÁKÓCZY GYÖRGY erdélyi fejedelem protek-

czionális levele Vadas István részére. Kelt Sáros-Patakon,

1644. febr. 23-án.

174 . GRÓF FORGÁCS ZSIGMOND levele Keéry Já-

noshoz. Kelt Kassán, 1618. febr. 1.

175 . BETHLEN GÁBOR erdélyi fejedelemnek a bihar-

megyei Sarkadra vonatkozó donátiós okmánya. Kelt

Gyula-Fejérvárt, 1616. szept. 12-én. Balról a fejedelem,

jobbról fent Péchy Simon kanczellárius, alul pedig Bö-

lönyi Gáspár titkár aláírása.

176 . LORÁNTFY ZSUZSÁNNA levele férjéhez, í.

Rákóczy György erdélyi fejedelemhez. Kelt Gyula-Fejér-

várt, 1631. jan. 14. Ajándékozta Krajnyik Ödön.

4. SZÁMÚ TÁRLÓ.

177 . KASSA VÁROSI ADÓKÖNYV 1633-ból. Cím-
lapján : Anno ljj. Az Nemes Király(i) szabad Wáros-

nak Cassónak Nemes és Böcziiletes fe-Biráiának és az

Nemes Beöcziiletes Tanácsnak akarattyáböl választottéinak

volt minket az Fólse Hostati (= fels külvárosi) adó-

szed tisztre úgymint Szegedi Miklóst és Wiettus

Pa/ickaly(i).

178 . KASSA VÁROSI ADÓKÖNYV 1635-bl. Czim-

lapján : Anno ijg. Következik Ez Kiválj Szabad város-

nak Cassának Alsó Hustaton lei' Mayorok és kerteknek

adójának Legistrotna az Nemes és Bócziilletes Biró Urunk

e kglme (= kegyelme) és az Nemes Bócziilletes Tanaez

eö kittiek akarattyáböl my elrendeltetett személyek
,
úgy-

mint Pinczer János és Egrj Eötvös Mátyás által besze-

dettetett adók ebben ez felyiil meghirt Eztendben.

179 . GRÓF BERCSÉNYI MIKLÓS ungi fispán Ugró-

czy István nev udvarbirájának konvenczió- levele. Kelt

Ung várában, 1692. júl. 2-án.
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IV. ÉS V. SZÁMÚ TEREM. 180—187.

180. CSEKLÉSZY BENEDEK kérelmez Írása Zrínyi

Ilonához, melyben a tle jogtalanul elfoglalt szl vissza-

adatását kéri. Év nélkül. Alul Zrínyi Ilona eme saját-

kezén irt utasítása : Jósa Miklós Inspectorunk Infor-

máljon bennünket ezen dologrul azon szólót meirt

(miért) foglalták ell. Dátum in Arcé :Y(ost)r<? Munkács

23. Augus. 1681. Zrínyi Ilona.

181. AU PASA, P^ger vára parancsnokának menedék-

levele Kovács Gergely és családja részére. Kelt a Kassa

alatti táborban, 1(382. szept. 3-án. Fent balról a pasa

névaláírása, középütt a pecsétje, jobbról a hatalmi jel-

vénye. A névaláíráson s a jelvényen aranyporzó.

182. II. RÁKÓCZY PERENCZ erdélyi fejedelem pro-

tekczionális levele néhai Patai Sámuel prédikátor özvegye

részére. Kelt Munkácson, 1 709. márcz. 25-én.

183. A KASSAI CSIZMADIACZÉH ARTIKULUSAI.
Kelt Kassán, 1724. szept. 13-án.

184. MÁRIA-TERÉZIA királyn meghatalmazó okle-

vele Kraisel József részére. Kelt Bécsben, 1777. decz.

5-én. Balról a királyn, jobbról fent gróf Eszterházy

Ferencz kanczellár, alul Brunsvik József udvari titkár

aláírása.

185. AZ EPERJESI BORBÉLYCZÉH bizonyítványa

Udvarhelyi István mester részére. Kelt Eperjesen, 1 70.5.

nov. 1 7. A kezdbet alapján guasfestékkel magyaros

ornamentumok festve. Ajándékozta özv. Adámi Józsefné.

186. A DEBRECZENI ÖTVÖSCZÉH SZABADÍTÓ
LEVELP2 Diószegi István tanuló részére. Kelt Debre-

czenben, 1747. szept. 25-én.

187. KOSSUTH LAJOS levele Gedeon Lajoshoz. Kelt

S.-A.-Ujhelyben, 1827. nov. 12-én.



IV. ÉS V. SZÁMÚ TEREM. 188 200.

188 . KOSSUTH LAJOS LEVELE BÁRÓ JÓSIKA

MIKLÓSHOZ. Fogalmazvány. Kelt Milánóban, 1861.

máj. 30-án.

189 VIRÁG BENEDEK (lásd a 32. sz. alatt) magyar

nyelvtudományi jegyzetei. Ev nélkül.

190 GUZMICS IZIDOR szent-benedekrendi apát és

iró (1786— 1839.) névaláírása. Év nélkül.

191 . VÖRÖSMARTY MIHÁLY magyar költ (1800—

1855) névaláírása. Ev nélkül.

192 GRÓF RÁDAY GEDEON, országgylési követ,

a Nemzeti Színház fintendánsa s a dunántúli reformá-

tus egyházkerület fgondnokának (1806— 1873.) levele

Otlik Sándorhoz. Kelt 1829-ben.

193 . GRÓF SZÉCHÉNYI ISTVÁN (lásd a 242. sz.

alatt) levele egy censorhoz. Kelt Pozsonyban, 1835.

jún. 28-án.

194 . KAZINCZY FERENCZ (lásd a 4. sz. alatt) levele.

Kelt Széphalomban, 1815. novemb. 6-án.

195 . FEJÉR GYÖRGY történetiró (1766— 1851) levele.

Kelt Pesten, 1831. nov. 4-én.

196 . LISZT FERENCZ (lásd a 36. sz. alatt) levele

dr. Schnierernéhez. Év nélkül.

197 . VADNAY KÁROLY, magyar iró (1832—1902)

levele Hevessy Gézához. Kelt Budapesten, 1889. május

19-én.

198 DEÁK FERENCZ levele Láng Ferdinándhoz, a

Vörösmarty árvái részére gyjtött adományok tárgyában.

Kelt Pesten, 1856. jan. 12-én.

199 LÉVAY JÓZSEF magyar költ (1825— ). Szüre-

tünk czimü költeményének kézirata.

200 . GÖRGEY ARTHUR 1848/9-iki magyar tábornok

levele Konrády Jánoshoz. Kelt Visegrádon, 1890. decz.

19-én. Ajándékozta Konrády János.



IV. ES V. SZÁMÚ TEREM. 201-206,

201 . KÖNYVKÖTÉS, vörösbarna borjúbr, préselt

aranydíszítésekkel . Mells lapján : 1 785. ATYA MES-
TER PAP JÁNOS ÚR I. BÉ-JÁRÓ (mester) TRAPER-
GER JOSEF UR II. (bejáró mester) RIMÁI MÁTYÁS
UR. 1. DEKÁNY KABÁT MÁTYÁS. II. (dékány) FRAN-
KOVITS JÁNOS. Benne : a kassai csizmadia-czéh feljegy-

zései 1785-tl 1869-ig. Kassai munka, 1785-bl.

202 . KÖNYVKÖTÉS, vörösbarna borjúbr, préselt

aranydiszitésekkel. Mells lapján : B : CSIZMADIA TÁR-
SASÁG ARTICULUSSÁ. Kassai munka, 1759-bl.

203 KÖNYVKÖTÉS, vörösbarna borjubr, préselt

aranydiszitésekkel. Benne : a kassai csizmadia-czéh jegy-

zkönyvei 1805-tl 1858-ig. Kassai munka 1805-bl.

KERETEKBEN.

204 NEMESI CZÍMERLEVEL, hártya. Bethlen Gábor

fejedelem által Fodor Ferencz részére adományozva.

Kelt Váradon, 1011. deczemb. 26-án. Balról a fejedelem

sajátkez aláírása. Függ pecsétje hiányzik.

205 . NEMESI CZ1MERLEVÉL, hártya. Rudolf király

által Sárközy Pál részére adományozva. Kelt Pozsony

várában, 1583. ápr. 28-án. Balról a király sajátkez alá-

írása. Jobbról felül Draskovits György kalocsai érsek s

gyri administrátor, mint kanczellár, alul Faustus Veran-

tius udvari titkár aláírásával. Függpecsétje hiányzik. A

rendkívül díszes kezdbetk s az els sor alatti ornamen-

tum valószínleg Bocskai császári czimerfest munkája.

206 . NEMESI CZIMERLEVÉL, hártya, I. Rákóczy

György fejedelem által Baronvai Máténak és Istvánnak ado-

mányozva. Kelt Gyulafejérvárott, 1643. máj. 18-án. Bal-

ról a fejedelem sajátkez aláírása. Jobbról Szalárdy Já-

nos vicesecretárius névaláírása. Függ pecsétje hiányzik.



IV. ÉS V. SZÁMÚ TEREM 207—216.

207 . NEMESI CZIMERLEVÉL, hártya. III. Ferdinánd

király által Henrichowsky alias Schustrik János részére

adományozva. Kelt Pozsony várában, 1646. okt. 22-én.

Balról a király sajátkez aláírása. Jobbról felül Szelep-

csényi György veszprémi püspök, kanczellár, alatta Orosy

György udvari titkár aláírása. Függpecsétje hiányzik.

Díszes szélrajzokkal.

208 . PROKLAMÁCZIÓ I. Ferencz József trónralépté-

rl. Magyar. Kelt Olmützben, 1848. decz. 2-án.

209 . PROKLAMÁCZIÓ V. Ferdinánd lemondásáról s

F'erencz József trónralépésérl. Német. Kelt Olmützben,

1848. decz. 2-án.

210 HAYNAU császári táborszernagy hirdetménye a

Kossuth-bankjegyek betiltása tárgyában. Kelt a budai

fhadiszálláson, 1849. jul. 1-én.

211 . HERCZEG WINDISCHGRÁTZ ALFRÉD császári

királyi tábornagy hadi jelentése a vvindschachti ütközet-

rl. Kelt a hudai tábori fhadiszálláson, 1849. boldog-

asszon}7 hó 25-én.

212 HAYNAU táborszernagy és hadi fparancsnok

proklamácziója. Kelt a gyri fhadiszálláson, 1849. júl.

1-én.

213 GÖRGEY magyar tábornok nyílt dicsér s elismer

levele Kassa város lakosaihoz. Nyomatott Kassán, Wer-

fer Károlynál.

214 . ROSKOVÁNYI GÁBOR királyi biztos felhívása

Kassa városához, a megye lakóihoz és a megyei tisztvi-

selkhöz. Kelt Kassán, 1849. január 25-én.

215 . MESKO SÁNDOR városi aljegyz felhívása a

Kassán tartózkodó honvédeknek a tanács s a csász. kir.

város-parancsnokságnál való jelentkezésre. Kelt Kassán,

1849. febr. 26. Nyomatott Kassán, Ellinger Istvánnál.

216 KOSSUTH LAJOSnak, az országos honvédelmi

bizottmány elnökének kiáltványa Magyarország népeihez.



IV. ES V. SZÁMÚ TEREM. 217 226.

Kelt Pesten, 1848. decz. 22-én. Nyomatott Landerer és

Heckenastnál Pesten.

217 . A KASSA SZABAD KIR. VÁROS közönsége által

1848-

ik évi márczius 20-án Rimanóczy Ferencz helyettes

hiró és polgármester elnöklete alatt tartott nyilvános köz-

gylés jegyzkönyve.

218 . SCHLICK császári ftábornok kiáltványa Magyar-

ország lakóihoz. Kelt Kassán, 1848. decz. 16-án.

219 SCHLICK császári ftábornok rendelete a kassai

tanácshoz a koholt hírek terjesztésének meggátlása tár-

gyában. Kelt Kassán, 1848. decz. 23-án.

220 A Kassán megjelent PECSOVICS czimü lap 1-s

száma, 1848-ból. Szerkeszt : D. J. Stolz. Nyomatott

Werfer Károlynál Kassán.

221 A KASSAI NEMZETRSÉG 2-IK SZÁZADÁ-
NAK NÉVSORA. Kassa, 1848. jul. 3-án.

222 . A KASSA-EPERJESI ÉRTESÍT 42. száma

1849-

bl. Nyomatott Kassán, Werfer Károlynál.

223 . SZEMERE BERTALAN belügyminister rendelete

Kassa város közönségéhez. Kelt Budapesten, 1848. máj.

20-án.

224

.

SAHLHAUSEN LIPÓT és Horvát Vincze, a f-

kerületi toborzási bizottmány elnöke- s jegyzjének föl-

hívása az ujonczok részére szükséges felszerelési tárgyak

adományozása tárgyában. Kelt Kassán, 1848. máj. 29-én.

225 - RIMANÓCZY FERENCZ kassai h. biró és Várjon

Gábor jegyz, mint a csend és rend fentartásával meg-

bízott választmány elnökének és tagjának proklamácziója

a ministeri országos ideiglenes bizottmány rendelete tár-

gyában. Kelt Kassán, 1848. ápr. 15-én.
N

226 . A CSEND ÉS REND FENTARTÁSÁVAL MEG-
BÍZOTT BIZOTTMÁNY felhívása Kassa közönségéhez.

Kelt Kassán, 1848. márcz. 20-án.
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IV. ES V. SZÁMÚ TEREM. 227—237.

227 . ABAUJVÁRMEGYE rendéinek Kassán, 1793.

ápr. 10-én kelt felhívása egy nemzeti játszó-színnek Pes-

ten való felállítása érdekében.

228 . A KASSAI KIR. AKADÉMIA JOG- ÉS BÖLCSÉ-
SZETKAR1 HALLGATÓINAK NÉVJEGYZÉKE 1830-

ból. Nyomatott Kassán Werfer Károlynál.

229 . OKMÁNY RIMANÓCZY JÓZSEFNEK a kassai

polgárok sorába való fölvételérl. Kelt Kassán, 1812.

okt. 17-én.

230 . KURRENTÁLÓ LEVÉL, a gonosztévk sze-

mélylei rásával, 1836-ból. A gonosztévk közt van Sobri

Jóska neve is.

231 . OKLEVÉL KLIMKOVICS IGNÁCZNAK (lásd az

emelet 13. száma alatt) a kassai polgárok sorába való

fölvételérl. Kelt Kassán, 1843. decz. 14-én.

232 . A KASSAI FKIRÁLYI NEMZETI OSKOLA
tanulóinak 1 778-ik évbeli vizsgarendje. Nyomatott Kassán

Landerer Mihálynál.

233 . A KASSAI KÁPTALAN GYÁSZJELENTÉSE
Szabó András kassai püspök haláláról. Kelt Kassán,

1819. okt. 2-án.

234 . A KASSÁI GYMNÁSIUM TANULÓINAK NÉV-
SORA 1815-ben.

235 . A KASSAI KÁPTALAN ÉS AZ EGYHÁZME-
GYEI PAPSÁG GYÁSZJELENTÉSE Cseh István kassai

püspök haláláról. Kelt Kassán, 1831. Szent-Iván hava

4-én. Nyomatott Werfer Károlynál Kassán.

236 VEVÉNY a est-eperjesi gyorsutazási intézet
u

részérl egy Kassán Mez-Kövesdre feladott küldemény-

rl. 1855. aug. 25.

237 . EGÉSZSÉGI BIZONYÍTVÁNY Komjáthy Gábor

részére. Kiállította a kassai kapitányi hivatal, 1831. jul.

24-én.



IV. ÉS V. SZÁMÚ TEREM. 238—240.

238 ELLINGER JÁNOS LÁSZLÓ kassai könyvnyom-

tatónak a könyvnyomtatók társulatába rendes tagúi való

beiktatására vonatkozó oklevél. Kelt Kassán, 1835. ápr.

21-én. Felül Kassa város egykorú rézmetszetei látképe.

239 - A KASvSAl FAZÉKAS-CZÉH felszabaditó-levele

Debreczeni József tanuló részére. Kelt Kassán, 1825.

szept. 17. Felül Kassa város egykorú fametszett! látképe.

240 - KASSA VÁROS 1810. évi márczius 27-én s kö-

vetkez napjain megejtett tisztulásának táblázatos ki-

mutatása, a megválasztott tisztviselk névsorával. Felül

Kassa város egykorú rézmetszetei látképe. Metszette

Zöhrer József Kassán, nyomtatta Ellinger István Kassán.



VI. LÉPCSHÁZ. 241—245,

VI. LÉPCSHÁZ.

FESTMÉNYEK, GIPSZSZOBROK, CZÉHLÁDÁK ÉS HÍMZÉSEK.

241 . THAN MÓR. (Lásd a 69. sz. alatt.) A mohácsi

csata. (1526. aug. 29-én.) Olajfestmény. Ajándékozta

Latinovics Albin.

242 GRÓF SZÉCHÉNYI ISTVÁN szobra. Gipszönt-

vény. Mintázta Izsó Miklós. (Lásd a 14. sz. alatt)

Gróf Széchényi István, a » legnagyobb magyart, az új Magyaror-

szág egyik megteremtje, szül. Bécsben 1791. szept. 21-én, megh. Döb-

lingben 1860. ápr. 8-án. Szobrunkon mint a magyar tudományos aka-

démia s a magyar folyamhajózás megalapítója, lábainál az akadémia

épületével s hajóval van ábrázolva.

243 - I. FERENCZ JÓZSEF magyar király mellszobra.

Gipszöntvény. Mintázta Huszár Adolf 1876-ban.

Huszár Adolf, szobrász, szül. Beszterczebányán 1843-ban, megh.

Budapesten, 1885-ben. Tanult Bécsben s Olaszországban. 1881-tl

haláláig mint a szobrászat tanára mködött Budapesten az országos

mintarajztanodában. Nevezetesebb müvei : Báró Eötvös József, Petfi

Sándor és Bem szobra. Deák Ferencz és az aradi vértanuk szobrát,

hirtelen közbejött halála miatt, mások fejezték be.

244 KRAMER. Semsey Ede magyar gárdista dísz-

ruhában. Olajfestmény. Ajándékozta Semsey Remigiusz.

245 BORSOS JÓZSEF. Saját arczképe. Olajfestmény.

Ajándékozta Klimkovics Ferencz.

Borsos József, fest, szül. Veszprémben 1821. decz. 20-án, megh.

1883-ban. Tanult Pesten s Bécsben, a hol késbb egyik legkeresettebb

arczképfest lett. 1861-ben Budapesten telepedett le
;
felhagyott a fes-

tészettel s fényképészeti mtermet nyitott. Arczképekeu kívül geure-

képeket is festett.



VI. LÉPCSHÁZ. 246 -250.

246 . VAN DYCK után DOBY JEN. Medici Mária

arczképe. Eredetije Rómában, a Borghese-palotában.

Doby-Megay, szül. Henszlmann Karolina úrn hagyatéka.

Van Dyck Antal, Randi iái fest, szül. Antwerpenben 1599. márcz.

22-én, megh. Londonban 1641. deez. 9-én. Rendkívül sok képet festett

és a legelkelbb körök festje lett. I. Károly angol király udvari

festjévé s lovaggá nevezte ki. A flandriai festészetnek Rubens után

Van Dyck a legfbb dísze. Müveit nemesség és szeretetreméltóság jel-

lemzik. A rézmetszést is mvelte.

Doby Jen, rézmetsz és fest, szül. Kassán 1884. szept. 4-én. A
rajzban nagybátyjától, Henszlmann Imrétl nyert oktatást. A rézmet-

szést Pesten, a festést Bécsben tanulta. Tanulmányokat tett Rómában,

s Párisban. 1884-tl Budapesten az országos iparmvészeti iskolánál

a rézmetszés tanára. Számos kiváló rézmetszeten kívül arczképeket is

festett és több nagy mester müvét másolta.

247 . KOVÁCS MIHÁLY. Saját arczképe. Olajfestmény.

A mvész ajándéka.

Kovács Mihály, képiró, szül. Tisza-Abádon (Hevesmegye) 1819.

júl. 18., megh. Budapesten 1892. aug. 3-án. Tanult Pesten, Bécsben

s Olaszországban. Részt vett a szabadságharczban, melynek lezajlása

után Pesten rendezett be mtermet. Festett portrékat, történelmi s

oltárképeket.

248 . KOVÁCS MIHÁLY. (Lásd a 247. sz. alatt) Kovács

Mihályné arczképe. Olajfestmény A mvész ajándéka.

Kovács Mihályné, szül. Pitra de Castro i Blanco, szintén tehet-

séges fest volt. Leginkább másolással foglalkozott.

249 VELASQUEZ után KOVÁCS MIHÁLYNÉ. (Lásd

a 248. sz. alatt.) Donna Juanna Pachico, Velasquez spa-

nyol fest nejének arczképe. Olajfestmény. Eredetije a

madridi képtárban. Ajándékozta Kovács Mihály.

Velasquez, Diego Rodriguez de Sylva, spanyol fest. szül. Szevil-

lában 1599. jun. 6., megh. Madridban 1660. aug. 6-án. Velasquezt

már kortársai is a legnagyobb festk közé sorozták, aminek mai na-

pig is megmaradt. Müveivel a modern festészet fejldésére a legnagyobb

hatást gyakorolta.

250 . VELASQUEZ után KOVÁCS MIHÁLYNÉ. (Lásd

a 248. szám alatt.) Infante D. Fernando Hermanns
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de Telepe IV. arczképe. Olajfestmény. Eredetije a mad-

ridi képtárban. Ajándékozta Kovács Mihály.

251 . VELASQUEZ után KOVÁCS MIHÁLYNÉ. (Lásd

a 248. szám alatt.) Principe D. Baltasar Carlos arcz-

képe. Olajfestmény. Eredetije a madridi képtárban. Aján-

dékozta Kovács Mihály.

252 VESREK JÓZSEF. Szent-Péter. Tanulmány. Olaj-

festmény.

253 MADARÁSZ VIKTOR. (Lásd a 31. sz. alatt.)

Izsó Miklós arczképe. (Lásd a 14. sz. alatt.) Olajfestmény.

A mvész ajándéka.

254 . ISMERETLEN. Találkán. Olajfestmény.

255 . BENCZÚR GYULA. Részlet Vajk kereszteltetése

czimü képébl. Olajfestmény. A mvész ajándéka.

Benczúr Gyula, legkiválóbb történeti s arczképfestöink egyike,

szül. Nyíregyházán 1844. jun. 28-án. A rajzolás elemeibe Kassán

Klimkovics Béla vezette be, majd Klimkovics Ferenc/, vette át okta-

tását. További tanulmányait Münchenben Anschütz és Piloty oldala

melleit folytatta s ugyanott késbb önálló mtermet nyitott. 1884

óta Budapesten lakik, a hol jelenleg a festészeti mesteriskola igazga-

tója. Kiválóbb müvei : Hunyady IaíszIó hiúsítja . 11. Rákóczy Ferencz

elfogatása a nagysárosi kastélyban . / ajk kereszteltetése , XVI. Lajos

es Mária Antoinette gyermekeivel a vcrsaillcsi palotában az ostrom alatt.

XV. Lajos Dubarry boudoirjában, Bachansnö, Mályvák között. Az els

magyar biztosiló intézet megalapítása, /indavár visszafoglalása a törö-

köktl. stb.

Vajk Szent-István els magyar királynak állítólagos pogány neve.

Pauler Gyula történetíró szerint István 1)77 táján s már kereszténynek

született, mert szülei, Géza vezér és Sarolta, valamint nagybátyja,

Mihály, még 1)74 táján fölvették a keresztséget. így tehát az az állítás,

hogy Istvánt felntt korában keresztelte volna meg Adalbert prágai

püspök, legendánál nem egyéb.

256 ÓRLAl PETRICS SOMA. (Lásd a 27. sz. alatt.)

Szent-István ébredése. Olajfestmény. A vall. és közokt.

m. kir. Ministerium ajándéka.
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Szent-István, els magyar király (1000— 1038) ellen, párt- vagy

magánbosszúból, avagy politikai okból, kevéssel halála eltt, midn a

királyt hosszabb betegség gyötörte, orgyilkosságot kísérlettek meg,

melyrl az egykorú krónikás igy ir: » Négy igen elkel udvari embere,

látván, mily soká és mily súlyosan szenved, gonosz határozatra szánta

el magát és lenyugvását halálra akarta változtatni. Este felé, lámpa-

gyújtás eltt, egyikök a homályban merészen bement a király háló-

szobájába és köntöse alatt meztelen kardot vitt be gyilkolás végett.

Midn a király már lenyugodott, a kard lábába akadt, vagyis inkább

mennyei ösztönbl a földre esett. A zajtól felébredt a király, kutatta,

mi a zaj oka és meg is tudta. Az az ember nagy rettegve elébe rohan,

beismeri gonosz szándékát, a király elé borúi s bocsánatot kér. A
király nem zi el a bnbánót, könnyen megbocsátja a gonosztettet.

Azután a gonosztév, parancsra, fölfedi az árulás részeseit. Másnap a

király rendeletére eléje vezetik a czinkosokat és Ítél fölöttük. Hogy

például szolgáljanak a többinek s tanulják meg, hogyan kell megtisz-

telni urukat, megvakítatta ket és levágatta kártév kezeiket és akik

cselt vetettek az igaz életének, azok igaz Ítélettel szerencsétlenséget

hoztak saját életökre.

«

257 . VASTAGH GYÖRGY. Ulzmann Róbert arczképe.

Olajfestmény. Ajándékozta az Ulzmann-család.

Vastagh György, genre- és arczképfest, szül. Szegeden 1834-ben.

Tanulmányait Szegeden kezdte meg
;

mint gyermekhonvéd végigszen-

vedvén a szabadságharcz sanyaruságait, orosz fogságba esett. Kiszaba-

dulván, itthon, majd Bécsbcn folytatta tanulmányait, hol sikerült mü-

veket alkotott. Hazatérve valósággal elárasztották megrendelésekkel,

úgy, hogy arczképekbl máig valósággal egész képtárt festett meg.

Portrékon kívül falképeket, vallásos tárgyú és genreképeket is festett.

Ulzmann Róbert kassai születés híres bécsi orvos volt.

258 . ISMERETLEN. Van Dyck fest arczképe. (Lásd

a 24(3. sz. alatt.) Olajfestmény.

259 RÉVÉSZ GYÖRGY. (Lásd az 50. sz. alatt.) Saját

arczképe. Olajfestmény. Ajándékozták a Klimkovics-test-

vérek.

260 KASSAI NÁNDOR. Rokkant harezos mellképe.

Olajfestmény. A mvész ajándéka.

Kassai Nándor, festmvész, szül. Kassán 1860-ban. Tanult Buda-

pesten s Münchenben Hollósi Simon festiskolájában s a bajor kir.
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képzmvészeti akadémián Lietzcnmayer vezetése alatt. Ugyanakkor

Raab iskolájában a rézkarczot is gyakorolta. Több genreképét Mün-

chenben s Budapesten állította ki. Ezeken kívül akvaréi leket és arcz-

képckct is festett s elkészítette gróf Csáky Albin arczképét rézkarcz-

ban. Jelenleg a nagykállói áll. gymnázium tanára.

261 . KLIMKOVICS FERENCZ. (Lásd a 80. sz. alatt.)

Klapka György arczképe. Olajfestmény. Ajándékozták

Schalkház Lipót Örökösei.

Klapka György, honvéd tábornok, szül. Temesvárt 1820. ápr. 7-én,

megh. Budapesten 1802. máj. 17-én. Az 1848 9-iki szabadságharezban

több sikeres ütközet után hadügyminiszter volt, de a mirl csakhamar

lemondott, hogy Komárom várának parancsnoka legyen, a melyben

magát seregével együtt a világosi fegyverletétel után még 45 napig

tartotta. A komáromi kapituláczió után Londonban, Génuában, Genf-

ben és Turinban élt. 1867-ben amnesztiát kapván s hazájába vissza-

térvén, az illavai választókerület képviselje lett. Irodalmilag is mködött.

262 KOVÁCS MIHÁLY. (Lásd ;i 247. sz. alatt.) Föld-

váry Károly arczképe. Olajfestmény. A mvész ajándéka.

Földváry Károly, honvédezredes, szül. Gyergyó-Szt.-Miklóson 1809.

nov. 26., megh. Czegléden 1883. decz. 14-cn. A honvédség felállítása-

kor a híres 3. zászlóaljba lépett, mely késbb Görgey hadához tarto-

zott. Részt vett számos ütközetben, melyekben rettcnthetlen bátorságot

tanúsított. A szabadságharcz leverése után halálra, majd kegyelembl

18 évi fogságra Ítélték, mig végre Haynau megkegyelmezett neki.

1862-ben Olaszországba ment s az ottani magyar légió parancsnoka

volt 1866-ig. Az alkotmány helyreállításakor visszatért hazájába.

263 . HEGEDS ISTVÁN. Korponay János arczképe.

Olajfestmény.

Hegeds István, született Kassán, az 50-es évek elején. Fképen
oltárképeket készít. Jelenleg Amerikában lakik.

Korponay János, hadtudományi iró, testr, megh. 1881. jan. 15-én.

Katonai kiképeztetését a magyar testrségnél nyerte. Az 1848-iki

mozgalmak kezdetén a magyar hadügyi ministerium elnöki osztályának

élére állították s jórészben neki köszönhet a magyar sereg rögtön-

zött elállításánál elért bámulatos siker. Késbb a hadseregnél ezredes

lett s több csatában részt vett. A világosi fegyverletétel után Aradra

vitték s golyó általi halálra, kegyelembl 16 évi várfogságra Ítélték.

Fogságából kiszabadulva Abaujmcgyc azzal rótta le iránta háláját, hogy
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levéltárnokává választotta s ezzel szerény megélhetését biztosította.

Mint ilyen irta meg Abaujvármegye monográfiáját. 18411-tól fogva tagja

volt a magy. tudom. Akadémiának is.

264 ISMERETLEN. Kossuth Lajos arczképe. (Lásd a

99. sz. alatt.) Olajfestmény. Ajándékozta gróf Kreith Béla.

265 - ISMERETLEN. Szent-Erzsébet a szegények kö-

zött. Olajfestmény. Ajándékozták a Klimkovics-testvérek.

266 . RAFAEL után SÍDONI, 1841-ben. Madonna della

vSedia. Olajfestmény. Ajándékozta a vall. és közokt. m.

kir. Ministerium. Eredetije Firenzében, a Pitti-képtárban.

Rafael Santi, világhír olasz fest, szül. Urbinóban 1483. márcz.

28-án, megh. Rómában 1520. ápr. 6-án. Hosszú ideig a festészet fel-

tétlen fejedelme gyanánt tisztelték. Az olasz renaissance benne éri el

tetpontját s az ó- és középkori mvészet szellemének tiszta, harmo-

nikus összeolvasztását az újkor, a renaissance mvészetében. A Madonna

della Sedia Rafael leghíresebb Madonna-képe s a ni szépségnek és

anyai szeretetnek utólérhetlen festi dicsítése. Számtalanszor másol-

ták, de az eredetinek fenséges báját nem képesek a másolatok visszaadni.

267 . ISMERETLEN. Szentek martiriuma. Olajfest-

mény. Ajándékozták a Klimkovics-testvérek.

268 . CZÉHLÁDA, fa, két oldalán aranyozott sárga-

rézbl való plasztikus oroszlánfejjel. Mells lapján be-

rakva : két ágaskodó, paizsot tartó oroszlán s e fölirat

:

WEBER INNUNG. 18. század. A kassai takácsczéhé

volt.

Benne : okmányok, jegyzkönyvek, számadások, különböz iratok s

nyomtatványok 14111-tl 1874-ig cs egy brbl varrt pénzes zacskó.

269 . CZÉHLÁDA, fa, berakással díszítve. Mells lap-

ján a kétfej sas, mellén a magyar czimerrel, 1782 év-

számmal oldalozva. 18. század. A kassai kovácsczéhé.

volt.

Benne: czéhartikulusok, számadások, jegyzkönyvek, vándorlókönyv,

különböz iratok és nyomtatványok 1695-tl 1874-ig.

270 . CZÉHLÁDA, fa, két kulcslyukkal s két zárral.

18. század. A kassai borbélyczéhé volt.
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Benne: czéhartikulusok, rendtartások, jegyzkönyvek s szabaditó-

levelck 1557-tl 1875-ig.

271 . CZÉHLÁDA, fa. Oldalán berakva: egy kondér,

egy füles üst s kétfej sas, mellén a magyar czimerrel.

Másik oldalán sas és 1787 évszám. Fedelén fekv orosz-

lán vörös rézlemezbl trébelve. 18. század. A kassai

rézmüves-czéhé volt.

Benne: czéhszubályzatok, számadások, jegyzkönyvek s nyomtatvány

1640-tól 1828-ig és 2 vaskulcs.

272 CZÉHLÁDA, fa. Mells lapján 1724 évszám be-

rakva. 18. század. A kassai kádárczéhé volt.

Benne: okmányok, czéhartikulusok, számadások 16í)0-tl 1855-ig és

2 vaskulcs.

KERETEKBEN.

273 . ÁGVTERIT, fehér vászon és hálózatos csipke,

kivarrásokkal. Lapja összesen 30 kisebb négyszögbl van

összevarrva, melyek fölváltva sima vászon s áttört ala-

pon nagyobb négyágú csillagidommal díszített lapo-

kat képeznek. A csipkék fehér s barnaszinü czérnából

készitvék. A 18. századból. Ajándékozta Laszgallner Do-

rottya úrn.

274 PÁRNABETÉT, zsubrikált fehér szinti durva vá-

szon, fekete és krémsárga selyemfonállal mindkét olda-

lán egyenlen hímezve. Közepén stilizált virágok s leve-

lek. A 18. századból.

275 . TÖRÜLKÖZ KEND, fehér gyapjúszövetbl,

szélén arany- s ezüstszállal és selyemmel hímezve. A 18.

század végérl.

276 KEND, fehér gyapjúszövet, arany és ezüst fo-

nállal mindkét oldalán egyenlen hímezve. Török, a 18.

századból. Ajánd. Gleviczky Béla, ki azt egy török der-

vistl kapta ajándékba.

- 45 -



VI. LÉPCSHÁZ. 277 -280.

277 . TERÍT, selyemszövet és bársony, sokszín

selyemfonállal gazdagon kihimezve. Lapjának négy na-

gyobb mezején különböz szín selyemlapokból álló

négyszög mezkön hímzett virágok a legnagyobb válto-

zatban. A bársony-pántok találkozási pontján nagyobb

virágcsokor. Modern kézimunka, készült Párisban.

Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

278 . HÍMZÉS (ni ruhának része), olajzöld selyem-

szöveten sokszín selyemszállal virágok, kalászok és

virágfesztonok kivarrva. A lí). század els felébl. Valaha

a gróf Dessewffy-esalád tulajdona volt. Ajánd. Tóth

Jánosné, szül. Micskó Anna úrn.

279

.

PAPUCSNAK FELS RÉSZE, sokszín selyem-

szállal kivarrva. Modern török munka. Készült Konstan-

tinápolyban. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

280 HÍMZÉS, bronzvörös színbe játszó zöld selyem-

alapon sokszín nyitott és sodrott selyemmel laposöltés-

sel készítve. Virágok s levelek. A 19. század els felé-

bl. Ajánd. Ouirsfeld Etelka úrhölgy.
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EMELET.

VII. SZÁMÚ CSARNOK.

NÉPRAJZI TÁRGYAK, SZOBROK, HÍMZÉSEK STB.

A FALON.

1. FELSGARAMV1DÉKI PARASZT ASSZONY. Olaj-

festmény. Festette s ajándékozta Sándy Gyula budapesti

tanár.

2 . FELSGARAMVIDÉKI PARASZT FÉRFI. Olaj-

festmény. Festette s ajándékozta Sándy Gyula budapesti

tanár.

3 7 . Ethnografiai képek Erdélybl. Részben festve,

részben különféle szövetekbl s brbl összeállítva. A
18. századból. Ajánd. Klimkovics Béla.

3. Erdélyi szász polgári asszony téli viseletben. 4. Erdélyi szász

paraszt asszony ünnepl ruhában. 5. Erdélyi szász paraszt férfi ünnepl

ruhában. (>. Fiatal erdélyi szász polgári n. 7. Bojér szolga.

8 12 Magyar népies hímzések a 18. századból s a

19. század elejérl. A 12. számú a 18. századból való

s készült Jászó-Ujfaluban. Ajándékozta Zselinszky János.

13 . A HONFOGLALÁS EGYIK JELENETE. Olajfest-

mény. F'estette Klimkovics Ignácz.

Alul e vers

:

Vigyázz Tót Kerüld e mérges ajándékot,

mert a furtsa Magyar rejt titkos szándékot.

Midn e szép Kantzát tlle cl fogadodd,

tudja hogy Országod értté neki adod.

Ig>- maradsz Szvatoplug Hazádból kivetve,

Ivadékaiddal rútúl ki nevetve.

Ajándékozta Tordássy András.
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Klimkovics Ignácz szül. Okolicsnón (Liptónxegye) 1800-baii, mcgh.

Kassán 1853. jun. 21-én. Apái egy századon át bányatisztek voltak

Szomolnokon, de a mellett az ecsetet is ügyesen kezelték. Ö is a bá-

nyászati pályán kezdte, de egyik lábát eltörvén, mint szolgálatképtelen

Kassára költözött, hol mint fest, szobrász és vésnök csakhamar ismertté

tette nevét az egész Felvidéken. Négy fiában korán felébresztette a

gyjtési szenvedélyt, mely ugyan eleinte csak metszetekre és régi pén-

zekre terjedt ki, de c gyjteményekbl fejldött ki késbb múzeumunk.

14 36 . SZÁMÚ CSOPORT. Néprajzi tárgyak Afriká-

ból és a Szunda-szigetekrl. Az -Afrikából valókat aján-

dékozta Rottauscher Károly, a szundaiakat dr. Mosko-

vics Leó.

14.. 15., 10., 17., 18., 10. Hajitó-lándzsák. Afrika, Zulu-kaffer.

*20., 21., 22., 23., 24.. 25., 20., 27., 28. Nyílvesszk. Afrika, Zulu-

kaffer. 20. Fedeles doboz. Jáva sziget. 30. Szita. Jáva sziget. 31. Kosár.

Jáva sziget. 32., 33. ivó edény, tökhéjból. Jáva sziget. 34. Tr és tokja.

Jáva sziget. 35. Paizs. Jáva sziget. 30. Kard és hüvelye. Jáva sziget.

5. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Különböz tárgyak Khinából, a Szunda-szigetekrl s

Indiából. A Szunda-szigetekrl valókat ajándékozta dr.

Moskovics Leó.

37— 50. Khinai gyermekjátékok. 57— 02. Brazíliai madártollakból

készített virágok. Ajándékozták : Halykó Anna és Birkel Emma úr-

hölgyek. 03. Férfi-szandál, egy pár. Jáva szigetrl. Ajánd. Reichel

Imre. 04. Tr, u. n. krisz, hüvelyével. A szabálytalanul görbül penge

damaszk-aczél s ersen mérgezett. Jáva szigetén a dajákok használják.

05. Kanál, kókuszdió-meritvel. Jáva szigetrl. 00. Tr, hüvelyével,

u. n. mandzsú krisz. Lángolt él pengéje damaszk-aczél. Jáva szigetrl.

07. Kés, hüvelyével Jáva szigetrl. 08. Kés, hüvelyével. A hüvely lak-

kal van borítva. Japáni készítmény. Jáva szigetrl. 00. Nyakláncz,

aranysárga fbl csavarva. Indus. 70. Tör, hüvelyével. Dainaszk pen-

géje valószínleg brucinnal ersen mérgezett. Jáva szigetén a daják nk
használják. 71. Trnek tokja, faragott díszítésekkel. Jáva szigetrl.
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A FALON.

72—83 . SZÁMÚ CSOPORT. Néprajzi tárgyak Afriká-

ból, Észak-Amerikából és a Szunda-szigetekról. Az afri-

kai tárgyakat ajándékozta Rottauscher Károly, a Szunda-

szigetekról valókat dr. Moskovics Leó, az Észak-Ameri-

kából származókat Hollandéi' Tivadar.

72. öv, golyó- és puskaportartóval. Afrika, Makua vidéke. 73. Ha-

jitó-lándzsa. Jáva sziget. 74. Férfi-föveg, növényrostból. Afrika. 75.

Kötény. Afrika, Uganda vidéke. 70., 77. Fúvó-csövek, az u. n. palem-

bang. Szumatra déli része. Madarakra vadásznak velk. 78. Terít.

Jáva sziget. 71). Lovagló vessz, egy halnak farkcsigolyáiból. Jáva szi-

get. SO. Laszszó, bivalybrbl fonva, vad bikák fogására. Az Uth nev
indiántörzsé, Észak-Amerika Utah államában. 81. Ijj. Észak-Amerika,

Uth-törzs. S2. Háló, tengeri nyulak fogására. É.-Amerika, Uth-törzs.

S3. Kötél, nyövényrostból. É.-Amerika, Uth-törzs.

SZABADON.

84 MAGÁT MUZSIKÁLTATÓ BETYÁR. Gipszönt-

vény. Mintázta Huszár Adolf. (Lásd a lépcsház 243. sz.

alatt.) A mvész ajándéka.

6. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

NÉPRAJZI TÁRGYAK MAGYARORSZÁGBÓL.

85. Férfi-ing vörös pamuttal hímzett
;

felsmagyarországi tót. 80.

Férfi-ing, sokszín pamutszállal hímzett. 87., 88., 81)., ÍM). Népies hím-

zések a 18. századból Jászó-Ujfaluból. Ajánd. Zselinszky János. 1)1.

Czifra szr a múlt század hatvanas éveibl. Lisznyay Kálmán magyar

iróé volt. 1)2., <1)3. Párta, aranyozott ezüstfonállal domboruan hímezve,

hamis gyöngyökkel, csipkékkel s szalagokkal díszítve. A múlt század

elejérl. Metzenzéfi viselet. 1)4. Ni ing, világos és sötétebb sárga

selyemszállal kivarrt. Felsmagyarországi tót. 1)5. Pruszlik. Mislyei

ünnepi tót ni viselet. Ajánd. Bubics Zsigmond. 90. Kulacs, fa. Egyik

oldalán a magyar czimer, a másikon rózsa s körötte e felírás kifaragva

:

GONDOLD MEG ÉS IGYÁL : ÖRÖKKÉ A VILÁG SEM ÁLL.

Ajánd. Bubics Zsigmond. 1)7., 1)8. Dohányzacskó, sokszín selyemszál-

lal gazdagon kivarrva. Magyar, Debreczen vidékérl. A 98. számút

ajánd. Bubics Zsigmond. 1)1). Ni ing, sokszín pamutszállal kivarrt.
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Felsmagyarországi tót. 100. Ni ing, vörös és ibolyaszinii pamuttal

kivarrt. Oláh, Alsó-Poeuyi községbl. (Belényes vidéke.) Ajánd. Bubics

Zsigmond. 101. Ni kötény, u. n. katrincza. Romániából. Ajánd. dr.

Horváth Géza. 102. Tarisznya, oláh, a Bánságból. Ajánd. dr. Horváth

Géza. 103. Bot, faragott figurális és mértani diszitéssel. Felsmagyar-

országi tót pásztor faragványa. Ajánd. Fayt Antal. 104. Pálcza, Kos-

suth L., Atilla, Almos és Árpád domború mellképével. Ajánd, Ku-

kovszky István. 105. Fokos, sárgarézzel berakva. 100. Fokos. Nyelén

sárgaréz drótból berakott virágok, a balta fokán egy tulipán. 107.

Kanászbalta. 17. század. 10S. Díszfokos, sárgaréz. A múlt század 60-as

éveibl. 100. Fokos, a múlt század 60-as éveibl. 110. Kanászbalta,

sárgarézzel berakott. 111. Fokos, szilvafából, sárgarézzel montírozva s

ugyanilyen dróttal berakva. Felsmagyarországi. (Zólyommegye ?) 112.

Fokos, tölgyfából. Ajánd. Gleviczky Albert. 113., 114. »Tollas bot«,

vagyis ólommal berakott fütykös. A 113. számún kirakva: a magyar

czimer, 1863 évszám, TKVH betk és NE BÁNTSD A MAGYART
felírás. A 114. számút ajándékozták a Klimkovies-testvérek. 115. Bot,

bevésett alakokkal s PÁN REMENIK felírással. Felsmagyarországi

tót pásztormunka. 116. Palaczk dísztökbl. Díszített testén e fölirás :

Franjo Romowich iz Nqví Mika A r
o. J. Pisano dana i2toS tfkera 1S4S

stb. Horvátországi. Ajánd. Ganczaugh-Kubinyi Mária úrn. 117. Palaczk,

dísztökbl. Testén mértani díszek és virágok, melyeknek egyes részletei

választó-vizzel barnára vannak maratva. 11S. Fokos. A múlt század

hatvanas éveibl.

A FALON.

119 . A FÜZÉR I VÁR ROMJAI 1902-BEN. Olajfest-

mény. Festette Wittich-Eperjesi Károly. Ranschburg Gusz-

táv adományából.

Füzér vára már a 13. század elején kezd szerepelni történelmünk-

ben; eredetileg valószínleg a fejedelmi Aba-nemzetség bírta. 1262-ben

V. István foglalja el nvérének Ratiszláv herczeg mácsói bántól szár-

mazó fiaitól, Mihálytól és Bélától, de 1270-ben már Demeter és Mi-

hály, Endre úr fiai, nyerik adományul. A 14. század folyamán valószínleg a

Drugeth-családé volt. 1388-ig Jolsvai Leustách kir. fajtónál ló, ettl-

fogva neje, Anna, bírták zálogban a királytól 3000 aranyban. 1430-ban

Zsigmond király a várat s tartozékait Perényi Péter fiai: János és

Miklós részére adományozza. A 15. század 40-es éveiben a Pálóczyak



VII. EMELETI CSARNOK. 120.

kerítették kezükre, rövid id múlva azonban ismét visszaszerezték a

Herényiek. Legnevezetesebb szerepet akkor játszik, midn a mohácsi

vész után Herényi Héter koronar Szapolyay János királylyá koronáz-

tatása után (1526. nov. 11.) Füzér várába rejtette el s 1527-ig itt

riztette a szent koronát. 1529-ben Némethy Miklós volt Füzér vár-

nagya, utána a füzéri uradalmat Perényi Gábor, 1556-ban pedig Pe-

rényi Ferencz bírta. A Perényiek után a Báthory-családra szállt a vár.

Ecsedi Báthory István alatt Füzér vára és Rákóczy Zsigmond Regécz

várának tiszttartói között a két uradalom erdejének határai felett élénk

villongás keletkezett. Báthory István a várat Báthory Erzsébetnek, a

kegyetlenkedéseirl ismert »csejthei szörnyének hagyta. Azután a Ná-

dasdy- családé volt, mely mintegy 70 esztendeig bírta. A kurucz-felke-

lés idején a németek lerombolták, hogy a felkelk ersségéül ne szol-

gálhasson. Ma hazánk egyik legszebb s legvadregéuyesebb várromja.

120 A TORNAI VÁR ROMJAI 1902-BEN. Olajfest-

mény. Festette Csordák Lajos. Ranschburg Gusztáv ado-

mányából.
Mikor épült a tornai vár, nem lehet tudni. IV. Béla a tatárok ell

Tornamegyéu keresztül menekült s azután is többször kereste fel e

vidéket, valószín tehát, hogy a tatárjárás idejében a vár már állott.

Neve a XIII. század második felében kezd az okiratokban feltnni

;

1270-ben Tekus sárosi comes, Both és Baach testvéreivel a tulajdono-

sai
;
Tekus unokája, I. János, már »de Thuma< Írja magát. Ennek

családja Tornay Jánossal 1406-ban kihalván, a várat a nyitramegyei

származású Berencsi István kapja meg, ki szintén a Tornay nevet veszi

föl. 1440-ben pelsczi Bebek Imre lett a vár ura, a kinek a Rigó-

mezn 1448-ban történt eleste után a hussziták foglalták el. Midn
Hunyady János Giskra hadának megfékezése végett a felvidékre vonult,

ezt a várat is megostromolta. 1476-ban örökvétel utján Szapolyay Im-

réné, Bebek Orsolya kezére került s ezentúl majd egy évszázadon át

a Bebekek maradtak urai. 1556-ban Bebek Ferencz és György, a gö-

möri fispán, hatalmaskodásuk miatt számzetvén, Ferdiuánd vezérei,

Ditrich és Puchaim foglalták el, mely ekkor vétel utján a csanádme-

gyei származású Magócsy Gáspár tornamegyei fispán kezeire jut. Mag-

talan halála után a várat Gáspár és Ferencz nev unokatestvérei, ezek

után Kátay Fereuczné, Magócsy Margit, végre ezek unokái Móricz,

Borbála és Anna öröklik. Borbálát Iveglevich Miklós vevén nül, a

vár 1677-ben Keglevich tulajdonába ment át. A Thököly-féle fölkelés

alatt 1678-ban magyar és német rség volt a várban. A magyar rség
leölvén a német katonákat, Thökölyhez pártolt, de már a következ
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évben Lesbe császári tábornok megostromolván, I. Lipót elrendelte a

vár védmüveinek szétrobbant ását. A vár azóta romokban hever.

121 . A REGÉCZl VÁR ROMJAI 1902-BEN. Olajfest-

mény. Festette Wittich-Eperjesi Károly. Ranschburg

Gusztáv adományából.

A regéczi vár keletkezésérl Írott adatok nem szólnak. Az 1285-ben

másodszor beütött tatárok ellen György, Simonnak fia, a soóvári Soós-

nemzetség selödje, Regécz vára alatt harczol kicsiny csapatával.

1312-ben Róbert Károly, miután a vár ura öt királynak elismerni vo-

nakodott, Drugeth Fiilöp vezérével mcgostromol tatta a várat s azt kö-

zös adományul neki és János öcscsének adományozta, a kik körülbelül

a 14. század végéig bírták, mieltt a vár a szintén hatalmas Debr-
nemzetség kezére jutott volna. A 14. század legvégén már királyi vár

volt s Zsigmond 1422-ben Brankovics György szerb despotának adta

át a többi magyarországi cserebirtok közt. 1433-ban s 1457-ben még

Brankovics kezén találjuk; 14(il-ben ismét a királyé, mígnem azt

Mátyás a Szapolyay-nemzetségnek adományozta. 1434-ben s 1437-ben

Szapolvay Imre a vár ura, 1511-ben pedig Szapolyay János és György

bírják. 1528-ban Ferdinánd a várat felsmagyarország fkapitányának,

Serédy Gáspárnak adományozza, kitl 1536 táján Szapolyay János fog-

lalja cl. Ez évben hiába ostromolták Ferdinánd hadai a várat s bárha

az ostrom alatt a villámokozta tzvész is megrongálta. Horváth Ferencz

várnagy mégis vitézül védte s az ostrom meghiúsult. 1537-ben a Fels

Lénárd hadával megersített császáriak ostromolják. 1551-ben ismét a

Serédyek kezén találjuk. Ezek magvaszakadtával Alaghy János tulaj-

donába jut, késbb a hozzátartozó birtokokkal együtt a Rákóczyaké

lesz. III. Ferdinándtól 1345-ben 1. Rákóczy György adománylevélben

vett igéretett, hogy a Rákóczy-fiág kihaltával a leányág 300,000 frtot

kapjon érte. I. Rákóczy Ferencz özvegyét Tököly vevén feleségül, a

várat egy darabig ez bírta. Caprara Eneász császári tábornok, mert a

Zrínyi Hona által védett munkácsi várat nem tudta elfoglalni, 1386-ban

Kassára téli szállásra való visszatértében, bosszúból lporral szétvet-

tette. Azóta romokban hever.

KERETBEN.

122 MINTAKEND, sokszín selyemmel hímzett.

1801-bl.

— 52 —
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123 MINTAKENDO, fehér selyemalapon sokszín se-

lyemszállal hímzett. A 19. század elejérl. Ajándékozta

a kassai Orsolyaszüzek zárdájának fnöknje.

124 CSIPKE, fehér czérnából hálószemen kötött ala-

pon fehér, sárga és rózsaszín selyemszövetbl kinyírt

applikáczióval. A 19. század elejérl. Ajándékozták a

báró Melczer-nvérek.

SZABADON.

125 ARATÓ LEÁNY. Gipszszobor. Mintázta Izsó Mik-

lós. (Lásd földszint 14. sz. alatt.)

126. BUSULÓ JUHÁSZ. Gipszszobor. Mintázta Izsó

Miklós. (Lásd földszint a 14. sz. alatt.) Ajándékozták

a Klimkovics-testvérek.

KERETBEN.

127., 128., 129. PÁRNABETÉT, sokszín selyemmel

és aranyozott fonállal hímzett. A 18. századból. Aján-

dékozta Bohrandt N. úrn.

130 HÍMZÉS, sokszín selyemszállal levelek s virá-

gok. A 18. századból. Szepesmegyei.

13L, 132. CZICZKEND, rózsaszín fátyolon gazdag

selyem- s aranyfonalú hímzéssel. A 18. századból.

Ajánd. Majláth Béla.

7. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Néprajzi tárgyak Palesztinából, Egyiptomból, Afriká-

ból és Ausztráliából. A palesztinai tárgyakat ajándékozta

dr. Schwartz Ignácz Leó.

133 . Férfiköpeny, kék vászon, egyszer hímzéssel. Betlehembl. 134 .

Ni ujjas, vörös posztó, gazdag zsinórozással. Betlehembl. 135 . Ni
ing. Betlehembl. 13(». Húros hangszer, vonóval. Arabs, Jeruzsálembl.

137 ., 138 ., 139 ., 140 . Négy pár ni papucs. Betlehembl. 141 ., 142 .,

143 . Fedeles dobozok, sásból fonva. Ednehbl, Fels-Egyiptom. Ajánd.
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Csorna József. 144 . Tárcza, piros szattyánbr. Török munka. 145. Kö-

peny, madártollakbót. Uj-Zelandból (Ausztrália). Ajánd. Breuer Adolf.

146 . Kézi táska, növényrostból s toliakból. Uj-Zelandból (Ausztrália).

Ajánd. Breuer Adolf. 147 . Ni fejkend, u. n. kcfye. Ramlehbl (Pa-

lesztina). 148 . Ni fejdisz, részben eziistözött sárgaréz-lemez, álékkö-

vekkel, filigrán-mvel és trébelt díszítésekkel. A drúzsi nk viselik.

149 . Ni sapka vörös és zöld posztó, sokszín selyemszállal kivarrva.

Betlehembl. 150 . Ni fköt. Ramlehbl (Palesztina). 151 . Karperecz,

34 drb., színes üvegbl. Hebroni munka. 152 . Irószerszám, sárgaréz.

Hosszabb teste az irónád, kisebb fedeles bögréje a tinta számára.

Arabs, Kairóból. Ajánd. Csorna József. 153 . Férficsizma, 1 pár, vörös

brbl. Betlehembl. 154 . Síp, csontból, nád ajaksipokkal. Arabs. 155 .

Síp, bambusznádból 3 drb. Arabs. Kairóból. Ajánd. Csorna József.

156 . Tükör. Arabs, Ó-Kai róból. Ajánd. Csorna József. 157 . Nyak-

kend u. n. kefye. Betlehembl. 158 . Ni kend u. n. kcfyc. Ramleh-

bl. (Palesztina). 159. Ni fels ruha Afrikából. Ajándékozták a Klim-

kovics-testvérek. 160 . Ing, selyemszállal hímezve. Betlehembl. 161 .

Töltéuytartó-öv. Török. 162 . Kézi dob, gyöngyházzal díszítve, rézcsör-

gkkel. Arabs hangszer. Ajánd. dr. Schwartz J. L. 163 . öv, karneol-

kövekkel, 'réz- s ólomszegekkel díszítve. Bosnvák. Ajánd. Saárossy Ist-

ván. 164 . Beduin-öv, Jeruzsálem vidékérl. 165 . Ni ezip, egy pár,

vörös br. Ramlehbl (Palesztina). 166 . Ni ing, sokszín selyemmel

hímezve. Ramlehbl (Palesztina). 167 . Ni ruha, ibolyaszinii selyem.

Arabs viselet Afrikából. Ajándékozták a Klimkovics-testvérek.

A FALON.

168 . BOLDOGK VÁRÁNAK ROMJAI 1902-BEN.

Olajfestmény. Festette Wittich-Eperjesi Károly. Ransch-

burg Gusztáv adományából.

Boldogk 1383-ban királyi vár, melyet Zsigmond 1388-ban tarto-

zékaival együtt 8838 írtért, majd 1396-ban 10830 frtért az olnodi

Czudaroknak ad zálogba. 1427., 1433. és 1453-ban Brankovics György

szerb despota kezén találjuk. 1461-ben Mátyás király a várat a Par-

lagiaknak adományozza, de már 14G7-ben 3000, majd további 1500

frtért Kassa városának zálogosítja cl, 1471-ben azonban ismét a ma-

gáénak mondja. A mohácsi vész után Boldogk Ferdinándnak hódolt,

de késbb János királyhoz tért. Visszaszerzésére 1530-ban Serédy Gás-

pár felsmagyarországi fkapitány Bebck Ferenczet küldte ki. A Ma-

gaska és a Szent-Iván dombok fell hathatósan ágyúzott vár kitartóan
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védte magát s miután Ferdináud emberei azt 6 hétig zárva tartották,

elvonultak a nélkül, hogy birtokába jutottak volna. A vár kapitánya

ekkor Nádasdy Tamás volt. 1537-ben a Fels Lénárd segélyhadával

megersített császáriak ostromolják. 1556-ban Bebek Ferencz birtokába

jut, aki a királyi róvót elfogatván, ide záratta. 1560-ban Bebek a várat

Sárközy Ferencznek adja cserébe két elkel török fogolyért. 1663-ban

a török pusztításainak meggátlására Bakos Gábor vezérlete alatt a fels

vármegyék rendelésébl felállított sereg itt gylt össze. 1678-ban Tö-

köly Imre foglalta el. Pusztulásnak a 17. század végén indul s ma rom.

169 A SZALÁNCZI VÁR ROMJAI 1902-BEN. Olaj-

festmény. Festette Csordák Lajos. Ranschburg Gusztáv

adományából.

Szaláncz várát a 13. században az Aba-nemzetség építtette. 1281-ben

Fintha nádor volt a vár ura, kitl ívn László, a makacs védelem

daczára, visszavivta. A 14. század elején az Aba-nem/.etségbeli Sza-

lánczy Péter bírja, aki 1330-ban a várat tartozékaival együtt sárosvár-

megyei birtokokért elcseréli Drugeth Vilmossal, aki 1334—42. Magyar-

ország nádora. 1335-ben Drugeth Miklós országbíróé, 1379-ben Dru-

geth Anna, Tclegdy László neje birja. 1390-ben Telegdy Anna férje,

Losonczy László a vár ura, 1414. és 1424-ben Losonczy Zsigmond és

Dénes bírják, 1440-ben Losonczy János. Ugyanekkor Giskra János a

hussziták által leromboltatja, de 1490-ben Losonczy László fkincstartó

fölépitteti. 1520-ban Losonczy Zsigmond, a késbbi budai prépost tart

várnagyokat benne. 1552-ben Losonczy Antal és István, a temesvári

hs, Szalánczvár urai, majd Losonczy István özvegye, Pekry Anna.

1560-ban Losonczy Anna férjével, Ungnád Kristóf horvát bánnal, birja

;

1589-ben Losonczy Anna ghimesi Forgách Zsigmondhoz ment nül s

halála után Szaláncz várát II. Rudolf 1601-ben Forgách Zsigmondnak

adományozza. 1605-ben a vár Bocskay Istváné. A bécsi béke és Bocs-

kay halála után visszakerült a Forgách Zsigmond kezébe; halála után

özvegyéé, Pálffy Kata grófné, aki 1625-ben Bethlen Gábornak zálo-

gosítja el. 1644-ben Rákóczy György Kassa fell megszállotta, ki-

ostromolta és felégette a várat ; 1678-ban Thököly foglalta el ; 1679-ben

I. Lipót hadvezére, Leslie gróf, visszafoglalta s lerombolta. Azóta ro-

mokban hever. Donjonja ma is ép.

170 . SZÁDVÁR ROMJAI 1903-BAN. Olajfestmény. Fes-

tette Csordák Lajos. Ranschburg Gusztáv adományából.

Szádvár, másképen Szárdvára, a 14. század közepén a király,

1415-ben a pelsöczi Bebekek tulajdona, majd mint királyi várat a cse-

— oo
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hek, azután 1459-ben Bcbek István özvegye, 1462-ben és 1466-ban

pelsöczi Vajdafi Pál, 1470-ben pedig Szapolyay Imre neje, Bebek Or-

solya, birja. 1562-ben Hasszán füleki pasa kicsalván Szádvárból Bebek

Györgyöt, elfogta s Konstantinápolyba küldötte. A várat ezalatt Bebek

Györgyné, Patócsy Zsófia, lakta, kit 1566-ban Schwendi Lázár császári

föhadvezér a vár átadására fölszólitott. Patócsy Zsófia ellentállt, mire

Schwendi ostrom alá fogta a várat, melyet a höslelkü asszony férfias

lélekkel védelmezett. Több ostromot visszavert, a császáriak támadó

müveit apró ágyúival ismételten összerontotta, de végre tarthatatlanná

vált helyzete s alkuba lépett Schwendivek" A megállapított feltételek

szerint Patócsy Zsófia minden kincsével s podgyászával kivonulhatott

a várból, az ágyukat s hadiszerelvényeket azonban át kellett adnia

Schwendinek. Bebek György halála után Szádvár Csáky István, majd

Rákóczy György birtokába jutott. Thurzó György nádor elvette Rá-

kóczy Györgytl s hethesi Pethe Lászlónak adta, a mibl nagy s bo-

nyolult pör keletkezett. A 17. század vége óta romokban hever.

171—185 SZÁMÚ CSOPORT. Néprajzi tárgyak Afri-

kából. Ajándékozta Rottauscher Károly.

171., 172., 178. Csatabuzogányok. A Nyassa, Nyansa, Tanganika és

Bangveolo tavak vidékérl. 174., 175. Csatabárdok a Nyassa, Nyansa,

Tanganika és Bangveolo tavak vidékérl. 176. Kézvéd paizs, szarv-

orrú brébl. Bagomojából. 177. Puskaportartó, br, kaurival diszitve.

178. Burnóttörésre szolgáló mozsár. 179., ISO.. 181., 182. Kézi do-

bok, u. n. nakkarra. 183., 184. Papucs. Zulu-kaffer készítmény. Ajánd.

Megay Adolf. 185. Húros hangszer, u. n. hungo . Kongó vidéke.

SZABADON.

186 . A LCSEI HONVÉDEMLÉK kisebbített mása.

Öntött vas, bronzszinüre patinázva. Klimkovics Béla rajza

után mintázta Faragó József. Öntötték a prakfalvi (Sze-

pesmegye) vasgyárban. Ajándékozta gróf Csáky László.

A FALON.

187 . JELENET A HONFOGLALÁSBÓL. Olajfestmény.

Festette Klimkovics Ignácz. (Lásd a 13. sz. alatt.) Alul

e vers :
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Tokajnak s Taréjainak c kies vidéke

Eleink nyugttának örökös emléke.

Hol a szke Tisza Bodroggal egyesül tt

Magyar nemzetünk ott vígan örökösültt.

Árpád Bajnokival itt itta meg Borát

A nagy gyzedelem Áldomás Poharát.

Ajándékozta Tordássy András.

188 211 SZÁMÚ CSOPORT. Néprajzi tárgyak Afri-

kából és a Szunda-szigetekrl. Az afrikaiakat ajándé-

kozta Rottauscher Károly, a Szunda-szigetekrl valókat

dr. Moskovits Leó.

188., 189., 190., 191. Haji tó-lándzsák. Afrika, Zulu-kaffer. 192.

Bunkós pálcza, zulu-kaffer négerfnök hatalmi jelvénye. Afrika. 198.

Szigony. Afrika. 194., 195., 190., 197.. 198 ,
199., 200., 201. Nyíl-

vesszk. A Nyassa, Nvansa, Tanganika és Bangveolo tavak vidékérl.

202. Puzdra. A Nyassa, Nvansa, Tanganika és Bangveolo tavak vidé-

kérl. 208.. 204. Ijjak. A Nyassa. Nvansa, Tanganika és Bangveolo

tavak vidékérl. 205.. 200. Kard és hüvelye. A Szunda-szigetekrl.

207., 208. Skalpozó kés, u. n. glevauif. Borneo-szigetén a dajákok

használják. 209. Füvágó kés. Jáva szigetrl. 210. Gyékény, Jáva sziget-

rl. 211. Nyeles meritö-edény, kókuszdió-héjból. Jáva szigetrl.

8. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Néprajzi tárgyak Afrikából, Észak-Amerikából és Uj-

Guineából. Az afrikaiakat ajándékozta Rottauscher Károly,

az Észak-Amerikából eredket Hollandéi* Tivadar.

212., 218. Kanál, tülökbl. Afrikai néger. 214. Kanál, faragott s

festett fából. Afrikai néger. 215., 210. Kanál, fából faragott s festett.

Afrikai néger készítmény. 217. Tr, hüvelyével. Afrikai néger. 218.

Kanál, fa, festett s részben égetett. Afrikai néger. 219. Edényke, vö-

rösre festett tök. Afrikai néger. 220. Hajkencs tartására szolgáló do-

boz. Afrikai néger. 221., 222., 228., 224. Karpereczek elefántcsontból.

A keletafrikai Wamansi néger-törzstl. 225. Amidet a vizbefulás

ellen. Afrikai néger. 220., 227. Canoe (csolnak) mintái. Afrikai néger.

228. Bálvány, madárfejet ábrázol. Uj-Guineából. Ajánd. Reichel Imre.

229. Nyakláncz, tengeri nyúl csontjából. Észak- Amerika, az Uth nev
indián-törzstl. 280. Amidet, u. n. eri-eri. A gomb szent Írást tartal-

maz, mely viseljét, hitök szerint, minden bajtól megóvja. Dakarból.
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I

Afrika. Ajánd. Heuuel Albert. 281. Anniiét, nyaklánc/. Afrikai neger.

282. Puskapormér, embercsontból faragott. Észak-Amerika, az Uth

nev indián-törzstl. 288. Nyakláncz, ember- s állatfogakból, vörös

posztóból s állatcsontocskákból. Észak-Amerika, az Uth nev indián-

törzstl. 284. HálószÖv-tii, embercsontból. Észak-Amerika, az Uth

nev indián-törzstl.

KERETBEN.

235 PÁRNA-BETÉT, sötétbarna selyemszállal hímzett.

Magyar, a 18. századból.

236 . PÁRNA-BETÉT, világoskék pamutszállal kivarrva.

Magyar, a 18. századból.

237 . PÁRNA-BETÉT, zöld selyemszállal hímzett. Ma-

gyar, a 18. századból.

238 CSIPKE, antipendiumról való, durva fehér vá-

szonból zsubrikált s fehér pamutszállal kivarrt. Készült
V

Jászó-Uj faluban, a 18. század végén. Ajándékozta Zse-

linszky János.

A FALON.

239 . PARASZT LEÁNY FELS-GARAM VIDÉKÉ-
RL. Olajfestmény. Festette és ajándékozta Sándy Gyula

budapesti tanár.

240 PARASZT LEGÉNY FELS-GARAM VIDÉKÉ-

RL. Olajfestmény. Festette és ajándékozta Sándy Gyula

budapesti tanár.

241 244 . Ethnogratiai képek Erdélybl. Részben festve,

részben különféle szinü szövetekbl s brbl összeállítva.

A 18. századból. Ajánd. Klimkovics Béla.

241. Házas oláh parasztférfi. 242. Oláh paraszt menyasszony. 248.

Oláh parasztfiú. 244. Oláh parasztférfi ess idben.

SZABADON.

245 TEMPLOMI PAD, fából. Hátdeszkáján bevésve

:

EX . BONIS ANDREE . GROTKER . SECUNDl
:
QVI
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CARNIS . DEBíTVM . SOLVIT . ANO . 1 . 5 . 1 . 2.

(Grotker András javaiból, ki 1512-ben halt meg.) Vala-

mikor a kassai Erzsébet-templomban állott s a Grotker-

család padja volt. Ajánd. a kassai dóm építési irodája.

9. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Khinai, japáni és indiai tárgyak.

246. Alak, ül khinai nt ábrázol. 247. Alak, ül khinai tértit

ábrázol. A thea súlyának kiegyenlítésénél használják. Ajánd. kellemesi

Melczer István. 248. Alak, khinai nt ábrázol. Ajánd. Klimkovics

Ferencz. 246. Alak, khinai tértit ábrázol, kezében karddal. Ajánd.

Klimkovics Ferencz. 250., 251. Buddhát ábrázoló szobrocskák. Ajánd.

Rottauscher Károly. 252. Alak, khinai férfit ábrázol. A thea súlyának

kiegyenlítésénél használják. Ajánd. kellemesi Melczer István. 253. Szá-

moló-gép. Khinai. Ajánd. Rottauscher Károly. 254. Kard, az úgyne-

vezett Casch khinai sárgaréz-pénzekbl összeállítva es selyembojtokkal

diszitve. Vallási szertartásoknál használják. Ajánd. Rottauscher Károly.

255. Ópium szívó készlet
:

pipa, tokjával és tárcza. Japáni. Ajánd.

Rottauscher Károly. 250. Kard, dombormüvekkel díszített csonthüvely-

lyel és markolattal. Khinai. Ajándékozta Bubics Zsigmoud. 257. Tükör,

bronzból öntött. Khinai. Ajánd. Hollandéi- Tivadar. 258., 250.. 200.

Rizspapirra festett képek. Khinai. 201. Khinai belépjegyek. 30 drb.

202., 263. , 204.. 205. Rizspapirosra festett képek. Khinai. 200. Fog-

kefék, 17 drb. Fából, egyik végükön ecsetszerüen bevagdalva. Khinai.

Ajánd. Rottauscher Károly. 207. Férfi czip, 1 pár. Khinai. Ajánd.

Reichel Imre. 208. Szobrocska, szalonuakbl faragva. Khinai. Ajánd.

Bubics Zsigmond. 200., 270. Fedeles edényke, szalonnakbl faragva.

Khinai. Ajánd. Bubics Zsigmond. 271. Doboz, fogporral. Japáni. Ajánd.

Rottauscher Károly. 272., 273. Pálmalevélre irt szán szín it imádság.

Kambodzsából. (Hátsó-India). Ajánd. Rottauscher Károly. 274. Khinai

elkel n divat által clnyomoritott lábának gipszmintája. Hozzá ha-

risuya és czip. Ajánd. Reichel Imre. 275. Levél, selycmpapirra Írva.

Khinai. 270. Doboz; belsejében fogpor. Khinai. Ajánd. Reichel Imre.

277. Az Uj-Testámentom khinai nyelven. Ajánd. Elischer Boldizsár.

278. Faragvány, jászpiszból, fákat s kis kunyhót ábrázol. Khinai. 270.

Rózsa, sokszín fajánszlapocskákból. A bangkoki pagodából való.

Ajánd. Rottauscher Károly. 280. Orvosságot tartalmazó csomag. Khinai.

Ajánd. Reichel Imre. 281. Homeopatikus pilulákat tartalmazó üvegcse.
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Ivhinai. Ajánd. Reichel Imre 282. A szenti rás khinai nyelven. 283.,

284. Rizspapirra festett khinai képek. 285. Képeskönyv. Japáni. Ajánd.

Rottauscher Károly.

286 . DISZABLAK, sokszín u. n. opaleszczensz-üveg-

bl mozaikszernél! összeállítva. Tájképet ábrázol, vízzel,

fákkal s dombokkal. Tervezte Horti Pál budapesti tanár,

készítette Walther Gida Budapesten. A vall. és közokt.

m. kir. Ministerium létété.

10. SZÁMÚ TARLÓ.

Játékkártyák, köszöntlapok stb.

287/ Franczia játékkártya, 10 lap. A 19. század elejérl. 288. Né-

met játékkártya, 18 lap. Felirata: FRANZ KERBÜCK IN WIEN.
A 19. század elejérl. 289. Pánszláv játékkártya, 12 lap. Felirata:

FAJNOWE SLOWENSKO-NARODNE KARTI OD BOHUMIRA
FISCHERA W PRESPORKU. (Finom tót nemzeti kártya Fischcr

Bogomértól, Pozsonyban). 1848/49-bl. 290.. 291.. 292. A 287. szám-

hoz tartozó többi kártya. 293. A 289. számhoz tartozó többi kártya.

294. Tarokk játékkártya. Készült Kassán Werfer Károlynál. A 19.

század közepérl 295. Tarokk játékkártya. Felirata: FABRICIERT
VON GOTTF. FISCHER IX TYRNAU. (Készítette Fischcr Gottfried

Nagy-Szombatban). A 19. század els felébl. Ajánd. Medveczky Kálmán.

290. Tarokk játékkártya. Felirata: Legfinomabb magyar sálon farok

Kártya. Legújabb crtdeli kiadás. Részvénytársulat Dcbrcczenben . A ta-

rokklapokon az egyes magyar várak. A 19. század második felébl.

Ajánd. Medveczky Kálmán. 297. Tarokk játékkártya. Felirata: PESTEN
1865 LEGFIXO KÁRTYA. 298. Franczia játékkártya. Felirata

;
F.

ANTONIO RUBIO IN TRIESTE 1822. (Készítette Rubio Antal

Triesztben, 1822-ben.) 299. Játékkártya. Felirata mint a 298. számúé.

300. Franczia játékkártya. Felirata: FAB. Dl ANTONIO RUBIO IN

TRIESTE. 181 . .
(Készítette Rubio Antal Triesztben 181 . .-ben.)

A 19. század elejérl. 301. Magyar játékkártya. Felirata: I. NOR-

BERT . HOFMAN. Ez alatt a magyar és az osztrák ezimerpajzs.

Bécsi gyártmány u 19. század elejérl. 302. Piquct játékkártya. Fel-

irata: IOHANN DVORIK BRVNN 1818. Briinni gyártmány 1818-ból.

303. Franczia játékkártya. Felirata: Fca ANT° RUBIO TRIESTE

60
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1822. (Készítette Rubio Antal Triesztben, 1822-ben). .‘{04. Piquet

játékkártya. Felirata: Falrricirt in IVien von Cári Hofier biirgerlieher

Spiel-Karton Fabrikant. A 1 í). század els felébl. 305. Piquet játék-

kártya. Felirata: I . N . HOFFMAXN WIEN 1815. 300. Piquet

játékkártya. Felirata : C. Hoficr Wien 1821 . 307. Tarokk játékkártya.

Felirata : Ftfi. di Antónia Ru(bio) 18fj. Trieszti. 308 314. Köszönt-

lapok a 18. század végérl s a 19. század elejérl. Az alakok moz-

gásba hozhatók. 315--324. Szimbolikus herbárium, 10 lap. Mindegyik

lapon egy-egy felragasztott virág, ez alatt pedig egy szent. Felül né-

met s latin nyelven a virág neve. alul az illet szent s egy német idé-

zet a szentirásból. Prágai gyártmány a 19. század elejérl. 325—333.

Biivészkártya, 9 lap. A 19. század elejérl. 334. Játékkártya. Felirata:

F. AXT. RUBIO IX TRIESTE. A 19. század elejérl. 335. Tarokk

játékkártya. Feliratai J. G. Uffenheimer in Gnntranisdorf. A 19. szá-

zad els felébl. 330. Játékkártya. A 19 század els felébl. Való-

sziniileg gráczi gyártmány J. F. Kaiser mhelyébl. 337. Társasjáték-

kártya. az u. n. »L’oracle franyais.* A 19. század els felébl. Készült

Gráczban F. Kaisernél. 338 -340. Kártyák különböz társasjátékok-

hoz. 341. A 315—324. számhoz tartozó többi lap.

SZABADON.

342 A NAPPAL. Gipszszobor. Ajándékozta Frde
Vilmos. Az eredeti, márványból faragott szobor Firen-

zében, a San Lorenzo-templom uj sekrestyéjében Medici

Lrincz urbinói herczeg síremlékén van. Michelan-

gelo müve.

Michelangelo Buonarotti, világhír olasz szobrász, fest és építész,

szül. Capreseben, 1475. márcz. 6-án, megh. Rómában, 1564. febr.

18-án. Számtalan müve közül itt csupán Medici Lrincz urbinói her-

czeg és Medici Giuliano nemoursi herczeg síremlékeit említjük fel,

melyeket VII. Kelemen pápa megbízása folytán a mvész a firenzei

Szent-Lrincz templom sekrestyéjében tizenhat évi munka után 1536-ban

fejezett be. Medici Lrincz síremlékén a hajnal és est
,
Medici Giulia-

noén pedig a nappal és az éj allegóriái szobrai egymásnak hátat for-

dítva fekszenek. »Valamennyi óriási, erteljes alak
;

izmaik iszonyú

ertl duzzadnak, fekvésük nyugalmat jelez, a tagok rendkívüli és le-

hetetlen tartása és az izmok ideges játéka a legnagyobb nyugtalansá-

got árulják cl. Ez az ellentét természetfölötti és megrendít hatást
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kölcsönöz nekik. E négy szoborban érte el a renaissance-szobrászat

tetpontját. « Gipszszobraink az eredetiek kisebbitett másolatai.

343 AZ EJ. Gipszszobor. Ajándékozta Erdé Vilmos.

A márvány eredeti Firenzében, a San Lorenzo-templom

sekrestyéjében Medici Lrincz síremlékén. Michelan-

gelo mve. (Lásd a 342. sz. alatt.)

344 A HAJNAL. Gipszszobor. Ajándékozta Erdé
Vilmos. A márvány eredeti Firenzében, a San Lorenzo-

templom sekrestyéjében Medici Giuliano síremlékén.

Michelangelo müve. (Lásd a 342. sz. alatt.)

345 AZ EST. Gipszszobor. Ajándékozta Erdé Vilmos.

A márvány eredeti Firenzében, a San Lorenzo-templom

sekrestyéjében Medici Giuliano síremlékén. Michelan-

gelo müve. (Lásd a 342. sz. alatt.)
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VIII. SZÁMÚ TEREM.

K- ÉS BRONZKORBELI TÁRGYAK. EGYIPTOMI, GÖRÖG,
RÓMAI, HALLSTADTI, LA-TÉNE ÉS NÉPVÁNDORLÁSKORI

RÉGISÉGEK.

A KKORSZAK.

A régészeti tudomány az ember mveldésének tör-

ténetében három korszakot különböztet meg. Ezek : a

kkorszak, a bronzkorszak és a vaskorszak.

E három korszak között a kkorszak a legrégibb.

Nevét onnét kapta, mert abban az idben, mely az em-

beri mveldésnek hajnala s a melybl sem szóbeli,

sem írásbeli hagyományok nincsenek, a fegyverek s a

házi eszközök készítésére jórészben a követ használták

az emberek, mert a fémeket még nem ismerték.

Magát a kkorszakot is két részre szokták felosztani.

A régebbit paleolith-kornak
,
a fiatalabbat neolith-kornak

nevezik. A paleolith-korban az emberek keszközeiket

pusztán nagyolt pattogtatásokkal s durva ütésekkel ala-

kították ki úgyahogy az anyagból, a neolith-korszakban

azonban már a technikának egy újabb, haladottabb kéz-

ügyességre s fejlettebb Ízlésre valló gyakorlatával, a csi-

szolással
, találkozunk. Ezért az elst a csiszolatlan

,
az

utóbbit a csiszolt keszközök korának is nevezhetjük, a

mivel azonban a két korszak produktumai technikailag

még nincsenek egymástól megkülönböztetve s kor szerint

fixirozva, mert a csiszolt keszközök korában is fölös

számmal találkozunk egyszer pattintás utján elállított
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csiszolatlan keszközökkel, st a tzkbl, obszidián-

ból, jászpiszból stb. készített pengék, nyílhegyek és lánd-

zsák éppen a csiszolt keszközök korszakában lépnek

fel tömegesen.

A PALEOLITH-KORSZAK. Paleolith-korbeli autentikus

emlékeket hazánkból eddigelé nem ismerünk, Franczia-

országban, Angliában és Dél-Németországban, valamint

Algírban s Tuniszban is azonban több helyütt bukkantak

rá az ember létezésének eme legrégibb tanúira, amelyek

azt bizonyítják, hogy a paleolith-korban az ember együtt

élt a ma már kihalt mammuttal, a barlangi medvével s

az éjszaki vidékekre vonult rénszarvassal, mert a k-
eszközöket eme állatok csontjaival együttesen találják.

Hogy mikor volt e korszak, azt évszámmal kifejezni

a tudomány mai állása szerint lehetetlen
;
legfeljebb geo-

lógiaiig írhatjuk körül a paleolith idejét a híres Worsaae

szavaival, a ki errl a korról egyik tanulmányában igy

nyilatkozik : „Az ember legrégibb nyomai, melyeket Euró-

pában fedeztek fel, dél és nyugat felé találtatnak, fleg

a Középtenger s az Atlanti oczeán partvidékein s ezek

oly távol, régi korba nyúlnak fel, melyben Európának

a mostanitól egészen eltér klímája és alakulása volt.

Közel állnak ezek az úgynevezett jégkorhoz, midn
Európa nagy részét roppant jégárak borították. A mi

késbb Európát képezte, az akkor, úgy mint Grönland

belseje mostanában, több ezer láb vastag jégkéreggel

volt borítva, mely csak lassan olvadozott s megtöltötte

a völgyeket és mocsarakat kavicscsal és földdel. Ez az

olvadás legelbb s a legnagyobb mértékben délen és

nyugaton történt meg s igy hát itt lett a föld legelébb

lakható. Azért valószín, hogy az ember Dél-Európában

s különösen a Középtengernél már századokon át lakott,

mieltt még északi Európa jégboritékától megszabadult

volna.
“
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A paleolith-korban az sember természatalkotta bar-

langokban lakott, még a tüzet sem ismerte s élete a

vadállatok ellen való küzdelemnél alig lehetett egyéb.

Nem volt háziállata, sem agyagedénye, nem volt egyéb

szerszáma, mint a letört ág és a k, melynek szilánko-

lás által könnyebben kezelhet óriás mandola-forma ala-

kot adott. Természetes tehát, hogy életében nagy lépést

jelentett a tzgerjesztés mesterségének s ezzel a sütés-

nek a megismerése, mert ez életmódját tetemesen meg-

változtatta s nagy lépéssel vitte elre a mveldés felé.

Nyilván a paleolith-kor fejlettebb czivilizácziójának

tudhatjuk be azokat a sajátságos emlékeket, a melyek-

kel Franczia-, Angol-, Spanyol- és éjszaknyugati Német-

országon kívül még Algírban s Krimeában is találkozunk.

Ezek az u. n. menhirek
,
dolmenek, cromlechek és stone-

hengék. Felállitgatott vagy körbe rakott kisebb-nagyobb,

sokszor óriási sziklatömbökbl álló emlékek, sírhelyek

vagy vallásos czélokra emelt szerkezetek ezek, melyek,

úgylátszik, már az átmenetet képezik a neolith-korba,

de a melyekbl a mi hazánk egyetlen egyet sem tud

felmutatni. A paleolith-kor eme átmeneti emlékei sorába

kell iktatnunk végre a Dániában nagy számmal eljöv
konyhahidladék-hahnokat, vagy a hogy ott nevezik

:

a kjökkentnödding-ekQi. A tengerpart vidéken elhú-

zódó dombok ezek, a melyekben szépen pattogtatott s

részben már csiszolt tzk (silex) eszközöket kagylókkal,

halszálkákkal s most is él állatfajoknak csontjaival

együtt nagy számban találnak. Edénycserepek még nin-

csenek e halmokban, de itt jelenik meg elször a kutya

mint háziállat, hogy elkísérje az embert a czivilizáczió

küzdelmes utjain a fejldés ama fokára, a melyen ma
áll, de a melynek szédít magasságában az ember sok-

szor elfelejti, mily szolgálatot tett neki a mveldés eme
evolúcziójában ez az igénytelen, hséges állat.
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A NEOLITH-KORSZAK. Hazánk skori története,

mint az elbbiekbl is kitnik, a neolith-korszakkal veszi

kezdetét. A máma lakott területek legszámosabb helyén

a föld megrizte számunkra e korszak embereinek k-
szerszámait, agyagedényeit, fegyvereit s háztartási esz-

közeit, melyekbl elég világos képet alkothatunk a

történelemeltti ember életmódja s családi élete fell.

A neolith-kori ember elhagyta a barlangot s lakó-

helyéül mindig folyó-, vagy patakmenti vidékeket keresett

föl, vagy ingoványos területeken sekély vizekbe levert

czölöpökre építi fel kunyhóját, a mint ezt a svájczi, a

savoyai és az osztrák alpesi tavak czölöpépitményes

telepeinél tapasztaljuk. Nagy tapintattal s óvatossággal

jár el a kkorszak embere az úgynevezett földvárak he-

lyeinek a megválasztásában, miket leginkább izolált hegy-

hátak kiálló, két oldalról lehetleg szabadon s merede-

ken lefutó s a hegylánczczal csak egy oldalról összefügg

hegyfokokon készített nagy fáradsággal s nagy stratégiai

ügyességgel, hogy magát ezeken az ellenség s a vad-

állatok ellen megoltalmazza. E pontok természetalkotta

elnyeit a maga czéljára ügyesen tudta kiaknázni a neo-

lith-kori ember s hogy aztán teljesen s minden oldalról

lehetleg hozzáférhetetlenné tegye e helyeket, a hegy

kevésbbé lejts oldalaira mély árkokat ásott, az árkok

fölé magas, a legtöbb esetben rengeteg munkát igényl

földsánczot emelt s csupán csak egy nyílást — kaput

— hagyott azon a közlekedés számára, mely a várba

felkanyargó ösvényen történt. A hegyfokok meredek

oldalait, mert ezek úgy sem voltak könnyen megmász-

hatok, vagy éppen nem, vagy csak sekélyebb árokkal

kerítette körül, de a várba vezet ösvény elhelyezésénél

pontosan szemei eltt tartotta azt a középkorban is divó

stratégiai elvet, hogy az úton felvonuló egyéneknek a

jobb, tehát paizszsal nem védett oldaluk legyen a vár
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felé fordítva, hogy így védtelenül legyenek kiszolgáltatva

azoknak, akik a várat védik. A pusztán árkokkal s föld-

hányásokkal bíró földvárak tekinthetk a neolith-kori

ember legrégibb mentsváraiul. Már valamivel fiatalabbak

azok, a melyeknél a sánczokat kiídopszfal módjára egy-

másra helyezett kövekbl rakták össze. Miután a neolith-

kori ember a mész- és homokkeveréknek (a malternek)

a használatát még nem ismerte, e falak minden ragasztó-

anyag nélkül vannak készítve, legfeljebb pernyével és

szalmával átgyúrt agyag képezi az összeköt anyagukat,

mit, hogy összeállóbb s szilárdabb legyen, néha keményre

ki is égettek.

Bár a neolith-kori ember életének egyrésze e földvá-

rak területén folyt is le, béke és nyugalom idején a vár

lakosai sátraikat a patakok s folyók mentén elterül he-

lyeken ütötték fel, hol állatokat tenyésztettek, silány k-,

fa- és agancseszközeikkel megmvelték a földet, termesz-

tettek szemes életet és lent, vadakra vadásztak, a vizek-

ben pedig hálóik és csonthorgaik segítségével halat fog-

dostak s e barátságos vidéket és árnyas ligeteket csak

akkor hagyták oda, ha ellenséges törzsek ütöttek rájuk,

hogy szerzett javaiktól megrabolják. Ilyenkor a földvárak

körül elszórt telepeken lakó családok a mentsvár sánczai

közé húzódtak, melyet ostrom esetén egyesült ervel

megvédelmeztek, a sánczokból nyilakat lövöldözvén, dár-

dákat vetvén s ktömböket gurítván az ostromló ellen-

ség sorai közé.

A mentsvárak sánczai között készült a neolith-kori

ember els lakóháza is, mely vagy egy, a földbe vájt

s nyílása fölött lombbal födött körtealaku üregbl állott

(lásd a 6(57. számú képen), tehát a legközelebb járt a

paleolith-kori ember barlanglakásához, vagy a föld felett

vékonyabb fagalyakból olyformán készült, hogy az s-
ember a hosszú s hajlékony fagalyak vastagabb vegeit
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a földbe szurkálta, véknyabb végeiket csomóba fogta

s felül összekötözte, miáltal egy méhkashoz hasonló

kunyhónak a vázához jutott. E függlegesen haladó gá-

lyákat rzsével, vesszvel befonván s a fonadékot agyag-

gal kitapasztván, készen állt az sember lakóházának

másik fajtája, mely az elbbenihez képest minden bizony-

nyal már haladást jelenteit. Neolith-kori telepeken gyak-

ran találhatók ilyen kunyhókból származó agyagtapa-

szok, a melyeknek testében gályák s vesszk homorú

^nyomatai észlelhetk (887. sz). Hogy e kunyhók tz
által pusztultak el, arról a tapaszok kiégetett állapota

tanúskodik.

Hogy a neolith-korban az ember nemcsak társasán,

de huzamos idkön át is tartózkodott e telepeken, azt

az azokban található terjedelmes tüzelpadok s az egy-

más fölött megismétld vastag hamurétegek bizonyítják.

Ha a tzhelyen összegylt hamu, eltörött edények és

eszközök állatcsontokkal s egyébb hulladékokkal felsza-

porodva lehetetlenné tették a továbbtüzelést, a baj orvos-

lására földet hánytak a szemétre s a simára vált terüle-

ten újra kezdték a tüzelést, mi gyakran megismétldve,

egész halmot növesztett a tzhely fölé. Hogy a gabna-

nemüeket ismerték s mvelték, azt beigazolva látjuk a

telepeken található elszenesedett magvakkal, (627., 634.

sz.)
;
hogy lent vagy kendert termesztettek s ennek szá-

laiból szövetet készítettek, bizonyítják az agyagból s kbl
készült orsónehezékek (498—531. sz.), a szövszék-

sulyok s az a körülmény, hogy sokszor találunk olyan

edénytöredékeket, a melyeknek falára durva szövet

van lenyomva. Állati brökbl álló ruházatukhoz tehát

már a kender- vagy lenbl durván s kezdetleges módon

megsztt vászon is hozzájárulhatott
;

ebbl lehettek

készítve nyári sátraik is, mig a telet fentebb leirt kuny-

hóikban töltötték.
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A csiszolt kkorbeli ember ftáplálékát elejtett vadak

húsa képezte
;

e mellett szerette a halat, a bárányt, a

sertést, a madarakat s megette házi állatját, hséges
kísérjét is : a kutyát. Eme állatok csontjaival s a szar-

vasmarháéval srn találkozunk a tüzel-padok hamu-

rétegeiben s hogy a csontvel is kedvencz eledele volt,

tanúsítja az, hogy a vels csontokat vagy hosszában

felhasitotta, vagy apró darabokra törte, hogy azok tar-

talmát kiszedhesse. Gabnanemüek lisztjével is táplálko-

zott a neolith-kori ember ; a magvakat nagyobb lapos

kövekbl készített rlkövein (998., 999. sz.) egy más,

rendesen hengeridomu kisebb kvel durván megrölte

s az igv nyert daraszerü lisztbl bizonyára kenyeret

is sütött. Szerette a gyümölcsöt is, melyet télviz idejére

megaszalt (771., 772. sz.)
;

megette végül a folyami

kagylót (Unió pictorum) is (035. sz.), melynek teknit

számtalan neolith-kori telepen sokszor szekérszámra

lehet gyjteni.

Véd s támadó fegyvereinek anyaga a k s a szarvas-

agancs volt. E czélra a kövek közül legjobban szerette

az obszidiánt és a tzkövet
,

de felhasználta a kvarezok

s a keményebb kövek minden válfaját, a melyet meg-

szerezhetett. E kövekbl pattintás által nyílhegyeket, t-

röket, késpengéket, frészeket, fúrókat s lándzsákat for-

mált, melyeket sohasem csiszolt ki. A kpengéknek, nyil-

s lándzsahegyeknek nyélbe való ersítésére érdekes pél-

dát szolgáltatnak a modern vadnépek némely törzseinél

ma is dívó e fajta készletek, a melyekbl két példányt,

az északamerikai Uth nev indiánustörzs által használt

kést és nyilat, a 496. és 497. szám alatt látunk ki-

állítva. Azt a követ, a melyrl a megfelel pengéket egy,

a rendesen kúpidomu k vastagabb alapjának szélére

mért ütéssel lehasitotta, magknek, jiuclaeus-nok nevez-

zük. Ezeken a lehasitott pengéknek, nyilaknak stb. a
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helyeit ma is világosan meg lehet látni. (Az eljárást 667.

számú képünk mutatja.) A neolith-kori ember ezeken

kívül különböz kövekbl kalapácsokat, baltákat, vés-

ket és a gyaluvashoz hasonló szerszámokat is készített,

de ezeket már gondosan kicsiszolta s a mi a f és jel-

lemz, a két elst a nyél számára roppant fáradsággal

át is fúrta. A köznép ma ezeket az eszközöket inennykö-

veknek nevezi, az égbl hullottaknak véli s bvöl ert

tulajdonítván nekik, babonás czélokra használja.

Keller tanárnak a svájczi czölöpépitmények kulturré-

tegeiben talált maradványokból sikerült egy olyan fúró-

gépet rekonstruálnia, a minvel a neolith-kori ember ezt

a mveletet elvégezte. (A fúrógéprl s annak kezelésé-

sérl 667. számú képünk nyújt kell felvilágosítást.) A
fatuskóba ersített s derékszög alakban álló szerkezet

közepén fonál vagy húr van, a melylyel, mai hasonló

szerkezet fúróink módjára, egy függlegesen álló pál-

czát hozhatunk tengelye körül gyors forgásba. A fapál-

cza alsó végére vels csontnak hengeralaku üres darab-

ját illesztette s ezzel lyukasztotta ki az alája helyezett

keszközt, úgy, hogy a gyors forgásba hozott csonthen-

ger alá folyton nedves kvarczhomokot hintett, mely ke-

ménységénél fogva az illet ktárgyat a megfelel helyen

gyriialakban kisúrolta. A keszközökön kívül a neolith-

kori ember használt még csontból készített korcsolyát,

árakat, tket, horgot s bordacsontokból alakított simitó-

eszközt agyagedényeinek készítésénél. Oly vidékeken, a

hol kevés volt a k, szarvasagancsból alakította eszkö-

zeit s ezek nálunk különösen a nagy alföld praehistori-

kus telepeit jellemzik.

A neolith-kori ember családi életét bensség s az egy-

más iránti ragaszkodó szeretet jellemzi. A telepek tüzel-

helyeinek hamujában sokszor lehet találni apró agyag-

edényeket (1011., 1012. sz.) s agyagból durván formált,
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de azért felismerhet állatalakocskákat (753., 75(3. sz.), me-

lyek játékszernél egyebek alig lehettek. Ezekkel kedves-

kedett a kkorszaki ember gyermekeinek, a mely tár-

gyak igy a szüli szeretetnek bár primitív, de sok év-

századra visszanyúló s tiszteletet érdeml gyöngéd jeleiül

szolgálnak.

A neolith-kor legnagyobb vívmányát azonban az agyag-

edények készítésének a feltalálása képezi, ami az s-
embert a fzés mesterségének a tudatára vezette. Az

edények kivétel nélkül olyan agyagból készültek, a mely-

nek állományába vastag homokot hintett a praehistori-

kus fazekas, hogy ezzel az edényfalak szilárdságát nö-

velje. A neolith-kori ember agyagedényeit, a fazekas-ko-

rongot még nem ismervén, szabadkézzel formálta, küls

felületén kisimította s ízlése s mérzéke fokához mérten

néha díszítette is. .Sok esetben találunk oly edénytöre-

dékeket, a melyeknek küls felületén növények vékony

szárainak a lenyomatait látjuk. Nyilvánvaló, hogy ezek

készítésénél elsbben egy növény-fonadékból álló vázat

készített az sember, mit belülrl agyaggal kitapasztott s

azután kiégetett. A tz a burok szerves részeit meg-

emésztvén, azok homorú lenyomatai az edény falán

megmaradtak. Az edények legtöbbje fül helyett bütyök-

szerti, félzsemlye-idomu fogantyúval vannak ellátva, de

azért srn találkozunk már teljesen kifejlesztett, tipi-

kus fülekkel is az edények oldalain. (433., 782. sz.) A
czifrázatok kezdetben igen primitívek : ujj- és köröm-

benyomások, durva karczokból álló egyszer vonalak,

amik azonban késbb finomulnak s körös, hullám- és

czik-czak alakokat öltenek. Az edények küls felületei

néha vasoxyddal vannak festve s korommal vagy grafittal

feketére fényezve is, a korszak legfejlettebb fokán pedig

a bekarczolt vagy mintával benyomkodott vonalakat

egy, rendesen fehér szinü, mésznemü anyaggal töltik ki.
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Ezek az u. n. mészbetétes edények, (384., 1008. sz.) a me-

lyeknek díszít anyagát a modern kutatás foszforsavas

mészben állapította meg. A boldogkváraljai neolith-kori

telepen, mely a korláthival együtt valóságos kesz-

köz-gyár volt s készítményeit messze fekv telepekre

elszállította, a betétes edények egy különös fajtája for-

dul el, a mennyiben t. i. a bekarczolt vonalak nem

foszforsavas mészbl s nem fehér, de vasoxydból álló

vörös berakással vannak díszítve, a mi az edények fe-

kete falán a maga vérvörös anyagával a maga idejében

pompásan hathatott.

A neolith-kori telepeken sokszor találni olyan töre-

dékeket, a melyek igen nagy, gyakran egy hektoliternyi

ürtartalmu edényekhez tartoznak, st egy ilyen, csaknem

egészen ép edényt a nagyfalvi leletbl bírunk is (660.

szám.) E nagy edények viz-, liszt- és magtartó-hombárok

gyanánt szolgáltak s az sembernek azt a szolgálatot

tették, a mit a mainak a hordó, a puttony s a szapu.

Az edények csoportjában említjük fel végül az u. n.

tüzikutyát is. (387., 388. sz.) Agyagból készült, több-

nyire ersen kiégetett kúp- vagy gúlaidomú tárgyak

ezek, fels harmadukban vízszintes irányban egy nyílás-

sal áttörve. Valószín, hogy a fzésnél lábak gyanánt

az edények alá helyezték ket s nyílásuk arra való

volt, hogy a tárgyat pálcza segélyével a tzben megfe-

lel helyzetbe hozzák. Ide tartoznak továbbá a háló-

súlyok, melyeknek rendeltetését nevük mutatja (1038.

sz.), végre az ékszerül szolgáló, agyagból készített s

a legkülönbözbb formájú gyöngyök is, a melyek át van-

nak fúrva, hogy felfzve nyakban viselhetk legyenek.

Megyénk e nembeli speczialitásai a devecseri telepen

talált ( alakban gyöngén meghajlított, hengeralakú s

egyik végükön átfúrt agyagdiszek. (1142. sz.) Agyag-
ékszereken kívül a neolith-kori ember ékszerül szerette
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az átlyukasztott kagylókat s a dentalium és tridacna nev
tengeri csiga, illetve kagyló héjait, a melyekbl karpere-

czeket s egyéb ékszereket faragott. Szerette végül az

átfúrt állatfogakat is, a melyekbl szintén bírunk egy

példányt a devecseri teleprl. (1 163. szám.)

A neolith-kori ember halottak vagy veretnsirban te-

mette el s ez esetben a sírgödör széleit lapos kövekkel

rakta ki, vagy egyszeren a hullát zsugorított helyzetben

akként helyezte a földbe, hogy a felhúzott lábszárak

csaknem a farcsontot érintik, a két kar pedig felemelt

helyzetben a kézzel vánkos gyanánt a fej alá van téve.

E zsugorított vázakat helyenként majdnem ül helyzet-

ben, a legtöbb esetben azonban fekve találjuk a föld

színén, melyet azután ráhányt kréteggel s földdel borí-

tottak be. Az a szeretet, mely a kkorszaki embert

családjával összefzte, a sírban is megnyilatkozik, mert

nem ritka eset, hogy az anya egy sírba temetkezik gyer-

mekével, a holtakhoz pedig mellékleteket helyeznek :

fegyvereket, keszközöket, étellel telt edényeket és ék-

szereket, hogy ezeknek az elköltözött a túlvilágon is

hasznát vegye.

A nélkül, hogy e nézet értékét vitatnánk, mint érde-

kes momentumot közöljük, hogy dr. Much Mátyás, az

osztrák praehistorikus telepek tudós kutatója, azt véli,

hogy a csiszolt kkor Ictünte óta körülbelül 3000 év

múlt el s azt hiszi, hogy Magyarország és Ausztria lak-

ható vidékei közül a legtöbb már akkor be volt telepítve

s hogy községeink legtöbbje praehistorikus elzményeken

alapul. Nézetének ez utóbbi része bízvást elfogadható,

mert a neolith-kori emlékek száma szerfölött nagy s

miután láttuk, hogy a Vörös- és Középtenger vizében

él kagylóknak héjaiból készült ékszerek még hazánkba

is eljutottak, bízvást feltehetjük, hogy a neolith-kori em-

ber messze földekre kiterjed kereskedelmi összekötte-
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téssel is birt. Csereeszközül állatbrök és rabszolgák

szolgálhattak.

A neolith-kori mveltségnek a fémeknek, nevezetesen

a réznek s a bronznak a fellépése vetett véget.

11. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

342 URNA, szürke cserép. Oldalán hat kiálló púp.

343 BÖGRE, vörös cserép, szabadkézben durván ala-

kított. Testén függleges és ferde karczolások. Találták

Bodrog-Yécsen. Ajánd. Bubics Zsigmond.

344 TÁL, vörös cserép. Behajló pereme alatt 8 ki-

álló púp.

345 FÜLES EDÉNY, kívülrl feketére fényezett cse-

rép. Alakja a görögök aszkosz nev edényével megegyezik.

346 EDÉNY, vöröses cserép. Testén 4 kiálló púp. A
nyaka tövén lév két púp a felfüggesztésre szolgáló

zsineg számára át van fúrva.

359 SZÜREDÉNY TÖREDÉKE, szürke cserép. A
testén látható szabálytalan nyílások úgy keletkeztek,

hogy a még nyers agyagedényt valamelyes hegyes esz-

közzel átszurkálták.

362 . FÜLES CSÉSZE, szürkésbarna cserép. Testén

körökbl, pontok- s vonalakból álló benyomkodott díszí-

tések, mik valamikor fehér mésznemü anyaggal voltak

kitöltve. Yalószinüleg dunántúli lelet. Ajándékozta özv.

Bocskay Jgnáczné úrn.

364 .. 366 HÁROMLÁB, cserép. Fzésnél edények alá

támasztékul használták. Békésmegyei lelet. Ajándékozta
a Békésmegyei Muzeum.

365 - AFRO BÖGRE, szürkésbarna cserép. Testén 4

púp, bekarczolt vonalak s köröcskék. Ajándékozta özv.

Bocskay Jgnáczné úrn.

- 74 -
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370 . BÖGRE, szürke cserép, durván alakítva. Hasán

s peremén kidomborodó pálczatag, ezen benyomkodott

díszítés.

372 . TÜZI-KUTVA, cserép, gúlaidomú. Találták Mar-

tonyiban (Borsodmegye). Ajánd. Csorna József.

377 FÜLES BÖGRE, szürke cserép. Talpát henger -

alakú oszlopka képezi
;
testén púpok és bekarczolt vona-

lak. Találták Jnáncson. Ajánd. Osváth Mátyás.

384 BÖGRE, szürke cserép. Nyakán vonalak s pon-

tok, melyek fehér mésznemü anyaggal kitöltvék. Dunán-

túli lelet. Ajánd. Bubics Zsigmond.

387 ., 388 . TÜZI-KUTVA, cserép, kúp- és gúlaidomú.

Találták Csepén (Ugocsamegye). Ajánd. Mihalik József.

393 KANÁL, cserép, durván alakítva. Kurta nyél*

csapja a fa- vagy fémnyél számára kerek nyílással bir.

Olvasztásnál használhatták. Ajándékozta Bubics Zsigmond.

399 FÜLES KORSÓ, szürke cserép. Testén bekar-

czolt vonalak s háromszögek. Találták Félegyházán.

Ajánd. kellemesi Melczer István.

400 EDÉNY, vörös cserép. Találták Bodrog-Vécsen.

Ajánd. Csorna József.

401 FÜLES TÁL, szürke cserép, behajló peremmel

s 3 púppal. Találták Pazdicson (Zemplénmegye). Ajánd.

Naményi Nándor.

402 EDÉNY, szürke cserép. Pereme alatt 4 kis púp.

Találták Pazdicson (Zemplénmegye). Ajánd. Naményi

Nándor.

403 . FÜLESBÖGRE, vörös cserép. Szalagokkal s kö-

röcskékkel díszített teste valamikor fehér mésznemü

anyaggal volt kitöltve. („Mészbetétes edény".)

404 440 . NAGYFALU (Szabolcsmegve) községbl

származó cserepek, k, csont és agancstárgyak. Össze-

sen 37 darab. Ajánd. Csorna József.
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425. öntminta, karika-alakú tárgyhoz; homokk. (Már a bronz-

korból való.) 420. Öutminta, pálczaidomú tárgyakhoz
;
homokk. (Már

a bronzkorból való.) 420., 430. 431. Kkalapácsok töredékei. 433.

434. Edényfiilek, cserépbl. 435. Tüzi-kutya, cserép. 430. Háló-súlv,

cserép. 43S. Ár, csontból. 430. Simító eszköz, csont. Agyagedények

simítására használták.

441 453 ARKA (Abauj-Tornamegye) községbl szár-

mazó tzkpengék, edénytöredékek s egy orsógomb,

cserépbl. Összesen 13 darab. Ajánd. Csorna József.

454 458 PTHRÜGY (Zempléninegye) községbl szár-

mazó tárgyak. Összesen 5 darab. Ajánd. Csorna József.

• 455., 457. Állatalakok cserépbl. Az egyik valószínleg lovat, a másik

szarvasmarhát ábrázol. Gyermekjátékul szolgáltak. 450. öntminta,

homokkbl, karikaalakú tárgyhoz. (Már a bronzkorból való.)

459 462 . TOKAJBAN, a prépostsági szlben talált

edénytöredékek s szarvasagancsok. Összesen 4 darab.

Ajándékozta a jászói prépostság.

463 466 . FELS-FÜGED községbl származó edény-

töredékek s egy melegit-k. Összesen 4 darab. Ajánd.

Csorna József.

467 483 . BORSOD-HARSÁNYBL származó edé-

nyek és edénytöredékek. Összesen 17 darab. Ajánd.

Bubics Zsigmond kassai püspök.

KERETBEN ES SZABADON.

484 ABAUJ-TORNAVÁRMEGYE SKORI LELHE-
LYEINEK TÉRKÉPE. Csorna József és Mihalik József

adatai nyomán rajzolta Stolcz Frigyes 1902-ben. Ransch-

burg Gusztáv adományából.

485 493 RLÖKÜVEK trachitból és trachittufából.

Összesen 9 darab. Többnyire az Eperjes-Tokaji hegy-

láncz vonalán található skori telepekrl s a Hegyaljáról.

70
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12. SZÁMÚ TÁRLÓ.

494 TZKBL ÉS JÁSZPISZBÓL pattintás utján

készített nyílhegyek, pengék, szilánkok s egyéb eszkö-

zök. Összesen 64 darab. Abauj-Tornavármegye külön-

böz praehistorikus telepeirl.

4115 . Lándzsának része, tzkbl pattogtatva, retasált élekkel. Alakja

s készítésének módjánál fogva a dániai keszközökkel lép rokonságba.

4íM». Kés tzkbl készült pengével s fanyéllel, melybe a penge

fekete szuroknemu anyaggal és növényrosttal van beersitve. Az éjszak-

amerikai L'th nev indián-törzstl származik s a praehistorikus kpeu-

gék használati módjának szemléltetése végett vau itt kiállítva. Ajánd.

Hollander Tivadar. +Í17. Nyílvessz, tzkbl készült hegygyei, mely

fekete szuroknemü anyaggal és növényrosttal van a nyélbe ersítve.

A nyél végén három madártoll fekszik hosszában. Ezek a nyílvessz

röpülésének szabályozására szolgálnak. Az éjszakamerikai L’th nev
indián-törzstl származik s a praehistorikus k-nyilhegyek használati

módjának szemlélhetése végett van kiállítva. Ajánd. Hollander Tivadar.

498 531 ORSÓGOMBOK, cserépbl. Összesen 34

darab. Abauj-Tornavármegye különböz praehistorikus

telepeirl.

511 . Orsógomb, szürke cserép. Lapja szélén pontkör, közepén öt-

ágú csillag bekarczolva. 512 . Orsógomb, vörös cserép. Lapján a sugarak

irányában haladó vonalak között pontok. 51 (>. Orsógomb, vörös cserép.

Oldalán ketts vonalak között V alakú díszítések bekarczolva.

532 . PENGÉK, SZILÁNKOK ÉS PENGETÖREDÉ-
KEK obszidiánból, 43 darab. Abauj-Tornavármegye kü-

lönböz praehistorikus telepeirl, leginkább az Eperjes-

tokaji hegyláncz vidékérl.

533 . NYÍLHEGY, PENGETÖREDÉK ÉS SZILÁNK,

obszidiánból. Összesen 93 darab. Abauj-Tornavármegye

különböz praehistorikus telepeirl.

13. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

534 586 A MUHI PUSZTÁN talált cserépedények,

csont- és agancseszközök. Összesen 54 darab. Ajándé-

kozta Grber József, Csorna József és báró Nyáry Jen.
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530. Öblös edény, cserép. Magvak vagy liszt tartására. Ajánd. Grö-

ber József. 587., 541. Bögre, cserép. Ajánd. Gröber József. 536., 538.,

540. F iilcs edény, cserép. Folyadék mentésére való. Ajánd. Gröber

József. 544. Bögre, szürke cserép. Teste lapos gerezdekkel diszitett.

Ivét apró füle a felfüggesztésre szolgáló zsineg számára át van fúrva.

Ajánd. Gröber József. 545., 548., 578. Tál, cserép, kissé behajló

pereminél s púpokkal. 568. Füles tál, cserép, behajló peremmel és

púpokkal. 553. Kis bögre, beléje szorult kanálkával. Cserép. 565., 572.

Tüzi-kutya, cserép. Ajánd. báró Nyáry Jen. 567. Ár, csontból, kihe-

gyezett és fényesre simított véggel. 570. Simító eszköz, bordacsontból.

Agyagedények simítására használták. 573. Szarvasagancs, feldolgozat-

lan. Egyik végén bevágások nyomaival. 577. Balta, szarvasagancsból,

nyéllyukkal. Egyik vége kiélezve. 582., 583. Simító eszköz, bordacsont-

ból. Agyagedények simításánál használták.

587 598 FELS-MÉRÁN talált bögrék, edénytöre-

dékek, agancsból készült kalapács töredéke, durva k-
kalapács stb. Összesen 12 drb. Ajándékozta Csorna

József.

599 -620 . ABAUJ-SZÁNTÓN talált kkorszakbeli esz-

közök s edények. Összesen 28 darab s egy táblán ob-

szidián- s tzk-pengék és szilánkok. Ajánd. dr. Óváry

Endre, dr. Liszkay József, Csorna József és Kristóf

János.

605. Szr edény, feketére fényezett felülettel. 600. Síp, cserépbl.

618. Vés, zöld sziuii kvarczitból.

621 641 A FELS-DOBSZAI földvárban talált kkor-
szakbeli tárgyak. Összesen 36 darab s két palaczkban

elszenesedett búza. Ajándékozta Csorna József, dr. Óváry

Endre és Mihalik József.

630. Tüzi-kutya, cserép. 631. Emberi koponya homlokcsontja. 635.

Ivagylóhcj. (Unió pictorum.) 632. Csákány, szarvasagancsból, nyéllyuk-

kal. 621.. 622.. 623.. 641. Simító eszköz, bordacsontból. Agyagedé-

nyek simítására használták. 020., 637. Orsógomb, cserép.

642 665 . T1SZA-FÜKEL) (Hevesmegye) községben

talált kkorszakbeli tárgyak. Összesen 21 drb., egy üveg-

edényben elszenesedett búza s két táblán szarvasagan-

— 78 —
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csuk és agancsból készült eszközöli. Ajándékozta Des-

sewffy Sándor.

<>44 . Csákány, szarvasagancsból, nyéllyukkal. <>51. K okaiapacsnak

töredéke. Díszszerszám lehetett. <>52. Diszbögre, cserép, feketére fé-

nyezett felülettel, kidomborodó spiráldiszitéssel.

SZABADON ÉS KERETBEN.

666 ÖBLÖS EDÉNY, szürke cserép. Magvak vagy

liszt tartására szolgált. Találták Nagyfaluban (Szabolcs-

megye). Ajánd. Csorna József.

667 . KKORI ÉLET. Vizfestmény. A Dörre Tivadar

rajza nyomán készült fametszet után készítette Stolcz

Frigyes. Ranschburg Gusztáv adományából.

A kép a leugyeli (Tolnamegye) kkori telepet ábrázolja képzeleti

rekonstrukezióban. Az eltér magasabb dombot tiintet el a maga

meredeken leásott lépcss oldalaival és sáliczmüveivei, amelyek a k-
kori földvárak tipikus erdítési rendszerét mutatják be. A teleprl

vagy földvárról messze tájra nyílik kilátás, lábánál pedig ott látjuk a

nélkülözhetetlen folyót vagy patakot, mely a lakóknak a szükséges

vizet szolgáltatta. A telepen élénk munkában látjuk a lakosokat. A
balról ül férfi k segélyével a bal kezében tartott nuclaeusról

pengéket és szilánkokat hasogat le, az eltte ül n durva kövön már

kiformált kkalapácsokat csiszol simára, a hátsó két férfi közül pedig

az els egy fúrószerkezettel a kkalapácsba nyéllyukat készít, a másik

végre egy már kifúrt példányba a nyelet igyekszik beilleszteni. E cso-

porttól jobbra az eltérben egy férfi s egy n edénykészitéssel foglal-

kozik. A n puhára gyúrja az agyagot, melybl a férfi mintázó fács-

kájával és simitó-eszköze segélyével különböz edényeket formál. A
már kész edények lábai körül csoportositvák. A harmadik alak egy

már készen lév edényt visz el kiszárítás végett, a mit majd az égetés

követ. A kép középhátterében öreg férfi egy gyermek segédkezé-

sével fatörzsön dolgozik, ezektl jobbra pedig, felénk háttal, lándzsával

felfegyverkezett férfi áll rt s vizsgálódva fürkészi a tájat. A kép jobb-

szegletében végre, fatörzseken emelt lombos eresz alatt, földbe

vájt pinczeszerü lakásnak a nyílása látszik. A nyílásba helyezett s

lépcs gyanánt szolgáló legalyazott fatörzsön egy n lép ki a lakásból.

A földvár távolabbi részein ehhez hasonló több kisebb házacska

tnik el.
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14. SZÁMÚ TÁRLÓ.

668 685 Különböz eszközök szarvasagancsból s

csontból. Összesen 18 drb.

660. Agancskalapács töredéke. Találták Tószegen (Pestmegye).

Ajánd. Gerhardt Sándor. 668., 671., 673 , 674., 678., 680. Ár, csont-

ból, kihegyezett végekkel. 682., 6S4., 685. Hegyes csonteszközök.

Találták Tordoson (Erdély). Ajánd. Csorna József.

686 703 . KALAPÁCSOK s azok töredékei, különböz

fajta kbl, csiszolva. Összesen 18 darab. Magyaror-

szágiak.

704 719 . KALAPÁCSOK s azok töredékei, külön-

böz fajta kbl, csiszolva. Összesen IC darab. Magyar-

országiak.

705. Kkalapács, nyéllyukkal. Találták Tószegen (Pestmegye). Ajánd.

Gerhardt Sándor. 70S. Kkalapács, nyéllyukkal.

720 743 . BALTÁK, GYALUK ÉS VÉSK külön-

böz fajta kbl, csiszolva. Összesen 24 darab. Magyar-

országiak.

744 751 CSISZOLT KBALTÁK s három nagyobb,

durva eszköz tzkbl. Összesen 8 darab.

752 773 Különböz agyagtárgyak és csiszolt kesz-

közeik. Összesen 21 darab s egy kis üvegedény.

753., 756. Állatalakok, agyagból, a tószegi teleprl. Gyermekjáték

gyanánt szolgáltak. Ajánd. Gerhardt Sándor. 758 , 760. Kis kanál,

durva agyagból. 757. Madárfejet ábrázoló disz, cserép. 755. Vésett must-

rával diszitett lapnak töredéke. A mustra mértani szerkezetet mutat s

lenyomásra szolgált. 762 766. Nyakláncz részei, vörös cserép. Az
egyes tagok hengeralaku pálczácskát képeznek ; némelyik a felfüggesz-

tésre szolgák) zsinór számára a végén át van lyukasztva. 767— 770.

Csiszolt köbalták és vésk Svájczból, a fehr-i czölöpépitményes teleprl.

771., 772. Mcgszencscdctt vadalma két fele. Svájczból. Találták Ro-

benhauseubcu, a Phaenikon-tó czölöpépitményeiben. Ajánd. Medveczky

Károly. 773. Megszenesedctt búzaszemek. Svájczból, a Robenhausen
melletti Phaenikon-tó czölöpépitményeiböl. Ajánd. Medveczky Károly.
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15. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

774 ., 778 .. 779 . SZARVASAGANCS. Természetes álla-

potában. A szarvasagancs-eszközök nyers anyaga.

776 ., 777 . S-SZARVAS BORDACSONTJA. Találták

a Dráva medrében. Ajándékozta Vécsey István.

781 786 . RENDKÍVÜLI NAGY S DURVA CSERÉP-
EDÉNYEK TÖREDÉKEI. Összesen 6 darab. Valamennyi

szabadkézzel formálva
;
a díszített példányok egyszer

bekarczolt vonalakkal ékesek. Abauj-Tornamegye külön-

böz kkorszaki telepeirl.

788 816 ., 818 , 819 ., 845 , 846 ZÚZÓ- ÉS MELE-
GÍT-KÖVEK tzkbl, trachitból és jászpiszból. Ösz-

szesen 30 darab. Abauj-Tornamegye különböz telepei-

rl. A zúzóköveket csontok, magvak feltörésére és k-
szilánkok lepattintására használták. A melegít-köveket

a tzhely parazsába rakták, hol áttüzesedtek s a mele-

get a tz elhamvasztása után is hosszabb ideig meg-

tartották.

820 823 ., 841 843 . MAGKÖVEK (nuclaeusok) tz-

kbl. Összesen 7 darab. Árka, Fony, Korláth és Bol-

dogk-Váralja községek vidékérl.

824 - 840 MAGKÖVEK (nuclaeusok) obszidiánból,

összesen 17 darab. Boldogk-Váralja, Abauj-Szántó és a

Hegyalja vidékérl.

833. Obszidián nuclaeus. Kiváló szép s nagy példány. 836. Obszi-

dián nuclaeus. Kiváló példány, a lepattogtatott pengék szép nyomaival.

847—875 - A TÓSZEGI (Pestmegye) telepen talált kü-

lönböz eszközök és tárgyak. Összesen 26 darab és

három tábla.

846. Agancsszerszámok és csontárak. Köztük a középs bronzba

foglalt s gyöngyházzal diszitett vaseszköz a kési római korból való.

853. Arak csontból és szarvasagancsból. 855. Átfúrt és sima csont-

eszközök, töredékek.

— 81 -
ü



VIII. SZÁMÚ TEREM. 876—1012.

—

876 897 . FELS-VADÁSZON talált cserepek, obszi-

dián-pengék, keszközök, töredékek stb. Összesen 24

darab. Ajándékozta Csorna József.

881. Heged alakú tárgy. (Amidet?) Vöröses cserép. Vonalakkal,

pontokkal s köröcskékkel díszített. 887. Kunyhó-tapasz, égetett agyag.

A tapaszban a kunyhó gályáinak homorú lenyomatai szemlélhetk.

898 CSONTESZKÖZÖK, összesen (3 darab. Ismeret-

len lelhelyrl.

SÍM). Hatalmi vagy rangjelvény. Két ága állatfejben végzdik. (Har-

madik ága letörött.)

900 . SIMÍTÓ ESZKÖZ, 7 darab, bordacsontból. Agyag-

edények simítására használták. Ismeretlen lelhelyrl.

901 992 . A HERNÁD-BÜDI földvárban talált kkor-

szaki eszközök. Összesen 92 darab. Ajándékozta dr. Óváry

Endre, Csorna József és Mihalik József.

903. Korcsolya, állati lábszárcsontból. 904. Csont-ár, kihegyezett

és simára csiszolt testtel. 901., 902. Kisebb s nagyobb kanálnak töre-

déke. Durva cserép. 905 —907. Edények lábai és fogantyúja. Henger-

alakú cserép. ÍMiS. Orsógomb. 930., 931., 940. Edénytöredékek, cse-

répbl. Bels lapjukon kúp- és gúlaidomú púpokkal.

993 1003 . RLKÖVEK trachitból és trachittufából.

Abauj-Tornavármegye különböz lelhelyeirl, leginkább

az Eperjes-Tokaji hegvláncz és a Hegyalja vidékérl.

ÍMIS.. IWW). Orlk, 2 darab. A nagyobb, homorúra csiszolt lappal

biro az alsó, a kisebb, két vége felé hegyesedö példány a fels követ

képezi. Az alsóra szórták a megrlendö magvakat, miket a kisebb

példányúval eszközölt súrolással durva lisztté röltek.

1004 1008 . IT
T

SZTA-SZENT-1VÁN községben talált

különböz eszközök. ( összesen f> darab. Ajándékozta

Csorna József.

100N. Fedeles edényke, felfüggesztésre való, szürkés-sárga cserép.

Bekarczol t díszítései fehér mesznemü anyaggal vannak kitöltve. 1007.

Csiszolt köbalta töredéke.

1009 1012 ARANYOS községben talált tzk- és

obszidián-szilánkok, edénykék s edénytöredék. Ajánd.

Csorna József.
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1013 1014 NAGY-SZALÁNCZON talált obszidián-

szilánkok és elszenesedett búza. Ajánd. Csorna József.

1015 ., 1016 . BERCZEL (Nógrádmegye) községben talált

szarvasagancs-szerszámok, simított hegygyei. Ajánd.

Csorna József.

1017 . NYÍLHEGYEK ÉS PENGÉK, obszidiánból, 16

darab. Találták Baskón a „Hallgató
44 nev telepen. Ajánd.

Csorna József.

1018 . NYÍLHEGYEK ÉS PENGÉK obszidiánból, 8

darab. Találták Nagy-Bózsván. Ajánd. Csorna József.

1019 . NYILHEHYEK ÉS PENGÉK obszidiánból a

rakamazi temetbl, 7 darab. Ajánd. Csorna József.

1020 NYÍLHEGYEK ÉS PENGÉK obszidiánból, 3

darab. Találták Herlány községben. Ajánd. Csorna József.

1021 -1027 . KIRÁLY-HELMECZ (Zemplénmegye) köz-

ségben talált különböz tárgyak, 7 darab. Ajánd. Csorna

József.

1023— 1024. Edéuyfiilek, cserépbl.

1028 1033 PILIN (Nógrádmegye) községben talált

különböz tárgyak, 6 darab. Ajánd. báró Nyáry Jen.
1031. Allatalakok, agyagból. Gyermekjátékok voltak.

1034 1037 . AGYAGTAPASZ ÉS SALAKSZERÜ OL-

VADÉK a Nagy-Szaláncz melletti „Malomvár" nev
skori teleprl. Ajánd. Mihalik József.

1038 HÁLÓ-NEHEZÉK, vörös cserép, hengeridomu

teste közepén át van fúrva.

1039 . KUNYHÓTAPASZ, vörös cserép. Testében a

kunyhó gályáinak homorú le^^omatai látszanak.

16. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

1040 1103 . 1114- 1202 A DEVECSERI skori tele-

pen talált különböz eszközök, edények, edénytöredé-

kek, melegít- és zúzókövek, nuclaeusok, csont- és agancs-
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szerszámok s ezek töredékei. Összesen 213 darab. Ajánd.

Csorna József.

1088 1100. Nuclaeusok obszidiánból. 1142. Nyakék; áll 57 drb.

hengeridomu, ívben hajló ngyagpálczikából, melyeknek némelyike egyik

végén át van fúrva. 1187. Edénytöredék, cserép. Testén e czélra szol-

gáló bélyegzvel benyomkodott kcrékidomu díszek. 1188. Síp, cserép,

talléralaku. 111M). Edénytöredék, cserép. Testén körkörös díszítések.

1168. Állat-fog. Nyakláncznak tagja volt. A felfüggeszt zsinór

számára át van fúrva

1104 SZARVASAGANCSOK ÉS CSONTESZKÖZÖK
a tnagyarádi (Hontmegye) skori teleprl. Összesen 9 db.

1203 . CSONT- ES CSISZOLT KESZKÖZÖK a tna-

gyarádi skori teleprl. Összesen 13 darab.

1105 1112 A HEJCZEI skori teleprl származó tár-

gyak : edényke és edénytöredékek, szilánkok, nyílhegyek,

pengék és szilánkok obszidiánból s tzkbl. Összesen

33 darab. Ajándékozták Bubics Zsigmond és ifj. Mihalik

József.

1204 1208 A KÉTYI teleprl származó tárgyak : kis

bögrék, nyílhegyek, pengék, szilánkok és nuclaeusok tz-

kbl és obszidiánból. Összesen 39 darab. Ajánd. Csorna

József.

1209 1265 A KORLÁTHI skori telepekrl származó

leletek : nuclaeusok tzkbl, zúzó- és melegit-kövek,

dárdahegyek tzkbl, csiszolt keszközök, edénytöre-

dékek, orsónehezékek, szarvasagancsok, állatfogak és

folyami kagylónak héjai. Összesen 56 darab és egy tábla.

Ajándékozta Csorna József.

1266 1286 A BAK FAI teleprl származó tárgyak:

csiszolt keszközök, pengék, szilánkok s nyílhegyek tz-

kbl s obszidiánból, orsógombok, edénytöredékek és

obszidián nuclaeusok. Összesen 54 darab.

1270 1272. A három darab cserép, melyek nagyobb edénynek tö-

retlékei, vaspánttal van a megrepedt helyen összefoglalva. E töredékek

tehát már a vaskorból származnak s arról tanúskodnak, hogy az edé-

nyek nagy becsben állottak tulajdonosaik eltt. Ajánd. Csorna József.
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1287 1311 A BOLDOGKVÁRALJAI skori telepek-

rl származó leletek : rlk fele, trachitból, csiszoló-k,

csiszolt keszközök, edénytöredékek, obszidián nuclaeu-

sok és szilánkok, orsógomb. Összesen 25 darab.

1*287. Csiszoló-k, vöröses kvarczrtból. Egyik oldala és vége homo-

rúra lekoptatva. Keszközök csiszolására használták. A Tóhegy neve-

zet telep kulturrétegébl. Ajánd. Mihalik József. 12ÍM). Kbalta, nyél-

lyukkal. A Várhegyen fekv egyik szlbl. Ajánd. Szedlacsek Margit

urhlgy. 1263 1266. Edénytöredék, cserép; a bekarczolt párhuzamos

vonaldiszek valamikor vasoxydból álló piros maszszával voltak kitöltve.

A JÓJieyv nev telep kulturrétegébl. Ajánd. Mihalik József.

17. SZÁMÚ TÁRLÓ.

1312 1318 . VIZSOLY községben talált tárgyak. 7 drb.

Ajánd. Csorna József.

181*2-1314. Edénytöredékek, cserépbl. 1315. Csiszolt kbalta tö-

redéke. 1316. Kgolyócska. 1317., 1318. Tzk- és obszidián-szilánk.

1319 1320 RÁSONY községben talált nagyobb csi-

szolt kbalta s egy kisebb kgyalu. Ajánd. Csorna József.

1321 . KKALAPÁCSNAK része, nyéílyukkal. Találták

a tornyosnémeti szántóföldeken. Ajánd. Kemény Lajos.

1322 1327 . BODROG-SZERDAHELY (Zemplénmegye)

községben talált tárgyak, 6 drb. Ajánd. Csorna József.

13*22., 1324. Csiszolt kbalták. 1323. Edénynek része, cserép, ellip-

szis alakú. 1325., 1327. Orsógombok. 1326. Edénykének feneke, köze-

pén utólag átfúrva s igy orsónehezékké alakítva.

1328 NYÍLHEGYEK, PENGÉK ÉS FRÉSZEK tz-

kbl s jászpiszból pattintva. Összesen 1 16 darab. Sok

példánynak az éle apró pattintásokkal (retouche) van

kialakítva. A Kairó melletti helouani források vidékérl.

Ajánd. Csorna József.
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A BRONZKOR.

A fémek megismerése az ember mveldésében a

második nagy korszakot nyitja meg. Természetszerleg

véve a dolgot, a fémek közül az ember legelsbben

azokat ismerhette meg, a melyek tisztán, vagyis termés-

állapotban fordulnak el. Ilyen fém elssorban a vörös-

rés s miután e fémbl hazánkban, Írországban, Mexikó-

ban s számos más helyen sok eszközt találtak s mert

ugyané helyeken a termésréz maga is elfordul, Sír

William Wilde

,

az irlandi muzeum igazgatója, 1861 -ben,

azt az eszmét vetette fel, hogy a kkorszakot elsben

a réskorszak követte s csak azután állott be a bronz-

korszak, miután az ember a bronz második alkotórészé-

nek az ónnak s az ötvözés mesterségének a megisme-

réséhez eljutott.

Pulszky Fcrencs
,
a Magyar Nemzeti Muzeum elhunyt

nagynev igazgatója, nagy tudományos készültséggel s

a rézleletek fölös számával mutatta ki, hogy hazánkban

a rézkor megelzte a bronzkorszakot, de azért magának

a rézkorszaknak föltétien létezését nem sikerült dlre
vinnie a tudósok eltt, kik közül többen ma is tagadják,

hogy az valaha létezett. A legfbb érvek, melyek a réz-

korszak mellett szólnak, a következk. A tekintélyes

számban található rézeszközök durvák, esetlenek s a

legtöbbször olyan idomuak, a mink a neolithkori ktár-

gyak
;
nem öntve, hanem kovácsolva vannak, a mi a

technikában a fejldés alsóbb fokozatát jelenti, mert eme
eszközök elállításánál a kkori ember nyilván azt az

eljárást kísérletté meg, a mit keszközei készítésénél hasz-

nált, végre, mert idáig egyetlen egy rézeszközt sem talál-

tak kiczifrázva, holott a bronzból készülteknél a díszítés

úgyszólván általános.
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A rézkorszak lehát, ha ilyen csakugyan létezett, átme-

net volt a kkorszakból a bronzkorba s igy az els fém-

korszak, melyet az ember ismert. A rézeszközök alakja

éppen nem változatos s közöttük elfordulnak : trök,

halászhorgok, fejszék, vésk, ékek, balták, csákányok,

kések és nagyritkán ékszerek. Ezek sorából a vésk
és ékek a legközelebb állanak a neolithkori keszközök

formáihoz. A csákányok, kalapácsok, fejszék s egyálta-

lán a nehezebb rézeszközök már nyéllyukkal vannak

ellátva, a mi azonban visszavezethet az átfúrt csiszolt

kfejszékre és kalapácsokra.

Egynéhány rézeszközt megyénkben és a közeli környé-

ken is találtak. Így Fels-Mérán, Bereten, Baktán, Mislyén,

Csobádon, továbbá Igricziben, Bodrog-Keresztúron és

Tokaj vidékén (1329— 1339. sz.)

A réz után az arany volt az els fém, melyet az em-

ber megismert, mivel az arany, csakúgy mint a réz, ter-

mésállapotban is elfordul. Réztárgyak társaságában arany-

korongokat is találtak már s feltn, hogy ezek nem

öntve, hanem, mint a réztárgyak egyáltalában, kovácsolva

vannak.

A bronz a vörösréznek ónnal való elegyítése által

j létre. A praehistorikus bronztárgyakban e két fém

átlag úgy van keverve, hogy 100 rész öntvényben 90

rész vörösréz s 10 rész ón foglaltatik. Az újabban megej-

tett elemzések több bronztárgyban antimont konstantál-

tak, a mibl legújabban az a nézet kezd kifejldni, hogy

a bronzkori ember némely vidéken ón helyett antimón-

nal keverte a vörösrezet.

A korszak nevét a bronzötvénynek a használatától

nyerte. A bronz keményebb, szivósabb, mint a vörösréz

s a mi a f : edzhet is, ha hirtelen magas h hatásá-

nak teszszük ki. Ezenkívül a bronz kitn anyag az

öntésre s meg van az a jó tulajdonsága is, hogy vas-
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tagabb tömegben át nem rozsdásodik, oly módon például,

mint a vas, hanem csak felületén kap egy vékony zöld

szinü rozsdahártyát, mit a régészetben patinának
,
nemes

rozsdának (aerugo nobilis) neveznek. A patina csak lassan

képzdik s igy egyúttal tanúsága az illet bronztárgy

régiségének, a melyet éppen ezért a tárgyról ledörzsölni

vagy lereszelni, mint azt sok szakavatatlan megteszi, nem

szabad. A patinaréteg, mivel csak a tárgy felületén kelet-

kezik, egyszersmind megóvja a bronztárgy belsejét a

további oxydácziótól s ezzel az elenyészéstl. Innét van,

hogy bronztárgyak, régiségük daczára, nagy számban

maradtak reánk, mig a sokkal fiatalabb vaseszközök a

legtöbb esetben teljesen elpusztultak, vagy alakjukat

az elrozsdásodás miatt a felismerhetetlenségig elvesztették.

Az az id, a mikor a bronzot az emberek elször

használni kezdték, Montelius szerint hozzávetlegesen a

Kr. eltti ötödik évezredre tehet. Ugyan úgy véleke-

dik, hogy a bronzot Európába a Kr. e. 15. században

hozták. Az európai bronzkultura legkezdetlege6ebb alak-

jait az égéi szigetcsoport kultúrája mutatja. Abban az

idben Egyiptomban a XII. dinasztia uralkodik s a mi

szempontunkból nevezetessé lesz, mert alatta válik álta-

lánossá a bronz uralma Egyiptom földjén.

E dinasztia uralkodása a Kr. eltti 1995. évtl a Kr.

eltti 1801. évig terjedvén, a bronznak Egyiptomban

való általános használata a Kr. eltti második évezred-

nél tehát korábbra alig tehet, ami Montelius fentebb

közölt nézetével körülbelül összevág.

Hazánkba a bronz már mint kész ötvény juthatott.

Reinecke Pál úgy véli, hogy ez az idpont megelzte a

Kr. e. 2000 évet. Posta Béla ázsiai kutatásai szerint az

Ázsiából elnyomult harczias indogennán (ural-altáji)

törzsek lettek volna hazánk els bronztelepesei, akik az

ittlakókat részint meghódítva, részint kizve, meghono-
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sitották a bronzot s ezzel a magasabb skori mvelt-

séget.

E felfogásban osztozik Worsaae dán s Hildebrand svéd

tudós is, mig ezek ellenében többen a czigányokat vall-

ják a bronzkori mveltség els terjesztinek, kik a Ma-

iakká, Banka és Borneo szigeteken kimerithetlen meny-

nyiségben elforduló ónk révén jutottak volna a bronz-

ötvény titkához, mit aztán Kis-Azsián, Görögországon

és Itálián keresztül magukkal hoztak hazánkba. Hoernes

Mór a Skandinávia fell délnek húzódó ariusokat, mások

végül az asszírokat és a khetitákat vélik a bronz felta-

lálóinak, de bármint legyen is a dolog, a megejtett vizs-

gálódások mégis kétségtelenné teszik, hogy a bronzot

Ázsia déli felében, valószínen azon a helyen használ-

ták elször, a melyet késbb Babilóniának hívtak.

Hazánk Skandináviával együtt bronzkincsekben a leg-

gazdagabb ország Európában. Ez a körülmény nemcsak

azt tanítja, hogy Magyarország területére aránylag korán

jutott el a bronzkultura, de azt is, hogy itt még akkor

is virágzott, a mikor a mveltség sibb empóriumain

már beköszöntött a vaskorszak. E mellett hazai bronz-

eszközeink némelyikén egy sajátságos, minden más bronz-

kori stílustól elüt, önálló ízlés nyilatkozik meg, úgy,

hogy hazai bronzkulturánkat egy különálló s olyan ré-

giónak kell tekintenünk, a mely minden idegen befo-

lyástól menten maga-magából fejlesztette ki a formákat.

A bronzkori fémipar nagyszámú s a legváltozatosabb

termékeket hozta létre, a melyeket a fegyverek
,

a föld-

mivelési és házi eszközök
,
végül az ékszerek csoportjába

oszthatunk.

Az els csoportba tartozik : a kard, a tr, a lándzsa,

a nyíl, a buzogány, a harczi fejsze, a balta és a csákány.

A másodikba : a fokos, balta, kés, sarló, vés, csákány,

fejsze, kalapács, beretva, frész, t, horog, ár, csiptet

sn
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stb. A harmadikba : a libula (kapcsoló-t), a karperecz,

nyakgyr, diadéma, ujjgyr, gombost stb. Az els

csoporthoz lehet sorolni még a különböz ujj- és kar-

véd tekercseket, mint védkészleteket s talán az utolsóba

azokat a 'spirálisan csavart eszközöket, a melyeknek

rendeltetését idáig még nem tudtuk megfejteni.

Mindezeket az eszközöket a bronzkori ember öntés

utján állította el, melynek technikája, kezdetleges volta

daczára, nagyon közel állt a mai eljáráshoz. Az öntéshez

szolgáló fémkeveréket, az u. n. öntrögöt
,
a bronzkori önt-

mves rúd-, vagy czipóalaku darabokban (1340—1343. sz.)

tartotta készletben, a melyekbl a szükséghez képest egy

darabot letört, vagy egy-egy czikkalaku részt kimetszett.

A megolvasztáshoz kiönt-csrrel ellátott agyagedényt

használt, melyet fanyéllel látott el, hogy az izzóvá lett

edényt kezelhesse. Az öntés mintákban történt. Ennek
legegyszerbb fajtája homokból, agyagból, vagy lágyabb

kbl, késbb pedig fémbl készült. Agyagminták készítése

könnyen ment : a fából faragott, vagy agyagból készített

s kiégetett elmintát puha agyaggal körültapasztották,

kiszárították s azután felvágták, miáltal az agyagban az

elmintának kétoldalú homorú lenyomatát nyerték. A
mintának két felét végül összeillesztették s bronzzal ki-

öntötték. Lapos tárgyak öntéséhez elegend volt egyes

öntminta, kardok, lándzsák, tokos balták s egyéb oly

tárgyak öntéséhez azonban, a melyek domborulattal

bírtak, avagy belül üregesek, már ketts öntmintára

volt szükség, -amit leginkább homokkbl készítettek.

(Egy ilyen öntmintának a felét, mely tokos balta el-

állítására szolgált, a jobbágyi leletbl 1386. szám alatt

láthatunk). Lubbock úgy véli, hogy a bronzkori ember
eltt nem volt ismeretlen a ma „cire pcrdue “ (szórul-

szóra fordítva : a viasz elveszésé) eljárásnak nevezett

módszer sem. Ennél az elmintát könnyen eléghet
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anyagból (fából), vagy mint a modern japánok, a bronz-

öntés legnagyobb mesterei, viaszból készítették, melyet

jól körültapasztottak pernyével kevert agyaggal s azután

kiégettek. A tz a viaszt megolvasztván, az az arra

hagyott nyíláson kifolyt, a minta fala pedig kkeményre
égett, mire a támadt rt bronzzal kiöntötték. Kihlés

után a mintát összetörték, hogy a megöntött tárgyat a

mintából kivehessék. (Az öntési eljárás az 1712. számú

képen látható az öntmintákkal s a már megöntött

tárgyakkal együtt).

A mintából kiemelt eszköz felülete érdes volt
;

a

minta részeinek tökéletlen záródásánál s az öntnyilás

helyén öntvarránynyal s peczekkel volt eléktelenitve, a

miért is a tárgyat csiszolásnak s egyéb díszít eljárás-

nak kellett alávetni.

Ez az eljárás köszörülésbl, csiszolásból, reszelésbl s

egyéb ehhez hasonló mveletbl állott, de a mit, úgy
látszik, nem az öntmhelyben, de a tárgy megvásárlói

maguk végeztek el odahaza.

A bronzkori tárgyak czifrázatait, amik a neolith-kori

mveltséghez képest magasabb s fejletebb ízlésrl tanús-

kodnak, vagy kidomborodó bordák, domború vonalak,

vagy bevésett mértani mustrák, kör, körív, továbbá

nyolczas-alakban, hullámosán, vagy spirálisan haladó

bevésett vonalkákból alakított ornamentumok képezik. E
díszek egyszerbb elemeit a bronzkor kezdetén magába

a mintába vésték vagy karczolták be, úgy, hogy a meg-

öntött eszköz már díszített állapotban került ki az önt-

mintából. A haladás késbbi fokán keményre edzett

keskeny vésvel, az u. n. ponczolóval, apró vonalakat

s reczéket vertek a tárgyak felületébe, a melyek a

domború vonalú bordadiszitést kiszorították, mig a körív,

a kör, a hullámvonal, a nyolczas idomú ornamentum s

a spirálvonal a bronzkor virágzási idejében lép fel. A

01



VIII. SZÁMÚ TEREM.

legszebb, sokszor valóban bámulatos díszítéseket a kardok

markolatai és a díszcsákányok mutatják.

A bronzkori ember legfbb fegyvere, legféltettebb

kincse a kard volt (1392— 1393. sz.), mely úgy szállott

apáról fiúra örökségképen, a miért is ép kardot bronz-

sírban csak ritkán találunk. A bronzkori kardok mai

kardjainkhoz képest aránylag kurták
;

a 90—80 cm.

hoszszal bírók a leggyakoriabbak, az ezeknél kurtábbak

vagy hosszabbak már a ritkaságok sorába tartoznak.

Valamennyi eddig ismert bronzkori kard (kett kivételével)

egyenes pengéj, de mindannyi kétél s inkább szúrásra,

mint vágásra alkalmas. Erre utal a markolat is, mely

valamennyi példánynál oly kurta, hogy azt mai felntt,

normális kez ember jól meg sem markolhatja.

A bronzkori kardokat három ftipusba szokták sorolni.

Az elsbe tartoznak azok, melyeknek csak pengéjk

készült bronzból
;
a markolat valamely idegen anyagból,

csontból, szaruból, vagy fából lehetett.

E kardok lapos, egyenes él pengéit a tövükön látható

nyílásokon szegecsekkel ersítették a markolatba. (Egy

ilyen példány van kiállítva a XI. számú teremben).

A második csoporthoz tartozó kardok markolatai is

bronzból valók, de ezek csupán keskenyebb, 6— 8 cm.

hosszú nyúlványt képeznek, melyeken a fa-, csont-, vagy

szaruból készült markolatboriték felszegecselése számára

lyukak vannak hagyva. A pengék vagy nádlevelii
,
vagy

liliomlevelii
,
vagy hullám-vonalu idomuak. (1394. sz.)

A harmadik csoportba végül azok a kardok sorolhatók,

a melyeknek markolatai is tömör bronzból készültek. A
markolat minden esetben külön van öntve s a penge a

markolat két nyúlványába 2 bronz-szegecscsel van be-

ersitve. Az ide tartozó kardok javarésze hazai fejlemény

lévén, a magyarhoni bronzkulturának legjellemzbb

emlékei. (1392. és 1393. sz.)
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A bronzkori tárgyak változatos sorából a következk-

ben néhány nevezetesebb eszközt írunk le.

A tr (1396., 1397. és 1400. szám) aránylag ritkán

fordul el, mert a bronzkorban nem volt nagy szerepe,

mivel a kard már fel volt találva. Korra nézve az a tr
az idsebbik, a melyiknek csak a pengéje van bronzból

s a melyiknél a fa-, csont- vagy szarumarkolatot szege-

csekkel ersítették a pengéhez.

Az ár (1443. szám), szintén csak ritkán fordul el,

mert leginkább csontból készítették. Ugyanígy vagyunk

a tvel is.

A keskeny vés mai vésink alakjával bir, éle rende-

sen kétoldalú s kevéssé ívelt.

A tokos vagy k'ópiís vés (1398. sz.), bronzkori régiónk-

ban külön típust képvisel s a keskeny véstl abban

különbözik, hogy kiszélesed fels részén a nyél szá-

mára köpvel bir. Ettl merben különbözik a peremes

vés (1344. sz.), melynek teste mindkét oldal felé kissé

kiszök szárnyakkal, peremekkel van ellátva. Az északi

és a francziaországi bronzkori régiónak gyakori alakja;

nálunk ritkább.

A tokos vés
,
vagy helyesebben a tokos balta (4369-

1385. számok) hazai bronzkorunk leggyakoribb alakja.

Testének alsó része ékalaku, kétoldalú éllel
;

a fels

rész henger- vagy ellipszisidomu s a nyél számára tokkal

bir. A régibb tokos vésknek nincsen fülük, a fiatalab-

bak peremén egy apró fület találunk, a mely arra szol-

gált, hogy a vést a könyökben hajló fanyélre zsineg-

gel vagy szíjakkal megersíthessék. Hazai bronzkorunk-

ban egy különálló változatot képeznek azok a tokos bal-

ták, a melyeknek pereme a füllel szemben csralaku

kiugrással bir. (1883. sz.) Nyélre való ersítésük módját

az 1387. sz. alatt láthatjuk.

— 93
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A fejsze és balta többnyire rézbl, vagy csak csekély

óntartalmu bronzból készült s nyéllyukkal,* vagy köpü-

vel van ellátva.

A kés ritkább tárgya a bronzkornak, mivel azt sokáig

helyettesítette a tzkbl, vagy obszidiánból pattintott

penge. A bronzkés egyél, hosszú pengével s több-

nyire nyélnyulványnyal bir a csont- vagy szaruboriték

számára.

A lándzsa két szárnynyal és rúdra való köpüvel bir.

(1389. sz.) A rudat minden esetben két szembenálló nyí-

láson át szeggel ersítették a köpübe. A bronzkori

lándzsák lényegükben mindvégig egyformák maradnak

;

változatok csak a szárnyak élének különböz hajlásában,

a köp idomában s a díszítésben lépnek föl.

A karvéd tekercs ruganyos bronz-sodronyból henger-

alakban készül. (1508. sz.) Ha olyan átmérvel bir, hogy

a karra felhúzható, rendeltetése iránt nem lehetünk két-

ségben, mely bizonyára az volt, hogy a kart a kardvá-

gás ellen megvédje. Ismerünk azonban olyanokat is,

melyeknek átmérje csekély arra, hogy karra húzhatók

volnának. Ebben az esetben rendeltetésükkel nem va-

gyunk tisztában.

A nyakékek, nyakpereczek rendesen nagyobb karika-

idomban fordúlnak el s két végük rendszerint kisebb,

behajló karikával bir. Testük vagy sima (1472. sz.), vagy

csavart (1428— 1441. sz.).

Az ujjvéd tekercsek bronzdrótból készülnek s a me-

netek párhuzamosan vannak egymás mellé helyezve,

miáltal azok hengeridomot öltenek (1542. sz.) Valószín,

hogy a kéz ujjaira húzták, hogy a kardvágás ellen

védelmid szolgáljanak. Ide tartozóknak véljük a két

tárcsával biró példányokat is. (1702. sz.)

A fibula ,
vagy kapcsoló-t az öltözet széleinek össze-

tzésére szolgált. E czélra alkalmasak voltak ugyan a
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gombostk is (1444— 1452. sz.), de a bronzkorban már

külön szerkezet kapcsoló-tkkel is találkozunk.

A karperecz a bronzkori ember igen gyakori ékes-

sége. Teste tömören van öntve s vagy teljes kört ábrá-

zoló karikaidomú, összeér végekkel, vagy ellipszis alak-

ban kanyarodó s két végén nyitva van. (1351— 1356.

sz.) Felületük öntött bordákkal, a legtöbb esetben azon-

ban bevésett vonaldiszekkel ékesített. Sokféle változatát

ismerjük. Nagyon valószín, hogy nemcsak ékszer g}
T

a-

nánt kaszálták, de a nyers fémanyag továbbszállítására

is szolgáltak, igy tehát tágasabb értelemben karikapén-

zek gyanánt is tekinthetk.

A sarlók (1487., 1488. sz.) hazánkban nagyszámmal

fordulnak el, a mi arra tanít, hogy bronzkorunk lakói

intenziv mértékben foglalkoztak földmiveléssel. A sarló

idoma lényegében a maiéval megegyezik; mindig a jobb

kéz számára készült, alsó lapján sima, a felsn pedig

kidomborodó. Egyik végén kiálló peczke a nyélbe való

ersítésre szolgált.

A fokosok idoma két osztályba sorolható. Az egyiknek

két vízszintesen álló karja hengeridomú s küptije a test

közepén függlegesen áll (egy ilyen példány a XI. terem-

ben kiállítva), a másiknál a nyéllyuk a szerszám vége

felé látható, egyik nyúlványa pengealakban kiszélesedik,

foka pedig csúcsos kiugrással bir. (1391. sz.) A csáká-

nyok ilyetén szerkezet mellett alkalmatosak voltak fegy-

verül s azért fejtörknek is nevezik azokat.

Említettük, hogy a kardokkal együtt a csákányok van-

nak sokszor a legpazarabbúl díszítve. Ez esetben azokat

hatalmi, vezéri jelvények gyanánt lehet tekinteni.

E tárgyakon kívül a bronzkorban elfordulnak még

fejékek, sisakok, nyilcsúcsok, övpántok, zablák, fré-

szek, csiptetk, buzogányok, korongok, szekérkerekek,

rúdra való végek, lószerszámra való csüngdiszek, kisebb



VIII. SZÁMÚ TEREM.

ékszerek s egyéb rejtélyes rendeltetés tárgyak. A kor-

szak végérl valók a nyilcsúcsok, a melyek sorában

ismerünk szakálas példányokat (1401. sz.) s olyanokat,

a melyeknek teste hengeridomú, kihegyezett csúcscsal,

oldalán hosszú éles bordával
;

ugyanebbl az idbl
való a beretva is (1357. sz.), mi azt bizonyítja, hogy a

bronzkorban már dívott a beretválkozás s a sisak, mely

fölötte ritkán fordúl el. A lószerszámra való különböz

csótárok, csiing-diszek, a bronz szekérkerekek s a zab-

lák végre arra tanítanak, hogy a lovak fölszerelése s a

kocsi használata legalább is a bronzkorszak végéig ér föl.

A bronzkorban a bronzon s ennek alkatrészein kívül

ismerte s ékszerek készítésére használta az ember az

aranyat is s vannak nyomok, hogy már a vas sem

volt ismeretlen eltte, a mirl azok a rozsdafoltok szól-

nak, a melyek bronztárgyakon néha elfordulnak. A vas-

tárgyak szerepe azonban a bronzkorban még alárendelt

lehetett.

A felsorolt bronztárgyakon tapasztalható ornamentika

s az idomok fejldési fokozatának alapján a bronzkor-

szakot is egy régibb s egy újabb alkorszakra oszt-

hatjuk. A régibb bronzkor a lapos, peremes, szárnyas

vésknek és az áraknak a kora, mig a többi eszköz a

fiatalabb bronzkor periódusába sorolható.

Kortani tájékozás czéljából az alábbiakban közöljük

Montelius svéd tudósnak a bronzkorra vonatkozó krono-

lógiáját azzal a megjegyzéssel, hogy ebbe Montelius már

a hallstadti kultúrát is bele foglalja, tehát osztályozása

nem pusztán a tiszta bronzkort, de a vaskorszak elejét

is felöleli.

Montelius kortáblája a következ : Elsperiódus. Ár. e. /4yO—

/

250-ig.

A régibb bronzkor kezdete. A szerszámok, a keszközök utánzatai; a

lapos és peremes vésk, a háromszög trök es az egyszer nyak- és

karpereczck kora. A temetkezés kökoporsókban történik. Második pe-

riódus. Ár. e. /-^O— /OjO-/;'. A tokos vés fellépésének, a kard és

— 9b —
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kés, a csavart nyakpereczek és a fibula fellépésének a korszaka. A
temetkezésnél a hullaégetés dívik. Harmadik periódus . Kr. e. 1050—
gooig. A régibb bronzkor vége. A fa-, szaru-, vagy csonttal borított

markolatos kardok és a diadémszerü nyakékek kora. A hullaégetés

nagyobb mértékben nyilvánul. Negyedik periódus. Kr. e. yoo—/ 50-ig.

Az újabb bronzkor, vagyis a régibb hallstadti kultúra kezdete. A lapos

pápaszem-fibulák, a trébelt széles övék és a függö bronzedények kora.

Ötödik periódus. Kr. e. /50—550-ig. Az újabb bronzkor virága, a

hallstadti kultúra teljes kifejlése. A kard ritka, gyakoribb a kés; a

karpereczek állatfejekben végzdnek, az ornamentáczió fantasztikus. A
temetkezésnél a hullaégetés dívik.

A bronzkori ember fazekasmiivessége a korongot még
nem ismerte.

A telepeken és sírokban eljöv keramikai emlékek

roppant számából fel kell tételeznünk, hogy a bronzkor-

ban az agyagmüvességet már nemcsak egyszer házi-

ipar gyanánt zték, de a telepeken kizárólag agyagmüvek

készítésével foglalkozó külön iparosok lehettek alkalmazva,

akik készítményeikkel nemcsak a helyi szükségletet fe-

dezték, de gyártmányaikat az stelepesek között mesz-

szebb vidékeken is közvetítették.

A bronzkori edények abban különböznek a neolith-

koriaktól, hogy a falak véknyabbakká válnak s az edény-

fülek gyakran bírnak az ansa lunata-nok nevezett hol-

das díszítéssel, a mi abban áll, hogy a rendesen felka-

nyarodó edényfül két szélét kiemelked karimával látták

el, hogy az ezáltal keletkezett mélyedésbe a hüvelykujj

jobban belefeküdjék. A díszítések egyéb motívumai s az

edények formái úgyszólván egész Európában egyformák

ugyan, de hazánkban a bronzkori edények ornamenti-

kájában egy uj s jellemz elem, a spirális diszités
,
je-

lentkezik. (1507. sz.)

E mellett az edényeket sok esetben füsttel feketére

színezik, vagy grafittal fényes feketére csiszolják (1470.

sz.), a legöblösebb részeken dudorokkal s púpokkal lát-

— 97 —
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ják el s tökéletesítik a neolith-kori mészbetétes edények

ornamentikáját is. A méretek az edények rendeltetéséhez

képest váltakozók. Ismerünk edényeket, amelyek gyü-

szünél alig nagyobbak s ismerünk olyanokat, a melyek

rtartalma másfél-két hektoliterre rúg. Az elbbiek gyer-

mekek számára játékul, az utóbbiak mag- és élelmi-

szerek tartására hombárok gyanánt szolgáltak. A rop-

pant változatos s nagyszámú alakok között ismerünk

tálakat, füles korsókat, csészéket, temetkezési urnákat

és egyfülü mentket, a mikhez még az orsógombok és a

szövszék -súlyok sorakoznak. Agyaggal tapasztotta ki a

bronzkori ember rúzséból font házikója falait s tzhe-

lyét is; készített ezeken kívül gyermekei számára játé-

kúl szolgáló apró állatalakokat, a melyek házi állatainak,

a disznónak és a szarvasmarhának utánzatai, végül

nyakba való gyöngyöket, sípokat s ezekhez hasonló

kisebb tárgyakat.

Ha nem is maradt reánk a bronzkori ember ruházata,

mégis föltehet, hogy ebben a tekintetben is a neolith-

kori állapothoz képest haladásnak kellett lennie. A bronz-

kori slakó nemcsak állati szrmékkel ruházkodott már,

de tökélesbitette a vászonszövést s megtanulta a nemez-

szövést is, amivel ruházatát nemcsak czélszerübbé s

csinosabbá, de alkalmatosabbá is tette.

I emetkezés tekintetében a bronzkor két szakaszra osz-

lik. A régebbi periódusban a bronzkori sember halott-

ját, a neolith-korban tapasztalt szokáshoz hasonlóan, k-
lapokkal kirakott veremsirokban temette el, a késbbi
periódusokban azonban már egy uj szokás, a halottak

elégetése s ezzel az u. n. urnatemetkezés honosul meg.
h kett között áll átmenetképen a temetkezés ama módja,
a melynél a tetemet mellékleteivel egvütt máglyán elé-

gették s a maradványokat egyszeren elhantolták. Az
urnatemetésnél a holttestet máglyán elégetvén, a gondo-
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san összegyjtött hamut és csontmaradványokat agyag-

ból készült halotti urnába helyezték, a mit aztán földbe

vagy a föld színére tettek s föléje kisebb-nagyobb hal-

mot emeltek. Az urnába olykor a halott legkedvesebb

házieszközei közül néhány darabot tettek
;

a férfiakéba

kést, lándzsát, a nkébe ékszereket, karpereczet, tt,

bronzpitykéket, gyermekekébe játékedénykéket, állatala-

kokat, agyaggyöngyöket stb. Csak a legszegényebb ha-

lottak urnái üresek, vagy csupán egyszer keszközt,

egy-egv kovapengét, nyílhegyet, vagy ehez hasonló tár-

gyat tartalmaznak. Az urna mellett ezenkívül nem egyszer

kutyának, macskának s mókusnak a csontjaival is talál-

kozunk, a mi arra enged következtetést, hogy a halott

kedvencz házi állatát is gyakran eltemették az elköltözöttel.

A bronzkor lakói végképen elhagyták nemcsak a bar-

langokat, hanem azokat az egészségtelen földalatti laká-

sokat is, aminket a neolith-kori slakónál megismertünk.

A bronzkori slakó inkább a völgyek aljába húzódott

telepeivel, a minek okát a fém ismeretével fellép töké-

letesebb fegyvereknek s igy a védelem intenzivebb mi-

voltában s az ebbl ered személyes bátorság s közbiz-

tonság fokozottabb mértékében kell keresnünk, vagy pe-

dig vizek fölé, a vízbl kiemelked magaslatokra és föld-

nyelvekre czölöpkunyhókat épített. A kunyhókból kiszórt

hamu, konyhahulladék s egyéb lom idk folyamán

egész halommá ntt fel, a mit a régészetben terramare-

nak, skori konyhahulladék-halómnak neveznek. Ezek

valódi hazája Fels-Olaszország, de nálunk is a Tisza

mentén sokat találunk bellük. Felkutatásuk nemcsak
jutalmazó, de tanulságos is.

Az slakók czölöpkunyhóiról h leírás maradt reánk a Kr. eltti

ezredév közepén élt íróktól. így Herodot a paeóniak czölöpépitményeit

a következkben ismerteti : A tó közepén magas czölöpökön állnak

fából épült házaik s a telepet csak egyetlen egy hid köti össze a szá-

razfölddel. Régi idkben közösen állították fel a czölöpöket, kést)!)
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ezt a törvényt hozták : A mint egy férfi nsül, három czölöpöt hoz

az oberlnsi hegybl és beveri a tó fenekébe. Mindenki azonban több

nt vesz feleségül. Van mindenkinek egy kunyhója, melybl egy jól

beillesztett csapóajtó vezet le a tóba. A gyermekeket kötelekkel kötik

oda a kunyhó egyik lábához, hogy a tóba ne essenek. Lovaikat s igás

állataikat hallal etetik. Annyi hal van a tavakban, hogy midn a csa-

póajtón keresztül kosarat eresztenek a tóba, rövid id múlva hallal teli

húzzák azt föl.

A szárazföldi telepeket és földvárakat a bronzkori s-
lakók nagyobb védelem szempontjából sánczokkal, föld-

hányásokkal vették körül, nagyobb halmokkal ersítet-

ték meg s a földvárakat mindig oly magasabb pontokra

emelték, hogy azokról messzebb es tájékokra nyíljék

kilátás. E földvárak lánczolatai ezenkívül optikai össze-

függésben is állnak egymással, azaz : a helyek úgy van-

nak megválasztva, hogy egyik várból okvetlenül a má-

sikat látni lehet, hogy egymásnak jeleket adhassanak.

E jelzés nappal füstoszlop, éjjel tz segélyével történt.

Hazánkban a bronzkornak a hallstadti müveldéskörben

fellép vas vetett véget éppen akkor, a midn a ké-

sbbi bronzkor legszebb virágát élte nálunk. Ez az

id körülbelül a Kr. eltti 6. századra esik, a midn a

dunántúli kelták érintkezésbe lépnek a bronzkori lakók-

kal s ezzel egy újabb, fejlettebb czivilizáczió fellépésé-

nek vetik meg az alapjait.

18. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

1329 CSÁKÁNY, vörösrézbl. Találták Fels-Mérán.

Ajánd. Csorna József.

1330 CSÁKÁNY TÖREDÉKE, vörösréz. Találták

Igricziben (Borsodmegye). Ajánd. Csorna József.

1331 . CSÁKÁNY KÖZÉPS RÉSZE, vörösréz. Találták

Bereten. Ajánd. Csorna József.

1332 SIMA \ ÉS, vörösréz. Találták Csobádon. Ajánd.

Csorna József.
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1333—1380.

1333 . PEREMES VÉS TÖREDÉKE, vörösréz. Talál-

ták Bereten. Ajánd. Csorna József.

1334 . TEKERCSNEK TÖREDÉKE, vörösréz. Ajánd.

Csorna József.

1335 KESKENY VÉS, vörösréz. Találták a baktai

Lese-tanyán. Ajánd. Csorna József.

1336 . LAPOS VÉS, vörösréz. Találták Bodrog-

Kereszturon (Zemplénmegye). Ajánd. Csorna József.

1337 SIMA VÉS, vörösréz. Tálálták Tokaj vidékén.

1338 . L.APÓS VÉS, vörösréz. Találták Mislyén. Ajánd.

Miiller Ede.

1339 SIMA VÉS, vörösréz. Találták Bereten. Ajánd.

Csorna József.

1340 43 . ÖNTRÖG, 4 darab, bronz. Czipóalaku

testtel
;
háromból egy-egy keskeny háromszög rész az

illet tárgy megöntéséhez ki van vágva. Találták Legenye-

Mihálviban (Zemplénmegye). Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1344 PEREMES VÉS, bronz. Ajánd. Jankovics Balázs

Ilona rhölgy.

1345 1350 . KARPERECZ, G darab, bronzból. Kettnek

testén bevésett vonaldiszités, a többi sima. Találták

Hidas-Németi mellett. Ajánd. Láng Géza.

1351 1356 . KARPERECZ, G darab, bronzból. Vala-

mennyi bevésett vonalakkal van díszítve.

1357 BERETVA, bronz. Pengéje ivalaku, áttört rom-

boid-idomú nyele egyik csücskén kiálló' peczek.

1358 1368 . KARPERECZEK, bronzból. Némelyiken

bevésett vonaldiszités.

1862., 1805. Találták Hidas-Németiben. Ajándékozta Láng Géza.

1864. Találták Széplak és Mislye vidékén. Ajánd. Legányi Frigyes.

1369 -1385 . TOKOS BALTÁK füllel, bronzból. Ösz-

szesen 17 darab.

1375. Legenye-Mihályiból. Ajánd. Csorna József. 1877. Korlátról.

Ajánd. Csorna József. 1380. Szendró-Ládról (Borsodmegye). Ajánd.
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vm. SZÁMÚ TEREM. 1384—1392.

Csorna József. 1384. Sajó-Szent-Péter (Borsodmegyc) vidékérl. Ajánd.

Csorna József. 1372. Szerencs vidékérl. Ajánd. Csorna József. 1385.

Nyir-Kállóról. Ajánd. Csorna József 1381. Boldogk-Váraljáról. Ajánd.

Csorna József. 1371. Boldogk-Váraljáról. Ajánd. Szedlacsek Margit

úrhölgv. 1373. Selyebrl. Ajánd. Csomajózsef. 1370. Bodrog-Kereszturról.

Ajánd. Csorna József. 1378—1370. Legenye-Mihályiból. Ajánd. Zohor

János. 1382. Ajánd. Szemere Miklós.

1386 ÖNTMINTA, homokkbl. Négyszögül testébe

egy tokos füles baltának fele homorúan bevésve. A minta

másik fele hiányzik. Találták Jobbágyiban (Nógrádme-

gye). Ajánd. Csorna József.

1387 TOKOS BALTA, bronzból, durva modern fa-

nyélre ersítve, a mint azt a bronzkorban használták.

Ajánd. Perl József.

1388 FOKOS, bronz. Korongos fokán kúpalaku bü-

työk. Teste közepén köpüs nyéllyuk.

1389 LÁNDZSA, bronz. Köpüje két szembenfekv

nyílással áttörve. Hajlott élekkel biró szárnyain kiemel-

ked díszekkel. Találták a papi pusztán (Abauj-Torna-

megye). Ajánd. gróf Zichy Rezs.

1390 LÁNDZSA, bronz. Köpüje két nyílással áttörve.

Szárnyai hullámvonalban haladó élekkel. Ersen kiemel-

ked gerinczének közepén ellipszisidomú horony. Talál-

ták a papi pusztán (Abauj-Tornamegye). Ajánd. gróf

Zichy Rezs.

1391 . FOKOS, bronz. Találták Leitmeritz mellett. Ajánd.

dr. Moskovics Jakab.

1392 KARD, bronz. Korongos végi markolatán 3 ha-

rántosan körülfutó domború gyürütag, ezek között hul-

lámvonalban haladó párhuzamos vonaldiszek. Liliomlevél

alakú pengéje két szeggel van a markolatba ersítve.

Markolata korongján a felfüggesztés számára egy kerek

nyílás. Találták Ruttka (Turóczinegye) mellett vasútépí-

tés alkalmával. Ajánd. Blaskovics Fridolin.
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1393—1415,

1393 KARD, bronz. Nácilevél idomú pengéje a koron-

gos vég markolatba két szeggel van beersitve A ko-

rong alsó lapján párhuzamos vonaldiszek s két sorban

apró körök bevésve. A sima markolat közepe kidombo-

rodik s alsó végén vonalakkal diszitett. Találták a bu-

zitai határban. Ajánd. Pongráez Sebestyén.

1394 . KARDNAK TÖREDÉKE, bronz. Lapos marko-

latán, mely valamikor csont- vagy falemezzel volt bo-

rítva, 4, pengéje tövén 2—2 nyílás. Pengéje nádlevél-

idomú s két szélén párhuzamos vonalakkal diszitett.

Találták Jenkén (Ungmegye). Ajánd. Csorna József.

1395 LÁNDZSA, bronz. Köpüje két nyílással áttört.

Dombom gerincze a köpü folytatása. Ajánd. Perl József.

1396 . TRPENGÉNEK DARABJA, bronz. Teste alsó

részében egyfell szegecs, másfell kerek nyilás a sze-

gecs számára, melylyel a tr a markolatba volt ersítve.

Találták Puszta-Szent-Ivánban. Ajánd. Csorna József.

1397 . TRPENGÉNEK DARABJA, bronz. Teste alsó

részében egy szegecs és egy kerek nyilás. Ajánd. Csorna

József.

1398 . TOKOS VÉS, bronz. Köpüje kúpalaku s felé-

nél hasábosán véknyuló. Peremén domborodó gyürütag,

ez alatt vonaldisz. Ajánd. Perl József.

1399 . KARDNAK HEGYE FELLI TÖREDÉKE,
bronz. Közepén kiemelked gerincz.

1400 . TRPENGÉNEK DARABJA, bronz. Találták

Puszta-Szent-Ivánban. Ajánd. Csorna József.

1401 NYÍLHEGY, bronz, ferde szárnyakkal.

1402 . KARIKA, bronz. Teste spirálisan összecsavart

henger. Találták Boldván (Zemplénmegye). Ajánd. Csorna

József.

1404 1415 KARPERECZEK, bronzból, nyitott és

összeér végekkel, bemetszett vonalakkal vagy öntött

gerezdekkel díszítve. Összesen 12 darab.
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1411-1472.

1411 . Bodrog-Keresztúrról. Ajánd. Csorna József. 1404 ., 1409 ., 1414 .

Találták Széplak és Mislye vidékén. Ajánd. Legányi Frigyes. 1410 .,

1413 . Ajándékozta Legányi Frigyes.

1416—1420 . KARPERECZEK, bronzból, összeér vé-

gekkel. Többnyire bevésett vonalakkal díszesek. Össze-

sen 6 darab.

1418 - Ajándékozta Kossuth Mihályné úrn. 1421 . Ajándékozta Le-

gányi Frigyes.

1422 1427 . PÁNTNAK RÉSZEI (?), 6 darab, bronz.

Lapos, szalagidomu testük egyik felületén éles hosszge-

rincz húzódik, mely a keskenyed, négyélü drótból álló

s felületén három helyütt bemetszett vonalakkal ékesí-

tett nyélszerü tag felé az élen bevagdalt.

1428 1441 - NYAKPERECZ (torques) s nyakdisz-töre-

dék, 14 darab, bronz. Valamennyi csavarvonalban haladó

gerezdekkel díszített. Az 1428. és 1429. számú példá-

nyok dupla sodronyból valók. Ajándékozta Perl József.

1442 . LYUKASZTÓ SZERSZÁM. Bronz.

1443 ÁR. Bronz.

1444 1452 . GOMBOST ÉS GOMBOST-TÖREDÉ-
KEK, 9 darab, bronz. Fejük lapos korong, vagy körte-

és ellipszisidomu bunkó. Az egyiké hornvolt hengerke.

1453 BÖGRE, feketére fényezett cserép. Testén lefelé

haladó sr, lapos gerezdek. Ajánd. gróf Zichy Rezsné
úrn.

1460 ÁR, bronz. Találták Devecserben. Ajánd. Csorna

József.

1462 KARVÉD TEKERCS, bronzhuzalból. Egyik

végén gombos tárcsa. (Eredetileg az 1508. számú tekercs-

hez volt hasonló, de alakjából a találó kiforgatta.)

1470 APRÓ BÖGRE, cserép, feketére s fényesre csi-

szolt felülettel. Ajánd. Kellemesi Melczer István.

1472 NYAKPERECZ (torques), bronz ; hengeralaku

tömör teste végein kisebb karikába hajlik. Ajánd. Csorna

József.
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1475 1495.

1475 . KARVED TEKERCS DARABJA, háromélü,

végén hengeralaku bronzdrótból, mely itt ferdén csavart

horonynyal díszített. A test néhány fordulatának élein

pontok bevagdalva. Találták Komjátiban. Ajánd. Csorna

József.

1477 . NYAKPERECZ, bronz. Az 1472. számúnak párja.

Ajánd. Csorna József.

1480 . EDÉNYKE, szürke cserép, bekarczolt hármas

íves vonalakkal, pereme lapján s hasa kiálló bütykein

pedig pontokkal övezett köralaku mélyedésekkel díszített.

Találták a Bodrog partján. Ajánd. Füredi Róbert.

1482 . FÜLES BÖGRE, barna cserép. Teste közepén

hasasodó, keskeny peremmel.

1483 FÜLES BÖGRE, fekete cserép, kivül-belül fé-

nyesre csiszolva. Teste közepének fels részén lapos

gerezdekkel s 3 púppal ékített. Nyakán 3 csoportban

3—3 kis köralaku dísz benyomva. Ajánd. Kellemesi

Melczer István.

1484 . FÜL^ES CSÉSZE, fekete, kivül-belül fényesre

csiszolt cserép. Testén négy lapos púp. Ajándékozta

Kellemesi Melczer István.

1485 ., 1486 . LÁNDZSA, 2 darab, bronz. Találták Buza-

falván, a Fzi-puszta nev réten. Ajánd. Dióssy Miklós.

1487 , 1488 . SARLÓ, 2 darab, bronz. Találták Buza-

falván, a Fzi-puszta nev réten. Ajánd. Dióssy Miklós.

1493 SPIRÁLIS, négyélü bronzdrótból csigavonal mód-

jára összecsavarva. Ajándékozta Perl József.

1494 F1BULA (ruhakapocs), bronz. Teste gömböly
drótból csigavonal módjára összecsavart négy tárcsából

van alakítva. Ajánd. Csorna József, ki azt a Ragályi-

gyjteménybl szerezte.

1495 KARVÉD TEKERCS és tekercstöredékek bronz-

ból. 4 darab. Ajándékozta Csorna József.
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1497—1512.

1497 . TÁRCSÁS TEKERCS, négyélti és gömböly
bronzdrótból alakítva. Tárcsája közepén gomb. Találták

Baktán (Artányház). Ajánd. Csorna József.

1501 UJJGYÜRÜ, bronzdrótból, helyenként laposra

vert testtel.

1502 SPIRÁLIS, négyélii bronzdrótból, csigavonal

módjára összecsavarva. Helyenként bevagdalt vonalakkal

díszítve. Ajándékozta Perl József.

1506 BÖGRE, szürke cserép. Teste keskeny perem
talpon áll, oldalán 3 függleges, éles gerincz között

háromszor egy benyomott köralaku mélyedés s e körül

bekarczolt vonaldisz. Nyakán körök és félkörök. Találták

Nagy-Kövesden (Zemplénmegye). Ajánd Bubics Zsigmond.

1507 . BÖGRE, feketére fényezett cserép. Körteidomu

testén 5 kiálló púp, melyeket bekarczolt ketts vonalak-

ból alakított csigavonalalaku ékítmény vesz körül. A
nyakon 3 sorban párosával bekarczolt vonalak futnak

körül. Tipikus bronzkori edény.

1508 KARVÉD TEKERCS, háromélü bronzdrótból.

Egyik végén tárcsa, mely a tekercs nyilasát elzárja. A
drót felszínén helyenként durva vonaldiszités bevésve.

1510 KARVÉD TEKERCS, háromélü bronzdrótból.

Egyik végén négyélü drótból alakított párhuzamos mene-

tek, melyek a tekercset nyitva hagyják. Az utolsó

kanyarodáson pontok s bevésett vonaldiszités.

1511 ÖBLÖS EDÉNY FENÉK FELLI DARABJA,
szürke cserép, küls felületén feketére fényezett. Egyik

oldalán fül, a másikon nyílás, melybe egykor fül volt

ersítve. Találták Boldogk-Váralján a Várhegyen. Ajánd.

Mihalik József.

1512

KARVÉD TEKERCS DARABJA, háromélü

bronzdrótból, egyik végén tárcsával. Ajánd. Csorna József.



VIII. SZÁMÚ TEREM. 1514-1607.

1514 KARVÉD TEKERCS, hároméin bronzdrótból,

egyik végén gombos tárcsával, mely a tekercs nyílását

ferdén zárja. Két utolsó csavarodásán bevésett vonaldisz.

17. SZÁMÚ TÁRLÓ.

1515 1518 LELESZEN (Zemplénmegye) talált koron-

gos tekercsek négyélü bronzdrótból, összesen 4 darab.

Ajándékozta Székely N.

19. SZÁMÚ TÁRLÓ.

1519 1529 . SZAKÁCSIBAN talált tárgyak : 9 darab

karperecz bronzból, vésett vonaldiszitésekkel és 2 darab

tárcsás tekercsnek része, négyélü bronzdrótból. Ajánd.

Csorna József.

1530 1567 . TORNYOSNÉMETIBEN talált tárgyak,

összesen 38 darab. Burgonyaverem ásásása közben egy

anyagbögrében találták.

Négy bronzkarika
;

spirális tekercs három darabban
;
gerinczes lemez

7 lyukkal áttörve
;

tölcsérszerü csiingö-disz szürkebronzból
;

gömb-

szélvéuyalakú füles pityke, líj darab ; makkalakú disz tömör bronz-

ból
;
tekercsek töredékei.

1568 1576 FULÓ-KÉRCSEN talált tárgyak, összesen

9 darab : spiráltöredékek, gombost. Ajánd. Csorna József.

1577 1594 TÖMÖR községben talált 18 darab pityke,

köralaku, vékony bronzlemezbl, 2 2 kerek nyílással a

felvarrás czéljára. Ajánd. Csorna József.

1595 1600 . SZEMERÉN talált bronzkori tárgyak,

összesen 0 darab : gombostk
;

spiráltöredékek vékony

bronzdrótból
;
2 ujjgyürü bronzhuzalból. Ajánd. Csorna

József.

1601 1607 . LEGENYE-MIHÁLYIBAN (Zemplénmegye)

talált bronzkori tárgyak, összesen 7 darab : karperecz,



VIII. SZÁMÚ TEREM. 1608—1711.

sarlónak darabja, karikának töredékes részei, kerek lemez

darabja és a két üvegedényben bronzrozsda. Ajánd.

Csorna József.

1608 1623 TENGERFALUBAN talált bronzkori tár-

gyak, összesen 16 darab: gombostk lapos fejjel
;
csüng

disz
;
spiráltöredékek s egy lemezes kampó tömör bronz-

ból. Ajánd. Csorna József.

1624—1631 . PUSZTA-SZENT-1VÁNBAN talált bronz-

tárgyak, összesen 8 darab : spiráltöredékek
;
karika da-

rabja
;
karperecz. Ajánd. Csorna József.

20. SZÁMÚ TÁRLÓ.

1632 1659 . A MUHI PUSZTÁRÓL származó bronz-,

római- és népvándorláskori tárgyak, összesen 28 darab

:

edény peremének részlete, bronzlemez, dombormv di-

szitéssel
;
karperecz, bronz

;
nyakláncz agyagszemekbl

;

halántékgyürük, bronz ; csatt, csontból
;

csatt, bronzból

;

karikák és spiráltöredékek. Ajánd. Grber József.

1660 1667 ERDHORVÁTIBAN (Zempléninegye)

talált bronzkori tárgyak, összesen 18 darab: karpereczek
;

ujjvéd tekercsek 2—2 tárcsával és tölcséres csüng
díszek szürkebronzból. Ajánd. Csorna József.

1678 NYAKBERECZ (torques), bronz, két vége kis

karikában végzdik. Ajánd. Peri József.

1679 , 1680 NYAKPERECZ, 2 darab, ketts henger-

alakú bronzdrótból, csavar-alakban haladó hornyolatok-

kal. Ajánd. Perl József.

1681 NYAKPERECZ, hengeridomu négyes bronzdrót-

ból csavarva, ferdén haladó menetekkel. Ajánd. Perl

József.

1682 1711 BOLOGDON talált bronzkori tárgyak, ösz-

szesen 31 darab: ujjvéd spirálok, 2—2 tárcsával; sod-

ronyos korongtekercs, 2 nagyobb tárcsával
;

holdsarló
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1712.

alakú csüngdiszek s azok töredékei szürkebronzból

;

karpereczek
;
tömör bronzgyöngyök nyílással

;
töredékek.

Ajánd. Tordássy András.

KERETBEN.

1712 . BRONZKORI ÉLET. Vizfestmény. A Dörre Tiva-

dar rajza nyomán készült fametszet után készítette Stolz

Frigyes. Ranschburg Gusztáv adományából.

A kép a kurdi (Tolnamegye) bronzkori telepet ábrázolja képzeleti

rekonstrukczióban. Az eltér magasabb dombot tiintet el, melyet a

földvárnak lépcszetesen leásott oldalai és földhányásai öveznek. A
vár alatt folyó látszik s magáról a teleprl messze kilátás nyílik a viz

mentén. A kép jobb oldalán négy férfiút látunk bronzolvasztással,

illetve bronztárgyak öntésével foglalatoskodni. Élénken lobogó, ers

tzbe nagyobb olvasztó-edény van állítva, a térdel férfi a már meg-

olvasztott fémet fanyel kanalával egy félig homokba ásott öntmin-

tába tölti
;
ugyanezt cselekszi a kép jobb sarkában álló két férfi is,

mig a negyedik a megolvasztásra szánt nyers fémanyagot viszi a tz-

hely felé. Eme négy férfi körül a földön öntminták s már megöntött

eszközök hevernek. A kép bal sarkában földre helyezett üll mellé

férfi telepedett le s kalapácsával egy bronzkardnak pengéjét szegecseli

a markolatba. Eltte fegyverkezett férfi áll
;
fels testét állati brbl

készült tunikaszabásu ruha födi; mellén spirális ékszert, két vállán a

ruha összetartására szolgáló egy-cgy fibulát, derekán csüngkkel díszí-

tett övét, két karján pedig karvéd tekercset visel. Bal oldalán tokba

helyezett kard csüng, alsó lábszárát szijjak övezik, bal kezében végre

hosszú nyel lándzsát tart. A háttérben egy vizhordó n alakja tnik

el, a mint a vállára vetett rúdra akasztott edényekkel a vár ösvényén

felfelé igyekszik. A földvár jobbra nyúló oldalában ama apró viskók

csoportja látható, a melyek a bronzkorban az emberek lakásául szol-

gáltak.
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AZ EGYIPTOMIAK KULTÚRÁJA.

Irta : dr. Mahler Ede, egyet. m. tanár.

A régi egyiptomi faj semmiképen sem rokon Afrika

belsejének a népeivel.

Nyelvi tekintetben az egyiptomiak közeli rokonságban

vannak Afrika északi partjának a lakóival, a libyaiakkal

és mórokkal, valamint a fels Nilus völgyének keleti

részén lakó törzsekkel (Bisari, Falasa, Gállá, Somali), a

melyekkel együtt nagy népcsoportot alkotnak. E csoport

nyelvei viszont nyelvtani alkat és szókincs tekintetében

rokonságot mutatnak a sémiták, arabok, syriaiak, baby-

loniaiak és assyrok nyelveivel.

A régi Egyiptom népe földmiveléssel foglalkozott. Az
ország jóléte és gazdagsága a földmvelésen és állatte-

nyésztésen alapult.

A mellett a nép jókedv volt és jámborsága s vallá-

sossága daczára is szívbl örült életének. Büszkeség és

nagyratörekvés is tulajdonságai közé tartozott. Mindenki

azon iparkodott, hogy vetélytársait fölülmúlja. E törek-

vést már az iskolában keltették és táplálták a gyerme-

kek lelkében
;
általában az egyiptomiak nagy súlyt fek-

tettek gyermekeik tanítására és nevelésére, a melyben a

nyilvános élet fejlesztésének egyetlen eszközét ismerték

föl. Erényt, könyörületességet és igazságosságot oltottak

az ifjúságba; arra tanították, hogy a jó erkölcs és az

isten félelem az élet koronája.



VIII. SZÁMÚ TEREM.

A birodalom élén az istenhez hasonló pharao állott, a

kinek a büszke czime : „ Fels- és Alsó-Egyiptom királya
,

Ra fia , a ki mindig és örökké életet ad, mint atyja
,
Ra,

naponkint.“ A királyi hatalom jelvényei: 1. a korona
,
a

mely tulajdonképen két részbl állott, Fels-Egyiptom

fehér és Alsó-Egyiptom vörös koronájából
;

2. az uraens

kígyó
,
a mely a király homlokát ékesítette, mintegy an-

nak jeléül, hogy a király mindenkor kész ellenségei meg-

semmisítésére
;

3. a kampós bot, 4. az ostor és 5. a

sarló alakú kard. Az uralom jelvényei közé tartozott

végre „a nagy trónus “ is.

Minden egyes kerületnek meg volt a maga fejedelme

vagy helytartója. Azonkívül a méltóságok egész serege

vette körül a királyt és udvarát. A legfbb méltóság a

Taté volt, az egész közigazgatás feje, a kormányzó

.

volt az els Dél és Észak nagyjai között
,
a második a

király után. A birodalom legfbb állásainak egyikét a

fkincstáros töltötte be
;
másik kiváló tisztvisel volt az

összes királyi munkák elöljárója, továbbá a fbíró, az

egész igazságszolgáltatás feje.

Misem történhetett azonban az egész országban a ki-

rály beleegyezése nélkül. A királyi „iroda“ az egész

államnak központja volt, a hova minden fhivatalnoknak

jelentéseit be kellett küldenie. A pharao volt a Smen

haapu
,
vagyis „ a törvények fönntartója “ és mint ilyen,

hasonló volt a Tkot istenhez, az igazság és jog isteni

képviseljéhez a föld kerekségén.

Az igazságszolgáltatás általában jól volt szervezve.

Maat az igazság istennje, volt a bírák védje és min-

den magasabb rangú biró papja volt az istennnek. A
fbíró jelvény gyanánt nyakán viselte az istenn képét.

A törvénykezési eljárás szóbeli volt.

A családi élet nagyon ki volt fejldve Egyiptomban.

Az egyiptomi férfinak általában csak egy törvényes neje
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volt, „ kedves felesége
,
a ház úrnje.“ A valóságos több-

nejüség a ritkaságok közé tartozik. A férj és feleség

egymáshoz való viszonya mély és bens volt. Idegen-

szerüen hat reánk, hogy a testvérek közötti házasságok

nem ritkák
;

olyan szokás ez, a mely a Ptolemaeusok

és a rómaiak uralmának idején épenséggel rendes volt.

Gyermeket a legnagyobb áldásnak tartottak és az

egyiptomi családi élet egyik oldala sem nyújt olyan vonzó

képet, mint' a szülknek és gyermekeknek egymáshoz

való viszonya. Különösen anyját részesítette nagy tisz-

teletben a fiú. Nem atyjától, hanem anyjától vezette le

származását az egyiptomi.

A gyermekek nevelésére a legnagyobb gondot fordí-

tották. Az els nevelést természetesen anyjától nyeri a

gyermek. A tulajdonképeni gyermekkor, a melyben a

gyermeket csakis különféle játékszerekkel foglalkoztatták,

a negyedik életévvel befejezdött. Az úgynevezett tan-

kötelezettség ideje következett. Az iskolában olvasni, írni

és számolni tanult a gyermek, de tornagyakorlatokban

és úszási leczkékben is részesítették. Nagy súlyt fektet-

tek az erkölcstan, a gyakorlati életbölcsesség, mindenek-

eltt pedig a jó modor oktatására.

AZ EGYIPTOMIAK NYELVE. Az ókori egyiptomiak

nyelve szoros rokonságban áll a sémitákéival, azaz Ará-

bia, Szyria, Assvria és Babylónia lakóinak nyelvével. Kü-

lönösen az egyiptomi nyelv legrégibb ránkmaradt alak-

jában, a pyramis-korszak nyelvében tnik fel legjobban

e rokonság. Feltétlenül helyes tehát az a következtetés,

hogy az egyiptomiak sei a sémitákkal valaha régen tel-

jes nyelvegységet alkottak.

Az egyiptomi nyelv ma minden alakjában kihalt nyelv.

A mi belle reánk maradt, az tulajdonképen csak ivott

nyelv, melyben az egyes szavak a mássalhangzóknak bi-

zonyos összegébl alakulnak ki, mig a magánhangzók a
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sémita Írott nyelvek mintájára általában hiányzanak. Hogy
azonban mindennek daczára képes volt a tudomány e

nyelv épületét újból felépíteni, az fleg annak a körül-

ménynek köszönhet, hogy a kopt nyelv legalább az

egyiptomi keresztények liturgiájában fentartotta magát.

Ugyanis, miként a római katholikus egyházban a latin,

úgy az egyiptomi keresztényeknél a kopt nyelv az egy-

házi nyelv. A kopt nyelv teljes ismerete mellett nem
volt nehéz felállítani azt a vázat, a melybl az óegyip-

tomi nyelv és nyelvtan újból való felépítése kiindulha-

tott
;
a kopt nyelvben ugyanis, mely az egyiptomi nyelv

legifjabb változata, visszaható er rejlik a régibb nyelvre,

mely minket óegyiptomi szövegek olvasásának és átírá-

sának elég biztos megállapítására képesít. Kiváltképen a

kopt nyelv szahidikus nyelvjárása az, mely a régibb nyelv

sajátságait híven megrizte s igy a régibb Írásban hiányzó

hangzók kiegészítésénél a legjobb szolgálatokat teljesiti.

AZ EGYIPTOMIAK ÍRÁSA. Minden Írásrendszer s igy

az egyiptomi is, képíráson alapszik. Bátran feltehetjük,

hogy Egyiptomban ép úgy, mint az emberiség egyéb

mveldési csomópontján, tárgyak rajzolásával kezdték

és képpel igyekeztek az ábrázolandó fogalmat érzékiteni.

Természetes, hogy nem állottak meg itt
;
az idk folya-

máig a lerajzolt képpel nem csupán az avval kapcsola-

tos konkrét fogalmat iparkodtak ábrázolni, hanem bizo-

nyos elvont fogalmakat is, melyek a külvilág tárgyaival

valami kapcsolatba hozhatók. így például az emberi

fej képével nemcsak ezt a konkrét fogalmat : egy ember

feje, ábrázolták, hanem a kezdet-nek, az els-nek fogal-

mát is, körülbell a mai nyelvhasználat analógiájára pl.

államf, fve?Á\%

,
kútf stb. A különlegest az általános

kifejezésére használták fel s az olvasó találékonyságára

volt bízva, hogy az odavett kép- és jelcsoportok valódi

értelmét kitalálja. Az ember, ki kezét szájához emeli,
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írásbeli kifejezje volt mindannak, a mi a szájjal törté-

nik
;
a kinyújtott kar kifejezte mindazt, amihez er szük-

séges
;
az égfelé tárt karok a „magás “ fogalmát ábrá-

zolták stb. Majd tovább mentek egy lépéssel, amennyi-

ben a lerajzolt képpel nem az ábrázolt konkrét tárgyat,

vagy a vele kapcsolatba hozható elvont fogalmat akar-

ták megjelölni, hanem az ábrázolt tárgy hangértékét
,

hangzását. Így pl. az arcz képe egyipt. nher
u nemcsu-

pán arczot jelentett, hanem általában a hcr szótagot je-

lentette, bármely szóban fordult légyen is az el. De a

fejldési folyamat még oly idben történt, mely minden-

nem történeti tudósításnak messze mögötte van. Mert

az egyiptomi irás alapelve, már azokon a feliratokon is,

melyek az egyiptomi történelem legkorábbi termékei és

a legrégibb feliratos emlékek, egészen más.

A régi egyiptomiak Írásának alapelve ránkmaradt alak-

jában azon a tapasztalati tényen alapszik, hogy minden

emberi beszéd bizonyos számú hangok összetétele s ha

e hangokat bizonyos meghatározott jegyekkel jelöljük

meg, magát az emberi beszédet is rögzíthetjük. A hang

felfedezése s annak betvel való megjelölése az egyip-

tomiaknak elvitázhatatlan szellemi birtoka s egyik leg-

zseniálisabb alkotása
; semmiféle más nép nem dicseked-

hetik vele. Az egyes hangokat képekkel jelölik meg;
pl. a bagoly képe m-et, a szájé r- 1

,
a tyúké ?t'-t, az

emberi lábé b-
1 jelent.

Az egyiptomi irás azonban nem tiszta betírás, mint

a miénk. Az irás olvashatóbbá tétele czéljából a betk
után az illet tárgy képét is odarajzolják. Elvont fogal-

maknál, melyeket lerajzolni nem lehet, legalább egy

magyarázójegyet függesztenek, hogy az illet szó miféle

fogalomkörbe tartozik. így például a „dsr“ (ejtsd i.czezer)

ers szót két karral, mely egy botot ütésre emel,

határozzák meg közelebbrl.
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Az egyiptomi betüjegyek összeállított sorozata a kö-

vetkez :

k

& t
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Hogy miféle körülmények szabták meg e jelek válasz-

tását, teljesen ismeretlen.

Különféle anyagra Írtak, igy cserzett brre, agyagle-

mezre, de fleg a papyrusbokor rostjaiból készült papy-

rusra, melyet tekercsalakban riztek meg. Iráseszközük

egy széles végii nádszál volt; tintájuk volt fekete és

vörös, melyet külön palettában riztek.

Mig a kfeliratokban az egyes Írásjegyeknek megfe-

lel képeket mindig természethiven rajzolták, a minden-

napi élet szükségleteinek megfelelleg hamar kifejldött

egy köznapi használatra szánt kurzivirás, melyet hiera-

tikus írásnak nevezünk. Ugyanazon a rendszeren alap-

szik, mint a hieroglif írás, csakhogy az egyes Írásjegyek

már nem eredeti, határozott alakjukban jelennek meg,

mert a hieratikus irás egy gyorsírás, melyben az Írás-

jegyekként szerepl képeket csak halvány körvonalaik-
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bán rajzolják. Leginkább papirusnál alkalmazták egyházi

és világi szövegek leírására. Leveleket, fogalmazványo-

kat, hivatalos tudósításokat, számadásokat stb. hieratikus

írással írtak.

A I<. e. 8. század óta még egy más, a mindennapi élet

szükségleteit szolgáló gyorsírás jött létre s ez a démo-

tikus vagy a népies írása az egyiptomiaknak. Rövidíté-

sek és ligaturák utján keletkezett a hieratikus írásból s

igy ez is a hieroglif irás rendszerén alapul.

A HIEROGLIF-ÍRÁS MEGFEJTÉSE. Már a XVII.

század els felében megkísérelték néhányan a régi egyipto-

miak írott emlékeinek megfejtését, igy Valerianus és

Kircher
,
de semmiféle biztos alapjuk nem volt, a mire

a hieroglifák megfejtésénél támaszkodhattak volna s igy

csak természetes, hogy egyetlenegyet sem oldottak meg
helyesen. A hieroglifák megfejtésének ügyét nagyban

elmozdította Bonaparte Napoleon-nak a XVIII. század

végén eszközölt egyiptomi expeditiója, melylyel mond-

hatni uj korszak nyílik meg e téren. Ehhez járul még,

hogy Bouchard franczia mérnök 1799-ben megtalálja a

híres háromnyelv Rosette-féle feliratot, mely körülmény

a kutatásnak újabb irányt adott. E tábla V. Ptolemaeos

Epiphanes (Kr. e. 204 -181) uralkodásának 9-ik évébl

származik s ennek egy dekrétumát tartalmazza egyiptomi

és görög nyelven, hieroglif, démotikus és görög Írással.

A görög szöveg e tábla egyiptomi írással irt részének

helyes megfejtését nagymértékben elmozdította.

Az els, ki ezzel megpróbálkozott, Silvester de Sacy

franczia orientalista volt. Az egyiptológia története fel-

említi a svéd Akerblad-ot és az angol Thotnas Young-oi

is, kik a Rosette-féle dekrétum hieroglif-demótikus részé-

nek megfejtésével foglalkoztak. De csak a XIX. század

harmadik évtizedében Ion felfedezve az a módszer, mely

az egyiptomi hieroglifák megfejtésénél egyedül helyesnek
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bizonyult. Ifjabb Francois Champollion volt az a szel-

lemi óriás, ki a hieroglifák megfejtésével az egyiptológia

megalapítója lett.

Hogy Champollion eljárását megismertessük, e czélra

azt a három királynevet vészük el, melyen a meg-

fejtést végezte :

PTOLMIS, KLAOPATRA
, BRNIKA.

A Rosette-féle k görög szövegébl tudta, hogy az

els csoport Ptolemaos- 1
,
a második Klaopatrá-i

,
a har-

madik Berenike- 1 jelent. Ha e jegyek valamely betrend-

szeren alapulnak, akkor bizonyos jegyeknek ismétldniük

kell. így a P jele, mivel benne van úgy a Ptolemaos mint a

Klaopatra csoportban, szükségkép azonos kell hogy le-

gyen mindkettben. Ugyanaz áll a o és / jegyére vo-

natkozólag. És tényleg az els szónak els jegye meg-

egyezik a második szó ötödik jegyével s igy valószín,

hogy e jegy a p jele. Az els szónak második jegye

azonos a második szó hetedik jegyével, tehát ez való-

színleg a t jele. Miközben igv haladt tovább lépésrl-

lépésre, megismerte az egész hieroglif betürendszert.

Ezzel természetesen még nem volt megoldva a hiero-

glif szövegek megfejtésének egész problémája, mivel csak-

hamar észrevették, hogy a jelek nem mindig a betü-

rendszeren alapulnak, hanem soknak ideografikus értéke

volt, mások mint determinativumok szerepeltek. De az

els nehézségek már le voltak küzdve és Champollion

nyomdokain bátran haladhattak a többi kutatók. Ma már

a hieroglifák magyarázása önálló tudomány.

A RÉGI EGYIPTOMIAK IRODALMA. A legterjedelme-

sebb irodalmi termék a halottak könyve. E m teljesen

visszatükrözi az óegyiptomiak egész bölcseleti és vallás-

rendszerét s örök idkre a szellemi munkásságnak egy

monumentális terméke marad. Szent könyv, melyet gon-
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dósán riztek a templomban, nehogy avatatlan szem be-

léje tekintsen. Erteljes, csodákat mvel imákat tartal-

maz, melyeket Thot isten a gyenge és könnyen téved

emberi nem iránt való szánakozásból maga szerkesztett

és a papok eltt felfedezett. A papok számtalan máso-

latot készítettek e könyvrl s belle egy-egy példányt

minden halott mellé a sírba tettek. A halottak könyvé-

nek az volt a czélja, hogy az elhaltnak bizonyos imákat

adjon, melyeket neki az alvilágban való vándorlása köz-

ben a démonok kiengesztelése végett kellett elmondani,

hogy igy az összes régiókon átmehesen, mig ismét az

sforráshoz visszatér. A halottak könyvének második

sorozatát Isis istennnek férjéhez Osirishez intézet di-

csérénekei teszik. Ugyanis az egyiptomi hit minden

halottat Osirissal azonosít, ki igy Isisnek férje lesz. Az

összes imák az elhalthoz vannak intézve s általuk a

lélek felszabadul
;

s ha az elhalt, kezében a halottak

könyvével, Osiris itélszéke elé jut, úgy netáni vétkei,

melyek még lelkére tapadtak, kegyelem utján elenged-

tetnek.

Az egyiptomi emlékek számos adalékot szolgáltatnak

a biblia szövegének kritikájához és gyakran olyan utasí-

tásokat adnak, melyek a biblia mai kutatóinak fontos

szolgálatot tesznek.

Legendákban és mondákban sem szkölködik az egyip-

tomi irodalom. Nagyszámuak a történelmi tárgyú felira-

tok és képek.

Az ország társadalmi és jogi viszonyairól a Hammám-
sir nyújt érdekes felvilágosítást.

Az egyiptomi irodalomnak különösen tanulságos és

figyelemre méltó részét teszik a közmondások és bölcs

tanítások. Számos lyrai tartalmú szöveg mellett találunk

még hymnusokat és dalokat . Az epikai költészet terén

is jelentékeny eredményeket mutathatnak fel az egyipto-
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miak. Irodalmuknak enemü leghatalmasabb terméke Pen-

tánt' hskölteménye, mely II. Ramsesnek Kádes mellett

vívott csatáját énekli meg.

Az orvosi tudománynak és a csillagászatnak
,
úgyszin-

tén a mennyiségtannak is akadtak tudományos mveli
a pyramisok hazájában. A legfontosabb irodalmi termé-

kek, melyek minderre vonatkozólag bennünket felvilágo-

síthatnak, a Papyrus Ebers és a Papyrus Rhind. Az

els rövid foglalata az egyiptomi népgyógyászatnak
;
a

Rhind-féle papyrus az ó-kori egyiptomiak számtani kézi-

könyve.

AZ EGYIPTOMIAK VALLÁSA. Az egyiptomi vallás

f- és alapvonása Isten egysége. „Isten az Egy, az

Egyetlen, az Egyedüli, a ki melléit nincsen más.“ „
teremtett mindent és (3 az egyetlen, a ki nem teremtetett/*

Ezt az istenfogalmat azonban a különböz kerületekben,

a melyek épen úgy vallási mint politikai tekintetben tel-

jes autonómiát élveztek, különbözképen személyesítették

meg. Az egyik kerületben Istenben Tleg a világ terem-

tésének erejét és tulajdonságát tisztelték, volt a világ

formálója “ (Ptah). Egy másik kerületben a „ rejtett,

láthatatlan lényt “ (Anion) imádták, a ki kezdettl fogva

létezik és mindörökre fönnmarad, a ki minden rejtett

dolgot tud és igy „ mindentudó “, stb. Ilyképen minden

nagyobb helynek megvolt a maga külön isteni lénye,

a kit a lakosság tisztelt, és kívüle senki más. De min-

denütt ugyanavval a tannal találkozunk, ha különböz

neveket ölt is. Isten mindenütt az Egyetlen, a ki önma-

gától létezik és megközelithetlen. Késbb ezek a helyi

fogalmak és helyi istenek mindinkább összeolvadtak egy-

mással. Ptah már nemcsak a Memphisben ismert és csak

itt tisztelt istenfogalom volt, Anion pedig nem volt többé

az a lény, a kit csak Thebában imádtak isten gyanánt,

hanem egész Egyiptomban tisztelni kezdték azt az ert
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és hatalmat, a melyet elbb csak bizonyos kerületben

ismertek el isten gyanánt, még pedig mint olyan lénye-

ket, a kiknek isteni tulajdonságuk és isteni akaratuk van

és igy isteni tiszteletre tartanak igényt. így keletkezett

az eredetileg egy Istentl az istenek egész sora
,

a kik

azonban valamennyien egy nuter-nutera
,

vagyis egy

„Mindenható “ megtestesülését viselték magukban. E fo-

lyamattal kapcsolatban fejldhetett ki az általános mytho-

lógia, a mely az isteneket mindenféle mondák szövevé-

nyébe vonja bele és ket alaktalan, nagy szellemekbl

ember módjára érz és cselekv, határozott jellemmel

fölruházott lényekké alakítja át.

A legfontosabb istenségek, a kik a leggyakrabban for-

dulnak el

:

Ajtion, thébai isten.

Anubis, a halottak istene.

Aliim, a heliopolisi napisten,

Bast, Bubastis istennje.

Bes, alsóbb rangú isten.

Bút, Alsó-Egyiptom véd istennje.

Chepera, napisten (bogár alakjá-

ban képzelve).

Chons

,

Amou fia, thébai holdisten.

Harmachis, Horus mint napisten.

Harpokrates, Horus mint gyermek.

Hatkor

,

az ég és a szerelem istennje.

Horus, napisten, Ra fia.

Isis, üsiris neje és nvére.

Keb, a föld istene.

Maat, az igazság istennje.

Min, az aratás istene.

Mónik, hadisten Hermonthisban

Théba mellett.

Mt

,

a thébai Amon neje.

Nechbet, Felsö-Egyiptom véd
istennje.

Nefertem, Ptah fia.

Neith, Sais istennje.

Nephtkys, Osiris nvére.

Alit, a mennynek istennje.

Onuris, isten Thisben, Abydos
mellett.

Osiris, Isis férje, Abydos istene,

a halottak istene.

Bataeke, alsóbb rangú, törpe isten.

Ptak, Memphis istene, a mvé-
szek istene.

Ra, napisten, többnyire Ra-Har-

machis névvel.

Su, az eget hordozó isten.

Sechmet, hadistenn.

Sct, Osiris fivére.

Sebek, Faijum istene.

Sokaris, a halottak istene Mem-
phisben.

Tefnnt, Su nvére.

Thoth, a bölcseség istene.

Toeris, alsóbb rangú istenn.

Valamennyi isten élén Ra áll, a napisten, a kit egész

Egyiptomban mint a világot kormányzó legfbb istensé-

get ismertek el
; megközelithetlen fenségben áll az em-
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berek és istenek fölött. Horus is, erteljes lia, a ki az

idnként uralkodó királyban „Ra fiúban “ nyilatkozik meg,

korán nemzeti istenségévé vált Egyiptomnak.

Mindegyik istenséget meg kellett valahogyan szemé-

lyesíteni. A mint a nap hevít és világi tó erejében Ra-t

és Horust ismerték föl, úgy a többi istenségnek és jellem-

z vonásaiknak is testet igyekeztek adni. így keletkez-

tek az istenek különféle megtestesülései és megnyilatko-

zásai és ez a forrása az egyiptomiak híres állatimádásá-

nak, a mennyiben bizonyos állatokat úgy tekintettek,

mint valamely isten sajátos tulajdonságának vagy magá-

nak ez istennek a megtestesülését.

Az egyiptomi istenek azonban épen nem azonosak

azokkal az állatokkal, a melyek képében megnyilatkoz-

nak és azért emberi alakban is el lehetet ket képzelni.

Ez az oka annak a nagyon régi szokásnak, hogy az

egyiptomiak isteneiket emberi testtel és a mindegyiknek

megfelel állat fejével is ábrázolták.

Az istenek tiszteletére külön templomokat emeltek. A
vallási szertartásokat papok végezték. Isten tiszteletének

a legfontosabb formája áldozatok bemutatása volt. Nagy

mennyiségben ajánlottak föl élelmi szereket, kenyeret,

húst, tejet, sört és bort, de a mellett virágokat és töm-

jént, továbbá ruhákat is.

HALÁL, TEMETKEZÉS. Az egyiptomiak fölfogása

szerint az ember testi, halandó részén kívül még két

halhatatlan szellemi tényezbl állott. Az egyik, a melyet

Ba-nak neveztek, a halál pillanatában elhagyta porhü-

velyét és madár gyanánt fölszállt az üdvözöltek birodal-

mába, hogy ott, miután Osiris bírói széke eltt a vizs-

gálaton átment, minden földi nyomorúságtól háboritlanul

örömökkel teljes életben legyen része. A másik szellemi

tényez a Ka volt. Ez is elhagyta a halál beálltakor az

élettelen testet, de mégsem szabadulhatott föl teljesen
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az anyagtól. A halál után is az elhunyt közelében ma-

radt és emberfejü madár képében lebegett a holttest

fölött, hogy avval tetszése szerint ismét egyesülhessen.

Azért nem mondott le a földi élvezetekrl sem. A mit

a halandó teste haláláig cselekedett, azt folytatja a Ka
is, miután elhagyta a testet. Azért a rokonok és hozzá-

tartozók bizonyos ünnepnapokon ajándékokat vittek neki,

húst, kenyeret, kalácsot, sört, bort, továbbá ruhákat,

tömjént és arczfestéket, hogy semmiben se lásson hiányt.

Az „örök lakás"

,

a hogy a sirt nevezték, ennélfogva

két részbl állott : az egyik, a mely örök idkre zárva

maradt és senkinek sem volt megközelíthet, a sarko-

phagot zárta magába a beléje helyezett múmiával, mig a

másik rész, a melybe az élk bejuthattak és a földi ha-

lál utáni második létben tulajdonképen lakása volt a

halottnak. Ide vitték az áldozatokat és bútorokban sem

volt hiány, hogy az elhunytnak ne kelljen a földi élet

kényelmét nélkülöznie. A falakat tarka ábrázolások és

föliratok borították, a melyek a mindennapi élet esemé-

nyeire vonatkoztak. Az egyiptomi halála után is folytatni

akarta korábbi életét, azért siri lakhelyét az életbl vett

olyan jelenetekkel díszítette, a melyeket szeretett és meg-

szokott volt.

Hogy a lélek tetszése szerint visszatérhessen a holt-

testbe, ezt meg kellett óvni a föloszlástól. A halott tüde-

jét, máját, veséjét, szivét és egyéb bels részeit négy

kanopusba tették. A kanopusok alabastromból vagy

mészkbl készült korsók vagy edények, a melyeknek

födelei a négy védszellem egyikének, az emberfejü Am-
set

,
a majomfejü Hapi, a karvalyfejü Duatmutcf és a

sakálfejü Kebehsennujnak a képével voltak díszítve. Mi-

után a lágy részeket kivették a testbl, ezt kilúgozták,

pálmaborral megmosták és bizonyos vegyi szerekkel, a

melyeknek neme és mennyisége pontosan meg volt ha-
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tározva, bebalzsamozták. A testet ezután finom leplekbe

göngyölték és hosszú, finom vászonszalagokkal bevon-

ták, hogy ily módon lehetleg légmentesen legyen be-

burkolva. Végre kemény papirlemezbl vagy sykomorus

fából készített, festéssel gazdagon díszített koporsóba

tették a múmiát, a koporsót pedig ksarkophagba vagy

faszekrénybe helyezték. Sirkam rajának legközelebbi hoz-

zátartozói számára is hozzáférhetlen részében igy lett

részesévé a halott az örök nyugalomnak.

Ilyen módon igyekeztek az egyiptomiak a holttestet

a föloszlástól megóvni, hogy a Ka és a test, ez a két

különböz elem, mindenkor ismét egyesülhessen. Mint-

hogy azonban a bebalzsamozás legtökéletesebb eljárásai

mellett sem lehetett a testet örök idre megtartani, azért

az egyiptomiaknál az volt a szokás, hogy még életökben

elkészíttették egy vagy több lehetleg hasonló képmás-

szobrukat. Ezeket a sírba tették, hogy a Ka legalább az

elhunyt képével tetszése szerint egyesülhessen. De hogy

a halott a földi élet kényelmérl se legyen kénytelen

lemondani, egyidejleg több szolga szobrocskáját is mel-

léje tették, a melyek a Ka megelevenít erejénél fogva

uroknak az üdvözöltek birodalmában is szolgálhattak.

Az egyiptomiak vallási fölfogása szerint azonban a meg-

boldogultaknak Osiris földjeit kellett mvelniük és öntöz-

niük. A késbbi korban az egyiptomiak nem tartották

ezt valami nagy boldogságnak és azért a következ ki-

búvóhoz folyamodtak. Minthogy a Ka szellemi erejénél

fogva a holt követ is megelevenítheti, szobrocskákat tet-

tek a sírba, a melyeknek az volt a rendeltetésük, hogy

mint a halott helyettesei a mezei munkát elvégezzék.

Néha fából, kbl, nagyrészt azonban fajánszból készül-

tek, múmia formájúak és földmvelési eszközöket, kapát

és magos-zsákot tartanak kezeikben. Az elhúnyt nevét

viselik és rögtön jelentkezniük kell, ha az illett névé-
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nél munkára szólítják. Föliratuk rendesen a halotti könyv

hatodik fejezete
:
„0 te alak

,
ha N. N.-t azokra a mun-

kákra fölhívják, a melyeket a másvilágon végeznie kell,

ha megparancsolják, hogy a földeket mvelje, hogy a

partokat öntözze, hogy a Kelet homokját Nyugat felé

szállítsa , szólj te: én vagyok, itt vagyok . “ Azért egyip-

tomi nyelven Usebti-knek, „feleliknek hivták ez ala-

kokat. Ilyen „felelket nagy számmal tettek a sírokba,

különösen az uj birodalom, vagyis a Kr. e. XVJ. század

eleje óta.

Kiváló gondot fordítottak a múmia és a sarkophag

díszítésére. A halott mellére amulettet tettek, hogy ez

védelméül szolgáljon alvilági útjában a földalatti daemo-

nok ellen. Az egyiptomiaknak nagyon sok ilyen taliz-

mánjuk és amulettük volt. A legfontosabbak közé tar-

tozik a skarabaeus, a jelen és jöv létezés symboluma.

A ganajtúró bogárnak egyiptomi nyelven ellepem volt a

neve és ezt a choper, vagyis „lenni, valamivé lenni

“

gyökbl vezették le. Könnyen érthet szójátékkal az

ember földi életének és jöv létezésének a jelképévé tet-

ték meg. Ez eredeti képzetbl ezernyi titokzatos értel-

met származtattak. Ezért ábrázolták ezt a bogarat olyan

hihetetlen számban, a legkülönbözbb anyagokból, minden

nagyságban. Végre már tisztán csak ékszerül szolgáltak,

minden vallási jelentség nélkül.

Nem volt kevesebb jelentsége a szárnyas napkorong-

nak sem, a legfontosabb jelképnek az egyiptomiak dics
mvészetében. A gyzelmes király jelképe. A sarko-

phagok és a sírok bejáratainak ábrázolásain arra a gy-
zelemre vonatkozik, a melyet a halott a halál hatalma

fölött fog kivívni. A mint Osiris, a földalatti hatalmak

királya, gyzelmesen kerül ki az ellenséges elemekkel

folytatott küzdelmébl és évenkint a tavaszi napban ün-

nepli feltámadását, úgy az Osiris birodalmába tért halott
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is gyzelmesen fog küzdeni az alvilág valamennyi ellen-

séges daemona és szelleme ellen és mint Osiris, nj életre

kél majd és föltámadását ünnepli.

A MVÉSZET. Azok az emlékek, a melyeket Egyip-

tom földje tartott fönn az utókorra, a mvészet törté-

netében mindenkorra az els helyet biztosítják számára

földünk történeti népei között. Egyiptomban maradtak

fönn a legrégibb emlékek, a melyeket az ember mvészi
ösztöne a történeti idkben létrehozott. Itt emelkednek

a régi birodalom királyainak hatalmas, tiszteletet ger-

jeszt síremlékei : a gúlák. A pharaok régi birodalmának

ezek a legrégibb és legjelentsebb emlékei. Mesterséges

hegyek gyanánt emelkednek ez óriási épületek és ren-

geteg arányaikkal, valamint régiségükkel szinte félelmes

bámulatot keltenek a szemlélben. A legrégibb közülök

a sakkarahi lépcszetes gúla a 3. dynastiából származó

Zoser királynak a sírja (K. e. IV. évezred). A leghatal-

masabbak a 4. dynasztia királyainak a gúlái, a melyeket

Chufu,
Chafra és Menkaura királyok építettek Gizeh

mellett. Chufu gúlája egyúttal a legóriásibb építészeti

alkotás, a melyet ember keze valaha létrehozott.

Nem kevésbbé nagyszer hatásúak a templomok fönn-

maradt romjai. Minden nagyobb templom három frészre

oszlott. Ezek : az eludvar, az oszlopos terein és a szen-

tek szentje. A templom bejárata keskeny, magas ajtó-

nyitáson vezetett át, a melyet kissé kiugró kapuzat vett

körül, két oldalt egy-egy hatalmas, kissé lejtsen emel-

ked toronynyal, az u. n. pylonokkal. Ezeket a pyIo-

nokat, valamint a kiugró kapuzatot magas, hornyolt

párkány koronázza, a melyet gazdag képes díszítés borit.

Különösen gyakran lép föl e helyen a szárnyas és uraeus-

kigyókkal díszített napkorong. Hogy a fkapu jelent-

ségét még fokozzák, a pylonok elé rendesen két vagy

három óriási ül képmásszobrot helyeztek és azonkívül
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nem ritkán még két obeliszket is, a melyekre a templom

fölszentelésére vonatkozó föliratokat vésték reá. Az obe-

liszkek rendesen négyszögü talapzaton meredeken emel-

ked, csúcsukon gúlaszerüen befejezett pillérek, a me-

lyeket egy óriási gránittömbbl faragtak ki és még ezál-

tal is nagyszerbb hatást idéztek el. A bejárat eltt

rendszerint még sphinxek sorait is fölállították.

Közvetlenül a templom bejáratát szegélyez pylonok

mögött nyílt udvar terült el, a melyhez az épület egész

székében széles, elég srn állított oszlopoktól hordott

terem, az oszlopos terem
,
csatlakozott. Mély helyiség kö-

vetkezett erre, a templom szentek szentje
,
a mely az is-

tenség képét rejtette magában.

Valamennyi egyiptomi templom között a legnagysze-

rbb a karnaki templom, a Nílus keleti partján. De

nemcsak a templomok, hanem valamennyi, a Nílus völ-

gyében reánk maradt építészeti müvek között az els

hely illeti meg.

Az építészetnél nem kevésbbé volt jelentékeny az

egyiptomiák szobrászatéi .

A -legtökéletesebb m azonban, a melyet egyiptomi

mvész valaha alkotott, a gizehi múzeumban lev fa-

szobor, a mely scheich cl-belcd-oí
,

vagyis falusi bírót

tömi nemesember h képét állítja elénk. A classikai m-
vészet legnagyobb mestereinek az alkotásai mellett sem
tagadhatjuk meg elismerésünket és bámulatunkat. Az
egyiptomi mvészet gyors lendülettel ragyogó magaslatra

emelkedett és ez különösen a 4., 5. és (>. dynastia m-
veiben nyilatkozik meg. Késbb azonban ez a mvészet,
a mely olyan bámulatra méltó, tökéletes valószerüséggel

kezddött, sematikus modorban és élettelen egyhangú-

ságban fajult el. Ennek az oka az egyiptomi nép fölfo-

gásában rejlett. Az egyiptomiak szemében a mvészi
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alkotásnak nem ideális, hanem teljességgel gyakorlati

rendeltetése volt. A régi birodalom remek szobrai nem
azért készültek, hogy talán valamely nagy úr palotájá-

nak diszéül szolgáljanak, hanem hogy a sir sárdob-jában

örök idkre rejtve maradjanak minden halandó szeme

ell. Ilyen körülmények között természetes, hogy az oly-

annyira kifejlett mvészi érzék csakhamar ellaposodott és

ennek az lett a következménye, hogy a mvészet, a mely

a VI. dynastia idejében még virágzásának teljességében

volt, csakhamar sablonszer kézmvességé változott.

A VISELET. Az egyiptomiak sok ezredéves történe-

tének a folyamán a viselet nem maradt állandó, hanem

idrl idre változott és épen úgy alá volt vetve a divat-

nak, mint más népek viseletéi. Az egyiptomiak legrégibb

nemzeti ruhája a kötény volt. Kezdetben rövid, négy-

szögre szabott fehér kelmedarabból állott, a melyet

meglehets lazán a csípk körül kötöttek, mig a lábak

a térden alul födetlenek maradtak. Chafra király idejében

a divat kibvitette és meghosszabbította e kötényeket.

Az elkelk azonkívül övét is viseltek, a melynek ell

fémbl készült csatja volt, azonkívül néha még párducz-

brt is vetettek vállaikra. Végre két kötény viselete válik

szokássá. Az egyik rövid volt és szilárd kelmébl ké-

szült, a másik, a melyet hosszabbra szabtak' és ama

fölött viseltek, finom, átlátszó szövet volt, úgy, hogy a

test formái eltntek alóla. A Kr. e. 16. századtól fogva

szokássá válik, hogy a törzsre is ruhát öltenek. Az övön

alól megkötött rövid ing ezentúl elmaradhatlan ruhada-

rabja minden magasabb rangú személyiségnek. Ennek

az ingnek, a mely a legfinomabb vászonból készült, igen

rövid ujjai voltak. Ünnepétyes alkalmakkor ez idben

már valami köpenyfélét is viseltek, a mely szorosan

hozzásimult a háthoz, ell, a mellen pedig össze volt

fogva. A mellett minden korban voltak bizonyos ruhák,
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melyeket csak egyes osztályok viseltek. A király köténye

például, a melyet seiuPot-nek hívtak, más szabású volt

mint a többi halandóké, ell két vége ki volt kerekítve,

azonkívül pedig aranyszövettel gazdagon díszítve. Késbb

e kötényhez még egy háromszög, pazar hímzéssel bo-

rított darab járult, a melyet rendesen fehér szalagokkal

ersítettek a derékra. Elkel rang jelvénye volt az a

fehér szövetbl készült szalag is, a melyet a birodalom

nagyjai mellök és derekuk körül csavartak. .Sajátságos

volt a fbíró és kormányzó viselete is : szk ruha, a

mely a melltl bokáig ért és a melyet a nyak mögött

fémkapocscsal összetartott két szalag ersített a testhez.

A nk viselete minden idben nagyon egyöntet volt.

A király leányától kezdve a pórnig mindenki egyforma

ruhát viselt. Egyszer köntös volt, hajtások nélkül, finom,

átlátszó szövetbl készült és annyira hozzásimult a test-

hez, hogy annak minden egyes idomát világosan föltün-

tette. A mell alatt kezddött és a bokáig ért
;

a válla-

kon két szalag tartotta meg. E ruhadarabhoz utóbb még
egy kissé b köpeny járult, a mely szintén linóm, át-

látszó vászonból készült. Csak a K. e. 12. század kö-

zepe óta kezdtek át nem látszó alsó ruhát is hordani.

Fontos szerepe volt Egyiptomban a hajviseletnek. Az
elkelbb férfiak hajukat és szakállukat lenyiratták ; ren-

desen apró fürtös, ünnepélyes alkalmakkor hosszú pa-

rókát és rövid álszakáit viseltek. A nk haja szabadon

omlott vállaikra és hátokra. A középs birodalom korá-

ban, még pedig a Kr. e. 20. század elejétl fogva, a nk
hajukat sajátságos módon, szalagokkal átfonva viselték.

A Kr. e. l(k században a hajviselet terén teljes változás

áll be. A férfiak hajukat fejükön sima csomókba, vállai-

kon kis fürtökbe fésülve viselik, a nk pedig lemonda-

nak a nehéz fürtökrl, a melyek eddig vállaikra hullot-

tak és úgy fésülködtek, hogy a haj vagy egész testüket
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elborította vagy hátraszedve hátukat födte. A mellett a

részletekben sokféle különbségek vehetk észre. A haj

hol simán hull alá, hol fonatokba van sodorva. Tetsze-

ts hajviseletök volt a zenészleányoknak. Fejket fürtös

haj vette körül, a nélkül azonban, hogy annak formáit

elfödte volna, hátul pedig nehány fürt fonat gyanánt ló-

gott le. Jellemz volt az a fürt, a melyet a gyermekek

jobb halántékukon hordtak
;

a királyi gyermekek még
serdültebb korukban is megtartották.

Föltn, hogy lábbelit csak meglehets késn kezdtek

viselni. A középs birodalom idején mindenki — n és

férfi egyaránt — mezítláb járt, ha különben viselete a

legdíszesebb volt is. Csak elég késn öltöttek elkel
férfiak bizonyos esetekben sarukat, a lábbeli viselete

pedig csak az uj birodalomban vált általánosabbá. Br-
bl, papyrusgyékénybl vagy pálmarostokból készített

talpra két szíjat ersítettek, a melyek egyike a láb feje

fölött, a másik a lábujjak között húzódott.

Süveget csak a királyi család tagjainál találunk. A ki-

rály vagy ketts koronát viselt, vagy hadi sisakot, vagy

sajátságos módon hajtogatott kendt. A királyné az u. n.

keselys fkött hordotta, a herczegek kendt viseltek,

gyakran a fiatalságot jellemz hajfürtöt helyettesit lelógó,

széles szalaggal.

Férfiak és nk az egyiptomi történet minden korsza-

kában tarka, hímzett gallért, fels és alsó karjukon kar-

pereczet viseltek. A fülön-függk ellenben csak az uj

birodalom óta jöttek divatba. A gyrket többnyire pe-

cséteknek használták.

AZ EGYIPTOMI TÖRTÉNELEM KORA ÉS BEOSZ-
TÁSA. Az egyiptomi történelem korának a meghatáro-

zása a legnehezebb feladatok közé tartozik. E tekintet-

ben a legkiválóbb tudósok is jelentékenyen eltérnek egy-

mástól. Az egyiptomi állam kezdetét

- I2ü - ü
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Bocckh a Krisztus eltti 5702. évre

Unger » 5613.

Brngsch » » » 4455. »

Lauth • » » > 4157. »

Lepsins » » » 3892.

Bnnsen » » » 3623. »

Mevcr » » » 3180. » teszi

Manetho egyiptomi pap könyvet irt Egyiptom törté-

netérl és abban az ország királyait Mena-tói, a biroda-

lom alapítójától egész addig a korig, a mikor Nagy Sán-

dor Egyiptomot meghódította, 31 dynastiába osztotta be.

Müvét a classikai ó-kor történetbuvárai igen kevés figye-

lemre méltatták és épen nem használták föl. Nem csuda,

ha elveszett és csak teljesen megromlott állapotban,

csonka töredékekben maradt reánk, úgy, hogy chrono-

logiai értékét majdnem tökéletesen elveszhette. De a

királyoknak 31 dynastiába való beosztását általánosan

átvették.

Áttekintés kedvéért itt adjuk az egyiptomi történelem-

nek jelenleg általánosan használatos korszakokra való

beosztását

:

I. Régi birodalom — I.—X. dynastia (kb. 3100 — 2100 Kr. e.)

II. Középs birodalom — XI.—XVII. dynastia (kb. 2100—1575 Kr. e.)

Ili. Uj birodalom — XVIII.—XX. dynastia (kb. 1575—1100 Kr. e.)

IV. Libyai korszak — XXI.—XXV. dynastia (kb. 1100—700 Kr. e.)

V. Kési korszak — XXVI.—XXXÍ. dynastia (kb. 700- 332 Kr. e.)

VI. Görög-római korszak — Kr. e 332-tl fogva.

21. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

1713 FAKOPORSÓ DARABJA (fenekének töredéke).

Bels síkján gipszszel bevont alapon fehér-fekete sávos

bika, a mely a múmiát hátán hordja. A régi biroda-

lom idejébl. Thébából. Ajánd. Csorna József.

1714 . EDÉNY, márványból, kis füllel, kerek talppal. A
régi birodalom idejébl. Ajánd. Ungár Ignácz.
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1715 . FÁBÓL FARAGOTT SZOBOR FÜLE. A régi

birodalom idejébl. Találták Thébában. Ajánd. Csorna

József.

1716 AGYAGEDÉNY, tojásidomú, karcsú nyakkal s

kihajló nyílással. A régi birodalom idejébl. Találták

Gizehben. Ajánd. Csorna József.

1717 . AGYAGEDÉNY, tojásidomú, kerek talppal, kissé

kihajló szájjal. A régi birodalom idejébl. Találták Tel-

Bastban. Ajánd. Csorna József.

1718 . AGYAGEDÉNY, tojásidomú. Nyaka hiányzik.

A régi birodalom idejébl. Thébából. Ajánd. Csorna

József.

1719 . BÖGRE, cserép. Két apró füllel. A régi biroda-

lom idejébl.

1721 ., 1722 . MÚMIÁK BURKAINAK TÖREDÉKEI,
nílusi iszapból, vászonból és vékony gipszrétegbl. Meg-

határozhatlan idbl való. Találták Thébában. Ajánd.

Csorna József.

1723 . MÚMIA BURKÁNAK TÖREDÉKE, vászonból s

nílusi iszapból elállítva. Az elhunyt n alakját látjuk

reáfestve, eltte pedig a maal
,

vagyis az „igazság" -je-

gyet. Valószínleg a középs birodalom korának kezde-

térl való. Találták Thébában. Ajánd. Csorna József.

1724 . DOMBORM TÖREDÉKE, homokkbl faragva.

A középs birodalom elejérl (körülbell 2100 év K. e.)

Ajánd. Csorna József.

1725 . MÚMIA BURKÁNAK TÖREDÉKE, vászonból

és nilusi iszapból elállított lemez, gipszréteggel bevonva.

Sárga alapon Isis feje van reáfestve. Az istennnek zöld

arczszine van. A középs birodalom idejébl. Találták

Thébában. Ajánd. Csorna József.

1726 . PALACZKSZERÜ EDÉNY, kék fajánszból. Egyip-

tomi vászonfoszlány és néhány üveggyöngy van benne.

Thébából való. Hasonló edényeket helyeztek a halottak

- 131 - o*
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mellé kisebb amulettek megrzése czéljából. A középs

birodalom idejébl. Ajánd. Csorna József.

1727 . DOMBORM TÖREDÉKE, égetett agyagból. A

középs birodalom idejébl. Ajánd. Csorna József.

1728 USEBTI, égetett agyagból. A középs birodalom

idejébl.

1729 . MAJOM TORZÓJA, égetett agyagból. A középs

birodalom idejébl.

1730 . MÚMIA BURKÁNAK TÖREDÉKE, vászonból

és nílusi iszapból elállított lemez, gipszréteggel bevonva.

Horus feje van reá festve és megmaradt a napkorong-

nak egy része is, mely az isten fejét koronázta. A kö-

zéps birodalom idejébl. Találták Thébában. Ajánd.

Csorna József.

1731 . SARUNAK TALPA, br. A középs birodalom

idejébl.

1732 . SÍRK, mészkbl. Az elhunytnak, kinek emlé-

kére állították, Paharu volt a neve. A fels szakaszban

Osiris alakját látjuk, mögötte áll neje és nvére, Isis,

eltte az elhunyt, imára emelt kezekkel, könyörögve,

hogy az alvilág hatalmas istene fogadja kegyelmesen

a neki felajánlott áldozatot. Az alsó szakaszban az

elhunyt rokonainak a képei vannak kifaragva, mindegyik

fölött hieroglif-irásos névvel. A középs birodalom idejé-

bl. Találták Alsó-Egyiptomban. Ajánd. Bubics Zsigmond.

1733 ALABASTROMEDÉNY, esztergályozva és csi-

szolva. Olajat vagy kencsöt tartottak benne. Az új bi-

rodalom idejébl, Thébából. Ajánd. Csorna József.

1734 . PALACZKALAKU EDÉNY, cserépbl, gömb-

idomú testtel. Az új birodalom idejébl. Ajánd. Csorna

József.

1735 . KETFÜLÜ KIS KORSÓ, cserépbl, fehér fes-

tékkel bevonva, melyre az egyik oldalon vörös gyr
van festve, mely egy nagyobb kék gyrbe van helyezve.
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A két gyrt fekete vonalak kötik össze egymással. Az

uj birodalom idejébl. Olyan forma, melyet a Földközi

tenger vidékérl vittek be Egyiptomba s ott utánozták.

Ajánd. Csorna József.

1736 . SZOBROCSKA TALAPZATA gránitból, a me-

lyen a rajta állott alak lábujjai még megmaradtak. Még
fölismerhet, hogy az alak háta mögött pillér állott, rajta

a szokásos áldozási formulával (a halotti könyv 1 10.

fejezete). Az uj birodalom idejébl. Ajánd. Csorna József.

1737 1760 . AMULETTEK, ÉKSZEREK ÉS DÍSZ-

TÁRGYAK az uj birodalom idejébl. Összesen 24 drb.

1761 . EMBERFEJ MADÁR, a lélek jelképe, fából

faragva. A lybiai korszakból. A madarat a múmia alakú

koporsó mellére tették, annak jeléül, hogy a lélek vissza-

tért. Ajánd. Csorna József.

1762 . UvSEBTI, fából faragva, barnára páczolva. Arcza,

nyakdisze és vetzsákja fehér alapon festve. Szemei

feketék, nyakdisze vörös és fekete, a földmivelési szer-

számok vörösek. Hátúi egysoros fölirat. Az uj birodalom

idejébl. Ajánd. Csorna József.

1763 BÉLYEGZ, égetett agyagból. Agyag-tárgyakat

jelöltek vele. Az uj birodalom idejébl, Thébából. Ajánd.

Csorna József.

1764 . SEBEK ISTEN FEJE, világoszöld fajánszból.

1765 . SZOBROCSKA TALAPZATA, fekete bazaltból.

Mells oldalán csonka felirat. Annyit megtudunk belle,

hogy egy királyi írástudó állíttatta a szobrocskát : Saf
ncb ncteru

,
sachai n akt neteru, vagyis

; „(állíttatta) fia ,

a pap és isteni dolgok Írója.
11 A hátulsó keskeny oldal

és a két hosszú oldal hieroglifjei az uas (hatalom) és

anh (élet) jegyei. Az uj birodalom idejébl. Ajánd.

Csorna József.

1766 . BONZTÜKÖR, fogantyúja letört. Az uj birodalom

idejébl. Ajánd. Csorna József.
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1767 . FEKETE GRÁNITBÓL FARAGOTT SZOB-

ROCSKA balkeze és hozzávaló testrészei. Karját a kéz-

csukló alatt és fölött karperecz díszíti. Kezében legyezt

tart. Igen szép kivitel munka, bizonyára a X V III.

dynasztia (Kr. e. XV. század) idejébl, a mikor a mvé-
szet Egyiptomban újra felvirágzott. Ajánd. Csorna József.

1768 MÚMIA MELLDISZE, kék üveggyöngyökbl.

Az uj birodalom idejébl, Thébából. Ajánd. Csorna József.

1769 . MÚMIA BURKÁNAK TÖREDÉKE, vászonból

és gipsz-stuccóból elállított lemez. Sárga alapon világo-

san látszik két véd szellem ráfestett képének a nyoma :

a majomfejü Hapi-é és a sakálfejü Kebeh-Senmif-é. A
magyarázatul szolgáló és e szellemek neveit tartalmazó

hieroglifek jó állapotban maradtak meg. Hapi alakjától

balra a napkoronggal koronázott uraeus-kigyót látjuk, az

isteni mindenhatóság szimbólumát. Az uj birodalom

idejébl, Thébából. Ajánd. Csorna József.

1770 MÚMIA BURKÁNAK TÖREDÉKE, vászonlemez,

gipsz-stuccóval bevonva, fölületén kidomborodó képes

ábrázolásokkal. A karvalyfejü Horus isten alakja, fején

az Afcf-kovonával, ersen kidomborodik és aranyszinnel

van kifestve. Eltte valamely istenn szárnyai látszanak.

Szokatlan gondos, finom kivitel. Az uj birodalom ide-

jébl, Thébából. Ajánd. Csorna József.

1771 SIRTÁBLA TÖREDÉKE, fából, befestve. Emberi

alak alsó része, a szokásos ruházaton kívül párduczbrrel

ellátva. Az uj birodalom idejébl. Ajánd. Csorna József.

1772 AMULET, fából, eredetileg múmia formájú

koporsó mells részére volt ersítve. Két oldalt a sakál-

fejü A/iubis alakja, kezeiben az istenek ostorával és a

Sechetn-jegygyei, annak jeléül, hogy alvilág istene. Az
uj birodalom idejébl. Ajánd. Csorna József.

1773 . SIRTÁBLA TÖREDÉKE, fából, kék és vörös

festéssel. A fels szakaszban majom (pávián) alakja
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lépked, mells kezeit imára emeli, r/ioth-nak, a bölcses-

ség istenének jelképe. Alatta balra a maat (igazság)

jegy. A mellette lev részen Osiris koronájának a jel-

vényei és mellettük az Uda-szem egy része. Az uj

birodalom idejébl. Ajánd. Csorna József.

1774 MÚMIA BURKÁNAK TÖREDÉKE, vászonból

és stuccóból. Fehér alapra Osiris isten neve van ráfestve.

Fölötte nyakdisz töredéke látszik. Az uj birodalom ide-

jébl. Ajánd. Csorna József.

1775 . MÚMIA BURKÁNAK TÖREDÉKE, gipsz-stuccó-

val bevont vászonból, gazdag festett diszitéssel. Guggoló

ni alak, fekete parókával és homlokán vörös szalaggal,

feje fölött a napkoronggal : Isis istenn, a ki szárnyait

védleg terjeszti ki a halott fölött, annak jeléül, hogy

az az itélszék eltt „ becsületes “-nek ítéltetett és az

isteni család védelmét élvezi. Hogy az ábrázolás jelen-

tsége iránt minden kétség ki legyen zárva, az fölirattal

is el van látva, melynek értelme: „ Megszólítás Isis
,
a

A agy, az Istenanya részérl"
. Jobbra diszitményes szalag

határolja ezt a képet, fölül pedig egy szárny részletét

látjuk, mely vagy a szárnyas napkoronghoz, vagy a

scarabaeus-bogárhoz tartozott. A szárnyas napkorong

a nap jelképe a tavaszi napéjegyenlségtl a nyári nap-

fordulóig. Ezt jelzi az istenn brének zöld színe is. Az

uj birodalom idejébl.

1776 -1782 . SZOBROCSKÁK S EGYÉB TÁRGYAK
az uj birodalom idejébl. Összesen 7 db.

1783—1790 AMULETTEK, DÍSZTÁRGYAK ÉS ÉK-

SZEREK az uj birodalom idejébl. Összesen 8 darab.

1791 1799 . AMULETTEK, DÍSZTÁRGYAK ÉS ÉK-

SZEREK az uj birodalom idejébl. Összesen 9 darab.

1800 USEBTI, égetett agyag. Egyhasábos fölirata fe-

kete festékkel beégetve. Olcsó, vásári portéka. Az új

birodalom idejébl.

135 —
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1801 USEBTI, világos zöld fajánszból, múmia for-

májú. Haja, szemei, valamint a földmivelési szerszámok

és az egysoros fölirat festve. A fölirat az elhunyt czi-

meit s nevét adja. Czime
:

„Anion énekesnje". Neve

olvashatlan. Az uj birodalom idejébl. Ajánd. Szlabey

Zsigmond.

1802 USEBTI, világos zöld fajánszból, múmia for-

májú. Parókája, szemei, földmivelési szerszámai és föl-

irata barnás fekete színnel van beégetve. A fiirat szerint

az elhunyt czimei
:
„A ház úrnje “ (törvényes feleség)

és „Anion énekesnjeA Neve: JS/es-mut. Az uj birodalom

idejébl. Ajánd. Szlabey Zsigmond.

1803 USEBTI, égetett nílusi iszapból, durva munka.

Az uj birodalom idejébl. Ajánd. Szlabey Zsigmond.

1804 USEBTI, kék fajánszból. Fölirata szerint az

elhunyt czime és neve
:

„A ház úrnje
,

Ta-yu-spteh

névvel.
“

1805 USEBTI, égetett agyag, olcsó, vásári portéka,

mindkét kezében ostorral. Neve fekete tintával van reá

irva. Az uj birodalom idejébl. Ajánd. Csorna József.

1806 USEBTI, vörösre égetett agyagból. Eredeti kék

mázából csak kevés nyom maradt fönn. Fölirat nélkül.

Az uj birodalom idejébl. Ajánd. Csorna József.

1807 MÚMIA PARÓKÁJA, az uj birodalom idejébl.

Találták Thébában. Ajánd. Csorna József.

1808 . MÚMIA PÓLYÁJÁNAK DARABJA, egyik ré-

szén világosan fölismerhet uraeus-kigyós diszitménynyel.

Az uj birodalom idejébl, Thébából. Ajánd. Csorna

József.

1809 , 1810 KÚP, agyagból égetve. Hasonló darabo-

kat nagy számmal találnak az uj birodalom sírjainál

Thébában. Eredetileg a thébai sziklasirok ajtói fölé vol-

tak befalazva, hogy a föls sziklafalat kiegyenlítsék.

IMI —
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Mindannyi az illet nevével van ellátva, a kinek a sírjá-

hoz tartoztak. Az nj birodalom idejébl. Ajánd. Csorna

József.

1811 . AGYAGEDÉNY, gömbidomu, szkül nyakkal.

A fekete tintával reá rajzolt madarak modernek. Az uj

birodalom idejébl, Thébából. Ajánd. Csorna József.

1812 . MÚMIA-PÓLYÁNAK DARABJA, vászon, egyik

végén hosszabb rojtokkal. Meghatározatlan idbl.

1813 . MÚMIA PHALLUSA. Thébából, meghatározat-

lan idbl. Ajánd. Csorna József.

1814 USEBTI. Fölirata szerint az elhunyt neve AIs-/i-

Amon-Ra. A libyai korszakból.

1815 USEBTI, sötétkék fajánszból, múmia formájú,

földmivelési szerszámokkal és vetzsákkal. Föliratában

az elhunyt neve. A XXI. dynasztia idejébl. Ajánd.

Csorna József.

1816 USEBTI, világoszöld fajánszból. Fölirata az

elhunyt nevét tartalmazza. Az uj birodalom idejébl.

Ajánd. Komjáthy Lrincz.

1817 USEBTI, világoszöld fajánszból. A libyai kor-

szakból. Ajánd. Csorna József.

1818 USEBTI, világoskék fajánszból, elnagyolt kivi-

tel. A libyai korszakból. Ajánd. Csorna József.

1819 . MÚMIA. Gyermek lábának része, a pólya alatt

kékes-zöld üveggyöngyökkel díszítve. Meghatározhatlan

korból.

1820 AMULET, bronzból. Nefer- Tem isten szobrocs-

kája. A libyai korszakból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1821 TÖREDÉK, fajánszból. Isis térdein tartja Horust

.

A XXII. dynasztia idejébl.

1822 . AMULET, bronzból. Nefer-Tem isten szobrocs-

kája. A libyai korszakból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.



VIII. SZÁMÚ TEREM. 1823 1888.

1823 ISTENI JELVÉNY TÖREDÉKE, bronzból. Ere-

detileg szobor tartotta a kezében. A libyai korszakból.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1824 . ÜL ALAK töredéke, bronzból. Homlokát uraeus-

kigyó, fejét Osiris koronája disziti. A libyai korszakból.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1825 . URAEUS-KIGYÓ, bronzból. Az uj birodalom

idejébl. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1826 . MÚMIA. Emberi kézfej. Meghatározhatlan idbl.

1827 . MÚMIA. Emberi lábfej. Meghatározhatlan idbl.

1828 . PAPYRUS TÖREDÉKEI. Meghatározhatlan id-

bl, Rámákból. Ajánd. Csorna József.

1829 1831 BRONZKARIKÁK, nem egyiptomi készít-

mények, hanem a Földközi-tenger mellékérl valók. Meg-

határozhatlan idbl. Állitólag Abydosban találtattak.

Ajánd. Csorna József.

1832 . IBIS MADÁR MÚMIÁJA. A kési korszakból,

Thébából. Ajánd. Csorna József.

1833 . VÁSZONDARAB, ismeretlen egyiptomi helyrl.

Meghatározhatlan idbl.

1834 . ISIS ISTENN SZOBROCSKÁJA, fából fara-

gott, hátsó részén aranyozás nyomaival. Üvegszemei el

vesztek. Fejdisze eredetileg Hathor istennt jellemezte.

Az istenn ülve szoptatja fiát, Horust. A kési korszak-

ból. Ajánd. Csorna József.

1835 - 1862 . AMULETTEK, DÍSZTÁRGYAK ÉS ÉK-

SZEREK a kési korszakból. Összesen 28 darab.

1863 1886 . AMULETTEK, DÍSZTÁRGYAK ÉS ÉK-

SZEREK a kési korszakból. Összesen 24 darab.

1887 . SZENT MACSKA, bronzból, felényi életnagy-

ságban. A macskát az egyiptomiak Bast isten képvisel-

jének tekintették. A kési korszakból.

1888 USEBTI, világoskék fajánszbóL A kési kor-

szakból. Ajánd. Csorna József.
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1889-1895.

1889 USEBTI fels része, világoskék fajánszból. Föl-

irata csak az elhunyt czimét és nevét adja. A kési kor-

szakból. Ajánd. Csorna József.

1890 USEBTI, sötétzöld fajánszból, múmia formájú,

isten-szakállal, földmivelési szerszámokkal és vetzsák-

kal. A fölirat az elhunyt czimét és nevét adja. A kési

korszakból. Ajánd. Csorna József.

1891 USEBTI, világoszöld fajánszból. Kölirata olvas-

hattam A kési korszakból. Ajánd. Csorna József.

1892 . USEBTI, világoszöld fajánszból, múmia for-

májú, isten-szakállal, háta mögött pillérrel, alul talapzat-

tal. Mindkét kezében földmivelési szerszámokat tart, hátán

vetzsák. Parókájának elrendezése nem világos. Mells

oldalán ötsoros felirat, a halotti könyv VI. fejezetének

részlete, megrontva. A kési korszakból. Ajánd. Szlabey

Zsigmond.

1893 USEBTI, világoszöld fajánszból
;
múmia for-

májú, isten-szakállal, háta mögött pillérrel, alul talapzat-

tal, földmivelési szerszámokkal és vetzsákkal. Nyolcz-

soros föliratának tartalma: „ Oh te Usebti
,
ha N. N.

(név és czim nem világos) a túlvilágon végzend mun-

kákhoz szólittatik
,

hogy a földeket mivelje
,

a partokat

öntözze
,
a Kelet homokját Nyugat felé szállítsa, szólj te

:

én vagyok
,

itt vagyok /“ A kési korszakból. Ajánd.

Szlabey Zsigmond.

1894 USEBTI, zöld fajánszból, múmia formájú, isten-

szakállal, hátának támasztott pillérrel és talapzattal, föld-

mivelési szerszámokkal. Bevésett, de nem tiszta föliratá-

ból 3 hasáb a testen, egy hasáb a pilléren van. A kési

korszakból. Ajánd. Bubics Zsigmond.

1895 USEBTI, világoskék fajánszból, múmia formájú,

isten-szakállal, háta mögött pillérrel, talapzattal, földmi-

velési szerszámokkal és vetzsákkal. Bevésett föliratának
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1896—1899.

tartalma ugyanaz, mint az 1893. számúé. A kési kor-

szakból. Ajánd. Csorna József.

1896 USEBTI, világoszöld fajánszból, múmia for-

májú, pillérrel és talapzattal, isten-szakállal és földmive-

lési szerszámokkal. A kési korszakból, Assasifból (Théba).

Ajánd. Csorna József.

1897 USEBTI, zöld fajánsz, múmia formájú, király-

szakállal, földmivelési szerszámokkal és vetzsákkal. A
kési korszakból. Ajánd. Csorna József.

1898 . KIRÁLY SZOBROCSKÁJA, bronz, fején hadi

sisakkal és az uraeus-kigyóval
;
lép helyzetben. Typusa

szerint valószínleg Takarq

a

aethiópiai király (Kr. e.

VII. század). A libvai korból. Ajánd. Csorna József.

1899 . KOPORSÓ baloldalának darabja, sykomorusfából,

kivül-belül helyenként nílusi iszappal borítva. Küls és

bels felületén sárga alapon, a mely eredetileg fehér

Tehetett és csak a kencze sötétedése következtében sár-

gult meg, festett ábrázolások láthatók.

A küls felület festett díszítése három részre oszlik. A legfels

mezben szalagdiszitményt látunk, fejükön napkorongot visel uraeus-

kigyókból képezve. Keskeny szalagdisz választja el tle a második

szakaszt, amely jobbról balra futó egysoros föliratot tüntet föl. E föl-

irat : ilsishez, a Nagyhoz, az Istenanyához« intézett imát tartalmaz,

amely az elhunytnak az áldozati adományokat biztosítja. A harmadik

rész ismét három szakaszra oszlik. Középen jobbra Osiris
,
az alvilág

istene, ül trónusán. E középs mez bal felén az elhunyt n képét

látjuk. Az istenek szakállát viseli, ruhája a finom, átlátszó szövetbl

készült kalysiris, nyaklánczon kívül hosszú lánczról lelógó amulettet

hord ékszer gyanánt. Kezeit ima és magasztalás jeléül Osiris felé

emeli. A két alak között az áldozati asztal áll, áldozati adományokkal

megrakva
; ugyanitt madár alakja jelenik meg (feje megrongálva). Bizo-

nyára cmbcrfejii madár, /wj-nak, az istenséghez szálló léleknek a jelképe.

A madár mögött a •
• jelet látjuk, az ég láng, az újból föllobbanó

élet jelképét. Osiris lábai eltt hieroglifes föl irat e mondattal : *U oszt

elsiet és uralmat «. E középs szakasz fels részén, a leirt áldozat-

jelenet fölött, nyolc/, kisebb hasábra osztott fölirat, e fölött pedig
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1900 1958.

tojássoros díszítmény látszik. Az áldozati jelenettl jobbra öt, balra

hatsoros föl irat van : AVf-hoz, Horns-hoz, 77/w-hoz és Ptah-Sokar- Osiris-

hez intézett imák. — A bels felületen véd szellemek képei vannak :

a majomfejii Napi
,
a karvalyfejü Dua Mutef és a sakálfejü Kebeh-senuf.

Az uj birodalom idejébl. Ajánd. Bárczay Ödön.

1900. SZENT MACSKA, bronzból, az életnagyság

negyede. Alsó része hiányzik. Nyakkötje és a mellén

lév táblácska még fölismerhet. A kési korszakból.

1901—1919 AMULETTEK, ÉKSZEREK ÉS DÍSZ-

TÁRGYAK a kési korszakból. Összesen 19 drb.

1920 1948. AMULETTEK, ÉKSZEREK ÉS DÍSZ-

TÁRGYAK a kési korszakból. Összesen 29 drb.

1949 MÚMIA. Emberi kéz, az alsó karcsont mintegy

felével. Meghatározhatlan idbl.

1950. OSIR IS SZOBROCSKÁJA, bronzból. A kési

korszakból.

1951 USEBTI, kék fajánszból, nagyon kicsiny, felületes,

durva kivitel. A kési korszakból. Ajánd. Csorna József.

1952 BES isten feje, világoskék fajánsz. A kési

korszakból.

1953 MINTA, fából. Osiris-szobrocska elállítására

szolgált. Meghatározhatlan idbl. Ajánd. a Klimkovics

testvérek.

1954. MÚMIÁNAK DARABJA. Meghatározhatlan idbl.

1955 MÚMIA. Emberi láb, az alsó lábszár felével.

Meghatározhatlan idbl.

1956. IBIS MADÁR MÚMIÁJA. A kési korszakból,

Thébából. Ajánd. Csorna József.

1957 KARV'ALY alakja (Horus), világoszöld fajánszból.

Eején Fels- és Alsó-Egyiptom koronájával. Eredetileg

lánczszem gyanánt szolgált. Az uj birodalom idejébl.

1958 URAEUS-KIGYÓ, egy pár, bronzból, fejükön

napkoronggal. Diadéma töredéke. Ismeretlen korú. Ajánd.

a Klimkovics-testvérek.
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1959 1972.

1959 . SCARABAEUS, kbl. Múmia melléklete volt.

Ismeretlen korú.

1960 . ATEF-KORONA töredéke, bronzból. Ismeretlen

korú. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1961 . EMBERI SZEMNEK széle, bronzból. Szobornak

része volt. Ismeretlen korú. Ajánd. Csorna József.

1962 . CSÜNG ÉKSZER, zöld fajanszból : Anubis

isten. P'eje és fülei csonkák. Ismeretlen korú.

1963 USEBTI, világoszöld fajánszból. A kési kor-

szakból. Ajánd. Csorna József.

1964 AMULET, világoszöld fajánszból
;
szem ábrá-

zolása, régi, hagyományos formában. Az egyiptomiak az

Uda-szemet, vagyis Horus isten szemét a jó forrásnak

tartották s innen eredt az a szokás, hogy a szem ábrá-

zolását amulet gyanánt használták. A kési korból.

Ajánd. Csorna József.

1965 , 1967 . SZENT MACSKA szobrocskája, bronzból.

A kési korszakból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1966 KARVALY FEJE, bronzból, Alsó-Egyiptom koro-

nájával. Horus isten képviselje. A kési korszakból.

Ajánd. Csorna József.

1968 . OSIR IS KORONÁJÁNAK TÖREDÉKE, bronzból.

A kési korszakból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1969 LEFÉNY. Ismeretlen korú. Ajánd. Csorna József.

1970 KARVALY BRONZSZOBROCSKÁJA, fején Fels-

és Alsó-Egyiptom koronájával. Horus isten képviselje.

A kési korból. Ajánd. Csorna József.

1971 . BRONZSZOBROCSKA. A gyermek Horus (Hor-

pa-hrud, a görögök Harpokrates-e). Gyermek-voltát szá-

jához emelt keze és a jobb halántékán lév hajfürt fejezi

ki. Meztelen, ül alak. Fejét az uraeus-kígyós korona

díszíti. A kési korszakból. Ajánd. Csorna József.

1972 ISIS istenn bronzszobrocskája. Az istenn ül

és a kis Horus- 1 ölében tartja, jobb kezével melléhez
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1973 1984.

nyúl, hogy fiát szoptassa. Fejdisze eredetileg Hatkor-

1

jellemezte. A kési korszakból. Ajánd. Csorna József.

1973 OSI KIS szobrocskája bronzból. A kési korból.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1974 . USEBTJ, világoszöld fajánszból, múmia for-

májú, pillérrel és talapzattal, isten-szakállal és földmive-

lési szerszámokkal. A kési korszakból. Tel-Bastból való.

Ajánd. Csorna József.

1975 ISIS szobrocskája, bronzból. Az istenn ül és a

gyermek Horus- 1 szoptatja. Fejét az uraeus-kigyón kivül

szokott fejdisze (szarvak és napkorong) ékíti. A kési

korszakból.

1976 USEBTI, világoszöld fajánszból, múmia for-

májú, isten-szakállal és földmivelési szerszámokkal. A
kési korszakból, Assasifból (Théba). Ajánd. Csorna

József.

1977 USEBTI, fajánszból, múmia formájú, isten-sza-

kállal és földmivelési szerszámokkal. A kési korszakból,

Assasifból (Théba). Ajánd. Csorna József.

1978 . AMULET, bronzból, füllel ellátva. Macskát ábrá-

zol. A kési korszakból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1979 1980 . OSIRIS bronzszobrocskájának részlete. A
kési korszakból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

1981 MÚMIA BURKÁNAK TÖREDÉKE, vékony

gipszréteggel bevont vászonból. Festett ábrázolása két

véd szellemet mutat be, a melyek rizetére bízták a

halott bels részeit. Ez alakok : a majomfejü Hapi és a

sakálfej ü Dua-mutef. Meghatározhatlan idbl.

1982 EDÉNY, cserépbl, gömböly. Az uj birodalom

idejébl, Gizehbl. Ajánd. Csorna József.

1983 ÖNTMINTA, kis halotti alakok elállítására. A
A görög-római korszakból.

1984 OSIRIS bronzszobrocskája. Lapos
;

fején Atef-

koronát visel, isten-szakálla van, jobb kezében jogart,
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 1985-2029.

baljában ostort tart. A görög-római korszakból. Thébá-

ból. Ajánd. Csorna József.

1985 PALACZK, cserépbl, ni fej alakú. A görög-

római korszakból. Ajánd. Csorna József.

1986 PALACZK, cserépbl, ovális testtel. Emberfejet

ábrázol. A görög-római korszakból. Ajánd. Csorna József.

1987 OSI KIS bronzszobrocskája. Az isten a szokásos

isten-szakáit és az Atef-koronát viseli, a mely az

uraeus-kigyóval van ékesítve. Jobbjában ostort, baljában

jogart tart. A talapzat fölirata szerint Hoj'siest készíttette,

a mint fleg a kési korban magánemberek gyakran

ajánlottak föl ilyen szobrokat a templomoknak. A kési

korszakból.

1988 1995 . USEBTIK, DÍSZTÁRGYAK, ÉKSZEREK
ÉS AMULETTEK a görög-római korszakból. Összesen

8 darab.

1996 LÁMPA, cserépbl. Fels lapja fels nyílását

keresztszerü diszitmény ékesíti. A görög-római korszak-

ból, Abydosból. Ajánd. Csorna József.

1997 USEBTI, világoszöld fajánszból, múmia for-

májú, földmivelési szerszámokkal és vetzsákkal. Fölirata

az elhunyt nevét adja. A görög-római korból. Ajánd.

Szlabey Zsigmond.

1998 USEBTI, sötétkék fajánszból. A fölismerhetet-

lenségig durva. A görög-római korból. Ajánd. a Klim-

kovics-testvérek.

1999 USEBTI, világoszöld fajánszból, múmia for-

májú, isten-szakállal, kezeiben földmivelési szerszámok-

kal. A görög-római korszakból, Tel-Bastból. Ajánd. Cso-

rna József.

2000 NYUGVÓ OROSZLÁN, kbl. Múmia mellék-

lete volt. A görög-római korszakból.

2001—2029 . AMULETTEK, ÉKSZEREK ÉS DÍSZ-

TÁRGYAK a görög-római korszakból. Összesen 29 darab.
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VIII. SZÁMÚ TEREM. 2030-2051.

2030 . ÜL EMBERI ALAK, bronzból. A görög-római

korszakból.

2031 LÁMPA, cserépbl. A görög-római korszakból,

Denderahból. Ajánd. Csorna József.

2032 OSIRIS bronzszobrocskája. Lapos
;

fején Atef-

koronát visel, isten-szakála van, jobb kezében jogart,

baljában ostort tart. A görög-római korszakból, Luxor-

ból. Ajánd. Csorna József.

2033 LÁMPA, cserépbl. Fels lapján béka alakja

látható. A görög-római korszakból, Elephantinéból. Ajánd.

Csorna József.

2034 OSIRIS bronzszobrocskája, koronával, isten-

szakállal, jogarral és ostorral. A görög-római korszakból,

Luxorból. Ajánd. Csorna József.

2035 2037 . KIS PALACZKOK, cserépbl, ovális test-

tel, kerek talppal. A görög-római korszakból.

2038 2051 . AMULETTEK, ÉKSZEREK ÉS DÍSZ-

TÁRGYAK a görög-római korszakból. Összesen 14 darab.

GÖRÖG ÉS RÓMAI RÉGISÉGEK.

Az antik világ népei között mvészetben s mveltség-

ben a görög volt a legnagyobb. A ‘görög mvészet

építészeti és szobrászati termékei nemcsak mint e leg-

nagyobb mvészi szellem nyilvánulásai, de mint köve-

tésre s utánzásra serkent minták, soha el nem múló

becscsel bírnak
;

a renaissance ízlés nagy mesterei a

görög malkotások alapján hozták létre remekeik leg-

javát, ezeknek köszönheti modern szobrászatunk is, hogy

a barokk és a czopf Ízléstelenségeitl szabadulhatott.

Ugyanezeket állíthatjuk a görögök iparmvészeiérl is. Edé-

nyeink legszebb formái és az ornamentikának bájos

elemei közvetve görög hatáson alapulnak, vagy görög m-
tárgyak s görög díszítési motívumok egyenes másolatai.
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VIII. SZÁMÚ TEREM.

A görög képzmvészet nem restelte társául fogadni az

ipart s együttes ervel befejezett remekeket hozott létre.

A görögök iparmüvészetében nagy s jelents szerepet

játszik a keramika, vagyis az edénykészités mestersége,

ami a díszedények elállításánál valósággal mvészi

magaslatra emelkedik. A keramika, melynek fejldését

a neolithkortól a bronzkoron s Egyiptomon át figyelem-

mel kisértük, a görög világban éri el fénykorát.

A görög edények nemcsak közönséges házi haszná-

latra, de fleg halotti tisztelet jelvényeiül szolgálva,

szebbnél-szebb alakokban készülnek. A kifestett vázákat

sírokba teszik, fogadalmi ajándékok gyanánt templomok-

ban helyezik el, vagy nyilvános tornaversenyeken dijak

gyanánt adományozzák s ez esetben nagybecs fest-

ményekkel díszítik azokat.

A görög edények kivétel nélkül finoman iszapolt

agyagból, korongon vagy mintában, bámulatos forma-

érzékkel s néha alig papirvastagságu fallal készültek.

Alakjuk száznál jóval többre rúg s rendeltetésükhöz ké-

pest mindegyik alak más-más névvel bir.

A legfontosabbakat s azok elnevezését a következkban ismertetjük.

1. Az ampJiora
,
henger- vagy tojásdadidomu testtel, hosszú nyakán

két füllel. A test alsó részébl hosszabb-rövidebb nyúlvány áll ki,

melynélfogva az edényt a földbe is lehetett szúrni. 2. .A kráter, talppal

biró öblös nagy edény, szájánál a legnagyobb átmérvel. Folyadékok

keverésére (pld. bort vízzel) használták. Ehhez sorolhatók többé-kevésbbé

lényeges változásokkal : 3. a skyphos

,

melynek teste talpa felé csonka-

kúp módjára szkült, 4. a stamnos , mely mai öblösebb leveses tálunk-

hoz hasonlított, 5. a kelebe
, 6. a pétiké, 7. a pythos végre 8. az alabas-

tros
,
melynek hengerded teste vékony nyaka alatt két apró füllel volt

ellátva. Illatos olajok, kencsök stb. tartására szolgált. 9. Az oinohoe,

alakja mai füles korsónkéhoz a legközelebb áll. A legtöbb példány

szájnyílása háromkarélyú. 10. A lekythos, hosszú, karcsú edény, magas,

vékony nyakkal s ugyanilyen füllel. Szája nyílása csészeszerü taggal

bir. 11. A hydria
, háromfülü öblös edény, két füle az oldalokon s a

harmadik ezek fölött a szájnyílás szélén van elhelyezve. 12. Az oskos,
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egyik végén csúcsba futó, a másikon nyilassal biró, formátlan edénv,

fels része közepén füllel. A kecskebrbl készült tömlnek utánzata

cserépbl. 13. Az aryballos s 14. a bombylion gömbidomu edénykék,

szájuk alatt apró füllel. 15. A kylix kétfülü, talpas tányér, 16. a

pbiala pedig lapos csésze. Ide tartozik végre 17. a rhyton , ivókürt,

mely szarvat utánoz. Alsó végén többnyire állatfej van plasztikusan

kiképezve.

A görög edényeken a Kr. utáni 4—3. századtól kezdve

nem ritkán találkozunk a gyáros s a festmvész nevével,

de sokszor feltüntették az ábrázolt alakok nevét is az

edényeken. A vázák Görögországnak igen fontos kiviteli

czikkei voltak s leginkább a pompa- s müvészetszeret

rómaiak által vásároltattak. Etruszk és római sírokban

idáig közel 100,000 példányban találtak görög vázákat,

melyek az ó-kor történetére, vallási, társadalmi és mvészi
életére vonatkozó ábrázolásaikkal rendkívül fontos ada-

tokat szolgáltatnak a történetírónak s mtörténésznek

egyaránt.

A görög kerámiái mvészet kifejldése s az ábrázo-

lások jellege az edények csoportjában a következ négy

korszakot engedi megállapítani.

I. Archaikus edények. Az edények természetes sárgás színek. Tes-

tükön fekete vagy barna szilinél beégetve állatok, fantasztikus ember-

alakok s mithologiai jelenetek.

II. A fejldés korszaka
,
a Kr. eltti 7. és 6. század. Attikai vázák.

Edények a legkülönfélébb s a legfinomabban kifejlesztett formákkal,

vörös-sárga cserépbl. A még merev és konvenczionális vonalakkal

vörös alapra rajzolt fekete alakok az edények legfbb helyeit foglalják

el és növénydiszitményekkel határolvák.

III. A görög keramika virágátiak korszaka
,

a Kr. eltti 5— 3.

század. Apui iái vázák. Az alakok helyesen rajzolvák, a ruházat redi

nemesek, lendületesek, a kompoziczió szabad s nagyszer. A techni-

kában az a változás áll be, hogy az edény alapja fekete, az alakok

pedig vörös sziliben tnnek el, a különböz vonalak pedig fekete szín-

nel rajzoltatnak be. (2061. szám).

IV. A hanyatlás kora
,
a Kr. eltti 1. évszázadtól. A festéssel, mely

pazargazdaságuvá válik, a domborm párosul, a diszitmények szigorít
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stilizálása megsznik, az edények alakjai sokszor tréfás jelleget öltenek

és legtöbbször a nemes stílus ellenére egész emberi és állati alakokat,

vagy ezeknek egyes részeit tüntetik fel dombormben.

Azokat a vázákat, a melyek vörös alapon fekete

figurákkal vannak cliszitve, attikai vázáknak, a melyek

pedig fekete alapon vörös alakokat tüntetnek fel, apuliai

vázáknak nevezik.

A görög agyagmüvességben a mai értelemben vett

máz (glazura) még nem volt ismeretes. A feketére fé-

nyezett edények festését és azok íirniszszerü fényes

rétegét Wartha Vincze megyetemi tanár nézete szerint

kétféle módon készítették. Az attikai vázáknál a díszí-

tend és már kiégetett edényeket földfestékkel kevert

viaszkkal, vagy viaszk- és gyantakeverékkel egy fém-

pálcza vagy „grifli“ segítségével enkausztikus módon

díszítették. A viaszkos festéket a fémpálczával rákenték

az edény felületére és a pálczát idnként megmelegitvén,

a folyósódó anyagot kiterjesztették. Ha a rajz elkészült

az egész edényt valószinüleg óvatosan hevitették, mig a

viaszkfesték meg nem lágyult, vagy pedig keféléssel állí-

tották el az egyenletes sima felületet. Ezek ellenében

az apuliai vázák nem tzben olvasztott mázzal, hanem
aszfalt-festékkel vannak diszitve. 120 150° C hmérsék-
let mellett az aszfalt illbb részei elszállnak, a szénben

gazdagabb fényes réteg pedig hátra marad. A vázák

vörös színét az agyaghoz kevert vasoxyddal idézték el.

A görög agyagulüvesek nemcsak edények, de szob-

rocskák s egyéb plasztikus alakok készítésével is fog-

lalkoztak. A leghíresebbek ezek közül a hajdani Tanagra
(mai neve : Graemacla) helység közelében fölfedezett

sírokban található agyagszobrocskák, melyeken sokszín
díszítés, néha aranyozás nyomai is láthatók. A szebbnél

szebb s igazi mvészettel készített kis tanagrai szobrok

férfiakat, nket, gyermekeket stb. ábrázolnak. Egy ilyet

— 148 —



VIII. SZÁMÚ TEREM.

bírunk a 2067. szám alatt kiállított példányban, mely

görög nt ábrázol hosszú, reds peploszban s himationban.

A keramikán kívül a görög iparmvészet hatalmas

lendületérl az ötvösmvek sorozatai s a régi görög

ötvösmesterek korunkra maradt nevei is tanúskodnak. A
görögök nagy mesterei voltak a bronzöntésnek is. Szobrok

öntésére a dclosi és az eginaí bronzot, edényekre pedig

a rómaiak idejében oly híressé vált korinthusi erezet

szerették a legjobban. A legutolsónak titka Korinth

pusztulásával teljesen elveszett.

A görög technikai mvészet történetének fölötte be-

cses emlékeit bírjuk végre az antik érmekben is, me-

lyeknek képes része nemcsak magának az éremvésnek

mvészetét dicséri, de érdekesen világítja meg az ó-kor

házi-, köz- és vallási életét, kultúráját és szokásait, st
kiterjed az ország állat- és növényvilágára is. Görög

mvész, a syracusai Euainetos
,
véste a szakférfiak által

már régóta s egyetértleg minden idk legszebb érmé-

nek elismert pénzt : a nevével signált híres syracusai

dekadrachmát is, melynek egy gyenge sárgaréz után-

zata a XII. teremben kiállított pénzgyüjteményben látható.

Az érem egyik oldalán Persephone klasszikusan nyugodt, üde kife-

jelzésü fejképét látni tinóm arczélben, körülötte négy kis delfin. A
másik oldal gyzelmesen vágtató quadrigát (négylovas hadi kocsit) mutat*

Fentebb láttuk, hogy a görögországi keramikus nemcsak

a helyi szükséglet, de a küls export számára is dogozott, s

hogy fkép a rómaiak nagyon szerették a görög vázákat, a

mibl azt tanuljuk, hogy a rómaiak keramikája alacso-

nyabb fokon állt a görögökénél. Azok a görög mvé-
szek, akik a római birodalomban telepedtek meg, elsza-

kadva a hazai tzhelytl, fokról-fokra hanyatlottak m-
vészetükben s végre csak utánzatokat tudtak létrehozni.

A római keramikus nem igen alkotott mvészi becs

edényeket; nagyban való, gyári produktum számára, a
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közhasználat igényeire rendezte be mhelyét, melyben

rabszolgákkal dolgoztatott s az agyagmüvesség nem m-
vészi, hanem jövedelmez ágát mvelte. Mindezek da-

czára a római figulus olyan keramikai terméket is hozott

létre, a mely a római agyagmüvességnek egyedül álló

specialitása. Ez a terra sigillata-nak nevezett korállvörös

cserépedény, melynek töredékei a „római hatalom terü-

letét úgy megjelölik, mint a vezérkövületek a geológiai,

korszakokat. “ Aránylag silány agyagám ez, de elállítási

módra, alakra, színre és diszitésre nézve annyira specia-

litás, hogy a barbárok soha sem tudták utánozni, de

még a mai haladott technika sem tudja tökéletesen utá-

nuk csinálni. A terra sigillata — bélyegzett cserép —
edények nevüket a beléjük nyomott fazekas-bélyegektl

nyerték. Felületük bámulatos szép, egyenletes s majd-

nem korállvörös szinü, hrniszhez hasonló réteggel van

bevonva. Ezt a réteget Wartha Vincze véleménye sze-

rint úgy állította el a római fazekas, hogy a kövér,

finoman iszapolt agyagedény felületét 10—20 százalékos

hamuzsir-oldattal beecsetezte, aztán bizonyos nedvességi

fokon finom kefével kefélte s végre kiégette. A vörös

színt vasoxyddal hozta létre. A terra sigillata edények

sorában leggyakrabban az öblös csészék és födeles sze-

lenczék fordulnak el, ellenben nagyon ritkák a serlegek

és a füles kancsók. Egészen sima edények is ritkán

készültek, a legtöbbet dombormv rajzok, állat-, ember-

alakok, fák s növényornamentumok díszítik. Ezeket

részint agyagformákban fa-, gipsz- vagy fémbélyegzk-

kel, részint mustrázó kerékkel, vagy sürü agyagpép rá-

ecsetelése által készíthették. Minden darab a készít, a

díszít, vagy a gyári hely megnevezését kapta a bélyeg-

ben, mit sokszor visszájára is nyomtak a puha agyagba.

Az elbbiekre szolgáljon e két példa: CRVMMVS F
(Crummus fecit, készítette Crummus) és PATER1 OF
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(Paterni officina, Paternus mhelye), az utóbbira :

H SIJAITIMOD (Comitialis fecit).

Terra sigillata edényeket leginkább az etruriai Arre-

thunban (a mai Arezzóban) készítettek ugyan, de azért

más itáliai fazekas-mhelyek is foglalkoztak a kevésbbé

finom agyagáruk elállításával, miket azután kereskedelmi

utón messzi tartományokba eljuttattak. Ezenkívül, mint

Torma Károly mondja, virágzó fazekas-mhelyek voltak

Hispániában, Galliában, Germániában st Pannóniában s

Dácziában is, a melyekben jól vagy rosszúl, de utánozni

igyekeztek az itáliai kapós árút. Érdekes tudni, hogy az

Ó-Buda határában fekv Aquincum római telep terra

sigillata edényeinek java része, mint azt Wartha kimu-

tatja, ha nem is magából Arretiumból, de Itáliából való,

tehát importált árú.

A római agyagmüvességnek egy másik produktuma

az Egyiptomból átszármazott lámpa
,
vagy mécses volt.

A közönséges élet e nélkülözhetlen tárgya, mely ezen-

kívül jelképes és vallásos jelentséggel is birt, ezrével

kerül el római telepekrl. Használták világításra, palo-

tában s kunyhóban egyaránt ; olajat égettek benne, mit

az elkelk illatszerekkel kevertek
;

a fels lapon —
discus — lév két nyílás közül az egyik az olaj betöl-

tésére, a másik a kanócz számára szolgált, mely lehetett

kákából, amaranthusból, vagy papiruszból. A discust

sokszor dombormves ábrázolásokkal, a római keresz-

ténykorban Krisztus-monogrammal díszítették (2207. sz.)

Voltak két, három, st több lángu mécsesek is s agyag

helyett sokszor bronzból készültek. A mécset ezenkívül

ajándékul is használták s a halottnak emlékül adták a

sírba. E szerint felirataik is különbözk. így az „ANNVM
NOVVM FAVSTVM FELICEM" feliratából megtudjuk,

hogy azzal az ajándékozó „szerencsés boldog újévet
“

kívánt barátjának, egy másikra pedig, mely sír számára
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készült, ez a fohász van feljegyezve : SÍT TIBI TERRA
LEVIS, vagyis : legyen neked a föld könny.

E mécsek úgy készültek, hogy a fels lapot külön

s az alját, a cratert, is külön formába nyomták s aztán

a kettt széleiken agyaggal összetapasztották s kiégették.

A római agyagmüvek legdurvább fajtái közé tartoz-

nak végre a téglák, a vizvezeték-csövek, a csatornák

bélelésére szolgáló agyaglemezek s a padozattéglák, a

melyek hol hat-, hol négyszögü, majd ismét kereszt,

avagy piskóta-idomban fordulnak el. A téglákat rende-

sen a légiók katonái készítették s igy a felületükbe nyo-

mott bélyeg sokszor fontos okiratul szolgál a történet-

írónak.

A rómaiak, illetleg az általuk meghódított népek, a

3—4. században Kr. után már ólommázos edényeket is

készítettek.

Nagy kifejldést ért el a pompa- s fényszeret
római népnél az ötvösség s az ékszerészet, a melyeknél

nem csekélyebb mértékben gyakorolták a bronzöntés

mvészetét is. A régi irók följegyzései s a Herculanum

és Pompéji romjaiból napfényre került bronzemlékek fé-

nyesen igazolják e technika kifejldésének s a rómaiak

finom ízlésének magas fokát. Róma els évszázadaiban

a rómaiak bronzszükségletét az etruszk gyártmányok

fedezték
;
késbb utánozni kezdték ezeket, mig végre,

a midn a római mvészi ipar a folyton növekv fény-

zés révén kifejlett, az etruszk befolyás teljesen meg-

sznik, hogy helyébe a görög lépjen. Csakhogy a görög

mvészet ekkor már hanyatlóban volt; a mfogások
közül is sok feledésbe ment, elveszett magának a híres

korinthusi éreznek is a titka, minélfogva a császárság

els századában a római érezöntés a régebbihez képest

hanyatlásnak indul s többé már nem tud oly müveket
produkálni, a mink a korábbiak voltak. E hanyatlás
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azonban inkább a szobrok öntésére vonatkozik, mert a

kor egyéb produktumai a bronztechnika pompás kvali-

tású példányait képezik ama tárgyak sorában, a melyek

a közéleti s fényüzési czikkek minden ágát felölelik.

Mig a görögök és az etruszkok bronztárgyaikon a vésett

ornamentumokat alkalmazták nagy elszeretettel, dom-

ború müveiket pedig laposan kezelték, addig a rómaiak

müveikre fölötte jellemzen a magasan kiemelked s a

különböz tárgyakat és ligurális díszítményeket a maguk
teljességében eltüntet módon, gömbölyén, készítették.

Ez utóbbiak túlhajtása által a római edényeken az orna-

mentum magával az edény testével nem képez harmo-

nikus egészet, attól mintegy különválik s feltn jelle-

gével a maga számára látszik követelni a jelentséget,

miáltal az egész edény egységes s mvészi hatását

lerontja.

A római bronzok rendkívül nagy és változatos soro-

zatában a kisebb tárgyak közül fibulákkal, szobrocskák-

kal, tükrökkel, kulcsokkal, zárakkal, lámpákkal, edények-

kel, a háztartás és pipereczikkek elszámlálhatlan vál-

fajaival, továbbá kandeláberekkel, háromlábú asztalkák-

kal (triposzokkal), ember- s állatfejet ábrázoló, szekré-

nyek, székek, ágyak s más hasonló bútorok díszítésére

szolgáló domború öntvényekkel stb. találkozunk. Ezek,

de különösen a szobrocskák között nem egyszer els-

rend remekszámba men példányok is akadnak s a

melyek mértékükbl azáltal, hogy gyakran nem eredeti

termékek, hanem csupán jó, többnyire görög elminták

utánzatai, mit sem veszíthetnek.

A hová a római kultúra elhatott, ott mindenütt talál-

kozunk eme emléktárgyakkal, a mik nélkül a jobb módú,

fejlett müérzékkel biró római polgár élni nem tudott. A

gyjteményünkben elforduló tárgyak is javarészt dunán-

túli, pannóniai eredetek.
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A római iparmvészet az iivegkészités terén is sokat

s kiválót produkált. Az üvegipar a rómaiaknál a köztár-

saság vége felé kezd nagyobb tért hódítani
;
odáig csak

mint ritka s rendkívüli drága czikk szerepelt az üveg,

de a mint az üveggyártás különösen Campaniában s

késbb magában Rómában is nagyobb mérvet öltött,

csakhamar jelentékeny haladást tapasztalunk, úgy, hogy

a császárság korában az üvegedények használata nem-

csak Itália földjén kezd általános lenni, de a provin-

cziákban is elterjedt.

A római üveges tevékenysége a legdurvább czikktl

a legfinomabb kivitel s legnehezebb technikájú üveg-

edény készítésére kiterjedt. A közönséges áru szintelen,

vagy kékes-zöld, átlátszó üvegbl készült a legváltozato-

sabb formákban. A finom s drága üvegedényeknél azonban

már komplikált, sokszor utánozhatlan technikai fogások-

kal találkozunk, ilyen a mozaik-, vagy filigránüveg
,
mely

különböz szinti üvegpálczák csoportosítása, kinyujtása

s átmetszése által jött létre, miáltal a rajz mustrája fel-

tnvé lett. Ezt ma millefiori-nak is nevezik s különö-

sen a velenczei (muranói) üveggyár utánozza. A római

üveges értette az üvegmetszést, a köszörülést s a csiszo-

lást is. A köszörülés technikáját a legmagasabb fokig

kifejlesztette, a mit az egyik londoni muzeum u. n.

portland-vázáján, az antik üvegesség mvészetének e

legtökéletesebb alkotásán, csodálhatunk. A római üvegek

egyik speczialitása az u. n. vas diatretum
,
melynek ket-

ts tala közül a küls hálószemen áttört s vagy kör-

idmu szemekkel, vagy az edény testébl kiálló betk-
bl alakított felírással díszített. Ezeket a valódiaknál

leirhaüan fáradsággal úgy faragták ki magából az edény
testébl. Az ál-diatretáknál a díszítéseket külön készí-

tették s azután ugv forrasztották reá az edény falára.

\ égre ismerték a rómaiak az üveg öntését, a keresztény
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korszak kezdetétl pedig az üvegnek aranylemezzel való

ékitését is : a vékony aranylemezt, miután arra vékony

vonalakkal rajzokat s feliratokat bekarczoltak, az edény

ketts üvegfala közé olvasztottak.

A római üveges mködési körébe vágott végre a mo-

zaikpadlók számára szükséges apró, sokszín üvegkocz-

kák készítése, a mely a kelet-római birodalomban, f-

ként Byzánczban s ennek révén a régibb középkorban

elterjedt s fképen templomok díszítésénél volt haszná-

latos.

Ha az üveg huzamosabb ideig van a leveg, a föld,

vagy a viz hatásának kitéve, elveszti átlátszóságát s

felületén egy rendkívül bájos, a szivárvány, vagy a

gyöngyház színeit mutató, porhanyós réteg keletkezik.

Ezt a jelenséget irizálásnak nevezzük (2125. sz.). Antik

üvegeken az irizáló réteg sokszor szokott elfordulni s

ilyenkor annak régiségérl tanúskodik
;

de ha az üveg-

edény jól elzárt helyen feküdt s a nedvességnek és a

légbeli hatásoknak nem volt kitéve, eredeti átlátszóságát

többé-kevésbé megtartja.

22. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

2053 LEKYTHOS, vörös cserépbl, fekete mázzal.

Testén három pálmalevél. Antik görög.

2054 EDÉNYKE, sárga cserép, Lopótök idomú testén

barna festékkel sávok és pontok. Antik görög, Hercula-

numból. Ajánd. Csorna József.

2055 EDÉNY, vörös cserépbl. Ellipszis-idomú teste

közepén csipkésen benyomkodott domború szalag. Lámpa

lehetett. Antik római. Találták Ó-Budán. Ajánd. Buczy

Bódog.

2056 KYLIX,. kétfülü, vörös cserép, részletenként

fekete mázzal bevonva. Öble küls falán két oldalt 2—2
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nagy emberi szem között egy—egy álló férfialak van

vörös alapra fekete színnel festve. Antik görög. Ajánd.

Bubics Zsigmond kassai püspök.

2058 OINOCHOE, vörös cserép, fényes fekete mázzal.

Szájnyílása háromkarélyu. Antik görög. Ajánd. özv.

Bocskay Ignáczné úrn.

2060 . LEKYTHOS, vörös cserép, fekete mázzal, fehér

és vörös színezés nyomaival. Antik görög, Kr. e. 5—

1

század. Ajánd. dr. Senka József.

2061 . DÍSZEDÉNY (váza), cserép, feketére fényezett

felülettel. Testének vörös alapján tizenegy antik ruházatú

férfi és ni alak és egy szárnyas géniusz. Alattuk

maszkaronokkal és kisebb szárnyas géniuszokkal díszített

lombornamentum, ez alatt végre hegyes levelekbl ala-

kított bordr. Antik görög, a Kr. e. 5. századból. Ajánd.

Bubics Zsigmond kassai püspök.

2062 . LEKYTHOS, vörös cserép, részben fekete máz-

zal. Antik görög. Kr. e. 5— 1. század. Ajánd. dr. Senka

József.

2063 ARYBALLOS, zöldes-szürke kemény cserép,

barna szinezéssel. Antik görög. Ajánd. dr. Senka József.

2064 F'ÚLES BÖGRE, vörös cserép, részben fekete

mázzal. Antik görög. Ajánd. özv. Bocskay Ignáczné úrn.

2065 LEKYTHOS, vörös cserép, fekete szine-

zéssel. Testén egy paizsot tartó futó férfi s egy álló n.
Antik görög. Ajánd. dr. Senka József.

2066 CSÉSZE, sárgás cserép, vörös és barna festés-

sel. Antik görög. Ajánd. dr. Senka József.

2067 SZOBROCSK A, terrakotta. Álló nt ábrázol

földig ér reds ruházatban. Antik görög, Tanagrából.

Ajánd. dr. Senka József.

2068 LEKYTHOS, vörös cserép, fekete festéssel.

Testén három emberalak. Antik görög. Ajánd. dr. Senka
József.
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2070 DOMBORM, vörös cserép. Nfejet ábrázol.

Antik római. Ajánd. Csorna József.

2071 . DOMBORM, vörös cserép. Szembe néz ember-

arczot ábrázol.

2072 2094 FIBULA, bronzból, összesen 23 darab.

Valamennyi az u. n. számszerijj-alaku fibulák csoport-

jába tartozik. Köztük a 2075. és 2087. számú vékony

aranylemezzel van bevonva. Római típusok a Kr. e. 1

Kr. u. 1. századból.

2095 . SZOBORNAK RÉSZE, emberf, fehér márvány-

ból faragott. Antik római. Találták Jeruzsálemben. Ajánd.

dr. Schwartz J. Leó.

2096 2117 FIBULA, bronzból, összesen 21 darab.

Római típusok a Kr. u. 1—2 századból.

2118 . DOMBORM, vörös cserép. Szembe néz ember-

ft ábrázol, koronaszerü fejékkel. Antik római, a „Grotta

de Sibillae“-bl. Ajánd. Csorna József.

2119 MÉCSESNEK F'ÜLE, cserép, dombormv mell-

képpel díszítve. Antik római.

2121 PALACZK, világoskék üvegbl. Felületén gyöngy-

ház-fényü irizáló réteg. Antik római. Ajánd. Goldschmidt

Emma urhölgy.

2122 PALACZK, zöld üvegbl. Antik római. Ajánd.

a Klimkovics-testvérek.

2123 PALACZK, hosszú keskeny nyakkal, zöld üveg-

bl. Antik római.

2124 PALACZK, zöld üvegbl. Antik római. Találták

Rómában. Ajánd. Csorna József.

2125 . PALACZKNAK NYAKA, zöldes üvegbl. Felü-

letén gyöngyház-fényü irizáló réteg. Antik római.

2126 . PALACZKNAK TÖREDÉKE, zöld üvegbl.

Nyakrésze öt különálló hengeralakú csbl van össze-

csavarva. Felületén gyöngyház-fényü irizáló foltok. Antik

római.
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2136 KEREK DISZ, bronzból. Közepe kúposán kiemel-

kedik; a küllk irányában 0 helyen áttörve. Antik római.

2137 2143 KULCSOK, bronzból. Antik római. A
‘2141. számút ajándékozta Szemere Miklós.

2144 . DOMBORM, bronzból öntött. Férfit ábrázol

mellképben. Pejét antik idomú taréjos sisak födi. Antik

római. Ajánd. Csorna József.

2145 LAKATNAK RÉSZE, bronzból öntött. Testén

emberi arcz, dombormben. Antik római. Ajánd. Csorna

József.

2147 . MÉCSES, bronzból öntött, kékes zöld szinti

mesterséges patinával. Öble fels lapján dombormv
maszkaron s egy akanthuszlevél. P'ogója stilizált növény-

levelet ábrázol. Antik római mécsest utánzó modern

hamisítvány. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

2148 HERKULES bronzszobrocskája. Antik rómainak

utánzata, zöld festékkel átfestve.

2149 ALAK, bronzból öntött. Részben mezítelen ifjú-

nak félalakját ábrázolja. Antik római.

2150 . VÉNUSZ bronzszobrocskája. Antik római.

2151 . CSENGETYÜ, bronz. Teste csonka négyzetes

gúla idomú, ívben hajló füllel. Antik római. Ajánd.

Csorna József.

2152 . P^DÉNYNEK P'ÜLE, bronzból öntött. P'els részén

reliefben stilizált levélornamentum, a hajláson domború
gyermekf, alsó részén gyermek mellképe, bal vállán

kosárral. Antik római.

2153 ALAK, bronzból öntött. Az ifjú Bachust ábrá-

zolja. Mezítelen
;

fején koszorú, lecsüng szlfürtökkel,

jobb vállán át szalag van vetve, mely bal csípje táján

lóg le. Antik római.

2159 ALAK, bronzból öntött. Géniusznak vagy Vic-

toriának mellképe, dombormben. Alul három szirmú,

tulipánalaku virág. Antik római.
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2160 AMULET, bronzból öntött. Antik római. Talál-

ták Pompéjiben. Magtalan hölgyek viselték a nyakukon.

2163 . FÜLES IBRIK, bronzból öntött, mesterséges

patinával. Füle két plasztikus madárból van szerkesztve.

Antik római edényt utánzó modern hamisítvány. Ajánd.

Bárczay Ödön.

2165 DOMDORMÜ, gipszbl öntött s festett. Az

etrúriai antik Medusa-f modern másolata. Henszlmann

Imre hagyatéka.

2167 - TALPAS CSÉSZE, terra sigillata. Antik római.

Ajánd. Böhm Pál.

2168 . EDÉNYNEK TÖREDÉKE. Belsejében lev kör-

ben bevagdalt vonalkák, fenekén bepréselt bélyegnek

töredéke. Antik római, a „Grotte de Sibillae“-bl. Ajánd.

Csorna József.

2169 . TALPAS TÁNYÉR, terra sigillata. Lapja fene-

kén kibetíizhetlen felirat benyomva. Antik római. Ajánd.

Bhm Pál.

2170 . EDÉNYNEK TÖREDÉKE, terra sigillata. Lap-

ján tojássorból alakított domború szalag, ez alatt egy

madár. Antik római, a „Grotte de Sibillae“-bl. Ajánd.

Csorna József.

2171 . TALPAS TÁNYÉR, terra sigillata. Lapja fene-

kébe kibetüzhetlen felirat benyomva. Ajánd. Bhm Pál.

2173 BÖGRE, vörös cserép, gömbidomú testtel. Antik

római. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

2174 . CSÉSZE, vörös cserép, a terra sigillata-edénye-

kéihez hasonló vörös foltokkal. Antik római. Ajánd. Buczy

Bódog.

2175 2179 ., 2181 2212 . MÉCSESEK, cserépbl. Ösz-

szesen 37 darab. Antik római készítmények.

2191. Köralaku diszkoszán levélkoszorúban szárnyas géniusz (Ámor)

képe. 2202. Diszkoszán dombormben egy kos alakja. 2205. Dis>.-

koszán kétsorban körkörös disz. Nyele pálmalevelet ábrázol. Aquilejá-
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ból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek. 2207. Diszkoszán Krisztus-monog-

rammal. A római keresztény-korból. 2208. Lapján Krisztus-monogram-

mal. A római keresztény-korból. Ajánd. Bubics Zsigmond. 2200. Lap-

ján egyenlszárú keresztnek domború képe. 2210. Diszkosza közepén

domború miiben egy kis edény.

2215 TÜKÖR bronzból öntött. Teste kerek, nyele

hossznégyszögü. Lapja mells oldala peremét C\j alakú

indával összekötött páros pálmalevélbl alakitott dombor-

mv diszitmény övezi, ezen belül két antik ruházatú

küzd férfialak van ábrázolva. Hátlapja sima. Egész

felületén zöld festékkel festett patina-utánzat. Antik római

tükörnek kitn ügyességgel készült modern utánzata.

Henszlmann Imre hagyatéka.

2216 RÓMAI VÍZVEZETÉK csövének darabja. Cserép.

Kiásták Békés-Gyulán. Ajánd. a Békés-megyei Muzeum.

2217 . OSZLOPFNEK TÖREDÉKE, mészkbl dom-

boruan faragva s részben áttörve. Néhány szllevélnek

s egy Szlfürtnek részletét mutatja. Antik római munka
Kolabsche-ból (Egyiptom). Ajánd. Csorna József.

2218 2222 ., 2224 2228 PADOZATTÉGLA, külön-

böz idomú, égetett agyagból, összesen 10 darab. A
példányok között elfordul a hossznégyszög, a lapos

hatszög, az oszlopidomu hatszög, az
|

és a kereszt-

alakú. Antik római gyártmányok.

2229 FELIRATOS TÉGLA töredéke. Lapjába be-

nyomva : ("ERI . . . Antik római.

2230 ., 2231 MÁRVÁNVLAP TÖREDÉKE, bevésett

betk vonalaival. Antik római. Ajánd. Csorna József.

2232 2259 PADOZATTÉGLA, 28 darab, égetett

agyagból. Kisebb-nagyobb példányok. Antik római gyárt-

mányok. A legtöbb Aquincumból. Ajánd. Csorna József

és Kiimkovics Flóris.

2264 2265 MOZAIKPADLÓ töredéke. Vakolatba ra-

kott koczkaidomu fehér márványdarabkákból. Antik római.
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2260 . ÜVEGMOZAIK-DARABKÁK, különféle színek.

Antik római, Pompéjibl. Ajánd. Csorna József.

2261 . ÜVEGMOZAIK-DARABKÁK, különböz szinüek,

némelyik aranyozott. Antik görög, a byzanczi Hagia-

Sophia-templomból. Ajánd. Hegeds Lajos.

2263 TÉGLA, égetett agyag. Lapjába olvashatatlan

bélyeg benyomva. Antik római gyártmány. Találták az

ó-budai hajógyár környékén.

2267 TÉGLA, égetett agyag. Lapjába felirat benyomva.

Ebbl kibetüzhet : BASSVS. Antik római gyártmány.

2268 . FED-CSERÉP, épületfedél gerinczére való.

Antik római.

A VASKOR. A HALLSTADTI ÉS A LA TÉNE-KULTÚRA.

NÉPVÁNDORLÁSI KOR.

A bronzkorszakról szóló ismertetésünk végén elmon-

dottuk, hogy hazánkban a bronzkornak körülbell a Kr.

eltti 6. században a vas fellépése vetett véget s hogy

a vassal kezddik a történelmi kor.

A vaskort két kulturcsoportra szokták osztani. A ré-

gebbit, mely a Kr. eltti 6. és 5. századra terjed s a

bronzkorszakból való átmenetet képezi, hallstadti kor-

szaknak, az ujabbit, a vaskorszak teljes kifejldésének korát

pedig La Teve korszaknak nevezik. Ez hazánkban a Kr.

eltti 4. századtól az 1-s századig, vagyis a római

hódítás koráig tartott.

A HALLSTADTI KOR. Elnevezését a fels-ausztriai

Hallstadt városkától nyerte, a hol 1 846-ban ezernél több

sírból álló temett fedeztek fel, melynek felette gazdag

mellékletei szolgáltak legelször e kor megismeréséhez

s jellemzéséhez. Átmeneti kor lévén, a bronznak s a

vasnak vegyes használatát látjuk e korszakban, legin-

kább pedig úgy, hogy például a kardnak pengéje vasból,
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markolata azonban még bronzból készül. A hallstadti

kultúra a bronz technikájában is lényeges változást ho-

zott létre
;
a mig ugyanis a bronzkorban általánosan az

öntés dívott, a hallstadti korban egy új mgyakorlat, a

trébelés lép föl. A bronzot lemezzé verték s ebbl külön-

böz tárgyakat, széles öveket, dudorokat, edényeket stb.

készítettek. A kisebb edényeket egy darabból trébelték,

a nagyobbakat több részbl állították össze, az egyes

darabokat, igen jellemzleg, szegecsekkel ersítvén egy-

máshoz. A bronzkardok s egyéb eszközök is eltérnek a

bronzkorban dívó alakoktól s mint említettük, a kardok

pengéi már rendesen vasból készülnek. Igen változatos

a hallstadtkori fibula is, valamint sokszor j el a tré-

belt púpokkal, körökkel, négyszögekkel, pontokkal stb.

díszített kör- vagy négyszögidomú lemez, bronz- vagy

aranypléhbl. Az ékszerek csoportjában a hallstadti korra

fölötte jellemz, hogy a karpereczek, a tengelyszögek

stb. madárfej-idomú befejezést nyernek (2308. sz.)

A hallstadti kor legszebb emlékeivel Fels-Ausztrián

kívül Krajnában, Boszniában és Horvátországban talál-

kozunk. Hazánkban a Dunántúl ama vidékein leltek e

korba tartozó emlékeket, a melyek az Alpesekkel szom-

szédosak, a hová tehát e kultúra hatása az érintkezés

révén legelsbben eljuthatott.

A hallstadti korban az urna- és a csontváztemetkezés

olvformán divott, hogy a kor elején az urnatemetkezés,

a vas fokozatos gyarapodásával pedig a csontváz-sir lép

eltérbe. Mindkettt a mellékletek gazdagsága jellemzi.

A LA TÉNE-KOR. A teljesen kifejlett vaskorszakot,

az u. n. La Tcnc-kulturát
,

Svájczban, a neufchateli tó

partjain lév La Taté nev telepen tanulmányozták a

legelsbben. Nevét is e teleptl nyerte, de nem azért,

mintha e korbeli leletek csak itt fordulnának el, mert

íranczia, angol, délnémet, cseh és magyar földön is sok-
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szór akadunk e korszak emlékeire, a melyek a kelta nép

kultúráját képviselik. Hazánkban a dunántúli megyék

bvelkednek La Téne-kori emlékekben, a legújabb idben

pedig Bereg- és Abauj-Tornavármegye is fölötte érdekes

leleteket szolgáltatott. Jellemz a La Téne-korra az ezüst

fellépése s a vert pénz
,
mely els ízben most jelenik

meg a barbároknál, többnyire a klasszikus népek ér-

meinek, leginkább II. Fülöp macedóniai király ezüst

tetradrachmáinak, utánzásaiban. A La Téne-korszak vív-

mányai közé tartozik végre a fazekas korong feltalálása

is, a mi által az edényipar fejldése uj mederbe tereldik.

A La Téne-kor a bronz szerepét mind kisebb körre

szorítja
;
a fegyverek s a háztartási eszközök kizárólag

vasból készülnek, bronzból csak az ékszereket állítják

el s ebben is hatalmas vetélytársra talál az ezüstben.

A bronztárgyak közül jellemzk a La Ténere azok a

kardköt-lánczok, a melyeknek legdíszesebb példányait

vörös, barna és fehér szinti zománczczal diszitették

(2305. sz.), mivel a zománcz elször jelenik meg a

barbár népek miparában.

A hazánkban, az Istros (Duna) környékén letelepedett

keltákról már az ó-kori irók, Ptolomaios és Herodot is

megemlékeznek s galatáknak nevezik ket. Ezektl tud-

juk, hogy a kelták harczias, nomád népek voltak, de

azért már bizonyos társadalmi rendszerben éltek, egyes

csoportoknak meg volt a székhelyük, st uralkodó feje-

delmük is. írni s olvasni nem tudtak még, de érintke-

zésben állottak a szomszédos klaszszikus mveltség
népekkel, a kikkel, mint pénzeik bizonyítják, kereske-

dést is ztek. Jóllehet a mai Magyarország területén lete-

lepett kelták zömének a Dunántúl volt a hazája, egyes

csoportok az ország északi vidékein is megtelepedtek. Kel-

ták laktak a mai Abauj-Tornamegye területén, az Eper-

jes-Tokaji hegyláncznak a megye rónája felé néz dom-
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borulatain, a hol huzamosabb ideig tartózkodhattak, mert

egyéb emlékeik sorában itt találkozunk sírjaikkal is.

A La Téne korszakot fkép a kardok s a fibulák formái

alapján korai, közép és kési La Téne- korra szokták

osztani.

A La Téne-korban urnasirokkal és verembe való te-

metkezéssel találkozunk. Az urnákat k- vagy faburko-

lattal veszik körül s felibük az elhunyt rangjához képest

kisebb-nagyobb halmot emelnek. A gyakrabban található

csontváz-sirok soros rendben, leginkább a hegylábak tö-

vében fordulnak el. Az elköltözött harczosnak sírjába

teszik kardját, de nem ép állapotban, hanem kelta szo-

kás szerint összehajtogatva, vagy megcsonkítva, hogy

épen ne kerüljön a sírt feldúló ellenség kezei közé.

(2275. sz.) Ezenkívül kardköt-láncz, lándzsa, kés és

paizs szokta képezni a férfi sírjának egyéb mellékleteit,

mig a nkébe nyak- s karpereczeket és pasztából készí-

tett színes gyöngyöket helyeztek. Áldozó helyek gya-

nánt a kelták szentelt berkeket választottak, a hol az

állati és emberi véráldozatokat papjaik, a druidák, vé-

gezték. k jósolták meg a jövt s hirdették a lélekván-

dorlás tanát is.

A kelták, lovas nép lévén, meghonosítják a sarkan-

tyút is, a minek els példánya a közép la Téne-korban,

Kr. e. mintegy a 3. században, jelenik meg.

A kelták félezer évre terjed uralmának hazánkban a

római hódítás vetett végett. Augusztus római császár a

Kr. Utáni 8. évben meghódítván a mai Dunántúlt, Pannó-

niát, urává lett az ottlakó barbár népeknek s meghono-
sította közöttük a római mveltséget, a mi az eredeti

sajátságokat lassanként megszüntette.

Tájékozásul a következkben adjuk Pulszky Ferencznek a vaskorra

vonatkozó kronológiáját

:

- 164 -



La

Téne-

cs

népvándorláskori

régiségek.





VIII. SZÁMÚ TEREM.

A>. e. a íO—8. század. Görögországban a bronzkor átmenete a vas-

korba. Homéroszi költemények, görög gyarmatok az itáliai partokon.

Nálunk a tiszta bronzkor uralma.

Ár. e. a /. század. Itáliában az u. n. Villanova kengyel-fibulák kora.

Nálunk a bronzkor legszebb, teljes kifejtése; a spirálisok és lapos

fibulák.

Ár. e. 6. század. A hallstadti leletek
;

a hallstadti kultúra kezdete.

Ár. e. 5 . század. A hallstadti kultúra teljes virágzása.

Ár. e. 4. század. A La Téne-kultura kezdete. Brennus elfoglalja

Rómát. A fazekas-korong fellépése az agyagiparban
;
az ezüst haszná-

latának kezdete. A kelták Fülöp görög király pénzeit utánozzák.

Ár. e. 3. század. A kelták Görögországi pusztításai 281—241-ig.

Ár. e. 2. század. A La Téne-kultura virágzása.

/. század. Pannónia elfoglalása a rómaiak által.

A NÉPVÁNDORLÁS KORA. A mindinkább terjesz-

ked római hatalom ellenéban a Kr. utáni 4. századtól

kezdve a barbárok részérl czéltudatosan és következe-

tesen vezetett, hosszantartó, véres s elkeseredett harezok

indulnak, majd idegen népáradatok jelennek meg Európa

földjén s a benlakókat kiszorítják, meghódítják, vagy

kiirtják s hosszabb-rövidebb ideig tartó település után

ismét továbbhullámzanak, hogy egy újabb jövevény-

csoportnak adják át helyüket. Mindezt a mozgalmat,

mely a 4-ik századtól a 9-ikig terjedt, tehát mintegy (500

esztendt ölelt fel, népvándorlásnak szoktuk nevezni. A
népvándorlás els hullámait a rómaiság ellen feltámadó

gallok és kelták indítják meg, folytatják az alemannok,

a góthok és a frankok, az igazi népvándorlást azonban

s az els ízben 375-ben a hunnok kezdik meg, a kik

elnyomulásaikban a Volga tájékán tanyázó keleti goto-

kat leigázták, a nyugati gotokat pedig az Al-Duna vidé-

kére szorították, a hol ezek a kelet római birodalom

szövetségeseivé fogadtatták magukat. A nyugati gótok

nem vesztegeltek sokáig uj lakóhelyükön
;
már 410-ben

Alarich nev fnökük Itáliába vezette seregét s bevette

és kifosztotta Rómát
;
utóda, Atau//, déli Galliába tört s
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ott országot alapított, melyhez egyik utóda, Wallia
,

Hispánia legnagyobb részét is hozzácsatolva, vándor,

harczias népét állandó területhez kötötte s földmiveléshez

szoktatta.

Idközben a római birodalom ellen az északi, keleti

s nyugati határvonal összes barbárnépe feltámad s a

Rajna s a Duna mentén vont limesek, castrumok és

nagyszámú légiói daczára a rómaiak nem képesek e

népek tüzzel-vassal pusztító beütéseinek ellentállni. A
hatalmas római világbirodalom egymásután kezdi elve-

szíteni provincziáit, mig végre hatalma teljesen összedl.

A Kr. utáni 2. századtól a nyugatrómai birodalom buká-

sáig a Rajnától a Fekete-tengerig lángban állt, a római

provincziák egész területe s az antik világ a barbár-

elemmel négyszáz éven át vívta Európa szivében az

élet-halál harcz nehéz tusáját, a melybl végre is a nyers

barbárer került ki gyztesen, hogy a klasszikus kultúra

romjain uj birodalmakat s uj czivilizácziót teremtsen.

A vandalok, alánok és snevek
,
majd a burgundok és

frankok
,
az angolszászok s 451-ben pedig s másodízben

a hunnok Attila vezetése alatt támadtak rá a római biroda-

lomra. Attila halála után a nagy hunbirodalom felbomlott,

Dácia (a mai Erdély) a gepidáké lett, Pannónia s Illíria

pedig a keleti gótok kezeibe került. Magára Rómára s a

nyugatrómai birodalomra 476-ban Odorakar, egy isme-

retlen származású barbár vezér, méri a végzetes csapást

;

a gyermek Romulus Augustulust trónjától megfosztja, de

uralmának 493-ban a keleti gótok hatalmas királya,

Theodonky vet véget. A keleti gótok itáliai uralmát
Jusztinján keletrómai császár vezérei, Narses és Belizár

553-ban levervén, a birodalmat 568-ig tartják kezükben,
a mikor ennek ismét a Pannóniából kivándorló longobar-
dok vetnek véget. Az üresen maradt Pannónia ekkor az
avarok

, Moesia a finn származású, elszlávosodott bolgárok

— lm; —
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hatalmába jut, a Balkán-félsziget egyéb részein s Hor-

vátországban pedig déli szláv törzsek telepszenek meg.

E rengeteg s zrzavaros csoportokban fellép népek

közül a legtöbb állandó hazát nem tudott magának

teremteni. Kivételt képez a frank nép, mely Chlodvig feje-

delme alatt (481—51 1) Gallia földjén a római elemmel egy-

beolvadva s a keresztény vallást felvéve, államot alapítva,

a középkori mveldés egyik elsrangú tényezjévé lett.

A frank nép törte meg a népvándorlás késbbi hullámveré-

sét : az arabok mindinkább terjeszked s már északi Afri-

kát s Hispániát is meghódított hatalmát, 772-ben Toursnál

tönkre tevén a hatalmas arab sereget, a miáltal a nyugati

keresztény világot az arab-pogány áradattól megmentette.

Azt a kis szünetet, mely a népek vándorlásában 800

körül Nyugat- és Dél-Európában beállt, a 9-ik század

közepén a normannok vándor- és rablójárata szakítja

meg. E nép a Skandináv félszigetrl indul kalandos

útjára, különösen Angliába és a frankok országába.

A népvándorlás utolsó hullámveréseként jelennek meg
végül a 9-ik században Európában a magyarok s hosz-

szabb kóborlás után a Duna-Tisza mentén szereznek

végleges otthont a 9-ik század végs éveiben.

A népvándorlás e hosszú századai a történelem leg-

homályosabb s legkevésbbé tisztázott korszakát képezik;

a régészeti tudomány is félve nyúl bonyolódott viszonyai

közé, hogy a kivezet fonalat megkeresse s mai állása

szerint még messze van attól, hogy a népvándorlási kor

egyes leleteit nemzetek szerint tudná megkülönböztetni.

Annyi azonban mégis megállapítható, hogy a kengyelvas

az avar néppel jelenik meg elször Európában s hog3’

a honfoglaláskori magyar vitéz sírját a sajátságos típusú,

egyél vaskardok s azokból az ezüstlemezbl vert, dísz

gyanánt szolgáló pitykék jellemzik, a melyeknek lapján

rendesen a négyszirmú virágot látjuk megjelenni. (2380. sz.)
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16. SZÁMÚ SZEKRÉNY.
(Legalsó rekesz.)

2269 . EDÉNYNEK DARABJA, barnásfekete cserépbl,

korongon készült, vaskori. Találták Berczelen (Nógrád-

megye). Ajánd. Csorna József.

2270 FÜLES KORSÓ, sötét szinü cserép, korongon

készült. Öblén körülfutó, nyakán öt függleges szalag-

disz, pereme alatt pedig AAAAA idomú vonalékités.

Ez utóbbi a szalagdisz homályos alapján fényesen tnik

el. Népvándorláskori, a Kr. u. 4—5. századból. Talál-

ták a kassai uj köztemetben a 2594., 2595. és 2596.

számú tárgyakkal együtt. Ajánd. Eder Gyula.

2271 . FÜLES CSÉSZE, fekete cserép, fényezett felü-

lettel. Hornyolt teste a fülek alatt fehér szinü pasztával

van díszítve, a mely disz hullámosán haladó csigavona-

lakból és egymást metsz ívekbl áll. Kr. u. 2—3. szá-

zad. Ajánd. gróf Zichy Rezsné úrn.

2272 . FÜLES 1"ÁL, fekete cserép, fényezett felülettel.

Lencseidomu testén négy púp, melyet ketts horonyok

vesznek körül. Kr. u. 2—3. század.

2273 LÁNDZSA, kovácsolt vasból. Pengéje fzfalevél-

idomu. Kelta. Találták Rozgony mellett. Ajánd. Jakobsz

Gusztáv.

2274 LÁNDZSA, kovácsolt vas
;

pengéje liliomlevél-

alakú. Kelta. Találták a Duna medrében. Ajánd. Bubics

Zsigmond.

2275 KARD, vasból. Szalag-alakú teste össze-vissza

hajtogatott. Kelta. Találták a hernádbüdi Gata nev
völgyben. Ajánd. Gábriel István.

2276 KARDTOKNAK vége, vasból. Kelta. Találták

Rozvágyon. Ajánd. Csorna József.

2277 BÖGRE, sárgás cserépbl, korongon készített.

Köralaku talpon áll, hasán kiemelked gerincz halad kö-

rül. Vaskori. Ajánd. Bubics Zsigmond.

108 —
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2278 . SIRPALLÓNAK KORHADT DARABJAI a mo-

naji halomból. Ajánd. Csorna József.

2279 . EDÉNYNEK TÖREDÉKE s egy szarukbl
való nuclaeus a monaji halomból. Ajánd. Csorna József.

2280 . TÁL ÉS ÖBLÖS EDÉNY, szürke cserép, ko-

rongon készült A monaji halomból. Ajánd. Csorna József.

2281 FÜLES BÖGRE, fekete cserép. A monaji halom-

ból. Ajánd. Csorna József.

A monaji temetkezési halom a vendégi tettl Aszaló községig húzódó

domblánczolat egyik magaslatán fekszik. A kerek halom mai állapo-

tában 24 m. széles alappal s 2 méter magassággal bir. A halmot

Csorna József ásatta fel, a ki az ásatás alatt felmerült leletekbl a

következket konstatálta. A temetkezési aktus eltt a sír fenekét

agyaggal tapasztották ki s ezen nagy tüzet élesztettek, a melybe a

halott temetésénél jelenvolt vitézek nyilaikat belövöldözték, a mirl

a szénrétegben talált 20 bronznyilhegv tanúskodik. A tz elhamvadása

után az agyagrétegre gerendákat raktak le egymás mellé (a melyekbl

a 2278. szám alatti korhadt maradványok származnak), miáltal a sír

u. n. palló-sírrá lett, melyhez hasonlót hazánkban több helyütt találtak.

E sírpallóra helyezték a halottat, a jelen esetben azonban csak a

halott fejét s egyik karját s vasból készült eszközöket, kengyelt,

karikazabolát, kardot, kést s egyéb, töredékes és rozsdaette voltuknál

ma már meg nem határozható eszközöket helyeztek melléje minden

rendszer nélkül összehalmozva. E csontváz-maradvány s vastárgyak

fölött nagy mennyiségben találtattak cserepek, nyilván ama edények

töredékei, miket a torozók az elhunyt iránti kegyeletbl a sír göröngyei

közé hajigáltak. Ezek fölött találtatott végre három ép edény, a 2280.

számú tál és öblös fazék és a 2281. számú kis füles csupor. Való-

szín, hogy eme edények a halott hosszú útjára mellékelt élelmi sze-

reket tartalmazták, még pedig a mély tál az ételt, a fazék pedig az

italt, melyhez a kis bögre mintegy füles pohárúl szolgált.

A nyilaknak sirba való lövöldözése hun-szkilha temetkezési szoká-

sokhoz tartozik, abból a körülménybl pedig, hogy a halomban csupán

az elhúnyt fejét s egy karját temették el s hogy mellle a ló s a vitéz

teljes fegyverzete hiányzik, azt következtetjük, hogy az illet valahol

a távoli csatatéren esett el, a hóimét testének csak egyes részeit hoz-

ták haza, hogy eltemethessék. Ez már a bronzkorban s késbb a görö-

göknél s rómaiaknál is szokásban volt, st íentartotta magát a ger-
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mállóknál is. A monaji halom, tekintettel a vaskengyelek jelenlétére,

a Kr. utáni 6—7. századnál régibb idbl nem származhatik.

2282 EDÉNY, szürke kemény cserépbl, korongon

készült. Kelta. Találták Regölyön (Tolnamegye). Ajánd.

Vécsey István.

2283 CSÉSZE, vöröses barna cserépbl. Oldalán

durva vonalak bevésve. Kelta, találták Regölyön (Tolna-

megye). Ajánd. Vécsey István.

2284 F1BULA, bronzból öntött. Teste ívalakban hajló

s rúgójával együtt egy tagból való. Föl s visszahajló

lába korongalakban kiszélesedik s vésett korállal kirakott.

La-Téne korbeli. Kelta. Találták Tolna vármegyében, a

„ Siilyedt vár “ nev telepen. Ajánd. Vécsey István.

2285 CSÉSZE, szürke cserép, kkeményre égetve.

Vaskori.

2286 . BÖGRE, szürkés mészréteggel inkrusztált vörö-

ses cserép, korongon készült. Népvándorláskori. "Talál-

ták Hernád-Kércsen, a „part“-on. Ajánd. Szulkovszky N.

2287 . KARDKÖT-LÁNCZNAK VAGY KORBÁCSNAK
RÉSZEI, (3 darab, vas, kötél módjára csavart. Kelta. Ta-

lálták a kenyheczi kavicsbányában csontrészleteket tar-

talmazó urnák társaságában. Ajánd. Legányi Károly.

2288 KÉTÁGÚ OLLÓ, vas, alul rugón mozgott. Kelta.

Találták a kenyheczi kavicsbányában, csontrészleteket

tartalmazó urnák társaságában. Ajánd. Legányi Károly.

2290 KARD, vasból, egyenes, kétél, vékony négy-

szögül markolatnyulványnyal. Pengéje vége felé hegye-

sed. Kelta. Találták a kenyheczi kavicsbányában csont-

részleteket tartalmazó urnák társaságában. Ajánd. Legá-

nyi Károly.

2291 KÉS, vas, egyél. ívelt teste markolatban vég-

zdik. Kelta. Találták a kenyheczi kavicsbányában csont-

részletekét tartalmazó urnák társaságában. Ajánd. Legá-

nyi Károly.
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23. SZÁMÚ TÁRLÓ.

2293 . KARPERECZ, bronzból öntött. Teste ferdén

csavart horonynyal díszített. Hallstadtkori.

2294 KARPERECZ, bronzból öntött. Testének küls

felülete bevágásokkal gyöngysor-szerüen bordázott. Hall-

stadtkori. Találták Boldván (Borsodmegye).

2295 . KARPERECZ, bronzból öntött. Teste küls felü-

letén harántosan haladó domború bordák. Hallstadtkori.

Ajándékozta Csorna József.

2296 KARPERECZ, bronzból öntött. Szalagalaku tes-

tének küls felülete domborodó. Hallstadtkori. Találták

Szendr-Ládon (Borsodmegye). Ajánd. Csorna József.

2297 MARKOLATOS FÉMTÜKÖRNEK NYELE,
bronzból öntött. A pillért példázó nyél hosszában hor-

nyolt. Fels részén posztamentszerü tagozott ízület, ezen

kétoldalú dombormben mells lábain térdel szarvas-

alak, mely a tükör lapját agancsain hordta. E lapból

csak csekély rész maradt fenn. Szkytha. Ajánd. Csorna

József.

2299 FIBULA, bronzból öntött. Kicsiny, háromszög

fejébl kinyúló kurta nyakán kívül domború tag, e fölött

áttört ives gyürti emelkedik. Lába hosszú, lapos lemez,

vége felé kerek nyílásokkal 4 sorban szitaszerüen áttörve.

Rúgója s tje hiányzik. Az u. n. szárny- vagy szántó-

szer-fibnlának egy jellemz példánya. A Kr. utáni 2.

századból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

2305 . KARDKÖT-LÁNCZNAK RÉSZEI, összesen 16

darab, bronzból öntve s zománczczal díszítve.

Áll : egy darab madárcsr-alaku díszben végzd kampóból, mely-

nek téglalap- és félhold-idomú lemezén az egyik oldalon vörös, fehér

és barna szinü beágyazott zománcz foglaltatik. — Két darab, két vé-

gén karikával ellátott középs tagból
;

az egyiknek négyszögü testén

két kör-alaku disz, mely a zománcz számára ki van vájva
;
a másiknak

díszét két körív képezi, mely szintén vájt. Végre 13 darab karikából.
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Közép La Téne-kori. Találták Kerekudvar községben.

(Hevesmegye.) Ajánd. Csorna József.

2300 . CSÜNG-DISZ, bronzból öntött. Teste félhold-

idomú, kissé behajló végekkel. Fölfelé álló nyele befelé

kunkorodó függeszt-karikában végzdik. Hallstadtkori.

Találták Puszta-Szent-Ivánban. Ajánd. Csorna József.

2301 . CSÜNG-DISZ, bronzból öntött, felfüggesztésre

szolgáló nyéllel. Hallstadtkori.

2302 ., 2303 . GYR, 2 darab, bronzból. Hallstadt-

kori. Találták Ó-Báston (Nógrádmegye). Ajánd. báró

Nyáry Jen.

2304 FÜLBEVALÓ, bronzból, reája húzott üveg-

gyöngyszemmel. Ez utóbbi vörös-barna testén 3 világos

sárga púp. Hallstadtkori. Találták Aba-Ujváron. Ajánd.

Csorna József.

2306 ., 2307 . KARPERECZ, 2 darab, bronzból ön-

tött. Zárt teste csavart ferde horonynyal díszített
;

két

végén egy-egy szembenéz állatfej, szájukban peczek.

Hallstadkori.

2308 TÖREDÉK, bronzból öntött. Lapított henger-

idomú teste végén plasztikus állatfej. Hallstadtkori. Ta-

lálták Nagyfaluban. Ajánd. Csorna József.

2309 . KARPERECZ, ezüstbl öntött. Hengeralaku

teste egyik végén lapított állatfejben végzdik. A fej mö-

gött a karikán vésett díszek. La Téne-kori.

2310 ., 2311 . CSÜNG-DISZ, 2 darab, bronzból öntött.

Karikában végzd nyele alján csolnakszerü díszítés.

Hallstadtkori. Találták Kassa vidékén. Ajánd. Csorna

József.

2312 HALANTÉK-GYÜRÜ, bronzból. Mindkét vége

apró karikába csavarodik. Az egyikben drótspirálisnak

töredéke.
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2313 KARIKA, ezüstbl öntött, nyílt végei felé hegye-

sed gömböly drótból képezett teste csavarvonalban

halad. La Téne-kori.

2314 NYAKLÁNCZ, 10 kisebb s egy nagyobb üveg-

gyöngybl. Hallstadtkori.

2315 . NYAKLÁNCZ, 19 darab színes üvegpasztából

készített szemmel. Hallstadtkori.

2316 2325 PILINBL (Nógrádmegye) származó hall-

stadtkori bronztárgyak : csüng-diszek, nyílcsúcs, tk s

egyéb töredékek. Összesen 10 darab. Ajánd. báró

Nyáry Jen.

2326 . KARPERECZ, bronzból öntött. Teste három

nagyobb félgömbbl áll
;
kett mozdulatlanul függ össze,

a harmadik peczekkel és kiugró nyelvvel illeszkedik

amazokhoz. Az érintkezési szögletekben egy-egy hármas

vonallal ékesitett csücsök. Kora hallstadtkori. Találták

Regölyön (Tolnamegye). Ajánd. Vécsey István.

2327 GERELY, kovácsolt vasból. Teste hegye felé

keskenyed üres henger, kúpidomu tömör csúcscsal.

Kelta. Találták a hernádbtidi Gata. nev völgyben. Ajánd.

Gábriel István.

2328 LÁNDZSA, vasból, -vésett s ezüsttel berakott.

Lapja tojásdad levél-idomú, hosszában kiálló gerinczczel,

lefelé szélesed tokos köpiivel, mely két szembenfekv

nyílással van áttörve
;
ezekben a nyél megersítéséhez

szolgáló egy vaspeczek.

Lapjának mindkét oldalán 3—3 bevésett s ezüsttel berakott kör

s apró ezüst pontdiszek. Ugyanilyen körök vannak a nyakon, ezek

alatt pedig 4 sorban 3—3 haránt haladó párhuzamos kör, a melyek

valamikor szintén ezüsttel voltak berakva. Díszfegyver lehetett, a mire

rendkívüli s ritkán elforduló czifrázata utal.

Kelta. Találták a hernádbüdi Gata nev völgyben.

Ajánd. Gábriel István.

2329 . NY1LCSÚCS, vas, vésett s ezüsttel berakott. A
szakállak a középtengelytl haránt le vannak szelve.
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A szakállak töven s a köpiin ezüsttel berakott apró pontok. A
köpü alsó részén kiálló gyiiriitag, ez alatt pedig 2 sorban 3 párhuza-

mos köröcske. Díszfegyver lehetett, mire rendkívüli czifrázata s ritka-

sága utal.

Kelta. Találták a hernádbíidi Gata nev völgyben.

Ajánd. Gábriel István.

2330—2333 KÉSPENGE, 4 drb., kovácsolt vasból.

Kelta. Találták a hernádbüdi Gata nev völgyben. Ajánd.

Gábriel István.

2334 KÉS, kovácsolt vasból. Gyengén ívelt pengéje

egyél, vastag hátfokkal. Nyélbe való nyujtványa a végén

derékszögben behajlitott. Kelta. Találták a hernádbíidi

Gata nev völgyben. Ajánd. Gábriel István.

2335—2344 . CSATTOK, KARIKÁK, CSÜNG S
EGYÉB DÍSZEK, BRONZBÓL, 10 darab. A népvándor-

lási korból. (Kr. u. 1-8 század).

2345 . FIBUBÁNAK KÖZÉPS RÉSZE, bronzból öntött,

ívelt nyaka alsó részére visszahaj ütött lába hatszor körl-

csavarva. Rugója s tje hiányzik. A közép La Téne-

korból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

2346 FIBULA, bronzból öntött. ívelt nyakán egy

vályuszerü mélyedés. A Kr.- u. 1—2. századból. Ajánd.

a Klimkovics-testvérek.

2347 . FIBULA, bronzból öntött. Feje és nyaka lapos

lemez, középvonalán pontsorral díszített, lába trapézidomu.

Tje és hüvelye hiányzik. A Kr. u. 1— 2. századból.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

2348 . FIBULA, bronzból öntött. Testén 3 makkalaku
díszítés. (A 4-ik letört.) A La-Téne korból. Ajánd. a

Klimkovics-testvérek.

2350 FIBULA, bronzból öntött. Ellipszisidomu lemez-

bl álló lába felületén 3 bevert pontsor, a végén kúpos
gombocska. A kési La-Téne korból. Ajánd. a Klimko-

vics-testvérek.
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2351. FIBULA, bronzból öntött, ívalaku, lába végén

kicsiny gomb. A Kr. utáni 2—3. századból. Ajánd. a

Klimkovics-testvérek.

2352. FIBULA, bronzból öntött; gerendaalaku feje

merlegesen áll ívelt nyakára. A Kr. u. 3. századból.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

2353. PA1ZSDUDOR, bronzból öntött. Kúposán emel-

ked kerek testének két szembenfekv oldalán egy-egy

kisebb peczek a megersítésre. La-Téne kori.

2354 FIBULA, szürke bronzból öntött. Teste ketts S
alakú. A Kr. utáni 2 3. századból. Adományozta Csorna

József, ki azt a Ragályi-gyjteménybl szerezte.

2355 F1BULÁNAK RÉSZE, bronzból öntött. Teste

csónakidomu, belül ellipszisalaku mélyedéssel, két olda-

lának szélén egy-egy kiálló kis púppal. Az úgynevezett

csónakfibulál' jellemz példánya. A La-Téne korból.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

2356. FIBULA, bronzból öntött. Háromszögidomu feje

fels csúcsán dudor, ívelt nyakán ellipszisalaku dísz,

hatszögü lába végén lencseidomu púp. Népvándorlási

kor. (Kr. u. 5—6. század.)

2357 KEREK LEMEZ, bronzpléhbl. Kevéssé dom-

borodó testének szélén négy kis nyílás a felvarrás szá-

mára. Hallstadtkori.

2358 DUDOR, bronzpléhbl verve. Köridomú teste

kúposán emelkedik s tövénél kivert pontsorral ékes. Ke-

rületén két kicsiny nyílás a felvarrás számára. Hall-

stadtkori.

2359. FIBULÁNAK AZ ÖNTMINTÁBÓL KIKE-

RÜLT, ÖSSZETAPADT KETTS PÉLDÁNYA. A fej

mögötti peczek mind a kettnél hosszú s egymással

együtt öntve a két fibulatestet összeköti. A Kr. u. 2.

századból. Ajánd. Csorna József, ki azt a Ragályi-gyj-

teménybl szerezte.
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2360 LÁNCZ, vékony bronzhuzalból font szemekbl.

Népvándorláskori.

2361 . EDÉNYNEK ÖBLE KÖRÜLI RÉSZE, bronz-

pléhbl. ívesen kanyarodó sima pereme alatt vonaldiszi-

tés. Hallstadtkori.

2362 . LEMEZ (övnek része ?), bronzpléhbl. Hall-

stadtkori.

2363 FIBULA, ezüstbl. Feje félköridomu lap, tete-

jén egy makkalaku díszítéssel, melyhez a fibula tjének

megersítésére szolgáló vasgerenda van forrasztva. Nyaka

ívesen hajló, lába hatszögidomu. Népvándorláskori, a

Kr. u. 4— 5. századból. Találták a 2593. számú füles

korsóval együtt a kassai uj köztemetben. Ajándékozta

Éder Gyula.

2364 CSATT, szaruból faragott, bronzpeczekkel. Nép-

vándorláskori, a Kr. u. 4—5. századból. Találták a

kassai uj köztemetben. Ajánd. Éder Gyula.

2365 , 2366 . TÖREDÉK (késpenge?), 2 darab, vas-

ból. Népvándorláskori, a Kr. u. 4—5. századból. Talál-

ták a kassai uj köztemetben. Ajánd. Éder Gyula.

2367 2372 . SZIKSZÓN talált népvándorláskori tár-

gyak, összesen 5 darab és ugyanannyi csonttöredék.

Ajánd. Bubics Zsigmond.
2867. Késpenge vasból. Egyél,, nyélbe való nyulványnyal. 2868.

Vaskarika töredéke. 2860. Csatt, bronzból. Paizsidomu testén stilizált

levélornamentum dombormben. 2870. Vaskés töredéke. 2871. Szijj

végére való disz, bronzból. Testén dombormben S alakú dísz.

2373 ZABLA, vasból. Két függleges oldalrésze csa-

varalaku bemetszéssel díszített. Népvándorláskori.

2374 . SARKANTYÚ, bronzból öntött. ívben hajló szá-

rainak egyik végén apró gomb, bels kanyarulatán föl-

felé álló apró peczek. Tüskéje lapított kúpidomú. A La-

Téne római-korból. (Kr. u. 1—3. század.)

2375 . SARKANTYÚNAK EGYIK SZÁRA, bronzból

öntött. ívben hajló teste háromszögidomú végén tömör
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gombbal. Közepén s egyik szélén 2 sorban bevert pon-

tok. A La Téne római-korból. (Kr. u. 1—3. század.)

2376 SARKANTYÚ, bronzból öntött. ívben hajló

egyik szára végén gomb, másik szára vége letörött. Kö-

zepén kúpalakú tömören öntött tüske, mely tövén kissé

kiálló gyrvel díszített. A La Téne római-korból. (Kr.

u. 1—3. század.)

2377 . SARKANTYÚ, egy pár, kovácsolt vasból. Egy-

szeren hajlított pántból áll, melynek egyik szára kur-

tább a másiknál. Két végén a megersítésre szolgáló

szijj számára egy-egy gomb. Tüskéje körteidomú, belül

üres kúp, hegyes véggel. Szkül nyakán 3 kiemelked

vonaldisz. A La Téne római-korból. (Kr. u. 2. század.)

2378 SARKANTYÚ, kovácsolt vasból. Közepe felé

szélesed, belülrl homorú szárai közül az egyik hosszabb

a másiknál
;
mindkett végén egy-egy kifelé álló, lapos-

fej gomb a kapcsoló szijj számára. Tüskéje tömör s

olyan kúp, mely a szár felé horonyszerü keskenyedéssel

bir. A La Téne római-korból. (Kr. u. 1— 2. század.)

Találták az Abauj-Szántó melletti „Sulyomdül“ nev
szlben a párjával együtt, a melyet azonban a rozsda

teljesen elrágott. Ajánd. Világhy Kálmán.

2379 . SARKANTYÚ, kovácsolt vasból. .Szára félellip-

szisben hajlik, két végén egy-egy kerek füllel
;
az egyik-

ben szivalaku apró szijjpánt, 3 szegecscseh Egyenesen

álló tüskéje kúpidomú, tövén 4 párhuzamos horonynyal.

Ezeken bronzpléhbl való borítéknak csekély nyomai.

A Kr. u. 9. századból. (Kés Karolingi-kor.) Találták a

Füzéri vár fölötti erdben. Ajánd. Wittich-Eperjesi Károly.

2380 . MAGYAR HONFOGLALÁSKORI PITYKÉK,

ezüstbl, összesen 5 darab. Ajánd. Bubics Zsigmond.

Négy darab kerek lemezt képez, közepén kiemelked púppal s négy-

levelii virágot ábrázoló vert domború díszszel. Mindegyik alján a fel-
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ersítésre szolgáló 3 peczek. Az ötödik példány, mely nyilván szijj-

végnek dísze volt, négyszögii, az elbbiekhez hasonló diszitéssel. Alján

4 peczek. Állítólag e lelethez tartoznak a 2381—2384. számú, vékony

ezüstlemezbl való pántok s egy emberi állkapocstöredék is, néhány

foggal. (2385. szám.)

SZABADON.

2386 . URNÁNAK TÖREDÉKE, feketére színezett cse-

rép. Bronzkori. Találták Abauj-Szántón. Ajánd. Kristóf

János.

2387 EDÉNY, szürke cserépbl, korongon készült.

Középkori. Találták Boldogk-Váralján. Ajánd. Jaczenko

Gusztáv.

2388 2406 . KÁLYHAFIÓKOK a 17 18. századból,

összesen 19 darab. Részben eredetiek, részben másolatok.

Valamennyi magyarországi példány.

2407 . HOMÉROSZ görög költ (Kr. e. 9. század)

mellszobra. Gipszöntvény antik után.

2408 . NAGY SÁNDOR maczedóniai király (Kr. e.

356—323.) mellszobra. Gipszöntvény antik után.

2409 SCIPIO római hadvezér mellszobra. Gipszönt-

vény antik után.
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KÖZÉP-, ÚJABBKOR! S MODERN KÉRAMIKAI TÁRGYAK.
ÓNMÜVEK. APRÓ-MVÉSZETI TÁRGYAK. VÖRÖS-, SÁRGA-
RÉZ- ÉS KOVÁCSOLT VAS-MÜVEK. HÍMZÉSEK, CZÉHLÁDÁK

STB.

A KERAMIKA TÖRTÉNETI FEJLDÉSE.

Az agyagipar fejldését s produktumait idáig nyomon

követtük a csiszolt keszközök korszakától egész a nép-

vándorlás koráig. A népvándorlás korában, a mikor

minden mesterség tengdött s a mvészet és tudomány

a klastromok czelláiba szorult, az agyagmüvesség is a

praehistorikus agyagipar nívójára hanyatlik
;
az edények

vagy egészen primitívek, szabadkézzel gyúrvák, gyengén

égetvék s csak körömnyomással díszítettek, vagy ha

kongoron készültek is, soha sincsenek mázzal bevonva.

SPANYOL-MÓR EDÉNYEK. Az európai agyagipar

fejldésének impulzusa Keletrl j, mint a hogy a

zománczos agyagedények bölcsje is Ázsia. A zománczos

agyagedények technikáját az arabok hozták magukkal a

Kr. utáni 8. században Spanyolországba s ottani mvelt-

ségük felvirágoztatásával megteremtették a spanyol-mór

agyagmüvességet, mely a fsulyt a zománczos téglák és

a falburkoló lemezek gyártására helyezte. Az európai

keramikának nevezetes mozzanata, hogy a spanyol-mór

kerámiái müvekben látjuk legelsbben az átlátszatlan

ón-ólommázt a Nyugaton megjelenni. E máznak az volt

a rendeltetése, hogy a durva, silány és likacsos agyag
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felületét el födje s igy azt a porczellánhoz hasonlóvá

tegye. A mórok ismerték még a fémfényü máznak, az

u. n. lüszternek az elállítását is, de úgy ennek, mint

magának az átlátszatlan ón-ólommáznak is a titka az

arab polgárosodás hanyatlásával elveszett.

OLASZ MAJOLIKÁK. Az olaszok a móroktól tanulták

el az agyagmüvességet, de önálló iparrá csak a 13.

században fejlesztették. Miután az ónmáznak s a fém-

fényü lüszternek a titkához nem jutottak, azokat a vörös-

barna cserépbl égetett legrégibb olasz edényeket, a

melyeket k majolikának neveztek, de a mit ma mezza-

majolikának hívunk, nem mázzal, de fehér agyagból

készített masszával öntötték le. Ezt a leöntést engobage

(ángobázs) névvel illeti a modern technika.

Csak 1430-ban találta fel ismételten s függetlenül

Lucca della Robbia firenzei szobrász az átlátszatlan,

fehérszinii ón-ólommázt s ezzel az olasz keramika fejl-

désében uj korszakot nyitott. Lucca della Robbia maga
agyagból dombormüveket s szobrokat mintázott s ezeket

fehér mázával vonta be, hogy állandókká tegye, majd

mködési körébevonta unokaöcscsét, Andreáig 1437-1528),

a kinek ismét fiai, Giovanni és Girolamo lettek mvésze-
tének folytatói.

A Robbiák féltve rzött titka s technikája csakhamar

elterjedt Itáliában s egymásután Faenza, Urbino, Pesaro,

Gubbio, Savone stb. városok mind nagyobb s nagyobb

virágzásra emelik az olasz majolika-gyártást azzal, hogy
az itt mköd mesterek készítményeiket mvészi becskké
teszik azáltal, hogy kiváló mvészeknek, leginkább pedig

Marc Antonionak és Rafaelnek rajzai után klasszikái,

mithológiai és bibliai vonatkozású képeket festenek azokra

ragyogó színezéssel.

Az olasz majolika legbecsesebb speczialitása az a

férniényü máz, a melylyel a spanyol-mór keramikában
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már találkoztunk, de a melyet a 16. század huszas évei

körül Derutában ismét feltaláltak s késbb Gubbióban

Giorgio Andreoli keramikus vitt a legnagyobb tökélyre.

A derutai lüszter aranysárga, a gubbiói rubinvörös és

gyöngyházfényü volt. Ezzel a fajta mázzal díszíti ma a

pécsi Zsolnay-gyár is híres edényeit, ehhez hasonlókat

alkalmaz végre a Ginori és Cantegalli firenzei gyár és

Clément Massier keramikus Párisban.

Az olasz majolikák gyártása a müpártoló fejedelmek

támogatása mellett a 16. század közepéig élte fénykorát,

de már a 16. század elején nagy ellensége támadt a

khinai porczellánban, mit 1508-ban hoztak a portugai-

lok elször Európába. A khinai porczellán versenye

folytán 1610-tl kezdve az olasz majolika-gyártás mind-

inkább hanyatlik s ha készülnek is még olasz majolika-

edények, azokat többé nem lehet az igaziakkal egy

színvonalra helyezni.

Mivel azonban a khinai porczellán abban az idben

Európában még oly drága volt, hogy csak uralkodó

fejedelmek szerezhették meg, (1717-ben a szász fejede-

lemnek a porosz király 124 darab khinai porczellánból

készült edényért ezer dragonyost adott !) mindaddig, amig

Európában a porczellánt nem sikerült jutányos áron

elállítani, a fajánszedényeknek általános keletük volt.

Nemcsak hogy tovább is fennállanak a már meglév
gyárak, de Európa minden államában újabb fajánsz-

gyárakat alapítanak, a melyekben a porczellánedények

formáit és színeit igyekeznek utánozni, hogy legalább

külsleg hasonlítsanak azok a drága portékához.

Európában a fajánsz küzdelme a porczellánnal a 19.

század elejéig tart s mindenütt más-más pályát fut be.

Végkép azonban még ma sem szorult ki, mert az olcsó

porczellán mellett párhuzamosan máig is gyártják a

fajánszedényeket.
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NÉMETALFÖLDI FAJÁNSZ. A régi fajánszgy

terén az els helyet Hollandia foglalja el, a hol 15Í

1800-ig 759 fajánszgyárban, köztük a világhír delft-

dolgoztak. A hollandi fajánszgyártás azonban nem «
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században kezddik; elzményei a 15, századba nyúl-

nak vissza s a hasas korsók egy fajtáját Jakoba's Kan-

nctjes-Qknek nevezik, mert gyártásukat az 1436-ban

Teylingenben elhunyt Jakobanak tulajdonítják.

FRANCZIAORSZÁGl FAJANSZOK. A franczia faján-

szók között becsre és különlegességre nézve a Palissy-

féle és az oironi fajánsz, vagyis az u. n. Henry deux

állítható a legels helyre. Bemard Palissy 1510-ben szü-

letett Perigord közelében, földhöz ragadt szegény szülk-

tl. Az olasz majolika és szobrászat remekei hasonlók

teremtésére sarkantyúzták a tettre vágyó, ernyedetlen

szorgalmú férfiút, aki 16 évi fáradhatatlan kisérletezés

után, kimondhatatlan nyomor s küzdelmek között felta-

lálta azt a fényes, színes mázt, melylyel mestermveit

diszitette. A Palissy-féle edényekre azonban nemcsak ez

a kemény és fényes, helyenkét számos és majdnem csak

nagyitó üveggel észrevehet apró hajszálrepedésektl át-

hatott máz a jellemz, hanem jellemzk azok a dombor-

müvek is, melyeket a mester részint a mithologiából és

a bibliából, részint pedig a Páris környékén elforduló

állatok s növények sorából választott ki s mintázott az

edényekre. Ez utóbbiak közül halakat, kígyókat, boga-

rakat, gyíkokat, lepkéket meg mindenféle gyümölcsöt s

levelet látni Palissy edényein. Palissy képzett iró is volt

s mint ilyen, az asztrológia és az alchémia babonái ellen

küzdött írásaiban, a miért bebörtönözték. Francziaország

e nagy embere, a kinek nevéhez a franczia keramika

dicssége fzdik, 80 éves korában a Bastille börtöné-

ben halt meg. Ma szobra a sévresi keramikai muzeum
fkapuja eltt áll.
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Az oironi fajanszot sárga alapanyagból formált, átlát-

szó ólommázzal bevont s rendkívül ügyesen mintázott

tárgyak képviselik Némely darab II. Henrik franczia ki-

rály (1547- 1559) czimerével lévén díszítve, e fajánszt

Henry deuxnek is nevezik. Eme agyagáruk készítési

helye a Thouar közelében fekv oironi kastély volt, a

hol 1529-ben Heléne de Hangest indította meg készí-

tésüket. Az oironi edények arabeszkszerü díszítését a

még lágy agyagba benyomták s a mélyedéseket barna

agyaggal kitöltötték és kisimították, az egészet pedig

átlátszó ólommázzal bevonták. Jelenleg mindössze vagy

50 darabot ismernek az oironi fajánszból s ezeket dara-

bonkint 30,000—60,000 frankkal is fizetik a ritkaság-

gyjtk.

A németalföldiek nagy sikerén felbuzdulva, a 17. szá-

zad folyamán Francziaországban is egyremásra keletkez-

nek fajánszgyárak. így Rouen-bán, a hol Nicolas Poirel

1644-ben 50 évre kap szabadalmat „khinai porczellánt

és hollandi fajánszot gyártani “, továbbá Neversben,

Monstiersben
,
Strassbourgban

,
Avignonban

,
Beauvaisban

stb., a melyeknek javarésze azonban a rouenivel együtt

a 18. század végén beszüntette mködését, mert az

angol gyártmányokkal nem birt versenyezni.

NÉMETORSZÁGI FAJÁNSZ. Németországban a két

Veit Hirschvogel (1441— 1525; 1471—4 553) és Hirsch-

vogel Ágoston (1488— 1560) neveihez fzdik a fajánsz-

gyártás története. Ez utóbbi mesterségét Urbinóban s

Velenczében kitanulván, Ntirnbergben mhelyt alapított,

a melyben többszín, áttetsz mázzal bevont agyagáru-

kat, fként azonban dombormves kályhákat és korsó-

kat készített. E mellett nagyszámban keletkeztek fajánsz-

gyárak Németország más városaiban is, igy Ansbachban,

Bayreuthban , Salzburgban
,
Kölnben stb. A fels frank-

reussen-bi származnak az u. n. apostol-korsók :
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kemény kedénybl való, sómázas edények, a melyek

oldalán a tizenkét apostol képét ábrázolták domborm-
ben. Kreussenben gyártották a szintén kedénybl való

czimeres korsókat is, a melyek egyes darabjai valósá-

gos remekek
;
a legismertebb példányok a német választó-

fejedelmek arczképeivel vannak díszítve, mások ellenben

sokszor a megrendelnek és családjának czimereit vagy

arczképeit tüntetik el. Hasonló fajta edényeket készítettek

még a 16. és 17. század folyamán Rüdesheimtól kezdve

a Rajna mentén Grenzhausenbzn, Raerenben s több más

helyen, mig Siegburgbsn egy szürkés-fehér, kkemény-
ségti, hengeridomu, magas sörös kupát az u. n. Schnellé-t

gyártották, melynek oldalait benyomott reliefek díszítik.

A németországi gyárak e mellett szép kályhákat is pro-

dukáltak, de e nemben a valódi remekek a svájczi

Winterthur városában élt Pfau-család mhelyébl ke-

rültek ki.

AZ ANGOL FAJÁNSZ. A modern fajánsz tulajdon-

képeni hazája Anglia. Itt ment át a 18. század els felé-

ben az alapanyag azon a lényeges változáson, hogy a

kikészített agyagot finomra rölt kvarczczal keverték és

körülbell 1000 C foknál kiégették, miáltal a fajánsz

minden eddig ismertnél keményebbé s állagában tömö-

rebbé vált. Ezenkívül változás áll be a máz összetételé-

ben is, mert az angol keramikus boraxot ád hozzá.

Mindez együttvéve egy kemény, cseng s szép porczel-

lánszerü masszát ád, melyet angol fajánsznak neveznek.

Az angol fajánsz tökéletesitje s ezzel az angol kera-

mika legkimagaslóbb alakja JosiaJi Wcdgwood
,
kinek

mködését alább méltatjuk.

A MAGYARORSZÁGI AGYAGMÜVESSÉG legrégibb

emlékeit a lakások ftésére szolgáló cserépkályháknak

leginkább Fels-Magyarországon s Erdélyben található

fiókjai képezik. A legrégibb magyarnak tartható ilyen

— 184 —



IX. SZÁMÚ TEREM.

kályhafiók töredéke a 14. század végérl való s egy

nyilazó lovas vitéz dombormv képével van díszítve.

A 16. században még ugyan ritkábban, de a következ

századokban már srn fordulnak el nemcsak kályha-

fiókok, de a már finomabb fehér cserépbl készült más-

fajta produktumok is.

A 17. és 18. századbeli magyar kályhafiókokon, miket

gipsz- vagy faformákban néha csillámpikkelyekkel kevert

agyagból készítettek s leginkább zöld ólommázzal, elvétve

azonban sokszín mázzal is bevontak, sajátságos Ízlés

nyilatkozik meg. A domboruan kinyomott lapok mustrái

között sokszor fordul el a magyar lovas vitéz, szájá-

ban óriási pipával és a díszedénybl kinöv virágcsokor,

a jellemz tulipánnal és szegfvel.

Azt kell hinnünk, hogy a fehér szín, átlátszatlan

ónmázos edények gyártása a 1 7. század legelején hono-

sodik meg nálunk, mert az idáig ismert ilyfajta legré-

gibb edény az 1 6Q0-ik évszámmal van jelölve. A Kassai

Muzeum tulajdonában lev legrégibb ónmázos festett

edény (2416. sz.) 1617-bl való.

E magyar ónmázas edényeket az olasz majolikáéhoz

hasonló fehér szín mázon kívül különösen az jellemzi

s teszi az európai hasonló nem edénycsoportoktól meg-

különböztethetvé, hogy azokon kobalt-kékkel, áttetsz

vas-sárgával, rézzölddel és mangánibolyával a magyar

ízlésre jellemz tulipán- s rózsavirágból álló ornamentum

van festve, úgy, hogy a festett dísz, a régi magyar hím-

zések módjára, nem az egész felületre, de annak csak

egy kis részére terjed ki. Különösen a 17. század vé-

gén készült edények ónmáza bir igen szép hófehér szín-

nel s egyenletes felülettel.

A fehér mázas edényeken kívül ismerünk ebbl a

korból olyan levendula-kék ónmázzal borított darabokat

is, a melyeknek testén sárga és fehér szegfbl s túli-
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pánból komponált virágcsokrok vannak festve, minél

fogva azok a neversi fajánsz másaivá lesznek s igy

franczia befolyásra engednek következtetni. Ezek ellené-

ben a fehér ónmázasak nemcsak a színek összeállításá-

val s a nagyobb tálak formáival, de mert a mázban az

olaszokéhoz hasonlóan a bóraxnak a jelenléte is kimu-

tatható, arra utalnak, hogy azok készíti az olasz majo-

lika hatása alatt állottak.

Hogy mikor készültek ezek az edények, azt a rende-

sen rajtuk látható évszám kellképen megmagyarázza.

E mellett sokszor azt is megtudjuk, kinek a számára

készültek, mert a megrendel nevét s czimerét azokra

gyakran felfesttette, de hogy hol készültek, arra eddig

nem felelhettünk, mert egyetlen egy olyan példányt sem

ismerünk, a melyen a készítés helye fel volna tün-

tetve.

A 17. századtól kezdve a 18. század elejéig ismét egy

ezektl eltér, különálló csoporttal találkozunk. A legin-

kább Pozsony-, Trencsén- és Nyitravármegyébl kikerül

ilyetén edények máza vagy szép fehér, néha kékes,

vagy levendula-kék, vagy pedig narancssárga, a diszité-

sül szolgáló
. motívumok pedig kék, sárga, rikító zöld és

ibolya zománczszinekkel vannak vastagon az edények

falaira felrakva. E motívumok már nem csupán az egy-

szer tulipán- s rózsavirágból állanak s az edények csak

kis területére szorítkoznak, de az egész felületet elborít-

ják s a czéhkorsókon a mesterséget jellemz szerszá-

mokat, verses és prózai feliratokat, a czéhmesterek neveit

stb. tüntetik el. Jellemz, hogy a tót ízlés edényeken

szentek képeivel, leggyakrabban Nepomuki Szt.-Jánossal

és Szz Máriával, találkozunk. Ezenkívül eme edények

ornamentikájában helyet talál a tulipán, a rózsa, a szegf,

a harang- és a búzavirág, továbbá a szllevél, a szl-
fürt s a figurális színes ornamentumok egész sorozata

:
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pásztor a nyájával, fuvaros paraszt a szekerével, szarvas,

madár, nyúl stb.

Mindezeket az edényeket, vagy azok legnagyobb

részét, a Németországból kivándorolt s Morvaországon

át a 16. század közepe táján hazánkba költözött s itt

fkép Szobotistye, Bocska, Szent-János, Kosztolány s

Nagy-Lévárdon megtelepedett anabaptisták habánerek

— készítették, a kik a fehér cserépedény készítésének

mesterségét magukkal hozták. Ezekrl írja 1634. márcz.

1-én gróf Esterházy Miklós Pozsonyból a feleségének:

„Az új körösztények, hogy feljöttem, hoztak volt holmi

gyermekeknek való cserepeket", majd 1635. júl. 21-én

Lakompakról
:

„Az új körösztények, a rosszak, ónot

kérnek . . . Adjon a porkoláb valami két mázsát nekik

s meg köll mondani, hogy készítsék el a kályhákot",

a mi arra tanít, hogy a habán fazekasok furaink szá-

mára is dolgoztak. A régi korsók egyik fajtáját Bártfa

és Lcse környékén a köznép, anélkül hogy ennek okát

tudná adni, ma is „stare krescianszke dzsbanki *
,
vagyis

ó-keresztény korsóknak hívja, ami mindenesetre az ana-

baptista „habaner" nép fazekasságának a hagyományán

alapúi.

A finomabb fehér cserépedény többé-kevésbbé mvészi

kivitel gyártására hazánkban különösen a 18. század-

ban alakulnak egyes gyárak. Ezek hosszú sorát a holicsi

nyitja meg, melyet 1 746-ban alapított Ferencz császár s

valószínleg Elszász-Lotharingiából betelepített munká-

sokkal, a mire a gyárban készített edények stílusa utal,

amely határozottan Rouen és Strassburg jellemz ter-

mékeire vall. A legrégibb fajta holicsi edény durva fa-

jánszból való, fölötte vastag ónmázzal van bevonva s

felülete elszórt virágokkal váltakozó csokrokkal, boga-

rakkal, lepkékkel s gyümölcsökkel díszített. A második

fokot már a fejldés jellemzi : az ónmáz véknyabb, fehé-
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rebb, a dombormves rajzok körvonalai élesebbek, a

festés biztosabb s ügyesebb kézre valló. Ez a korszak

körülbelül 1787-ig tartott s az ekkor gyártott edények

a külföldi fajánszok legjobbjaival versenyeznek. 1787

körül végre a gyár az u. n. finom fajánszt, vagyis az

angol cserépedényt kezdte készíteni. A máz átlátszó lesz

s az edényeken a kézzel festett, vagy a lehúzó képek

módjára készült rajzok, tájképek, amorettek stb. jelennek

meg. Az anyag beszerzése s a repedéstelen máz készí-

tése igen sok nehézségbe ütközvén s az angol fajánsz-

szal nem versenyezhetvén, a gyár 1825 körül megszün-

teti mködését.

A holicsin kívül fajánszgyárak voltak még: Tatán
,

Stomfán
,
Kassán

, Körmöczbányán, lglón, Budán
,
Pápán

,

Városiadon, Miskolcion, Murányban, Apátfalván, Sáros-

patakon, Rozsnyón, Telkibányán, Hollóházán
,
Korponán

és Erdély több helyén. Ezekrl részben alább esik szó.

A fajánszból készült s imént tárgyalt finomabb magyar

edények csoportjával szemben áll a közönséges cserép-

bl készített magyar parasztedény csoportja, a mely a

divatnak nem lévén úgy alávetve mint a „ szaloncserép “,

sidk óta állandó alakokat s a díszítésben eredeti, naiv

felfogásról tanúskodó, de igen sokszor biztos kézzel,

mondhatni mvészi öntudattal odavetett motívumokat

tüntet fel, a melyek a nemzeti géniusz mindmegannyi

megnyilatkozásai s már csak azért is becsesek, mert

készítinek eredeti egyéniségét mutatják. Az edények

eme csoportjába tartoznak a Kalotaszeg vidékén elfor-

duló u. n. tri edények, az erdélyi kékszinü sgrafittó

edények, a székely bokályok, a magyar, tót és német-szász

korsók s végre a gyüdi, a meztúri, a szentesi és a mo-

hácsi korsók stb.

A modern fajánszgyárak sorában a legkitnbb a

Zsolnay-féle pécsi gyár. Errl alább esik szó.
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A PORCZELLÁN. A porczellánnak falkotó része a

kaolin (porczellánföld) s a földpát. E kettnek magas

tzben való kiégetése által egy fehér, aczélkeménységü,

teljesen tömött s áttetsz anyag, a porczellán, keletke-

zik, a melyre még egy teljesen átlátszó s hasonló ke-

ménység földpátos mázat égetnek, úgy, hogy az a por-

czellán anyagával összeforr. A porczellánedények díszítése

fémoxydokból álló festékekkel történik. Ezek alkalma-

zása kétféle : máz alatt és máz fölött. Az els esetben

a festéket a már kiégetett, de még mázzal be nem vont

edényre festik s csak ezután égetik rá a mázt. De mi-

vel nagyon kevés olyan fémfesték létezik, a mely a

magas porczellán tüzet kibírná, a régi európai porczellá-

nok máz alatti festését kizárólag csak kóbaltkékkel vé-

gezték. A sokszín díszítés mindig a már beégetett

mázra lett festve és egy harmadik gyengébb tzben be-

égetve. A modern porczellángyártás (berlini, rörstrandi,

kopenhágai, sévresi stb. gyárak) máz alatti festékei a

kéken kívül a zöldre, a halvány vörösre és a szürkére

is kiterjednek.

A porczellánt a khinai nép már sidk óta ismeri.

Európában Böttgcr János Frigyes német alkhimista ta-

lálta fel, egészen véletlenül, a mint Drezdában a böl-

csek kövének elállításán fáradozott. Miután parókájának

fehér porában véletlenül megtalálta a porczellán egyik

falkotó részét, a kaolint, 1709-ben sikerült neki az át-

tetsz porczellánt elállítania. Az els porczellángyárat

Meissenben alapították s magát Böttgert tették meg az

igazgatójának. Árulás révén a porczellánkészités titka

eljutott Bécsbe, a hol 1718-ban alapították a késbb oly

nagy hírre vergdött gyárat. A meisseni gyár kárára

alapult a berlini királyi porczellángyár is 1750-ben.

II. Frigyes porosz király ugyanis a hétéves háborúban nemcsak a

legszebb mintákat vitte magával Meissenbl, de hadi zsákmány czimén
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elhurczoltatta a gyár legügyesebb festit is. Az igy alapított berlini

gyár produktumainak terjesztésére a porosz király eléggé különös esz-

közöket használt. így például elrendelte, hogy egy zsidónak sem ád

engedélyt a nsülésre, ha a királyi porczellángyárból legalább egy

porczellán-service-t nem vásárol. Ezért abban az idben a berlini por-

czellánt »zsidó-porczellán « -nak is nevezték.

A nevezetesebb európai porczellángyárak többnyire a

18. század közepe táján alakulnak. így: a höchsti 1740-

ben, a szentpétervári 1756-ban, a frankenthali 1755-ben,

a nymphenburgi 1758-ban, a kopenhágai 1735-ben, a

docciai (Firenze mellett) 1735-ben stb. Nálunk a herendi

porczellángyár csak 1839-ben keletkezett.

24. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

2410 . Fül7ES KANCSÓ, majolika-cserép. Testén virá-

gok között egy futó szarvas festve. A 18. századból,

Szepesmegyébl.

2411 . 2413 ., 2421 ., 2422 . ORYOSSÁGOS EDÉNYEK,
majolikacserépbl, fehér ónmázzal s kékszinü zománcz-

festéssel. A 1 ?. századból. Ajánd. Koretkó Antal.

2412 . TÁL, majolikacserép, fehér ónmázzal és sokszín

zománczfestéssel. Lapja közepén levélkoszoruban az

egykori tulajdonos M P bets monogrammja s 1693

évszám. Magyar. Ajánd. Kaynár Vilmos.

2414 TÁNYÉR, majolikacserép, fehér ónmázzal s

fekete festéssel. Peremén e fölirat : SPACZAY MARIA
16 * 83. Magyar. Ajánd. Deutsch N.

2415 FÜLES KORSO, majolikacserép, fehér ónmázzal,

sokszín zománczfestéssel. Testén nagyobb virágcsokor

s 1757 évszám festve. Felsmagyarországi, a 18. század-

ból. Ajánd. Kaplárcsik Mihály, ki azt Knizer János iglói

borkereskedtl kapta.
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2416 . FEDELES KORSÓ, majolikacserép, fehér ón-

mázzal és sokszín zománczfestéssel. Testén levélkoszo-

ruban I . B . V . S betk és 1617 évszám. Kerek fedele

ón. Magyar. Ajánd. Szányi Gyula.

2417 FÜLES KORSÓ, cserép, krómsárga mázzal,

sokszín zománczfestéssel. Testén nagyobb virágcsokor.

A 17. századból. Bártfáról. Ajánd. Myskovszky Viktor.

2418 . TALPAS TÁNYÉR, majolikacserép, fehér ónmáz-

zal és sokszín zománczfestéssel. Köralaku teste gerezdes.

Lapján kettskörben levélcsokor, e fölött C B betkbl
álló monogramm és 1678 évszám. Magyar. Ajánd. Lasz-

gallnerné úrn.

2419 FÜLES KANCSÓ, majolikacserép, fehér ónmázzal

és sokszín zománczfestéssel. Gerezdes testén olló,

ttartó, két befzött t és vasaló, fölötte 1694 évszám,

két oldalt egy-egy nagyobb csokor. Valamelyik magyar-

országi szabóczéhé volt.

2420 TÁL, majolikacserép, fehér ónmázzal, sokszín

zománczfestéssel. Peremén levélkoszoruban H S betk
és 1687 évszám. Magyar. Ajánd. Klimkovics Béla.

2423 . P'ÜLES KORSÓ, vörös cserép, áttetsz ólom-

mázzal, sokszín zománczfestéssel. Testén tájképek.

Felsmagyarországi, a 18. század végérl. Ajánd. Mys-

kovszky Viktor.

2424 FÜLES KANCSÓ, majolikacserép, fehér ónmáz-

zal, sokszín zománczfestéssel. Testén oszlopalaku diszek

között három virágcsokor, füle alatt 1769 évszám. Fels-

magyarországi. Ajánd. Myskovszky Viktor.

2425 , 2436 PLAKETT, 2 darab, fajánsz, áttetsz

ólommázzal. Lapján Krisztus a keresztfán s Mária és

János apostol alakjai. A 19. század elejérl.

2426 TÁL, majolikacserép, fehér ónmázzal sokszín

zománczfestéssel. Peremén fák, házak, sugárzó nap s
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2427—2435.

felhk, lapján zöld koszorúban 1701 évszám. Háta kékre

zománczozott. Magyar.

2427 FEDELES KANCSÓ, fajánsz, fehér ónmázzal,

sötétkék zománczfestéssel. Testén növényornamentumok,

füle alatt 1731. Fedele ón. Felsmagyarországi. Ajánd.

Dávidkó István.

2428 FÜLES KORSÓ, vörös cserép, áttetsz ólom-

mázzal, sokszín zománczfestéssel. Testén levélkoszoru-

ban kovács-ül, két lópatkó, két harapófogó s két kala-

pács. Füle mögött 1801 évszám. Valamelyik hazai

kovács-czéhé volt. Ajánd. Gedeon Gáspár.

2429 FÜLES KANCSÓ, vörös cserép, áttetsz ólom-

mázzal. Teste mértani mustrákkal díszített. Felmagyar-

országi népies fazekasmunka a 19. század elejérl.

2431 FÜLES CSÉSZE, majolikacserép, fehér ónmáz-

zal és sokszín zománczfestéssel. Oldalán csillagokkal,

félkörivekkel, rácsmvel és kartusokkal díszített szalag,

alsó szélén liliomvirágalakú ornamentumokkal és levél-

csomókkal. Fülén kékszinü csigavonal-dísz. Magyaror-

szági habán fazekas munkája a 17. század végérl,

vagy a 18. elejérl. Ajánd. Bálint Károly.

2432 . FÜLES KANCSÓ, vörös cserép, áttetsz ólom-

mázzal. Testén virág- és csipkedísz. Felsmagyarországi,

a 18. századból. Ajánd. Myskovszky Viktor.

2433 FÜLES KANCSÓ, vörös cserép, áttetsz ólom-

mázzal, sokszín zománczfestéssel. Testén virágkoszorú,

nyaka alatt tót felirat. Felsmagyarországi paraszt gelen-

csér-munka 1 87 1 -bi.

2434 TÁNYÉR, majolikacserép, áttetsz ólommázzal

és sokszín zománczfestéssel. Lapján vágtató huszár.

Magyar, a 18. századból. Ajánd. Bubics Zsigmond.

2435 FEDELES KANCSÓ, majolikacserép, fehér ón-

mázzal, sokszín zománczfestéssel. Testén levél- és vi-
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2439-2446.

rágdiszek, fedele ón. Felsmagyarországi, a 18. század-

ból. Ajánd. Martoncsik András.

2439 2467 Különböz edények és készletek a telki-

bányai (regéczi) gyárból. Összesen 29 darab.

A telkibányai (regéczi) gyárat 1820 körül Bretzenheim Ferdinánd

herczeg alapította regéczi birtokán a fa értékesítése czéljából. A gyár-

tásban maga a herczeg is érvényesítette befolyását s az idejében a

legjobb ízléssel kiállított fél-porczellántárgyak készültek a gyárban.

A telkibányai volt az els gyár hazánkban, a melyben porczellán

készült. Ezek legszebb darabjai Windischgraetz herczeg sárospa-

taki kastélyában ma is láthatók. A gyár els bérlje a herczeg

Mayer nev igazgatója volt, kit Moll József kassai, utóbb Friedmann

boldogkváraljai, késbb Martini és Gerhardt kassai lakosok követtek.

1860-ban a gyár Fiedler Gyula kezeire került, ki azt 1899-ben Wit-

tich és Társának adta át. Ma Istványi kezelteti Hollóházáról. A régibb

idkben szürkésszinü, fél-porczellánszerü árú és kedény készült a gyár-

ban. Ezek REGECZ bélyeggel és évszámmal vannak ellátva. Fiedler

alatt a gyár jegye TELKIBÁNYA lett. A gyár 1870 óta fképen kö-

zönséges árút produkált, Wittich Gusztáv vezetése alatt azonban ma-

jolikacserépbl díszedények is készültek, a melyeknek mvészi díszíté-

sére Wittich nagy gondot fordított.

2439 . TÁNYÉR, leveles ornamentummal, 1838-ból.

Ajánd. Vozáry Mór.

2441 . TINTATARTÓ, petrezselyemlevél-mustrával. A
19. század közepérl. Ajánd. Born Brúnó.

2442 . FEDELES DOBOZ, 1862-bl. Ajánd. Fiedler

Szilárd.

2443 . TÁL, 1863-ból. Ajánd. Born Brúnó.

2444 HORDÓCSKA, a múlt század negyvenes évei-

bl. Ajánd. Born Brúnó.

2445 CSÉSZE, kékes-szürke, kemény kedény. A leg-

régibb példányok közül való. Ajánd. Fiedler Szilárd.

2446 TÁNYÉR, csipkésen bevagdalt peremmel, lap-

ján dombormves akanthusz-levelek, fenekén csillag. A
múlt század els felébl. Ajánd. Born Brúnó.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2448-2468.

2448 CSÉSZE, porczellán, részenként aranyozva. Teste

rokokó volútát képez. 1862-bl. Ajánd. Born Brúnó.

2449 . SÓ- ÉS PAPRIKATARTÓ, 1861-bl. Ajánd.

Lipcsey Viktória, a kassai Orsolya-szüzek zárdájának

fnöknje.

2451 . SÓTARTÓ, 1846-ból. Ajánd. Born Brúnó.

2452 TÁL, a múlt század 60-as éveibl. Ajánd. Fied-

ler Szilárd.

2453 . KULACS, 1863-ból. Egyik oldalán nagy virág-

bokréta, a másikon levélkoszorúban Baráti emlékül 1863.

fölirat. Ajánd. Komjáthy Lrincz.

2454 . GYÜMÖLCSTÁL, vörös, zöld zománczfestéssel

és aranyozással. Lapján dombormben szllevelek.

1864-bl. Ajánd. Wittich Gusztáv.

2456 FEDELES DOBOZ, petrezselyemlevél-mustrával

díszített. 1841-bl. Ajánd. Born Brúnó.

2457 . GYÜMÖLCSTÁL, a múlt század 60-as éveibl.

Ajánd. Fiedler Szilárd.

2459 . CSÉSZE; teste rokokó kartust ábrázol. 1862-bl.

Ajánd. Fiedler Szilárd.

2460 . SÓ- ÉS PAPRIKATARTÓ, 1847-bl. Ajánd.

Pásztor István.

2461 . FÜLES BÖGRE, 1862-bl. Ajánd. Fiedler Szilárd.

2462 TALPAS TÁL, a múlt század 60-as éveibl.

Ajánd. Born Brúnó.

2463 KULACS, kék és zöld zománczfestéssel. A múlt

század 40-es éveibl. Ajánd. Born Brúnó.

2464 . TÁNYÉR, lapján fogas lombozattal. 1863-ból.

Ajánd. Fiedler Szilárd.

2465 TÁNYÉR, áttört peremmel. A múlt század els
felébl. Ajánd. Born Brúnó.

2468 . KÁLYHAFIÓK MINTÁJA, bükkfa, homoruan
bevésett mustrával, mely díszedénybl kihajló virágcsokrot

ábrázol. Magyar, a 17. századból.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2469—2480.

2469 2471 POHÁR, 3 drb., vörös cserép. A 15— 16.

századból. Találták Kassán, házépítés alkalmával. Ajánd.

Herditzky János.

2472 . KÁLYHAFIÓK, zöld ólommázzal borított cserép.

Közepén csésze-idomú, homorú mélyedés. A 16. század-

ból. Az u. n. „Schüssel-Kachel“-ek csoportjába tartozik.

Találták Kassán, az ajándékozó udvarán a földben. Ajánd.

Pausz Tivadar.

2473 KÁLYHAFIÓK, zöld ólommázzal borított cserép.

Lapja közepén szakálas férfi balra néz, domború

mellképe, fején barettel. A 16. századból. Találták

Kassán, az ajándékozó udvarán a földben. Ajánd. Pausz

Tivadar.

2474 . FÜLES BÖGRE, feketés-barna cserépbl. Magyar,

a 15— 16. századból.

2475 . FÜLES KORSÓ, szürke cserépbl. Magyar, a

16— 17. századból.

2476 KÁLYHAFIÓK, zöld ólommázzal borított cserép.

Lapjának bemélyitett közepén fölkörives dongaboltozat

alatt, balusztrád mögött sisakba s pánczélba öltözött férfi

jobb felé tekint képe. Háta mögött kiemelked betkkel

e fölirat: IVDICIVM. A balusztrád középs lapján 1579

évszám. Találták Kassán, az ajándékozó udvarán, a

földben. Ajánd. Pausz Tivadar.

2478 . KÁLYHAFIÓK, zöld ólommázzal borított cserép.

Lapján félkörives dongaboltozatu, pilaszterekkel biró

renaissance architektúra alatt kissé jobbra néz koroná-

zott nnek domború mellképe, puffadt ujju ruhával s

fodros gallérral. A 16. századból. Találták Kassán, az

adományozó udvarán, a földben. Ajánd. Pausz Tivadar.

2480 KÁLYHAFIÓK, zöld ólommázzal borított cserép.

Besülyed lapján félkörives dongaboltozatu, pilaszterekkel

határolt ablakban szakálas férfi domború mellképe, fején

tollas barettel, nyakában kétsoros lánczczal. A 16. szá-
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2481—2489.

zadból. Találták Kassán, az adományozó udvarán, a

földben. Ajánd. Pausz Tivadar.

2481 BÖGRE, sárga cserépbl. Magyar, a 15— 16.

századból.

2482 BÖGRE, fehér cserépbl. Peremén hullámvonal-

ban haladó plasztikus, csipkeszerü dísz. Magyar, a

14

—

15 századból.

2483 KÁLYHAFIÓK, zöld ólommázzal borított cserép.

Lapjában dombormben gazdag renaissance lombdiszités

és szlfürtök. A 16. századból. Találták Kassán, az

ajándékozó udvarán, a földben. Ajánd. Pausz Tivadar.

2479 . VIRÁGTÁRTÓ EDÉNY, majolikacserép, sok-

szín zománczfestéssel és aranyozással. Modern. Készült

a telkibányai gyárban. Ajánd. Wittich Gusztáv.

2484 . FÜLES BOKÁLY, vörös cserépbl. Magyar, a

16— 17 századból.

2485 BÜTYKÖS, zöld ólommázzal borított cserép.

Kapcsos könyvet ábrázol. Magyar, a 1 7. századból.

2486 . F'ÜLES BÖGRE, vörös cserépbl. Nyakán be-

nyomott szalagdisz. Magyar, a 16— 17. századból.

2487 . KÁLYHAFIÓKNAK DARABJA, zöld ólommázzal

borított cserép. Lapján jobbra néz, hosszú, hegyes

szakálu férfi domború mellképe. Fején karimás kalap,

fels testén talár, felhajtott gallérral. A 16. századból.

2488 . Fül-ES KORSÓ, szürke cserépbl. Magyar, a

15

—

16. századból.

2489 KÁLYHAFIÓK MINTÁJA, bükkfából. Lapján

homoruan egy négylevelü rózsa bevésve. A 1 7. századból.

25. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

2490 2514 Holicsi fajánsz-edények. Összesen 25 drb.

A holicsi (Nyitramegye) híres fajánszgyárat 1746-ban Fcrencz
magyar király alapította. Régi, nagyszabású üzemében a külföldi, els
sorban az angol fajánszgyárak által szorítva s versenyképességében
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2490-2499.

megbénítva, mködését 1825-ig tartotta fönn, a mikor végkép meg-

sznt. A 18. század folyamán produkált s egykor nagy hírre vergdött

és messze fidre elterjedt termékei közül mindvégig gyártja a fehér

ónmázzal borított, színes virágokkal s czéhjelvényekkel díszített edé-

nyeket, asztaldíszeket s egyéb készleteket. A 19. század elején ólom-

mázas edényeket készít, miket gyakran ékesít a lehúzó-képek modo-

rában alkalmazott díszekkel. A gyár jegyét az edény fenekére festett

egyszer H bet képezte, a mihez sokszor egy más bet, talán az

illet csoport munkavezetjének, vagy a festnek névbetüje járul. Az
ólommázas edények bélyegét benyomott Hollitsch képezi.

2490 TÁNYÉR, gyengén gerezdes peremmel, lapján

nagyobb rózsacsokor s elszórt apró virág. A 18. századból.

2491 . FEDELES TÁL, két nagyobb virágcsokorral s

elszórt apró virágokkal díszített. Fedelén plasztikus alma.

A 18. századból. Ajánd. Ellinger János.

2492 FEDELES KANNA, peremén domború gyöngy-

sor, fedelén domború virágok s levelek. A 18. század

végérl. Ajánd. Lipcsey Viktória, a kassai Orsolyaszüzek

zárdájának fnöknje.

2493 TÁL, lapján szlfürt és lepkék. A 18. század-

ból. Ajánd. dr. Majorossy Géza.

2494 TÁNYÉR, ólommázas. Lapján lehuzó-képekkel

díszítve. A 19. század elejérl. Ajánd. Bubics Zsigmond.

2495 - GYÜMÖLCSTARTÓ, négy delfint ábrázoló vo-

lutás lábon áll. A 18. századból.

2496 . FEDELES DOBOZ, festett virágokkal. A 18.

századból.

2497 . FEDELES FÜLES KANNA, virágdiszitéssel. A
18. századból. Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn.

2498 TÁNYÉR, hullámosán bevagdalt széllel, virá-

gokkal. A 18. századból. Ajánd. Kontz György és neje.

2499 . TÁNYÉR, csipkés széllel, festett tájképpel s

virágokkal diszitve. A 19. század elejérl. Ajánd. Bubics

Zsigmond.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2500—2512.

2500 . FÜLES IBRIK, tájképpel s virágokkal. A 19.

század elejérl. Ajánd. Ellinger János.

2501 TÁNYÉR, nyolczszögü lapján virágokkal. A 18.

századból. Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn.

2502 . TÁLCZA, lapján tájkép fákkal s házakkal. A

19. század elejérl. Ajánd. Ellinger János.

2503 . ASZTALDÍSZ, sokszín zománczfestéssel. Teste

alsó része gerezdes kagyló, ebben 3 volúta közt ugyan-

annyi maszkaron, alattuk s a volútákon 1— 1 kisebb

kagyló. A központi tengelyen 3 domború arcz, csúcsán

gerezdes medencze. A befejez díszt egy delfinen nyar-

galó gyermekalak alkotja plasztikus kivitelben. Morva-

országi készítmény, a holicsi gyár modorában. A 18.

századból. Ajánd. Klimkovics Béla.

2504 TÁNYÉR, hullámosán bevagdalt széllel, virágok-

kal. A 18. századból. Ajánd. Kontz György és neje.

2505 . TÁNYÉR, csipkés széllel, festett tájképpel s

virágokkal díszítve. A 19. század elejérl. Ajánd. Bubics

Zsigmond.

. 2506 FÜLES IBRIK, oldalán egy-egy kartusban

ugyanannyi amorette. A 19. század elejérl. Ajánd.

Lipcsey Viktória, a kassai Orsolyaszüzek zárdájának

fnöknje.

2507 . FEDELES, LÁBAS BÖGRE, virágokkal díszítve.

A 18. századból. Ajánd. dr. Majorossy Géza.

2509 TÁL, hullámos szél, gerezdes peremmel. Lap-

ján lepkék, rovarok s két spárga-növény festve. A 18.

századból. Ajánd. dr. Majorossy Géza.

2510 TÁNYÉR, ólommázas, lapján lehuzó-képekkel

díszítve. A 19. század elejérl.

2511 FEDELES DOBOZ, levelekkel díszítve. A 18.

századból. Ajánd. kellemesi Melczer István.

2512 TÁNYÉR, hullámos széllel, lapján virágok. A
18. századból. Ajánd. Kontz György és neje.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2513-2517

2513 FÜLES KOSÁR, áttört testtel, csavart füllel.

Külsején elszórt virágcsokrok. A 18. századból. Ajánd.

dr. Majorossy Géza.

2515 2545 Kassai fajánszedények s egyéb tárgyak.

Összesen 68 darab.

A kassai kedénygyár a múlt század legelején keletkezett s körül-

bell 1845-ben sznt meg. 1801-ben öt kassai polgár folyamodott a

városhoz, hogy a város fels kapujától keletre fekv, az erdítésekhez

tartozó épületet engedjék át részükre gyári helyiségül. A helytartó-

tanács 1804. aug. 28-án kelt privilégiuma szerint a gyár K\ k. privi-

legirte ungarische Kaschaucr Englisch - Steingutfabrik nevet nyert s a

mai Mária-udvar helyén, a gyárutczában állott. Az anyag, melyet a

kassai kedénygyár feldolgozott, tapolcsányi (Teplicsán) fehér agyagból

és kisfal usi (Maloveszka) mészhomokból állott. A máz gyanánt szol-

gáló anyagot glétbl és kvarczból égették, a midn még hamuzsirt,

arseniket, üvegcserepeket, földpátot s fehér földet adtak hozzá, mire a

kihlt tömeget, miután azt a vasokkertl megtisztították, megrölték.

Az edények korongon és formákban készültek. A díszítésül szolgáló

festékek közül a zöldet kóbaltoxidból, a vöröset kromsavas káliból és

magyar vitriolból, a bíborvöröset pedig ónoldatból és aranyból készí-

tették. Az edényeket külön tokokba zárva helyezték az éget kemen-

czébe. A gyár virágzása korában 20 korongozó, 10 fest, 1G éget,

6 iszapoló, 1 molnár s 1 tokkészit talált foglalkozást a gyárban. Eze-

ken kívül volt egy igazgató, egy munkavezet és egy könyvel. Heten-

ként négyszer égettek
;
minden egyes égetés a nagyobbik kemenczében

200, a kisebbikben 100 írt érték edényt produkált. A kassai gyár

jegye egy benyomott K bet, vagy benyomva Kaschau felirat volt.

Megjegyzend, hogy Kassán 1830 körül Piverotti Oszvaldnak is volt

egy hasonló iparvállalata.

2516 FÜLES KANNA, kék zománczfestéssel. Ajánd.

Spirkó Dezs.

2516 a. CZUKORHINT. Ajánd. özv. Schvartz Vin-

czéné úrn.

2516 b. POHÁRKA, kék zománczfestéssel. Ajánd. özv.

Schvartz Vinczéné úrn.

2517 . DÍSZEDÉNY, kék zománczfestéssel. Alsó részén

plasztikus szlfürt.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2518-2525.

2518 . TÁNYÉR. Peremén keskeny koszorú. Ajánd.

özv. Juhász Mihályné úrn.

2518 a. FEDELES DOBOZ. Ajánd. özv. Schvartz

Vinczéné úrn.

2518 b. FSZERTARTÓ, fedéllel, sokszín zománcz-

festéssel. Fedelén mezítelen gyermek plasztikus alakja,

kezében mozsárral. Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.

2519 TÁNYÉR. Peremén dombormves koszorú. Ajánd.

Lipcsey Viktória, a kassai Orsolyaszüzek zárdájának

fnöknje.

2519 a. GYERTYATARTÓ, sokszín zománczfestéssel.

Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.

2520 . FÜLES KOSÁR. Kihajló pereme áttört fonott

mustrával. Ajánd. Aranyossy Gézáné úrn.

2521 . DÍSZEDÉNY. Négyszögü talpa peremén dom-

ború akantuszlevelek. Oszlopot képez, lépcszetesen

emelked testének egyik oldalán domború gyermekarcz,

melynek szájából viz ömlik. Az oszlop tetején kétfülü,

domború fesztonokkal ékesített váza, két oldalán egy

leányka s egy hu plasztikus álló alakjával. Ajánd. Czir-

buszné úrn.

2523 LEVESES TÁL, fedvel, sokszín zománczfes-

téssel. Füleit plasztikus leányalak képezi, hátán gyümölcs-

csel telt kosárral. Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.

2524 FÜL.ES KOSÁRKA, áttört teste sokszín zo-

mánczfestéssel díszített. Ajánd. Czirbuszné úrn.

2526 FÜLES KOSÁR, áttört mustrával. Ajánd. Ara-

nyossy Gézáné úrn.

2525 SZOBROCSKA. Négyszögü talpon álló teste

hengeralaku oszlop, melyen egy csókolódzó férfiúnak s

nnek plasztikus mellképe van ábrázolva. Ajánd. Vár-

koly János.

2525 a. GYERTYATARTÓ. A 2519/a. számúnak párja.

Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.
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felébl.





IX. SZÁMÚ TEREM. 2531 2546.

2531 KULACS, négy apró, szakálas emberft ábrá-

zoló lábacskán áll. Ajánd. Kontz György és neje.

2532 LEVESES TÁL, fedéllel. Fedelén vörös levél-

csomón a Carlina nev virág plasztikus alakja. Ajánd.

Petrányi Géza.

2533 TÁNYÉR, sokszín zománczfestéssel, pereme

áttört. Ajánd. Czirbuszné úrn.

2535 TÁL, sokszín zománczfestéssel
;
pereme áttört,

lapján e felírás : Kassai emlék. Ajánd. Ostrowski Szaniszló.

2535 'a. DOMINÓJÁTÉKHOZ VALÓ K. 12 darab.

Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.

2536 a. TÁNYÉR, áttört peremmel, kék zománczfes-

téssel. Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.

2538. DÍSZEDÉNY. Ajánd. Czirbusz Ilona urhölgy.

2538 a. TÁL, Meander vonalakkal áttört peremmel s

dombom akantuszlevelekkel. Ajánd. özv. Schvartz Vin-

czéné úrn.

2539 TÁNYÉR. Peremén domború levélkoszoru, lap-

ján domború csillagban nefelejcs-csokor. Ajánd. Czir-

buszné úrn.

2539'a. KOSÁR, tányérral, kék zománczfestéssel dí-

szítve. Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.

2541 TÁNYÉR, sokszín zománczfestéssel, áttört

peremmel. Ajánd. Maurer Rezs.

2541 a. MELEGÍT-EDÉNY, a hozzávaló kannával.

Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.

2542 a. DOMINÓJÁTÉKHOZ VALÓ K, 12 darab.

Ajánd. özv. Schvartz Vinczéné úrn.

2543. LEVESES TÁL. Ajánd. dr. Kosztka József.

2544. MELEGÍT-EDÉNY alsó része. Ajánd. Spirkó D.

2546 TÁNYÉR, kedény, áttetsz ólommázzal s kék

zománczfestéssel. Pereme fonadékos díszt mutat
;
lapján

apró virágok. A rozsnyói gyár készítménye, a 19. szá-

zad elejérl.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2547-2552.

A rozsnyói kedénygyárat a múlt s/ázad harminczas éveiben ala-

pították s rövid fönnállás után, a század derekán megsznt.

2547 2549 . A tatai fajánszgyár edényei. Összesen 3 drb.

A tatai fajánszgyárat a 18. század nyolczvanas éveiben Sclilögel

János György alapította, kirl a gyár vejére, Pasteiner Józsefre szállt.

Pasteiner a gyárat Fischer Farkas-nak, a herendi gyár késbbi alapító-

jának adta el, kirl az Fischer Mórra
,
majd Fischer Károlyra szállott,

ki azt a Hardtmuth-czégnek adta el. A régebbi edények általános

jellegükre nézve hasonlók a holicsiakhoz s a legszebbek azok, a melyek

Pasteiner idejébl valók s P betvel jelölvék. A gyár rendes jegye

a festett T bet.

2547 KOSÁR, majolikacserép, fehér ónmázzal. Teste

áttört. A 18. századból.

2548 . FEDELES, FÜLES IBRIK, majolikacserép, fehér

ónmázzal. Fedelén dombormves körte. A 18. századból.

2549 . ORVOSSÁGOS EDÉNY, majolikacserép, fehér

ónmázzal, sokszín zománczfestéssel diszitve. Oldalán

az osztrák császári kétfej sas, paizszsal, ebben ELLEC
HÍR PIC felirat. A 18. századból.

2550 2553 . HERENDI PORCZELLÁN-EDÉNYEK.
Összesen 4 darab.

A herendi porczellángyárat 1838-ban Stingel J. alapította. Jelenleg

i» mködik s legjelesebb hazai ipartelepünk sorába tartozik. 1839—40-ben

els tulajdonosától Fischer Móricz vette át, ki alatt úgyszólván kizá-

rólag régi külföldi edényeket, sévresit, vieux saxe-t, khinai Ming-por-

czellánt, capo di montei, Walles-árut stb. másolt a gyár s e téren

nagy hírre tett szert s kitn eredményeket ért el. 1884-ben 150,000

frt alaptkével részvénytársasággá alakult át, minthogy azonban legels

sorban készítményeinek nagy mvészi értékére ügyelt, bár hírnevében

emelkedett, üzletileg nagy veszteségei voltak. Késbb az állam nagy-

mérv támogatásával újabb lendületet vett. A magyar királyi udvar

asztali készletei e gyárban készültek.

2550 TÁNYÉR, sokszín zománczfestéssel és aranyo-

zással. Ajánd. Bubics Zsigmond.

2551 . 2552 FEDELES DOBOZ, TÁNYÉRRAL, sok-

szinü zománczfestéssel és aranyozással. Ajánd. Bubics

Zsigmond.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2553—2559

2553 TÁL, sokszín zománczfestéssel. Lapján kilencz

virágcsokor, fonadékos díszt ábrázoló peremén I F H
betkbl álló monogramm. Ajánd. Bubics Zsigmond.

2554 TÁNYÉR, fajánsz, áttetsz ólommázzal és kék

zománczfestéssel. Murányi készítmény, a 19. század els

felébl. Ajánd. dr. Kosztka József.

A murányi (Gömörmegye) köedénygyár a 19. század elején

keletkezett s a század közepe táján sznt meg. A gyár jegye az

edénybe nyomott MURÁNY volt.

2555 2557 Batizi edények. Összesen 3 darab.

A batizi (Hunyadmegye) kedénygyárat 1822-ben a franczia szár-

mazású D'Andrc alapította. 1850— 1858-ig Ha, D’Andié Ferenc*, volt

a gyár birtokosa, Pradel pedig a mvezetje. D’André Bethlen Olivér-

rel perbe keveredvén, elszegényedett, minek következtében a gyár is

megsznt. A batizi fajánsz a legjobb magyarországi gyártmányok közé

sorolható s a sárgásszinü, igen kemény mázzal biró korai gyártmányokon

a bécsi porczellán befolyása észlelhet. Elfordulnak a batizi edények

között színes vasoxydos agyagból készített s átlátszó mázzal biró

darabok is, valamint olyan példányok, melyek fényes fekete mázzal

vannak bevonva s a melyek valószínleg a Wedgwood-edények befolyása

alatt készültek. A gyár jegye : BATIZ volt, az edénybe benyomva.

2555 FÜLES CSÉSZE, sötétbarna fényes mázzal.

2556 . FEDELES, FÜLES IBRIK, sötétbarna fényes

mázzal.

2557 FÜLES CSÉSZE, sötétbarna, fényes mázzal.

2558— 2561 . IGLÓI EDÉNYEK. Összesen 4 darab.

Az iglói (Szepesmegye) kedénygyár 1832-ben keletkezett s 1869-ig

állott fenn. A gyár jegyeként czimerpaizsban kétfej sas, két keresztbe

helyezett bányászkalapács (az »Eisen« és »Schlagel«) és a város neve

szolgált az edénybe benyomva.

2558 TÁNYÉR, áttört peremmel, kék zománczfestés-

sel. Ajánd. Stenhura Szidi úrhölgy.

2559 . TÁL, sokszín zománczfestéssel. Lapja közepén

virágcsokor.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2560—2564,

2560 . LÁBAS, FEDELES EDÉNY, sokszín zománcz-

festéssel díszítve. Három, állatkarmat ábrázoló lábon áll,

az érintkezési pontokon domború akantusz-levélcsom ók-

kal
;
testén oldalt két kecskeszarvval bíró plasztikus em-

berf, a fedél peremén domború virágok, a csúcsán

pedig fekv szfinksz. Ajánd. Istványi Ferencz.

2561 FÜLES KORSÓ
;

testén magas dombormben
fák között négy kutya s ugyanannyi farkas. A flet

ágaskodó róka plasztikus alakja képezi. Ajánd. özv.

Jászay Gáborné úrn.

2562 ., 2563 . KÖRMÖCZBÁNYA1 EDÉNYEK. Össze-

sen 2 darab.

Kórmóczbányán a kedénygyártást Wacholt Mátyás gyógyszerész és

KariHenrik vés-mester 1800-ban kezdte meg. 1 868-ban a Kossuc/i-czég

vette meg a gyárat, melyet ma is üzemben tart. A finom fajansz-gyártmá-

nyok közül fleg a máz alá nyomtatott, kék mustrákkal ellátott dara-

bokat készítették. A régi tárgyak KR jellel vannak jelölve, késbb
pedig »IvREMNITZ«-et találunk az edénybe benyomva, végre 1884-tl

kezdve a gyár jegye: KÖRMÖTZ. Mióta a kiváló példányok Antal

Bcla festményeivel diszittetnek, azóta még a városi czimert is ráfestik.

2562 TÁNYÉR, kék zománczfestéssel diszitve. Fene-

kén : KREMNJTZ. Ajánd. Kozák István.

2563 TÁNYÉR, áttört, csipkézett szél peremmel.

Lapján dombormv szllevél. Fenekén: KREMNITZ.
Ajánd. Kozák István.

2564 TÁNYÉR, kedény, áttetsz mázzal. Lapján

koczkázott mezben egy-egy csillagidomu virág, peremén
akantuszlevelek. Fenekébe benyomva MtSKOLCZ 1839.
A miskolczi fajánszgyár a 19. század elején keletkezett. Az ötvenes

években Mildner Alajos Ferencz alapított egy másik kedénygyárat, mely
mködését a hatvanas években beszüntette. 1885 óta Kos István

,

kinek ott már régebben porczellánfcst mhelye volt, ismét uj k-
edénygyárat állított föl. A régebbi gyár jegye benyomott góth vagy
latin-bets MISKOLCZ volt, a név fölött a kétfej sassal. Ismerünk
azonban olyan, a tataiakhoz hasonló miskolczi kedényeket is, a me-
lyeken Novothny gyártulajdonos ueve van a város neve mellé bepréselve.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2565—2566,

I

2565 TÁLCZA, majolikacserép, fehér ónmázzal, sok-

szín zománczfestéssel. Teste nagyobb levelet ábrázol,

melyen három szllevél s ugyanannyi kisebb virág fek-

szik. Fenekén fekete festékkel: P. Pápai, a 19. század

elejérl. Ajánd. Bálint N.

A pápai (Veszprémmegye) cs. kir. szabadalmazott kedénygyárat

1802-ben Schneller és Postbichal pápai polgárok alapították. 1810-ig

mint tulajdonos, több társas czég váltotta föl egymást benne. 1810-ben

négy társtulajdonosa volt, kik szétválván, a gyár Winter Mátyás tulaj-

donába került. Winter építtette Windschügel mvezet tervei szerint a

gyár öt új körkemenczéjét, a melyek e nemben az els példányok vol-

tak hazánkban. A gyár a hazai nyers anyagokat nem ismervén, távoli

helyekrl szerezte be azokat. így a kvarczot Gráczon át St.-Veithból

(Karinthia), az agyagot pedig Kis-Ldrl (Veszprémmegye), Losdorfból

(Sopronmegye) és állítólag Mária-Zellbl. A pápai gyárban leginkább

kék-, többszín és mázfestéssel díszített edényeket gyártottak, de ké-

szültek fekete engobeos edények is. A gyár késbb Winter vejére,

Dracksils Jánosra ,
1838—39-ben pedig Fischer bérlre ment át, a

mikor Maycr János György vette meg, ki 1866-ig bírta, a mikor is a

gyártást Pápán beszüntették. A gyár jegye a bepréselt Papa,
fölül vagy

alul néha a gyáros nevével.

2566 FÜLES KANCS, fajánsz, áttetsz ólommázzal

és sokszín zománczfestéssel. Fenekébe benyomva

:

HOLLÓHÁZA. I. Modern hollóházai gyártmány. Ajánd.

Myskovszky Viktor.

A hollóházai (Abauj-Tornamegye) Károlyi-féle fajánszgyár körülbelül

60 év óta áll fenn. Bérlje, a tavaly elhunyt Istványi Ferencz, produk-

tív tekintetben a gyárat magas fokra fejlesztette. Fczikke a közhasz-

nálatra szolgáló népies edény, de díszedényeket s kiváló minség
kályhákat is készítenek benne.

26. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Ó-bécsi porczellán a 18. századból. Összesen 58 da-

rab. Ajándékozta Bubics Zsigmond, kassai püspök.

A bécsi porczellán-gyárat 1718-ban a hollandi származású Du
Paquier alapította, miután ehhez a meisseni fejedelmi gyártól pénzzel

s ígéretekkel elcsalt két arkanistát, Stenzelt és Hungert, sikerült meg-
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nyernie. VI. Károly császár 1718. máj. 27-én adja meg a szabadalmat

Du Paquiernak ^mindenféle módon diszitett porczellán, majolika, vala-

mint indián-edények készítésére és eladására.* A gyár azonban a pro-

dukált anyag kitn volta daczára aránytalan üzletköltsége miatt nem

prosperálhatott s még Stenzel fizetését sem fedezhette, a miért ez

elkeseredésében a 15,000 frt minta- s egyéb készletet megsemmisítette

s a porczellángyártás titkával együtt Bécsbl megszökött. Du Paquier

hosszabb kísérletezés után feltalált ugyan valamelyes porczellán-masszát,

de ez az elbbihez s a meissenihez képest hitvány minség volt s

csak éppen hogy elfogadható porczellán-árút szolgáltatott. 25 évi ten-

gdés után s midn már a bukás szélén állott, 1744-ben Mária-Terézia

elrendelte a gyár megvételét 45,549 forinton. Ettl az idtl 1864-ig,

elegend államsegély és pártolás hiányában történt megsznéséig, állami

intézet maradt.

A bécsi porczellángyár mködését e 146 évre kiterjed pályafutása

alatt 5 szakaszra szokták felosztani

:

/. szakasz
,
I/i8—1/44. A gyár Du Paquier magánvállalata. A da-

rabok kissé sárgás fehér anyagból készülnek ;
ízlésük a XIV. Lajos

korabeli, de a diszitésnél ritkán khinai motívumokat is használnak.

Jellemz egy vérvörös vasoxyd-festék alkalmazása. Gyárbélyeg még

nem fordul el.

2. szakasz
, 1/44— 1/84 . A gyár mint császári vállalat. A gyárt-

mányok eleinte meisseni minták után, rokokó ízlésben készülnek, ké-

sbb sévresi gyártmányokat is utánoznak. Gyárbélyeg gyanánt az osztrák

czimert ábrázoló, méhkashoz hasonló bélyeget használták, eleinte a

masszába mélyítve, késbb kék festékkel a máz alá festve s beégetve.

j. szakasz
,
1/84— /rS'05 . A gyár virágzásának korszaka Sorgenthal

vezetése alatt. A gyár világhírre vergdik. A finomabb edények díszí-

tésére a legnagyobb gondot fordítják
; a gyár mellé mipariskolát csa-

tolnak, a melyben a mvészi akadémia tanárai oktatják a gyárban

alkalmazott munkásokat és mvészeket. Leithner József gyári vegyész

feltalálja az aranyozásnak azt a nagy feltnést kelt módját, a mely-

lyel az aranyat az edényre dombormves rajzok módjára lehet alkal-

mazni s a mi valódi bécsi specialitássá fejldött. A gyár jegye máz

alatt a kékkel festett s beégetett »méhkas«, 1800-tól kezdve az évszám

három utolsó jegyének benyomásával.

4. szakasz, 1805— 182/. A gyár Niedermayer Máté vezetése alatt.

A politikai viszonyok lankasztó hatása alatt a gyár anyagilag és m-
vészi tekintetben sülyed. E mellett az angol fajánsz és az olcsó cseh

porczellán versenye is megbénítja mködését. A gyár jegye máz alatt
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2572—2604.

a kékkel festett s beégetett »méhkas«, az évszám három utolsó, be-

nyomott jegyével.

5. szakasz , 1827— 1864. A gyár sülyedésének s feloszlásának kor-

szaka. A gyárjegy a masszába nyomott *méhkas*, az évszám három

utolsó, benyomott jegyével.

2572 GYÜMÖLCSTÁL, egyszersmint asztaldísz. Nyele

plasztikus virágokkal befuttatott fatörzset ábrázol, egy

német öltözet férfi s egy n alakjával. Mindkett kezé-

ben s a n kötényében virágok. Harangidomú csészéje

bordásán áttört.

2580 . FEDELES, FÜLES TÁL, sokszín zománcz-

festéssel és aranyozással, ezüstözött peremmel és dom-

bormüvekkel. Fedele csúcsán ezüstözött, ül férfialak

;

oldalán áttört mivü indák s ezeken plasztikus virágok,

továbbá két fül s két maszkaron, melyek az indákat szá-

jukba fogják. A tál belsejében festett virágcsokor. A gyár

második szakából. (1744 —1784.)

2581 GYÜMÖLCSTÁL, sokszín zománczfestéssel és

aranyozással. Kagylóidomú teste gyengén bordázott.

Közepén egy nagyobb khinai modorú chrysanthemum,

körötte 6 apró virág. A gyár harmadik szakából. (1784

— 1805.)

2587 . FEDELES, FÜLES TÁL; sokszín zománcz-

festéssel. Külsején 13 virágcsokor s egy-egy plasztikusan

tagozott fül, oldalán bevágásokkal czifrázva. Fedelén 9

festett virágcsokor, csúcsán tobozalakú gomb. A gyár

els szakából. (1718— 1744.)

2591 GYÜMÖLCSTÁL, sokszín zománczfestéssel és

aranyozással. Teste rokokó volúta. A gyár második sza-

kából. (1744— 1784.)

2604 TÁNYÉR, sokszín zománczfestéssel. Peremé-

nek széle csipkésen bevagdalt s küls szélén fonadék-

mustrával díszített, a sima lapig lehaladó, 5—5 ferdén

csavarodó gerinczczel. Lapján virágok. A gyár harmadik

szakából. ( 1 784— 1 805.)
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2607-2641,

2607 . TÁL, sokszín zománczfestéssel. Peremén dom-

ború mustra, lapján virágok. A gyár harmadik szakából.

(1784—1805.)

2613 TÁNYÉR, sokszinü zománczfestéssel. Lapja kö-

zepén egy nagyobb virágcsokor, a peremen ketts rács-

müvei váltakozó dupla kartusok. Jean Berain franczia

mvész (az idsebb: 1639— 1711, az ifjabb: 1678

—

1726) modorában festve. A gyár második szakából.

(1744—1784.)

2616 TÁNYÉR, sokszinü zománczfestéssel és aranyo-

zással. Khinai modorú virágokkal, csigaalaku díszekkel

s egy pillangóval. A gyár harmadik szakából. (1784

—

1805.)

2618 TÁL, sokszinü zománczfestéssel. Négyszög
lapján virágcsokrok. A gyár második szakából. (1744 —

1784.)
V

27. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Bécsi porczellán a 19. századból. Összesen 54 darab.

Ezenkívül 2 gyertyatartó szerpentinbl. Ajánd. Bubics

Zsiginond kassai püspök. A 2626. számút Lipcsey

Viktória, a kassai Orsolyaszüzek zárdájának fnöknje.

2625 ., 2627 . GYERTYATARTÓ, sötétzöld szerpentin-

bl. Modern. Készült Borostyánkn, Vasmegyében.

2626 , GYÜMÖLCSKOSÁR, egyszersmind asztaldísz,

zöld és barna zománczfestéssel. 1831-bl.

2632 és 2641 DÍSZEDÉNY, sokszinü zománczfestéssel s

gazdag aranyozással. Az egyiknek oldalán egyfell a telefont

allegorizáló csoportozat, alatta a festmvész neve : F.

Mohaupt, más oldalán lebeg leányalak, keblén galamb-

bal. A másiknak oldalán egyfell a posta allegorikus

csoportja, alatta ugyanannak a festnek a neve, más
oldalán lebeg nalak, kezében galambbal. Modern
munka.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2634-2652,

2634 TÁNYÉR, sokszín zománczfestéssel s aranyo-

zással. Lapján a tenger partján busuló Ariadne, eltte

síró Ámor.

2638 . CSÉSZE, TÁNYÉRRAL, kék és ibolyaszinü

festéssel és domború aranyozással. Empire.

2639 TÁNYÉR, sokszín zománczfestéssel s aranyo-

zással. Lapján a zenét allegorizáló nalak, kezében

háromszöggel, lábai eltt dobbal.

2643 . TÁNYÉR, sokszín zománczfestéssel s aranyo-

zással. Peremén négyszög kartusokban lictori köteg,

hadi jelvények s fegyverek, lapján Julius Caesar mell-

képe a felirattal. 1818-ból.

2649 . TÁNYÉR, sokszín zománczfestéssel és ara-

nyozással. Lapján Augustus római imperator mellképe.

1817-bl.

2652 TÁNYÉR, vasbádog, krémszín lakkfestékkel be-

vonva. Lapján pálmafa alatt épületek s az eltérben két

étkez khinai ember festve. Khinai porczellánedénynek

európai utánzata bádogból, a 18. századból. Ajánd. Bubics

Zsigmond kassai püspök.

28. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

2674 2694 Delfti (Hollandia) fajánszedények. Össze-

sen 21 darab.

A delfti fajánszedények gyártása az 1600-ik év körül kezddik s a 19.

század elejéig tart. A 17. század közepén valósággal világhírre vergdik s

kezdetben a hollandi életbl vett motívumokat, leginkább Frederic van

Frytom tájképeit és Abraham de Kooge figurális rajzait alkalmaz-

ták, úgyszólván kivétel nélkül kék szinü festményekben az edényekre.

A 17. század közepén, hogy a hollandi fazekasoknak a hazájukbeli

kereskedk által Japánból importált s Európában ismeretessé vált

porczellánáruk versenyével szemben védekezniük kellett, a delftiek

utánozni kezdték a japáni porczellánt s pedig alakra s díszítésre nézve

oly sikeresen, hogy a kék-fehér delfti edény nemcsak világszerte kere-

sett czikké vált s Európa minden részébe eljutott, de sok helyen
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2674-2685.

több-kevesebb sikerrel utánozták is. A delfti edények jellemz tulaj-

donsága a sr, fehér, vagy kékes árnyalatú ónmáz, a melyre rendesen

kék színnel festették a japáni és khinai diszit-stilusból merített

motívumokat, de ismerünk olyan delfti edényeket is, a melyek sárga,

vörös, zöld és ibolyaszinnel, st aranynyal is diszitvék. Ezek ritkábban

fordulnak el. A delfti fazekas a legkülöub fajtájú edényeken kiviil

falboritásra szolgáló lemezeket, asztallapokat, st hegedket is készí-

tett cserépbl.

2674 TÁNYÉR. Kerek teste domború gerinczekkel

s kék zománczfestésü gyümölcsökkel díszített. A 18.

századból. Ajánd. Bubics Zsigmond.

2676 . TÁL, pereme szélén csipkésen bevagdalt, lapján

japáni alakok, virágornamentumok és tájképek kék zo-

mánczfestéssel. A 1 7. századból. Ajánd. Lipcsey Viktória,

a kassai Orsolyaszüzek zárdájának fnöknje.

2678 TÁL, lapján kék zománczfestéssel japáni n-
alakok, virágornamentumok és tájképek. Fenekén G K
betkbl alakított mesterjegy. A 17. századból. Ajánd.

Lipcsey Viktória, a kassai Orsolyaszüzek zárdájának

fnöknje.

2681 . TÁL, kék zománczfestéssel. Kerek lapján japáni

modorú tájkép tóval, hegyekkel, növényekkel s kacsák-

kal. A 17. századból. Ajánd. Lipcsey Viktória, a kassai

Orsolyaszüzek zárdájának fnöknje.

2682 . FÜLES KORSÓ, kék zománczfestéssel. Dinnye-

idomú testének két oldalán lombok közt egy-egy japáni

férfialak. A 18. századból. Ajánd. Kontz György és neje.

2683 TÁL, kék zománczfestéssel. Kerek peremén tra-

pézalaku mezk, ezekben váltakozva virágornamentum

s tájkép, egy-egy ül emberalakkal. Lapján egy álló alak

s tájképrészletek. A 1 7. századból. Ajánd. Lipcsey Vik-

tória, a kassai Orsolyaszüzek zárdájának fnöknje.

2685 . PALACZK, kék zománczfestéssel. Körtealaku

testén fák között két ül japáni férfi. Ónból készült fe-
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2687—2694,

dele csavarra jár
;
oldalán négyszögü ónlemez, ebbe be-

vésve M W 1712. Ajánd. Myskovszky Viktor.

2687 . FÜLES KORSÓ, kék zománczfestéssel. Gömb-

idomu testén virágok között négy madár. Füle csavart.

Nürnbergben készült delfti utánzat a 18. századból.

Ajánd. Kaynár Vilmos.

2688 CSÉSZE, kék zománczfestéssel. Szividomu tes-

tén virágcsokor s ezen egy papagályalaku madár. Delfti,

a 18. századból. Ajánd. Kontz György és neje.

2691 . FEDELES FÜLES KORSÓ, kék zománczfes-

téssel. Gömbidomu testén virágos váza s 3 japáni féríi.

Füle csavart, fedele ón. Nürnbergben készült delfti után-

zat a 18. századból. Ajánd. Kontz György és neje.

2689 TÁNYÉR, kék zománczfestéssel. Lapján gazdag

level- s virágornamentum, elszórt csillagidomok és apró

pontok. Fenekén mesterjegy. Delfti, Pynacker és Keyzer

mhelyébl, 1680 tájáról. Ajánd. Klimkovics Béla.

2694 FÜLES KANCSÓ, kék zománczfestéssel. Körte-

idomú testén nagyobb kartusban ül japáni emberalak.

Felületének többi részét csigavonalban haladó orna-

mentum borítja. A 18. századból. Ajánd. Muszka Ro-

zália úrn.

2695 2735 . KHINAI ÉS JAPÁNI PORCZELLÁN.
Összesen 41 darab.

Khinában a porczellánkészités titkát sidk óta ismerik. Vannak

irók, a kik vitatják, hogy Kr. születése eltt már 2698 esztendvel

készítettek porczellánt Khinában, mások viszont azt állítják, hogy a

valódi porczellán gyártását a khinaiak csak 185 évvel Kr. e. találták

föl. Ha a legrégibb, idáig ismert porczellánemlékeket tekintjük, a me-

lyek sorába a 4. századból származó, de ma már nem létez nankingi

porczellán tornyot és a Sung-dinasztia (960— 1278) korából származó s

már fejlett technikai s mvészi nívón álló edényeket sorozhatjuk, a khinai

évkönyvek s feljegyzések megbizhatlansága daczára is el kell ismer-

nünk, hogy a porczellángyártás titka Khinában fölötte régi kelet s

több száz esztendvel megelzi a nankingi porczellántorony felállítását.
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IX. SZÁMTJ TEREM.

A khínai porczellán, ha még oly finom is, sohasem hófehér, de

kissé zöldes szín és sajátságos fény. Anyaga áttetsz, törése igen

finom kristályos. A festésre vastagon felrakott zománczfestékeket hasz-

nálnak
; a díszít motívumok bizarr természetek s nem naturalisztiku-

sak, de fantasztikus növényekbl és állatokból állanak. Az edények

alakjai sidk óta alig szenvedtek változást
;

a tojás-, a töml- vagy

körteforma falakokat s ezek változatait készíti ma is a khinai kerami-

kus s az edények falait oly vékonyra képes alakítani, hogy az a tojás

héjánál nem vastagabb. Ezeket az edényeket tojáshéjporczeliánnak

(eggshells) nevezik. A khinai porczellánnak egyik különlegessége az

u. n. repedéses porczellán (porcelaine craquellée). A repedések a máz-

ban vannak s azáltal keletkeznek, hogy !a máz alatt lév anyag s maga

a máz különböz terjedésbeli képességgel bir. A repedések nagyobb

vagy kisebbszemüek, néha pedig halpikkelyekre emlékeztetk, a mikor

az edény pisztrángos porczellán nevet nyer. Hogy a repedések jobban

feltnjenek, a khinaiak azokba festanyagot dörzsölnek be.

Az els császári porczellángyárakat Klímában 583-ban alapították

King-te-csöng városában s ezekben kizárólag az udvar számára dolgoztak.

Amint ezt a kutatásoknak kideriteniök sikerült, Ivhinában eleinte

csak fehér porczellánt gyártottak s csak a Csin-dinasztia korában

(265— 419) kezdték az edényeket kék kóbaltfestékkel disziteni. A kü-

lönböz uralkodóházak más-más szín edényeket használtak s azt a

színt sem a mandarinnak, sem a polgári osztálynak nem volt szabad

használnia. így’ például a már említett Csili-dinasztia színe a kék volt,

a Somiaké a zöld, a Csong-dinasztia idejében (821-ben) az udvari por-

czellán fehér alapon a nefrit khöz hasonló zöld festéssel volt diszitve,

Csi-Csong császár pedig 954-ben azt óhajtotta, hogy az udvara szá-

mára készítend porczellán olyan szín legyen, mint »es után az ég«.

A 12. századtól kezdve nemcsak a császári udvar, de a mandarinok,

a hivatalnokok s a köznép számára külön-kiilön fajtájú porczellán volt

megszabva, a melyekbl csak az utolsót volt szabad külföldre kivinni.

Végre a 17. században a sárga lett az udvari szin. A mai khinai por-

czellánipar nagyban dolgozik a külföldi export számára is. E készít-

mények azonban inkább az európai Ízlés számára készülnek s nem

nyújtanak helyes fogalmat az igazi khinai mvészetrl.

A khinai porczellánt már a 16. századtól kezdve megpróbálták utá-

nozni Európában s daczára, hogy különösen az újabb idkben a por-

czellángyárak kiváló haladást tanúsítottak, az igazi khinai porczellánt

a maga valóságában egyik sem képes utánozni. E tekintetben Khina

ina is a legels a fold kerekségén.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2695—2720.

2695. Tintatartó, khinai, a 18. századból. Ajánd. Bubics Zsigmond,

kassai püspök. 2696. Füles kupa, vörös zománczfestéssel diszitve.

Khinai. Ajánd. Koutz György és neje. 2697. Tányér, sokszín zo-

mánczfestéssel és aranyozással. Lapján tájképek s növények. Khinai,

a 18. századból. 1796 táján Velenczéböl hozta gróf Mayláth József.

Ajánd. kellemesi Melczer István. 2698. és 2699. Csésze és tányér,

sokszín zománczfestéssel és aranyozással. Küls felületén festett

khinai alakok s khinai felírás. Fenekén négyszögü vörös sigillografikus

bélyeg. Ajánd. a Klimkovics-testvérek. 2700. Füles csésze és tányér

sokszín zománczfestéssel és aranyozással. Küls felületén ül khinai

férfi s nalak. Ajánd. báró Vécseyné úrn. 2701., 2702. Csésze, sok-

szín zománczfestéssel. Belsejében virágok, külsején növények s mada-

rak. Fenekén vörössel festett ül nyulacska: a hosszú élet jelképe.

Khinai, a 18. századból. 2703. és 2725. Díszedény (váza), sokszín zo-

mánczfestéssel és dombormv díszítéssel. Máza az u. n. repedéses —
krakelé — máz, a küls felületen nagyobb, belsejében apróbb szem
repedésekkel, melyekbe barna szín festék van dörzsölve. Nyakán két,

gyikhoz hasonló négylábú fantasztikus állat plasztikus alakja
;
az edény

hasán gyalog és lóháton harczoló khinai katonák festett képe. Fene-

kén khinai gyárbélyeg bevésve. A 18. századból. Ajánd. Bubics Zsig-

mond kassai püspök. 2704. Tányér,'"sokszín zománczfestékkel és ara-

nyozással. Lapján két khinai paraszt ökörrel, a peremen apróbb figu-

rális és tájképek. Khinai, a 18. századból. Ajánd. Munkácsy Józsefné

úrn. 27045. és 2721. Díszedény, sokszín zománczfestéssel és aranyozás-

sal. Testén apró volúták által beszegett kartusban egyfell • virág-

csokor, madár, pillangók és gyümölcscsoportok, másfell verandán

khinai nk s egy férfi. Ajánd. Bezsilla Samu. 2711. Díszedény (váza),

sokszín zománczfestéssel, krakelé mázzal. Nyakán két dombormves

sárkány, hasán csatázó gyalog és lovas alakok. Fenekén bevésett gyár-

bélyeg. Khinai, a 18. századból. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püs-

pök. 2714. Csésze, sokszín zománczfestéssel. Külsején virágcsokrok.

Khinai, a 18. századból. Ajánd. Dobyné, Henszlmann Karolina úrn.

2716. Fedeles doboz, sokszín zománczfestéssel. Gerezdek testén virá-

gos ágak. Khinai, a 18. századból. Ajánd. Dobyné, Henszlmann Karo-

lina úrn. 2717. Füles, fedeles kanna, sokszín zománczfestéssel, testén

csokrok, virágok s felhszerü díszek. Khinai, a 18. századból. Ajánd.

Dobyné, Henszlmann Karolina úrn. 2718. Füles ibrik, kiönt csr-

rel, sokszín zománczfestéssel. Testén virágcsokrok, peremén felhszerü

díszek. Khinai, a 18. századból. Ajánd. Dobyné, Henszlmann Karo-

lina úrn. 2720. Tányér, sokszín zománczfestéssel és aranyozással.

Lapján egy nagyobb Chrysanthemum-virág. Khinai, a 18. századból.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2724 2743.

Ajánd. Gleviczlcy Sándor. 2724. Csésze, sokszín zománczfestéssel és

aranyozással. Külsején két khinai férti és khinai felírás. Ajánd. a Klim-

kovics-testvérek. 2729. Tányér, sokszín zománczfestéssel és aranyo-

zással. Kerek lapja széle csipkés, peremén gerezdes. Fenekén ketts

kék körben kék bélyeg: az u. n. IJng-tchy
, vagyis champignou, a hal-

hatatlanság szimbóluma. Khinai, a 18. századból. Ajánd. a K limkovics-

testvérek. 2731. Csésze, tányérkájával, tojáshéj-porczellán, sokszín

zománczfestéssel és aranyozással. Fenekén kék gyári jegy. Khinai, a

11). századból. Ajánd. Bnbics Zsigmond kassai püspök. 2734. Csésze,

kékes porczellán, kék zománczfestéssel diszitve. Testén virágokból s

gyümölcsökbl álló fríz, peremén vágtató lovakból komponált bordr.

Japáni, a 18. századból. Ajánd. Bnbics Zsigmond kassai püspök.

2737 . MELLSZOBOR, gipszöntvény, sokszín olajfes-

tékkel bevonva s aranyozva. Nt ábrázol. Hans Brüg-

gemann német szobrász egyik müvének másolata.

Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

2739 2741 , 2743 ., 2748
, 2759 2762 MEISSENI

PORCZELLÁN. Összesen 9 darab.

A meisseni porczellángyárat, mely Európában e téren az els, I.

Frigyes Ágost fejedelem 1710-ben alapította a Meissen mellett fekv

Albrechtsburgban. Els igazgatója, 1719-ig, Böttger Frigyes János,

a porczellán feltalálója volt, a késbbiek közül nevezetes
: J. G.

HcroliL (1705-ig), aki a gyárat a virágzás fokára emelte s aki 1731-tl

Kándler szobrászt munkatársául alkalmazta. Ez utóbbi mellett 1764-tl

a párisi Acier nev szobrász is mködött 1781-ig mint modellmester.

A gyár idk folyamán finom és stílszeren díszített edényeivel, m-
vészi miniatr-festményeivel és kitünen miutázott porczellán-szobrocs-

káival nagy hírre vergdött s mai napig nagy jelentség. Kezdetben

a gyár jegye egy pálezára font kígyó (Aeskulápbot) volt, késbb a máz

alatt kék színnel beégetett, két keresztbe helyezett kard képezte a

gyár jegyét, melyhez 1731— 1774-ig még egy kék pontot s néha

K. P. M. (Königliche Porcéban Manufaktur) betket tettek. 1778-tól

mai napig a gyár jegye a két keresztbe rakott kard, máz alatt

beégetve.

2739 . 2740., 2741. Kép, porczellánlapra barna zománczfestésekkel

festve, foglalata ezüst. Az egyiknek lapján az utolsó vacsora jelenete,

a másikén Krisztus születése, a hatnadiken az angyali üdvözlet. A 18.

századból. Ajánd. Fleischcr. 2743. Fedeles ibrik, kék zománczfestéssel

diszitve. A 19. század elejérl. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2748— 2764.

2748. Lábas, füles bögre, kék zománczfestéssel diszitve. Három lába

oroszlánlábat ábrázol. A 19. század elejérl. Ajánd. Bubics Zsigmond

kassai püspök. 27<>1. Csésze, sokszín zománczfestéssel és aranyozással.

Testén tájkép sziklakapuval s emberalakokkal. A 18. század végérl.

Ajánd. Biriuger Gyuláné úrn. 27(12. Füles csésze, sokszín zománcz-

festéssel és aranyozással. Oldalán I. Napóleon császár mellképe. A
19. század elejérl. Ajánd. Ldererné úrn.

2742 ., 2747 , 2756 TÁNYÉR, porczellán, sokszín

zománczfestéssel. Lapján háromszög díszedénybl kinöv
khinai modorban festett virágcsokor s egy repül madár.

Fenekén benyomva BB. NEWSTONE. Angol gyártmány,

a 19. századból. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

2744 IBRIK, porczellán, kékszinü zománczfestéssel

diszitve. Gráfenthali, a 18. század végérl. Ajánd. Bubics

Zsigmond kassai püspök.

2746 - MÁRTÁS-CSÉSZE, fajansz. Ül pulykát ábrá-

zol, plasztikus kivitelben. Fels része leemelhet, belse-

jében fajánszkanál, melynek nyele a madár farktollát

képezi. Modern. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

2749 ., 2750 ., 2752 , 2753 . CSÉSZE, TÁNYÉRJÁVAL,
porczellán, kék zománczfestéssel. Felületén japáni modorú

virágok, madár s bordr. Valamennyi fenekén benyomva

S bet: a schlaggenwaldi porczellángyár jegye. A 19.

század negyvenes éveibl. Ajánd. Bubics Zsigmond

kassai püspök.

A schlaggenwaldi porczellángyárat 1810-ben alapították. Jelenleg

is mködik s gyártmányai minden más ausztriai porczellángyárét

fölülmúlják.

2755 . MÁRTÁS-CSÉSZE, fajánsz. Ül vadkacsát ábrá-

zol plasztikus kivitelben. Fels része leemelhet; belse-

jében fajánszkanál van, melynek nyele a madár fark-

tollát képezi. Modern. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai

püspök.

2764 . MELLSZOBOR, gipszöntvény, sokszín olaj-

festékkel bevonva. Állítólag valamely svéd eredeti
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mellszobor másolata. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai

püspök.

2765 TÁL, fajánsz. Lehuzó-képekkel díszítve. Angol,

a 19. század elejérl. Ajánd. Forgách József.

2766 2768 CSÉSZE, tányérkával, 6 darab. Bécsi,

1844-bl. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné úrn.

2767 TÁL, fajánsz, lehuzó-képekkel díszítve. Angol, a

19. század elejérl.

2769 TÁNYÉR, fajánsz. Prágai gyártmány a 19. szá-

zad elejérl.

2770 TÁL, fajánsz, kék zománczfestékkel. Peremén

gazdag virágkoszoru, lapján tájkép várossal, vízzel és

•hajókkal. Hátán gyárbélyeg: FRAIN. A fraini gyárból

(Morvaország, znaimi kerület), a 19. század elejérl.

2771 . IBRIK, CZUKORTARTÓ S CSÉSZE tányérká-

val, 7 darab. Bécsi, 1817-bl. Ajánd. özv. Pausz Tiva-

darné úrn.

2772 TÁNYÉR, kedény. Lapján lehuzó-képekkel díszí-

tett. Fenekén: NEWSTONE CHINA. Angol, a 19. szá-

zad elejérl.

2773 2776 , 2777 , 2779 , 2780 . BÉCSI PORCZEL-
LÁNEDÉNYEK a 18. század végérl. A 2779. számú
1855-bl. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné úrn.

29. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Korsók fajánszból és sómázas keménycserépbl
;
ó-bécsi

porczellán stb.

2783 . FEDELES KUPA, fajánsz. Oldalán kosarat viv
nalak. Onfedelén az angyali üdvözlet domború képe e

körirattal: MARIA DU ALLÉIN SOLLST CHRISTI
ML I I ER SEIN. Német, a 18. századból. Ajánd. Gedeon
István és Dessewffy Marczell.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2784—2799.

2784 FEDELES KUPA, fajansz. Testén elül nagyobb

kartusban virágcsokor. Ónfedelén , VI. Károly császárt

ábrázoló dombom érem körirattal. Német, a 18. század-

ból. Ajánd. Rainichowsky Vincze.

2787 FEDELES KUPA, fajánsz, türkiszkék mázzal.

Ónfedelén kerek érem, ebben szarvas, z, szikláról ugró

zerge, a háttérben tájkép s e körirat : AUF GRVNEN
WALD IHR AVFENTHALT. Német, a 18. századból.

Ajánd. a Hagen-család.

2788 . FEDELES KUPA, fajánsz. Testén egy kakas

és virágok. Ónfedelén Krisztus mennybemenetelét ábrá-

zoló érem e körirattal : HERR IESV ZEVCH HIER
UNS ALLÉ NACH DIR. Német, a 18. századból. Ajánd.

Hegeds István.

2790 FEDELES KUPA, fajánsz. Testén az osztrák

kétfej sas, feje fölött C VI (CAROLUS VI.), kívül

VIVAT felirattal. Ónfedelén bevésve : két leveles ág kö-

zött korona, 1733 évszám, egy perecz s A Z betk.

Ausztriai gyártmány 1 733-ból. Ajánd. Myskovszky Viktor.

2793 . FEDELES KUPA, fajánsz. Testén levelekkel

díszített oszlopok között egy-egy díszedény. Ónfedelén

domború érem, ebben antik katonaruhába öltözött alak

egy hárfát tartó férfit megkoszorúz. A 18. századból.

Ajánd. F'öldváry Jánosné úrn.

2797 . FEDELES IBRIK, fajánsz. Testén koronával

díszített kartusban G J betkbl álló monogramul.

A 18. századból. Ajánd. Zenovitz János.

2798 . FEDELES KUPA, fajánsz, türkiszkék mázzal.

Ónfedelén VI. Károly egyik emlékérmének másolata. A
18. századból. Ajánd. Maurer Adolf.

2799 - FEDELES KANCSÓ, fajánsz. Testén két tuli-

pánidomu virág között ugró z. A 18. századból. Ajánd.

Lencz Géza.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2800-2815.

2800 FÜLES KANCSÓ, fajánsz, sötétkék zománcz-

festékkel habosra színezve. Magyar, a 18. század végé-

rl. Ajánd. Reisz Nándor.

2802. és 2804. FEDELES FÜLES KORSÓ, kemény

kedény, sómázzal. Testén bevésett szél, stilizált nö-

vényornamentum. Német, a 18. századból. A 2804. szá-

mút ajánd. Komjáthy Lrincz.

2803. FEDELES, FÜLES KORSÓ, kemény kedény,

sómázzal. Testén három plasztikus virágcsokor. Ónfede-

lén bevésve: P H. Német, a 18. századból. Ajánd. Bencze

János.

2805. FEDELES KANCSÓ, fajánsz. Teste ferde gerez-

dekkel díszített. A 18. századból. Ajánd. Schvartz Vincze.

2808. FEDELES, FÜLES KANCSÓ, fajánsz. Testén

német öltözet férfi, hátán puttonynyal. A háttérben fák

s bokrok. Erdélyi szász gyártmány, a 18. századból.

2810 FEDELES KANCSÓ, fajánsz. Testén virágok s

gyümölcsök között egv pálmafa-alakú növény, mögötte

házak. Ónfedelén bevésve: J. G. N. 17(31. A 18. szá-

zadból. Ajánd. Lencz Gyula.

2811. TÁL, porczellán, festett virágokkal s dombor-

mv rokokó díszekkel. Bécsi, a 18. század második

felébl. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné úrn.

2812 CSÉSZE, tányérkával, porczellán, festett szl-
levelekkel. Az egyiken eme felírás : Le feuillage tömbe

Les fleurs fletrissent Cepcndant notre amidé Verdoye

eternellnnent. Bécsi, 1830-ból. Ajánd. özv. Pausz Tiva-

darné úrn.

2813 TÁL, porczellán, sokszín zománczfestéssel.

Lapján virágok. Bécsi, a 18. század végérl. Ajánd.

Bubics Zsigmond kassai püspök.

2815. TÁNYÉRKA, porczellán, gazdag virágdiszitéssel

zománczfestésben. Bécsi, 1820-ból. Ajánd. özv. Pausz

Tivadarné úrn.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2816 2827,

2816 FÜLES CSÉSZE, porczellán, sokszín zománcz-

festéssel. Testén festett virágok. Bécsi, a 18. század vé-

gérl. Ajánd. Kontz György és neje.

2818 CSÉSZE, tányérkával, porczellán. Testén búza-

virágok festve. Bécsi, 1844-bl. Ajánd. özv. Pausz Tiva-

darné úrn.

2820 . FÜLES IBRIK, porczellán. Testén máz alatt

kék szinü khinai modorú dísz, a mázon sokszín virá-

gok. Bécsi, 1808-ból. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné úrn.

2821 CSÉSZE, tányérjával, porczellán, sokszín zo-

mánczfestéssel és aranyozással. A csésze oldalán s a

tányér lapján gyöngyvirág-koszorú. Bécsi, 1809-bl.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

2822 . FEDELES, FÜLES IBRIK, porczellán, sokszín

zománczfestéssel és aranyozással. Nyaka alatt s fedelén

levelekbl s nefelejcs-virágokból alakított koszorú. Bécsi,

1802-bl. Ajánd Göllner Lujza úrhölgy.

2823 TALPAS CSÉSZE, porczellán, sokszín zománcz-

festéssel és aranyozással. Külsején khinai modorú virá-

gok, lapja közepén egy khinai épület, peremén festett

virág-guirlande. Bécsi, 1831-bl. Ajánd. özv. Pausz Tiva-

darné úrn.

2825 CSÉSZE, tányérkával, porczellán, sokszín

zománczfestéssel és aranyozással. A sötétkék alapon

domborúan aranyozott virágok között egy-egy négyszögül

mez, ebben egv-egy ül alak festve. Bécsi, 1803-ból, a

bécsi gyár fénykorából. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné

úrn.

2826 ALAK, (valamely nagyobb edénynek része)

porczellán, sokszín zománczfestéssel és aranyozással.

Bécsi, a 18. század végérl. Ajánd. Sichert Károlyné úrn.

2827 . SÓTARTÓ, porczellán, aranyozással. Három

plasztikus lába egy-egy szárnyas ángyaltot ábrázol. Bécsi,

1822-bl. Ajánd. Podleszny András.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2830—2853.

2830 . CSÉSZE, tányérjával, porczellán. A csésze

felületén a bécsi Graben látképe, fenekén e fölirattal

:

La piacé dite Graben vers le Kohlmarkt. (A Grabennek

nevezett tér, a Kohlmarkt irányában.) A tányéron öt

empire ízlés díszedény s pálmalevelek. Bécsi, 1810-bl.

Ajánd. Meissel úrn.

2832 . SÓTARTÓ, porczellán. Három lábacskája plasz-

tikus szárnyas angyalf. Bécsi, 1826-ból. Ajánd. özv.

Pausz Tivadarné úrn.

2833 . TÁL, porczellán, sokszín zománczfestéssel.

Lapján két nagyobb virágcsokor s 12 kisebb virág. Bécsi,

a 18. század végérl. Ajánd. Göllner Lujza úrhölgy.

2834 SZOBOR, máz nélküli, u. n. biscuit-porczellán.

A „haldokló gladiátor'* kisebbitett másolata. Bécsi, a 19.

század elejérl. Ajánd. özv. Izsó Miklósné úrn.

2835 . TÁL, porczellán, a 281 1. számúnak párja. Ajánd.

özv. Pausz Tivadamé úrn.

2836 . PALACZK, porczellán, sokszín zománczfestés-

sel. Szélesebb lapjain egy-egy nagyobb virágcsokor, a

keskenyebb lapokon árvácskák és orgonavirág. Bécsi, a

18. század végérl.

2840 . MUSTÁRTARTÓ, porczellán, festett rózsákkal.

Bécsi, 1838-ból. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné úrn.

2848 . TÁL, porczellán, kék zománczfestéssel. Lapján

virágcsokrok. Bécsi, a 18. század végérl. Ajánd. Czitó

Ludmilla úrhölgy.

2849 . FEDELES, FÜLES IBRIK, porczellán, sokszín

zománczfestéssel és aranyozással. Testén japáni modor-

ban festett virágcsokrok. Bécsi, a 18. század végérl.

Ajánd. Szinnyey Bertalan.

2853 VIRÁGKOSÁR, porczellán, dombormves rokokó

díszekkel s festett virágokkal. Leveles ágat ábrázoló

bronz fülén 17 plasztikus virág porczellánból. Bécsi,

1841-bl. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné úrn.
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2861 FÜLES IBRIK, porczellán, rózsákkal díszítve.

Bécsi, 1826-ból. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné úrn.

2863 . TINTA- ÉS PORZÓTARTÓ, porczellán. Bécsi,

1850-bl. Ajánd. özv. Pausz Tivadarné úrn.

2864 , 2869 TÁNYÉR, porczellán, áttört peremmel,

lapján virágok. Bécsi, 1841-bl. Ajánd. özv. Pausz Tiva-

darné úrn.

2868 . CSOPORTOZAT, máz nélküli, u. n. biscuit-

porczellán. Két nalakot s egy apró gyermekekkel telt

hordót ábrázol. Bécsi. Ajánd. Ouirsfeld Károly.

2872 TÁNYÉR, porczellán, sokszín zománczfestés-

sel. Lapján virágcsokrok, fenekén kékkel : F. Fürsten-

bergi (Németország), a 18. századból. Ajánd. Bubics

Zsigmond kassai püspök.

ÓNEDÉNYEK.

Az ón a 16. századtól a 19. század elejéig a

polgári ház asztalkészletének és a czéhek ivóedé-

nyeinek anyaga. Ónból készülnek a tálak, tányérok,

serlegek, kupák, billikomok, palaczkok, csészék és a

korsók változatos fajtái, amiket azonban a fém lágy

természetének s a készítés technikájának megfelelen

nehézkes idomokban készitenek s felületeiken vagy

simán hagynak, vagy bevésett, vagy csak kevéssé ki-

domborodó czifrázatokkal látnak el, hogy az edényt

fényesre tisztitani lehessen. Az ónedényeket kelheimi

kbl, vagy gyakrabban fémbl készült üres mintákban

öntötték. A legrégibb órtedényeken a czifrázatok bevé-

sett csúcsíves ornamentumokat mutatnak, de az ónedé-

nyek mindinkább nagyobb mértékben való fellépésével a

16. század közepétl a 17. század elejéig már a mara-

tás technikája nyomul eltérbe, olyformán, hogy az

ékítményeket magába az öntminta falába maratják
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be, a miáltal a díszít eljárás gépiessé válik. Az ón-

öntés tetpontját s mvészi kifejldését Francziaország-

ban éri el a 16. században. Innét terjed el Németor-

szágba és Svájczba, ahol 1570-tl körülbelül 1640-ig a

közönséges használatra való ónedények mellett díszedé-

nyeket is készítenek e fémbl.

Ez utóbbiak lapos dombormben fölötte gazdag és

magas mvészi színvonalon álló ornamentumokkal ékes-

kednek, a melyeket külön e czélra alkalmazott mvészek

úgy véstek be a mintába, a mint ma a pecsétmetsz

a pecsétl lapjába a czimert szokta bevésni. Ha az

ónedény ilyen mvészi érték dombormüvekkel van

diszitve, akkor nemes ón (Edelzinn) nevet nyer. Ennek

legjelesebb mestere a lotharingiai születés Francois

Briot volt, aki mint éremvés és ónönt 1580-tól 1616-ig

mködött Montbéliardban. Itt készítette a híres Mars-

tálat és a Temperantia-tálat, a melyek nemcsak magának

az ónöntésnek legkitnbb képviseli, de a kés renais-

sance malkotásai közül is magasan kiemelked produk-

tumok. Mindkét tálhoz egy-egy, a tálak modorában

díszített, kanna is tartozik.

Briotnak a baseli származású Caspar Enderlein nürn-

bergi vésnökben akadt utánzója. Enderlein 1611-ben

tökéletes hséggel utánozta Briot tálait s azokat C. E.

monogrammal, évszámmal, a hátlapon pedig donibor-

müvü arczképével s „ Sculpebat Casbar Enderlein
“

(metszette Enderlein Gáspár) felirattal látta el.

A mig a nemes ónedények készítésének a fhelye

Németországban Nürnberg, maga az ónöntés különösen

Dél-Németország, Szászország és Szilézia számos ipar-z városában talált otthonra a 16. század folyamán.

Az ónöntk ezéhekhez tartoztak, melyeknek statútumai

ép oly szigorúan felügyeltek az ón finomságára, akár-

csak az ötvösökéi az ezüstöntvényre. Ez okból az ón-
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*

edényeket ellenrz bélyeggel látták el, melyeket a kész

edénybe ütöttek. Ntirnbergben a 16. században a tiszta

ónból készült edények bélyege a sas és korona, vagy

csak a sas, avagy korona és rózsa volt
;

az ólomtar-

tartalmu ónedények bélyege gyanánt pedig hosszában

osztott paizs szolgált, a melyben egyfell a sasnak fele,

másfell két ferde pólya s e között rendesen két bet
volt látható. Az ólomtartalom a szabályok értelmé-

ben 10 százaléknál többre nem rúghatott.

Hazánkban a 16. század óta találkozunk ónmüves

czéhekkel s magukat az ónönt-mestereket czinöntk-nok,

kannagyártk-nak, vagy idegen szóval Zinn- und Kann-

gieser-eknek és stannifusores-Qknek nevezik az egykorú

iratok. Ilyen czéhek hazánk elsrend iparüz városai-

ban voltak. így : Kassán
,
Lcsén, Budán, Aradon, Pes-

ten
,
Brassóban

,
Nagy-Szchetiben és Segesvárt.

Az ónedények használatának a mindjobban elterjed

fajánszedények, majd végül az olcsó porczellán fellépése

vet véget.

30. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

2882 . FEDELES BILLIKOM, nyelén ellipszoidalaku

gomb, kupáján két bevésett, ágaskodó oroszlán szivet

tart, ezalatt 1799 évszám. Oldalán e felirat: MATHIAS
MATSATA : JAKOBUS FRELIH. JOHANNES TIRHO-
FER. A kassai timárezéhé volt.

2883 . FEDELES BILLIKOM, közepén kiöblösöd,

gömbidomu kupáján hat torz emberfejet ábrázoló masz-

karon. A 18. századból.

2884 . LEVÉSÉS TÁL, fedéllel s két füllel. Fedelén

bevésve két leveles ág között B J G S betk. A 18.

század végérl. Ajánd. Kontuly Imre.
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2885 KULACS, lópatkót ábrázol. Fels részén be-

vésve: D T K KIK GM 1677. A kassai kovács-

czéhé volt.

2886 . FEDELES BILLIKOM. Kupáján két sorban 12

plasztikus oroszlánfej, a fedél csúcsán kardot s paizsot

tartó oroszlán. A paizson bevésve : DÉR EHRBARER
KIRSCHNER BRUDERSCHAFT WILLKOMMEN. Ez

alatt két, karddal fegyverzett, ágaskodó oroszlán gerez-

nát tart, melyen felül madár ül, szájában leveles ággal.

Alatta 1 758 évszám. A peremen bevésve : Emericus

Scharos Pataki : 'Joliannes Riech : Attdreas Czaunner :

Michael Kunis. A perem alatt : Ellias : Hirschler. SzÜCS-

czéhé volt.

2888 . FEDELES BILLIKOM. Fedele gombját orosz-

lán képezi, karmában paizszsal. A 18. századból.

2897 . FEDELES FÜLES KANNA. Testén bevésve:

levélkoszoruban hordó, czirkalom, 3 kisebb szerszám és

feliratok. A 19. század els felébl. Bodnár-czéhé volt.

2898 TÁL, peremén bevésve : levélkoszoruban A Z
betk és Anno Domitti 1735 15 8cto. A lapon virág s

levélornamentum között ketts kartus
;

a felsben fa

tövében fekv mezítelen n búzakévével, a háttérben

város; az alsóban koronaalakul föveget visel, baljában

jogart tartó, ül férfi, a háttérben négylábú szárnyas

szörnyalak. A 18. századból. Ajánd. Martoncsik András.

2899 . FEDELES, FÜLES KORSÓ, testén bevésett

levélkoszoruban középütt olló, fölötte gombost, közötte

pedig SS RS 1748. Szabó-czéhé volt.

2900 . FEDELES, FÜLES KANNA. Testén bevésve

két ágaskodó, gereznát tartó oroszlán, a gereznán ma-
dárka ül, fölötte ötlevelü, nyílt korona. Két oldalán

bevésve : I)iese Kanne hat gestifftet dér Ehrsame Kiirsch-

ner Gesell Johann Rothev Caschau 1766. A kassai SZÜCS-

czéhé volt.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2901- 2908.

2901 TÁL, fenekén durván pontozott ketts kör

között sakkmustra bevésve, közepén arabeszk-szerü

ornamentum, a peremen hullámvonalu indán levelek s

virágok, melyek közül több magyaros ízlés. Továbbá

ketts leveles ág között hosszuszáru csizma, vasaló és

brvágó kés 1739 évszámmal s e felírás: Attya Mester

Novak Jakab Ur Els Dekany Petrovitty Ur Mas : fí : M

:

Bogati János Ur : Dekany Krajsc János Mester. Csiz-

madia-czéhé volt. Ajánd. Gerhardt.

2902 . FEDELES, FÜLES KANNA, testének egész

felületén elmosódott, vésett renaissance növényornamen-

tum, csreikben fesztonokat tartó madarakkal. A 17.

századból. Ajánd. dr. Pauszpertl N., Alsó-Metzenzéfrl.

2904 . FEDELES, FÜLES KANNA, testén két ágas-

kodó oroszlán által tartott koszorúban derékszög vo-

nalzó, gyalu és körz alatt : Anno Domini 1724 die 14

Juli (gót betkkel) : Ist gemacht worden diese Kann,

vor die Löbliche Tischler Zech in dér Königlichen Berg-

Stadt und freyen Marok unter Metsenseyffen, Zechmeister

Michl Gedohn (= Gedeon) und Jacob Gedolin. Vorminder
Michl Yielkorn

,
eltester Meister Jacob Tischler

,
Andreas

fíalkasch, von den Meistermahl Patiltis Stephani. Az alsó-

metzenzéfi asztalos-czéhé volt.

2905 . FEDELES, FÜLES KANNA. Testén bevésve :

egy lópatkó s: C: S: J: C: 1748 C: S: D: H: J: W:
betk. A 18. századból.

2907 . FEDELES, FÜLES KANCSÓ. Testén bevésve

:

Vivat Es Lebe Das Ehrsame Handwerk 1763 dér Lciderer,

Timár-czéhé volt.

2908 . TÁNYÉR, peremén bevésve : A. .M. POTOTZKY
MIHÁLY ÚR. M. B. M. SAJTLAVA JÓSEF ÚR. E.

D. KIS MIHÁLY M. D. TRESZÁ MÁTYÁS M. E. B.

M. MESKÓ JÓZSEF ÚR 1809. Az évszámok közt két

leveles ág és sarkantyús csizma, kézi vasaló, meg br-

darab. Csizmadiaczéhé volt. Ajánd. Schlachta Kálmán.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2909 —2915

2909 KEHELY. A 18. századból. Egykor a hertneki

anyaegyházhoz tartozó bartosfalusi (Sárosmegye) róm.

kath. ekklézsiáé volt. Ajánd. Bubics Zsigmond, kassai

püspök.

2910 DÍSZTÁNYÉR. Nemes ón. Lapja közepén és

peremén kerek kartusokban dombormves alakok. A

középen III. Ferdinánd német római császár, a peremen

a hat német választófejedelem lóháton, a megfelel czi-

merek kíséretében. A kartusok között renaissance ízlés

domború maszkaronok. A 17. századból. Ajánd. Gerster

Miklós.

2912 . FEDELES, FÜLES KORSÓ, testén korona alatt

két ágaskodó oroszlán kereket emel, fölöttük körz s

kétnyelü kés, alatta forgácshasitó bárd, a test többi

részén bevésett virágornamentum. A fedélen levélkoszo-

rúban : M M 1 762. Acs-czéhé volt. Ajánd. Muszka

Rozália úrhölgy.

2913 FEDELES KANNA. Testén bevésett koszorúban

egy fölfelé kunkorodó orrú czip s 1 743 évszám. Ajánd.

Kontuly Imre.

2914 . CZÉHBEHIVÓ TÁBLA. Karéjos testén két be-

vésett, ágaskodó oroszlán ökörfejet tart, fölötte korona,

alatta két keresztbe helyezett bárd s fölirat. Hátán toló-

lemezzel ellátott fiók. 1836-ból. A kassai mészáros-czéhé volt.

2915 CZÉHJELVÉNY, paizsidomú. Egyik oldalán

négyszög ajtócska, ezen domború mben koronázott

paizsot tartó két ágaskodó oroszlán. A paizsról gyertya-

csomag csüng alá, alul rúdszappan fekszik. Felirata,

elül : HANDVERS ZEICHEN DÉR SEIFENSIEDER
1784. A hátlapon: DÁVID HRMANN ober ZECH-
MEIS'lYr THOMAS VALLON UNT^r ZECHMEIster
ANTON SZÜROVI IOSEPH KOSINK et FRANZ HR-
MANN. Szappanos-czéhé volt.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2917 2923.

2917 PALACZK, lapos, négyszögü testének lapjain

bevésett virágok
;
a mells lapon koszomban : Gombköt

Deres István f/r(am) ajánlya. A Kassny (reforma)/**. AT(emes)

Eccl{ési)anak Anno 1743 die 2 yw(ni). Ajánd. Meskó

Sándor.

2918 PALACZK, hatszögü testének öt lapján alul s

felül bevésett kartus-szer díszek
;

egyik lapján két

ágaskodó oroszlán korona alatt pereczet emel, ebben

1758 évszám. Fölirata: Als Beysitaer yacob Frantz. Als

Herberk-Vater yohann Georg Frantz. Abrakam Tonhauser

yosephns Pollaky yohan Lenhart Albrecht Franciscus

Sloboda yohan Kinczl Georgius Oros. Pék-czéhé volt.

2920 PALACZK, kiönt-csvel. Hétoldalu testének

egyik lapján két ágaskodó oroszlán korona alatt paizsot

tart; ebben gyeriyacsomag és rudszappan, alatta 1785

évszám. Másik lapján bevésve : DÁVID HRMANN ober

ZECH : MEISTer THOMAS VALLON UNter ZECH :

MEISTer, ANTON SZUROVI IOSEPH : KOSINK et

FRANTZ : HRMA. Szappanos-czéhé volt.

2921 . PALACZK, gömbidomu testének fafalába ónból

készült áttört lomb- és virágdiszitmény van beágyazva;

elül korona alatt egy kartusban G T F D S betkbl

álló monogramm bevésve
;
ettl balra nyúl, jobbra kutya.

A 18. századból. Ajánd. Novelly József.

2922 PALACZK, hétoldalu testének egyik lapján két

ágaskodó oroszlán korona alatt paizsot tart, ebben kötél-

ver szerszámok, alatta kartusban 1799 évszám, ez alatt

végre 10ANNES : HELD OBER : ZECH : M IOANNES :

FROEL1CH : UNTER ZECH : M : Srófra járó kupakja

oldalán SE1LLER HANDWERK TORDA. A tordai kötél-

ver-czéhé volt.

2923 . PALACZK, hatszögü testének minden lapján

egy-egy nagyobb, bevésett virág. A 1 7. századból. Ajánd.

Stadler Sándor.



IX. SZÁMÚ TEREM. 2925-2931.

*

2925 . CZÉHJELVÉNY. Veseidomu lapján egy hosszu-

száru sarkantyus csizma, egy brvasaló, egy brvágó

s egy dikics bevésve. Fölirata : A. M. CEORG IOHANNI.

B. M. GEORGIUS KLEIN. PAULUS BERGER 1777

D. GEORG: KLEIN K. D. MART: KLEIN. IOHAN.

SEPIS. Csizmadia-czéhé volt. Ajánd. Szikay Béla.

2926 PALACZK. Nyolczoldalu teste három lapján

bevésett feliratok és díszedény. Az egyiken díszedény-

bl kihajtó virágcsokor, alatta : ANNO 1 772 Die 12. Janu.
Ladis. l áss. — Joan. Major. — Ioau. Javos. — Mich.

Romár. — Ada. Jaszai. — Midi. Javos. — Ioatt. Kalina.

Iosep Stirczt. — Georg Kozma. — Midia. Cziter. — Iosep

Lesser. — Iosep Flesser. — Ioatt. Kiss.

2927 PALACZK, lapított négyszögü testének minde-

nik oldalán egy-egy nagyobb, természeth virág bevésve.

A 17. századból. Ajánd. Martoncsik András.

2329 ., 2936 EDÉNY, hengeralaku teste három, göm-

böt tartó, madárkarmot ábrázoló, lábon nyugszik. Fels
s alsó profilozott pereme alatt áttört liliomfríz fut körül

;

két oldalán egy-egy plasztikus oroszlánfej, szájában

gyrvel. Ezek között az egyik oldalon a jezsuita-rend

jelvénye : sugárzó körben I H S és a hármas szeg. Profi-

lozott fedelén levélcsészében szlfürt-idomu csucsdiszi-

tés. Belsejében ketts kerek ónlemez közé foglalt para-

falap. Füle tövében kétszer beütve a bécsi bélyeg 1705

évszámmal és H B mesterjegygyel. A kassai jezsuiták

gyógyszertárából származik. Ajánd. Koretkó Antal.

2930 PALACZK, kiönt-csvel. Nyolczoldalú testének

egyik lapján két leveles ág között két, koronát tartó,

ágaskodó oroszlán, egy körz s egy hordó bevésve.

Ezek alatt felirat. 1834-bl. A kassai bodnár-czéhé volt.

2931 . PALACZK, kiönt csvel. Nyolczoldalú testének

minden lapján felírás bevésve. 1. WENCEL BRUNER
WAGNER. GEORG : THOMAZY 1783 IOZEF A1NZIN-



IX. SZÁMÚ TEREM. 2933—2935/a.

GER 1791 WAGNER MAISTER. 2. Felül bárdot tartó

kéz felé kereket nyújtó, ágaskodó oroszlán, 1725 és 1750

évszámokkal, melyek Brunner Venczelre vonatkoznak.

3. lohannis Straller Wagner Zöchmeister. 4. MIECHEL
FIRST WAGNER. 5. MIECHEL TEM : WAGNr. 6.

Michal Paszar Wagner. MATHAES STRALER : WAG-
NER. 7. Andreas Zeinemon Wagner. TÓBIÁS NERER :

WAGNER. 8. Andreas Part Wagner. ANTON : BRU-
NER : WAGNER. A kassai kerékgyártó-czéhé volt.

2933 . PALACZK, kiönt csvel. Nyolczoldalú testének

egyik lapján bevésve : fogaskerék, ebben ácsszerszámok,

alatta: OBER . ZECH . M . IOH . REICHMAN UNTER
ZECHM . MICH . HALYKO 1841. Fenekébe vésve:

KÉSZÉTET . PODIKO . KAROLY. Szája srófra járó

kupakkal záródik. A kassai ács-czéhé volt.

2934 PALACZK, kiönt-csvel. Nyolczoldalú testé-

nek három lapján két ágaskodó oroszlán korona alatt

pereczet tart, ez alatt: ANNO 1774. Felül gót betkkel

:

Diese Flaschen hat dér Ehrbahre Weiss- und Schwartz

Becker Handwerck ver vertigen lassen. 1-ter Zechmeister

Andreas Gerhardt. 2-ter Zechmeister Johannes Pigay. A
többi öt lapon egy-egy gazdagon kiképzett virág. Szájá-

nak srófra járó kupakján pereczet ábrázoló fül. A kassai

sütk czéheé volt.

2935 PALACZK. Nyolczoldalú testének hat lapján

bevésett díszítések és feliratok. Az elsn cserz-kádban

ül koronás férfi, kezében pohárral. Alatta 1838 évszám.

Jobb s balfell egy-egy ágaskodó oroszlán a kádat tar-

tani látszik, fölöttük a kádarmesterséghez tartozó szer-

számok. Az ettl jobbra s balra es két lapon tizennégy

mesternek a neve. 1838-ból. A kassai timárczéhé volt.

2935 a. ÁGYMELEGIT EDÉNY. A 18. századból.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2940 -2968,

31. SZÁMÚ TARLÓ.

Görögkeleti orthodox egyházi készletek. Délszláv zo-

mánczozott és másként díszített tárgyak. Keresztek, ol-

vasó, amulet s egyéb tárgyak az aprómtivészetek köré-

bl. Román s csúcsiveskori egyházi s világi rendeltetés

kisebb emlékek.

2940 . Kép, papírból kivágott szalagokból összecsavart lomborna-

mentumot ábrázol
;

két medailIonjában egy-egy rózsafából készült

áthoszi faragvány. A 18. századból. 2942 . Tinta- és tollszár-tartó, sárga-

réz, öntött arabeszkekkel és champlevé-zománczczal díszítve. Délszláv,

a 18. századból. 2939 ., 2941 ., 2945., 2953 ., 2954 ., 2955 ., 2956.,

2957 . Diptichonok és triptychonok (két- és háromszárnyu oltárkák),

sárgarézbl öntve, szentek domború képeivel. Némelyiken zománcz és

ciril-betüs felirat. Görögkeleti orthodox készletek a 17— 19. századból.

A 2956. számút ajánd. Csorna József, a 2957. számút Lipcsey Viktória

zárdafnökn. 2944 . Lportartó, sárgaréz, sokszín champlevé-zománcz-

czal díszítve. Délszláv a 18. századból. 2946 . Olvasó, sárgaréz drótból,

zöld és kék üveggyöngyökkel. A 17. századból. Találták Egyiptomban.

Ajánd. Csorna József. 2ÍM>0. Ketts kereszt, bronz, aranyozás nyo-

maival. Mells lapján bevésve a felfeszitett üdvözít képe s e fel-

irat : DOMINE MEMENTO MEI. A hátlapon pap alakja s angyalok

mellképei. A 17. századból. Ajánd. Csorna József. 2948 ., 2958 . és

2961 . sz. Kereszt, áthoszi faragvány rózsafából. Az áttört mezkben

szentek képei. A 2961. számú a 18. századból, a többi modem.

A 2948. számút ajánd. Meskó Vilma úrhölgy, a 2958. számút Lipcsey

Viktória, az Orsolya-szüzek kassai zárdájának fnöknje. 2965 . Domborm,
vörös cserép, pántokkal s akantuszlevelekkel. Román, a 11— 12. szá-

zadból. 2966 . Pecsétl, bronz, öntött. Nyele emberft ábrázoló gomb-

bal díszített. A 11— 12. századból. Ajánd. Hazay Ödön. 2967 . Pro-

czeszsziós kereszt, bronz, aranyozás nyomaival. Mells lapján a felfe-

szitett Üdvözít, kék zománczszemekkel
;
a keresztágak végein három

bevésett alak. Krisztus feje fölött gót majuszkulás felirat bevésve:

IHS NAZARENVS REX IVDEORVM. A hátlapon a keresztágak

végein a négy evangélista jelképe bevésve a megfelel feliratokkal.

A kercsztágak találkozási pontján az isten báránya; az ezt övez
ketts körben pedig gót majuszkulás felirat: FLECTERE PENDENT
GENUS HUMÁNUM REDIMENTI. A 12—13. századból. Henszl-

mann Imre hagyatéka. 2968. Faragvány, csont. Lapján antilopot mar-

czangoló oroszlán domború képe. Románkori. Henszlmann Imre ha-



IX. SZÁMÚ TEREM. 2669-2988.

gyatékn. 21MIÍ1. Szobrocska töredéke, mészk. Emberft ábrázol. A 14.

századból. Henszlmann Imre hagyatéka. 2117(1. Kerek lemez, bronz,

kékszinü beágyazott zománcz nyomaival. Lapján az Üdvözít térdképe,

baljában könyvet tart, jobbját áldásra emeli. A 12. századból. Henszl-

mann Imre hagyatéka. 21171. Önsanyargató, vas, kézidomú, hajlított,

hegyes bordákkal. A 11 -12. századból. Henszlmann Imre hagyatéka.

21172. Önsanyargató, bronz, Ívesen hajló, hegyes bordákkal. A 12— 13.

századból. Henszlmann Imre hagyatéka. 21173. Oszlopf, homokkbl.
A 15. századból. Henszlmann Imre hagyatéka. 21174. Czimerpaizs része,

vörös homokk. A paizs közepén domború ketts keresztnek fels

része, gót minuszkulás t c betkkel oldalozva. A 15. századból. Talál-

ták az óbudai fehéregyház romjai között. Henszlmann Imre hagyatéka.

21175. Czimerpaizs, ólom. Kajácsosan kimetszett lapján vörös alapon

a négy magyar pólya festve. A l. századból. 211711. Alak, bronz.

Szent-János apostolt ábrázolja hosszú köpenyben. Két szeme kék

zománczczal elállított ; ruhája rediben türkisz-kék, vörös és máj-barna

chaniplevé-zománcz. A 11 12. századból. 21177. Feszület, bronz,

aranyozás nyomaival. A 12— 13. századból. Találták Nagy-Kövesden

(Zemplénmegye) a »Templomhomok«-on, a hol az Arpádházi királyok

idejében templom állott. Ajánd. Bubies Zsigmond. 21I7S. Ereklyetartó

mellkeresztnck fele, bronz. A 10— 11. századból. Henszlmann Imre

hagyatéka. 211711. Könyvtábla sarokdisze, bronz. Lapján áttört, stilizált

liliom. A 15. századból. Találták a kassai fels sétány egyengetése

alkalmával. 21ISÖ. Czimerpajzs, a 2975-iknek párja. Lapján Magyar-,

Cseh- és Lengyelország festett czimere.

32. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Dobozok, dohány- és burnótszelenczék, zsebórák,

miniatr-képek stb.

2982— 21185. Dohányszelenczék, rézbl, vésett diszitésekkcl. Német-

alföldiek, a 18. századból. 21180. Naptár, zománczfestéssel díszített

kötésben. A naptár czime : Pressburgtr Fittgerl Kalendcr. 1796-ból.

Ajánd. Majláth Béla. 21187. Szelenczc, vörösréz, fehér zománczalapon

sokszín zománczfestéssel diszitve. Fedelén virágok között szinlapok,

térkép, flóta s egy hangjegylap. Belsejében menuetnek kottái, oldal-

lapjain virágcsokrok között feliratos lapok, képek és kártyák. Franczia,

a 18. századból. Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn. 21188. íróeszköz-

doboz, aranyozott vörösréz. Belsejében apró porzó- s tintatartó és egy

ostyatartó palaczkocska. Valamennyinek fedelére zománczczal virág,
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IX. SZÁMÚ TEREM. 2989-3002,

vagy tájkép van festve. A 19. század elejérl. 2989. Doboz, vörösréz,

fehér zománczalapon sokszín zománczfestéssel díszítve. Felületén táj-

képek. A 18. századból. 2990. Pénztárcza, festett zománczczal díszítve,

A 18. századból. Ajáiul. Komjáthy Lrinczné úrn. 2991. Burnótsze-

lencze, szürkésbarna kagylómészkbl, ketts fedéllel. A 19. század

elejérl. Ajánd. a Klimkovics-testvérek. 2992. Burnótszelencze, vörös-

réz, fehér zománczalapon sokszín zománczfestéssel díszítve. Fedelén

festett virágcsokor, fenekén dombormben kürt, vadásztáska, nyúl és

pisztoly. A táska szalagján franczia fölirat. Franczia. A 18. századból.

Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn. 2993. Fedeles doboz, vörösréz, festett

zománczczal díszítve. Küls felületén kék alapon tarka levelek, virágok

és gyümölcsök. Közepén miniatr arczkép. Franczia, a 18. századból.

Ajánd. Majláth Béla. 2994. Szelencze, vörösréz-lemez, belülrl fehér,

kívülrl sárga és vörös zománczczal borítva. Teste körtét ábrázol. A
18. századból. 2995 Burnótszelencze, feketére lakkozott fa. Fedelén

körgyrben különféle apró tengeri csigák között aranyfonálból hímzett

korona. A 19. század elejérl. Ajánd. Ellinger János. 2990. Bumót-

szelencze, 'aprószemü gránitból. A 19. század elejérl. 2997. Szelen-

czének alsó része, festett zománczczal borítva. Tájképek alakokkal.

2998. Burnótszelencze, ezüst, trébelt és czizelált munka. Kagylóidomu

testének fedelén és fenekén domború architektonikus díszek rokokó

ízlésben. A fedelén ezek közt ül nalak sárkánynyal és egy kis

amorett. A fenék közepén ül nalak s paizsot tartó kis géniusz.

Belsejében ötvösbélyegek. Jacques du Boys párisi ötvösmester munkája

1776-ból. Ajánd. Polinszky Emil. 2999. Burnótszelencze, fehérített

tülökbl. Felületén postakürt s négy ló által vont postakocsi, oldalán

e gótbetüs fölirat bevésve :

IVas ich lieb
,
das sag ich nicht,

.

Das niemand in die Augen stich l.

Fenekén :

Ich bin ein Postknecht,

bin frisch aus dér IVclt,

Mein Schatz isi mir lieber,

a/s ein piickl Gélt.

A 18. századból. Ajánd. Kozora Vincze. 3000. Burnótszelencze, fehé-

rített tülökbl. Fedelén a keresztet tartó gyermek Jézus s két más

szent. Oldalán rokokó lombozat s e gótbetüs fölirat bevésve:

Mer in den Hímmel wi/l hinein,

muss ein Nachfolger yesu sein.

A 18. századból. Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn. 3002. Burnótsze-

lcucze, aranynyal és gyöngyházzal berakott szaruból. Kagylóidomu
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teste profilozott oldalakkal bír
;
fedelén rokokó kartusban pillérekkel

tagozott diszcsarnok, függ csillárokkal, a két széls fülkében gitározó

n s fuvolázó férfi, a középs három fülképen két férfi s egy nalak

kosztümben. Franczia, a 18. századból. Ajánd. dr. Lúcz Ignác/. 3003.

Burnótszelencze, arany, préselt rcnaissance levélornamentummal és

reczemüvel díszítve. A 19. századból. Ajánd. Paulikovics Lajos. .‘{00 1.

Burnótszelencze, békatekn. Fedelén stilizált lombok s pálmafa között

keleti ruházatú férfialakok ezüsttel berakva. A 18. századból. Franczia.

Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn. 3005. Doboz, aranyozott vörösréz,

vert és vésett lombozattal, virágfesztonnal, rokokó volutával s lebeg

szalagokkal díszítve. A 18. század végérl. 3007. Zsebóra, aranyozott

vörösréz, fehérre zománezozott számlappal. A 18. század végérl.

Készítette Le Roy Parisban. 300S. Zsebóra, ezüst, ezüst számlappal. A
18. századból. Készítette Johati Georg Braun Augsburgban . 3010.

Zsebóra, ezüst. Számlapja ezüst. Ezen bevésve a készít neve : Lcnor-

mand London. A 18. század végérl. Ajánd. Schlachta Kálmán. 3011.

Zsebóra, ezüst tokban, ezüst számlappal. A 18. század végérl. Készí-

tette Rut Londonban. 3012. Zsebórának bels szerkezete, ezüst szám-

lappal. Ezen a készít neve : Garon London. A 18. századból. 3013.

Zsebóra, puszpángfából, néhány kereke s fülének karikája réz. A 19.

századból. Ajánd. Horák József. 3014. Zsebóra, ezüst, fehérre zomán-

ezozott számlappal. A 19. századból. Ajánd. Horalck Ferenc/. 3015.

Zsebóra, ezüst, zománezozott számlappal, melyre zománczfestékkel

trónuson ül király vau festve. A 19. század elejérl. 3010. Zsebóra,

ezüst, zománezozott számlappal. Számlapján ágyú, zászlók s két

rózsavirág festve. A 19. század elejérl. 3017. Kép, sokszín olaj-

festékkel fára festve. Szz-Máriát ábrázolja imazsámolyon térdelve. A
16. századból. 3018. Kép, préselt s részben aranyozott rokokó ízlés

pakfong-kerettel. A papírlapra olajfestékkel festett kép markusfalvi

Máriássy István kapitányt ábrázolja s 1770-bl való. 3020. Miuiatür-

arczkép, vörösréz-lemezen sokszín olajfestékkel festett. Férfit ábrázol

kék mentében s ugyanily dolmányban. A 18. századból. 3021. és 3022.

. Miniatürkép, két darab, elefántcsontlemezen. Állítólag egy-egy Vay

grófot ábrázolnak. A 18. századból. Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn.

3023. Miniatürkép, elefántcsont-lemezen. Férfi mellképe. A 18. szá-

zadból. 3024. Kép, limogesi zománezmü, áttört s részben aranyozott

rokokó ezüstkeretben. Lapján kék alapon balra néz nnek feje van

ábrázolva, hajában aranyabroncscsal. Modern. Készítette Hibján Samu.

A vall. és közokt. m. kir. Ministerium létété. .‘{020. Miniatürkép,

elefántcsont-lapon. Rózsabokor fölött tánezot lejt ifjú leány képe. A
19. század elejérl. Ajánd. Medveczky Kálmán. .‘{027. Miniatürkép,
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elefántcsont-lapon. Fiatal n mellképe. A 18. század végérl. Ajánd.

Horák József. 3028. Miniatr szentkép, papírlapra sokszín festékkel

festett. Kerületén aranyfonálból s aranylemezkékbl készített hímzés.

Apáczamunka, a 18. századból. 9029. Kép, papírlapra sokszín guas-

festékkel keresztel Szeut-János festve
;
kerületén aranyfonállal hímzett.

Apáczamunka a 18. századból.

33. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Különböz kismvészeti tárgyak, vésett lemezek, pla-

kettek, gyrk, gombok, sarkantyúk stb.

.3031. Tojás-pohár, ezüst filigrándrótból. A 18. századból. Ajánd.

Schlachta Kálmán. 3037. Domborm, vörösréz lemezen trébelve s czi-

zelálvu. Alexandriai Szent-Katalint ábrázolja karddal és fogas-kerékkel.

A 18. század végérl. Valamelyik kassai ötvösnek a müve. 3038. T-
tartó, aranyozott vörösrézbl. Kis halat ábrázol, pikkelyekbl fzött,

mozgékony testtel. A 18. századból. Ajánd. Czitó Ludmilla urhölgy.

3030. Domborm, ezüstlemez. Lapján kivert és vésett lombdiszités,

körülötte vésett fölirás: Samuciis Szent Iványi 1806 Varadini. Szcnt-

Iványi Sámuel nagyváradi ötvös munkája. 3040. Próbatü. Áll 18 pál-

czikából, melyek egyik végükön közös tengelyre vannak fzve. Az els

pálezika XLI-es finomsága ezüstbl való, a második tiszta vörösréz, a

többi pálezika sorjában I--XVI bevésett számokkal van jelölve, a

mely számok a rézpálezikák végeire forrasztott ezüstrudacskák finom-

ságát jelzik. A 16. századból. A kassai ötvösezéhé volt s arra szolgált,

hogy a próbamester az ötvösök által készített müvek finomságát ellen-

rizte vele. 3041. Próbak, lidiai k. Az elbbi próbatükhöz való. A
kassai ötvösöké volt. 3043. Plakett, ólomból. Lapján Mars istennek

dombormv alakja. Flötncr Péter (lásd a 3153. sz. a.) eredeti müvé-

nek egykorú lenyomata. 3044. Plakett, ólomból. Lapján Justitiának,

az igazság istennjének dombormv alakja. Flötncr Péter (lásd a 3221.

sz. a.) eredeti müvének egykorú lenyomata. 3045. Feszület ezüstbl,

aranyozás nyomaival. Hátán 1536 évszám bevésve. Ajánd. Szinnay

Klotild úrn. 3046. Kés, vaspengével, fekete tülökbl való markolat-

tal, ezüstdrót filigrán-diszitéssel. A 18. századból. 3047. Vésett lemez,

vörösréz. Lapján Mária-monogrannn. A 18. század végérl. Valamely

kassai ötvös munkája. Ajánd. Várkoly János. 3048. Pecsétl, ezüst,

aranyozva. Nyele dombormv lombbal s maszkával díszített, vérjász-

piszböl való lapjába kilenczágu korona alatt a gróf Zichy- és Meskó-
család czimerpaizsa bevésve. A 13. század els felébl. Ajánd. Hanszer

Károly. 3043. V esett lemez, vörösréz. Ponczolt lapján egymás mellett
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két kartusszerü díszítés. A 18. század végérl. Valamely kassai

ötvös munkája. Ajánd. Várkoly János. 3050. Gyuriik, összesen 34

darab, aranyból, bronzból, ezüstbl és ólomból. A 14— 18. századból.

A nyolez aranygyrt ajándékozta özv. Pausz Tivadarné úrn. 3051.

Imakönyv, nyomtatott héber szöveggel
;

borítéka vörös bársony

alapra alkalmazott ezüstlemez, áttört mben trébelt lombozattal,

csillagokkal s egymásba fonódó szalagokkal díszítve. A 17. szazadból.

Ajánd. Maurer Adolf. 3052. Nadrágvéd sarkantyú, egy pár, ezüst,

aranyozva. A 10. század közepérl, Ajánd. Seiler Lipót. 3053. Fülbe-

való, egy pár, arany. Az egyik egy 1790-ben vert II. Lipót-féle arany-

ból, a másik egy 1839-ben vert V. Ferdinánd-félc aranypénzbl áll.

Ajánd. Seiler Lipót. 3054. Mentegomb, 5 darab, aranyozott ezüst.

Testén dombormv lcvélornamcntumok között cn cabochon köszö-

rülve s tokosán foglalva 10 vörös almandin, 5 türkisz s egy félgyöngy.

A 18. századból. Ajánd. Seiler Lipót. 3055- Gomb, 32 darab, ezüst.

A 19. század elejérl. Ajánd. Seiler Lipót. 3050. Pityke, 7 darab,

ezüst. Valamennyinek bels lapján a kassai ötvösezéh hitelesít jele és

Szakmáry Dániel kassai ötvösmester (1788— 1800) jegye beütve. Ajánd.

Seiler Lipót. 3057. Mellénygomb, 8 darab, ezüstdrótból készült fili-

gránmü. A 18. század végérl. Ajánd. Seiler Lipót. 3058. Attila-

gomb, 8 darab, ezüst. Teste ferde hosszgerezdekkel s ezek mélyedései-

ben csavart dróttal ékesített. Valószínleg Grimm András kassai ötvös-

mester (1767— 1783) munkája. Ajánd. Seiler Lipót. 3059. Gomb, 11

darab, ezüst. A 19. század közepérl. Ajánd. Seiler Lipót. 3000.

Attila-gomb, 7 darab, ezüst. Teste hosszában gerezdéit, a mélyedések-

ben reezés drótok. Valamennyibe beütve a 13-mas szám és A G mcs-

terjegy, a mi Andreas Grimm kassai mesterre (1767— 1783) vonatkozik.

Ajánd. Seiler Lipót. 3001. Sarkantyú, egy pár, ezüst. A szárak végébe

beütve' HORAK kassai ötvösmester neve s a kassai hitelesít jegy

1851 évszámmal. Ajánd. id. Halykó Mihály. 3002. Sarkantyú, egy

pár, ezüst. Díszöltözékhez való. Ivét szárán beverve a kassai ötvösezéh

hitelesít bélyege 1858 évszámmal és Fröhlich Károly kassai ötvös-

mester (1819— 1858) jegye. Ajánd. Seiler Lipót. 3003. Sarkantyú, egy

pár, ezüst. Diszöltözékhez való. A 19. század közepérl. Ajánd. Seiler

Lipót. 3004. Sarkantyú, egy pár, ezüst. Díszöltözékhez való. A 10.

század közepérl. Ajánd. Seiler Lipót.

34. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Kisebb tárgyak a rézmüvesség körébl. Bútorveretek,

kapcsok, öntött plakettek stb.
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30(15 -3077. Fogantyúk, kulcspajzsok, butorveretek, metszett s dom-

borított lapok a 1(5—18. századból. Összesen 20 darab. 3078. Órának

számlapja, sárgaréz. A négy sarokban egy-egy áttört müvü öntött ro-

kokó volúta. Lapján ponczolt alapon lombdiszités. A 18. századból.

3070. Mellkép, bronzból öntött. Papot ábrázol arczélben, fején bojtos

kalappal. Alsó szélén 1782. évszám. Ajánd. Csorna József. 3080. Bú-

torra való plasztikus dísznek része, aranyozott sárgaréz. Két egymás-

mellé helyezett plasztikus lábat ábrázol, a boka fölött elmetszve. Em-

pire. 3081. Mellkép, bronzból öntött. II. József császárt ábrázolja arczél-

ben. Ajánd. Csorna József. 3082. Órának lapja, vörösréz, részben ara-

nyozva. Lapján bevésve : város látképe, lovas és gyalogos alakok. A
18. századból. 3083., 3085., 3080. Gyertyatartónak szára, bronz. A
l— 1(5. századból. 3081. Fali gyufatartó, sárgarézbl öntött, áttört

rokokó volutákkal s virágdíszekkel. A 19. századból. 3087. Díszkala-

pács, czéhjelvény. Feje sárgaréz; egyik oldalán bevésett lópatkóval,

reszelvei s kalapácscsal, a másikon levélkoszoruban C S betkkel s

1(596 évszámmal
;
a koszorú fölött M. L. betk. Sárgarézzel montíro-

zott nyele gyöngyházzal kirakott. Ajánd. Stépán Gábor. 3088. Kés,

vaspengével, aranyozott s dombormves rokokó díszítményekkel borított

vörösréz-markolattal. A 18. századból. Ajánd. id. Hauser Antal.

3090— 3108. Frészelt rézlemezek, 19 darab. Kassai rézmvesek

munkái. A 19. század elejérl. 3109— 3118. Domborított butorveretek

sárgarézbl. 10 darab. A 18. század végérl s a 19. elejérl. 3119.

Navicula, (tömjéntartó), sárgaréz-lemezbl préselt, felrakott domború,

rokokó Ízlés ornamentumokkal. A 18. századból. 3120., 3121., 3125.,

3120. Butorveretek, sárgarézlemez, dombormv figurális csoportozattal.

A 19. század elejérl. A 8125. számút ajánd. Klimkovics Flóris. 3123.

Domborm, sárgarézbl öntött. Lapján háromnegyed profilban jobbra

néz férfi (Luther?) mellképe. A 16. századból. 3124—3127. Kerek
lemez, bronzból öntött. Testén dombormben vágtató lovak és hada-

kozó alakok. A 17. századból. Ajánd. Csorna József. 3129. Kerek
lemez, sárgarézbl öntött, aranyozás nyomaival. Testén dombormben
fallal ersített város eltt tábori sátrak között a város felé fordított

s elsütött ágyuk. A 17. századból.

35. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Flötner Péter eddigelé ismert plakettjeinek galvano-

plasztikái másolatai. Összesen 124 darab. Készítette G.

Münch Strassburgban.
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Ftötner Péter
,

a német renaissance-müvészet pályatör munkása,

meghalt Nümbergben, 1546. okt. 23-án. Az u, n. kismüvészek sorába

tartozik s fából faragott, kbe vésett s ezüst-, ón-, vagy ólomlenyoma-

tokban sokszorosított dombormv plakettjei révén, melyek úgyszólván

egész Európában elterjedtek, nemcsak a hazájabeli mvészekre volt

nagy befolyással, de idegen nemzetek mvészeire is hosszabb idkn
át élénk hatást gyakorolt. E plaketteket nemcsak ötvösök, de kerami-

kusok, ágyuöntk és ónnnivesek is sikerrel utánozták munkáikon. így

például 1589-ben a nagyszebeni Servatius ágyuönt-mester, ki az általa

öntött Bethlen-féle ágyút a 3172. számú Euterpe alakjával díszítette,

a mi arra tanít, hogy a Flötner-féle minták hazánkban is elterjedtek. A
33. számú tárlóban 3043. és 3044. sz. a. két eredeti, egykorú

Flötner-féle ón-plakett van kiállítva. Ezek idáig egyetlen példányok

hazánkban. A kiállított sorozat idáig ismert plakettjei közül 116 darabot

tüntet föl galvanoplasztikai másolatban. A 3247—3254. számú plakettek

a Stampfer Jakab zürichi ötvös (1507— 1579) által készített s ma a

strassburgi iparmvészeti muzeum tulajdonában lév ezüstserlegrl

valók s példát nyújtanak arra, hogyan használták fel minták gyanánt

az ötvösök Flötner plakettjeit müveik diszitésénél.

3131. Noét fiai kigúnyolják. 3132. Abrahám megvendégeli az

angyalokat. 3133. Lóth a leányaival. 3134. A sziklából vizet fakasztó

Mózes. 3135. Az emauszi ut. 3136. Marsz, farkasok által vont kocsi-

ban. 3137. Vénusz, galambok által vont kocsiban. 3138. Krisztus

keresztelése. 3139. Jézus a szamáriai nvel a kútnál. 3140. A hit

megkisértése. 3141. Bathséba a fürdben. 3142. A Megváltó, zászlóval

és kígyóval. 3143. Jeremiás próféta Jeruzsálem falai eltt. 3144. A
hit megkisértése. 3145. Fortitudo. 3146. Spes. 3147. A csillagász.

3148. Falánkság. 3149. Spes. 3150. Caritas. — A hét planéta-isten :

3151. Saturnusz. 3152. Jupiter. 3153. Marsz. 3154. Sol. (Nap). 3155.

Vénusz. 3156. Merkúr. 3457. Lima. (Hold). — 3158. Memento móri.

3159. Puttó, füles edénynyel. 3160. Puttó, gömbalaku edénynyel. — A
hét múzsa : 3161. Kalliope. 3162. Klio. 3163. Euterpe. 3164. Melpo-

mene. 3165. Terpsichore. 3166. Erato. 3167. Polychimnia. 3168. Urania.

3169. Thalia. — Kilencz mezítelen puttó, a múzsák attribútumaival-. 3170.

Caliope. 3171. Clio. 3172. Euterpe. 3173. Melpomene. 3174. Terpsichore.

3175. Erato. 3176. Polyhimnia. 3177. Urania. 3178. Thalia. — 3179. Até

és a Liték. — Az öt érzék közül háromnak az ábrázolása : 3180. A szaglás.

3181. A látás. 3182. A tapintás. 3183. Az érzés allegóriája. — A hét

kardinális erény: 31S4. Caritas. 3185. Justitia. 3186. hides. 3187-

Spes. 3188. Fortitudo. 3189. Temperantia. 3190. Patientia. 3191.

Prudentia, Janusfejjel, tükörrel s-Ámorral. — A legrégibb rj nemet király.
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310*2. Tuiscon. 3103. Mannus. 3104. Wygewon. 3105. Heriwon. 3100.

Eusterwon. 3107. Marsus. 3108. Gambrivius. 3100. Suevus. 3200.

Wan dal us. 3201. Ariovistus. 3202. Arminius. 3203. Carolus Magmis.

3204. » A tizenharmadik«. — A nyolcz nagy kardinális erény
: 3205. Pru-

dentia. 3200. Caritas. 3207. Justitia. 3208. Fides. 3200. Spes. 3210.

Fortitudo, 3211. Temperantia. 3212. Patientia. A hét kis kardinális

erény. 3213. Caritas. 3214. Justitia. 3215. Fides. 3210. Spes. 3217.

Fortitudo. 3218. Temperantia. 3210. Patientia. — A nyolcz nagy kardinális

erény: 3220. Caritas. 3221. Justitia. 3222. Fides. 3223. Spes. 3224.

Fortitudo. 3225. Temperantia. 3220. Patientia. — A hét halálos bún :

3227. Gg. 3228. Fösvénység. 3220. Paráznaság. 3230. Harag. 3231.

Falánkság. 3232. Irigység. 3233. Restség. — A részegségfázisai : 3234.

Férfi oroszlánon ülve. 3235. Férfi s egy kutya. 3230. Torzképeket

vágó férfi. 3237. Férfi disznóval. 3238. Men férfi, jobb lábán hordó-

val. — A: ó-kor négy híres asszonya: 3230. Jael. 3240. Didó. 3241.

Lucretia. 3242. Kleopátra. — 3243. A kincsszomjas fejedelem allegóriája.

3244. Fa alatt alvó férfi, mellette juh : restség. 3245. V. Károly és

neje Izabella mellképe. 3240. A szltke alatt hever Bachus.

3247—3254. Részletek a Stampfer-féle serlegrl.

A VÖRÖS- ÉS A SÁRGARÉZ. A KOVÁCSOLT VAS.

A vörösréz szerepe az iparban a praehistorikus réz-

korszak óta a mai napig szakadatlanul tart. Az ókori

klaszszikus népek iparmüvészetében nem is annyira a

tiszta réz, mint inkább annak ónnal való ötvénye, a

bronz szerepel s a réz, ha alárendeltebbb mértékben is,

szerepét megtartja egészen az újkorig, a mikor a belül-

rl ónnal bevont vörösrézedények használata általánosan

fellép s divatban marad egészen napjainkig. A kancsók,

ibrikek, palaczkok, keresztel-medenezék, szentelt víztar-

tók, kondérok, üstök stb. vörösréz-lemezbl készülnek s

különösen a ezéhek számára elállitott készletek gyak-
ran szépen trébelt s vésett díszítésekkel bírnak.

A vörösréz horganynyal való ötvözése a sárgarezet

adja, mely kiválóan alkalmas öntésre. Sárgarézbl öntött

tárgyakat már az ókorból is ismerünk ugyan, de a tech-

nikának felvirágzása a középkorra esik. Németország
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területén, Hildesheíinban, a 11. századtól fogva híres

rézöntk mködtek. A legnagyobb hírnévnek azonban a

Belgiumban fekv Dinem

t

városka rézönti örvendtek, a

hol a középkortól fogva a sárgaréz-mvesek oly isme-

retesek voltak, hogy a sárgaréz-munkát általánosan

dinanderie-nak nevezték.

A vasnak
,

a bronz uralma következtében, csak alá-

rendelt szerepe volt az ókor iparmüvészetében. Uralomra

csak a középkorban kezd vergdni, a midn fegy-

verekké, bútorveretekre s rácsoknak kezdik feldolgozni.

Németországban különös elszeretettel karolták fel a

vasat s nevezetes, hogy a németországi vasmüvesek a

fém fizikai természetének megfelel s a kovácsolás és

forrasztás technikai mveletén alapuló olyatén formákat

teremtettek meg, a melyek a német vasmvek mvészi
értékét örök idkre biztosítják.

A vasmüvesség legjelesebb alkotásai a csúcsíves m-
izlés kési korába esnek

;
ekkor készítik a szebbnél-

szebb ajtókopogtatókat, az aj tóvasalásokat, az ajtóhuzó-

gyürüket stb., mig a renaissance idejében különösen a

vasrácsok s a tausált, vésett és edzett munkával díszí-

tett pánczélokat állították el utólérhetlen mvészettel.

Németország különösen a vasrácsok terén valóságos

remekmveket hozott létre, mig a pánczél- s fegyver-

gyártás terén Olasz-, Spanyol- és Németország fegyver-

kovácsai jeleskedtek.

A vasmüvesség utolsó virágzása a 18. századra esik,

a mikor a barokk és a rokokó Ízlés elemeinek felhaszná-

lásával nagyszer portálékat, ablak- s erkélyrácsokat

kovácsolnak. A 18. század végén teljesen hanyatlásnak

indul a kovácsolt vasmvek készítése, de a 19. század

második felében ismét feléled, hogy ujult ervel hozzon

létre magas nívón álló müveket. Hazánk modern ipar-

mvészete e téren kiváló helyet foglal el.
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36. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

•1255. Czimcrpajzs, vörösréz
;

lapján trébelt miiben egy családjegy.

A 16. századból. A kassai Szent-Erzsébet templomban talált vörösréz

koporsóra volt ersítve. 3250. Szélzászló, sárgaréz. Szárnyat ábrázoló

testén alul bevésve 1755 évszám, csúcsán kicsiny lópatkó. 3257. Fe-

deles füles korsó, vörösréz. Testén hullámvonalas indán dombormben

barokk levélornamentumpk, levelek és virágok kiverve, a fülek alatt

egy-egy madáralakkal. Fedelén plasztikusan trébelt oroszlán, szájában

ketts gyrvel. Testének alsó részén, sima mezben, késbbi kézzel

L G betk és 1766 évszám beverve. A 17. századból. 3250- Szob-

rocska, sárgarézbl öntött. Péter apostolt ábrázolja. A kassai Szent-

Erzsébet székesegyház szentségházának fülkéjében állott, a hová azt a

múlt század hatvanas éveiben eszközölt restaurálás alkalmával készí-

tették. 3260. Palaczk, vörösréz. Hengeralakú testén dombormben
kacskaringós indák levelekkel és virágokkal. Oldalán F H betk. A
17. századból. Ajánd. Legányi Frigyes. 3262. Csengetyü, bronzból

öntött. Testén púpok. A 16. századból. 3263. Fedeles, füles kancsó,

vörösréz. Testén trébelt tojássor fölött bevésve : TRINK VND ISS,

GOTS NICHT VERGIS. 1620. E fölött egymással szemben futó

szarvas és egyszarvú domboruan kivert képe, mögöttük trébelt

lombdiszités. A kassai rézmüves-czéhé volt. 3265. Porzótartó, vörösréz.

Dobot ábrázol, bevésett háromszög diszitésekkel, apró félholdakkal s

csillagokkal. Oldalán L S G betk és 1604 évszám. Nemes Siposs

László tulajdona volt, ki, mint Bethlen Gábor hive, 1621-ben esett el.

Ajánd. dr. Siposs Aladár. 3266. Palaczk, vörösréz. Teste fels részén

ferde hólyagok kiverve, oldalán ötlevelü nyílt korona alatt J S betk,

egy gombosfejü t és olló. A test többi részén gazdag trébelt lomb-

omamentum. Az ollóval szemben korona alatt két keresztbe helyezett

kalapács és 1757 évszám. 3267. Füles ibrik, vörösréz, vert és vésett

ornamentumokkal. Török, a 17. századból. Ajánd. a Klimkovics-test-

vérek. 326S. Lemez, sárgarézbl öntött. Testén Mózes álló, domború
alakja, jobbjában a törvénytáblával s vesszvel. A 18. századból. Ajánd.

Horák Ede. 3266. Szobrocska, sárgarézbl öntött. Pál apostolt ábrá-

zolja. A kassai Szent Erzsébet-székesegyház szentségházának fülkéjében

állott, a hová azt a múlt század hatvanas éveiben eszközölt restaurálás

alkalmával készítették. 3270. Fedeles, füles kancsó, vörösréz. Talpa

peremén, hasán és uyakán durván ponczolt alapon hullámvonalas indán

vésett levelekbl s virágokból álló szalagok. A kiönt csr fölött

1805 évszám. 3272. Lábas tányér, vörösréz, vert és vésett lomborna-
mcntumm.il, három kagylóval s rózsavirágkoszorúval. Török munka a
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18. századból. Ajánd. id. Hauser Autal. 8274. Czéhbehivó jelvény,

sárgaréz, 1851-böl. A kassai szijgyártó-czéhé volt. 8275. Czéhbehivó

jelvény, sárgaréz. Mells lapján dombormben két ágaskodó oroszlán

ni kontyfésüt tart, ez alatt bontó fés. Hátlapja tolólemezzel ellátott

fiókot képez. 1838-ból. Fésüsczéhé volt. 8276. Czéhbehivó jelvény,

sárgaréz. Lapján domború babérkoszorú, korona s paizsban három ve-

tél és edény. 1834-bl. A kassai takács- és bádogos-czéhé volt. (A

kassai bádogos-czéh, tagjainak megfogyatkozása miatt, 1859-ben egye-

sült a takácsok czéhével.) 8277. Czéhbehivó jelvény, sárgaréz. Paizs-

idomu teste mells lapján dombormben cserzkádban álló mezítelen

férfi koronát tart
; két felül egy-egy ágaskodó oroszlán. Hátlapja nyit-

ható. 1826-ból. A kassai timárczéhé volt. 8278. Czéhjelvény, sárgaréz.

Paizsalakú lapjának áttört belsejében két egymást keresztez kés s egy

villa. Közepén korona. Bevésett körirata: DÉR ERBART^ CECHEN
DÉR MESSER SCHMID IN EPPERIES Ao 1642. Az eperjesi kés-

mvesek czéheé volt. Ajánd. Ivéler Nándor. 8279. Czéhjelvény, vörös-

réz. Paizsidomú teste peremén levélkoszorú, ebben bevésve : RENO-
VATVM AN : DNI : 1637. DIE. 15 MART. FASI SZUCZ . MÁ-
TYÁS REBEN SZUCZ GYÖRGY. SENFELD SZUCZ MIHÁLY.
HARANGI SZUCZ ANDRAS . CZEHMESTERSEGEBEN KOCSIS
SZUCZ LANOS . TÓTH SZUCZ ISTVÁN KASSO SZUCZ GYÖRGY.
PERES SZUCZ MIHÁLY IDEIKBEN. A. kassai szücsczéhé volt.

8280. Czimerpaizs, két darab, sárgaréz, aranyozás nyomaival. Lapján

két trébelt czimer; a baloldali a Szirmay-családé. A 18. századból.

Valószínleg koporsóról való. Ajánd. Hauser Antal. 8288. Fedeles

leveses tál, vörösréz. Fedele csúcsán fekv oroszlán, mells karmaiban

paizszsal. Ezen bevésve: AL 1796. 8284. Lemez, vörösréz. Lapján

emberfejü, oroszlántestü szfiuksz dombormv képe. Farka csigavonal-

ban haladó renaissance lombdiszités. Kassai rézmves munkája a 18.

század végérl. 8285. és 8294. Fecskend, bronzból öntött. Testébe

bevésve: Curavit L : R: Civitas Cassoviensis 7/73. (Készíttette Kassa

sz. kir. városa). 8287. Fedeles doboz, vörösréz. Teste alsó részén ki-

vert virágfeszton, fedelén fekv bárány. Fülei kígyót ábrázolnak. Em-

pire. 8288. Lemez, vörösréz. Lapján vert virágdísz. Kassai rézmves

munkája a 18. század végérl. 8289. Czimer, sárgaréz. Lapján korona

alatt czimerpaizs
;
mondatszalagján bevésve : Nemes két Csík Gyergyó es

Koszon székek czimere. Szent Domokost Sándor Mihály fökirálybiró 1814.

Ajánd. Schwarz Fülöp. 821K). Vasaló, sárgarézbl öntött. Fels lapján

dombormv volúták közt szárnyas gömbön repül Ámor. Belsejében

domboruan kiön tve : PHA : 1758. Ajánd. Hronik Ferencz. 8291 . Bor-

ht kád, vörösréz. Oldalán vert dombormben stilizált uövényoma-
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mentum. A 17. századból. 8293. Utazó-készlet tokja, brrel és sárga-

rézlemezzel bevont fából, aranyozás nyomaival. A fémlapokon részben

magyar Ízlés virágdíszek és 1787 évszám bevésve. Ajánd. Rónay

Gusztáv. 3296. Gyertyatartó, sárgarézbl öntött. Majmot ábrázol. Mo-

dern. Ajánd. Bubics Zsigmond. 3298. Fiiles kosár, vörösréz. Hatszögii

talpán stilizált levelek kiverve
;

az oldallapok áttörvék s egyenkint

figurális díszítéssel ékesitvék. 1. és 4. Két madár koronát pajzsot

tart; a paizsban füles kondér, a paizs alatt SMP betk. 2. és 5. Fiait

keble vérével etet pelikán-madár. 3. Kiterjesztett szárnyú kétfej sas.

6. Kétfej sas, a mellpaizsban bevésve: 1689. A perem lapjain két

domború, kétszárnyú angyalfej. 3299. Oroszlánpofa, vörösrézlemezbl

trébelve. Kassai rézmves munkája a 18. század végérl. 3303. Fede-

les doboz, vörösrézbl trébelve. Fedele csúcsán durván vésett oroszlán-

pofa körül felirat bevésve. Kassai rézmves munkája 1818-ból. 3304.

Gyömbérreszel, vörösréz, vert munka. Belsejében átlyukgatott le-

mezke. A 18. századból. 3305., 3300. Cilicium (önsanyargató öv),

vassodronyból, Ívben hajlított, hegyes vég szemekkel. 17. század.

Ajánd. Czirbusz Béla. 3307. Persely, kovácsolt vaspléh. A 17. szá-

zadból. A kassai nyereggyártó-czéhé volt. 3311. Lakat, kovácsolt vas-

ból, bevagdalt oldalakkal. Mindkét lapján rúgón járó ajtócska alatt

egy-egy kulcsnyilás. Ketts nyelve félköridomú. A meglév egyik kulcs

feje lóhere-levél alakú. A 16. századból. Ajánd. Wertheim N. 3315.

Kalapács, kovácsolt vas, ugyanilyen nyéllel. Feje egyik vége lapos

korong, a másik ékalakú és szeghúzásra alkalmas módon bemetszett. A
17. századból. 3318. Ajtózár, két kulcscsal, vas. Áttört alaplemezén

rokokó volútákkal, csillagidomú rózsákkal és makkalakú díszekkel.

Keresztszalagján vésett lombdiszités. Nyelve ketts. A 18. század vé-

gérl. 3319. Kapuzár, kulcscsal, vas. Négyszögü alaplemezének pereme

áttört, a hármas karéjt képez fejlemezen bevésve : J A'betk és 1753

évszám. Nyelve négytollu. Kulcsának feje áttört lombot ábrázol. 3321.

Kilincses ajtózár, vas. Fels lemezén domboruan kivert hullámvonalas

növénydisz, alaplcmcze áttört domború növényornamentum. A 17. szá-

zadból, Kassáról. Ajánd. Csorna József. 3322. Tüzgerjeszt szerszám,

elörecsapó kovás kakassal. Fels rézlemezén futó z s két rokokó

ornamentum bevésve. A 18. századból. 3323. Tüzgerjeszt szerszám,

elörecsapó kovás kakassal. Bal oldalán kicsiny ajtó, nyakán vésett

akantusz-levél. A 17. századból. 3324. Tüzgerjeszt szerszám, egyszers-

mind pipa, vas, ezüsttel tausálva. Külsején szalamander-alakú állat-

alakok, csüng bojtok, koszorúk, virágcsokrok és a sugárzó nap alakja,

berakva, fedéllel zárható belsejében elül pipa gyanánt szolgáló rekesz,

e mögött forgatható aczélkerék, melyre kovát szorító kakas csapódik.
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E mögött végre fedélkével záródó apró szekrényke a tapló számára.

A kerék forgatására szolgáló kulcs feje í\ szerszám oldalán látható. A
18. század végérl. Ajánd. a Klimkovics-testvérek. 3325. Olló, ková-

csolt vas, a szárak végein ezüstbl való. csuklón járó lemezekkel. Szára

közepe plasztikus virág- és architektónikus díszítés. A 17. századból.

Ajánd. Vadász József. 3320. Ajtóhuzó gyr (kopogtató), kovácsolt

vasból. Teste ellipszisalakú, szélesebb alaplemezzel, domborodó köze-

pén ferde bemetszésekkel díszített gyürüalaku pálczataggal kétfelé

osztott s csúcsíves halhólyag-idomokkal áttört. Tetején két oldalt egy-

egy plasztikusan kiképezett sárkány fekszik, közepén négyszögü leme-

zen dombormben áttört gótikus mértani-m, élén liliomvirágokkal.

Az alaplemez vastagabb rovátkos dróttal van beszegve s lapján áttört

csúcsíves lombozattal borítva. A l. századból. Valamikor a kassai

dóm sekrestyéjének vasajtaján volt. 3327., 3329. Kulcs, kovácsolt vas-

ból. Kerek fejében áttört ellipszisben halhólyag-idom és négyes karéj.

Csöves szára háromszög. A 15. századból. 3320. Zár, ládára való,

vas. Szerkezetének pillangó-alakú kis fedlemeze, fejpántja és kulcs-

házának lemeze vésett ornamentumokkal díszített. A 17. századból.

3328. Övre való kulcstartó, kovácsolt s metszett vas. Áttört teste

volutákkal, gerinczekkel s ivekkel díszített. Kilencz csüng láncza

áttört szemekkel bir. A 18. század elejérl. Ajánd. Strasser Béláné

úrn. 3330. Kapuzár, kulcscsal, kovácsolt vas. Alaplemeze szélén áttört

ornamentumokkal diszitett. Nyelve kétágú. A 17. századból. Ajánd.

gróf Zichy Jen. 3331- Ajtózár, kulcscsal, kovácsolt vas. Kilincsütkö-

zje és kulcsnyelve ketts, alján tolózár. Kulcsa fejét három áttört

volúta képezi, fels végén emberarczczal, szára csavart. A 18. század-

ból. A kassai régi s már lebontott Andrássy-féle ház állítólag ama

szobájának ajtajáról való, a melyben gróf Andrássy Gyula született.

3332. Kilincses ajtózár, kovácsolt vas. Kilincse csigavonalban hajló. A
17. századból. 3333. Tüzgerjeszt szerszám, elrecsapó kovás lakattal.

Oldalán kanócztartó-hüvely. A 17. századból. .‘1335. Lakat, kulcscsal,

kovácsolt vas. Teste oldalán karélyosan bevagdalt. Mells lapja köze-

pén rúgón járó ajtócska alatt a kulcsnyilás. Vastag nyelve egytagú

ívben hajló. Kulcsának csöves szára hosszában hornyolt s keresztmet-

szetben hatszögü csillagidomot mutat. A IC. század végérl. A szepesi

várból származik. Ajánd. Kobilitz István. 3340. Simító szerszám, ko-

vácsolt vas. Egyik vége nyilalaku, a másik négyszögü lapátka. A 17.

századból. Találták a kassai dóm mellett. 3341. Fedeles szekrényke,

vas, piros bársonyszövettel bélelve. Lapjain maratott renaissance oma-

mentumok. Modern. Készült az ilsenburgi gyárban. Ajánd. Bubics

Zsigmoud kassai püspök. 3342. Vés, aczél
;

oldalán bevésett mester-
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jegy. Kfaragóé volt. A 16. századból. Találták Kassán, a Bródy-ház

lebontása alkalmával. 3343. Gyertyatartó, kovácsolt vas. Négy függ-

leges pálczája közül a szenibenfekvkön mozgatható gyrn hüvely. A
17. századból. 3346. Kulcscsomó, lánczon. A 8 darab kovácsolt vasból

készült kulcs; a kassai városi kapuk kulcsai voltak. A 17— 19. század-

ból. Ajánd. Kassa városa. 3347. Lámpás, vaspléhbl, ferde csavarvonalak-

ban domborított gerinczekkel, melyek nyílásokkal áttörvék. A 17—18. szá-

zadból. Ajánd. Kohancsik Boros Jozefa úrn. 3350. Kapuzár, kulcscsal,

vas. Ütközje négynyelvü
;
kulcsa fejében liliomvirágalakú dísz. A 17.

századból. 3355. és 3363. Szlfürt, vasból kovácsolva. Plasztikusan

kiképezett testének bogyói tömörek ; a leveleken áttört mben 1787

évszám. Remekbe készült kovácsmunka. 3356. és 3361. Lakat, kulcs-

csal, kovácsolt vas, vekszir-szerkezettel. A 19. század közepérl. Kis-

szebeni lakatos remekbe készített müve. Ajánd. kellemcsi Melczer

István. 3*157. Zár, ládára való, kovácsolt vas, ónozott. Hátlemezén

vésett növényornamentumok. Nyelve kétágú. A 17. századból. 3358.

Templomi gyertyatartó, kovácsolt vas, zöld és sárga olajfestékkel be-

festve. Teste egymásba fonódott szividomból, nvolczasalakból s körbl

van alakítva. A 17. századból. A gölniczbányai róm kath. templomé

volt. 3359. Ostyasüt. Két rézlapja bevésett alakokkal
;
az egyiken

két nagyobb s két kisebb hal 1538 évszámmal, a másikon egy, hátulsó

lábával orrát vakaró szarvas s egy szárnyas sertés. Ajánd. Soós Róza

úrhölgy. 3366. Kapuzár, kovácsolt vas. Ütközje négyágú. A 17. szá-

zadból. 3367. Transatlanti kábel darabja. Az elszigetel szöveten belül

12 vastagabb vas s 7 véknyabb vörösréz-drót. 1859-bl. Ajánd. Vécsey

István. *‘136.8. Kilincses ajtózár, kovácsolt vas. Nyelve ketts. A 17.

századból. 3360. Akolozó rúd, kovácsolt vas. Teste fokokra van be-

osztva
;
alsó végén Kassa czimeres hitelesít bélyege beütve, mellette :

PROESTEL. Hordók folyadéktartalmának megmérésére használták. A
18. századból. 3370. Ajtózár kulcscsal, kovácsolt vas. Egyik kilincse

felül, a másik oldalvást mködik. A 18. századból. Ajánd. Reisz Nándor.

37. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3371 4411 Zsolnay-edény. Összesen 41 darab. Ajánd.

Zsolnav Miklós. A 3407. számút Bubics Zsiginond. Régi

olasz, franczia, angol s más modern fajánszok.

A modern magyar keramika történetében Zsolnav Vilmos pécsi

agyagmüves kutatásai és technikai sikerei korszakot alkotók. Zsolnay

edényeinek anyaga tzálló, világossárgára ég agyagból és kvarczból
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oly leleményesen van összetéve, hogy az agyagrészecskék a földpátból

s kvarczból álló porczellánmáz beégetése után sem válnak az alap-

anyaggal üvegszerii, áttetsz tömeggé, vagyis porczellánná, hanem

fajánsz-jellegüket a porczellánnak megfelel magas tzben is megtartják,

így tehát Zsolnay edénymasszája tulajdonképen átmenet a fajánsz és

a porczellán között. A Zsolnay-gyár rendkívül változatos edényei közül

a régebbi díszedényeket az elefántcsont szinü máz jellemzi, ez azonban

nem kizárólagos sajátossága ennek a fajánsznak. Zsolnay igazi s nagy

érdeme abban fekszik, hogy a zománczfestékck technikájában is újítást

hozott be, mert az általa készített zománczfestékeket kivétel nélkül

fehérizzásu porczellántüzben égeti edényeibe. A pécsi gyárban a

gyártást a múlt század hatvanas évei elején kezdte meg Zsolnay s

azóta máig a legváltozasabb edényeket készítette. Egyik nagyhír

specialitása a fémfényü lüszternek az alkalmazása, melyet fölötte mvészi

hatással, bámulatos gazdag változatokban tud díszedényein érvényesíteni.

E lüszter titkát Wartha Vincze megyetemi tanár egy régi olasz

majolikaedény fémfényü mázának elemzésével fedezte fel s úgy közölte

Zsolnayval, a ki annak alkalmazásával különösen a legutolsó évek

alatt a fémlüszteres edények olyan változatait hozza létre, a melyek

a maguk nemében egyedül állók s az egész müveit világban elterjedt,

drága pénzzel fizetett müdarabok. A kiállított 40 darab Zsolnay-féle

edényt, mely a gyár fejldéséuek s müipari produkeziójának csak

szerényebb képviselje, a gyár jelenlegi tulajdonosa, Zsolnay Miklós

hazafias áldozatkészségének köszönhetjük.

.‘5371. Ketts-palaczk, vörös cserép, részben zománczfestéssel. 3373.

Füles korsó. Testén négyszögü mezkben domború középkori figurális

díszek és kerek medaillonok. 3374. Díszedény, gyönge fémfényü

mázzal. Testén halvány növények. 3377. Edény, a bekarczolt díszí-

tések fehér mésznem agyaggal kitöltve. A praehistorikus mészbetétes

edények modorában készítve. 33711. Díszedény, a bels edényt szabályos

hatszögekkel s három hármas karéjjal áttört háló borítja. 3380. Pohár,

testén festett tájkép s kutyákat pórázon vezet férfi. 3381. Díszedény,

kék lüszterrel. 3382. Szobrocska. A m. kir. posta- és táviróintézet

mérnöki karának 15 éves fennállása (1887— 1902.) emlékére készült.

3383. Díszedény, ibolya- és zöldesszinü lüszterrel. 3384. Díszkulacs,

fémfényü mázzal. Testén dombormves virágok. 3385. Fedeles disz-

edényke, áttört testtel. 3387. Szobrocska, hálót vonó férfit ábrázol.

3389. Díszedény, bíborvörös mázzal. 3391. Díszedény, zöld és arany-

sárga színben ragyogó lüszterrel. Testén piros mákvirágok. ,1398.

Domborm, halvány fémfényü mázzal. A >Vásárfia«. 3399. Disztál.

áttört virágokkal. 3400. Szenteltviz-tartó. 3402. Díszedény, testén
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virágok közt kakas, tyuk s egy kis csirke festve. 11407. Virágtartó

edény, virágdiszitéssel. 55-4-10- Mészbetétes edényke, vörös cserép.

3412 . Tányér, majolikacserép, világoskék mázzal és

sokszín zománczfestéssel. Lapján két leveles ág között

ötágú korona alatt mezítelen szárnyas géniusz, egyik

kezével leplét fogja, a másikban ágat tart. A lap többi

részén egy lép férfi bottal, egy páva, a peremen pedig

három virágcsokor. Délfranczia, a 17. századból. Ajánd.

Bubics Zsigmond kassai püspök.

3413 -3416 . Wedgvvood-edények a 18— 19. századból.

Összesen 4 darab.

Az angol keramika történetében Josiah IVedgioood (1730—1795.)

a legkimagaslóbb alak. alapította Straffordshire-ben Etruriának

nevezett gyárát, a melyben a köedéuygyártást nemcsak uj alapokra

fektette, de mvészi nívóra is emelte. Kezdetben mázzal ellátott,

hófehér fajánszt készített, melyet kitn tulajdonságai miatt a Qneens

ware (a királyn árúja) névvel tiszteltek meg. További kísérletezés

után Wedgwood feltalálta azt a kemény masszát, mely már közel áll

a porczellánhoz s a mit az angol Whitestoneware-nek nevez. Ezt

különböz fémoxydokkal különbözkép színezte, de mázzal sohasem

vonta be
;
az edények felüleleteit nagy mvészettel mintázott eredeti,

vagy kitn régi müvek után készült dombormüvekkel díszítette, a

mely czélra külön szobrászokat foglalkoztatott. A Wedgwood-féle

kedény adta meg a halálos döfést az európai fajánszoknak, a melyek

ennek a tökéletességével nem bírtak versenyezni.

.‘1413., 3414. Tányérka, fajánsz, áttetsz ólommázzal és kék zoináncz-

festéssel. Pereme csipkésen áttört. Fenekén benyomva : Wedgioood.

Wedgwood-féle angol gyártmány, a 18. század végérl. Ajánd. Bubics

Zsigmond, kassai püspök. 3415. Füles csésze, kiönt-csrrel, világos-

és fehér kedény. Peremén dombormv virágok. Fenekébe benyomva:

WEDGWOOD. Wedgwood-féle angol gyártmány, az u. n. Queen’s-

ware, a 19. század elejérl. 3416. Camea, kék és fehér kedény.

Lapján egy jobbra tekint, beretvált arczú, parókás s mellén érdem-

jelekkel diszitett férfiúnak mellképe, Wedgwood-féle angol készítmény,

a 18. század végérl.

3417 . 3423 DISZTÁL, majolikacserép, áttetsz krém-

szín mázzal, sokszín zománczfestéssel és aranyozás-
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sál. Lapján virágzó fák, pillék és madár. Moderrí. Ké-

szült Schtitz gyárában Ciliiben (Krajna). Ajánd. Bubics

Zsigmond kassai püspök.

3418 ., 3419 ORVOSSÁGOS EDÉNY, majolikacserép,

áttetsz ólommázzal és sokszín zománczfestéssel. Teste

egyik oldalán gyümölcsök- s levelekbl képezett s oldalt

szalagokkal körülcsavart koszorúban egyhajós, tornyos

templom van festve, a fedél fölött a gyermek Jézust

tartó Szüz-Mária mellképével s köszört tartó két angyal-

alakkal. A templom körül szárnyas angyalfejek. Alól e

felirat: DIANTOS, a másikon LOC D FARFAR. Olasz,

a 1 7. századból. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3421 . FÜL.ES EDÉNY, kiönt-csvel, fajánsz, fehér

ónmázzal és sokszín zománczfestéssel. Testén elül ba-

rokk paizsban három stilizált liliom, a paizs fölött öt-

levelü korona, a paizs mellett egy-egy kétszárnyu gé-

niusz egy-egy liliomot emel : az Orleansok czimere. Az

edény testén elszórt kisebb-nagyobb sárga liliomok és

hermelinnek heraldikai ábrái, félig kék, félig zöld színben.

Franczia, a 18. századból. Ajánd. Bubics Zsigmond

kassai püspök.

3422 FÜLES CSÉSZE, fajánsz, fehér ólommázzal és

sokszín zománczfestéssel. Belsejében virágcsokrok kö-

zött templom eltt a felhkön álló Szüz-Mária, karján a

kisded Jézussal. Alatta e felírás : CON . POL . Dl . S

CASA. Olasz, a 18. századból. Ajánd. a Klimkovics-

testvérek.

3424 CSÉSZE, fajánsz, sokszín zománczfestéssel.

Lapján mint az elbbinél. Olasz, a 18. századból.

3425 . FEDELES FÜLES KORSÓ, fajánsz, fehér ón-

mázzal és sokszín zománczfestéssel. Testén elül tájkép

s egy férfi és egy n. Fenekén kékkel a gyár neve

:

Küners Berg. Künersbergi (Württemberg), a 18. század-

ból. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.



JX. SZÁMÚ TEREM. 3426—3436.

3426 PALACZK, vörös cserép, részben fényesre csi-

szolva. Oldallapjain dombormv virágok. Modern khinai.

3427 DISZTÁL, majolikacserép, kékesfehér mázzal és

sokszín zománczfestéssel. Kerek lapján antik s közép-

kori ruházatú lovas és gyalogos harczosok ütközete, a

peremen hullámos indán négy szárnyas géniusz s két

maszkaron. 16-ik századbeli olasz majolikának jó modern

utánzata. Ajánd. Bubics Zsigmond, kassai püspök.

A FALON, A FAL MELLETT ÉS SZABADON.

3428 . HÍMZÉS, fehér vásznon vörös selyemszállal és

aranyfonállal. Hosszabb szélén csipke. Magyar, a 17.

századból. Ajánd. Bohrandt N. úrn.

3429 3431 . PÁRNA-BETÉT, fehér vászonalapon vö-

rös selyemmel és arany-ezüst fonállal kivarrt tulipánalaku

virágok. Magyar, a 17. századból. Ajánd. özv. Horváth

Miklósné úrn.

3432 KÉP, öntött vasból. I. Ferencz osztrák császárt

s magyar királyt (1792— 1835) ábrázolja. A 18. század

elejérl.

3433 KÉP, öntött vasból. Karolina Augusztát, I. Fe-

rencz osztrák császár s magyar király negyedik felesé-

gét ábrázolja. A 19. század elejérl.

3434 . HÍMZETT KÉP. Közepén hártyán Szent-Erzsé-

bet festve. 18. század. Ajánd. Pausz Tivadarné úrn.

3435 . CZÉHLÁDA, tölgyfa. Oldalán berakva : kötél-

ver szerszámok, kötelet sodró férfi s 1762 évszám. A
kassai kötélver-czéhé volt.

Benne
:
jegyzkönyvek, számadások, okmányok és nyomtatványok

1599— 1872-ig.

3436 KÉZI KÁLYHA, cserép, áttetsz ólommázzal.

Testében alul a hamufogóra való nyílás, fölötte az ele-

ven szén számára vaspléhbl készült fiók. Kassai munka
a 19. század elejérl. Ajánd. Mihalek Tamás.

-
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IX. SZÁMÚ.TEREM. 3437-3443.

3437 DOMBORM, vörösréz-lemezbl vert, aranyo-

zás nyomaival. Lapján : lovas magyar vitéz elé küldött-

ség járul, melynek egyik tagja párnán koronát s jogart

nyújt a lovas felé. A háttérben balról vár, jobbról tábo-

rozó katonák és város. Valamennyi alak magyar ruhát

s kurucz-föveget visel. A háború allegorikus képe. A
1 7. századból. Valamikor a kassai Mária-szobor talapzatát

díszítette.

3438 . KÉTFÜLÜ FAZÉK, cserép. A perem alatt a

kassai fazekas-czéh bélyege. Egy kassai fazekas remekbe

készült müve a múlt század els felébl.

3439 KÉTFÜLÜ FAZÉK, cserép. Egy kassai fazekas

rem'ekbe készült müve a múlt század els felébl.

3440 . CZÉHI^ÁDA, fa, profilozott léczekkel díszítve.

A 18. századból. A kassai üveges-czéhé volt.

Benne: czéhszabályzat, jegyzkönyvek, vándorkönyvek, különféle

nyomtatványok s irományok 1714— 1767-ig.

3441 DOMBORM, vörösrézbl verve. Lapján : József

felismerteti magát testvéreivel. Az ínség allegorikus ábrá-

zolása. A 1 7. századból. Valamikor a kassai Mária-

szobor talapzatát díszítette.

3442 EPITAPH1UM, vörös-rézlemezbl domborítva

és sokszín olaj festéssel s aranyozással díszítve. Köze-

pén a koldusnak alamizsnát nyújtó Szent-Erzsébet képe,

alatta egy fekv ifjú leány, ez alatt késbbi festéssel

Kassa város czimere. A 17. századból. Valamikor a

kassai Szt.-Erzsébet templomban volt elhelyezve.

3443 . ABLAKNAK BELS TÁBLÁJA, vörösre festett

vaspántokkal montírozott fa. Közepén Kassa város czi-

merpaizsa, sarkon forgó vaslemezre festve, alatta titkos

nyitószerkezettel biró vas-zár. A 16. század elejérl.

Valamikor a kassai városház tanácstermének ablakára

volt alkalmazva.
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3444 . KERESZTELKÚTNAK FÖDELE, vörösréz-

lemezbl, domboruan trébelt díszítésekkel s HANS
LEFLER 1589 felírással. Ajánd. Fiedler Károly.

3445 . CZÉHLÁDA, fa, vörösre festve. A 18. század-

ból. A kassai kerékgyártó-legényeké volt.

Benne : czéhartikulus, jegyzkönyvek, számadások, vándorkönyvek s

különböz iratok és nyomtatványok 1G44— 1871-ig.

3446 . DOMBORM, vörösrézbl verve. Lapján pestis-

sel küzdk s ezeket ápolók csoportja. A döghalál allego-

rikus képe. A 17. századból. Valamikor a kassai Mária-

szobor talapzatát díszítette.

3447 SZÓCS, vaslemezbl. Valamikor a kassai Er-

zsébet-templom tornván rködök használták.

3448 RÁCS, kovácsolt vas, kisebb ajtóval. 16. szá-

zad. A kassai Erzsébet-templomból való.

3449 . PECSENYEFORGATÓ GÉP, kovácsolt vas. A
18. századból. Ajánd. Maurer Rezs.

3450 . CZÉHLÁDA, fa. Mells oldalán berakva : hét-

pontos korona alatt két, gyertyaköteget emel, ágaskodó

oroszlán s tábla-szappan. A tolólapon 1873. évszám. A
kassai szappanos-czéhé volt.

Benne : czéhszabályzat, jegyzkönyvek, különböz iratok és nyom-
tatványok 1782— 1872-ig.

3451 3461 . KULCSPAIZSÓK ÉS ZÁRLEMEZEK,
vasból és sárgarézbl. Összesen 11 darab. A 17—18.

századból.

3462 . CZÉGÉRTARTÓ, kovácsolt vas, részben festve

és bronzzal színezve. Lombos ágat tartó, kinyúló kezet

ábázol. A 18. századból. Ajánd. Reisz Nándor.

3463 . PETFI SZOBRA. Terrakotta. Tanulmány Izsó

Miklóstól. Ajánd. özv. Izsó Miklósné úrn.
3464 3526 KULCSOK, kovácsolt vasból, összesen

63 darab. A 14— 19. századból. A négyszeg fej fels

példányok a 14. századból valók. A legalsók a leg-

fiatalabbak.
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3527 . CZÉHLÁDA, fa. Mells lapján berakva : körz,

bárd, derékszög vonalzó. A 18. századból. A kassai

ács- és molnár-czéhé volt.

Benne : czéhszabályzatok, számadások, jegyzkönyvek s különböz

iratok 1676—1822-ig. ^

3528 CZÉGÉRTARTÓ, kovácsolt vas, vörösre s

zöldre festett. Tartójában egy nagyobb s három kisebb

lópatkó csüng. A 17. századból.

3529 CARYAT1D, fából faragott s színezett. Ember-

alakot ábrázol övig, plasztikus kivitelben
;

fején csiga-

vonalban hajló vég oszlopot emel. A 17. századból.

3530— 3535 . DÍSZPÁNTOK, FESZTON, ZÁSZLÓ-
TARTÓVAS, KULCSOT ÁBRÁZOLÓ CZÉGJELVÉNY
S RÓZSA, aranyozott, vagy bronzfestékkel bevont ková-

csolt Vasból. Összesen 6 darab. A 17— 18. századból.

3536 . CZÉHTÁBLA, fa, kívülrl feketére, belülrl vö-

rösre festett. Könyv alakjában zárható. Mélyített lapja

közepén festett lópatkó. Szélén kovács-szerszámok s

virágok festve. A 17. századból. A kassai kovács-

czéhé volt.

3537 LÁDA, kovácsolt vasból. Fedele bels lapján

5 nyelvvel csukódó komplikált zár. A 17. századból. A
kassai kereskedelmi társulaté volt. Ajánd. a kassai keres-

kedelmi kamara.

Benne
:
jegyzkönyvek, artikulusok és fkönyv, 1687— 1829-ig.

3538 . CZÉGÉRTARTÓ, kovácsolt vasból, részben

bronzszinü festékkel bevonva. Lombozatot ábrázol.

Empir, a 19. század elejérl. Ajánd. Kukovszky.

3539 . CARYATID, a 3529. számúnak párja.

3540 3545 . SAROKVASAK, OROMDÍSZ ÉS VILÁ-

GÍTÓ-ABLAK VASA, kovácsolt vasból. Összesen 6 drb.

A 16— 17. századból.

3546 . LUTHER MÁRTON vasból öntött s színezett

mellképe 1667-bl. Ajánd. Gaskó Gyula.



IX. SZÁMÚ TEREM. 3547-3569,

3547 . CZÉHLÁDA, fa. Mells lapján berakva: I. CZ
M KOM IMRE U II. LEH ÍAN. V III. KEL. ANT. U
ANO 1 777. DIE 17 MÁRTII. A kassai mészáros-

czéhé volt.

Benne : hártyaokmányok, czéhszabályzat, számadások, munkakönyvek,

nyugtatváuyok s különböz okmányok 1481— 1871-ig.

3548 CZÉGÉRTARTÓ, kovácsolt vas, festve és bronz-

festékkel bevonva. Díszedénybl kihajtó lombot tartó

szárnyas angyalt ábrázol. A 19. század elejérl. Ajánd.

Mihalszky István.

3549 . PE1T)FI SZOBRA. Terrakotta. Tanulmány, Izsó

Miklóstól. Ajánd. özv. Izsó Miklósné úrn.

3550 3555 . SAROKPÁNTOK, kovácsolt vasból, ösz-

szesen 0 drb. A 1 7. századból.

3556 ., 3557 . RÓMAI, VAGY GYORS-MÉRLEG, vasból,

2 darab. A 18. század végérl. Ajánd. Reisz Nándor.

3558 CZÉHLÁDA, fa, berakott diszitésekkel. Készült

1 780-ban. A kassai ötvös-czéhé volt.

Benne : czéhartikulusok, szabaditó-levelek, jegyzkönyvek, számadá-

dások s különböz iratok és nyomtatványok 1601— 1855-ig.

3559 3564 . SAROKPÁNTOK, részben ónozott ková-

csolt vasból. Összesen 6 darab. A 17. századból.

3565 3566 MÁZSÁLÓ, két darab, az u. n. római,

vagy gyorsmérleg. A 18. századból. Ajánd. dr. Csorba

Gyula és Reisz Nándor.

3567 . CZÉHLÁDA, fa. Elül timárjelvények közt 17G9

évszám. A kassai tímárok czéheé volt.

Benne : czéhartikulusok, jegyzkönyvek, számadások s egyéb iratok

1470— 1872-ig.

3568 HANGSZER (vonós czitera). Belsejében e felirat

:

FérdiMind Patzclt biirgcrl. Instrumcnten machcr in Pest.

A 19. század els felébl. Ajánd. Gleviczky Albert.

3569 HÁRFA-ZONGORA, kétoktávás csontbillentyü-

zettel. A 18. századból. Ajánd. Palecskó Lajos.



IX. SZÁMÚ TEREM. 3570—3579.

3570 . HANGSZER (fagott), fából. A IS. századból.

Ajánd. dr. Pauszpertl N.

3571 . EPITAPHIUM, vaslemez, sokszín olajfestékkcl

festett. Lapján Szz Mária ifíellképe. Alatta czimer, 1 725

évszámmal. Valamikor a kassai Erzsébet-templombán

függött.

3572 . FALI ÓRA, sokszínre festett fa-számlappal.

Belsejében elrontott zenél hengerm. A 17. századból.

A zborói Rákóczi-kastélyból való. Ajánd. Ghillányi.

3573 FALI ÓRA, vasból. A számlap fölött két madár-

fejet ábrázoló áttört disz. Az inga a XH-es számnál ki-

vidrl van megersítve s a számlap eltt lebeg. A 17.

századból. Ajánd. Quirsfeld Károly.

3574 DÍSZEDÉNY, porczellán, festett díszítményekkel.

Modern japáni. Ajánd. Scháfer N.

3575 KÉTFÜL KORSÓ, feketére fényezett cserép.

A 19. századból. Szentesi készítmény. Ajánd. dr. Csorba

Gyula.

3576 . PÁRNABETÉT, fehér vászonalapon ezüstfonál-

lal és vörös .selyemszállal hímezve. Magyar, a 17. szá-

zad végérl. Ajánd. Wozáry Rezsné úrn.

3577 HÍMZÉS, fehér gyapjúszöveten ezüstfonállal és

sokszín selyemszállal
;

mindkét oldalán egyformán ki-

varrt virágos ágak és bóbitás madárkák. Délszláv, a 17.

század végérl. Ajánd. Wozáry Rezsné úrn.

3578 HÍMZÉS, sárgás vászonalapon sokszín selyem-

szállal kivarrt stilizált virág. A motívumok ugyanazok,

a melyek a magyar sodronyzománczos ötvösmvek

díszítményeiben elfordulnak. Magyar, a 16. századból.

3579 . DOMBORMV KÉP, bronzból öntött. Szz
Máriát a kis Jézussal ábrázolja. Fölöttük repül angyal

Mária feje fölé koronát tart. Olasz, a 17. századból.

Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.



IX. SZÁMÚ TEREM. 3580—3588,

3580 CZÉHLÁDA, fa. Mells oldalán két sárgaréz

lemez. Az egyiken bevésve : A. M. Boldizsár András

ur. E. D. B. Nascsák János úr. M. B. Tót János ur.

Készült 1882 . éi>. ápr. 25-én. A másodikon : E. D. Bo-

Imlykó János. M. D. Viszokai István. A kassai csiz-

madia-czéhé volt.

Benne: artikulusok, jegyzkönyvek, tanulólevelek, igazolási jegyek

s különféle iratok 1759— 1885-ig.

3581 , 3582 . PÁRNABETÉT, fehér vászonalapon sok-

szín selyemmel és arany-ezüstfonállal himzett. Magyar,

a 17. századból. Ajánd. Meskó Sándor.

3583 HÍMZÉS, fehér vászonalapon zöld selyemszállal

s aranyfonállal kivarrt epervirágok s tulipánok. Magyar,

a 17. századból.

3584 SZEMFED KEND, fehér csalánszövet, ezüst-

fonállal kivarrva. Négy sarkában egv-egy nagyobb virág-

csokor. Találták Boldogk várában, az 1678-ban elhunyt

nemes és vitézl Hankónyi János boldogki várkapitány

koporsójában. Ajánd. gróf Péchy Manó.

3585 . PÁRNACZÍHA, fehér csalánszövet, zsubrikált

diszszel s ezüstfonalu hímzéssel. Magyar, a 17. századból.

3586 . KÉT, nyomtatott lapon sokszín selyemszövet-

bl, arany-ezüstbrokátból, csipkébl és musselinbl való

applikácziókkal. Szerit-Jánost s a gyónó királynt ábrá-

zolja. 18. századbeli apácza-munka. Ajándékozta Bubics

Zsigmond kassai püspök.

3587 KÉP, fehér selyemalapon fekete selyemmel Rá-

fael Madonnája kivarrva. Rajzolta Kallianer A. Eperjesen,

kivarrta neje: E'ilippina, 1820-ban. Aj. Répászky József.

3588 . KÉP, a 3586. számú modorában. Szüz-Máriát

a kis Jézussal ábrázolja. Az alsó kartusban lév német
szöveg szerint a kép a mainzi Klariszszák templomában
lév«i Mária-képnek másolata. 18. századbeli apácza-

munka. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.
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IX. SZÁMÚ TEREM. 3589 3593.

3589 CZÉHLÁDA, fa. Mells lapján sárgaréz-lemezen

kiverve : koronát tartó, kádban ül alak, kétfelöl egy-

egy ágaskodó oroszlánnal, 1835 évszámmal s //. S.

(Heinrich Sichert) és 7. M. (Josefus Molitorisz) hetük-

kel. A kassai timár-czéhé volt.

Benne: ezéhartikulusok, jegyzkönyvek, számadások, különféle iratok

s nyomtatványok 1596— 1872-ig.

3590 SAS, kovácsolt vasból. Jobb karmában pallost

és jogart, csrében vas-szalagot tart. A sas a lengyel

czimer-sast képezi s abból az idbl való, a mikor a

XIII. szepesi város még Lengyelországnak volt elzálogo-

sítva. Utoljára a szomolnoki „Kammerhof“ épületén volt

kitzve. Ajánd. a m. kir. pénzügyministerium.

3591 CZÉGÉRTARTÓ, kovácsolt vasból, rokokó íz-

lés motívumokkal. A 18. századból.

3592 KÉTFEJ SAS, aranyozott vörösréz-lemezbl.

Begyén egyfell Kassa város, másfell Erdély festett

czimere. A 18. századból.

3593 CZÉGÉR, kovácsolt vasból. Sarkon forgó zász-

lója lapján áttört IHS és MP betk, csúcsán egy nagyobb

s két apró lópatkó. A 17. századból. A kassai kovács-

czéh herbcrg-]énGk jelz czégére volt.



X. SZÁMÚ TEREM. 3594 3609.

X. SZÁMÚ TEREM.

GALVANOPLASZTIKAI MÁSOLATOK. APRÓBB IPARMVÉ-
SZETI TÁRGYAK. HÍMZÉSEK, SZÖVETEK, MISERUHÁK.
ÜVEGEK, PECSÉTLK, METSZETT KÖVEK, FAFARAGVÁ-

NYOK STB.

38. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3594 3617 Régi, jobbadán magyar ötvösmvek gal-

vanoplasztikái s gipszmásolatai. A galvanoplasztikai má-

solatok a vallás- és közokt. m. kir. Ministerium lététéi.

8594. Fedeles kupa. Fedelén bevésve: MARGARÉTA . BARSE
DE . NAGI . TALLIA . 1 . 6 . 0 . 6. Eredetije, mely Rácz Ambrus

kassai ötvösmester (1598— 1622) müve, Budapesten, az orsz. magy.

Iparmvészeti Múzeumban. 3595., 3596. Szenteltviz-tartó és hint. Az

elsn Thúz Osváth zágrábi püspök (1466— 1499) czimere. Mindkett

eredetije a zágrábi székesegyházban. 3597. Fedeles serleg, trébelt hó-

lyagokkal. A 16. századból való eredeti a Magy. Nemzeti Múzeumban.

359S. Talpas pohár. Eredetije a 17. századból. 35t)9. Kancsó. A 17.

századbeli eredeti a debreczeni ev. ref. templomban. 3600. Tányér,

lapján a megfelel czimerekkel bevésve: MICHAEL TELEKI és

VER . IYDIT . AN . DO . 1670. 3601. Verejtékes pohár, 1596-ból.

Eredetije Budapesten, az orsz. magy. Iparmvészeti Múzeumban. 3602.

Pohár. Testén Krisztus keresztelése bevésve. Fent: DÉR DEN HIMEL
HAT BESESEN DÉR GESEGEN VNS : DAS : DRINCKEN : VND
ESSEN. 1532-bl. Eredetije a M. Nemzeti Múzeumban. 3603. Kanna.

Sthin Tamás magyar ötvös müve, 1603-ból. 36(11. Serleg, hermákkal

és kosfejekkel díszítve. A 16 . századból. Eredetije a M. Nemzeti Mú-

zeumban. 3605. és 3606 . Palaczk, gipszmásolat. A nagyszentmiklósi

kincsbl. A 8. századból származó eredetije a bécsi csász. és kir. m-
történeti múzeumban. 3607. Korsó, a nagyszentmiklósi aranykincsbl.

A 8. századból származó eredetije a bécsi csász. és kir. mütörténeti

múzeumban. 3609. Lemez, lapján Nagy Lajos magyar király czimere

L R betkkel. Részlet a zárai Szent-Simeon-koporsóról, melyet Nagy



X. SZÁMÚ TEREM. 3610-3625,

Lajos királyunk neje, Erzsébet, készíttetett 1380 körül. Eredetije Mi-

lánói Ferencz olasz ötvös müve. 3610 . Szürcsöi, Teleki Mihály czi-

merével s hosszabb felirattal. 1690-bl. 3611 . Ámpolna. A 15-ik szá-

zadból való s a váradi templomból származó eredetije a M. Nemzeti

Muzeum tulajdonában. 3613. Csésze. Az eredeti a halasi leletbl s a

14 . századból való. 3614 . Fedeles serleg, sárkányban végzd domború

lombdiszitményuyel. A 16. századból való eredeti a M. Nemzeti Mú-

zeumban. 3615 . Czéhjelvény. Egyik oldalán dombormben : magyar

ötvös mhelyében, a másikon bevésve: ötvösmühely belseje. 1556-ból.

Eredetije, mely a brassói ötvösczéhé volt, a M. Nemzeti Múzeumban.

3616 . Czimer, részben festve. Nagy-Lajos magyar czimere. Az 1370

táján készült eredeti az aácheni kápolnában. 3617 . Czimer, részben

festve. Nagy-Lajos lengyel czimere. Az 1370 táján készült eredeti az

aácheni kápolnában.

3618 3621 TÁL, 4 darab, sárgarézbl öntött. Az

elsnek lapján koszoruzott férh-f MARCVS TVLIVS
CICERO DNS fölirattal, a másodikén Szent Kristóf,

vállán a kis Jézussal, a harmadikén Ádám s Éva

a paradicsomban, a negyedikén végre egy szembenül

nalak domború képe. Német munkák, a 16. századból.

A bibliai vonatkozású jelenettel diszitetteket keresztel-

tálak gyanánt használták, a többinek világi rendeltetése

volt. Az els kivételével ajánd. Bubics Zsigmond kassai

püspök.

3622 . SAKKFIGURA, 32 darab, fehér öntvény, 16

darab feketére festve. Valamennyi alak plasztikus ábrá-

zolás. Modern. Készült a Munkács melletti Frigyesfalván,

a gróf Schönborn-féle vasgyárban. Ajánd. Polinszky Emil.

3623 és 3650 . Díszedény, türkiszkék alapon sokszín

cloisonné-zománczczal virágzó leveles növényekkel, ma-

darak- s pillangókkal díszítve. Khinai munka a 19. szá-

zadból. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3624 . VÉNUS ÁMORRAL, bronzból öntött. A 18. szá-

zadból. Ajánd. Csorna József.

3625 JEGYZKÖNYV, brkötésén magyar ízlés, ara-

nyozott ékítményekkel. Modern. Tervezte Horti Bál buda-



X. SZÁMÚ TEREM. 3626—3636.

pesti tanár, készítette Gottermayer Nándor fvárosi könyv-

köt. A vallás- és közokt. in. kir. Ministerium létété.

3626 és 3645 TÁLCZA, vörös és barna lakk. Khinai,

a 18. századból. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3627 . KANCSÓ, vörösréz, sokszín zománczfestéssel

díszítve. Testén sötétkék alapon gazdag khinai modorú

levél- és virágdiszités. A 18. századból.

3628 . DÍSZEDÉNY, egész felülete sokszín cloisonné-

zománczczal készített Chrysanlhemum-virágokkal, leveles

ágakkal s röpköd pillangókkal díszített. Japáni munka
a 19. századból. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3630 . és 3639 . TÁNYÉR, sokszín cloisonné-zománcz-

czal díszítve. Khinai munka a 19. századból. Ajánd.

Bubics. Zsigmond kassai püspök.

3631 ALAK, bronzból öntött. Cybele mithologiai isten-

nt ábrázolja, földig ér chitonban, fején áttört falko-

ronával. Valószínleg 16. századbeli olasz mii. Henszl-

mann hagyatéka.

3633 - KEHELYNEK CUPPÁJA, aranyozott vörösréz.

Testén gót minuszkulákkal bevésve
:

got maria vert

aus aller nt 1508. A kurimai (Sárosmegye) róm. kath.

templomé volt. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3634 KÉP, sárgaréz. Mells lapján Szüz-Mária a

gyermek Jézussal festve. A ruházat díszei, a dicsfény,

a korona s a szélek czifrázata vésett munka. Hátlapján

Szent-András apostol képe. A 18. századból.

3635 ÁLLÓ ÓRA, sárgarézbl. Négy kis lába plasz-

tikus delfint ábrázol. Számlapja négy sarkán vésett

rokokó díszek. A 18. századból.

3636 . FEDELES KUPÁNAK ÖBLE, elefántcsontból.

Felületén magas dombormben hullámzó tengeren halak,

csigák, kagylók és rákok kifaragva. A hullámokból

tizenkét mithologiai alak emelkedik ki : Neptun a hár-

mas szigonyával, több halfarku vizi mimfa, csigakürtöt



X. SZÁMÚ TEREM. 3640 3652.

fúvó triton s egy tengerilovat ábrázoló törzszsel biró

tengeri isten, melyek részint ölelkez párokat ábrázol-

nak, részint heves mozdulatokkal a habokon száguldoz-

nak. Német munka a 17. századból. Henszlmann Imre

hagyatéka.

3640 ALAK, bronzból öntött. Ifjút ábrázol, kurta

tunikában, fején csúcsos föveggel. Valószínleg 16. szá-

zadi olasz mii. Henszlmann Imre hagyatéka.

3642 CSENGETYÜ, sárgarézbl öntött s Vernis-lakkal

bevont. Áttört teste román Ízlés lombornamentum között

a négy evangélista felirásos jelvényével díszített. Modern.

Ajánd. Juhász Norbert.

3646 . EREKLYETARTÓ, aranyozott és ezüstözött

vörösrézbl, álékkövekkel díszítve. Teste sugarakat ábrá-

zoló hegyes lemezkékbl van szerkesztve, közepén

kiemelked rokokó kartusban Szent-Flórián vértanú

ereklyéje s az Üdvözit keresztjének egy szilánkja.

Feneke belsejében Kronberger Mátyás, II. József udvari

parochusának 1778. május 23-án Bécsben kiállított bizo-

nyítványa arról, hogy az ereklyetartóban Krisztus kereszt-

fájának egy része foglaltatik.

3647 . GÖMBÖLY POHÁR, ezüst, aranyozott széllel

s belsvel. Peremén levélkoszoruban egy kézifürész s

e fölirat bevésve : AND : BALinTFY : F. F. P. COETY

:

1686. Fenekén G B bets mesterjegy s 12 pont beütve.

Készítette Békéssi Gergely kassai ötvösmester (1684

—

1692). A 12 pont azt jelenti, hogy a pohár 12 lat

finomságú ezüstbl készült.

3652 . ÁTTÖRT LEMEZ, bronzból öntött. Peremén

eme áttört felírás : LIEB GOT VON HERCZEN SO

HILFT ER DIR AVS PEIN VND SCHMERCZE(N). A

17. századból. Találták Kassán, a „Csillag
44 nev épület

u. n. Bocskay-kápolnájának padozata alatt.



X. SZÁMÚ TEREM. 3653-3666.

3653 . KERESZTEL-TÁL, sárgaréz. Lapján kiemel-

ked gyöngykörben a boldogságos Szz domború képe,

karján a gyermek Jézussal, baljában jogarral. Alakját

dicsfénykoszoru övezi. Német, a 16. századból. Ajánd.

Bubics Zsigmond kassai püspök.

3654 . EDÉNYNEK RÉSZE, bronzból öntött. Gömb-

alaku öbléhez antik idomú kiönt járul, melyen bevésett

maszkaron van ábrázolva. Füle tövén domború maszka.

A 16. századból. Találták a 3652. számú lemezzel

Kassán, a „Csillag
44 nev épület u. n. Bocskay-kápolná-

jának padozata alatt.

3655 LÁDIKA, többszín falapokkal, vésett csonttal

és gyöngyházzal kirakva. A 17. századból.

3663 . SZAVAZATGYJT SZEKRÉNY, fából. Alsó

részén egymás mellett öt kis fiók, fels lapjának öt

kerek nyílásába ugyanannyi esztergályozott fatölcsér

illik, ezek eltt egy-egy fapálczika, melyeknek fels

vége a czédula részére be van vágva. A szekrényhez

tartozik 328 darab kis fagolyó. A 1 8. század végérl. A
kassai városházán használták.

3664 . GÖMBÖLY POHÁR, vörösréz, részben ara-

nyozott. Testén három kartusban e bevésett feliratok

:

Als liyszcn gcbohrcn in Kupffer vcrkchrt durcJi Hcrrcn-

grund wasser mich allcs verehrt. Belsejében hosszában

átfúrt s csavart oszlopka. A 18. századból. Készült

Urvölgyön (Zólyommegye), az ott természetes állapotban

elfordult rézgálicz-oldatba helyezett vas által kiválasztott

czementrézbl.

3665 . GÖMBÖLY POHÁR, vörösréz, részben ara-

nyozva. Bevésett felirata : Eisen ivar ich
,

Kupfer bin

ich, Golt bedekt mich. Egyébként mint a 3664. számú.

3666 BORBÉLY-CSÉSZE, sárgaréz. Fenekén bevert

pontokból álló nvénvornamentum s egy domború, fekv

— 2(>0 —



H678 ,
Miseruha a 15 . század elejérl.





X. SZÁMÚ TEREM. 3667—3673,

szarvas. Német, a 1(3. századból. Ajánd. Bubics Zsig-

mond kassai püspök.

3667 CSÉSZE, vörösréz, részben aranyozva. Pere-

mébe bevésve : An mir sichtman ein Wunder ding
}
Vor

Eiszen ivar jetzt Kupfer óin. Egyébként mint a 3664.

számú.

3668 POHÁR, vörösréz, dézsaalakú. Fenekén góth

betkkel bevésve :

Hart eisen ic/i vor ivar,

Ein wasscr kell und klar
,

Maciit mich An wenig stundt
,

Zu kupfer in herrngrundt.

Egyébként mint a 3664. számú.

3669 ZÁSZLÓCSÚCS, bronzból öntött s aranyozott

kereszt, tokosán foglalt álékkövekkel díszítve. A 19.

század elejérl.

3671 TÁL, sárgaréz. Lapján koszorút tartó nalak

domború képe. Német, a 16. századból. Ajánd. Bubics

Zsigmond kassai püspök.

3672 LÁDIKA, fa, vésett csontlemezekkel kirakva. A
17. századból. Ajánd. Hericz Etelka úrhölgy.

3656—3662 ., 3670 - 3677 . PIPA, tajtékból, fából s

cserépbl. Összesen 13 darab. A 17— 19. századból.

3(356. Fa. Testén dombormben múzsa lanttal s rokokó díszek. 18.

század. 3(357. Fa. Testén szárnyas géniusz paizsot tart, ebben G K
betk, az angyal eltt térdel gyermek. 18. század vége. Ajánd. Lukács

János. 3(358. Fa. Testén dombormben álló magyar vitéz eltt térdre

boruló s könyörg német. Feirata: NE BÁNTSD A MAGYART. 19.

század. 3659. Fa. Testén dombormben a nyúlra vadászó hét sváb.

18. század. 36(30. Cserép. Magyar, a 17— 18. századból. Találták De-

vecserben. Ajánd. Csorna József. 36(31. Fa, gyöngyházzal díszített. Dél-

szláv. 19. század. 36(32. Fehér cserép. Magyar a 17— 18. századból.

Találták a szántói szlkben. Ajánd. Világhy Kálmán. 3670. Tajték,

Apolló plasztikus alakját ábrázolja fatörzsön ülve, lantot pengetve.

19. század. Ajánd. Kosztka Viktor. 3673. Tajték, testén fa, korona,

kagylóidomok és lombok, nyakán férft-mellkép. Hasán álékkövek és
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apró türkiszek. 18. század. 3674. Tajték, faragott díszekkel, tiirkiszek-

kel, almandinokkal s rubinkövekkel kirakva. 17. század. Állítólag Pet-

neházy Dávidé volt. Ajánd. Krajnik László. 3675. Tajték. Testén hold,

nap és csillag fölött fejedelmi korona. 18. század. 3677. Tajték. Tes-

tén lándzsával fegyverzett lengyel vitéz. 19. század. Faragta báró

Luzsénszky János. 3676. Tajték; testén oszlopok és angyalfejek, rokokó

kagylók és volúták kifaragva. 18. század.

39. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3678 MISERUHA, mustrázott zöld bársony, hímzett

kereszttel. A kereszt hat mezejének alapját aranyozott

ezüstfonálból csigavonalban kunkorodó kivarrás tölti be,

amely alapon hosszú, lapos öltéssel, sokszín nyitott

selyemszállal alakok vannak hímezve. Legfelül a felh-

kön ül Megváltó, ölében a Mária lelkét szimbolizáló

koronás gyermekalakkal
;

balra s jobbra ég gyertyát

s könyvet tartó szent térdalakja, a középen Szz-Mária

ágyban ülve, mellette két szent, ez alatt végre egy imád-

kozó s egy gyertyát tartó férfiszent egész alakja. A je-

lenet Szz-Mária halálát ábrázolja. A 15. század elejé-

rl. Az alsó-tkési róm. kath. templomból való. Ajánd.

Bubics Zsigmond kassai püspök.

3679 FPAPI KEZTYÜ, vörös selyemfonálból kötött,

aranyfonalú virágdiszitéssel. A 1 7. századból. Egy salz-

burgi érseké volt. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3680 . MISERUHA, vörösbarna, mustrás bársonyszövet.

A nagyobb virágok aranyszállal kitöltvék. Háti részén

legalyazott fát ábrázoló domború kereszt, a felfeszitett

Üdvözít domború hímzés alakjával, a feje fölötti sza-

lagon INRI felirattal. A 16. század elejérl. Az alsó-t-

kési róm. kath. templomé volt. Ajánd. Bubics Zsigmond
kassai püspök.

3681 MISERUHA, zöld selyemszövet, részben kifosz-

ladozott, elszórt vörös bársony-virágmustrával. Keresztje

alapja aranyfonalú hímzéssel kitöltött. A kereszt öt me-
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zejében sokszín selyemmel hímzett alakok. Legfelül

Krisztus az Olajfák-hegyén imádkozva, balról egy, jobb-

ról két alvó apostol, közepén a portiroszlophoz kötözött

Üdvözít, legalul Ecce Homo. A 15. század elejérl. Az
alsó-tkési róm. kath. templomé volt. Ajánd. Bubics

Zsigmond kassai püspök.

3682 FKÖT, piros bársony, aranyfonállal dombo-

ruan hímzett magyaros Ízlés virágokkal. A 17. század-

ból. Magyar. Ajánd. Krajnik Gyula.

3683 . NI DERÉK, kék selyem, ezüstcsipke-appliká-

czióval, ónozott rézbl készült kapcsoló-horgokkal. A
18. századból. Ajánd. Henszlmann Amália úrn.

3685 . NYEREGTAKARÓ, fekete bársony, ezüstcsipke-

applikáczióval s ezüstrojtokkal. Lapján elül két oldalt

egy-egy korona, hátul a koronás magyar czimerpaizs

domboruan hímzett képe felvarrva. A 19. század köze-

pérl.

3686 NI DERÉK, vörösbarna selyembl, applikált

aranycsipkékkel, sokszín selyemhimzéssel és szarvas-

brrel, melybe halcsontpántok foglalvák. A 18. század-

ból. Ajánd. Henszlmann Amália úrn.

3687 NI DERÉK, sokszín selyemmel és aranyfo-

nállal besztt virágcsokrokkal és levelekkel díszített se-

lyemszövetbl. Mells részén ezüst kapcsoló-horgokkal,

a melyekbe vörös selyembl s aranyfonálból sztt szalag

van befzve. A 18. századból.

3688 NI SZALMAKALAP. A 18. század legvégérl.

3689 LEGYEZ, békatekn, festett és aranyozott

díszekkel. A 19. század els felébl. Ajánd. özv. Pausz

Tivadarné úrn.

3690 DOHÁNYZACSKÓ, sokszín üveggyöngyökkel

kivarrt. Testén koszorú, házinyul s kosárban virágok.

A 19. század els felébl. Ajánd. Pollák h erencz örökösei.
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3691 NI KÖRÖMCZIP, egy pár, fehér br, fehér

selyemmel, aranyfonállal s pitykékkel kivarrt. A 18.

századból.

3694 . NI KÖRÖMCZIP, egy pár. Ezüstfonállal dí-

szített fraise-szinü bársony. Talpa ers ívben görbül.

Franczia, a 18. századból. Ajánd. Csorna József.

3695 . FIÓKOS SZEKRÉNYKE, szalmával kirakott. A
18. századból. Ajánd. Loósz József.

3696 . FEDELES DOBOZ, sokszín szalmával kirakott.

A 18. századból.

3697 . DOBOZ, fa, sokszín szalmával kirakott. Fede-

lén tölgyfa-levelek s makkok, oldalain német föliratok

bevágva s vörös festékkel kitöltve. A 18. századból.

Ajánd. Scholcz Ignácz.

3699 LÁDIKA, fa, fehér selyemmel áthúzva, sokszín

bársony-applikáczióval s aranyfonalú varrással díszítve.

A 18. századból.

3701 . NI KÖRÖMCZIP, egy pár, fehér bársony,

arany-ezüstfonalu hímzéssel s karminvörös pitykékkel. A
19. század elejérl. Ajánd. Velesz Irma úrhölgy.

3703 SALAVÁRI, piros szatytyánbr, ezüstfonalú hím-

zéssel, aranyozott ezüstcsattokkal és szijjlemezekkel.

Két részbl áll
;
a küls áttört, a bels delisaru alakú,

ezüstfonállal hímzett virágokkal. Török, a 17. századból.

Ajánd. Klimkovics Béla.

3704 . NI KÖRÖMCZIP, egy pár, fehér selyem.

Empire.

40. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3705 . MISERUHA, újabb fekete kloth alapszövete

applikált keresztjén sokszín selyemmel domboruan kihi-

mezve : Krisztus feltámadása, Krisztus a keresztfán, a

kereszt tövében Jánossal és Máriával, továbbá Krisztus

megostoroztatása, a Júdás-csók, a kurtább keresztágakon
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pedig a tövissel való koronázás és a keresztéit egyik

jelenete. A 14. századból. A kassai Szent-Erzsébet plé-

bániatemplom kincstáráé.

3706 MISERUHA, vörös bársony alapszövetén a

szentlélek galambképében megismétl alakja beszve,

sugarak között. Aranyfonállal kivarrt keresztjén fülkék-

ben Pál apostol, Krisztus s egy nszent álló alakja, a

rövidebb keresztágakon pedig két szent szerzetes térd-

képe sokszín selyemmel kihimezve. A 15. századból. A

kassai Szent-Erzsébet plébániatemplom kincstáráé.

3707 MISERUHA, újabb fekete alapszövetre applikált

s aranyfonállal kivarrt keresztjén sokszín selyemmel

domboruan hímezve : Krisztus a keresztfán, jobbról s

balról Péter és Pál apostolok mellképe, a kereszt tövé-

ben a fájdalmas Szz és János apostol, alul pedig egv

férfiszent mellképe. A 14. századból. A kassai Szent-

Erzsébet plébániatemplom kincstáráé.

3708 FKÖT, aranyfonálból és szalagokban vágott

aranyozott ezüstlemezbl készített. Hátsó részén két

aranybojttal diszitett selyemzsinórral összehúzható. Szélén

csipke. A 17. század végérl.

3709 KÉP, lapján Szent-Anna a gyermek Máriával

festve. Kerületén aranyfonálból és sokszín selyembl

hímzett ornamentumok. A 18. század végérl.

3710 . HUSZÁR-TARSOLY. Lapján az osztrák korona

alatt F II (II. Ferencz) betk, aranyezüst fonállal hímezve

és pitykékkel kivarrva. A 19. század elejérl. Báró

Vécsey Lászlóé volt. Ajánd. báró Barkóczy Róza úrn.

3711 . TÁRCZA, barna br, mells lapja leffentyüjén

aranyozott ezüstfonállal kivarrt virágok s levelek. A 17.

századból. Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn.

3712 . NYEREGTAKARÓ, két pisztolyboritóval, rózsa-

szín selyembársony, aranyozott ezüstfonállal gazdagon
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hímzett domború virágokkal. A 18. századból. Ajánd.

Krajnik Sándor.

3713 TARSOLY, vörös szatytyán-br. Mells lapján

halványvörös bársonyalapon babérágak között a koronás

magyar czimerpaizs aranyfonállal hímezve. A 19. század

elejérl. Ajánd. Bellon Sándor.

3714 FKÖT, ezüstfonálból és vágott ezüstszala-

gokból készítve. Közepén két nagyobb virág, oldalán

csipke. A 18. századból.

3715 . KEZTYÜ, egy pár, fehér szarvasbr ezüstfonál-

lal kivarrt magyaros Ízlés virágokkal. A 17. századból.

3716 KÉP. Közepén Joachim és Anna dombormv
viasz mellképe

;
kerületén arany-, ezüstfonállal és sok-

szín selyemmel gazdagon hímzett s álékkövekkel kira-

kott ornamentum. A 18. századból. Ajánd. Strohmayer T.

3717 . KARTONNYOMÁSHOZ VALÓ MINTA, hárs-

fából. Lapján levelek és virágok kifaragva. A 18. szá-

zadból.

3718 KÉP, fekete és fehér selyemszálból szve. IX.

Piusz pápa mellképe. A 19. századból. Ajánd. Chrismár

Napóleon.

3719 .. 3720 ., 3730 ., 3731 . GYERMEK-FKÜTK a

18. századból. Ajánd. Dióssy Aladár és ifj. Martoncsik

András.

3721 LEGYEZÓ, selyemlapján sokszín guassal hadi

trófeumok s figurális díszítés. A 18. század végérl.

3722 KÉP, fekete és fehér selyemszálból szve.

Corday Saroltát ábrázolja. Franczia, a 19. század els
felébl.

3723 LEGYEZ, papírlapján kék alapon guasfestés-

sel ül férti, ül n s virágok közt díszedény. A 18.

század végérl. Ajánd. Munkácsy Józsefné úrn.

3724 LEGYEZ, festett szaruból, áttört fedlapokkal

s ugyanilyen bordákkal. A 18. század végérl.

— 266 —



X. SZÁMÚ TEREM. 3725 3734.

3725 LEGYEZ, madártollakból álló lapja egyik

oldalán figurális jelenet és virágok festve, a másikon

rikító színekben gazdag virágdiszités. A 19. századból.

Khinai. Ajánd. Zemányí Lázárné úrn.

3726 LEGYEZ, selyemlapján sokszín guasfestékkel

virágos ágak között kartusban ül nnek rózsát nyújtó

férfi. 12 csontbordája közül 6 áttört s aranyozott diszit-

ményekkel ékesített. A 18. századból.

3728 LEGYEZ, papírlapján színezett nyomtatott

kép : három medaillonban egy-egy férfi mellképe, alul

hadi trófeumok. A 18. századból. Készítette Kihn Mátyás

cs. és kir. legyez-gyáros Bécsben. Ajánd. Megay

Adolfné úrn.

3729 LEGYEZ, selyemlapján Ámort vezet nalak

koszorúval s két tájkép festve. A 18. század végérl.

3732 LEGYEZ, lapján sokszín guasfestéssel fák,

bokrok között díszépületek eltt nagyobb elkel tár-

saság. Gyöngyházzal kirakott két fedlapja áttört virá-

gokkal, 17 esontbordája vésett dombormvekkel s áttört

virágokat eltüntet gyöngyházzal és kerek gyöngyház-

pitykékkel díszített. Alul kék alapon khinai férfiak és

madarak. Khinai befolyás alatt 1 720 körül készült, való-

színleg franczia m.
3733 . EREKLYETARTÓ KÉP, közepén Nepomuki

Szent-János viaszból készített domború mellképe, melyet

arany-, ezüstlemezbl, drótból, fonálból s álékkövekkel

kirakott virágokból alakított koszorú övez. A négy sa-

rokban egy-egy vértanú ereklyéje, a megfelel feliratok-

kal. A 18. század végérl. Rimanóczy Ferencz hagyatéka.

3734 . EREKLYETARTÓ KÉP, sokszín selyembl s

összecsavart, aranyozott él papirosból, álékkövekkel s

hamis gyöngyökkel diszitve. Lapján Szt.-Juliánna vértanú

miniatr képe. A kép alján szent vértanuk ereklyecsontjai

a megfelel felírásokkal. A 18. század végérl.
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3735 EREKLYETARTÓ KÉP, közepén egy nszent-

nek viaszból készített domború mellképe. A négy sarok-

ban e feliratok : INOCENT1 BONIFACI FAUSTI CO-

LUMBA. A 18. század végérl. Rimanóczy Ferencz

hagyatéka.

41. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3737 ÁLLÓ ÓRA, aranyozott fa. Lépcszetes talpán

Perzeusz, Medúza s a Pegazus plasztikus alakjai. A 19.

század elejérl. Ajánd. Ellinger János.

3738 . CZÉHJELVÉNY, fa, domboruan faragott re-

naissance lombornamentummal s barokk volútákkal. Mells

lapján kék alapon tollas bojtdíszt tartó kéz, PRO CU-

RATUM fölirat s 16 — 69 évszám. A hátlapon sarkon

forgó sárgaréz-pánt, alatta festett sujtások s díszgomb.

Felirata: RENOVA. 1772. A 17. századból. A kassai

gombköt-czéhé volt.

3739 MIKROSZKÓP, fából. A 18. századból. Ajánd.

Kendi Vilmos.

3740 ÁLLÓ ÓRA. Teste négy pillérrel díszített nyitott

csarnok
;

alsó részén dombormben díszedény körül

pajkoskodó puttók csoportja, a pillérek bázisaiban kék

alapon áttört lombornamentum, a pillérek között pedig

plasztikus virágfesztonok. Az óralap felett maszkaron,

az oszlopok tetején hajlott volútákon díszedénybl növ
virágcsokor, mind fából faragva s aranyozva. A 19.

század elejérl.

3741 . TOJÁSPOHÁRKA, elefántcsontból s kókuszdió

héjából esztergályozva. A 19. század elejérl. Ajánd.

Seemann Gábor.

3742 HOMOKÓRA. Egyik lapján 1 766. évszám be-

vésve.

3743 CZÉHJELVÉNY, fa. Paizsidomu testének egyik

oldalán G és 7 betkkel oldalazott czirkalom, vörös
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kerék s 1703. évszám festve; a másikon /. E. betk
s 1811 évszám. A 18. század elejérl. A kassai kovács-

czéhé volt.

3744 . MIKROSZKÓP, fa. A 18. századból. Ajánd.

Fayt Antal.

3745 KERESZT, barnára fényezett fa, csonttal és

vésett s festett gyöngyházzal kirakva. Talpa mells lap-

ján gyöngyházból kirakott levelek között kartusban egy

barát térdképe, kezeiben kereszttel, fölötte a szentlélek

galamb alakjában. A hosszgerenda tövében a Szüzanya

képe, szivében trrel, fölötte rosetták, keresztekkel ékes

mezk s két kar, a kézfejen egy-egy stigmával. Krisztus

alakja lomb- s virágbordürön nyugszik, fölötte mondat-

szalagon : INRI. A bevésett diszek vonalai fekete festék-

kel vannak kitöltve. A 1 7. századból. Ajánd. Soós Ágos-

ton családja.

3746 ÁLLÓ ÓRA. Teste hat alabástrompillérrel dí-

szített nyílt csarnokot ábrázol, tükörlapból álló hátlappal.

A 19. század elejérl.

3747 . FÜSZERTARTÓ DOBOZ, fából faragott s fes-

tett. Testén egy fehér csizma s egy deli-czip. Fenekén:

MICHAEL TOPSCHR 1648. Egy lcsei czipészmester

tulajdona volt. Ajánd. Maurer Adolf.

3748 . és 3779 . FENYIT-ESZKÖZ, az u. n. „brúgó“,

két darab. Hosszában nyitható falapján egy nagyobb

kerek nyílás a nyak s két kisebb nyílás a két kézcsukló

számára. Keskenyebb végén vaslemez s kiálló gyr, a

melybe lakat akasztható. Veszeked némberek bünteté-

sére használták. A 1 7. századból. Kassa városáé volt.

3749 . SÍP, fából. Testén e fölirat benyomva: ALB :

SCHRIPSKY IN OFEN. A 19. század elejérl. Ajánd.

Gleviczky Sándor.

3750—3766 . BÁBSÜT MINTÁK, fából, összesen 17

darab. Lapjukon homoruan bevésett alakok s egyéb di-
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szitések. A 14— 19. századból. A 3755. számúnak lap-

ján a betlehemi gyermekgyilkolás jelenete homoruan

bevésve. A 14. századból.

3767 3772 DÚCZ, fából, összesen (1 darab. Lapju-

kon vésett képek. A 17 19. századból. Nyomtatáshoz

használták.

37(>7. Lapján Kassa város látképe, fölötte a két lebeg angyal ál-

tal tartott koronás magyar czimerpaizs. 18. század. 37(>8. Lapján Xe-

pomuki Szt.-Jáuos álló alakja, kezeiben kereszt s pálmaág. 17. század.

37(>f). Egyik oldalán 10-soros héber föl irat, a másikon két ágaskodó

oroszlán által tartott köralaku kartusban héber fölirat, kétfej sas, két

apró madár s egy virágos ág. Körülötte szarvasok, tyúkok s két kür-

töt fúvó vén zsidó férfi. 18. század. 8770. Lapján Krisztus a kereszt-

fán, a kereszt tövénél Mária, János és Magdolna. 17. század. 3771.

Egyik lapján tornyokkal ékesített nagyobb templom, Krisztusf s két-

soros tót fölirat. A másikon Szüz-Mária mellképe, ölében a gyermek

Jézussal s egysoros tót fölirat. 18. század. 3772. Lapján stilizált leve-

lekbl alakított kartusban férfi mellképe. 17. század.

3773 KEREKES ROKKA, fonalgombolyitóval és ken-

dertartó guzsalvlyal, barnára s feketére fényezett fa,

csontból észtérgályozott s faragott díszekkel, kerekén

tükürlapokkal kirakva. Czérnagombolyitója csontlemezén

bevésve: D 18 — 37 A. Ajánd. Éder Mária úrn.

3774 ÁLLÓ ÓRA. Alsó része négy alabástrom-oszlop-

pal biró nyitott csarnokot ábrázol, két oldalt lépcss fel-

járóval. A számlapon sárgarézbl ülln kovácsoló s kö-

szörkövön nyilat hegyez Ámor. Ezeket az óram
mozgásba hozza. Két oldalt egy-egy szfinksz plasztikus

alakja. A 19. század elejérl.

3775 . CZÉHTÁBLA kivül-belül feketére festett fa,

könyvalakban •/• , uarom lappal. A külsn hármas

zöld halmon álló ketts fehér kereszt C (ivitas) L (eut-

schovia) betkkel oldalozva. Bels lapján gót betkkel

e felirat
: Qnno. 1626. Den. 7* Tag decembris Kab

ich $}artinus Kneffler dér iüngerer diesse taffel

macién lassen dér ganzen Shrbarn zumff und zech
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zu cinen SeHáchtniss damals ihn cechmeister ambt

gesessen \\qt ''íridrich Rodí fyer Sacob Preloff vnd

beisos : Kér Jíans Pelselmer vnd \\<sr Hans Qlecl^ner.

A következ két tábla minden oldalán 2—2 sorban jel-

vények vannak festve
;

az utolsó küls lapon a jelvé-

nyek egysornak.

3777 ORSÓ, puszpángfából egy darabból esztergá-

lyozott s festett. Szárán mozgatható gyrk. A 19. szá

zad elejérl. Remekbe készült esztergályos-m.

3778 KEREKES ROKKA, fonalgomboh itóval és ken-

dertartó guzsalylyal. Fa. A 18. századból. Ajánd. Deckert

Mária úrhölgy.

3780 . FIÓKOS LÁDIKA, fenyfa, feketére színezett

és sokszín olajfestékekkel festett virágcsokrokkal díszí-

tett. A 18. századból. Ajánd. Kukovszky Paula és Minna

úrhölgyek.

42. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3781 MISERUHA, aranyszálakkal átsztt vörös bár-

sony alapszövetén besztt virágmotivumok. Aranyfonállal

kivarrt keresztjén Krisztus a keresztfán, a kereszt tövé-

ben Magdolnával, a kurtább keresztágakon János apostol

s Szz-Mária félalakja. Alul fülkében Péter apostol álló

alakja. A 15. századból. A kassai Szent-Erzsébet plébánia-

templom kincstáráé.

3782 . MISERUHA, újabb kék vászonalapra applikált

keresztjén sokszín selyemmel kihimezve : legalyazott

fát ábrázoló kereszten az Üdvözít, "fitté az Atyaisten

mellképe, alul a fájdalmas Szz feje. A 15. századból.

A kassai Szent-Erzsébet plébániatemplom kincstáráé.

3783 . MISERUHA, újabb fekete selyemszövetre appli-

kált, aranyfonállal gazdagon kivarrt keresztjén a hold-

sarlón álló boldogságos Szz, karján a gyermek Jézussal,
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alatta Szent-Erzsébet, a kereszt többi részén három

nszent mellképe. A 15. századból. A kassai Szent-

Erzsébet plébániatemplom kincstáráé.-

3784 . MISERUHA, vörös bársony alapszövetén a

szentlélek galambképében megismétld alakja. Hossz-

pántján sokszín selyemmel Szent-Erzsébet, Szt-Borbála

és Szt-Margit álló alakjai behimezve. A 15. századból.

A kassai Szent-Erzsébet plébániatemplom kincstáráé.

3785 MlSERUHA, vörös bársony alapszövetén a

szentlélek galambképében megismétld alakja. Hossz-

pántján sokszín selyemmel és aranyfonállal magas

dombormben Ecce Homo s egy férfiszent álló alakja,

az alsó fikében pedig Mária, ölében a gyermek Jézussal

kihimezve. A 15. századból. A kassai Szent-Erzsébet

plébániatemplom kincstáráé.

3786 MISERUHA, aranybrokáttal átsztt vörös bár-

sony alapszövetén virágmustra. Aranyfonállal alapozott

keresztjén három nagyobb s két kisebb baldachinos

kápolnában három álló férfiszentnek hímzett képe, a

kurtább keresztágakon az angyali üdvözlet. A 15. szá-

zadból. A kassai Szent-Erzsébet plébániatemplom kincs-

táráé.

3787 DÍSZ-LÓSZERSZÁM, vörös brbl, rosszezüst-

bl készített filigránmv pitykékkel, rózsákkal s ezüst-

szállal átcsavart bojtokkal díszítve. All : kantárból, nyak-

lóból, farmatringból és szügyellbl. A 18. századból.

3788 DÍSZ-LÓSZERSZÁM, vörös brbl, részben ara-

nyozott sárgaréz-lemezekkel, csüng-diszekkel és lánczok-

kal ékesített. All : kantárból és szügyellbl. Török, a

1 7. századból. Ajánd. Orczy Gyula.

3789 . FORGÓ, gárdista-kalpagra, strucz- és kócsagtoll-

ból. A 18. századból. Péchy Sándor Mária-Terézia ko-

rabeli gárdistái volt. Ajánd. Péchy Elemér.
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3790 LEGYEZ, áttört csontbordákkal. Selyemlapja

zöldszinü leveleket ábrázol. 18. század.

3791 LÉGYEZ, mells lapján festett ember-, állat-

alakok s fegyverek, hátsó lapján festett tájkép. 18. század.

3792 LEGYEZ, elefántcsontból, papirvékonyságu,

áttört bordákkal. 18. század.

3793 LEGYEZ, lapján Mária-Lujza franczia császárné

knyomatu mellképe. A 19. század elejérl.

3794 PÁRNA, vörös bársonyalapon ezüstfonalu hím-

zéssel. Hátlapja br. A 18. század elejérl. Ajánd.

Damics József.

3795 . HÁZI OLTÁRKÁNAK KÉT SZÁRNYA, fa. Az

egyiken Szz-Mária, a másikon egy angyal alakja dombor-

mben kifaragva. A hátlapon Szent-Venczel és Szent-

Lrincz festett képe. A 15. századból.

3796 . LÉGYEZ, lapján három kartusban nyomtatott

s kézzel kifestett képek. Empire. Ajánd. Munkácsy

Józsefné úrn.

3797 . DÍSZGOMB, sokszín selyemfonálból s arany- és

ezüstfonálból kötve, csehgránátokkal díszítve. A 19.

századból. Készítette Béress József kassai gombköt-

mester.

43. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3798 INFULA (püspöksüveg), aranyszállal átsztt

selyemszövet, melynek mustrája középkori szövetnek h
másolata. Két lecsüng szalagja végén vörös selyembl

s aranyfonálból bojtok. Modern. Az 1887. évi párisi

kiállítás számára készült. Eredetije a 9. században Gela-

sius pápáé volt s egy kézirat képében maradt fenn.

Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3799 . INFULA (püspöksüveg), régi szaraczén szöve-

tet utánzó selyemszövetbl. Két lecsüng szalagjának
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rojtjaiban 3—3 apró bronz csengetyü. Modern. Az 1887.

évi párisi kiállítás számára készült. A 11. századból

származó eredetijét, mely Szent Ottóé volt, a bambergi

dómban rzik. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3800 INFULA (püspöksüveg), vörös plüsbl, sokszín

selyemszállal és arany-eztistfonállal hímzett. Fels része

peremén sárgárézbl sorjában apró keresztkék, csúcsán

nagyobb kereszt, alsó része közepén mindkét oldalon

egy-egy en cabochon köszörült ametiszt-k. Modern.

Dürer Albert régi tervrajza nyomán az 1887. évi párisi

kiállítás számára készült. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai

püspök.

3801 INFULA (püspöksüveg), arany-ezüstbrokátból.

Lapján mindkét fell egy-egy domboruan kivarrt stilizált

növényornamentum. Egy 18. századbeli infulának mo-

dern másolata. Készült az 1887. évi párisi kiállításra.

Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3802 MISERUHA (casula), ibolyaszinü selyemalapon

sárga és zöld selyemmel besztt s régi szaraczén szö-

vetet híven utánzó mustrákkal. Két vállfelli oldalán,

függleges irányban, egy-egy karikákba fzött aranyfo-

nalu zsinór halad, mely a tölcséridomu miseruha két

oldalrészének felhúzására szolgál. A casulák legrégibb

alakját tünteti fel. Modern. Az 1887. évi párisi kiállítás

számára készült. A 10. századból származó eredetit,

mely Szent Willigiusé volt, a mainzi dómban rzik. Ajánd.

Bubics Zsigmond kassai püspök.

3803 MISERUHA (casula), hamuszinü selyemalapon

krémszín selyemmel besztt mustrával, mely régi sza-

raczén-szövetnek h másolata. Mindkét lapján hamis

gyöngyökkel kivarrt virágcsokor-applikácziók. Két váll-

felli oldalán egy-egy karikákba fzött aranyfonalú zsi-

nór, a vállrészek felhúzására. Modern. Az 1887. évi

párisi kiállítás számára készült. A 12. századból szár-
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mázó eredetit, mely Szent Bernét casulája volt, Aachen-

ben rzik. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3804 MISERUHA, vörös, mustrás bársony, sokszín

selyemszövéssel. Hátsó lapján applikáczióban : Krisztus

a keresztfán s két czimer, melyekbl a (heraldikailag)

jobbról álló a Sforza-családé. Modern. Dürer Albert egv

régi rajza nyomán az 1887. évi párisi kiállításra készült.

Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

3805 ZÁSZLÓSZALAG, vörös és zöld selyem, sok-

szín selyemszállal s arany-ezüstfonállal hímzett. A szalag

mells oldalán gazdag tölgy- és babérlombot ábrázoló

ezüsthimzés. Az egyik szalag végén korona alatt her-

melinköpenyen az osztrák- s a szardíniái czimer, a má-

sikon a Patrona Hungáriáé. A hátsó oldalon Kassa vá-

ros és Magyarország czimere. A szalagokon ezüstfonállal

e felírás kihimezve : MARIA . ANNA . KAROLINA . D
. D . MDCCCXXXVII . AMORI . CIV1VM . PRO .

AVGVSTO CONIVGE . SUO . MDCCCV . MDCCCVI
EXCVBANTI. A kassai polgároknak ajándékozta Mária

Anna Karolina királyné, V. Ferdinánd neje, I. Viktor-

Emánuel szardíniái király leánya.

3806 SELYEMSZÖVET, kiemelkeden besztt, stili-

zált virágmustrával. A 10. századból. A kassai Szent-

Erzsébet plébániatemplom kincstáráé.

3807 KOSZORÚ-SZALAG, vörös atlasz-selyem, arany-

csipkével. Lapján nyomtatott aranyozott betkkel : Pet-

finek a Nemzeti Casino. A Petfi-szobornak 1882-ben

történt leleplezési ünnepélyérl. Ajánd. a Petfi -társaság.

AZ ÜVEG.

Az európai üveggyártásnak a középkorban legfbb

helye a Velencze mellett fekv Murano sziget volt, a

hol a 13. század óta a híres velenczei üveg készült. A
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velenczei üveggyártásnak a legnagyobb lendületet a

renaissance adta meg s a technikát bámulatos fejldésre

vitte a 15. és 10. században. A velenczei üveg fölötte

könny anyagból, vékony falakkal fúvás utján készült

s választékos formák által van jellemezve. Az alakok

sorában elfordulnak : nyúlánk poharak, melyeket sok-

szor felforrasztott, szárnyakra emlékeztet díszek éke-

sítenek, a mely oknál fogva azokat a németek igen

találóan „szárnyas poharakénak (Flügelglas) nevezték el

;

készültek továbbá tálczák, kancsók, palaczkok, díszedények,

virágtartók, az ebédl- és szalónasztalok díszére szolgáló

csecsebecsék stb. A velenczei üveghutákban készítették

a színes szálakkal átfont, u. n. filigránüveget is (2831.

sz.), melynél a szálak által alkotott rombuszalaku mezk-
ben sokszor egy-egy légbuborékot látunk. E csudálatos

technikának a titka elveszett. Azt a velenczei üveget, a

melyben a szálak csavarvonal módjára felhuzódnak,

Petinet-üvegnek nevezik
;
azokat pedig, a melyek a ráes

világításnál kékes tejszin, átesnél pedig sárga vagy

vöröses színt játszanak, opál-üvegnek hívják. Velenczében

készítették végre az aranynyal vagy rézzel festett szép

vörös, a rézéleggel festett kék s a változatos sárga, zöld

és barna üvegeket is, végre a lapislazuli utánzatot s az

avanturin-üveget, a melybe számtalan mikroszkopikus,

ragyogó fémjegecz van beolvasztva. Igen ügyes alkal-

mazást talál a velenczei üveg a tükröknél, melyeknek

kereteit fehér és színes üveglevelek és virágok fogták

körül, melyek a fényt sokszorosan visszaverték. Egy
ilyen tükrökkel díszített terem tündéri benyomást tett.

A 18. században a velenczei üveg a divat által felka-

pott csch-szilézai köszörült üvegek fellépése folytán

elvesztette jelentségét, a legújabb idkben azonban

úgy a régi formákat, mint pedig az antik millefiori-üveget

sikerrel utánozza dr. Salviati muranói gyárában.
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A régi velenczei üveggyártás titkát a tilalom daczára

szökevény munkások kivitték Németországba s a 10. és

1 7. században már Kölnben is fenállott egy, a velenczeiek

modorában dolgozó üveggyár.

A középkorban, mieltt a velenczei üveg imént említett

kifejldését elérte volna, csak a keleten ismerték az

üveggyártásnak azt a nemét, a melynél zöldes üvegre

átlátszatlan zománczfestékekkel festették az ornamentu-

mokat s feliratokat. Ezt a technikát a 16. század második

felében átvették a német üveggyártók is s nagyszámban

készült s különbözkép nevezett (Angster, Kutrolf,

Spechter, Tummler) üvegeiknél gyakran alkalmazták a

zománczfestést, a melyhez kedvencz motívumul a

kiterjesztett szárnyú német birodalmi sas s a választó-

fejedelmek, a czéhek és magáncsaládok czimerei szol-

gáltak. A német üveg-ivókészletek sorában a leggyakoribb

alak az u. n. Rönter
,
a mely a római serlegbl keletkezett.

Ezenkívül általánosak azok a poharak, a melyeknek

testére dudorok vannak felforrasztva. A régi német üveg-

ipar legszebb termékei közé tartozik az aranynyal vörösre

festett rubinüveg is, 'melyet Kunckel
,
a potsdami királyi

gyár igazgatója, talált fel 1679-ben.

A német üveg a köszörülés és metszés technikájának

fellépésével valódi mvészi magaslatra emelkedik a 17.

században. Ezt a mgyakorlatot a Csehországban meg-

telepedett olasz kristálymetsz mvészektl leste el az

üvegesség. Az üveg díszítésének eme uj technikája teljesen

megváltoztatta az üveg karakterét, mert az addig dívó

zöldes szinü üveg helyébe a kristálytiszta, átlátszó üveg-

edény lépett, melyet a homoruan bevésett díszítések

felvétele czéljából vastag falakkal kellett készíteni. A
köszörült üvegedények készítésére Lchmann Gáspár

nyert szabadalmat 1609-ben; az és tanítványainak e

nembe tartozó müvei valóságos remekdarabok, melyeknek
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becse elképeikével, a hegyi kristályból faragott s csiszolt

edényekéivel, vetekedik. Az ornamentumokat vagy gyé-

mánttal karczolták be az edény lapjába, vagy kis gépek

segélyével homoruan köszörülték be. A gépek kerekei

annál kisebbek voltak, minél finomabb s hajlottabb volt a

bevésend ornamentum. Az üvegköszörülés és vésés

fhelye Éjszak-Csehország és Szilézia volt, a virágzás

kora pedig a 18. század els fele. Ezeken kívül Nürn-

berg, a potsdami kir. hutta és Szászország szolgál-

tattak még mvészi üvegeket.

Scheele kémikus 1771-ben a fluorsavat felfedezvén,

ettl az idponttól az üvegdiszités technikájában is uj,

de mvészieden irány áll be. A fluorsavnak t. i. az a tu-

lajdonsága van, hogy az üveget kieszi. E tulajdonsága

alapján a homorú vagy domború díszítéseket úgy is

lehet elállítani, hogy az üveg ama részeit, melyeknek

épen kell maradniok, viaszból vagy aszfaltból készült

réteggel bevonják s az igy elkészített üveget a fluor-

sav hatásának kiteszik. A sav a be nem vont részeket

homályos szintire s homoruan kimarja. A létrehozott

díszítést könnyen fel lehet ismerni, mert az ornamentu-

mok körvonalai nem oly élesek s az alap nem oly sima,

mint a vésetteknél.

A 18. század végétl az üveggyártás Európaszerte

helytelen mederbe lép. A francziák példájára a cseh

üveggyártók is teljesen átlátszatlan üvegeket készítettek

s azokat porczellánedény módjára természeth virágcsok-

rokkal festették ki, miáltal az üveg jellemz sajátságát

elvesztette s meghamisított, természetének meg nem fe-

lel köntösbe öltözött. E sorozatba tartoznak a por-

czellánt utánzó u. n. tej- és csontüvegek is. E sülye-

désbl az üvegipart legelsbben a két Lobnieyr bécsi

üveggyártó emelte ki a múlt század közepén. Lobmeyrék
nemcsak a mvészi diszitésü üveget reformálták, illetve
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helyezték vissza régi jogaiba, de a házi szükséglet egy-

szer edényeinek is nemes alakot adtak, a mi férde-

müket képezi.

A legmodernebb iparmvészet nagy szerepkört terem-

tett az üvegnek. A vésett üvegek világhír s mvészi
mestere a franczia Gallé Nancyban, a szivárványszín

irizáló üveg utólérhetlen készítje s az opaleszczensz-

üveg feltalálója pedig az amerikai Tiffany. E gyárosok az

üvegiparnak nemcsak uj lendületet adtak, de uj mvészi
irányt is jelöltek ki. Az opaleszczensz üveg hazánkban

is mindegyre nagyobb tért foglal. Legels mvészünk e

téren Róth Miksa Budapesten.

Az ablaküveg csak oly esetben sorolható az iparm-

vészet körébe, ha színes darabokból összeállítva templo-

moknak s díszépületeknek a pompáját, vagy az ékités

többi részét emeli. Az ilyen üvegablakokat különösen

templomok díszítésére használják föl
;

erre szolgált a

4194 számú 16. századból való kis példány is.

44. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3808. FEDELES SERLEG, víztiszta és kóbaltkék

üvegbl, sokszín zománczfestéssel és aranyozással. A
kupa két oldalán Bártfa szab. kir. város czimere festve.

Velenczei munka 1506-ból, a hol azt több hasonló pél-

dánynyal együtt Bártfa városa a városi szenátorok

számára készíttette. Ajánd. Bártfa városa.

3809. F'EDELES SERLEG. Gombjában csavart, vörös

üvegfonál
;

köszörült kupáján vésett díszítések. Cseh-

sziléziai, a 18. századból. Ajánd. Klimkovics Flórisné úrn.

3810. TALPAS POHÁR, köszörült s aranyozással

díszített. Kupáján gróf Csáky Imre kalocsai érsek (1672

—

1732) czimere. A 18. század els felébl. Ajánd. Szirmay-

Mattyasovszky Klotild úrn.



X. SZÁMÚ TEREM. 3812- 3827.

3812 . KOSÁR, víztiszta üvegbl
;
peremén reczés lapu

plasztikus levelekbl koszorú. Velenczei.

3813 . FEDELES BILLIKOM, gombjában csavart, vörös

üvegfonalak, 12 szegletüre köszörült kupáján püspöki

czímer s gazdag inda- és lombornamentum bevésve.

Cseh-sziléziai, a 18. századból. Ajánd. Kraft Alajos.

3814 PALACZK, víztiszta üvegbl fúvott. Talpán s

nyakán csipkézett tag. Velenczei, a 1 7. századból. Ajánd.

Mátyás Frigyes.

3815 TALPAS POHÁR, gombos szárában bíborvörös

fonál és aranypor
;
alsó részén szögletekre köszörült ku-

páján gyémánttal bevésett lomb- és levélkoszoru. Cseh-

sziléziai, a 18. századból. Ajánd. Neff Antal.

3816 . CZUKORTARTÓ SZELENCZE, felforrasztott

plasztikus levelekkel, oldalán homorú rószák. Velenczei.

3818 PALACZK, rubinüvegbl. Testén dombormves
ezüstözött virágok. Cseh, a 18. századból. Ajánd. Lipcsey

Viktória zárdafnökn.

3819 LEVÉLNEHEZÉK, víztiszta üvegbl. Testében

inillcfiori üvegbl apró virágok s csillagidmu diszek.

Modern, készült Salviati muranói gyárában.

3820 . FÜLES KOSÁR ÉS TÁNYÉR, csipketagokkal,

púpokkal s körülcsavart üvegszállal díszített. Velenczei.

3821 MILLEFIORI üvegbl készült pálczikák s azok

metszetei. Modern. Salviati muranói gyárából.

3823 . FÜLES POHÁRKA, opalizáló csontüveg, sok-

szinti zománczfestéssel és aranyozással. Ajánd. Mihalik

József.

3824 PALACZK, rubinvörös üvegbl, köszörült lapok-

kal. A 19. századból. Ajánd. parnói Molnár Jánosné úrn.

3826 VIRÁGTARTÓ POHÁR, opalizáló üveg. Ve-

lenczei, a 19. századból. Ajánd. Klimkovics Ferencz.

3827 . POHÁR, köszörült lapokkal s ezeken festett

képekkel. A 18. századból. Ajánd. Bubies Zsigmond.
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X. SZÁMÚ TEREM. 3829-3846.

3829 TÁLCZA, aranyozással diszitve. Empire.

3830 . HORDÓALAKU PALACZK. Velenczei, a 17.

századból. Állítólag Budán a Sashegy oldalában vörös-

borral teli találták.

3831 . TÁNYÉRKA, víztiszta és fehér filigrán-üvegbl,

aranyporral diszitve. Köralaku testén a középpontból ki-

induló s egymást metsz ívekben haladó hajszál vékony-

ságú fehér filigrán-fonalak, a metszések által keletkezett

négyszögü közökben egy-egy apró léghólyaggal az üveg

testében. Velenczei, a 17. századból. Ajánd. Daróczy

Mihály.

3833 . FÜLES IBRIK ÉS TÁLCZA, tejüvegbl, ara-

nyozott levél- s virágornamentummal. A 18. századból.

Ajánd. Bubics Zsigmond.

3834 . CSÉSZE, TÁNYÉRKÁVAL, tejüveg, sokszín

zománczfestéssel. A 18. század végérl. Ajánd. Mihalik

József.

3835 . és 3837 . FÜLES POHÁR, opalizáló csontüveg,

zománczfestéssel. A 18. század végérl.

3836 ., 3840 és 3844 . PALACZK, opalizáló csont-

üvegbl, sokszín zománczfestéssel és aranyozással A
18. század végérl. A 3836. és 3844. számút ajánd.

özv. Jászay Gáborné úrn, a harmadikat Bubics Zsigmond.

3841 FÜLES POHÁR, opalizáló csontüveg, zománcz-

festéssel. A 18. század végérl. Ajánd. Koós Klarissz

úrhölgy.

3843 . FEDELES DOBOZ, opalizáló csontüvegbl, sok-

szín zománczfestéssel. A 18. századból.

45. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

3846 . TALPAS POHÁR, zöld üveg. Hengeralaku fe-

lületén gyémánttal bekarczolt, részben magyaros orna-

mentum s MEMEIS IV : MÓR : 1640. felirat. Ajánd.

Kaplárcsik Mihály.
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X. SZÁMÚ TEREM. 3847—3867.

3847 . és 3848 . TALPAS NYELES POHÁR, 2 darab.

Fluorsavval étetett és köszörült díszítményekkel. . A 19.

század elejérl.

3850 . PARFÜM-ÜVEGCSE. I. Napóleon császár ezüst-

fehér, dombormv képével. A palaczk ezüstfoglalata

bécsi munka. A 19. század elejérl. Ajánd. Meskó Vilma

úrhölgy.

3856 . PALACZK, POHARÁVAL, külsején sötétkék

réteggel borított tejüvegbl, sokszín zománczfestésü

rokokó ornamentumokkal, apró virágokkal s aranyozás-

sal. Modern. Ajánd. Bubics Zsigmond.

3857 . PALACZK, sokszín zománczfestéssel. Egyik

szélesebb lapján zöld mezben álló leány piros szok-

nyában, sárga kabátban. A másikon e felírás : Vivat

tnein Schatz. Száján óngyr. Német, a 18. századból.

Ajánd. Maurer Adolf.

3858 3863 POHÁR, (1 darab, víztiszta üveg, sokszín

zománczfestéssel. Testükön egyenként I. Ferencz-József,

Erzsébet királyné, Rudolf, Valéria, Stefánia és Erzsébet

arczképei festve. Modern. Készült Lobmeyr bécsi gyá-

rában. Ajánd. Bubics Zsigmond.

3864 PALACZK, oldalán gyémánttal homályosra be-

karczolt leveles, virágos ág, száján csavarra járó ónhü-

vely. A 1 7. századból. Ajánd. Maurer Adolf.

3865 PALACZK, sokszín zománczfestéssel. Egyik

lapján német öltözet férfi, kezében billikommal
;
ezzel

szemben e gót bets fölirat : Liessel
,
kom herrcin, auf

cin Glasz Wein. Reichenhallból, a 18. századból. Ajánd.

Csorna József.

3866 3867 . DÍSZPOHÁR, 2 darab, víztiszta üveg,

beköszörült díszítésekkel, gazdag aranyozással és sok-

szín zománczfestésü képpel. Modern párisi készítmény.

Ajánd. Bubics Zsigmond.
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X. SZÁMÚ TEREM. 3868-3881.

3868 POHÁR, zománczfestéssel. A 18. századból.

Bodnárczéhé volt. Kézsmárkról való. Ajánd. Csorna József.

3869 BILLIKOM, sokszín zománczfestéssel. Kupáján

czimer festve. Talpán és kupáján púpok. A 18. századból.

3870 és 3871 . PALACZK, 2 darab, sokszín zománcz-

festéssel. Testén leveles virágos ágak. A 18. századból.

Ajánd. Kozák István.

Rimaszombatból való
; a hol a régi polgárok az ilyen palaczkokat

szutus üvegek-íiek nevezték. Sok öreg, igazi református polgár zsebébl

még a templomban sem hiányzott a gyomorersitvel telt szutus üveg.

3873 ABLAKÜVEG, zöld-szín. A petszinyei tem-

plom ablakából való. 10. század. Ajánd. Csorna József.

3874 PALACZK. Belsejében két sorban apró alakok

berakva. 1804-bl. Készítette Wellisch Sebestyén, föld-

vári kertész.

3875 PALACZK, fluorsavval maratott díszítésekkel,

1787-bl. Ajánd. Schmotzer Illés.

3876 . PALACZK. Belsejében 3 sorban apró alakok

berakva. A 18. századból Ajánd. Földváry Júlia úrn.

3880 POHÁR, két kartusában homoruan beköszörült

mvészi növényornamentumok és figurális díszek. A 18.

századból. Ajánd. Liszkay Nándor.

3881 POHÁR, oldalán I. Napóleon franczia császár

mellképe gyémánttal bekarczolva. A 19. század elejérl.

Ajánd. Henszlmann Karolina úrhölgy.

E pohárból állítólag I. Napóleon a lipcsei csatát megelzleg Lip-

csében vizet ivott, a minek emlékére abba a császár mellképét késbb

bevésték.

46. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Pecsétlk és bélyegzk ezüstbl, sárgarézbl s vasból.

A 10— 19. századból.

3883—3925 KASSA VÁROS ÉS KASSA VÁROS
KÜLÖNBÖZ HIVATALAINAK PECSÉTLI.



X. SZÁMÚ TEREM. 3883—3914.

3883. Bélyegz : Erfolgt von dér Waisen Comission Casse zu Kaschau .

A Bach-korszalcból. 3884. Bélyegz : Erlegt bei dér Maisén Comission

Casse zu Kaschau. A Bach-korszakból. 3885. Bélyegz : Magisirat dér

Sladt Kaschau. A Bach-korszakból. 388(1. Bélyegz : Sz. kir. Kassa

város iktatói hivatal pecsétje. 19. század. 3887. Pecsétl, ezüst. Lapján

bevésve Kassa város II. Ulászló által 1502-ben megbvitett czimere.

Lebeg mondatszalagon : SIGILLVM CIVITATIS CASSA. A lap há-

tába bevésve
: f I-IEBER . AB . OFFICVS . GAVDENS ANTO-

NIVS . ARTE . HOC CELAVIT MAIVS . QVD HABÉT MEA .

CASSA SIGIL 1 . 5 . 0 . 4. Véste Antonius ötvösmester, aki 1493-tól

1520-ig mködött Kassán. 3888. Pecsétl : Sz. kir. Kassa város fö
bírói hivatal pecsétje. 1846 . 3889. Pecsétl : Kassa sz. kir. város erdö-

öri önsegélyz egylete. 1883 . 3890. Bélyegz : Kassa sz. kir. város

telekkönyvi hivatal pecsétje. 19 század. 3891. Bélyegz : Kaschauer

Stadt Gerichts Amt. A Bach-korszakból. 3892. Bélyegz : Kaschauer

Stadt Magistrat. A Bach-korszakból. 3893. Pecsétl : Sz. k. Kassa

város Regale kezclösége. 19. század. 38!>4. Pecsétl : Szab. kir. Kassa

Város kiiltanácsának hivatalos pecsétje. i86j. 3895- Bélyegz : Magistrat

dér Stadt Kaschau. A Bach-korszakból. 389(1. Pecsétl: Zimmentirungs

Amt dér königl: Freistadt Kaschau. A Bach-korszakból. 3897. Pecsétl

:

Sz. k. Kassa közép kól várossi bírói pecsét. 19. század. 3898. Pecsétl:

Sigillum Officii Capitaneaiu-, Lrae ac Reg. Cittis. Cassoviensis. 18II-bi.

3899., 3900. Pecsétl : Kaschauer stadt. Gefiillen Amt. (A kassai jára-

dékhivatal). 19. század. 3901. Pecsétl: Siegel dcs k. f. Stadt Caschauer

Uáldamtes. 19. század. 3902. Pecsétl : Sz. k. Kassa város Regale

kezclösége. (A 3893. számúnak párja). 19. század. 3903. Pecsétl :

Kaschauer stadt : Gefiillen Amt. (Kassai járadékhivatal). 19. század.

3904. Bélyegz : Kassa sz. kir. város fbírói bírósága. 19. század. 3905.

Pecsétl : Sigill. Rost. Mgist. C. R. Paepect. Kassowiensis. A Bach-

korszakból. 390(1. Pecsétl : K. k. Stuhlrichter zu Kaschau. A Bach-

korszakból. 3907. Pecsétl: K. k. Kaschauer Steuer Dist 2-te Inspek-

torats Bezirk. Ezen belül : Cs. k. Kassa adókerül. 2-dik sz. felügyelség.

19. század. 3908. Pecsétl : Magy. kir. kassai országos szemkórház.

19. század. 3909. Pecsétl: Sigillum : iudicatus : oficii : civitatis : Cas-

soz'iensis. 18. század. 3910. Pecsétl : K. k. Kaschauer Distrikts Ca-

tastral Geometer. A Bach-korszakból. 3911. Pecsétl: Fii. Kas. Sigil.

dér. kön. Freysta. Kaschau i/ 8g. 3912. Pecsétl : K. k. Kaschauer

Steuer Distr. 2y. Satzungs Bezirk. Ez alatt : Cs. k. Kassa adókerül.

27 . sz. becslö biztosi járás. A nyélen beütve : Priestcl. 3913. Pecsétl :

K. k. Stuhlrichteramt zu Kaschau. A Bach-korszakból. 3914. Pecsétl :

Kaschauer stadt : Gefiillen Amt. (A 3903. számúnak párja). 19. század.

— 284 —



X. SZÁMÚ TEREM. 3915-3940.

8915. Pecsétl : Sigil : Cassae : Regiae : fili. con. civi. Cassoviensis.

i/%6. 3910. Bélyegz : Quartier Meister Ami zu Kaschau. 19. század.

3917. Pecsétl : Els kassai gzmalom szesz- és sajtó éleszt gyár rész-

vény-társaság. 19. század. 3918. Pecsétl : Sz. A'. Kassa Városa Jegyzi

Hivatal Pecsétje. 19. század. 3919. Pecsétl : K. k. Comitats Behorde

zu Kaschau. A Bach-korszakból. 3920. Pecsétl : Sigillum liberac

Regiaeqtie Civitatis Cassoviensis 1831. 3921. Pecsétl : Szabad királyi

Kassa városa pecsétje 1842. 3922. Pecsétl : Sigillum . lib . et . reg .

Civitatis . Cassoviensis . //96 . 3923. Pecsétl : Sz. kir. Aássa város

törvényszéke 1861. 3924. Pecsétl : Nemes : Sz : Kir : Kassa Városa

F Bírói Hivatalának Petsétje 1846. 3925. Pecsétl : Sz. k. Kassa Vá-

rosf bírói hivatal pecsétje' 1846.

3926 3965. KASSA ÉS MÁS VÁROSOK CZÉHEI-
NEK PECSÉTLI a 16— 19. századból.

3920. A kassai sebészek czéheé : Sigillum : Chirurgorum : Casso-

viensinm. Nyele lapjain : B : B : I. G : B : M. P : B : M. B : B : M.

S : B : G. A\0 1663. 3927. A kassai magyar szabók czéheé : Kassai:

rnagy : szabó : tzeh : petsétye : 1806. 3928. A kassai szappanos czéhé :

Sigil : caelus . smigmator . lib . Reg : Cittis . Cassovien. 1819. 3929.

A kassai rézmveseké : Cashaver . Copcrschmit . in . Sigel . A . 1393.

3930. A kassai üvegeseké : Dér . von . erbahren . Handwerck . Dérén

. Glasseren . zu . Kaschau. 17. század. 3931. A kassai gombkötké :

Sigillum . Contubernii . Noditextorum . Aáss . 1604. Gyrjén : Pau-

lus Tompa . Joatincs Niri . fecerunt . féri . hoc . opus . 1604. 3932.

A kassai kerékgyártóké : Das . ehrsame . Vagner . Meister . Hand-

verck . T/8g. Ajánd. Fischer Antal. 3933. A kassai bodnárczéhé

:

Sig. dér. B. Zech. d. Binder. in. d. k. f. h. S. Kascha. 18. század.

3934. A kassai császári kmves társulaté : Insigel . einer . keiserlich

. Maurer . Hauptlad . in . Kaschau. 18. század. 3935. Bélyegz. A
kassai kereskedk társulatáé : K. K. priv. Caschauer Handels Grémium.

ry6g. 3930. A kassai mészáros-czéhé
;
góth minuszkulás körirata : S.

carnifici d. cascha. 15. század. 3937. A kassai fésüs-czéhé : Sigilum

cehae pectinar. Cass. ////. 3938. A kassai ötvösöké : Sigillum Auri-

fabrorutn Cassoviensiu. A gyrbe vésve : Giulai : Christoph : es .

Makai János . Céh Mestersegebe . / . 3 . 8
.
4. Iohanties : Varadi. Met-

szette Váradi János ötvösmester, ki 1584-tl 1630-ig mködött Kassán.

3939. A kassai ötvösöké. Góth minuszkulás körirata : S ; dér gold-

schmid
•

J-j'• ein 7* casscha. 1476. Gyrjén Szegedi Tamás kassai ötvös-

mester monogrammja és 1586 évszám, ami a pecsétl renoválására

vonatkozik. 3940. A kassai kereskedk társulatáé : Caschauer Han-



X. SZÁMÚ TEREM. 3941—3965.

dlungs Grémium Insiegel, 19. század eleje. 8941. A kassai timár-

czéhé, csak részben olvasható körirattal. 18. század vége. 8942. A
felsmagyarországi bábsiitké : S . dcr . Lebzelder . in Ober . Vngarn.

i/ 27 . 8948. A 1tassai szappanos-czéhé : K. K. priwilegirte Seifensieder

Innnng zu Kaschau. 1837. 8944. Az alsómetzenzéfi mészáros-czéhé :

Sig. d. l'óbli : Fleischer . Hantwerck . 1 . Vnd : Metzenseyjf. Ajánd.

Hanser Károly. 8945. A kassai asztalos-czéhé : Sigil. Caetus. Areular.

lib. reg. Cittis. Cassovien. Anno 1821 . Ajánd. Schwartz Lajos. 8949.

A kassai kerékgyártóké
;
lapján 12 kiills kerék bevésve. 16. század.

8947. A kassai nyereggyártóké : Kasai : nereggarto : céh : peceti.

Gyrjén : Anno domini 1388. 8948. A kassai gubásoké: Sz. K. Kassa

ivaros gubás petcetje 1852 . 8949. A kassai kereskedk társulatáé :
Á'.

Á': priv : Caschauer Handlungs Grémium. 1769 . 8950. A tokaji gomb-

köt-czéhé : Sigillum Contubern. AToditextornm Tokaiensis. 1669 . 8951.

A kassai kovács-czéhé : Az kasai kovachok egez Céh pechete. Ano 1596 .

8952. A kassai kereskedk társulatáé : De. L. Kauf : Brider. Insi.

J. K: F. S: Casliav. 17. század. 8958. A kassai szabóczéhé : Sigillum.

Sartorum . Cassoviensium. 17. század. 8954. Asztalos-czéhé : K. K. P.

Geschenktes . Hantverck . U. M. r ././ . 4 . 3955. A bártfai paszo-

mánt-készitké. Das Siegel dér Posamentirer in Bardtfeldt. 1766. 3956.

A kassai mészáros-czéhé
;
lapján szembenéz ökörf bevésve. A szarvak

közt álló kereszt. 15. század. 3957. A kassai gerebell-, vagy csapó-

czéhé : Sigillum . Coetus . Lorariorum . Cassovien. Nyele lapján : Jo-

liannes Nisl . Adamus Radl Anno 1758. és Pusztai Pál 1804. 3958.

A kassai timárczéhé : Lederer Innnng in dér K : k : freu : Hauptstat

Kaschau Anno 1836. 3959. A kassai takács-czéhé : Weber Zech in

Caschav 1779. 3900. A kassai kötélver-czéhé : In. Siegel . des . ehr-

sames . Saller . Handverck . in . dér . k. k. Kaschau. 19. század els

fele. 3901. A felsmagyarországi fekete-festk czéheé : Siegel . des .

Ober . Kreis . K. Vngtrn . S. V. Schwars . Berber. 17. század. 8902.

A kassai sebészeké : Sigillum . Chy'rnrgornm . Cassoviensium. 19. szá-

zad eleje. 394>3. A kassai barchetszövké. Lapján Szent-Katalin kard-

dal és fogaskerékkel. 15. század. 3904. A lcsei kelmefestké: Sigill.

des . chrsam . sclion . n. schw. Faerb. I. h. in . Leutschau. 1761. 3905.

A kassai mészáros-czéhé: Az b. kassai mészáros tzéhn: pets : 1839 .

47. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Pecsétlk és bélyegzk ezüstbl, sárgarézbl, bronzból,

vasból és kbl. A 17— 19. századból.
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X. SZÁMÚ TEREM. 3966 4003.

3966 4018 KÖZHIVATALOK, URADALMAK, VÁ-
ROSOK ÉS KÖZSÉGEK PECSÉTLI.

3066. A lubló-podoíini uradalomé : Sig. praecept. offic. I.ublvo-Po-

dolinensis. 18. század. 3067. A mislyei szolgabirói hivatalé :
Á'. Á.

Stuhlrichteramt . zu Mislye. A Bach'korszakból. 3968. A 16 szepesi

város adminisztrátoráé : XVI. oppid. Scep R. C. Administratis. 18. szá-

zad. 3060 ., 3070 . A mislyei szolgabirói hivatalé : K: K: Stuhlrichter-

amt zu Mislye. A Bach-korszakból. .‘1071. Sigill : Reo. Ganlis Kio-

tóigératus officii Ungwar. 1849 . 3072. Abauj-Szántó városé : Sigillum .

Oppidi Szántó. /505. A 19. századból. (Az 1505. évszám hamis.)

3073. Czekeháza községé : Sigilum . Cekehasa : Cur : Er . I . M .

f/ 59. 3074. Boldogk-Váralja községé : Silltim : Bodoko : IVaralien :

1/43. 3075. Boldogk-Újfalu községé : Boldogba . IVi . Ealv . Pécsét.

17- század. 3076. Pere községé: Perei pecset. 1802. 3077. Vizsoly

községé : Aba-y. V. M. Visoli
. peczet . A . 1645 . 3078. A munkácsi

megyei hatóságé : K. K. Comitats Bchórde zu Munkács. A Bach-kor-

szakból, 3070. A békésmegyei elöljáróé: K. IC. Vorstand : d : Békéser

Comitates. A Bach-korszakból. 3080. Filkeháza községé : Sigil Pos

Filkehaza. rySo. 3081. Alpár községé: Alpári falu peceti. 18. század.

3082. A szikszói szolgabirói hivatalé : I\. IC. Stuhlrichteramt zu Szikszó.

A Bach-korszakból. 3083. A lublói és podolini uradalomé : Sigil .

Reo . Caal . Dniomtn Lublo et Podol. 18. század. 3084. A szepesi

kamara adminisztrátoráé : Sigillum Regii ICameralis Administratoris

Scepusiensis. 18. század. 3085. Mogyoróska községé : Mogyoróska hely-

ség petsetye. 18. század. 3086. Szent-István-Baksa községé : Sz. 1. H.

Baxa. 1739. 3087. Horváti községé : Sigil : Pagi : Hornját : Anno

1681 . 3088. Komi ós községé : Sigillum . de . Kornlos. A. 1689 . 3080.

Korláth községé : Sigil. Pos. Korlath : f/ 85 . 3990. Fels-Dobsza köz-

ségé : S: P: E: Dobsza 1788. 3001. Alsó- és Fels-Ivér községé:

Sigil. Pagi. Alsó. Fels Kér. A nyélen : Kassai Miclos csinálta ta. 17.

század. 3002. Regmecz községé : Sigil. Pos. Regmecz 1784. 3003.

Mátyásháza községé : Sigil. Pos. Matyashaza. 1784 . 3004. Hernád-Bd

községé: H: Bd. 1794 . 3005. Hejcze községé: Sigillum Heczense

1836. 3006. Hemád-Kércs községé : H. Kerts helység petsetye 1836.

3007. A lublói és podolini uradalomé : Sig : R : Caar : unior : Lublyo

et Podolin. 18. század. 3008. A triesti biztositó társaságé : Agentschaft

dér k. k. priw. Nuowa Societa Comerciale Assikurationi in Triest. 19.

század. 3000., 4000. Vilmány községé: Sigil. IVilmán 1789 . 4001.

Rádvány községé : Radvanyi : falu : petsetye : 1786. 4002 Pálháza

községé : Sigil. Pos. Palhaza. 1784• 4003. Baskó községé : Sigil. Posses.
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Basko. 18. század. 4004. Fels-Czécze községé: Sigillum 'F. Czecze.

18. század. 4005. Prépost községé : S : Prepostiensis. 1833 . 4000. Göncz

városé : Sigillum Oppidi Göntz. 1784 . 4007. Györke községé : Sigillum

. Coniniunitatis Gorkensis. 18. század. 4008. A szikszói postahivatalé :

Kay. Kánig. Apsz. P. Amt. Szikszó. 18. század. 4000. A rozsnyói szol-

gabiró-hivatalé : K. k. Stuhlrichteramt zu Rosenau. A Bach-korszakból.

4010. Ladomér községé: Ladomér község pecsétje. 19. század. 4011.

Az eperjesi pénzügyigazgatóságé : K. k. Finanz Becirks Direction in

Eperies. A Bach-korszakból. 4012. Valamely poroszországi városé. 18.

század. 4013. Biste községé : Sigil Fos Biste 1784 . 4014. Gibárt köz-

ségé : Sigil Poonis Gibart Ad 1802 . 4015. Mikóháza községé : Sigil

Po Miko Haza 1784 . 4010. Ivázsmér községé : Sigil Pos Kasmer 1784 .

4017. Sima községé : Sigi : Pos : Sima . Vivat Josep II. 1781 . 4018-

Nagy-Ivinizs községé : Sig. N. Kinyis : 1811 .

4019 4037 . PECSÉTLK AZ 1848/49-1K SZABAD-
SÁGHARCZ IDEJÉBL.

4010. Az Abauji önkénytes lovas század 3 . szakasza. 4020. Honvéd

26. 6. század. Ajánd. Junga Seb. 4021. Honvéd 33 . zászlónly. 4022.

32-ik gyalogezred föhadfogadó kormány. 4023. 20- te Ord. Bat. Bespgs.

Division 2-te Abtheilung. 4024. Fels Magyarországnak tábori vezér kar

parancsnoki hivatal. 4025. M. honvéd 6g. zászlóali 3. század. 4020. Sze-

rednyei postahivatal pecsétie. 1848 . 4027. Az Egyetértés társulaté. 4028.

Debreczenyi dandár kormány. 4020. 7-dik huszár ezred pecsétje. 4030.

Szepesi kincsleleti igazgatóság pecsétie. 1848. 4031. Bogsáni k. bánya

Iont : széki helyetese. 4032. Munkácsi jiók tüzéri hadszerhívatál. 4033.

G'ömór m. n. örsereg I-ö zászlóalj pecsétje. 4034. Ung. Mei. n. r. pa-

rantsnoksága. 4035. Szatmári rnagyi hivatal pecsétje 1849 . 4030. Kas-

sai katona nevel intézet. 4037. Kát. élelmezési hivatal Kassán. Ajánd.

Szekerák V. és Karsa György.

4038 4062 . PECSÉTLK. EGYHÁZAKÉ, MAGÁN-
SZEMÉLYEKÉ ÉS VEGYESEK.

4038. Sigillum . Reg. Gwardiat . S. R Maiestatis et Reipubcae. 18.

század. 4030. Czimeres püspöki pecsétl. 17. század. 4040. Czimeres

pecsétl Z : A : vN : R betkkel. 19. század. 4041. Czimeres pecsétl.

Magánszemélyé. 10. század. 4042. Karneol-lapján czimer. 18. század.

4043. Anna bar. Eleo . Hollin gebor. v. Hcrnek. 18. század. 4044.

Lapján gót majuszkulákkal : SIGIL FRATRJS RAINALDI. 14. szá-

zad. 4045. S: Cár. a ll áczek C : Prae
: j : in H. 10. század. 4040.

Czimeres pecsétl. 18. század. 4047. Czimeres pecsétl. • 18. század.
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4048. Czimeres pecsétl. 17. század. 4049. Lapján keresztbe helyezve

egy csákány s egy irtókapa. A paizs fölött L A hetük. 16. század.

4050. Czimeres pecsétlö : Non semper fulminat etiam remunerat kör-

irattal. 19. század. 4051. Török pecsétl. Ajánd. özv. Weinbergerné

uru. 4052. Mandorlaidomú lapján gót majuszkulákkal : S. IOHANNIS
. ARCHIDIACONI . TARCENSIS. 14. század. 4058. Fpapi pecsét

a 14. századból. Megkopott körirata kibetüzhetlen. 4054. Az udvai

ekklézsiáé : Sig. EccL Udvensis. Adsss Trinita. 1804. 4055. A csircsi

ekklézsiáé : Sigillnm Ecclesiae Csircsensis. 1810. 4056. A zborói ekk-

lézsiáé : Sigi Ecclesne Oppidi Zboro 1855. 4057. II. Rákóczi Ferencz

pecsétje. Az eredeti ezüstlapú pecsétlt, mely a M. N. Muzeum tulaj-

donában van, Debreczeni András kassai ötvösmester metszette. 4058.

Abánj- Vármegye pclséttye. 1558, A 19. századból. (Az évszám hamis).

4059. Sigillnm . (Somi tatns . Abany~aar 1558. A 17. századból. (Az

évszám hamis). 4060. Jacob Tornas von’ Untér Metsenseifen. 18. század.

Ajánd. Kmsinszky Lajos. 4061 . Kron. ftrs. J. Her. Krntiner . Kreis

. jbanlz. 1758. 4062. Hcrrschaft Dobrawitzer IVaisen Ami. 19. század.

48. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Aprómvészeti tárgyak különféle anyagból.

4063. Miniatür-arczkép. Festette Sc/iorn Károly festmvész. (Szü-

letett Düsseldorfban, 1802-ben, megh. Münchenben, 1850-ben). Ajánd.

özv. Pausz Tivadarné úrn. 4064. Lúdtoll, vége irótollnak hegyezve,

szárnyán festéssel díszítve. A 19. század elejérl. Ajánd. Wirkner

Gáborné úrn. 4065. Kép, ezüstözött gipszdombormben Ludovika

osztrák fherczegnt gyermekkorában ábrázolja. A 19. század elejérl.

Ajánd. Wesrek J. 4066. Ereklyetartó keresztke, fekete brtokkal. A
kristályüvegbl való keresztkében Krisztus keresztjébl való szilánk

van bezárva, melynek hitelességét a kereszt zárlatát övez selyemszálon

csüng fpapi pecsét igazolja. A 18. századból. 4067., 4068. Konty-

fésü, sárga tülökbl, áttört diszitésekkel. A 19. század elejérl. A
4067. számút ajánd. a Mihályi-család. 4069. Zacskó, bordószinü selyem-

bársony, sokszín selyemszállal és zseniliával kivarrva s apró aczél-

gyöngyökkel ékesítve. A 19. század els felébl. Ajánd. özv. Pausz

Tivadarné úrn. 4078. Tollszár, irótollal, üvegfedeles tokban. I. Ferencz

József csász. és kir. apostoli felsége e tollat használta, a midn

1877. szept. 9-én a Felsmagyarországi Múzeumot meglátogatta s

nevét a látogatók könyvébe bejegyezte. 4079. Pénztárcza, sokszín

üveg- és aczélgyöngyökbl varrva. A 19. század els felébl. Ajánd.

özv. Pausz Tivadarné úrn. 4080. Párnácska, fehér selyem. Lapján
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bségszaruból kihulló levelek
;

ezeken Zufriedenheit, Glück, Langes

Lcben, Alles Gute, Frohe Tagé, Gute Freude, Viele Freuden stb.

feliratok. A 19. század els felébl. Ilyen párnácskákat a menyasszony

barátni s barátai esküv alkalmával szoktak volt a menyasszonynak

ajándékozni. Ajánd. Bálint Károly. 4081 . Levélnehezék, fából faragott

s színezett. Deák Ferencz kézimunkája. 4088 . Doboz, bársonyból.

Mells lapján gróf Teleki László államférfit! mellképe. Belsejében szá-

rított növénylevél Teleki L. sírjáról. 4084 . Domborm, gyöngyházból

faragott és színezett. Egyik oldalán Szent Fülöp, a másikon Szüz-

Mária mellképe dombormben. A 19. századból. Készült Jeruzsálem-

ben. Ajánd. Bayer Mariska úrhölgy. 4085 . Övcsatt, gyöngykagyló

héjából faragva. Egyiken a sárkányöl Szent-Mihály, a másikon lovas

férfi domború képe. A 18. századból, Jeruzsálem vidékérl. Ajánd.

dr. Schwartz J. L. 408(>. Imperator mell képe. márványból faragott

lapos domborm. Találták 1772-ben O-Budán. Ajánd. Csorna József.

4087 . Domborm, gyöngyházból faragott. Lapján VI. Károly német-

római császár s magyar király arczképe. Alul a metszre vonatkozó

felirat bevésve : I . L . MEIL . F. ILFELD. A 18. századból. Ajánd.

Ágh Ilka úrhölgy. 4088 . Szelenczének fels s alsó lapja, gyöngyház,

bevésett díszítésekkel. A 18. századból. 4089 . Faragvány, csont. Szent-

Teréziát ábrázolja imazsámoly eltt, kezében irótoll, eltte könyv,

fölötte lebeg angyal. A 19. századból. 4090 . Domborm, szürke

lávából faragott ifjú n mellképe. Modern, olasz. 4091 . Késnek nyele,

borostyánkbl faragott. Ajánd. gróf Zichy Rezsné úrn. 4092 .

Camea, 8 darab. Antik cameák másolatai öntött vasból. 4098 . Alak,

csontból faragott. Leányt ábrázol vállain báránynyal. A 19. századból.

4094 . Gombostk és kanálka, csontból faragva. Állítólag antik római

müvek. 4095- 4107 . Tíz camea és három iutaglio, gyöngyházból,

jászpiszból, kalczedonból, karneolból, koráiból, és üvegmasszából

faragva és préselve. A 4095. számú Cleopatrát ábrázoló intagi io

Wedgwood angol keramikus müve. 4108 . Mellkép, 7 darab, gyöngy-

házból, pasztából, kbl s vaslemezbl mozaikszerüen összeállítva. A
18. századból. Ajánd. gróf Zichy Rezsné úrn. 4109 . Vésett kövek,

pecsétlgyürük számára, karneolból, jászpiszból, citrinbl, tejopálból,

ametisztbl és füsttopázból faragva, 47 darab. A legtöbb példányon

bevésett czimcr. A 18— 19. századból. 4110 . Ostáblakövek, 18 darab,

fából, préselt domború diszitésekkcl, melyek arczképekct, allegorikus

és közéletü jeleneteket ábrázolnak, vagy emlékérmek h lenyomatait

képezik. A 17. és 18. századból.
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49. SZÁMÚ TÁRLÓ.

4111 Antik és 16— 17. századbeli cameák gipszlenyo-

matai. Összesen 479 darab. Ajánd. Loósz József.

A vésett köveknek — gemmáknak — azt a fajtáját, melyeknek

lapjából az alak domboruan kiemelkedik, cameának, azt pedig, a melyek-

nél az alak homoruan van bevésve a kö lapjába, intagHónak nevezzük.

Gemmák faragásával már az ó-kor keleti népei is foglalkoztak, de a

mvészet fénykorát Görögországban élte, a hol számos remek alkotás

keletkezett Nagy-Sándor .és utódainak idejében. A gemmafaragás a

császárság korában a rómaiaknál is virágzott s nem sznt meg az

ó-keresztény korban sem, a mikor Bizanczban s a nyugaton számos

jeles munka készült. A középkorban feledésbe ment a gemmametszés

mvészete, de a 15. századtól kezdve Olaszországban régi minták

nyomán ismét felújították azt. A 15. és 16. századbeli gemmafaragás

fhelye Róma, Firenze és Velencze volt, a honnét e mvészet Franczia-,

Spanyol és Németországba is elterjedt. Manapság gyöngyházból farag-

nak caraeákat, ezeknek azonban csak piaczi értékük van. Gemmák
faragására félékköveket : karneolt, onyxot, calcedont, szardonyxot stb.

használtak a régi mesterek, a domború vagy homorú kép elállítása

pedig apró kerekes gépek segélyével történt. A mvészet magas fokáról

s íoppant nehézségeirl a másolatok is fogalmat nyújthatnak. Az apró

alakok csodálatos tökéletesség plasztikája, aránya s lebilincsel bája

páratlan szépségben jelenik, meg különösen az antik világ gemmáin, a

melyek e nemben a legmagasabb mvészet megtestesülései.

A FALAKON S A FALAK MELLETT.

4112 SZEKRÉNY, fa, igen sokféle s részben színezett

fából összerakott geometrikus idomokkal, figurális díszek-

kel és növényornamentumokkal mozaik módjára gaz-

dagon ékesítve. Kétszárnyu ajtaján kívülrl lebeg cso-

korról függ virágfesztonban egy-egy papagájmadár,

belsején egyfell hegyes tájék ábrázolva, melyben fák,

virágok s apróbb alakok között egy XV. Lajos korabeli

öltözet férfi úri hölgynek virágot nyújt. A férfi kezében

gereblye. Az ajtó másik szárnyán hasonló alakok : létrán

fára mászó férfi fa alatt álló hölgynek madárfészket ad

át. A szekrény belsejének fels fülkéje tükörlapokkal
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van borítva, maga a fülke oldalvást befutó s összegön-

gyöld farednynyel elzárható. A felületén virágcsokorral

díszített s ferdén csapódó ajtó mögött fekv rekesznek

középs osztályában két sorjában hat fiók van elhe-

lyezve
;
ezek együttesen vízszintes tengely körül elfordít-

hatok, miáltal a tükörfallal borított hátfal lesz látható. A
fülke vízszintes lapja elre-hátra mozdítható s hosszu-

száru, leveles virágokon fekv két levéllel van díszítve.

Az egyiken e felirat : Bitté dieszen Brijf auf das Baldste

den Herrn Teschndieb zu iber senden. A levélre ütött

pecséten I G B betkbl álló monogramm. A szekrény-

ben összesen 72 kisebb-nagyobb fiók s két mozgatható

gyertyatartó-lap található. A fiókok közül több rejtett s

csak különös módon nyitható. Német munka, a 18.

század közepérl. Ajánd. Spirkó Ágoston és neje, szül.

Sesztina Amália úrn.

4113 . DISZFARAGVÁNY, hársfa. Aranyozott ketts

rokokó volutában nyugvó kagylót s plasztikus virág-

csokrokat ábrázol, gazdagon kiképezett levélcsomókkal.

A 18. századból.

4114 . KARTUS, fából faragott s aranyozott. Az egyik-

ben olaj festékkel : SPTBILIS GEORGIUS 17, a másikban

DÓMINUS KLOBUSICZKY 49 felirat. (Spectabilis Do-

minus Georgius Klobusiczky 1749).

4115 . SZOBROCSKA, fából faragott, festett s aranyo-

zott. Szent-Lúciát ábrázolja. A 16. század elejérl. Egy
kisszebeni oltárról való.

4116 CONSOL, festett s faragott fa. Lapja mells
részén barokk kartusban festett kép : térdelve imádkozó

ifjú, fölötte e felirat: EX VOTO N H 1728.

4117 . CZIMER, 2 darab fából faragott, fehérre festett

s aranyozott. Az egyiken a szentiváni Szent-hány/-

család czimere. (Szent-Iványi László kamarai tanácsosé

volt, a ki bárói, 16íK)-ben pedig grófi rangra emeltetett).
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A másikon sziklán ötlevelü koronán kardot villogtató,

pánczélozott kar, a pengén levágott török fvel, melyet

hatágú csillag és holdsarló oldaloz. A 18. századból.

4118 LÉCZ, 26 db, fa, domboruan faragott diszit-

ményekkel. A 18. század végérl s a 19. elejérl. A
kassai rajziskolában használták minták gyanánt.

4119 PÁRKÁNYLÉCZ, 6 db, fa, domboruan faragott

diszitményekkel. A 19. század elejérl. A kassai rajz-

iskolában használták minták gyanánt.

4120 DÍSZÍTMÉNY, hársfából magas dombormben
faragott, szembenéz, hegyes fülti maszkaront ábrázol.

1630-ból. A lcsei plébániatemplom orgonájáról való.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

4123 LIZÉNA, 2 db, faragott s festett fa, aranyozás-

sal. Fels részén szembenéz nfej, alsó részén gyümölcs-

feszton. A 16. századból.

4125 KERET, diófából. Középs áttörésének peremén

kétfelül egy-egy kétszámyu, négykeblü, gyíkfarku, orosz-

lánfejü szörnyalak s lombornamentum dombormben
kifaragva. A 19. századból.

4126 DISZFOKÖS. Nyele barnára fényezett fa, relief-

ben faragott szlvenyigével, levelekkel, fürtökkel s egy

kígyóval. Sárgaréz baltáján a koronás magyar czimer-

pajzs s NE BÁNTSD A MAGYART MERT PÓRUL
JÁRSZ felirat kiöntve. A 19. század 60-as éveibl. Ajánd.

Dudrovits Árpád.

4128 GÚZSA LY, esztergályozott, barnára fényezett

fa. A 19. század els felébl.

4129 FARAGVÁNY, hársfa. Deszkalapon alsó végü-

kön szalaggal összekötött leveles, bogyós babérágat és

leveles, makkos tölgyágat ábrázol magas dombormben.

A 19. századból.

4132 ANGYALALAK, fából plasztikusan faragott. A
nyak, az arcz és a lábfejek kivételével az egész testet

— 293 —



X. SZÁMÚ TEREM. 4133 -4142.

halpikkelyekhez hasonló, faragott díszek borítják. A
kassai Szent-Erzsébet plébániatemplom egyik 15. század-

beli, már elpusztult, oltáráról való.

A pikkelyekkel való díszítésnek eme módjával a plasztika történe-

tében a jelen példán kívül csupán csak egy esetben találkozunk s ez

a svábföldi német szobrászat körébe tartozik. Friedrich Herlen oltár-

készitö szobrász volt az, a kinek a keze alól kikerült ilyen pikkelyes

test angyalalakokat tud a mtörténet felmutatni, még pedig frank-

földön, a Rothenburg an dér Tauberi templom 1466-ban készült f-

oltárán.

4133 SAS, 2 db, fából faragott s aranyozott. Franczia

munka, a 19. század legelejérl. I. Napóleonnak olasz

királylyá történt koronázása alkalmából a velenczei doge-

palotában állott trónról származik. Ajánd. Buczy Bódog.

4134 . OLTÁRSZEKRÉNY HOMLOKPÁRKÁNYA, hárs-

fából faragott s aranyozott. Négy szamárhátú csúcsivbl

s S alakban görbül, éleiken apró cypripediumokkal

díszített hálákból áll. A 15. századból.

4135 . KERESZT, feszülettel. A 19. századból. Ajánd.

a Klimkovics-testvérek.

4136 . SZOBROCSKA, festett s aranyozott fa. Szent-

Borbálát ábrázolja, kezeiben négyszögü toronynyal. A
10. század elejérl. Egy bártfai oltárról való.

4138 . KERETNEK FELS RÉSZE, hársfából faragott

barokk volutákat s rokokó kajácsokat ábrázol, részben

áttört dombormben. 18. század. A singléri (Sárosmegye)

róm. kath. templomból származik.

4141 . DOMBORMVES LÉCZ, 10 db, fából faragott.

A 19. század elejérl. A kassai rajziskolában minták

gyanánt használták.

4142 CZÉGÉR, fából. Egyik vége turbános török -

férfifejet ábrázol, mindkét oldalán kifestve
;

az alatta

lév lap mindkét oldalán feketével festve : XXX x
,

XXVIII x
y vörössel : XXXX .r, XXXXX *, XXX .r,



X. SZÁMÚ TEREM. 4143-4150.

XXXII x. Feketével: Boreczet 20 x. A 19. század kö-

zepérl.

Kassai bortermel polgárok saját boraik kimérésénél czégér gyanánt

használták. A feketével festett római számok a fehér, a vörössel festett

római számok a vörös borok árait tüntetik föl.

4143 . ÚRI N MELLKÉPE. Olajfestmény. A 18. szá-

zadból.

4144 . GÖRGEY JULIANNA térdképe, olajfestmény.

Felirata : Nobilis Virgo Julianna Görgey de Eadeni

delin. i/43. A fölirat fölött a Görgey-család nemesi

czimere. Ajánd. Szirmay-Mattyasovszky Klotild úrn.

4145 MÁRIA-KRISZTINA szász-tescheni herczegn
mellképe. Pastell. 18. század.

4146 . II. JÓZSEF császár (1780— 1790.) mellképe.

Pasztell. 18. század.

4147 . MÁRIA-TERÉZIA magyar királyné (1 740— 1780)

mellképe. Pasztell. 18. század.

4148 II. LIPÓT magyar király (1790— 1792) térdképe.

Olajfestmény. 18. század.

4149 . SZÁRNYAS OLTÁRKA, fa, festve és aranyozva.

Középs fülkéje mindkét oldalán egy-egy szárnyas an-

gyal festve
;
a baloldali kardot, lándzsát s három szö-

get, a jobboldali oszlopot és póznára tzött szivacsot

tart. A jobb szárny bels mezején pásztorbotot tartó,

infulás püspök, lábainál fekv zzel : turini Szent-Maxi-

mus. Alatta 1518 (=1514) évszám. A baloldalin szer-

zetes, kezében monstrancziával, ebben i h s gót minusz-

kulás betk. Készült 1514-ben. A hervartói (Sárosmegye)

róm. kath. templomé volt. Ajánd. Schuster Constantin

volt kassai püspök.

4150 SZOBOR, fából faragott, festett és aranyozott.

Nagy Szent-Gergely pápát ábrázolja. A 16. századból.

Valamikor a kassai Erzsébet plébániatemplom foltárán
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X. SZÁMÚ TEREM. 4151-4159,

állott. Ajánd. Wéber József, ki azt az Orbán-torony

padlásán találta. Restaurálta Klimkovics Flóris.

4151 . SZÖVE T, aranybrokát, gyöngyökkel kivarrt párta,

aranyfonalu csipke, szegély-zsinór és részben aranyozott

ezüstsodronyból készített öv, végén bojttal. A 16. szá-

zadból. Sírboltban találták.

4152 . FARAGVÁNY (betét), fa, sokszín festés nyo-

maival. Lapján dombormv csúcsíves lombozat között

három czimerpaizs
;

a középs Kassa város czimere

;

fölötte 1861 (=1461) évszám bevésve. A (heraldikai)

jobb oldali paizsban 2 vörös s 2 fehér (ezüst) függle-

ges csík festve, a baloldaliban vörös alapon sárga (arany)

csatt : az olnodi Zudar-család czimere. A két széls

paizs fölött egy-egy csrsisak s ezeken egy-egy nyílt,

hármas level korona. A sisakok foszlányai a két pai-

zsot takarók gyanánt övezik.

4153 . I. FERENCZ német birodalmi császár (1745

1765) mellképe. Pasztell. 18. század.

4154 . KÁROLY-JEN lotharingiai herczeg mellképe.

Pasztell. 18. század.

4155 . ÚRI N MELLKÉPE. (Mária-Terézia fiatal ko-

rában?) Pasztell. 18. század.

4156 . ÚRI N MELLKÉPE. Pasztell. 18. század.

Ajánd. Hódy Gyula.

4157 . MAGYAR FÉRFI mellképe. Olajfestmény. 18.

század.

4158 . HAJÓNAK MINTÁJA, fa, drót és fonál. Húsz
ágyúval felszerelt háromárbóczos hajót ábrázol. A 18.

századból. Fogadalmi hajócska. A Fiume melletti Terzatto

Szent F'erencz-rendi zárdájából való. Ajánd. a Klimkovics-

testvérek.

4159 . MISERUHA, újabb, kék vászonalapra applikált

keresztjén Krisztus alakja legalyazott fát átbrázoló keresz-

ten, a kereszt tövében Magdolnával, kihimezve. A 15.
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X. SZÁMÚ TEREM. 4160-4167.

századból. A kassai Szent-Erzsébet plébániatemplom

kincstáráé.

4160 MISERUHA, aranynyal átsztt kék bársony alap-

szövetén, a sokszín selyemmel és aranyfonállal hímzett

kereszten : Krisztus a keresztfán, a kereszt tövében

Máriával és Jánossal
;
a keresztágak kurtább végein két

evangélista jelvénye. 15. század. A kassai Szent-Erzsé-

bet plébániatemplom kincstáráé.

4161 TÜKÖR, faragott s festett fakeretben. Lapja fö-

lött üveglemezre festett virágok között vörös alapú, sziv-

idomu kartusban török felírás 1 195 (—1 784) évszámmal.

Török munka. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

4162 . KÉP, Krisztus keresztelését ábrázoló színes réz-

metszet, kerületén fehér selyemalapon arany-ezüstfonál-

lal és sokszín selyemmel kivarrt kartusokkal, gyümöl-

csökkel telt kosárral s bségszaruval. A 18. századból.

Ajánd. Sztraka János.

4163 KÉP; hajból készített tájképet ábrázol. A 19.

század els felébl. Ajánd. Csorba Mária úrn.

4164 . GUIDQ RENI : Krisztus a keresztfán. Olajfest-

mény. Henszlmann Imre hagyatéka.

Guido Reni, híres olasz fest, szül. Bolognában 1575., megh. u.

ott 1642-ben. Nagyobbára vallásos tárgyú képeket festett, miket finom,

gyöngéd színezés jellemez.

4165 KÉP, Szent-Borbála vértanúhalálát ábrázolja,

fehér hártyán sokszín festékkel. Kerületén aranyozott

él, behajtogatott papírszalagokból oszlopok, baldachin,

álékkövekkel kirakott virágok, torony és kehely, melyek-

nek bels mezejét sokszín selyembetétek díszítik. A

18. század végérl.

4166 KÉP, szinezett rézmetszet, Magdolnát ábrázolja.

A 18. századból.

4167 HÍMZETT KÉP, fehér selyemlapon sokszín

selyemmel és zseniliával földieper-bokrok alatt, nefelejcs-



X. SZÁMÚ TEREM. 4168—4179,

és ibolyavirágok között egy fehér egér. Az eperszemek

domboruan vannak hímezve. A 19. század elejérl. Ajánd.

Szirmay-Mattyasovszky Klotild úrn.

4168 - ARANYOSSY ÁKOS : A czicza. Olajfestmény.

Ajánd. forbászi Aranyossy Lászlóné úrn.

6-án, meghalt ugyanott 1898. szept. 30-án. A kassai fgymnázium

elvégzése után Münchenbe került Hollósi mvésziskolájába; az szellemé-

ben folytatta késbb tanulmányait a müncheni képzmvészeti akadémián

Hakl, Löfftz és Höcker iskolájában s egyidejleg nagy szorgalommal s

kiváló sikerrel tanulta Raabnál a rézkarczot is. Legnagyobb hatással

volt rá olaszországi tartózkodása. Bejárta Itália nagyobb városait s

végre Rómában telepedett le egy esztendre
;

rajzkönyvvel s fest-

kazettával bekószálta a Campagnát s temérdek vázlatot készített, de

végre pihennie kellett, mert szemeit már régebben elrontotta a réz-

karczczal. Egy évi szünet után, melyet Kassán töltött, több képet

festett, melyek feltntek a budapesti mcsarnok tárlatain. Azóta Buda-

pesten tartózkodott s tagja volt a festészeti mesteriskolának. Aranyossy

A. kedvvel kultiválta a rézkarczot, a melyhez kiváló tehetsége volt.

E szakba vágó mvei méltó feltnést keltettek fvárosi tárlatainkon

s a pozsonyi megylet által rendezett kiállításon is. Legkitnbb s az

1896. évi kiállításon nagy feltnést keltett rézkarcza Bubics Zsigntond

arczképe. Olajfestményei közül nevezetesebbek : Bubics Zs. arczképe
,

Obersc/iall Adolf Ítéltáblái elnök arczképe
,
Ni fej, Hollandi kis leány

,

Emlék Hollandiából
,
Mterem, Apácza, Malomárok s a Kis látogató, a

melyet az 1898. évi tárlaton a kormány vásárolt meg a M. N. Mú-

zeum számára. A Kassai Muzeum tulajdonát képez olajfestmény leg-

utolsó tunulmánya volt a mvésznek.

mezve. Lapján stilizált egyfejü sas, alatta mondatszalagon

kivarrva : 1665 . Dl . AUGUS . 15 . BARKÓCZl MARIA.

A 18. századból.

4170. A moszkvai nagyherczeg mellképe. 4172. Mária-Antoinette,

franc/ia királyné mellképe. 4175. XVI. Lajos franczia király mellképe.

Forbászi Aranyossy Ákos, festmvész, szül. Kassán 1870. máj.

4169 TERÍT, vörös selyemmel és aranyfonállal hi-

Négy szélén magyar ízlés virágornamentumok. A kassai

Szent-Erzsébet plébániatemplom kincstáráé.

4170 4179 . DOMBORMÜVEK, gipszbl, üveg alatt.
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X. SZÁMÚ TEREM. 4180 4194.

4180 - SZOBROCSKA, fából faragott. A tavaszt jel-

képezi. A 19. századból. Ajánd. Koretkó Antal.

4181 4183 CSIPKE, 3 darab, halvány-kék és sárgás

szinti, vékony czérnaszerü fonálból horgolva. A 19.

század második felébl. Készült Lisszabonban. Ajánd.

Rosenthal Germánná úrn.

4184 és 4185 NI GALLÉR. Az egyik fehér vász-

non, a másik fehér tüllapon fehér czérnával kivarrt és

zsubrikált. A 19. század els felébl. Egykor petendi s

dobai Buday András alispán és negyvennyolczas képvi-

sel neje, szül. eresei Ercsey Klára tulajdonát képezte.

4186 4187 . CSIPKE, festett fszálból horgolt. A 19.

század második felébl. Készült Madeira szigetén.

4188 . TÁMLÁS SZÉK, 6 darab, ül- és hátlapján

kék gyapjúszövettel bevont, melyen sokszín szrfonal-

lal virágok vannak kivarrva. A hat széket váradi Szak-

máry Dónáthné, szül. bethlenfalvi Goldberger Anna-

Mária hímezte mint fiatal asszony 1 7ö9-ben és 1 760-ban.

Ajánd. Dessewffy Pál.

4189 . SZOBROCSKA, fából faragott. A nyár allego-

rikus ábrázolása. A 19. századból. Ajánd. Koretkó Antal.

4190 . SZOBROCSKA, fából faragott. Az szt ábrá-

zolja. A 19. századból. Ajánd. Koretkó Antal.

4191 . MINTAKEND, fehér vászonalapon sokszín

selyemmel hímzett és tamburirozott virágcsokrok, házak,

vitorlás hajó, virágos kosár, madár stb. Az egyik kar-

tusban 1800 évszám.

4192 4193 . KÉP, 2 darab
;

ketts üveglap között

fekete alapon fehér, lapos dombormben, tvel átszurkált

fehér papiroson, álló nt és álló vitézt ábrázol. Az arcz,

a kéz és a haj festve van. A 18. század végérl.

Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

4194 . ÜVEGFESTMÉNY, ólomszalagokba foglalva.

Lapján az Atyaisten mellképe. A Ki. századból.



X. SZÁMÚ TEREM. 4195—4198.

4195 . vSZOBROCSKA, fából faragott. A tél allegorikus

ábrázolása. A 19. századból. Ajánd. Koretkó Antal.

4196 FÉRFIMELLÉNYNEK FELE, fehér selyem,

sokszinü selyemfonállal gazdagon kihimezve. A 18. szá-

zad végérl. Ajánd. Bubics Zsigmond kassai püspök.

4197 . FÉRFIMELLÉNY, fehér selyem, sokszinü se-

lyemszállal és arany-ezüstfonállal kivarrt s apró fém-

pitykékkel díszített. 1769-bl való s egy nyugat-csehor-

szági nemes vlegénynek lakodalmi mellénye volt. Ajánd.

Auerszvvald Gusztáv.

4198 MINTAKEND, fehér vászonalapon sokszinü

selyemmel hímzett virágok. A 19. század elejérl.



XI. SZÁMÚ TEREM. 4199 -4207.

XI. SZÁMÚ TEREM.

A CSERNEK! ÉS TARKEÓI DESSEWFFY-NEMZETSÉGNEK
DESSEWFFY PÁL ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT GYJTEMÉNYE.

FEGYVEREK, ÖTVÖSMVEK, RÉGIPÉNZEK, EMLÉKÉRMEK,
FESTMÉNYEK, METSZETEK, FAFARAGVÁNYOK ÉS KÜLÖN-
BÖZ, AZ IPARMVÉSZET ÉS A KISMÜVÉSZETEK KÖRÉBE

TARTOZÓ MTÁRGYAK.

50. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

4199 FEDELES KANNA, ón. Testén hullámvonalas

indán bevésett levelek és virágok. A 18. századból.

4202 CSÉSZE, részben aranyozott vörösréz. Peremén

bevésve

:

In Herrngrundt dós brunlein ist,

so Kisen :u cin Cupfer frist.

18. század. Úrvölgyi czementrézbl készült.

4203 CSÉSZE, úrvölgyi czementrézbl, részben ara-

nyozott. Peremén bevésve :

Unter sich Kisen auswendig Goldt,

inivendig ICnpfer als ist mir holdt.

18. század.

4204 CSÉSZE, úrvölgyi czementrézbl, részben ara-

nyozott. Peremén bevésve

:

Dos Kiszen lóg in einer Qnell

und wird zu Knpfer auf dér Stcll.

18. század.

4207 . TÁNYÉR, nemes ónból öntött. Közepén dom-

bormben Gusztáv-Adolf svéd király lovas alakja, a pe-

remen hat ellipszisalakú mezben hat hadvezér lóháton.

A 17. századból.
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4208-4236.

4208 TÁNYÉR, nemes ónból öntött. Lapján dombor-

mben Krisztus feltámadása, peremén ovális kartusokban

12 szárnyas angyal a passió eszközeivel. A 17. századból.

4209 . TÁNYÉR, nemes ónból öntött Lapján dombor-

mben III. Ferdinánd lovas alakja, a peremen hat me-

zben a hat választófejedelem, a megfelel czímerekkel.

A 17. századból.

4210 -4217 . VIRÁGTARTÓ, 0 darab FÜLES BÖGRE
és 2 darab DUGÓS PALACZK, tejüvegbl, zománcz-

festéssel s aranyozással. Német készítmények a 18.

századból.

4218 . KERESZTEL TÁL, sárgarézbl öntött. Kerek

fenekén dombormben Ádám és Éva a fa alatt, a fán

kígyó. Nürnbergi, a 16. századból.

4219 FEJ (szobornak része), terrakotta. Antik görög

modorú készítmény. Görögországból származik.

4220 TÁNYÉRKA, sárgarézbl öntött. Kerek lapján

egy velenczei dogé mellképe bevésve. 1 7. század.

4225-4230 . TÁLCZA ÉS CSÉSZE, 6 darab, fa, fe-

kete s vörös lakkal bevonva és aranyfestékkel festett

tájképekkel s virágokkal. Khinai, a 18. századból.

4231 4232 ALAK, 2 darab, kékes porczellán, kék-

szinü zománczfestéssel. Japáni nt ábrázol, kezében le-

gyezvel, nyakán koszorúalakú bronzgallérral. Japáni, a

18. századból.

4233 FÜLES IBRIK, porczellán. Testén virágcsokrok,

s elszórt kisebb virágok. Bécsi, a 18. századból.

4234 TÁNYÉR, kékes porczellán
;

lapján virágzó

fák festve. Khinai, a 18. századból.

4235 . TÁNYÉR ÉS KÉTFÜLÜ CSÉSZE, porczellán,

festett virágokkal és madárral díszítve. Khinai, a 18.

századból.

4236 . FÜLES IBRIK, porczellán, festett virágcsokrok-

kal. Bécsi, 1831-bl.



XI. SZÁMÚ TEREM. 4237 4252.

4237 4248 GYÜMÖLCS-TÁNYÉR, 2 darab, porczel-

lán. Növénylevelet ábrázoló lapján festett virágcsokor,

a peremen pillék. Berlini, a 19. század elejérl.

4239 . FEDELES FÜLES KANNA, porczellán, japáni

modorban tartott kék zománczfestéssel. Meisseni, a IS.

századból.

4240—4241 . ALAK, 2 darab, porczellán. Fatörzsre

kúszó madarat ábrázol. 19. század.

4242 CSÉSZE, porczellán. Testének ferdén csavarodó

gerezdéin levéldiszek. Bécsi, a 18. századból.

4243 TÁL, porczellán. Pereme csúcsíves fonadék-

mustrával áttört, lapján festett virágcsokor s repül pil-

lék. Berlini, a 18. századból.

4244 SZOBROCSKA, porczellán. Két tánczoló gyer-

meket ábrázol. Meisseni, a 18. századból.

4245 . SZOBROCSKA, porczellán. Lantot tartó Apolló.

Meisseni, a 18. századból.

4246 . CZUKORTARTÓ DOBOZ, porczellán, japáni

modorú kék zománczfestéssel. Bécsi, a 18. század végérl.

4247 TÁNYÉR, kékes szinü porczellán, festett virá-

gokkal, pillével s halakkal. Khinai, a 18. századból.

4248 . CSÉSZE, porczellán, festett virágokkal. Khinai

a 18. századból.

4249 . FEDELES BÖGRE, porczellán, festett virágos

ágakkal s csokrokkal. Khinai, a 19. századból.

4250 TÁL, porczellán. Lapjának egyik oldala rokokó

volutákkal díszített, a másik csipkésen kimetszett. Pereme

alatt hat csokorra kötött szalag. Bécsi, empire.

4251 . FEDELES FÜLES KANNA, porczellán, japáni

modorú kék virágokkal s madarakkal. Bécsi, a 18. szá-

zadból.

4252 TÁL, porczellán, kék zománczfestéssel. Bécsi,

empire.



XI. SZÁMÚ TEREM. 4253 - 4284.

4253 . FÜLES IBRIK, porczellán, kék zománczfestés-

sel. Bécsi, empire.

4254 4262 . CSÉSZE, 9 darab, porczellán, kék zo-

mánczfestéssel. Bécsi, empire.

4263 - FÜLES IBRIK, porczellán, festett virágcsokrok-

kal s elszórt apró virágokkal. Bécsi, a 18. századból.

4264 és 4265 TÁL, 2 darab, porczellán, festett virágok-

kal, áttört peremmel. Bécsi, 1821-bl.

4266 . TÁNYÉR, porczellán, khinai modorban festett

virágokkal s lepkével. Bécsi, a 18. századból.

4267 . FEDELES, FÜLES IBRIK, porczellán, festett

virágokkal. Bécsi, a 18. századból.

4268 . FEDELES, FÜLES IBRIK, porczellán, kék zo-

mánczfestéssel. Bécsi, empire.

4269 - FÜLES IBRIK, porczellán, festett virágokkal.

Bécsi, a 18. századból.

4270 . FÜLES IBRIK, porczellán, festett virágcsokrok-

kal. Bécsi, a 18. századból.

4271 TÁL, porczellán, kék zománczfestéssel. Bécsi,

empire.

4272—4274 FÜLES IBRIK, 3 darab, porczellán, kék

zománczfestéssel. Bécsi, empire.

4275 . IBRIK, porczellán, festett virágokkal. Bécsi, a

18. század végérl.

4276 PÁLCZA, feketére fényezett fa, csontfogantyu-

val, mely gyrkkel és csavart horonyokkal díszitett. A
19. század elejérl.

4277 4280 PADOZATTÉGLA, 4 darab, Vörös

cserép, szabályos hatszögü és rombuszalaku. Antik ró-

mai darabok.

4281 . és 4282 EDÉNYKE, vörös cserép. Antik római.

4283 MÉCSES, vörös cserép. Diszkoszán dombor-

mv oltár, áldozati lánggal. Antik római.

4284 TALPAS TÁNYÉR, sárgás cserép. Antik római.
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4285 MÉCSES, vörös cserép. Diszkosza konczentrikus

horonyokkal díszített. Antik római.

4286 . LEKVTHOSZ, vörös cserép, testén biga (két-

lovas kocsi), három emberalakkal s 3 pálmalevél festve.

Antik görög.

4287 LEKVTHOSZ, vörös cserép. Testén hat festett

emberalaknak a nyomai. Antik görög.

4288 . FÜLES MÉCSES, sárgás cserép. Fenekén kibe-

tüzhetlen felirat benyomva. Antik római.

4289 DOBOZ, fraise-szinü selyem, arany-ezüstfonállal,

igaz gyöngyökkel és hamis ékkövekkel díszített. A 18.

századból.

4290 . MELLSZOBOR, alabastromból faragott. Aristo-

teles görög tudós képzeleti mellszobra. A posztamentumon

bevésve: ARISTOTILE. Olasz, a 18. századból.

4291 DOBOZ, zöldre festett fa. Födelén festett tájkép.

Belsejében 4 kisebb, festményekkel ékített doboz, ezek-

ben kártyajátékhoz való csontbárczák. A 18. századból.

4292 . MELLSZOBOR, alabastromból faragott. (II. József

császár?). A 18. század végérl.

4293 DOBOZ, fenyfából, vésett gyöngyházzal mozaik-

szerüen kirakva. Bazilikát ábrázol
;
külsején oszlopokkal

tagozott csúcsíves fülkékben 13 szentnek képei-

vel, a fedélen szárnyas kherubfejjel s egy angyallal,

aki Krisztus sírjáról a követ elhengeriti. A homlokfalon

a sírjából feltámadó Üdvözít, baljában labarummal,

mellette római katonának mellképe, alatta kis ajtó, eltte

a passió eszközei. Görögkeleti orthodox egyházi készlet

a 17. századból.

4294 NI PAPUCS, egy pár, szalma- és sokszín

selyemszövet, ezüstfonállal hímzett virággal. A 18.

századból.

4295 PÁLCZA, spanyolnád, aranyozott s domborm-
ves rokokó kartusokkal díszített ezüst fogantyúval, mely-
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nek tetejébe Lotharingiai Ferencz és Mária-Terézia mell-

képeit eltüntet érem van befoglalva. A 18. századból.

4296—4312 . PIPA, 17 darab, tajtékból és fából fa-

ragva, domború díszítményekkel. A 17— 19. századból.

4290. Fa. Testén tyúk és kakas domború képe, Gratis felirattal.

Nyakán gazdag virágornamentum. 18. század. 4297. Tajték. Testén

négy csúcsíves ablak, az egyikben nalak, a másikban barát. 18. század.

4298. Tajték. Testén csúcsíves ablakok és fialák, az utóbbiakon négy

férfiszentnek képe. 17. század. 4299. Tajték, lánczon csüng ezüstkupak-

kal. Testén tz körött ül négy paraszt férfi. 17. század. 4300. Tajték.

Gömböly teste szerecsenyft ábrázol. 17. század. 4301. Tajték, lánczon

csüng ezüstkupakkal. Testén hadieszközökön ül két nalak között

sisakos czimerpaizs, koronával és takarókkal. 17. század. 4302. Tajték,

lánczon csüng ezüstkupakkal. Testén lóháton és gyalog viaskodó

magyar és török vitéz. A nyakon magyar vitéz mell képe, két oroszlán

két paizsban Magyarország czimerével s korona. 17. század. 4303. Fa.

Testén fák, ház, repül madarak, sziklák, vadállatok s két vadász pus-

kával. 43(4. Fa. Teste hosszuszakálu, bajszos török férfifejet ábrázol,

félholddal díszített turbánnal. Ezüstkupakja lánczon csüng s áttört

lombékitménynyel díszített. 17. század. 4305. Háromágú pipa, fagyö-

kérbl. A középsnek testén rokokó kartus fölött farkasra támadó két

kutya, a két szélsnek ezüstkupakján egy nyúl s egy zerge. A közép-

snek kupakján lánczos nyakszalaggal ellátott fekv kutya van agancs-

ból kifaragva. 18. század. 4300. Tajték. Testén ornamentumok között

gömbön álló Fortuna. 17. század. 4307. Tajték. Ül kutyát ábrázol.

Lejáró fején ezüstláncz. 18. század. 4308. Tajték. Testén csüng

koszorúk. Lánczon csüng kupakja ezüst. A 18. század végérl.

4309—4312. Tajték, Noltze bécsi pipametsz készítményei, a 19.

század negyvenes éveibl. Testükön sorszerint dombormben : a koro-

nás magyar czimerpajzs, huszárcsákóval díszített kartusban R H betk,

vadászó férfi kopóval s kardot villogtató magyar huszár lóháton.

Valamennyinek ezüstkupakján bevésett feliratok.

51. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Delfti, német és magyar fajanszok. Német sómázas

kedény.

4313 . FEDELES DÍSZEDÉNY, 2 darab, fajansz, át-

tetsz fehér ónmázzal. Testükön sokszín zománezfes-

tékkel tájkép festve, alakokkal. Delfti, a 19. századból.
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4314 TÁNYÉR, fajánsz. Lapján kék zománczfestésü,

japáni modorú díszedények virágokkal. Delfti, a 1 7. szá-

zad végérl.

4315 . FEDELES PALACZK, fajánsz. Kék zománcz-

festéssel díszített gömbidomú teste óngyrk közé van

foglalva. Szája srófra jár
;
ebben két delfinfejjel díszített

karika. Az edény fenekén P K bets monogramm festve :

Pynacker delfti gyáros jegye, a 17. századból.

4316 TÁNYÉR, 2 db, fajánsz, vörös, sárga és zöld

zománczfestékkel khinai modorban festett tájképpel.

Delfti, a 17. századból.

4317 . DÍSZEDÉNY, kétfülü, fajánsz, kék zománczfes-

téssel. Testén nagy virágok között két ül khinai férfi.

Delfti, a 17. századból.

4318 . KANCSÓ, fajánsz. Testén kék zománczfestésü

japáni modorú tájképek s két férfialak. Ónfedelébe be-

vésve : K 1/26 G. Delfti, a 18. századból.

4319 TÁL, vörös cserép, áttetsz ólommázzal. Lapján

levélkoszorúban 1709 évszám, peremén fák és virágok

között futó egyszarvú, két szarvas és ló.

4320 . ORVOSSÁGOS EDÉNY, 2 db, fajánsz, fehér

ónmázzal s kék zománczfestésü lombornamentummal,

két-két volutával s 1671 évszámmal.

4321 KANCSÓ, fajánsz. Körteidomu teste ferde gerez-

dekkel s kék zománczfestésü, khinai modorú tájképpel

s férfialakokkal díszített. Fedele ón. Delfti, a 18. szá-

zadból.

4322 FÜLES KORSÓ, fajánsz, kék zománczfestéssel.

Delfti modorú. 18. század.

4323 TÁL, porczellán, kék zománczfestésü virágok-

kal és madarakkal. Japáni, 18. század.

4324 KANCSÓ, fajánsz, kék és barna zománczfes-

téssel. Testén japáni modorú tájképek s emberkék. Ón-

fedelén dombormv érem. Delfti, a 18. századból.
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4325 . LEMEZ, fajánsz, áttetsz ólomrnázzal. Lapján

sokszín zománczfestéssel lovas férfi zöld kabátban,

sárga nadrágban. Német. 18. század.

4326 . KANCSÓ, fajánsz, fehér ónmázzal. Testén sok-

szín zománczfestéssel lambrekinekkel díszített szalag,

két repül madár s virágcsokor. Fedele ón. Német, 18.

század.

4327 KANCSÓ, fajánsz. Testén sokszín zománcz-

festéssel tornyos kastély fákkal s madarakkal. Ónfede-

lének dombormv érmében György angol király mell-

képe. 18. század.

4328 FÜLES BÖGRE, fajánsz, fehér ónmázzal, kék,

sárga s barna zománczfestéssel. Gerezdek teste közepén

szalagban virágornamentum, fölötte PETRVS VYFA-
LVSYl fölirat. Magyar.

4329 . FÜLES KORSÓ, fajánsz. Testén sokszín zo-

mánczfestéssel virágok között lép német öltözet férfi.

Német, 18. század.

4330 . FÜLES KORSÓ, fajánsz, fehér ónmázzal. Tes-

tén zomáczfestésü levélkoszoruban ökörfej, horog és két

vagdaló-vas. Magyar, a 18. század végérl. Mészáros-

czéhé volt.

4331 . FÜLES KANCSÓ, fajánsz, áttetsz ólommázzal.

Testén sokszín zománczczal festett két nagy virágcso-

kor között levélkoszorúban frész, kerék, fúró s két

kisebb szerszám. Pereme alatt: MARCIN 1792: KOHU-
CIK. Felsmagyarországi.

4332 . FÜLES KANCSÓ, fajánsz, áttetsz ólommáz-

zal. Hosszában ferdén gerezdes testén elül koszorúban

olló, két vasaló, tpárnák és rf, oldalt egy-egy nagyobb

virág, füle alatt 1824 évszám. Magyar. Szabó-

czéhé volt.

4333 . FEDELES F'ÜLES BÖGRE, fajánsz, sötétkék

mázzal, fehér és sárga zománczfestéssel. Hosszában ge-
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4334 -4351.

rezdelt gömbidomú testén pikkelyalakii festett díszek.

Közepén szalagban hullámvonalas indán levélornamen-

tum. Peremén : IC : M : I : M : L : 55. Kerek fedele

ón. Magyar, a 17. századból.

4334 FÜLES KORSÓ, fajánsz, fehér ónmázzal. Tes-

tén 3 kartusban egy-egy virágcsokor. 18. század.

4335 FÜLES KORSÓ, fajánsz. Fels részén egy

német öltözet férfi növények között. 18. század.

4336 FEDELES FÜLES KUPA, fajánsz. Vörösbar-

nára petytyegtetett testén elül virágok. Ónfedele közepén

dombormv érem. 18. század.

4337 . FEDELES, FÜLES IBRIK, kedény. Testén,

apró pontokkal diszitett alapon, nagyobb Chrysanthe-

mum-virágok karélyos levelekkel s kék fürtökkel elkerí-

tett leveles ágon egy-egy madár. Fenekébe benyomva :

REGECZ 835. Telkibányai, 1835-bl.

4338 KÉTFÜLÜ KOSÁR, fajánsz. Kék zománcz-

festéssel diszitett teste áttört fonadékot ábrázol. Magyar,

a 18. századból.

4340 4348 Holicsi fajánszedények és dísztárgyak,

fehér ónmázzal, sokszín zománczfestéssel. A 18. szá-

zadból.

4340. Szelencze. Káposztafejet ábrázol. 4341 . Fedeles szelencze.

Rózsát ábrázol. 4342 . Füles kancsó. Papagáj-madarat ábrázol. 4343 .

Fedeles szelencze. Rózsát ábrázol. Fedelén kisebb rózsabimbó. 4344 .

Asztaldísz, kagylókkal, volutákkal és maszkákkal díszítve. 4345 . Füles

kancsó. Papagáj-madarat ábrázol. 4340 . Fedeles medencze. Káposzta-

fejet ábrázol. Fedelén apró, piros alma. 4347 . Fedeles, füles ibrik.

4348 . Doboz. Teste fekv békát ábrázol, plasztikus kivitelben.

4349 4362 . Német sómázas kedények; zománcz-

festéssel s részben dombormüvekkel díszítve. A 16— 18.

századból.

4340 . Fedeles füles korsó. Oldalán egy n dombormv képe, sok-

szín zománczfestéssel diszitve. Kreusseni, a 17. századból. 4350 .

Sörös kancsó, domború növényornamentummal és szarvasokkal. A 18.

századból. 4351 . Fedeles, füles korsó. Testén architektonikus ivek alatt
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dombormben királyok, királynk mellképei és czimerpaizsok. Ráreni,

a 17. századból. 4852. Fedeles, füles korsó. Testén dombormben hat

tánczoló parasztpár s fa tövében dudát és sípot fúvó zenészek. E figu-

rális díszek Beham rézmetszetei után készültek. Ráreni, a 17. század-

ból. 4858. Fedeles, füles korsó. Testén archi tektonikus fülkékben a

hét német választófejedelem dombormv mellképe, a megfelel czi-

merpajzsokkal. Az utolsó alatt 1603 évszám. Ráreni. 4854. Fedeles,

füles kancsó. Testén hullámvonalas indán levelek és virágok, bevésett

körvonalakkal. A 17. századból. 4855. Füles korsó. Teste közepén

dombormv szívalakokkal és levélornamentummal övezett körben hat-

ágú, áttört csillagidm. Két oldalán dombormv maszkákból és gyöngy-

szemekbl alakított függleges szalag, két oldalt vízszintesen kiterül

levelekkel. Ráreni, a 17. századból. 4856. Kis kancsó, a 18. század-

ból. 4857. Fedeles palaczk. Ónfedele csavarra jár
;
ebben két delfinnel

díszített fül. Nassaui, a 17- századból. 4858. Fedeles, füles kancsó.

Testén négy virágcsokor, bemetszett körvonalakkal. A 18. századból.

4850. Sörös kupa. Hengeridomu testén nagy stilizált virágcsokor,

bevésett körvonalakkal
;

kétfelé egy-egy lecsüng, nagy szi-rózsa. A
17. századból. 4860. Sörös kupa. Testén virágok és sakk-mustra. Ón-

fedelén bevésve C L K 1726. 4861. Sörös kupa. Testén kiemelked

púpocskák. Ónfedelén dombormves érem. A 18. századból. 4862.

Sörös kupa. Testén domború szalagok s csillagidomu díszek. A 18.

századból.

52. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

4363 . TRKARD PENGÉJE, aczél. Vércsatornájába

beütve: HENCEL HILIERIS SOLINGEN és HENCEL
HILIERIS MEFECIT. Solingeni a 16. századból.

4364 . TRKARD PENGÉJE, aczél. Tövén vésett

akanthuszlevél fölött (Soli) Deo Glória fölirás, leveles or-

namentum és virágok. 16. század.

4366 . SZÁMSZERIJJ (Armbrust), barna diófa, vésett

csontlemezzel berakott, felhúzó-készülék nélkül, húrpat-

tintó vassárkánynyal. Abroncsa lapos aczél, zöld olaj-

festéssel s szélein aranyozással. Német, a 16. századból.

4367 . KÉTÉL PALLOS, az u. n. „Zweihander

aczél, hármas vércsatornával. A penge töve felé két ol-

— 310 —



XI. SZÁMÚ TEREM. 4368- 4370.

dalt egy-egy vízszintesen kiálló hegyes fog. Két kézre

való markolata szövettel van körülcsavarva. Markolat-

gombja körteidomú. A 15. századból.

A két kézre való pallosok (Zweihander, Bidenhander, Schlachtschwert)

legelsbben a svájcziaknál lépnek föl a 14. században. Ez a nép oly

ügyesen tudta e nehéz s gyakran óriási hosszúságú kardot kezelni s

oly félelmes eredményeket ért el vele, hogy csakhamar másutt is tért

hódított e fegyver. Németországban 1420 táján jelentkezik s késbb,

a Landsknechtek idejében, tipikus idomot ölt. A legrégibb példányok

pengéi simák, a késbbieken két oldalt kiugró háritó-tüskék láthatók,

melyek az ütések felfogására szolgáltak. A két kézre való pallosokat

nagyritkán látták el hüvelylyel, úgy hordták azokat, meztelenül a vállra

vetve, a miért is a pallos alsó részét, a háritó-tüskéktl a markolatig,

brrel vonták be. A Landsknechtek seregében csak korlátolt számú

egyén volt ilyen pallosokkal fel fegyverezve
;
ezeknek a inagy pallosok

mesterei« (Meister von den lángén Schwert) volt a czimük s elzetesen

bizonyítványt kellett felmutatniok arról, hogy a két kézre való pal-

losok kezelésében kell gyakorlattal bírnak. E kipróbált egyének fel-

adata els sorban a zászló s a hadvezér megvédelmezése volt, a miért

dupla zsoldot húztak. A *nagy pallosok mesterei« törtettek továbbá az

ellenhad lándzsásai elé is. A pallos markolatgombját csípejükre helyezve

és a markolatvas gyrjét megragadva, hosszú pallosaikat szélsebes for-

gásba hozták s ezzel a lándzsákat szétvervén, a nyomukban lév, kerek

paizsokkal s kurta kardokkal felfegyverzett » Rondartschiere*-nek az

ellenség sorai közé utat nyitottak. E hosszú pallosokat várkardoknak

is haszuálták, a midn azok a várfalakra felkúszók ellen hatalmas

eszköznek bizonyultak. A harczi modor késbbi fejldésével e nehezen

kezelhet fegyver mindinkább háttérbe szorul s divatja a 16. század

végén megsznik.

4368 BUZOGÁNY (hatalmi jelvény) vörösre és sár-

gára festett kovácsolt vasból. A 17. századból. Az ilyen

és a nagy pallosokat ábrázoló eszközöket a szabad ki-

rályi városok bírái viselték hatalmi jelvények gyanánt a

16. és 17. században.

4369 FOKOS, kovácsolt vasból. Magyar, a 16. szá-

zadból.

4370 . KÉTÉL PALLOS, aczél, lapos vércsatornával.

Keresztvasa vízszintesen álló s végei felé vastagodó
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négyszögü páleza
;

tömör markolatgombja köridomú s

mindkét oldalán hegyesed púppal bir, mely végén ella-

púl. Markolata csúcsán négyélü bütyök. A 15. század

elejérl.

4371 BUZOGÁNY, sima vasból, gömbidomú fejjel.

A 17. századból.

4372 . PAIZSDUDOR, kovácsolt vasból. Kúpidomú tes-

tébl hatszögü, függleges pálezatag n ki. Kelta. (Kr.

e. 3— 1. század.)

4373 . TR, az u. n. „ Linké Hand“
,

aczél. Pengéje

egyik oldalán háromszög, felül két, alul egy homoruan

kivájt vércsatornával, a melyek bevésett fonadékdiszszel

s növényornamentummal ékesitvék. A keresztvas lapított,

egyenes pálezatag, csavart horonynyal s ennek menetei

között vésett levéldiszitéssel, két végén egy-egy eperalaku

gombbal. Háromszög kosara áttört s mvészettel met-

szett lombékitéssel bir. A lombok között fején kosarat

viv nnek félalakja s két madár látható. A markolat

faboritéka reezés és sima rézdróttal van körülcsavarva,

a markolatgomb metszett vashenger, melyet gömbszel-

vény idomú, vaspitykékkel kivert kupak zár be. Olasz,

a 16. századból. Vívásnál a bal kéz felfegyverzésére

használták.

4374 . és 4375 . HÁROMÉLÜ TR, az u. n. „kis pán-

czélszüró"
y aczélból. Német, a 16. század végérl.

4376 TR, aczél
;
tövénél tojásidomban végzd pen-

géjének mindkét oldalán laposan kiemelked gerincz.

Markolata horonyokkal díszített. Végén szalagokkal s

áttört lombornamentummal ékesített üres gomb. 16.

század.

4377 TR, aczél, pengéjén vércsatornával. Két végén

lefelé hajló keresztvasa dombormv, metszett levélbim-

bókban végzdik, közepén egy-egy akanthusz-levéllel.

Kézvéd gyrje metszett aczél s ellapján férfiúnak
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4378-4383.

domború mellképével diszitett. Tülökkel borított marko-

lata apró rézszegekkel van kiverve. 17. század.

4378 BUZOGÁNY, vasból. Feje háromszög csúcsok-

kal tagozott hat gerezdbl áll
;
a nyél végén kihúzható

gombbal záródó csövet képez, mely hátrafelé csapó ke-

reklakatos szerkezettel lfegyverré is felhasználható. Az

egész fegyver és a lakat étetett miiben stilizált lomb- és

levéldiszitménynyel van czifrázva. A markolat lapos le-

mezén hasonló miiben vadászkutya által megtámadott

szarvas van ábrázolva. A KJ. század végérl.

4379 TOR, aczél, négyélü pengével. Vízszintes kereszt-

vasa rombusz-idomu, markolatnyulványa végén kerek

lemez. A 13. századból.

4380 HOSvSZÚ TR, sáslevél idomú pengéjén alul

2 2 kurta vércsatornával, a penge többi részén gyen-

gén kiemelked ersít középgerinczczel. A 16. századból.

4381. KÉTÉL PALLOS, az u. n. „Zweihánder* . Pen-

géje vércsatornájában az egyik oldalon e hamisított fel-

írás van beverve :

* NICHODEMI * Ml * FECIT * ADI * 13 * 3V *

A másik oldalon, szintén hamisítva :

* * PATRON * MIO * IN * NANCI * CHI * TV * *

MADOPIRI * PENSA * BENE * 1 1 * FINE * *

A 15. századból.

4382. SZÁMSZER1JJ (Armbrust), barna diófa, vésett

csontlemezzel berakva, felhúzó-készülék nélkül, húrpat-

tintó vassárkánynyal. Abroncsa négyszögü, lapos aczél,

az egyiknek bels lapján egy németországi fegyverkovács

beütött bélyegével. A pattintó-kötél kenderfonálból van

csavarva. Német a 16. századból.

4383. KÉTÉL PALLOS, az u. n. „ZweiJiánder*
,
pen-

géje tövénél 5, feljebb 3 vércsatornával. A középsben

0 C I 0 T s egyéb elmosódott betk beverve. A 15.

századból.

— 313 —



XI. SZÁMÚ TEREM. 4384—4404.

4384 . BUZOGÁNY, öntött vasból. Gömbidomú fejét

kiemelked tüskék borítják. 17. század.

4385 4393 . SARKANTYÚK, kovácsolt vasból. Az
egyik példány sárgarézlemezzel borított. A 14— 16. szá-

zadból.

4397 . és 4398 . LÓPATKÓ, kovácsolt vasból. 16-17.

század.

4399 . ÁGYÚ MINTÁJA, bronzból öntött. Csöve elre

keskenyed hengeralak, testén 4 kiemelked gyrbl
kiinduló plasztikus lángnyelvek, tetején plasztikusan öntött

delfinekbl két fül, ezek mögött koronával díszített barokk

kartusban czimer. Oldalán 1 -1 forgató-tengely. A 17.

századból.

4400 . SUGÁRÁGYÚ MINTÁJA, bronzból öntött. Elre

keskenyed hengeridomú testén öt tagozott gyr, köze-

pén, a forgató-tengelyek fölött, delfint ábrázoló két plasz-

tikus fül, alattuk dombormv barokk kartusban ágaskodó

oroszlán. Gyujtó-lyuka relief torzpofa. A 17. századból.

4401 . SUGÁRÁGYÚ MINTÁJA, bronzból öntött. Csöve

elre keskenyed hengeralak. Testét dombormben rend-

kívül gazdag s mvészileg stilizált növén}wnamentum
borítja, a melyben mezítelen puttók s egy antik lorica,

két hadi-síp, paizs mögé helyezett hadiszekerczék s

s egyéb hadiszerek vannak ábrázolva. Forgató-tengelye

fölött koronával diszitett paizsban C B D V betk be-

vésve
;

ezek alatt levélkoszorúban e domború felirat

:

FRANCO MAZZAROLI F. Mazzaroli olasz ágyúönt
müve a 17. századból. (Mazzaroli neve elfordúlt egy

1688-ban öntött ágyún a San-Donato gyjteményben,

melyet 1870-ben Párisban elárvereztek).

4403 . TORNASISAK, feketére fényezett vaspléhbl.

Arczvédje rostély módjára áttört. 17. század.

4404 . LPORTARTÓ, vas, aranylemezkékkel tau-

sálva. 16. század.
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4405-4416.

4405 LPORTARTÓ, szaru, sárgarézzel montírozva.

A 17. századból.

4406 . LPORTARTÓ, bivalyszarvból. A 17. századból.

4407 . LPORTARTÓ, fekete brrel bevont fa, sárga-

réz szegekkel kiverve. Teste tizszegletü. A 16. századból.

4408 . TRKARD (Rapir), aezélból. Kisebb-nagyobb

aczélpitykékkel kivert, ellipszis-idomú háritólemezzel. A
17. század végérl.

4409 TRKARD (Rapir), aezélból. Pengéjén bevésett

hadi trófeumok, sugárzó nap, fonadékdisz s egyéb orna-

mentumok. A 17. század végérl.

4410 VADÁSZTR, kétél pengéjének mindkét olda-

lán vércsatorna, ezekbe benyomva I0HANNIS. 18. század.

4412 . LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél. Vércsa-

tornájába kétszer beütve: f I0HANN. t A 17. századból.

4413 LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél. Vércsa-

tornájában az egyik oldalon : S0LINGEN MEFECIT, a

másikon : HEINRICH K0LLE. Solingeni, a 1 7. századból.

4414 . LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél. Vércsa-

tornájában bevésve: DE T0 MAS X A A VALA. Hatszögül

keresztvasa vízszintesen álló s a t felé az u. n. szamár-

patával (pás d’áne), markolata felé pedig ívesen hajló

kézvédkkel fegyverzett. Tlemeze mindkét oldalán

bevert fegyverkovács-bélyegek. Spanyol, a 16. századból.

T/iomas de Ayala toledói fegyverkovács munkája.

4415 LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél. Vércsator-

nájában bevésve: SAHAGVM DE LUVI felirat. S alakban

hajló keresztvasa küls részén a t felé csigavonalban

hajló kézvéd szamárpatával bir. Spanyol, a 16. szá-

zadból Lili Sahagum fegyverkovács munkája.

4416 . LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél. Hatoldalu

pengéje vércsatornájába MARIA felirat beverve. A 17.

századból.



XI. SZÁMÚ TEREM. 4417—4426.

4417 . LOVASSÁGI KARD, egyenes, közepéig egy,

azontúl kétél pengével. Ketts vércsatornájában fegyver-

kovács-bélyeg beütve. Német, a 17. századból.

4418 . LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél. Ketts

vércsatornájában e retrográd felirat bevésve : JAVAHAS.
Spanyol, a 16. századból.

4419 . LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél. A tle-

mezen elmosódott fegyverkovács-bélyegek. A 16. szá-

zadból.

4420 . LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél, hátoldala

pengével. A 16. századból.

4421 LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél, hatoldalu

pengéje vércsatornájába mindkét oldalon kétszer beütve

:

I H $ A 17. századból.

4422 . LOVASSÁGI TRKARD, egyenes, kétél, hat-

oldalu pengéje vércsatornája fölött a keresztes világ-

gömböt ábrázoló fegyverkovács-bélyeg beütve. 17. század.

4423 . KARD, egyenes kétél pengéje 1— 1 kiemel-

ked, ersít hosszgerinczczel. Töve fölött SOLI DEO
GLÓRIA s egyéb elmosódott föliratok bevésve. Két tojás-

dad idomú kosárlemeze rostaszerüen áttört. 17. század.

4424 . LOVASSÁGI KARDNAK FELE, egyenes pen-

géje háromlapu. A 16. századból.

4425 KARD, egyenes, közepéig egy, azontúl kétél pen-

gével, közepéig mindkét oldalán homorú vájattal. Ezekben

virágcsokrok között hadi trófeum bevésve. 17. század.

4426 . DRAGONYOS KARD, tövénél szélesed, vége

vége felé hegybe futó, ellipszoid átmetszetü, egyenes

pengével. A penge tövén levélkoszoruban s mondat-

szalagban VIVE LE LA SPIRITO ALTROIDO fölirat, a

másik oldalon PHILIPON fölirat fölött rokokó kartusban

hadi trófeum. Háritólemeze, keresztvasa, függleges kéz-

védje és markolatgombja domboruan díszített sárgaréz.

Franczia, a 18. századból.
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4428- -4434.

4428 SPÁDÉ, kétél, aczélból. Töve vércsatornájában

SOLINGEN beütve. A penge a vércsatornától kezddleg
négyélü. Solingeni, a 1 7. század végérl.

4429 DÍSZSARKANTYÚ, egy pár, részben kékre

futtatott aczél, bevésett díszítésekkel és ezüstlemezzel

borítva. 19. század. Mexikóból származik, a honnét azt

Bydeskuthy ezredes hozta magával 1860-ban.

4430 NYÍLPUSKA, csonttal és sárgarézzel berakott

négyszögül fatussal. Vasnyele közepére hátulról elre

hajlítható kanálnyél-idomu emelkészülék van illesztve,

mely felemelése esetén a pattintó-hür befogadására szol-

gáló karmot elre tolja, visszahajlása esetén pedig hátra

húzza s a húrt kifesziti. Abroncsa hiányzik. A 1 7. szá-

zadból.

4431 . KEREKLAKATOS FEGYVERNEK LAKATJA,
kovácsolt vas, domborúan vésett renaissance virág- s

figurális ékitménvekkel. Német, a 16. századból.

4432 KARD
;
széles pengéje mindkét oldalán egy-egy

lapos, homorú vájat. Sárgaréz markolatának vége plasz-

tikus oroszlánfejet ábrázol. A 16. századból.

4433 . PÁNCZÉLSZÚRÓ. Aczélpengéje egyik oldalán

magasan kiemelked háromszögidomu ersit-gerinczczel,

mely a t felé háromszögalakban ellaposodik. A penge

hátsó sima lapján fokbeosztás látható, mely 1— 120-ig

men bevésett számjegyekkel van jelölve. E fokozat

valószínleg az ágyuk kalibereinek mérésére szolgált.

Markolata békateknvel, csonttal és gyöngyházzal bera-

kott. Ez utóbbi egyik lemezén barokk voluta alatt vállán

fegyvert viv férfi bekarczolva. A 17. századból.

4434 PISZTOLY, hátracsapó kereklakatos fegyverzet-

tel. Kicsiny faagya végén ellipszisidomu, étetett müvü

arabeszket feltüntet vaslemez. Sátorvasa áttört és dom-

bormv metszett vasból készült
;

csöve nyolczoldalu.

A 17. század elejérl.
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4435—4441,

4435 . LOVASSÁGI KARD, egyenes. Pengéje töve tá-

ján részben kékre futtatott s aranyozott. Tövén rokokó

növénykartusban e feliratok bevésve: VIVE LE ROI

VIVE LES DRAGONS DE PIEMONT. E fölött sas, kereszt-

tel ékesített korona, az olasz czimer s leveles ornamen-

tumok. A 18. századból. A piemonti dragonyosoké volt.

4436 . PÁNCZÉLSZURÓ, az u. n. hegyestr. Pen-

géje háromélü, mélyen bevájt homorú csatornákkal.

Magyar, a 17. századból.

4437 CSATABÁRD. Körszelvényidomu lapja mindkét

oldalon étetett díszekkel
;

egyik oldalán nt rabló

férfi, a másikon ágaskodó lovon ül vértezett vitéz. A
bárd hasonló modorban díszített fokát négy kisebb négy-

szög csúcs közül kiemelked nagyobb csúcs képezi.

Német, a 16. századból.

4438 PUSKA, hátracsapó kereklakatos szerkezettel.

Barnára fényezett agya zpata idomú
;

ágya csöve

végéig halad s két végén, közepén s tüzkamrája hátsó

falán faragott lomb- s virágékitménynyel díszített csont-

lemezekkel kirakott. Vont csöve nyolczszegletü. Német,

a 17. századból.

4440 BALTA, vas, fanyéllel. Lapja egyik oldalán

beedzett szarvasvadászat, a másikon vadkanvadászat

jelenete s valószínleg a baltát készíttet tulajdonos

magyaros alakja, fa alatt, keritéses tornáczon karos-

székben ülve, ölében nvel. Nyele faragásokkal díszített.

Magyar, a 17. századból.

4441 SISAK, az u. n. Morion. Simított vaspléh, fél-

hold alakban felhajló s elül-hátul hegyes csúcsban vég-

zd ellenzvel. Sapkája tetején félholdalaku, dombom
taréj, két oldalán egv-egy nagy, trébelt stilizált liliom,

az ellenz fölött pedig sárgaréz-pitykék. A taréj tövében

forgótartó hüvely. Német, a 16. század végérl.
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4442 4452.

(A liliommal díszített ilyenfajta Moriont München városának polgári

rsége is viselte. A liliom a boldogságos Szz szimbólumát képezi s

nincs összefüggésben a franczia liliommal).

4442 4444 . PISZ1"OLY, 3 pár, elrecsapó kovás

szerkezettel. A 18. századból.

53. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

4445 . KETTS ALABÁRD, két, félholdat ábrázoló

vágólappal. Az ezeket összeköt aranyozott pántok

oldalán kétfell a sugárzó nap képe bevésve. Török

díszfegyver, a 17. századból.

4446 . és 4447 . HANDZSÁR, tokkal, 2 darab, elefánt-

csonttal borított markolattal s trébelt müvü ezüstleme-

zekkel díszített. Török, a 18. század elejérl.

4448 . CSATA-SZEKERCZE, vasnyéllel. Durván beed-

zett lapján mindkét oldalon a galambra csapó sas és az

zet fojtogató tigris jelenete. Nyele berakott díszítés,

üres csöve belsejében kicsavarható hajító-kopja van el-

helyezve. Keleti, a 16. századból.

4449 . CSA1'ABÁRÜ, vas, berakott vésett ezüstdiszit-

ményekkeí, fokán berakott arabs fölirattal. Keleti, a 17.

századból.

4450 . HANDZSÁR, tokkal. Pengéje egyik oldalán be-

rakott arabs felirat, másik oldalán berakott stilizált virág-

és levéldisz. Markolata trébelt ezüsttel díszített elefánt-

csont. Török, a 17. századból.

4451 KARD, hüvelylyel; gyengén görbül damasz-

kusi pengéjének mindkét oldalán széles vércsatornával

s aranynyal tausált arabs feliratokkal. Keleti, a 17. szá-

zadból.

4452 KARD, hüvelylyel
;

sima damaszkolt pengéje

mindkét oldalának kétharmad hosszában vércsatorna.

Berakott aranybordürrel díszített keresztvasának végei

lefelé hajlanak és türkiszekkel ékesített sárkányfejeket
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4453 4461,

ábrázolnak. Két oldalt sasfejben végzd, fehér csonttal

borított markolata középs részén trébelt aranylemezen

festett zománczmben két ni mellkép s virágcsokrok.

Perzsa, a 1 7. századból.

4453 KARD, hüvelylyel
;

hátán ersít-bordákkal el-

látott pengéjének fels részén, mindkét oldalon levél-

disszel körülvett csipkés keretben aranynyal berakott

arabs feliratok. Keresztvasát vésett diszü réztag képezi.

Keleti, a 17. századból.

4454 KARD, hüvelylyel, görbe, damaszkusi pengével.

Gombos keresztvasa aranyberakású ékítményekkel díszí-

tett, melyek ketts vonalkartusba zárt stilizált levélkeret-

ben álló madarat ábrázolnak. Keleti, a 17. századból.

4455 KARD, hüvelylyel, sima pengéje mindkét olda-

lán aranyberakású arabs fölirat
;
a végein áttört kereszt-

vason berakott aranv virágdíszek. Keleti, a 17. századból.

4456 CSATABÁRD, berakott, vésett ezüstdiszitmény-

nyel s arabs felirattal. A nyél középrésze vörös bársony-

nyal van borítva. Keleti, a 17. századból.

4457 CSATABÁRD, berakott aranylevéldiszszel s arabs

felirattal. A nyél középs része vörös bársonynyal borított.

Keleti, a 17. századból.

4458 . CSATASZEKERCZE, berakott ezüst arabesz-

kekkel. Keleti, a 17. századból.

4459 CSATABÁRD, aranynyal tausált arabs felirattal

s ékítményekkel. Nyele közepén zöld bársonynyal borí-

tott. Keleti, a 1(5. századból.

4460 CSATABÁRD
;
lapja két oldalán aranyberakás-

sal stilizált keretben arabs felirat. Négyéit! fokrésze ferde

kúpidomú csúcsban végzdik. Nyele bels részén a

nyeregre való akasztás czéljára szolgáló kampós lemez.

Török, a 17. századból.

4461 CSÁKÁNYFOKOS, berakott ezüsttel díszített.

Keleti, a 17. századból.



XI. SZÁMÚ TEREM. 4462-4472.

4462 . HANDZSÁR, tokkal. Kiszélesed fokkal biró

pengéjének egyik oldalán bevésett s ezüsttel tausált arabs

felirat, a másikon körökbl s virágokból álló ornamen-

tum. Tövénél filigrángömbökkel díszített, csipkésszélü,

aranyozott ezüstlemez. Markolata középpántja aranyozott

ezüstbl való s filigránmüvei meg boglárokkal díszített,

két karéja között három facettirozott gombbal. A részben

aranyozott tok trébelt s vésett ezüstbl készült, áttört

díszekkel s gazdag növény- és lombornamentummal

borított. Török, a 17. századból.

4463 HANDZSÁR, tokkal. Pengéje oldalán aranybe-

rakással stilizált félholdas levéldisz és arabs felirat 1229

évszámmal (Hedsra szerint). Tokja gyengén aranyozott,

trébelt és czizelált ezüstbl készült s gazdagon van

díszítve. Török, a 17. századból.

4464 4467 HANDZSÁR, 4 darab. Török, a 17.

századból.

4468 . ALKAR-VÉD (balkarra való), csiszolt vasból,

sodronyszövetbl s brbl. Török, a 17. századból.

4469 . PISZTOLYTOK, sötétzöld posztóból és brbl,

felületén fémpitykékbl kivert csillagidomokkal. Török, a

17. századból.

4470 . DERÉKRA VALÓ ÖV, brbl, dombormv
ónpaszománttal, kerek pitykékkel s üveggel ékesített

boglárokkal kirakva. Délszláv, a 18. századból.

4471 KÓPJA, vas. Négyélü s ugyanannyi vércsator-

nával ellátott hegye aranyberakással díszített. Lapos nyele

faburkolattal van fedve. A röpülést szabályozó végs

vasnyulványon aranynyal tausált díszek. Keleti, a 18.

századból.

4472 - ÁGYÚ MINTÁJA, bronzból öntött. Forgató-ten-

gelye fölött hétágii koronával díszített, hadi zászlókkal

ékesített pajzsban egy vízszintesen fekv pólyából álló
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czimer. Fejénél domború levelekbl s virágokból alakított

kartusban 1709 évszám.

4473 . SUGÁRÁGYÚ MINTÁJA, bronzból öntött és

vésett. Csöve elre keskenyed henger. Testének vége

architektonikusan tagozott gomb; 16 oldalú lapjai föl-

váltva bevésett hullámvonalas díszszel bírnak és simák.

Középs tagján csavart horonyok. Két oldalán forgató-

tengely. A 1 7. századból.

4474 . VÉRTES ROHAMSISAK, magyaros, fekete fény-

mázas kovácsolt vasból, négy lemezbl alkotott rákfar-

kas nyakszirt-vérttel, két fülvédvel s kiugró csúcsba

futó karéjos ellenzvel, melynek közepén áttört nyíláson

csavarral megersített orrvas csüng. A 17. század kö-

zepérl.

4475 4484 . PUSKAPORTARTÓ, 10 darab, szarvas-

agancsból, vésett díszítésekkel. A 17— 18. századból. A

4484.

számú szarvaspatából készült és sárgarézzel, ezüst-

tel s gyöngyházzal van kirakva.

4485 . SZABLYA, gyengén görbül, magyaros pengéje

vége felé kétél, 3 -3 párhuzamos vércsatornával bír s

sárgarézzel berakott mben törökös írásjelekkel, patkó-

val és rácsmustrával díszített. A 18. századból.

4486 . KARD, gyöngén görbül pengéjén sárgarézzel

berakott törökbetüs feliratok, félhold s csillag. Török, a

18. századból.

4487 TR, tokkal. Egyenes aczélpengéje közepén

kiemelked ersit-gerincz
;
tövénél liliom-orral díszített

domború tagban arabs írásjelek aranynyal berakva.

Fekete szaru-markolatának egyik oldalán két korállal

kirakott flligránmüves boglár. Keleti, a 17. századból.

4488 TR, tokkal. Damaszk aczélpengéje hajlított s

öt vércsatornával barázdált ersit-gerinczczel bír. A penge

tövében aranynyal tausált arabs feliratok. Aczélmarko-

lata a kéz számára ers bevágásokkal bíró véknyabb
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középtagot tüntet föl s úgy ez, mint pedig a kézvéd
kiugrások, tausált arany-arabeszkekkel díszítettek. Perzsa,

a 17. századból.

4489 TOR, tokkal. Hajlított aczélpengéje hosszában

széleshátú, ketts árokkal határolt ersit-borda, tövében

két kidomborodó liliomvirágalakú dísszel. Markolata ébenfa.

Tokja lapított, sima ébenfa. Perzsa, a 17. századból.

4490 TR, tokkal, lángolt él aczélpengével. A penge

mindkét oldalán egész hosszában ersít középborda

halad, melynek oldalain vércsatornákat képez betett

bordák haladnak a penge kétharmad hosszában. A lán-

golt széleken berakott arany vonaldisz, a penge fels

részén pedig csúcsos levéldiszü vonalkeretben kétsoros

arabs felirat. A markolat jászpiszkbl való. Tokját

középütt vörös bársony borítja, két végét pedig aczél-

hüvely fedi, mely aranynyal tausált felírásokkal s orna-

mentumokkal gazdagon borított. Perzsa, a 16. századból.

4491 4493 NYÍLVESSZ, 3 darab, festett nádból,

négy- és nyolczélü vas nyilcsúcscsal. Kettnek a végén

a húr számára homorú bemetszés. Oldalán a röpülést

szabályozó tollszárnyak. Török. 1 7. század.

4494 KÉS, tokkal
;
aczélpengéje egyél. Nyolczoldalú

nyele achátból faragott. Keleti, a 17. századból.

4495 TR, tokkal. Markolata sima brrel bevont s

két végén a kézfej megvédésére korongidomú lemezzel

bir. Barna brrel bevont tokjának alsó része tojásidomú
;

hosszú nyaka gyrkkel tagozott, nyílásánál csolnak-

idomú brlemez. Jáva szigetérl, a hol az e fajta trö-

ket Krisz-nék nevezik. 18. század.

4496 . TR, tokkal. Lángolt él damaszk pengéje

tövénél fogas élben kiemelkedik. Vékony nyakán álék-

kövekkel kirakott, vésett aranygyr. Famarkolata csr-

alakban hajlott díszben végzdik s felületén finoman

faragott arabeszkekkel s virágokkal díszített. Tokja vörös-
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réz. Jáva szigetérl, a hol az e fajta trt Krisz-nek

nevezik. A 17. századból.

4497 . TOR, tokkal. Damaszk pengéje mindkét oldalán

ersit-borda, fels részén berakott arany arabs feliratos

szalag és stilizált levéldísz. Markolata fekete fa, melybe

egy 1127 (Hedsra szerint) évszámmal keltezett arabs

feliratos karneol intaglio van befoglalva. Tokja arany-

berakásu többsoros arabs feliratokkal díszített aczél.

Középs részét aranyzsinórral szegett vörös bársony

borítja. Perzsa, a 16. századból.

4498 TR, tokkal. Gyengén hajlított aczélpengéjén

ersit-borda. Tokja sima csont. Perzsa, a 17. századból.

4499 TR, tokkal. Lángolt él, hajlított aczélpengéje

tausáít aranydrótból alakult pikkelyekkel borított. Nyele

zöld nefritkbl faragott. Keleti, a 17. századból.

4500 TR, tokkal, aranyberakással díszített hajlított

aczélpengével s elefántcsont-marokkal. Perzsa, a 17.

századból.

4501 TR, tokkal. Aczélpengéje közepén kiemelked

ersit-gerincz, kétszer megszakított vércsatornával.

Csont nyele gazdagon vésett lombornamentummal díszí-

tett, alsó részén álékkövekkel kirakott aranyozott hü-

velylyel. Tokja vörösréz s mindkét oldalán trébelt s

bevésett lomb- és virágornamentummal ékített. Mells

lapja két végén rubinok, gránátok és türkiszek vannak

tokosán faglalva. Indus, a 18. századból.

4502 TR, tokkal, hajlított pengéjén kiemelked ersit-

borda, tövénél mindkét oldalon étetett mben az zre
lecsapó tigris jelenete s egy madár. Csontmarkolata két

végén egy-egy kiemelked gyr, melyekben arabs

felirat s domború levelek vannak vésve. A markolat

középs tagján egy férti s egy n relief képe. Perzsa,

a 17. századból.
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4503 TOR, tokkal
;

hajlított pengéje közepén élesen

kiemelked ersít- gerincz
;

markolata csont. Perzsa, a

17. századból.

4504 PUSKACS, damaszk-aczél, ezüsttel berakott

keleti ízlés ornamentumokkal. Török, a 17. századból.

4505 PUSKACS, damaszk-aczélból készült, vont

csvel, bemetszett ornamentumokkal s aranylemezzel

berakott török fegyverkovács-bélyeggel. Török. 17. század.

4506 PUSKACS, damaszk-aczélból készült, vont

csvel s metszett díszítményekkel. Török. 1 7. század.

4507 PUSKACS, damaszk-aczélból készült, vont cs-

vel, berakott sárgaréz-ornamentumokkal. Török. 17. század.

4508 PUSKA, damaszkcsvel, elülcsapó sárkányos

kovás-szerkezettel. A trombonszerüleg szélesed vég
cs aranyozott ezüstplakirozással díszített. A faagy hat-

szögü. Keleti, a 17. század végérl.

4509 PUSKA, nyolczszögü damaszkcsvel, ellcsapó

kovás sárkányos szerkezettel. A cs faágya aranyozott

ezüst, trébelt lemezzel van borítva, melyet 14 áttört

müvü pánt szorít a cshöz. A pántok s a fegyver

vörös korállal s csiszolt zöld üveggel vannak kirakva.

A kakasszerkezet aranyberakásu vonaldiszekkel és fili-

grános gombokkal díszített. A puska agyát kék és fehér

koczkás vászonszövet borítja s hármas rézgömbü kék

s vörös szín selvembojt ékesíti. Török. 1 7. század.

4510 PUSKA, elrecsapó kovás-szerkezettel. Török,

a 18. századból.

4511 PISZTOLY, egy pár, elrecsapó kovás-szerke-

zettel. A tüzkamra mells lemeze vésett dombormvekkel

díszített. A cs hosszát kétharmad részben gazdagon

trébelt növénydiszitésü ezüsthüvely fogja körül. Török,

a 18. századból.

4512 PISZTOLY, elrecsapó kovás-szerkezettel. A

18. századból.
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4513 PISZTOLY, egy pár, elrecsapó kovás-szerke-

zettel s damaszk-csvel. Tüzkamrája mells falán be-

metszett lombornamentum s LONDON felirat. Angol.

18. század.

4514 PISZTOLY, gyutacsos szerkezete átalakított. A
18. század elejérl.

4515 . VÉRTES ROHAMSISAK, magyaros, fekete fény-

mázas kovácsolt vasból, négy lemezbl alkotott rák-

farkas nyakszirt-védvel. A 17. század közepérl.

4516 . PUSKA, elrecsapó kovás-szerkezettel, faagygyal.

Csöve tövén G. Fernandez madridi fegyverkovács bélyegei

beütve. Spanyol, a 19. század elejérl.

4517 KENGYEL, kovácsolt vas. Széles talpallója

négyszög alakú. Török. 17. század.

54. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Köszörült, vésett s maratott üvegek a 17— 18. szá-

zadból. Csaknem kivétel nélkül cseh-sziléziai s német-

országi készítmények.

4518 . FEDELES BILLIKOM, beköszörült díszítésekkel.

Kupáján körök által határolt három kartusban egy-egy

gazdag lombékitmény, ezek között két gyermekalak.

A peremen hullámvonalas indán karéjos levelekbl, kacs-

csokból s fürtökbl álló koszorú. A 18. századból.

4519 TALPAS, NYELES POHÁR. Gombjában csa-

vart, vörös üvegfonál, talpa fenekén gazdag renais-

sance lombdiszités, kupáján 3 kartusban egy-egy ugró

szarvas, a kartusok között pedig gazdag ornamentum
beköszörülve. 17. század.

4520 4522 TALPAS POHÁR, sokszín zománcz-

festéssel és aranyozással. Pereme alatt festett virágok.

18. század.

4523 . TALPAS, NYELES POHÁR. Kupáján kerek

mezben virágok között két lángoló szív fölött két, fel-
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hkbl kinyúló, egybekapcsolt kéz, fölöttük sugárzó nap

beköszörülve. Körülötte Dér Mimmel sprech das ámen
áréin

,
das unsser Hertz eines sein felirat. 18. század.

4524 . TALPAS, NYELES POHÁR, zöld üvegbl.

Kupáján sokszín zománezfestéssel a Dessewffy-család

czimere. A 18. századból.

4525 . TALPAS, NYELES POHÁR. Gombjában csavart

vörös üvegfonalak, kupáján fürtökkel megrakott szl-
ágat viv gyermekalakok, poharat tartó szárnyas géniu-

szok, fák és egyéb növények beköszörülve. 18. század.

4527 ., 4528 . TALPAS, NYELES POHÁR, 12 szeg-

leteire köszörült kupával. Egyik oldalán hadi trófeumok

fölött a Dessewffy-czimer beköszörülve. 18. század.

4529 . TALPAS, NYELES POHÁR. Kupáján virágok

között tornyos kastély fölött tenyerén szemet visel kéz

s Trau schau ivehrn fölirat beköszörülve. 18. század.

4530 POHÁR, csészeidom. Testén beköszörülve

:

levélkoszorúban czimer, MIH VI betk s ezekkel szem-

ben barokk kartusban hullámokból kiemelked, hegedn
játszó hableány KORMOSA SVPERNE felirással. Közöt-

tük posztamentumra helyezett széken ül férfi, antik római

vértezetben. 17. század.

4536 4539 TALPAS POHÁR; kupája oldalán TCDK
(tarkei és cserneki Dessewffy Kálmán) betkbl álló

monogramm bevésve. A 19. század els felébl.

4550 . ORVOSSÁGOS PALACZK, sokszinü zománcz-

festéssel díszítve. Egyik lapján a gyógyszerre vonatkozó

C: C: SUCC felirat. 18. század.

4552 . TALPAS, NYELES POHÁR. Nyelében csavart

vörös üvegfonál, kupáján leveles ágak között az osztrák

császári kétfej sas, ezzel szemben levélkoszoruban

VÍVAT CAROLUS IMPERATOR felirat beköszörülve.

A 18. század els felébl.
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4553 . PALACZK, sokszín zománczfestéssel. Egyik

lapján serleget emel német ruházatú férfi, a hátlapon e

felírás : Mein Weib gcdt aus Ins Weirth Haus. 18 .

század.

AZ ÖTVÖSSÉG.

Az aranyat és az ezüstöt az ötvösök ékességnek, dísz-

és használati tárgyaknak már a legrégibb idk óta fel-

dolgozzák. Az ötvösség mgyakorlatában az öntés, a

verés (trébelés), a vésés, a ponczolás és a filigrán játszik

ugyan fszerepet, de ezenkívül az ötvösség mködési

körébe vonta még a zománczot, a niellót, a gyöngyöt s

a drágaköveket is. Ha az ötvösmveken ez utóbbiak

szerepe lesz a túlnyomó, az ötvösség ékszermüvészetté

válik.

A technikai eljárások közül a U’ébelés egyik legnevezetesebb iniifo-

gása az ötvösségnek. A trébelés a nemes fémeknek lemez formában

való elkészítését teszi szükségessé. A további eljárás folyamán a

lemezt a készítend tárgy megkívánt alakja szerint kinyírják s azután

különféle kalapácsokkal ülln domborítják. Innét van, hogy a trébelés-

sel készült mvek hátsó lapján a kalapácsütések apró, homorú foltocs-

kák alakjában mutatkoznak. A trébelés további folyamata a trébclö-

viaszott történik s maga a kidolgozás kétféleképen megy végbe : kívül-

rl befelé ható és belülrl kifelé irányuló veréssel, mely a dombormü-

veket létrehozza. A filigrán nem egyéb, mint fémdrótokból és fémsze-

mecskékbl álló ornamentum. A drótokat arra szolgáló padokon húz-

zák, a fémgyöngyöket pedig apróra vagdalt drótdarabkákból faszén-por

között való megolvasztás utján állítják el. A filigrán készítése nehéz,

mert az egyes mustrák összeforrasztásánál nem könny kikerülni, hogy

a már összeforradt részek újból meg ne olvadjanak.

Ötvösséggel már a bronzkorban találkoztunk s azóta

a mai napig nagy és fontos szerepet játszik minden

müveit nemzet iparmüvészetében. A kelet népei már a

legsibb idkben fölötte járatosak voltak az ötvösségben

s müveiknek hatását konstatálni lehet azokon a történe-

lemeltti görögországi emlékeken, a melyek a mikénei
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és a cziprus szigeti ásatásokból kerültek napfényre. Az

etruszkok, a görögök s a pompa- és fényszeret rómaiak

alatt az ötvösség nemcsak nagy lendületet nyert, de

mvészi magaslatra is emelkedett, a római császárság

hanyatlásával azonban elhanyátltt ez a mvészet is. A
népvándorlás korszaka az ötvösség terén is pangást

mutat, jóllehet elfordulnak egyes darabok, mint például

az 1 799-ben Nagy-Szentmiklóson talált, 23 darabból álló

s jelenleg a bécsi csász. és kir. mgyüjteményben rzött

kincslelet tárgyai, a melyek azt tanúsítják, hogy e zr-

zavaros kornak is meg voltak a maga mvészei. (X.

terem 3605—3607. sz.)

A bizáncziak különösen az ötvösség egyik mgyakor-

latát, a rekesz-zornáncz (émail cloissonée) készítését tar-

tották fenn jó ideig s az révükön mentek át az ötvös-

müvesség egyes fogásai s titkai is a középkorba, a

midn a 12. században egy Theophilus nev barát azo-

kat „Sehedúla diversarum artimn“ (a kölönféle mvé-
szetek sémái) czim alatt jegyzékbe foglalta. Az ötvösség

újabb felvirágzása Kölnben, Trierben s a többi rajna-

vidéki városban, -majd franczia földön Limogesban a 11.

és 12. században kezddik s a román és csúcsíves

stilus elemeibl fejldik ki. Olasz földön a 15. század-

beli nagy szobrászmesterek (Verocchio, Pollajuolo, Ghi-

berti, Cellini) mködése révén a renaissance keretében

csodálatos müveket (Mátyás király Kálváriája az eszter-

gomi fszékesegyház kincstárában) hozott létre az ötvös-

ség. A 16. és 1 7. században Augsburg és Niirnbcrg lett

az ötvösség empóriuma, a 18. századtól a 19-ik közepéig

pedig Paris vitte e téren a vezet szerepet.

Hazánkban az ötvösség nagyobb arányú kifejldésével

csak a 14. század vége óta találkozunk. Ekkor, de még

inkább a rákövetkez század folyamán alakulnak meg

a rendszeres ötvösezéhek nagyobb városainkban : Kolozs-

— 329 —
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várt, Kassán
,
Brassóban, Beszterczebányán, Pesten stb.

Kassán 1382-tl 1400-ig 17 ötvös élt és talált munkát.

A 15. század 44 évérl már 39 kassai ötvösmesternek

a mködését tudjuk kimutatni, akik közül Lrincz

mester (Laurentius Aurifaber) 1477-ben az akkor fölsze-

relés alatt állott Szent-Erzsébet templom számára is

készített müveket.

Antonius mester, aki 1493-tól 1520-ig mködött Kas-

sán, nemcsak Kassa város remekmív nagy ezüstpecsét-

ljét metszette (X. terem, 3887. sz.) s az Erzsébet

plébánia-templom kincstárában ma is meglév, híres és

remekmv aranykelyhet készítette el, de dolgozott a

bártfaiaknak is, ami arra tanít, hogy a 15. századbeli

kassai ötvösök híre messze földekre is eljutott. A 16.

század folyamán 120, a 17-ikben 114, a hanyatlás kor-

szakában pedig, a 18. században, 40, végre a 19-ikben

(1862-ig) 22 ötvösmesterrel találkozunk Kassán. E szá-

mok s a fenmaradt müvek arról tanúskodnak, hogy

Kassa a magyarországi ötvösmüvességnek egyik legels

góczpontja volt, a hová nemcsak hazánk különböz

vidékeirl, de a külföldrl is szívesen eljöttek a mesterek,

hogy mvészetükkel a fény- és pompaszeret nemzetet

szolgálják. Mert hazánkban az ötvösmvek iránti szere-

tet nem csökkent a 16. és 17. század folyamán sem.

A furak, nemesek és tehets városi polgárok vetekedve

gyjtötték a serlegeket, kupákat, talpas poharakat és

csészéket, mikkel pohárszékeiket díszítették, de amik

nemcsak pifszta ékességül, de valóságos tartaléktkék gya-

nánt is szolgáltak. A násfák, kösöntyk, boglárok, övék,

kapcsok, forgók, gombok, hajtk, a különböz alakú

lánczok és nemes fémbe foglalt amulettek a családi

kincses-ládák elmaradhatlan darabjai voltak, mert ezek

az ékszerek a nemzeti viselet kiegészít részét is tették,

melyekhez még a diszitett kardok, buzogányok, a kövek-
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kel kirakott ezüstveretü pisztolyok, lporszaruk stb.

járultak, hogy kiegészítsék a régi magyar viselet és

pompa kellékeit.

Az ötvösség hanyatlása hazánkban a török hódoltság-

gal, az abból származó sanyarú anyagi viszonyokkal, a

folytonos háborúkkal s a magyar viseletnek a 18. szá-

zadban való elejtésével áll kapcsolatban. Teljes hanyat-

lását a franczia és német Ízlésnek uralkodóvá válása

okozta a 19. század elején.

A bel- és külföldi ötvösczéhek egyformán nagy gon-

dot fordítottak arra, hogy a feldolgozott fém a kell

finomságú, a munka pedig jó legyen, a miért is, mieltt

az illet müvet kezeikbl kibocsátották volna, próbának

vetették alá. Ha az ötvösmü kifogás alá nem esett, a

czéhmester ráütötte arra a czéh hitelesít bélyegét
,
a

készít ötvös pedig a mesterjegyet ütötte a tárgyba. Ellen-

kez esetben összetörte a tárgyat s a mesterre bírságot

vetett. E jegyek alapján ismerjük ma fel a régi ötvös-

munkák készítésének helyét és sok esetben magát a

mestert is. A kassai czéh hitelesít bélyege a város czi-

merébl vett stilizált liliom volt
;
Lcséét a ketts kereszt,

Pozsonyét a tornyos várkapu, Selmeczbányáét a keresztbe

helyezett két bányászkalapács, Rozsnyóét a rózsavirág,

Bártfáét a két keresztbe rakott bárd a koronával és a

liliommal, Augsburg városáét a fenytoboz, Nürnbergét

az N bet képezte stb.

A zománcz nem egyéb, mint fémoxidokkal festett

üveg, melyet zománczkemenczében égetnek be az ötvös-

mvekbe. Hazánkban a sodrony-zománcz a 15. században

páratlan virágzásra emelkedett, úgy, hogy a magyar

sodronyzománezos müvek valósággal európai hírre tet-

tek szert. A 17. században az u. n. erdélyi zománcz

gyakorlata j divatba s fenmarad a 18. század második

feléig. Mindkét fajta zománezot a kassai ötvösök is ké-
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szitették, st a törökvilág s a Rákóczi-fölkelés idejében

e mvészetnek menedékhelyét úgyszólván egyedül Kassa

képviselte a felvidéken.

55. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

4565 SERLEG, aranyozott ezüst, ananász formájára

trébelve. Kerek talpán, a serleg szárát képezve, antik

ruházatú harczosnak plasztikus alakja áll, baljában paizsot

tartva. Fölemelt jobbjában valamikor lándzsát tartott. A
serleg peremén a nürnbergi ötvösczéh hitelesít bélyege

és H W betkbl álló mesterjegy, mely Hans Winkler

nürnbergi ötvösre vonatkozik. A 16. század végérl.

4566 KÓKUSZDIÓ-SERLEG, részben aranyozott ezüst-

tel montírozva
;

a kupa pántjain két kígyót ábrázoló

fül, mely újabban lett a serlegre forrasztva

A sötétbarna felület dió négy czikkelye faragott dombormv
figurális díszítéssel bir : Négy halfarku tengeri ló hátára helyezett

kagylóban Neptum álló alakja, jobbjában a háromágú szigonynyal,

baljában a négyes kantárszárral
; a tengeri-lovak hullámzó tengeren

heves mozdulattal törnek elre. — Hullámzó habokon két kecskefejii,

halfarku s úszó-lábbakkal biró szörnyön egy-egy gyermekalak. — Hul-

lámzó tengerbl kiemelked sziklák körül delfinen nyargaló, csigakür-

töt fúvó triton, egy halfarku tengeri-bika nyakába kapaszkodó ember

s két más szörnyalakon nyargaló triton. — Hullámzó tengeren ketts

halfarkban végzd test nalak, eltte csigába fúvó triton, mögötte

tengeri sárkányon nyargaló férfi, kezében csigával, fölötte nyilazó

Ámor. Az egész jelenet Neptun tengeristen vadászatát ábrázolja.

4567 POHÁR, részben aranyozott ezüst. Három
golyóidomu lábacskán áll. Oldalán három kartusban

egy-egy trébelt tájkép házakkal és fákkal. Fenekén a

nürnbergi ötvösczéh hitelesít bélyege és H Z betkbl
álló mesterjegy. A 1 7. századból. Valószínleg Hans

Zeier (Zcihcr) nürnbergi ötvös müve.

4568 . TALPAS POHÁR, ezüst. Testén trébelt mben
fák s bokrok között féltérdre ereszked, fegyverét lö-

vésre emel férti, eltte szarvas, e mögött futó kutya.
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Peremén apró pontokkal beütve : Nichtigkeit és Susanna

Sternberger'ui A (1 1704. Fenekén a königsbergi ötvösök

hitelesít bélyege. Königsbergi munka, a 18. század

legelejérl.

4569 TALPAS POHÁR, részben aranyozott ezüstbl.

Oldalán négy kartusban egy-egy római imperator dom-

bormv mellképe. A kartusok közeiben gyümölcsfesz-

tonok. Fenekén a lipcsei ötvösczéh hitelesít bélyege és

I . P . S betkbl álló mesterjegy. Lipcsei munka a 17.

századból.

4570 TALPAS POHÁR, részben aranyozott ezüst.

Testén trébelt mben fákkal s cserjékkel borított mez-
ben vadászjelenet van ábrázolva. Peremébe apró pon-

tokkal beütve : Eytelekeit és Sigismundus Sternbergcr

A° 1704. Fenekén a königsbergi ötvösczéh hitelesít

jegye beütve. Königsbergi munka, a 18. század leg-

elejérl.

4571 POHÁR, részben aranyozott ezüst. Három

golyóidomu lábacskán áll. Oldalán bevésett omamentu-

mok között kartusokban trébelt gyümölcsökbl álló

csokrok. F'enekén a fémvizsgáló vegyész jegye és G R
mesterbélyeg. A 17. századból.

4572 . FEDELES KÓKUSZDIÓ-SERLEG, aranyozott

ezüsttel montírozott. Szára legalyazott fatörzset ábrázol,

melyre apró emberke kúszik s fejszéjével a fatörzset

vágja. Kerek fedelén sima gömb. Német, a 1 7. század

elejérl.

4573 . IMAKÖNYVNEK BORÍTÓ LAPJA, részben

aranyozott ezüst, festett zománczképekkel díszítve. Négy-

szög lapján vastagabb sima és vékonyabb sodrott

drótból nagyobb, áttört filigrán-ornamentum, a négy

sarokban egy-egy kétszárnyu plasztikus angyalf, a kö-

zépen ellipszisidomu, festett zománczczal díszített medail-

lon. ívelt sarokpántjain felül s alul egy-egy szárnyas

- 383 —
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angyalf s a filigrán-meznek közepén zománczozott me-

daillon. Két kapcsoló-pántja filigránékitménynyel diszitett,

közepén egy-egy hatszirmu boglárkával. A 18. századból.

4574—4580 GYR, 7 db, aranyból, drágakövekkel,

gyöngyökkel, vagy kameával díszítve. A 17—19.

századból.

4581 MELLTÜ, arany, kék és sárga zománczczal és

drágakövekkel. Teste az Aquilegia nev virágot utánozza,

a szirmokon egy-egy tokosán foglalt rubinkvel, közepén

smaragddal. A 17. századból.

4582 . FEDELES, FÜLES KÓKUSZDIÓ-SERLEG, ara-

nyozott ezüstbe foglalva. Talpán, a foglaló-pántokon s

a fedélen vert és vésett renaissance ízlés ékítmények.

Kerek fedelének nyitócsapját figurális dísz alkotja. Fe-

dele csúcsán áttört boglárban tokosán foglalt dalmatink.

A talpon s a peremen a kassai ötvösczéh hitelesít

bélyege és T Z betkbl álló mesterjegy. A 16. század

végérl. Készítette Szegedi Tamás (Thomas Zegedi)

ötvösmester, a ki 1572-tl 1599-ig mködött Kassán.

4583 FÜLBEVALÓ, egy pár, vörös aranyból, tokosán

foglalt almandinokkal, türkiszekkel s egy félopállal. A
1 7. századból, de újabban s többször javítva.

4584 4589 GYR, 6 db, ezüstbl, drágakövekkel,

korállal, vagy üveggel díszítve. A 17 18. századból.

4590 . FEDELES, FÜLES IBRIK, kiönt-csrrel.

Testén alul czápás alapon domboruan kivert stilizált

levelekbl és csigavonalban hajló végekkel biró pántok-

ból álló koszorú, e fölött bevésett díszek és pántok.

Fenekén a bártfai hitelesit bélyeg. Bártfai munka, a

18. századból.

4591 ÓRA, sárgarézbl öntött s vésett munka. Teste

hatszögü, kurta oszlop. Hat lencseidomu gombbal ékített

hengeridomu lábacskán áll
;

áttört oldallapjai üvegleme-

zekkel fedvék, melyeken át az óra bels szerkezete
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látható. Számlapja körgyr
;

peremét bevésett akan-

tuszlevelek és lombomamentumok díszítik. Kinyitható

fenekén hengeridomu harang, aranyozott belsejében

e fölirat bevésve : Wilchalm Kóberlc liychstadt. Német, a

10. századból.

4592 . FÜLES CSÉSZE, részben aranyozott ezüstbl,

vert, öntött és vésett munka. Nyolczkarélyu teste fel-

váltva sima és trébelt leveles díszszel ékített. Fenekén

gyöngykörben hullámzó viz van ábrázolva, ezen plasz-

tikusan öntött delfinen nyargaló gyermekalak áll. A
delfin belseje üres, farka hengeralaku cs. Külsején

bevésve a Schmiedegg-család czimere, T . V . S betkkel

s 1677. évszámmal. A betk a csésze készíttetjének,

Thomas von Sehmiedegg-nek a nevét rejtik, aki arany-

sarkantyús vitéz és Zólyomvármegye fispánja volt s

akit 1689-ben bárói rangra emeltek.

4593 NYELES SZELENCZE, részben aranyozott

ezüstbl s aranyozott vörösrézbl. Talpa felületén három

dombormv kartusban egy-egy en cabochon köszörült

s tokosán foglalt vörös márványk. Öble jászpiszkbl

csolnak formájára faragott s csiszolt. Fedelén trébelt s

vésett dombormben lovas harczi jelenet. A 17. szá-

zadból. Talpa újabb.

4594 KANÁL, ezüst, részben aranyozott. Mentje

alján paizsban G T betkbl álló monogramm és 1554

évszám bevésve. Gyrkkel és akantuszlevél-koszorúkkal

tagozott nyelének végén rózsával ékesített gomb.

4595 FÜLES CSÉSZE, részben aranyozott ezüstbl.

A 4605. számúnak párja. A 17. századból.

4596 . FÜLES CSÉSZE, ezüst, niellóval díszített.

Testén három rokokó kartusban egy-egy ül nalak,

kett mellett Ámor, a harmadik jobbjában jogart, bal-

jában madarat tart. Köztük AJ és R S betkbl álló

monogramm, a fenéken héber bet bevésve. 18. század.
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4597 . ÍLLATSZERTARTÓ, elefántcsont, ezüsttel mon-

tírozva. A 18. századból.

4598 - FEDELES CZUKORSZELENOZE, ezüst, préselt

és vésett ornamentumokkal és rokokó kartusokkal díszí-

tett. A fedél közepén kézidobot ver férfi és gitározó

n félalakja. Fenekén ötvösbélyegek. A i9. század

elejérl.

4599 . KÓKUSZDIÓ-SERLEG, fels peremén ezüsttel

montírozott, oldalán ezüst medaillonban bevésve : C C.

Talpa és nyele esztergályozott munka. Peremébe angol-

országi ötvösbélyegek beütve. A 19. század elejérl.

4600 . KÓKUSZDIÓ-SERLEG, aranyozott ezüsttel mon-

tírozott. A 16. század végérl.

4601 CSÉSZE, vörösréz-lemezbl verve, sötét- és

türkiszkék champlevé-zománczczal díszített boglárokkal

ékesítve. Délszláv, a 17. századból.

4602 . P'EDELES DOBOZ, 12 próbás ezüstbl, vert

és vésett munka. Ellipszisidomu testének fedelén kiemel-

ked gyr, hegyes vég, ferde gerezdekbl álló ko-

szom s csillagidm. Fenekén ötvösbélyegek. A 18.

századból.

4603 PIPA, belseje tajték, külseje ezüstlemez, melyet

levél- és virágornamentummal díszített áttört háló borit,

az éleken ezüst gyöngysorokkal. A mells oldalon két

kígyó által övezett ellipszisidomu kartusban kilenczpontu

korona alatt G G S betkbl álló monogramm bevésve

;

az oldallapokon egy-egy madáralak. Kupakja áttört

fedelén négypontú korona alatt P E bets monogramm,
a sorok alatt 1711 évszám bevésve.

4604 PALACZK, részben aranyozott ezüst, srófon

járó kerek, füles fedéllel. Szabályos hatoldalu oszlopot

ábrázoló testének mindegyik lapján a bányamvelésre

s a fémek olvasztására vonatkozó jelenetek bevésve s

az egyiken 1629 évszám. Fenekébe köralaku, öntött

— :m -
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ezüstérem van ersítve, mely az utolsó jelenetet s

Krisztust a keresztfán a két latorral s a néppel ábrá-

zolja. A fedél belsejében ellipszisidomu lapon Krisztus

feltámadásának reliefképe. A 17. század elejérl.

4605 FÜLES CSÉSZE, részben aranyozott ezüstbl,

vert, öntött és vésett munka. Nyolcz karélya közül

négyen kagylóidomu diszités van kiverve, a többi sima.

Fenekén magas dombormben gazdag gyümölcscsoport.

A 17. századból.

4606 . FÜLES CSÉSZE, ezüst, belsején aranyozott.

Nyolcz karélya közül négy legyez alakban haladó bor-

dákkal díszített, a többi négyben pedig a bányászatra

vonatkozó dombormüvek láthatók. A csésze lapján egy

plasztikusan öntött bányász síneken bányakutyát tol

maga eltt, egy másik pedig féltérdre ereszkedve kala-

pácscsal s ékkel az eltte fekv érczet töri. A 17.

századból.

4607 . GUSZTÁV ADOLF-ÉRDEMJEL, aranyozott

ezüstbl. Egyik oldalán Gusztáv-Adolf svéd király

(1611— 1632) dombormv mellképe, a másikon királyi

korona alatt az uralkodóra vonatkozó G A S betkbl
álló monogramm. Pereme áttört ornamentum. A 17.

századból.

4608 THEA-KANNA, két csuklón járó, forgatható

füllel és kiönt-csvel. Ezüst, öntött, vert és vésett munka.

F'enekén a bártfai hitelesít bélyeg. Bártfai munka, a

18. századból.

4609 HAJÉK, igaz gyöngyökbl
;

leveles virágot

ábrázol. A gyöngyök áttört gyöngyház-alapra vannak

ersítve, melynek részeit aranvléczek fzik össze. A 18.

századból.

4610 FÜLBEVALÓ, egy pár, igaz gyöngyszemekbl.

Fels része hatszirmu áttört rózsa, csöngje lepkeidomu.

A 18. századból.

- 337
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4611 , 4612 . MELLTÜ, 2 db, igaz gyöngyszemekbl.

A 18. századból.

56. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Öntött szobrocskák bronzból és sárgarézbl, zsebórák,

szelenczék, kulcstartók, plakettek, kámeák és intagliók,

evkészletek s egyéb tárgyak az aprómüvészetek körébl.

4622 . FEDELES SZEKRÉNYKE, vörös-, sárgaréz és

vas, aranyozva, vésett diszitésekkel. Fedelén egy féríi s

egy n mellképe, két keskenyebb oldalán egy-egy leve-

les ágon ül papagáj, mells s hátsó lapján két-két

férfi mellképe, fenekén vágtató egyszarvú. Fedelének bel-

sején hat nyelvvel csapódó vas-zár. Belsejében föld van,

melyet Dessewffy Arisztid 1848/49-iki magyar tábornok-

nak aradi sírjáról 1850-ben Dessewffy Kálmán hozott

magával s ereklyeként e szekrénykébe zárt. 16. szá-

zadbeli német m.
4624 . ILLATSZERTARTÓ, porczellánból, sokszín

zománczfestéssel és aranyozással. Nyílása ezüsttel mon-

tírozott. Mindkét lapján egy-egy festett virágcsokor. A
19. század elejérl.

4625 . PÉNZTÁRCZA, üveg-, aczél- és sárgarézgyön-

gyökbl varrott. A 19. század els felébl.

4626 ALAK, bronzból öntött. Féldombormtiben ten-

geri csigába fúvó szakállas férfinak mells testét ábrá-

zolja. Antik római.

4628 ZSEBÓRA, ütszerkezettel s boritó-tokkal. Ezüst.

Oldalán áttört lomb és virágornamentum, a lombok kö-

zött egy-egy mókussal. Belsejében bevésve a készít

neve és a készítés éve és helye : Gr. Glogau. Johann

Gcorg Bayer 1/90 . A borítékon áttört ornamentumok

;

az egyiknek négy medaillonjában egy-egy dombormv
ni mellkép

;
a másikon két madár által vont vitorlás

csolnakban Venus ül, fölötte röpül Ámor.

- sós —
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4629 . GYERTYAKOPPANTÓ, sárgarézbl öntött. A
szekrényke lapján dombormben kétfej sas. A 18. szá-

zad végérl.

4630 ZSEBÓRA, arany, kerületén igaz gyöngyökkel

kirakva. A hátlapon festett zománczczal pázsitos dom-

bon két ül nalak. A 19. század elejérl.

4631 PATRONTARTÓ HÜVELY. Cserkesz. Az 1848—
49-iki magyar szabadságharczból.

4632 TISZTI ÖV, vörös, zöld selyembl és ezüst-

fonálból. Az 1 848/49-iki magyar szabadságharczból való.

4633 SZELENCZE, teknsbéka-héjból, aranyozott

ezüstbl és avanturin-kbi. Oldalán hat bevésett kar-

tusban tájképek és sakkmustra. A 18. századból.

4634 . BURNÓTSZELENCZE, elefántcsont, békatekn,

üveg és bronz. Fedelén üveg alatt áldozati oltár eltt

antik ruházatú n. Empire.

4635 . BURNÓTSZELENCZE, csont, vésett díszítéssel

és felírással. Fedelén virágleveleken e felírás : Zum Anden-

ken geveicht. Három oldalán növényornamentumok, a

negyediken : Ein treuer Herz ohne solche liist Bei dér

Zeit gar selden Ist. Fenekén egy tiroli férfi s n, alattuk

:

Tiroler felirat. A 18. századból.

4636 . BURNÓTSZELENCZE, vörösrézbl, fehér opák-

zománczczal bevonva s ezen sokszín zománczfestéssel

féltett virágokkal, tájképekkel, épületekkel s egy férfi- s

egy nalakkal. A 18. századból.

4637 . SZELENCZE, flourit-kbl faragva, vörösrézzel

montírozva és gyöngyházzal kirakva. Fedelén két-két,

felhkbl kinyúló kar alul lángoló szivet, felül négy-

szög lapot tart, melynek közepén 3-mas szám látható.

Három sorban berakott felirata : Meinen Englischen

Schatzerl Die Worte sind gut,
Aber das ist nnr heber .

(Ennek kiegészített értelme : Meinen Englischen Schatzerl

Trcue. Die Worte sind gut, Aber das Herz ist mir
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lieber). Oldalán : I.8.I.3I.4.I.3.S.M. lángoló

szív. H . V . egy óra. W . W . W . M . lángoló szív.

W . H . 3 . 4 . 3

.

(Ennek értelme : Ich ahn eine Treue

;

ich führe ein treuen Sinn
;

mein Herz hat Unruhe

Tag und Nacht). A fenéken két lángoló szív s négy

könnyez szem. (Ezek értelme : Wenn zwei Herzen

scheiden, weinen vier Augen). A 19. század elejérl.

4638 . BURNÓTSZELENCZE, teknsbéka-héj, arany-

nyal és kékes szinti gyöngyházzal kirakva. Fedelén

üveglap alatt gyöngyökkel kirakott lebeg szalagon

összecsavart szke hajcsokor. A 18. századból.

4639 . BURNÓTSZELENCZE, teknsbéka-héj, esüsttel

és vörösrézzel montírozott. Fedelén medaillonban vésett

virág, melyet berakott levélkoszoru környez. A 18.

századból.

4640 . BURNÓTSZELENCZE, teknsbéka-héj, ezüsttel

berakott. Fedelén trónuson ül, keleti öltözet férfi s három

más alak. A 18. századból.

4641 . KANÁL, narancssárgára festett tülök-meritvel,

gyöngyházzal kirakott s bevésett csavarvonalaiban sár-

garéz-lemezzel diszitett hosszú nyéllel. A 17. századból.

4643 . ÖVRE VALÓ KULCSTARTÓ-PAIZS, aranyozott

vörösréz. Közepén avanturin és lapis-lazuli. Rokokó kar-

tust ábrázoló teste dombormv volutákkal és virágokkal

ékesített. Alsó részén forgó sarkon csüng karabin. A
18. századból.

4644 ÖVRE VALÓ KULCSTARTÓ, vörös arany.

Közepén áttört müvü kartusban forgatható zománczlap,

1 —31-ig terjed számozással a hónap napjainak feltün-

tetésére. A fedlapon egymás alatt a hét napjainak

franczia nevei bevésve : Dhn Lun Mar Mec Jen Ven

Savi. Alul a kulcsok számára hét csüng láncz. Franczia

munka, a 18. századból.

— 840 -
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4645 KÉS, csontnyéllel, mely faragott mben Szent-

Péter apostol plasztikus alakját ábrázolja. A 1(3. századból.

4646 . HÁROMÁGÚ VILLA, faragott csontnyéllel, mely

faragott miiben Szent-Pál apostol plasztikus alakját ábrá-

zolja. A 16. századból.

4647 PLAKETT, bronzból öntött. Fején levélkoszorú-

val díszített, jobbra néz imperator-ft ábrázol. A 18.

századból.

4648 PLAKETT, öntött vas. Kerek lapján balra néz,

allonge-parókás férfi mellképe dombormben. A 18.

századból.

4649 PLAKETT, bronzból öntött. Levélkoszorút visel

imperátornak fejét ábrázolja dombormben. A 18. szá-

zadból.

4650 PLAKETT, sárgarézbl öntött. Lapján a fiait

halálra Ítél Lucius Junius Brutus van ábrázolva dom-

bormben. A 17. századból. Valószínleg olasz.

4651 UTAZÓ EVKÉSZLET, brtokban. Áll, villá-

ból, késbl és tzdel tbl. Valamennyinek csontlemez-

zel borított vasnyele van. A kétágú villa nyelének egyik

oldalán a passió eszközei, a másikon e felírás bevésve

:

Gott liebeti und die Welt zugleich
,
schickt sicJi nicht in

Himmelreich. A kés nyelén egyoldali a passió eszközei,

a másikon e felírás : Wer gedcnckt aus Sele leiden, dér

wird ge7viss die Siinde ineiden. Pengéjének egyik olda-

lán kimaratott betkkel : Ein schóne Kiing
,
a másik ol-

dalon : Und Schneid darin. A tz-t nyelén istenszem

és virágos ágat tartó madár bevésve. Német, a 17.

századból.

4652 PLAKETT, sárgarézbl öntött. Lapján dombor-

mben Szz-Mária, kezében jogarral, két oldalt apró

alakokkal, felül négy cyrill-betüvel. Függeszt-lemezén

Krisztus dombormv, szembenéz feje. Görögkeleti

orthodox, a 18. századból.
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4653 4665 KAMEA, INTAGLIÓ és PECSÉTL-
GYÜRÜBE VALÓ K onyxból, fehér pasztából, karne-

olból, kalcedonból és ametisztbl. 13 darab. A 16— 18.

századból. A 4663. számú kékesszürke kalcedonból fara-

gott intaglió antik példány Zeuszt ábrázolja jobbjában

lándzsával, baljában szárnyas Victóriával.

57. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Kkorszakbeli és bronzkori tárgyak
;
átfúrt kkalapács

és kvés. Bronzból : kardok, sarlók, lándzsák, tokos

balták, fokos, spiráltöredék, karpereczek, cstingdiszek,

gombost és ujjvéd-spirálok. Az alábbi két darab

kivételével valamennyit Sárosmegyében, Kaproncza község

határában találták.

4686. Tr. Találták Boldogk-Újfaluban. 401)2. Kargyürii. Találták

a hódmezvásárhelyi határban fekv Mindszcnt közelében a Tisza part-

ján, egy emberi karcsonton.

58. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Magyar pénzek és emlékérmek.

i. Az Árpádházi királyok pénzei, iooo—

/

jo/.

I. (Szent) István. 1000—1038. IV. István. 1162 -1163.

Péter. 1038— 1041. és 1044— 1046. II. Endre. 1205—1235.

I. Endre. 1046—1061.

Salamon. 1063— 1074.

I. (Szent) László. 1077—1095.

Kálmán és II. Géza idejébl.

1095—1161.

I. (Róbert) Károly. 1308—1342.

Nagy-Lajos. 1342—1382.

Mária. 1382—1385.

Zsigmond. 1387—1437.

Albert. 1437—1439.

I. Ulászló. 1440-1444.

IV. Béla. 1235—1270.

V. István. 1270—1272.

V. István kora. Styria részére verve.

IV. (Kun) László. 1272—1290.

III. Endre. 1290—1301.

/30/

—

1526,

Interregnum. 1444—1446.

V. László. 1445—1457.

I. (Hunyady) Mátyás. 1458— 1490.

II. Ulászló. 1490—1516.

II. Lajos. 1516—1526.

Szapolyai János. 1526— 1540.

2. A vcgyesházbeli királyok pénzei.

Venczel. 1301—1304.

- 342 —
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j. A Habsburgházbeli

I. Ferdinánd. 1526 - 1564.

Miksa. 1564—1576.

Rudolf. 1576—1608.

II. Mátyás. 1608—1619.

II, Ferdinánd. 1619— 1687.

királyok pénzei. /526— 1780.

III. Ferdinánd. 1687— 1657.

I. Lipót. 1657— 1705.

I. József. 1705— 1711.

III. Károly. 1711—1740.

Mária-Terézia. 1740 1780.

4 . A Habsburg-Lolharingiái házból származó királyok pénzei. 1780— máig.

II. József. 1780— 1700. V. Ferdinánd. 1885—1848.

I. Fereucz. 1792—1885. I. Ferencz-József. 1848—máig.

4. Erdélyi fejedelmek pénzei. 1541— ////.

Bocskay István. 1605—1606. I. ApaflV Mihály. 1662—1690.

Báthory Gábor. 1608— 1613. II. Rákóczi Fcrencz. 1704— 1711.

Bethlen Gábor. 1618—1629.

5 . Magyar, vagy magyar vonatkozású emlékérmek.

59. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Külföldi államok pénzei és emlékérmei. Antik görög

s római pénzek.

/. Külföldi emlékérmek.

2

.

Külföldi államok és városok pénzei.

Anglia. Olaszország.

Belgium. Génua.

Zwolle város (Hollandia). Szardínia.

Törökország. Pápai állam.

Szászország. Anhalt.

Spanyolország. Francziaország.

Oroszország. Frankfurt város.

Ausztria. Nümberg város.

Salzburg. Milánó város.

Lengyelország.

3

.

Görögország és görög kolóniák.

Athén. Kr. e. 700—480.

Nagy-Sándor tetradrachmája.

Kr. e. 336—323.

Panormus.

Thasos.

Corcyra.

Corinthus.
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4. Római pénzek.

Triens romanus. Ivr. e. 338 körül.

Köztársasági ezüstdenár. Ivr. c. 268.

Q. Fabius Labeo. Kr. e. 144.

Marcus Antonius és Cleopatra.

Kr. e. 43—31.

Octavianus Augustus. Kr. e. 43

—

Kr. u. 14.

Agrippa. Kr. e. 39— Kr. u. 27.

I. Claudius. 41— 54.

Nero. 54—68.

Galba. 68—69.

Titus. 72—81.

Domitianus. 72—96.

Trajanus. 98— 117.

Hadrianus. 117— 138.

Antonius Pius. 138— 161.

I. Annia Faustina. f 141.

Marcus Aurelius. 140— 180.

II. Annia Faustina. *{• 175.

Commodus. 175— 192.

Crispina. -j* 183.

Septimius Severus Pertinax.

193-211.

Severus Alexander. 222— 235.

Júlia Mammea. f 235.

I. Maximimus. 235—238.

III. Gordianus Pius. 238—244.

Gallienus. 254—268.

Cornelia Salonrina.

II. Claudius (Gothicus). 269— 270.

Quintillus. 270.

Aurelianus. 270—275.

Probus. 277—282.

Diocletianus. 284—305.

Galerius Maximianus. 292—305.

II. Maximianus. 305— 313.

Licinius Filius. 317— 323.

II. Constantinus. 317—337.

Constantinus Gallus. 351— 354.

Valens. 364—378.

Gratianus. 367—383.

II. Valentinianus. 375—392.

Arcadius. 394—408.

AZ ABLAK MELLETTI FEGYVERÁLLVÁNYOKON.

Alabárdok, partizánok, pánczélingek, sisak, lándzsa

és csatacsillag.

4704 CSATACSILLAG, az u. n. „Morge/istern
u

.

Fából készült gömbjén három sorban 12 négyélü hegyes

vastüske. 16. század.

4705 LÁNDZSA, levélidomu vaspengével. 17. század.

4706 . PARTIZÁN. Szárnyain alul csipkésen bemet-

szett, fölfelé álló kisebb hegyes fogak. Igen hosszú,

háromszög lándzsája közepén kiemelked ersit-

gerinczczel bir. Köpje 10 szegleteire kovácsolt, két

oldalán a szárra futó pántokkal. 16. század.

4707 PARTIZÁN. Két fölfelé álló oldalszárnya alsó

élén egy-egy madárcsr-alakban lefelé görbül kampó,





Pánczélingek,

sodronyos

pánczélsapka

s

két

rákfarkas

sisak

a

17-

századból.
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ez alatt egy-egy háromszög, hegyes fog. Háromszög
széles szuronya kiemelked ersit-gerinczczel bir. KJ.

század.

4708 PARTIZÁN. Két bárdiapja alul tojásidomu,

háromszögben fölfelé hajló hegyes szárnyakkal. Szuronya

széles báromszögidomu. Lapja mindkét oldalán kétszer

beütve a stilizált liliomvirágot ábrázoló fegyverkovács-

bélyeg. Négyszögü nyele fels végén gömböly fej

rézszegekkel megersített vörös bársony
;
a köp végén

piros és sárga szinti rojt. 16. század.

4709 . ALABÁRD, az u. n. Ross-Schindcr . Levélalaku,

közepén szélesed lapja kétél s fels végén egy lefelé

hajló, kétél pengével, csúcsán pedig kétél szuronynyal

bir. Pengéje tövénél kétfelé vízszintesen elálló két hegyes

fog nyúlik ki. A hüvely végén vörös bársony s kék

bojt. A 15. századból.

4710 VAS-SAPKA, gömbszelvény-idomu kerek lemez-

zel s lecsüng sodronyhálóval, a mely lapos, négyesével

egymásba hajlított, összeér vég szemekbl áll, úgy

összeszve, hogy minden szembe négy más szem van

kapcsolva. Homlokrészének és arcznyilásának szélein

sárgaréz-szemekbl sztt bordr. Csipkés alsó része

felváltva vasból és sárgarézbl összesztt háromszög

csücskökkel díszített. Ezek fölött sárgarézbl besztt

keskeny csík halad körül. A Ki. századból.

4711 . PÁNCZÉLING, vassodronyszövetbl, mely apró,

lapos és szegecselt karikákból áll, úgy, hogy minden

egyes karikába négy más szem kapaszkodik. A 16.

századból.

4712 . ALABÁRD. A bárdlap félhold-alakban van

kivágva s három kulcslyuk-alaku nyílással áttörve.

Hosszú szuronya négyszögletes. A bárd lapján elmosó-

dott fegyverkovács-bélyeg. Német, a 16. századból.
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4713 . DÍSZPART1ZÁN. Lándzsája két szélén fogásán

bemetszett, egyik oldalán fölfelé hajló orral. Egyik

lapján bevésett lombok s virágok között fejedelmi koro-

nával díszített A V betkbl álló monogramm, melyet az

Annunciatio jelenetével díszített medaillon s egy láncz

övez. A másik oldalon hasonló ornamentumok között

fejedelmi koronával fedett paizs látható, mely az Annun-

ciata-rend lánczával s csüng medaillonjával van övezve.

Nyelének fels részét rojtos piros bársony veszi körül.

Olasz, a 17. századból. A monogramm Viktor Amadé

savoyai herczegre (fi 637-ben) vonatkozik.

4714 ALABÁRD, az u. n. Ross-Schinder. Teste a

4709. számúéval megegyez. Csúcsán négyéit! szurony.

16. század.

4715 . ALABÁRD, korzikai minta, az u. n. Korsekc.

Bárdja liliomvirágidomban jobb s bal felé hajló sarló-

alakú lemez, hegyes orral. Lapja mindkét oldalán vésett

fonadékdísz, szuronya négyélü. A köpü végén rojtos

szél vörös szövetbl hüvely, mely a nyolczszögletü

nyelet boritó vörös bársonynyal együtt rézszegekkel

van a nyélhez ersítve. Német, a 16. századból.

4716 ALABÁRD, korzikai minta, az u. n. Korseke.

Két szárnya liliomvirágalakban fölfelé hajló, hegyes

vég sarlót képez. Középtagja négyélü szurony. Lapja

két oldalon a keresztes világgömböt (Glóbus cruciger)

ábrázoló fegyverkovács-bélyeg beütve. 15. század.

4717 ALABÁRD, az u. n. Ross-Schinder. Teste a

4709. számúéhoz hasonló. Nyele fels része piros bár-

sonynyal és selyem bojttal díszített. 15. század.

4718 PARTIZÁN. Két szárnya félhold-idomban föl-

felé hajló. Szuronya fölfelé keskenyed pengéjének

közepén háromszögben kiemelked ersit-gerincz. Lapja

mindkét oldalán, szuronyának mintegy negyed részéig,

gazdag aranyozott lombornamentummal van ékesítve, a

— 34G —
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keresztez pontoknál egy-egy ellipszisalaku medaillonnal,

a melyek közül az egyik üres, a másikban czimer van

festve. Nyele végén rézszegecsekkel megersített vörös

bársonyhüvely. A 1 7. századból. Valószínleg franczia.

4719. DÍSZFARTIZÁN. Széles, tojásdad levélidomu

lándzsáján egy-egy kisebb, félkörü kimetszés, ezek alatt

pedig egy-egv kulcslyuk-alaku nyílás. A 16. századból.

4729 PARTIZÁN. Két oldalszárnya fölfelé hajló kisebb

orrt képez. Lándzsája széles levélidomu. A 1 7. századból.

4721 ALABÁRD. Bárdiapjának éle S alakban hajló s

nyílásokkal áttört. Foka lefelé görbül, madárcsridomu

orr. Négyélü szuronya tövében egy-egv jobb- s balfelé

néz hegyes fog. A 16. századból.

4722 ALABÁRD. Bárdiapján áttört hármas és ötös

pontok s egy keresztidomu fegyverkovács-bélyeg. Nyolcz-

szögletü nyele vörösre és fehérre festett. Német, a 1 7.

századból.

4723 ALABÁRD. Szuronya szélesebb lemez, ersit-

gerinczekkel. Mindkét oldalán pontozott alapon edzett s

vésett lomb- és virágornamentumok között K. F. (Kaiser

Ferdinand) betk, 1563 évszám s a kétfej sasos czimer-

paizs. A lenyúló nyélpánton bevésve: Nro 11. Egy 16.

századbeli alabárdnak modern utánzata.

4724 ALABÁRD. Bárdiapján s foka tövén apró, kerek

nyílásokkal áttörve. Német, a 16. századból.

4725. VÉRTES ROHAMSISAK, magyaros, kovácsolt

vasból, négy lemezbl alkotott rákfarkas nyakszirt-vérttel,

két fülvédvel s karéjos ellenzvel, melynek közepén

áttört nyíláson csavarral megersített orrvas csüng. A

1 7. század közepérl.

4726 PÁNCZÉLING, vassodronyszövetbl, mely apró,

lapos és szegecselt karikákból áll, úgy, hogy minden

egyes karikába négy más szem kapaszkodik. A 16.

századból.
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4727 ALABÁRD. Bárdiapján két keresztidomu, fok-

lapja tövében kettes és hármas áttört pontdisz. Nye-

lének fels részén reczésen font szövetbl való hüvely,

mely alul rojtokban végzdik. A 16. századból.

4728 . ALABÁRD. Bárdiapján öt, foka lapján két áttört

kerek nyílás. Német, a 16. századból.

4729 ALABÁRD. Bárdiapja vese-, szív- s kulcslyuk-

alaku nyílásokkal áttört
;

foka lefelé hajló madárcsr-

idomu hegyben végzdik
;

csúcsán négyéit! szurony.

Német, a 16. századból.

4730 . ALABÁRD. Bárdiapján két áttört X és 3 pont-

ból álló dísz. Német, a 16. századból.

4731 ALABÁRD. Bárdiapján áttört pontokból álló disz

s keresztet ábrázoló fegyverkovács-bélyeg beütve. Négy-

oldalú nyele fehérre és zöldre festett. 17. század.

A FALAK MELLETT.

4732 . TÁBORI HADI PÉNZTÁR, kovácsolt vasból.

Hengeralaku testét pántok övezik. Egyik végén apró

lemez, mely nyitható
;
alatta kulcsnvilás. A 1 7. századból.

4733 . MOZSÁRÁGYU, öntött vasból. Teste hornyok-

kal és gyrkkel tagolt. Két oldalán egy-egy kurta for-

gató tengely. Töve egyik oldalán gyujtó-lyuk. A 17.

századból. A makoviczai várból való.

4734 AJTÓ, barnára fényezett hársfa. Hossznégyszög-

idomu lapja alul s felül egy-egy bemélyitett, párkányos

léczczel beszegett mez, melynek közepén egy-egy nagy,

kerek, domboruan faragott epervirágalaku rózsa ül. A
két mez kerületén gazdag dombormv faragott lomb-

díszités, az áttört lombok között szlfürt alakú orna-

mentumok és körteidomu gyümölcsök. Közepén vasle-

mezre ersített, kovácsolt vasból való ajtóhzó-gyr,
oldalán vas-zár. A 17. századból. Egy bártfai polgárház-

ból való.
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4735 - 4738 . EGÉSZ VÉRT, 4 darab, simított vasle-

mezbl. All : sisakból, teljes mellvértbl, felkar-, könyök-,

alkar- és kézvédbl, fels s alsó lábszárvédbl és czi-

pkbl. A sisak arczlemezén a szemek számára vízszin-

tes, apró kerek, vagy függlegesen haladó nyílások. Há-

rom példányon a mellvért a hasi részen domború (az u. n.

Gdnsebrust), de valamennyi alul rákfarkas lemezekben

végzdik. 16. századi vérteknek modern utánzata.

4739 CZIMERTÁBLA, tölgyfából domboruan faragott.

Lapján a cserneki és tarkei Dessewffy-család czimere.

Körirata: THOMAS DESSEW DE CSERNEK ADNI
1724 DIE 20 96 (20 Novembris). CURA. (A felirat többi

részét tartalmazó darab hiányzik).

4740 ASZTALKA, barnára fényezett fa, sárgán és

fehéren tarkázott fekete márványlappal. Két keskenyebb

s egyik hosszabb oldallapján domboruan faragott koszorú

s két lecsüng feszton. A mells oldallap közepén a

ladoméri Ladomérszky-család domboruan faragott czimer-

paizsa. A 18. századból.

4741 MOZSÁR, öntött vasból. Testén domboruan

kiöntve : GE FI 1763.

4742 LÁDA, fa, feketére festett. Oszlopokkal s léczek-

kel díszített. A 17. századból.

A FALAKON.

4743 . MELLKÉP, olajfestmény. A Dessewffy-család

egyik férfitagját ábrázolja. Válla fölött a Dessewffy-czi-

mer. 18. század.

4744 . MELLKÉP, olajfestmény. A Dessewffy-család

egy férfitagját ábrázolja. 18. század.

4745 . MELLKEP, olajfestmény. A Dessewffy-család

egyik ntagját ábrázolja. Kezében csukott legyez. 18.

század.
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4746—4758.

4746 KÉP, „The Romps “
. Színes rézmetszet, pon-

tozó modorban. W. R. Bigg rajza után metszette Ru-

gendas 1798*ban.

4747 MELLKÉP, olajfestmény. A Dessewffy-család

egyik férfitagját ábrázolja. Válla fölött a Dessewffy-czi-

mer. 18. század.

4748 KÉP. „ The Truants “
. Színes rézmetszet, pon-

tozó modorban. W. R. Bigg rajza után metszette Ru-

gendas, 1 798-ban.

4749 „Scarcity in India “
. Színes rézmetszett, pontozó

modorban. H. Singleton rajza után metszette Bartolozzi.

18. század.

4750 OLAJFESTMÉNY. Játszó Amorettek. 18. század.

4751 KÉP. „ Rriíisch P/enty “
. Színes rézmetszet, pon-

tozó modorban. H. Singleton rajza után metszette Bar-

tolozzi. 18. század.

4752 . OLAJFESTMÉNY. Gyümölcsök, rákok s két

madár. A 18. századból.

4753 FALITÜKÖR, faragott és aranyozott fakeretben.

A 18. század végérl.

4754 . PÁZMÁNY PÉTER prímás arczképe. Rézmet-

szet, pontozó modorban. Hoffman rajza után metszette

A. Ehrenreich.

4755 GRÓF GYULAY IGNÁCZ arczképe. Rézmetszet,

pontozó modorban. Schedy rajza után metszette A.

Ehrenreich.
r I

4756 . KOHARY FERENCZ HERCZEG ARCZKÉPE.
Rézmetszet, pontozó modorban.

4757 BÁRÓ ORCZY LRINCZ arczképe. Rézmetszet,

pontozó modorban. Sdunder rajza után metszette A.

Ehrenreich.

4758 . GRÓF TELEKI MIHÁLY ARCZKÉPE. Réz-

metszet, pontozó modorban. Metszette A. Ehrenreich.
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4759 4782.

4759 . GRÓF MAJLÁTH JÓZSEF arczképe. Rézmet-

szet, pontozó modorban. Weide rajza után metszette

A. Ehrenreich.

4760 KÉP, üvegre festett. Szent zarándokot kutyá-

val s egy angyalt ábrázol. 18. század.

4761 4774 FEGYVÉRCSOPORT. Áll: 2 lánezos

csatacsillagból (1(5. század); 4 szablyából (17— 18. szá-

zad); 1 szablvapengébl (18. század); 1 gyermekkard-

ból (18. század); 1 lovassági kardból (18. század); 2

mellvértbl (18. század vége s a 19. eleje); 1 nemzetri

süvegbl (Sárosmegyébl, 18. század) és 2 shrapnel-

lövegbl (19. század).

4775 ÁLLÓ INGAÓRA, faragott s aranyozott fafog-

lalatban. Hat kis lábon álló négyszögü alja lépcszete-

sen tagozott, kétfell egy-egy plasztikus nalakkal s egy

gyermekkel. A számlap foglalata alatt két oldalt egy-egy

nfej ü s nkeblü oroszlántestü szfinksz, közötte plaszti-

kus szlindák levelekkel s fürtökkel, melyek az óra

tetején lév kosárból csüngenek alá. A számlap három

mutatója közül egyik a hónap napjait jelzi. A 18. szá-

zad végérl.

4776 MELLKÉP, olajfestmény. Férfit ábrázol, kezé-

ben czimzett levéllel. 18. század.

4777 . DESSEWFFY ANDRÁS mellképe. Olajfestmény.

18. század.

4778 . DESSEWFFY JÁNOS arczképe, olajfestmény,

fölirattal s 1557 évszámmal. A 18. századból.

4779 . MELLKÉP, olajfestmény. Dessewffy Istvánt

ábrázolja 75 éves korában. (+ 1742-ben.) 18. század.

4780 . DESSEWFFY PÁL mellképe. Olajfestmény.

Festette Barabás Miklós 1871-ben.

4781 —4782 ZÁSZLÓ, 2 darab, vörös, fehér és zöld

selyemszövetbl, aranyrojttal és aranybojtokkal. A fehér
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XI. SZÁMÚ TEREM. 4783 -4800.

csíkban e festett fölirat : ÉLJEN DESSEFTY KÁLMÁN.
19. század.

4783 . DESSEWFFY KÁROLY (f 1742-ben) arczképe,

olajfestmény. Válla fölött czimer és fölirat. 18. század.

4784 . DESSEWFFY MIKLÓS 75 éves korában. Olaj-

festmény. Válla fölött czimer és fölirat. 18. század.

4785 . DESSEWFFY LÁSZLÓ 94 éves korában,

(f 1771-ben). Olajfestmény. 18. század.

4786 . TÉRDKÉP, olajfestmény. A Dessewffy-család

egyik ifjú férfitagját ábrázolja. 18. század.

4787 . TERÍT, kék selyemalapon arany- s ezüstfo-

nalu hímzéssel. Közepén liliomlevelü zárt korona alatt

a szentlélek-rend lánczával köritett mezben a három-

liliomos Bourbon-czimer. Szélein leveles ornamentumok,

a sarkokban liliomlevelü korona alatt XV. Lajos franczia

király E E betkbl összetett monogrammja. Franczia

munka, a 18. század közepérl.

4788 4797 . FEGYVERCSOPORT. Áll: 2 lánczos

csatacsépbl (16. század); 1 szablyából (18. század);

3 szablya-, tr- és handzsárhüvelybl
; 1 puskacsbl ( 1 9.

század eleje) és 1 mellvértbl (19. század eleje).

4798 FALITÜKÖR, egészen üveg. Szélén csipkésen

bevagdalt s felül félkörü Ívben hajló kerete két oldalt

oszlopokat ábrázol. A keret köszörült s maratott virág-

és lombornamentumokkal diszitett, melyeknek motívumai

a rokokó és a magyar díszít stílus elemeibl vannak

összeállítva. Velenczei m, a 18. századból.

4799 KÉP. „ Labour & Health "
. Színes rézmetszet,

pontozó modorban. Barker T. rajza után metszette T.

Gaugein. 18. század vége.

4800 GLACZINGER S. úrn mellképe. Olajfestmény.

Válla fölött a Glaczinger-család S. G. betkkel oldalozo.tt

czimere és 1778 évszám.



XI. SZÁMÚ TEREM. 4801 4819.

4801 KÉP. „ Thefurze cutter“. Színes rézmetszet, pon-

tozó modorban. J. Barney rajza után metszette Reinolds

W. S. 18. század vége.

4802 4806. AZ ÖT ÉRZÉKET ÁBRÁZOLÓ KÉP.

Olajfestmény. Sorjában e föliratokkal : GUSTUS, ODO-
RATUS, TACTUS, VISSUS, AUD1TUS. A 18. századból.

4807 4812 A BOLDOGSÁG ÚTJA. Színezett knyo-
mat. Sorjában e föliratokkal : Dér scherzhafte Diebstahl.

Die Vergeltung. Schzvur der Liebe. Harmonische Ge-

fiihle. Das Gestandniss. Neue Liebe. A 18. század végérl.

4813. OLAJFESTMÉNY A három napkeleti bölcs a kis

Jézus eltt. Fehér márványlapra festve. A 17. századból.

4814. GRIDECZI HORVÁTH-STANSITH ANNA
MARIA 40 éves korában. Olajfestmény. 18. század.

4815 TÉRDKÉP, olajfestmény. A Dessewffy-család

egyik ntagját ábrázolja. 18. század.

4816. ÁLLÓ ÓRA CONSOLLAL, feketével márványo-

zott vörös teknsbékahéj-utánzattal, berakott sárgarézzel,

és öntött s czizelált sárgarézdiszitményekkel. Négy lábon

álló talpán egy-egy paripa fekszik s hátukon az óraszek-

rény lábait tartják. Az óralap alatt kétfogatu antik kocsit

(biga) hajtó ifjú, a négy oldalon pedig ugyanannyi kary-

atid. Az óra csúcsán Pallas Athéné ül. A Boulle Károly

András
,
XIV. Lajos franczia király leghíresebb asztalos-

mvésze (1642— 1732) által készített egyik órának máso-

lata. Eredetije a párisi Louvreban.

4817. ARCZKÉP, olajfestmény. A Dessewffy-család egyik

ntagját ábrázolja, kezében liliomvirággal. A 18. századból.

4818 ARCZKÉP, olajfestmény. A Dessewffy-család

egyik ntagját ábrázolja, kezében órával. A 18. századból.

A MENNYEZETEN.

4819. CSILLÁR üvegbl; a vasbordák bronzfestékkel

vannak bevonva. A 18. századból.



XII. SZÁMÚ TEREM. 4820- 4823.

XII. SZÁMÚ TEREM.

FEGYVEREK S HADI KÉSZLETEK, RÉGI PÉNZEK, EMLÉK-
ÉRMEK, EREKLYETÁRGYAK, ZÁSZLÓK, HADI VONATKO-

ZÁSÚ FESTMÉNYEK STB.

60. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Fegyverek, ágyúgolyók, sarkantyúk stb. a 13—36.

századból.

4820 PALLOS, kétél, vége felé hegyesedé) pengével,

mindkét oldalon egy-egy lapos vércsatornával. A penge

közepén mindkét fell sárgarézzel berakott jelvén}', a

markolatvasban pedig beütött fegyverkovács-bélyeg.

Markolatgombja lapított tömör henger, két oldalvást

emelked lapos púppal, fels végén kisebb négyoldalú

gúlával. A 14. századból. Valamikor Kassa városé volt.

4821 . PALLOS, lángolt él pengével, mindkét oldalán

három lapos vércsatornával. A penge egyik oldalán a

bevésett farkas-jegy
,
más oldalán a keresztes világgömb

(glóbus cruciger), e fölött pedig beütött kardcsiszár-

bélyeg. Keresztvasa egyenes, l. század. Ajánd. Lata-

bár Endre.

4822 . KARD, egyenes, kétél
;

a penge két oldalán

egy-egy lapos vércsatorna; keresztvasa vízszintesen álló

négyoldalú pálcza
; markolatgombja ellipszoididomu, kiálló

gerinczczel. Szarvasagancs markolatboritéka újabb. 13

—

14. század. Találták a Tarcza völgyében. Ajánd. Szlávy

Aladár.

4823 PALLOS, két kézre való, az u. n. „Ziveihatider *

,

vége felé hegyesed pengével. Keresztvasa végei felé



XII. SZÁMÚ TEREM. 4824 4832.

szélesed négyszögü pálcza, tömör markolatgombja nyolcz-

szögü. 13. század.

4824 . HÓHÉRPALLOS, hüvelyivel, egyenes, vége felé

keskenyed pengével, a penge közepén mindkét oldalon

20 cm hosszú vércsatornával. Egyik oldalán a sárga-

rézzel berakott farkasjegy és egy beütött, de megha-

tározhatlan kardcsiszár-bélyeg. Keresztvasa két végén

gömböcskével díszített hengeridomu pálczatag
;

marko-

lata barna brrel bevont s reczés vörösréz-dróttal körül-

csavart. A 16. századból. Kassa szab. kir. város tulaj-

dona volt s nyakazásra használták.

4825 BUZOGÁNY, sárgaréz feje 10 függlegesen

kiálló gerezddel bir. Feje alatt s nyele végén egy-egy

hosszabb, végein kiálló gyrvel díszített sárgaréz-henger,

az alsó közepe táján a kéz-szijj számára kerek nyílás.

Nyele középs része fekete brrel van bevonva. 17.

század.

4826 BUZOGÁNY, vasból, hosszú s feketére festett

újabb fanyéllel. Teste 12 négyszögü piramisalakú he-

gyes tüskével biró gömbalakot képez, az egyes tüskék

közötti mezk homoruan kivájvák. 14. század.

4827 , 4828 ., 4829 , 4830 ., 4833 . BUZOGÁNY, 5 drb.

öntött vasból készült ellipszoid-idomú fején kiálló kúp-

idomu tüskék. 17. század.

4831 NYELES BUZOGÁNY, egészen vas, sarkain

letompitott négyszögü nyéllel, négy kiálló hosszgerezddel

(az ötödik letörött). Mindegyik gerezden kiálló tüskék.

15. század. Találták a rozgonyi mezn, szántás alkal-

mával. Ajánd. Klimkovics Béla.

4832 . BUZOGÁNY, vas. Körteidomu feje 12 hossz-

gerezdbl áll, csúcsán apró gombbal. Nyélhüvelye hosszú

s hengeridomu. Sárga nyele fa. 16. század. Ajánd.

Komáromy Ferencz.



XII. SZÁMÚ TEREM. 4834—4846,

4834 . HADI SZEKERCZE, vasból, háromszög bárd-

lappal. 14. század.

4835 . UTÁSZ SZEKERCZE, vasból. Bárdiapján ke-

resztet ábrázoló fegyverkovács-bélyeg. 15. század. Talál-

ták a Muhi pusztán. Ajánd. Orczy Gyula.

4836 . UTÁSZBALTA, vas, uj tölgyfa nyéllel. Bárd-

iapján a stilizált liliomot ábrázoló fegyverkovács-bélyeg.

15. század. Találták Kassán, házépítés alkalmával. Ajánd.

Artimovics Tamás.

4837 . LÁNCZOS BUZOGÁNY, barnára fényezett fa-

nyéllel, melynek alsó végét vashenger födi. Fels végén

két egymást keresztez vaspánt, a felsben 8 szembl

álló vasláncz, az utolsó szemben tömör vasgömb, mely-

nek felülete egymást metsz bevésett vonalakkal van

czifrázva. A l. századból. Ajánd. Pilissy Antal.

4838 . SZAKÁLLAS NYÍLCSÚCS, számszerijjhoz való,

vasból. 14. század.

4839 . UTÁSZSZEKERCZE, vas, modern fenyfanyél-

lel. Nyakán kettskeresztet ábrázoló két fegyverkovács-

bélyeg beütve. 15. század.

4840 . CSATABÁRD, vas, tagló-alakú. Kurta nyaka

közepén a bárdlapig lóhere-levél alakban áttört, ennek

tövében bevert fegyverkovács-bélyeg. 15. század.

4841 . LÁNCZOS BUZOGÁNY, hengeralakú vaslemez-

zel borított nyele belsejében fa. Végén négy nyolczas

alakú szembl álló láncz, az utolsó szemben tömör vas-

gomb. 16. század.

4842 4844 . BUZOGÁNYFEJEK, sárgarézbl és

bronzból tömören öntve. A 15— 16. századból. A
4843. számút Fels-Metzenzéfen találták. Ajánd. Schmot-

zer Illés.

4845—4846 SISAK, vaslemezbl. Félgömbidomu testé-

nek közepén félholdalaku taréj emelkedik. 16— 17. század.
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4847 HAJÍTÓ-BÁRD, nyéllel és tüskével, egészen

vas. A 16. századból. Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

4848 . LÁNCZOS KORBÁCS, kovácsolt vasból, össze-

lapitott, egymásba illeszked nyolczasalakú lánczszemek-

bl fonva. A láncz végs szeme 5 cm. hosszúra nyúj-

tott négyszögidomú s felgörbitett vég gomb. 16. század.

4849 ., 4851 LÁNDZSA, vasból, hosszú, levélidomú

pengével. 13. század.

4853 KARDPENGE, vasból, egyél, késidomu testtel,

mely hegye felé keskenyedik. Széles foka alatt az egyik

oldalon lapos vércsatorna. Markolatlemezének egyik felén

kiszök párkány. 14— 15. század.

4855 . NYÍLHEGY, kovácsolt vasból, háromszög

hegygyei s két oldalt laposan kiterjed szárnyakkal. 14.

század.

4857 . NYÍLCSÚCS, kovácsolt vasból, számszerijjhoz

való. Teste kétágú, fecske-fark idomú hegygyei bir. Az

u. n. Gabelbolzeisen. Vadászathoz való. 16. század.

4860 . SZAKÁLLAS NYÍLHEGY, hosszú, sodrott nyak-

kal. 15 század.

4856 ., 4858 , 4859 , 4862 ., NYÍLCSÚCS, vasból.

Számszerijjhoz való. 14. és 16. század.

4863 NYÍLCSÚCS, kézi ijjhoz való, kovácsolt vasból.

A köpben a nyílvessz kurta töredéke. 14—15. szá-

zad. Ajánd. Mihalik József, ki azt a tornai vár donjon-

jának tövében találta.

4864 . HARCZI CSÁKÁNY, vas, fanyéllel. Foklapja

négyzetalakú lemez, csre tövén négyszög, ívben lefelé

hajló s hegyesen végzd testtel. Magyar, a 16. század-

ból. A legveszedelmesebb fegyverek egyike volt, mert a

fokos hegyes csre a sisakon és a pánczélon is áthatott.

4865 . HARCZI CSÁKÁNY, vasból, ellipszisalakú nyél-

lyukkal s ívben lefelé hajló hegyesed csrrel. Kurta

foka négyszögü lapban végzdik. Magyar, a 16. századból.

— 357 —
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4866 4900 . SARKANTYÚK, vasból, ónozott vasból

és sárgarézbl. Összesen 35 darab. A 12— 17. századból.

A 48(17. számú Anjou-kori példányt találták Szerencsen, az Árpád-

hegyen, ajánd. Klein Jen. A 4882. számú 14. századbeli példányt

találták Devecserben, ajánd. Csorna József. A 4883. számú Hunyady-

kori példányt találták Ságváron (Tolnamegye), ajánd. Vécsey István.

A 4803. számú 16. századból való -példányt találták a kassai nagy gát

mellett. A 4000. számú 15. századbeli tornasarkautyút ajánd. Szirmay

J ózsef.

A középkori magyar sarkantyúkat alakjuk szerint kronológiáikig a

következképen osztályozhatjuk.

I. Árpádkori sarkantyúk. A sarokvas szárai eleinte egyenesek, az

halakban meghajlított száridom a 11. század végén s a 12. elején

kezddött. A piramisalakú tüske a 11. század folyamán tnik fel,

ellenben a gömbös és lemezes tüske mindig az ívalakú szárvassal van

kapcsolatban.

II. Anjonkori sarkantyúk. A tüskés sarkantyúk különböz változatai

teljesen eltnnek, helyettük a tarajos idom j használatba, mely már

a 13. század közepe tájáu feltnik. E században a tarajtartó rúd még

nagyon rövid, de a 14. század folyamán a rúd meghosszabbodik s ál-

talán a sarkantyú egész teste megnagyobbodik. A sarokvas idomát

tekintve a 14. század els felébe azok tartoznak, a melyeknél a sarok-

vas görbülete a körívnek felel meg
;
a könyök/ormán hajló sarokvas a

14. század második felében kezddik.

III. Zsigmondkori sarkantyúk. A könyökszeren hajló sarokvas szárai-

nak a találkozás pontján kifelé görbül csúcsban végzdnek
;
a fölfelé

hajló tarajtartó rúd meghosszabbodik, a taraj pedig hatágú. A szárak

végein a ketts szijlyuk lép föl.

IV. Hunyady- és Jagelló-kori sarkantyúk. A sarkantyúk fölötte hosz-

szúak és nagyok lesznek. A 15. század dereka felé tnnek fel a széles

lemez sarokvassal és hosszú rúddal ellátott példányok. A 15. század

második felében, az egyenes sarokvassal együtt, feltnik a hármas, st
a négyes szijlyuk is.

4901 . Agyúcsnek záró csészéje, bronzból

öntött. 16. század. Találták Kassán, a „Csillag
41 nev épü-

let u. n. Bocskay-kápolnája padozata alatt.

4902 SZAKÁLLAS VÁRPUSKA, kovácsolt vasból.

Csöve nyolezszögü, hátrafelé fokozatosan vastagodó
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oszlop, alul háromszögidomú nyujtványnyal (szakái).

Gyujtó-lyuka üreges. A 16. század elejérl. Ajánd. Fejes

István.

4903—4909 . ÖT ÁGYÚGOLYÓ S KÉT ROBBANÓ-
LÖVEG, vasból. Találták a Szent-Erzsébet székesegyház

déli elépitményében.

4910 4914 ÁGYÚGOLYÓ, trachitkbl faragva. 17.

század. A munkácsi várból származnak. Ajánd. a mun-

kácsi fegyintézet igazgatósága és Lehoczky Tivadar.

4915 LÁNCZOS GOLYÓ, vas, belseje üreges, a nyí-

lás mellett egy apró füllel, melybe lánczot akasztottak.

A láncz másik végére egy hasonló golyó volt ersítve.

A két golyót két párhuzamosan felállított ágyúból ltték

ki. 16— 17. század.

4916 ÁGYÚGOLYÓ, kovácsolt vasrúdból vágva s szög-

letein laposra verve. Találták Füzéren, a vár alatt. Ajánd.

Eperjesi-Wittich Károly.

61. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Fegyverek, zablák s egyéb hadi felszerelések a 1 7 18.

századból.

4917

KARD, egyenes, kétél pengével, mely közepé-

tl kezdve toldott. Az alsó rész mélyen bevájt vércsa-

tornájában áttörések. Markolata lapos henger s végén

kis gömbbel díszített gombbal bir s egész felületén, a

szamárpatával biró kézvéd-gyürükkel együtt, durván

czápázott. Spanyol, a 16. századból.

4918 . LOVASSÁGI KARD, kétél, egyenes pengével,

ketts vércsatornával. 16. század. Találták Kassán, a

galambutczában, csatomaásás alkalmával. Ajánd. Jakab

Péter.
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4920 . LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél pengével,

mindkét oldalán a bevésett farkasjegygyei és 1414 hamis

évszámmal. Háritólemeze ellipszisidomu sima lap, mely

fölött a ketts S alakban görbül kézvéd-gyürük emel-

kednek. 17. század.

4921 LOVASSÁGI KARD, egyenes, kétél pengével.

Mindkét oldalán egy-egy bevert keresztidommal, melynek

egyikében a felfeszitett Üdvözít dombormv képe lát-

ható. Szívalaku háritólemezén trébelt levélornamentum.

Olasz (milánói?), a 16. századból.

4922 . PÁNCZÉLSZÚRÓ, az u. n. hegyestr
,

hüve-

lyével. Háromélü pengéjén egy-egy homorú vércsatorna

fut végig, barna brrel bevont markolata fölött, a penge

tövén, hullámos szárú leveleket és virágokat ábrázoló

vésett díszítés. Hüvelye barna brrel borított. A 17. szá-

zadból. Állítólag Petneházy Dávidé volt. Ajánd. Kraj-

nyik László.

4924 VÍVÓ TR, egyenes, kétél pengével, mely

tövén kétoldaluan domborodik, egyéb részében lapos

háromszögidomu. A penge tövén bevésett fonadék-diszi-

tés, vízszintes s csavart keresztvasa végein makkalakú

gombok, tömör vasmarkolata horonyokkal s szalagokkal

díszített, markolatgombja áttört. 1(3. század.

4925 TRKARD, egyenes, kétél pengével. A vér-

csatornába beütve : SEBASTIAN HERNANDEZ. A penge

tövén fegyverkovács-jelvények. Keresztvasa alakban

fekv bütykös ágat ábrázol, egyik oldalán dombormves,
vésett levélornamentummal, mely ezüstlemezzel van bo-

rítva. Hosszában gerezdes markolata barna brrel bevont.

Hatoldalu, körteidomu tömör markolatgombjának 3 mells
lapja domboran metszett díszítéssel bir, melyek szintén

ezüstlemezzel boritvák. A középs lemezen szárnyas

angyalf, a két szélsn lombornamentum. A 16. század-

ból. Készítette idsb Sebastian Hernandez toledói fegyver-

— ;$60 —
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kovács, a ki 1570 körül mködött. Ajánd. Latabár Endre.

(Pengéjének mintegy harmadrésze hiányzik.)

4927 ZABLÁNAK RÉSZE, kovácsolt vasból. 1 (>. szá-

zad. Találták Baktán. Ajánd. Csorna József.

4929 ZABLA, ónozott kovácsolt vasból. 1(3. század.

4930 PUSKACS, aczél. Tövén két sárgarézzel tau-

sált fegyverkovács-bélyeg. Az egyikben : MÁT HIAS
ROSS. Német, a 18. századból. Mathias Ross puskamü-

ves készítménye.

4932 GYERMEKKARD, gyengén görbül vaspengé-

vel s dombormves rokokó ornamentumokat ábrázoló

öntött sárgarézmarkolattal, mely plasztikus oroszlán fejben

végzdik. 1 8. század.

4933 TRKARD, egyenes, kétél pengéje tövén mind-

két felül berakott betk és 1525 évszám. Markolata uj.

A penge 1525-bl való.

4935 TRPENGE, egyenes, kétél, vége felé keske-

nyed testtel s ezen egy-egy vércsatornával. Mindegyikbe

beütve : IN N(OMINE) DOMINI. Markolatvasa négyszögü

pálcza. A 10. századból. Valószínleg spanyol. Ajánd.

ifj. Kemény Lajos.

4936 SZABLYA, végén kétél, hajlott pengével. Egyik

oldalán bevésve : FRINGIA, másik oldalán hatágú csil-

lag, sugárzó nap és félhold. Kosara áttört és vésett lomb-

ornamentum. Magyar. Pengéje a 18., a többi része a

19. századból.

A FRIXCJIA szó finom aczélból készített kardot jelent. A nevét

ebbl a Rákóczi-féle jelmondatból magyarázták : Franciscus Rákóczi

In Nomine Géntis Insurgit Armis, míg a németek szerint annyi volna,

mint: F(ridericus) RCex Hungáriáé) I(n) G(ermania) I(nif'crotor

,

A(ugustus). E jel mondatos magyarázatok onnét keletkeztek, mert a

régebbi szablyapengékre gyakran van rávésve a l'RIXGIA, vagy néha

a FRANGIA szó. Hogy azonban ez Rákóczival nincs összefüggésben,

kiderül abból is, hogy e szó már Bocskay István l;>9o. évi végrende-

letében elfordul s mint ezt Thurzó György 1612-iki leltára megma-
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gyarázza, tulajdonkép a kardnak vasát nevezték fringiának. Maga a

szó olasz eredetre vall s a déli szlávoktól jutott hozzánk.

4938 SZABLYA, hüvelylyel, ívben görbül s végén

kétél pengéje egyik oldalán bevésve : FRINGIA, a má-

sikon két hatágú csillag között a holdsarló. Gerezdes

markolata fekete brrel boritott. Magyar, a 18. századból.

4939 SZABLYA, gyengén hajló, végén kétél pengé-

vel. Egyik oldalán FRINGIA, a másikon sugárzó nap,

félhold s egy nagyobb és 4 kisebb nyolczágu csillag

bevésve. Ellipszisalak kosara két hossznégyszögü nyí-

lással áttört sima lemez, gerezdes markolata fehér kígyó-

brrel bevont. Magyar, a 18. századból.

4940 . SZABLYA, HÜVELYLYEL. ívben hajló pen-

géje egyik oldalán bevésve : FRINGIA, a másikon két

nyolczágu csillag között sugárzó nap és félhold. Gerez-

des markolata barna brrel boritott, kézvédje, kereszt-

vasa és markolatlemeze sárgaréz. Fekete brrel bevont

hüvelye sárgarézzel montírozott. Magyar, a 18. századból.

4942 SZABLYA, hüvelylyel. Gyengén görbül s végén

kétél pengéjének egyik oldalán bevésve : Sül> hoc signo

vinces, egy ketts kereszt, ez alatt pedig : Deus Exerci-

tum Bellától' forthissime Esto mecum. A másik oldalon

bevésve : a holdsarlón álló boldogságos Szz képe, alatta

e felirat : Maria Mater Dei Patrona Hungáriáé Sub

tunm Praesidium Confugio. Gerezdes markolata barna

brrel boritott. Keresztvasa, kézvédje és plasztikus

oroszlánft ábrázoló markolatlemeze öntött sárgaréz.

Hüvelye barna brrel bevont és sárgarézlemezzel montí-

rozott. Magyar, a 18. századból. Ajánd. Vendégi Gábor.

4943 . DÍSZKARD, HÜVELYLYEL. Ersen görbül
pengéje végén kétél s mindkét oldalán bevésett hatágú

csillaggal, félholddal, sugárzó nappal s ezek alatt hadi

trófeákkal ékesített. Keresztvasa és markolata gazdagon
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trébelt dombormv virágokat feltüntet esüstlemezzel

borított. Tömör keresztvasa két végén relief kagylóidom.

Fekete brrel borított hüvelyét növényornamentumokkal

kivert három ezüsttok díszíti. Kardkötje vörös zsinór.

A penge 17. századbeli, a többi a 18. századból. Az

ezüstveretek török ötvösmvek. Ajánd. Brunner Ferencz.

4944 DÍSZKARD, hüvelylyel, végén kétél, ersen

görbül damaszkpengével. Mindkét lapján szabálytalan

kartusban török feliratok beedzve. Keresztvasa ezüstözött

sárgaréz, középs mezejében a magyar koronás czimer-

paizs domború képével. Markolata fekete tülök. Fekete

brrel borított hüvelyén három ezüstözött sárgaréz-tok,

ezeken domboruan kivert rokokó volúták és virágok.

Kardkötje aranyozott ezüstfonállal hímzett vörös szatv-

tyán-br. 18. század.

4946 . GOLYÓVET NYILPUSKA, agya barnára fé-

nyezett fa, ívpántja, húrtartója és hossztengelye aczél.

A húrfeszit szerkezet egykarú emel-rúd, kanálalaku

végzdéssel. Nyelén beütött fegyverkovács-bélyeg, mely

pajzsban álló madarat s e fölött S B betket ábrázol.

A 17. századból. Ajánd. Klimkovics Béla.

4947 . PÁNCZÉLSZÚRÓ TR, hüvelylyel. A hároméit!

penge egyik lapján az ágyúk kaliberének mérésére szol-

gáló beosztás, 1, 3, 6, 9, 12, 14, 16 stb. 120 bevésett

számjegyekkel. Apró keresztvasán vízszintesen elálló két

gombja csavart, markolata szaru, ferdén haladó gerez-

dekkel, melyekbe apró csontlemezkék vannak beillesztve.

Markolatgombja csavart. Hüvelye sárgarézlemezbl való.

A 16. századból. Ajánd. Szentléleky Gyuláné Kulmann

Mária úrn.

4949 ., 4950 LPOR EREJÉNEK MÉRÉSÉRE SZOL -

GÁLÓ ESZKÖZ, elre csapó kovás szerkezettel La-

piczkás idomú ketts lemez közepén függleges henger
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áll a lpor számára. Végén apró mutató s a végs lap

szélére félkörben bemetszett 1— 14-ig és 1 20-ig terjed

számskála, benne fogaskerék. A 17. századból.

4951 . LPOR EREJÉNEK MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ
ESZKÖZ, vasból, hengeralaku, gyujtólikkal ellátott csö-

vecskével, e fölött fedéllel s fokokra beosztott fogas ke-

rékkel. 17. század. Ajánd. dr. Csorba Gyula.

4952 KULCS, vasból. Kereklakatos lfegyver tzla-

katjának a felhúzására való. A 17. század elejérl.

4953 . LFEGYVERNEK TZLAKATJA, hátracsapó

kovás szerkezettel. Lapján vésett dombormv kartusok

;

a baloldaliban folyón átvezet tornyos khíd, sárkányán

tornyos épület. Tzktartó peczkének mells fala tátott

szájú szörnyállatot ábrázol. Bels lapján a fegyverkovács

neve bevésve
: Johan Wideman Prag. 1 7. század.

4954 . LFEGYVERNEK TZLAKATJA, hátracsapó

kovás szerkezettel. Lemezén bevésett lombdiszitések,

kartusok és volúták
;

bal részén két férfi, az egyik

szarvasok felé l. A középs kartusban a fegyverkovács

neve bevésve : Rochus Wastl in Wienn. 1 7. század.

4955 . KEREKLAKATOS FEGYVERNEK LAKAT-
MINTÁJA, vasból, felhuzó-kulcscsal

;
kakasában tzk.

Modern. Ajánd. Rottauscher Károly.

4957 PUSKACS, aczélból. Tövén ágaskodó orosz-

lánt ábrázoló bevert s aranynyal tausált fegyverkovács-

bélyeg. Csöve lapján bevésve s ezüsttel berakva : 10

ADRE KUCHNREITER AN REGENSBVRG. A híres

Jókaim Andreas Kuchenreiter regensburgi fegyverkovács

müve. 18. század. Találták Péch-Ujfaluban. Ajánd.

Péchy Elemér.

4959 SÚLYOM, az u. n. „Spanische Rcitcr
M

,
ková-

csolt vasból, négy hegyes vég ággal, melyek ugv van-

nak elhelyezve, hogy az egyik mindig fölfelé áll. Lovak
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lábai elé szórták. 1 7. század. Találták a szalánczi vár

alatt. Ajánd. Pelczer Károly.

4960 DRÓTKEZTYÜ, lapos és aklákkal összeszege-

cselt sárgarézszemekbl szve, ezüstözve. Bélése szarvas-

br. 17. század. Ajánd. Ágh Imre.

4961 4964 SARKANTYÚK, vasból. Összesen 4 drb.

A 16— 17. századból.

4íM»l. szánni, 17. századból való tornasarkantyút találták Alsó-

Kázsmárkon. Ajánd. Péchy István. A 4íM>2. szánni 16. századból valót

ajándékozta Medveczky Kálmán.

4965 . LPORTARTÓ, fekete préselt brrel bevont

teste félholdalakban hajlik s egyik végén hegyes csúcsba

fut. Felületén levelek és virágok, bels hajlásában áttört,

rugós vaslemez, mely a lportartó nyílását kupakalaku

fedélkével elzárja. A 16. századból. Ajánd. Scholcz Mihály.

4966 . PUSKAPORTÁRTÓ, elefántcsontból. 16. szá-

zad. Ajánd. Willnrotter Henrik.

4967 PISZTOLY, ötlövet, gyutacsos szerkezettel,

öt hengeridomu damaszk csvel, melyek körben vannak

egymás mellé helyezve. Középs lemeze aljába benyom-

va: MARIETTE BREWETE. Franczia, a 19. századból.

Ajánd. Weinstein Ármin.

4968 . SZRÖNYOS PISZTOLY, elrecsapó kovás

szerkezettel. Tüzkamrája falán bevésett hadi trófeumok.

A 18. század végérl.

4971 . PISZTOLY, elrecsapó kovás szerkezettel, bera-

kott sárgaréz díszekkel, vésett faagygyal, mely sárga-

rézzel montírozott. A 18. századból. Találták a nagy-

sárosi várban. Ajánd. Péchy Elemér.

4972 LOVASSÁGI PISZTOLY, egy pár, elrecsapó ko-

vás szerkezettel. Sima csöve aranyozott sárgaréz-lemezzel

borított. Három lapja, csöve vége, ravaszvédje, agyának

kupakja és tzkamrájának fala bevésett levélornamentum-

mal díszített. A 1 7. század végérl. Ajánd. Szányi Gyula.
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4975 PISZTOLY, egv pár, elrecsapó kovás szerke-

zettel. Lapos faagya végén aranyozott sárgaréz-kupak,

melyen 2—2 harczoló lovas vitéz van dombormben
ábrázolva. A 1 7. század végérl.

4979 PISZTOLY, elrecsapó kovás szerkezettel, az

egymás alatt fekv dupla cs oldalán két kakassal s két

tüzkamrával. Ravaszvédje s agykupakja vaslemez, az

utóbbin bevésett virágok. Az egyik tüzkamrán bevésve

:

L THONVS LIEGE. A 17. századból. Készítette : L. Tho-

nus Lüttichben. Állítólag gróf Bercsényi Miklós fegyver-

tárából való. Ajánd. Stépán Gábor.

62. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Az 1848/49-íki magyar szabadságharczra vonatkozó

ereklyetárgyak.

4981 . GYÁSZJELENTÉS báró Luzsénszky Pál (lásd

földszint 78. sz. a.) haláláról. Kassán, 18(39. decz. 18.

Ajánd. Miskoltzy János.

4982 . TEMPLOM MINTÁJA, fényezett máhagonifából

frészelve. A freiburgi (Baden) templomot ábrázolja.

Készítette báró Luzsénszky Pál fogságában, 1849-ben.

4983 ZACSKÓ, vörös és fekete szrfonalból horgolva.

Szent-Miklóssy Antal politikai fogoly készítette 1849

után. Ajánd. özv. Jankovich Ottóné úrn.

4984 LÁNCZ, egy darab hársfából faragott. 20 szem-

bl áll. Egy 1848 49-iki szabadsághs rabmunkája.

4985 KENDÓ, fehér selyem. Lapja közepén József

nádor nyomtatott mellképe körirattal. A három sarokban

István fherczeg, Kossuth Lajos és Deák Ferencz képe,

a negyedikben a magyar czimer. 184(3-ból. Ajánd. Demk
Imréné úrn.

4986 NYAKKEND, kék és fehér selyemfonálból háló

módjára kötött. Készítette egy 1848 49-iki szabadsághs

a josefstadti börtönben. Ajánd. Ujházy Józsefné úrn.
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4987. ZACSKÓ, kék, fehér és vörös szinü sodrott

selyembl horgolt. A josefstadti börtönben készítette

Leutsch Albert politikai fogoly a múlt század 50-es évei-

ben. Ajánd. Ujházy Józsefné úrn.

4988. KERESZT, fenyfa-pálczikákból összeróva. Ké-

szítette báró Luzsénszky Pál a szabadságért szenvedett

fogságában, 1849 után. Ajánd. báró Melczer Georgina

és Malvin urhölgyek.

4989. ÁGYÚNAK MINTÁJA, kétkerek lafettával.

1848/ 49-bl. Ajánd. Lincz Vilmos.

4990. POHÁR, üvegbl. Oldalán e floursavval mara-

tott felírás i Fogsági Emlékül B K M ncik Sz A. Kassán

ió’jo Sept. 13 : kén. (Fogsági emlékül báró Luzsénszky

Minnának Szirmay Antal stb.) Meskó Sándor hagyatéka.

4991. VERBUNGOS SARKANTYÚ, egy pár, vasból,

két nagyobb s ezek között egy kisebb taréjjal. 1848-ból.

Katonatoborzásnál használták. Ajánd. Krusinszky Gyula.

4992. KARPERECZ, hársfából faragva. Béklyót ábrá-

zol. Piros plüssel borított felületén fabetükkel EMLÉK

1851 fölirat. Egy politikai fogoly munkája.

4993,

4994. KARPERECZ, hársfából faragott ;
béklyót

ábrázol,' apró lakattal lezárva. Plüs borításán fabetükkel

:

A RAB EMLÉKE fölirat. Egy politikai fogoly munkája

a múlt század 50-es éveibl.

4996. VITÉZSÉGI ÉRDEMJEL, ezüst, piros selyem-

szalagon. Koszorút ábrázol. 1848/49-bl. Revisnyei Re-

viczky István parancsrtiszt fhadnagyé volt. Ajánd. özv.

Reviczky Istvánná úrn.

4997 . FARAGVÁNY, fa. Lapja egyik oldalán dom-

bormben gyümölcsökkel telt kosár, a másikon Ml N-

KATS 1850 fölirat kifaragva. Hauszer munkácsi politi-

kai fogoly müve.

4998. KÁPOLNA, mahagóni deszkából lombfüreszszel

s faragással készült. A kassai Szent Mihály-kápolna
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XII. SZÁMÚ TEREM. 4999-5005.

primitív másolata. Készítette báró Luzsénszky Pál fog-

ságában (1849— 1854). Ajánd. Seiler Lrincz.

4999 FARAGVÁNY, hársfából, nyolczszögü lépcsze-

tes talapzattal. Lapja egyik oldalán Kossuth L. dombor-

mv arczképe, a másikon MUNKÁCSI EMLÉK 1850

felirat. Egy politikai fogoly munkája.

5000 . KARKÖT, ébenfából faragott, 13 csuklón járó

ízületbl. Egyik végén paizsidom, ebben béklyó és láncz.

Egy politikai fogolv müve a múlt század 50-es éveibl.

5001 KARPERECZ, kovácsolt vasból, rablánczot

szimbolizáló 19 kisebb-nagyóbb szembl, kis lakattal. Az

1848/49 utáni elnyomatás idejébl, a mikor az ilyen kar-

kötket úri hölgyek viselték. Ajánd. özv. Jankovich Ottóné.

5002 . FAFARAGVÁNY, keretben, üveg alatt. A mun-

kácsi várat ábrázolja dombormben. Alatta papírszalagon

e nyomtatott vers :

Hátlapja tükör. Egy politikai fogoly müve a múlt szá-

zad 50-es éveibl.

Mindkettnek végén egy-egy áttört B bet, ezekben egy-

egy kis lakat s egy 1 1 szembl álló faláncz, a közép-

sn falakattal. Politikai fogságában faragta báró Luzsénszky

Pál a múlt század 50-es éveiben. Ajánd. báró Melczer

Georgina és Malvin úrhölgyek.

5004 . PA PÍRVÁGÓ KÉS, hársfából. Nyelének zöld

plüss borítékán domború fabetükkel AR AD és 1850.

Valószínleg Gedeon Miklós 1848/49-iki rnagy rab-

munkája. Ajánd. Meskó Sándor.

5005 . GYÜRÜ, vörös, fehér s zöld szinti rostból fonva.

Keskeny karikáján befonva : EZ A SZÍV HOLTIG
HÍV 28 AVG. Rabmunka az 1848/49 utáni idkbl.
Ajánd. Ujházy Józsefné úrn.

Emlékül ál e Vár

Hol annyi Int Kebel

Hon és szabadságért

Epedve sorvad el.
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5006 MELLT, fából faragott, aranyozott rézkeretbe

foglalva. Mells lapján farkát szájába fogó kígyó és

EMLÉK, a hátlapon a magyar czímer s MUNKÁCS
1850 kifaragva. Egy politikai fogoly müve. Ajánd. Uj-

házy Józsefné úrn.

5007 MELLT, fából faragott
;

teste áttört ornamen-

tum, közepén plüsslapocskán a remény szimbólumával.

Hátlapján AR AD. Aradi fogságában készítette Gedeon
Miklós rnagy. Ajánd. Gedeon Jen.

5008. PECSÉTNYOMÓ GYR, 4 darab, öntött vas-

ból. Az 1848/49 utáni elnyomatás idejébl. Ajánd. Lincz

Vilmos.

5009. KARPERECZ, hársfából faragott. Béklyót ábrá-

zol. Barna plüssel bevont karikáján (A) RAB EMLÉ(K)E
fölirat. Politikai fogságában faragta báró Luzsénszky Pál.

Ajánd. báró Melczer Georgina és Malvin úrhölgyek.

5010. KARPERECZ, fából faragott; teste 10 ízbl áll,

ezeken EMLÉK 1851 fölirat és a magyar czimerpaizs

kifaragva. Készítette aradi fogságában Gedeon Miklós

rnagy. Ajánd. Gedeon Jen.

5011. KARPERECZ, puszpángfából faragott
;

teste 9

ízületbl áll. A zárótagon lánczos bilincscsel megvasalt

kéz van kifaragva. Egy politikai fogoly munkája a múlt

század 50-es éveibl.

5012. KARPERECZ, puszpángfából faragott. Egy poli-

tikai fogoly munkája a múlt század 50-es éveibl.

5013 KÉP
;

papírlapon sokszín üveggyöngyökbl

kivarrt sast ábrázol, zöld lombokkal s e fölirattal : EM-

LÉK A KASSAI P(OLITIKAI) F(OGSÁGBÓL). 1852.

Egy, a kassai „Fekete sas“ épületében rabságot szen-

ved politikai fogoly munkája. Ajánd. özv. Zemányi

Rezsné úrn.

5014. TÁVCS, tokkal, sárgarézbl. Készítette G.

Richardson Londonban. Brtokján pontozott betkkel

:

— 369 — ‘24



XII. SZÁMÚ TEREM. 5015—5021.

Becses emlék a n. sarlói csatából. Irányi. Irányi István

1848/49-iki honvéd hadbíróé volt. Ajánd. özv. Jászay

Istvánné úrn.

5015. VERBUNGOS SARKANTYÚ, egy pár, vasból.

1848-ból. Ajánd. Petrányi Géza.

5016. VIRÁG ÉS LEVÉL, kiszárítva, keretben üveg

alatt. A leveleket gróf Batthyányi Kázmér miniszterelnök,

a virágokat Dembinszki 1848/49-iki magyar tábornok

sírjáról hozta Párisból Pózner Mária. Ajánd. Pózner Gábor.

5017 FARAGVÁNY, fzfából, apró darabkákból össze-

rótt imazsámolyszerü építményt ábrázol kis kereszttel.

Egy 1848/49-iki szabadsághsnek a munkácsi börtön-

ben készített rabmunkája. Ajánd. Ujházy Józsefné úrn.

63. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Fegyverek, zászlószalagok, csákók s egyéb ereklye-

tárgyak az 1848/49-iki magyar szabadságharczból. Alul

egy olasz briggantine a 16. századból stb.

5018. ZÁSZLÓSZAI^AG, fehér selyem, ezüstcsipkével

beszegve. Egyik szalagján vörös és zöld zseniliával s apró

ezüstgyöngyökkel kihimezve: QSJU<ÁJC'J3t/UNCDZ6JJ
DJJS ! <A' HÍCc?, a másikon : SZJl-

'BiADSJS' JCJVJVcAScA BCSyCékí CBJ6JD. A
pozsonyi 4-ik zászlóaljé volt. Ajánd. Glósz Aurél.

5019 NEMZETRI CSÁKÓ, fekete viaszkos vászon-

nal borított. Ajánd. dr. Csorba Gyula.

5020. NEMZETRI CSÁKÓ, fekete posztó. Mells
részén a koronás magyar czímer pléhbl. A csákó pléh-

szalagján GÖMÖR . M . 1 felirat.

5021 NEMZE PÓRI CSÁKÓ, vörös posztóból. Elül

plehb )1 a koronás ma^\'ar czímer, oldalán nemzetiszinü

sujtás. Forgórózsája mögött fekete strucztoll-forgó.

- :$70



XII. SZÁMÚ TEREM. 5022 5032.

5022 . TISZTI CSÁKÓ, fekete posztóból s feketére

fényezett brbl. Peremén széles aranysujtás. Ajánd.

Szirényi Endréné úrn.

5023 . NEMZETRI CSÁKÓ, vörös posztóból. Mells

részén a koronás magyar czimer, pléhszalagján GÖMÖR
I. felirat. Oldalán nemzetiszinti sujtás.

5024 . NEMZETRI CSÁKÓ, fekete posztóból. Ellen-

zje fölött a koronás magyar czimerpaizs. Forgács Jó-

zsef 1848/49-iki magyar nemzetré volt.

5025 . NEMZETRI CSÁKÓ, fekete posztóból. Pléh-

szalagján kiverve : ABAUJ. V. Rózsája nemzetiszinti.

Ajánd. a Klimkovics-testvérek.

5026 . NEMZETRI CSÁKÓ, vörös posztóból, fekete

toliforgóval, oldalán nemzetiszinti sujtással. Pléhszalag-

ján kiverve : ABAUJ . V.

5027 . VADÁSZTISZTI CSÁKÓ, zöld posztóból, fénye-

zett fekete brbl, gazdag aranysujtásokkal. Kerek kokár-

dája közepén pléhbl vadászktirt. Gróf Vay Károly

1848/48-iki els vadász-zászlóalj i rnagyé volt. Ajánd.

gróf Vay Tihamér.

5028 . NEMZETRI CSÁKÓ, vörös posztóból. Pléh-

lemezén kiverve : ABAUJ . VÁR.

5029 . TISZTI ÖV, nemzetiszinti selyemszalagból, 2

rojtos bojttal. Ezeken a koronás magyar czimer és V. F.

betk beszve. Farkas László 1 848, 49-iki 10. honvéd-

zászlóaljbeli századosé volt. Ajánd. Farkas István.

5031 HONVÉDTISZTI ÖV, fehéralapu selyemszala-

gon besztt zöld s vörös selyemcsíkokkal s 2 fehér

rojtos bojttal. A bojtok feje hálózatosán áttört s a háló

alatt ezüstlemezzel borított.

5032 . HONVÉDTISZTI ÖV, nemzetiszinti szalagból,

2 rojtos bojttal. P'ülhegyi Henrik 1848/49-iki rnagyé, a

72. honvédzászlóalj parancsnokáé, volt. Ajánd. özv.

Fülhegyi Emilné.
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5033 . HONVÉDTISZTI KARD, hüvelylyel, gyengén

görbül, végén kétél pengével. A penge tövén egyfell

beütött halálfej, másfelül korona alatt K fegyverkovács-

bélyeg. Hammersberg László 1848/49-iki nemzetr-

fhadnagyé volt. Ajánd. Hammersberg Lászlóné úrn.

5034 . HONVÉDTISZTI KARD, hüvelylyel, ívben gör-

bül, végén kétél pengével. Keresztvasán, kézvédjén,

markolatlemezén és hüvelyén metszett virágok, levél-

díszek s hadi trófeumok.

5035 . PISZTOLYFOKOS. Barnára fényezett fanyelében

elrecsapó kovás szerkezet pisztoly. Karcsú fokosa

lapján bevésett díszítmények között róka, szarvas és

2 vadászkutya. A 18. századból. Ajánd. Szányi Gyula.

5036 . PISZTOLYFOKOS, fényezett fanyelében pisz-

tolycs, melynek gyutacsos csapószerkezete van. Végén

vashüvelyben töltvessz. A 19. század közepérl.

5037 DÍSZATILLA, megygyszinü selyembársony, sö-

tétebb vörös gombkapcsoló sujtással, hét vörös üvegbl

készült gombbal. Szemere Bertalan 1848/49-iki belügy-

miniszteré s miniszterelnöké volt.

5038 . ZÁSZI^ÓSZALAG, vörös, fehér és zöld szinü,

arany rojttal beszegett szalagokból. Lapján aranyfonállal

kihimezve, a fehér szalagon : Szabó Mária 1848. A
zöldön : 42. zászlóalj. A vörösen kerek fémpitykékkel

:

„Szent az ügyünk
,
nem rettegünk A 42. honvédzászló-

aljé volt. Ajánd. Gedeon Lajos.

5039 KARD, gyengén görbül pengével, mindkét

lapján beedzett ornamentumok között feliratok : Erinne-

rung. 13. 14. 13. Márz. 1848. Az 1848. évi bécsi már-

cziusi forradalomban szerepelt.

5040 KARD, hüvelylyel, egyél, görbe pengével,

mindkét oldalán hosszú, lapos vércsatornával. Gerezdes

markolata brrel borított. Keresztvasa, markolatlemeze
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és kézvédpántja sárgaréz. 1848-ból. Egy 14 esztends

honvéd-tüzéré volt. Ajánd. Lincz Vilmos.

5041 DÍSZKARD, hüvelylyel. Aczél markolata s fekete

brrel borított hüvelyének lemeze apró, szegletesfej ü aczél-

szegekkel kivert. A kardköt fekete szrbl kötött. Gróf

Leiningen Károly 1848/49-iki honvédtábornok, aradi vér-

tanúé volt. Ajánd. Péchy Elemér.

5042 . TÁVÍRÓ-SODRONY, vörösrézbl, kavicsukkal

elszigetelve. Ama kémtáviró-sodronynak egy darabja a

budapesti váczi-utról, melyet az 50-es évek elején az

1848/49-iki szabadságharczban résztvevk fölött Ítél

haditörvényszék használt.

5043 SARKANTYÚ, egy pár, vasból. Gróf Leiningen

Károly 1848/49-iki honvédtábornok, aradi vértanúé volt.

Ajánd. Péchy Elemér.

5044 . LOVASSÁGI PISZTOLY, egy pár, kerek aczél-

csvel, gyutacsos kakassal. A ravaszvédn, a tüzlakat

lapján s a kakason bevésett levelek. Kiss Ern 1848/49-

iki honvédtábornok tulajdona volt s azokat halála eltt

Pürstinger Károly cs. kir. törzsorvosnak ajándékozta.

Ajánd. özv. Pürstinger Károlyné, szül. nagydomassai

Bogscha úrn.

5045 PÁNCZÉLING, olasz briggantine módjára sár-

garéz és ezüstözött sárgaréz-lemezekbl készített. A leme-

zeken vésett levéldiszek. (Fele hiányzik.) A 16. századból.

5046 5052 . ÁGYÚGOLYÓK, vasból tömören és üre-

gesen öntve, 7 darab. 1848 49-bl.

Az 5040. számú a branyiszkói csatából. (1849. fcbr. 5.) Ajánd. dr.

Kosztka József. Az 5048. szánni a piskii csatából (1849. febr. 9.)

Ajánd. Darvas Imre. Az 5049. számú gránát a kassai csatából (1848.

decz. 11-én). Ajánd. dr. Kosztka József.

5053 5054 . PISZTOLY, gyutacsos szerkezettel. A

19. század közepérl. Ajánd. Sztrache Antal.

5055 . PÁRBAJPISZTOLY, egy pár, gyutacsos szerke-

zettel. Csöve lapján bevésve : LAZARO LAZARINO. A
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cs Lazaro Lazarino bresciai fegyverkovács (a 17. sz.

második felétl a 1 8 sz. elejéig) müve
;

többi része a

10. század közepérl.

5056 - CZÉLLÖV PISZTOLY, 2 darab,' gyutacsos

szerkezettel. Tzkamrája mells fala, kakasa, ravaszvé-

dje és tusa kupakja vésett díszítésekkel . A 19. század

közepérl. Ajánd. Weinstein Ármin.

5057 . LOVASSÁGI PISZTOLY, egy pár, gyutacsos

szerkezettel. 1848-ból. Ajánd. Fritsche Mór.

5059 PISZTOLY, egy pár, gyutacsos szerkezettel. A
19. század közepérl. Bossits Sándor huszárkapitányé

volt. Ajánd. Bossits János.

5060 . és 5061 . LFEGYVERNEK elrecsapó kovás

sárkány-szerkezete, 2 darab, fényesre simított aczélból.

Egyiknek lapjába bevésve : Castiglioni e Grasset fegyver-

kovácsok nevei, a másiknak : Brescia. A 1 9. század

elejérl. Készült Bresciában.

5064 . PUSKACSNEK TZKAMRÁJA. Hengeralaku

középs tagján bevésve: ALEXY LAJOS PUSKÁMÜ-

VÉSZ KASSÁN 1866. oct. 28-én.

64. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Az 1 848/49-iki magyar szabadságharczra s az azt kö-

vet idkre vonatkozó és egyéb ereklyék.

5067 TISZTI ÖV, vörös szrzsinór, aranyozott ezüst-

fonálból és zöld selyemszálból kötött díszekkel, ezüst-

drótból csavart két bojttal. Gedeon Miklós 1848/49-iki

nemzetri rnagyé volt. Ajánd. Gedeon Jen.

5068 . GYUTACSTARTÓ-LÉCZ, kovácsolt vasból; vá-

lyújában 17 darab vörösréz gyutacs. 1866-ból való. Ajánd.

Petrányi Géza.

5069 KOKÁRDA, nemzetiszinü selyemszalagból. Sze-

keress Vincze 1848 49-iki rozsnyói nemzetré volt. Ajánd.

Szekeress F. Ödön.
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5070 KARDBOJT, nemzetiszinü szrszövet, bojttal.

Schmidt Kálmán kassai praemontrei tanár, 1848/49-iki

honvédé volt. Ajánd. Schmidt Kálmán.

5071 . FÜLES KANCSÓ, kedény, sokszín zománcz-

festéssel. Testén virágokkal övezett kartusban e feliratok :

Ignatz Reinauer.

Aus diesem Krug soll Lebenslang

Dér lVein tnir nie ausgehn

Und soll anch niemals Krank

Und gut am F'üssen stelni

So mein lieber Krug schwör

Ich greife nttr nach dier.

Használta Gedeon János Parti metzenzéfi puska- és szu-

ronygyáros, a mikor t 1849-ben az oroszok a város-

házán fogva tartották s vallatták, hová rejtette el a fegy-

vereket. Ajánd. Pöhm Simon és társa.

5072 . ZÁSZLÓNAK FOSZLÁNYA, selyemszövet, fes-

téssel. Egy 1849. aug. 13-án Világosnál széttépett hon-

védzászlónak darabja. Ajánd. Unger, férj. Gedeon Vilma

úrn.

5073 5074 . ZÁSZLÓNAK FOSZLÁNYA, selyemszö-

vet, festéssel. A 42. honvédzászlóaljnak Világosnál 1849.

. aug. 13-án széttépett zászlajából való. Ajánd. Timkó

Miklós és Komáromy Ferencz.

5075 . KERESZT, FESZÜLETTEL. A kereszt vörös-

barnára festett fenyfa, a feszület vaslemez. Az a kereszt,

a melylyel Erdsi tábori lelkész 1849. febr. 5-én a bra-

nyiszkói hegyen a honvédeket diadalmas rohamra vezette.

Ajánd. Hedry Bódog.

5076 . KERESZT, feketére festett bükkfából. Talpa

csavarra jár s belsejében nemzetiszinüre festett léczek

között az aradi bitófából egy oszlopkát tüntet el, kör-

nyezetén kevés porral, mely a veszthely földjébl való.

Készítette Gedeon Miklós 1848/49-iki honvédrnagy

aradi börtönében. Ajánd. Gedeon Jen.
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5077 DOBOZ, kartonpapi rból készítve. Az olmützi

vár 41. számú kazamatájának belsejét s a várfal egy

részét ábrázolja, az eredeti berendezéssel.

Ez áll két fa- s egy vaságyból, asztalból, két falóczából, egy vas-

kályhából s egy vászonnal letakart fogasból. A bntorzatot kiegészíti

továbbá 3 brönd, egy faláda, 2 pléhedény, egy pléhtál s egy ivóedény.

A falon zsinegre ersített polcz függ, mellette czifra pakktáska. Az
ágyakban egy-egy szalmazsák s egy-egy durva vánkos. Az együk ágy

mellett hengeralaku faedény áll. A mells fal bels síkja (most helyé-

bl ki van emelve) középütt rostélyos ablakot tüntet fel
;
ettl jobbra

tükör, balra brtáska függ. A doboz fels részében fiókok és több

részre felosztott skatulyák vannak elhelyezve.

Készítette Fiedler Gyula
,

1848/49-iki honvédszázados,

a ki Szerdahelyi Ede, Neumann és Barsy nev társaival

1850- és 1851-ben 2 évet töltött Olmützben politikai

fogolyképen. A doboz Fiedler József budapesti keresked

Dorottya-utczai üzletében annak idejében ki volt állítva

s abban hazafias adományok utján az Olmützben rab-

ságban sínyld politikai foglyok fölsegélyezésére jelen-

tékeny összeget gyjtöttek össze. Ajánd. Fiedler Szilárd.

5078 BUZOGÁNY, hatalmi jelvény, alpakkából öntött.

Nyéllemezén két oldalt bevésve : PEST és 1 848. Ez

alatt egyfell a koronás országczímer, másfell Pest város

czímere. Ajánd. Kertész Tivadar.

5079 CZIMERPAJZS, vert pakfonglemez. Magyaror-

szág czímerét ábrázolja, tetején koszorúval, melyen kard

van keresztül fektetve. Gedeon Miklós 1848/49-iki nem-

zetri rnagy csákójáról való. Ajánd. Gedeon Jen.

5080 CSÁKÓDÍSZ, préselt sárgaréz-lemez. A koroná-

zott magyar czímerpajzsot ábrázolja. A magyar szabad-

ságbarczból.

5081 LÁBBIL1NCS, vas, brrel bélelve s ez alatt ki-

párnázva. Lapjába bevésve : Ítéltetett Aradon 4(3 S30
halálra

,
enyhittetett 16 évi várfogságra vasban. Gedeon

Miklós 1848/49-iki rnagy viselte aradi fogságában.
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(Hozzája tartozik az 5100. számú kézbilincs). Ajánd.

Gedeon Jen.

5082 CSÁKÓPÁNT, ezüstlemez. Lapján kiverve

:

GÖMÖR . M . I . Gedeon Miklós 1848/49-iki nemzetr-

rnagv csákójáról való. Ajánd. Gedeon Jen.

5083 VIZFESTMÉNV, papírlapon. Virágcsokrot ábrá-

zol. Jobb alsó szegletében e felirat : Knezisc/t Lieut.

Diviny. Knézich Károly aradi vértanú festménye had-

nagy korából egy kassai hölgy számára.

5084 . HÍMZETT KORONA, durva vászonalapon ara-

nyozott ezüstfonállal, zöld és vörös lapokkal, vörös bár-

sonynyal, csiszolt üveggel és ezüstgyöngyökkel díszítve.

A magyar szent koronát ábrázolja. 1848/49-bl. Görgey

Arthur tábornok lótakaróját díszítette. Ajánd. Schreiber

S. A.

5085 . KARPERECZ. Áll 4 drb 1848-iki ezüst magyar

tizkrajczárosból, 2 drb. 1849-iki ezüst magyar hatkraj-

czárosból s egy 1848. évi ezüst magyar húszasból. Ez

utóbbiba bevésve : Arad 1850. Ajánd. Gedeon Jen.

5086 . KARPERECZ. Áll 6 drb 1849-iki ezüst hat-

krajczárosból s egy 1848. évi magyar aranyból, ezüst-

keretekbe foglalva. 1849-bl. Kossuth Lajos feleségéé

volt. Ajánd. Schubert Ferenczné úrn.

5087 . KARPERECZ. Áll (3 drb ezüstözött 1848. évi

vörösréz egykrajczárosból, két sorban 3 -3 szembl álló

ezüstlánczczal összekapcsolva. 1849-bl.

5088 . FORGÓTARTÓ, pakfong. Trébelt mv halál-

fejet ábrázol, két keresztbe helyezett lábszárcsonttal.

1848/49-bl. A halálfejes légió jelvénye volt.

5089 . VÁLLDÍSZ, 2 drb., sárgaréz-lemezbl. Hat foko-

zatosan kisebbed holdsarló-alaku lemezbl áll. Orosz

katonai válldisz, a magyar szabadságharczból.

5090 . KOSSUTH LAJOS MELLKÉPE, rézmetszet,

négyszögü gyöngyházkeretben. Ajánd. Krachun Sándor.
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5091 PÉNZ, 3 drb., egy 1849-iki magyar réz három-

krajczáros, melynek szétfürészelt két fele csavarra jár

;

a belsejében lév mélyedésbe illik egy 1848-iki magyar

ezüst huszas, ennek belsejébe pedig egy 1848-iki magyar

arany. Ajánd. Ujházy Józsefné úrn.

5092 . KOSSUTH LAJOS ARCZKÉPE, fénykép,

Kossuth névaláírásával s Pózner Gábornak emlékül. Ajánd.

Pózner Gábor.

5093 . KOSSUTH LAJOS LEVELE, névjegyére Írva.

Kelt Baraconneban, 1874. okt. 28-án.

5094 . SZEMERE MIKLÓS LEVELE, feketeszegélyü

levélboritékon. 1874-bl való, a mikor Szemere a sorok-

ban említett hölgynek az 5086. sz. a. kiállított karpere-

czet hozta Kossuthtól emlékbe. Ajánd. Schubert Fe-

renczné úrn.

5095 SZILÁNK, fenyfa. Gróf Batthyányi Lajos ma-

gyar miniszterelnök és vértanú pesti (ujépületi) börtöné-

nek ajtajából való. Ajánd. Pillér Miklós.

5096 . SZIVAR SZÍVÓ SZOPÓKA, borostyánból, végén

ezüstlemezzel. Irányi István 1848/49-iki honvédhadbiróé

volt, melyet Budavár ostrománál szájából kilttek. Ajánd.

özv. Irányi Istvánná úrn.

5097 . CSÁKÓ ÉS SAPKADÍSZ, 2 drb., vert pakfong-

lemez. Magyarország koronás czímerpajzsát ábrázolja, a

sapkadisz alján: 1848. Ajánd. özv. Zemányi Rezsné.

5098 CZIMERPAJZS, abauji nemzetri csákóról, a

magy. szabadságharczból.

5099 . ZÁSZLÓSZEG, ezüstbl. Lapjába bevésve

:

Gedeon László rnagy 42. z. pár. (42. zászlóalj-parancs-

nok). 1 848/49-bl.

5100 KÉZBILINCS, vasból, plüssel bélelve. Külsején

bevésve : Gedeon Miklós Gómöri N. Ö. rnagy, (Hozzá-

tartozik az 5081. szám alatt kiállított lábbilincs, melyen
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a felirat folytatása van). Gedeon Miklós 1848/49-iki r-
nagy viselte aradi fogságában. Ajánd. Gedeon Jen.

5101 . CSÁKÓPÁNT, pakfong. Testén domboruan ki-

verve : ABAUJ . VÁR . 1848/49-bl. Abaujmegyei nem-

zetri csákón volt.

5102 CSÁKÓDISZ, sárgaréz-lemezbl, alján a koronás

magyar czimerpaizs, közepén nemzeti szintire festett

kokárda. A magyar szabadságharczból. Egy abaujmegyei

nemzetr csákójáról való.

5104 I. NAPÓLEON franczia császár lótakarójának egy

darabja, br, aranyozott s kék festékkel díszített dom-

bormv mustrákkal. A 19. század elejérl. Ajánd.

Koppi József.

5105 CSÁKÓRÓZSA, ezüstfonál-, zöld bársony- és

rózsaszín selyemfonálból, apró ezüstpitykékkel díszítve.

Gedeon Miklós 1848/49-iki nemzetr-rnagyé volt. Ajánd.

Gedeon Jen.

5106 . EMLÉKALBUM, vörös, virágos bársonyba kötve.

Benne több oldalon politikai foglyoktól Írott emléksorok,

akik 1849. decz. els napjain fogságba való elszállítá-

suk eltt Pozsonyban Írták az emléksorokat az albumba.

Az 1-s oldalon dr. Római {Remié?') Fercncz Flóris, a

késbbi híres archaeológus, sorai :

» Sokkal inkább be van 7>ésve szh'enibe hazám cs barátim emlcke. mint-

sem hogy azt a nyolez évi bebörtönözés legkevésbbe is tompíthatná. Csont-

iáim talán idegen földben nyngvandanak, szivem örökké nálatok maradi..

A 13. oldalon a kassai Fiedler Gyuláé'.

»Boldog az, ki a kötelesség teljesítése öntudatában sorsát örömest túri*.

Ajánd. Krachun Sándor.

5107 . GEDEON MIKLÓS 1848 49-iki nemzetr-rnagy

mellképe, sokszín vizfestékkel festve. Ajánd. Gedeon Jen.

5108 . PÉNZTÁRCZA, fehér brbl, egyik lapján a

magyar szent korona, a kard s a jogar, a másikon

Magyarország nyomtatott színes czímerpaizsa. A magyar

szabadságharcz idejébl.
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5109 . LÁNG NÁNDOR 1848/49-iki magyar honvéd-

százados arczképe. Fénykép, üveglemezen. Ajánd.

Pataky Alajos.

5110 . ITCZÉS MÉRTÉK, hársfából. 1848-ból. Ajánd.

Pöhm Simon és társa.

5111 . SZÁRÍTOTT FSZÁLAK, nemzetiszinü szalagból

kötött csokorral, üveg alatt, keretben.

A fszálakat 1869. nov. 1-én Pózner Gábor szedte a pesti kere-

pesi-uti temetben az 1848/49-iki függetlenségi harcz idejében hóhér-

kéz által elhúnyt hsök sírjairól s pedig : Csányi, Woroniecki herczeg,

Jubal, Sárközy, Szacsvay, Abancourt, Kolossyéról, továbbá az 1849-iki

nagy elvekért felakasztott Noszlopyéról, ki 1852-ben lett a szabadság

vértanúja és végre az 1869. évben politikai meggyzdésének sajtó

utján való rendithethetlen közléséért fogságra vetett s ott elhalt

Böszörményi Lászlóéról s ez utóbbit betegsében hn ápoló s ennek

elhunytát csak 3 nappal túlél testvérének, Böszörményi Évának sírjáról.

Ajánd. Pózner Gábor.

5112 . FÉNYKÉP. Az els független magyar minisz-

térium tagjait ábrázolja. Ajánd. özv. Zemányi Rezsné úrn.

5113 ALAK, porczellánból. Egy 1848. évi magyar

honvéd altisztet ábrázol, teljes felszereléssel. Ajánd.

Schalkház Lipót.

5114 . VÖRÖS POSZTÓSZALAG. A Klapka tábornok-

tól adott kitüntetés ama önkéntes osztály tisztjeinek, kik

a hidas-németi hidat hsiesen megvédelmezték. Ajánd.

dr. Szentléleky Gyula.

5115 . LÁZÁR VILMOS ARADI VÉRTANÚ KAR-
KÖTJE, melyet még mint a pozsonyi nemzeti rség
közvitéze, polgári ruhája fölött viselt. Ajánd. özv. Székely

Imréné úrn.

5116 FARAGVÁNY, hársfa. Vízszintes tengelyen moz-

gatható, küllikkel összefonódott hármas kereket ábrázol,

a tengely végeirl kiinduló hosszabb lánczczal, mely egy

darab fából van faragva. A láncz egyik végén baldachin

alatt Szz-Mária, karján a kisded Jézussal, kezében
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Magyarország koronás czimerpaizsával, a láncz közepén

kiterjesztett szárnyú, plasztikusan faragott, galamb. Hátán

kék papiroson ezüstbetükkel nyomtatva : Kezddött 1853.

máreziiis 25-én tiz órakor reggel. Végzdött 1854. f*b-

ruárius 28-án tiz órakor reggel. A két szárnyon egy-

egy kerek papírlapon : Kossuth Lajos
, Napóleon Lajos.

Egy politikai fogoly munkája.

65. SZÁMÚ SZEKRÉNY.

Perzsa, arabs, török s délszláv fegyverek és egyéb

hadi készletek.

5117 . PÁNCZÉLRUHA, vasdrót szemekbl. Áll két-

ujju ingbl s kétszáru nadrágból, egy tagban összeszve.

Keleti munka, Jeruzsálembl származik. Ajánd. dr.

Schwartz Ignácz Leó.

5118 . PÁN0ZÉL1NG, forrasztott és szegecselt köridom

u

aczél drótszemekbl. Perzsa, ajánd. Standeiszky Antal,

aki azt Perzsiából hozta magával.

5119 5120 DÁRDA, 2 darab, aczél, aránynyal tau-

sálva. Köpiije végén aranyozott gomb, melybl kétágú,

lángolt él s ététett díszekkel borított pengéje n ki.

Perzsa. Ajánd. dr. Schwartz Ignácz Leó.

5121 . SISAK, aczéllemezbl, aranynyal tausálva, éte-

tett díszekkel. Perzsa. Ajánd. Schwartz Ignácz Leó.

5122 5124 KARVÉDO, 3 darab, aczéllemezbl, arany-

nyal tausálva. Perzsa. Ajánd. dr. Schwartz Ignácz Leó.

5125 . PAIZS, vasból, aranynyal tausálva. Kerek teste

közepe felé domborodó s két sorban 3—3 félgömbben

kiemelked púpokkal s kiemelked holdsarlóval díszített.

Közepén aranynyal beszegett kartusban keleti vitéz

lóháton, háta mögött az ördöggel. A paizs egyéb részén

lombok között lovas vadászok, peremén keleti felirat.

Perzsa. Ajánd. dr. Schwartz Ignácz Leó.
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5126 5128 . KÉZVÉD, 3 drb, vörös szövetre ersí-

tett apró aczél drótszemekbl. Perzsa.

5131 . HANDZSÁR, hüvelylyel. Hullámosán görbül,

egyél pengéje oldalán ezüsttel berakott vonalornamen-

tumok s hosszabb arabs felirat. Keleti. Ajánd. Bilinski

Soter.

5132 HANDZSÁR, hüvelylyel, pengéje mindkét olda-

lán ezüsttel arabs felirat, 9 négyszögü mez arabs betk-

kel s virágos, leveles ornamentum berakva. Keleti. Ajánd.

Brunner Ferencz.

5133 . HANDZSÁR, hüvelylyel, csonttal borított mar-

kolattal, a markolatpántokon korállal és üveggel díszítve.

Bosnyák. Ajánd. Dubez Imre.

5134 KARD, hüvelylyel. Az ívben görbül, vége felé

hegyesed damaszkpenge egyik oldalán sárgarézzel be-

rakott keretekben török betk. Egyenes keresztvasa és

markolatkupakja czizelált dombormüvekkel díszített ara-

nyozott ezüst. Török, a 17. századból.

5140 KARD, ersen görbül, végén kétél pengével,

hármas, hosszú vércsatornával. Egyenes keresztvasa két

végén egy-egy apró gömb, markolata tülökkel borított.

Török, a 17. századból.

5145 - 5146 KÉS, hüvelylyel, 2 darab, egyél, egye-

nes aczélpengével, ezen bevésett növénydiszitésekkel.

Handzsárszerü markolata elefántcsonttal borított. Fahü-

velye zöld brrel bevont. Arabs. Ajánd. dr. Schwartz

Ignácz Leó.

5151 - HANDZSÁR, hüvelylyel. Hullámosán görbül,

egyél pengéje mindkét lapján a fok alatt egy-egy kes-

keny vércsatorna. Markolatboritéka tülök, a kiemelked

púpokkal díszített középpánt pedig rossz ezüst ;
ötben

vörös pecsétviasz. Szerb. Az 1848/49-iki magyar függet-

lenségi harczban szerepelt. Ajánd. Stefanovits Béla.
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5152 KÉS, egyél aczélpengével
;

nyélgyürüje ezüst-

tel kirakott, kalcedonnyelében és gombjában tausált

aranycsillagok és leveles ágak. Indus munka. Ajánd.

Schufflay Román.

5153 PUSKACS, damaszk-aczél, végén kissé széle-

sed hengeridomu, berakott ezüst arabeszkekkel. Keleti,

a 18. századból. Találták Péch-Uj faluban. Ajánd. Péehy

Elemér.

5154 5159 . PISZTOLY, 6 darab, elrecsapó kovás

szerkezettel. Bosnyák és török munkák, a 18. századból.

Az 5155. számú, drót damaszkcsövii bosnyák példányt ajándékozta

Marchan József. — Az 5151). számú török pisztolyt ajánd. Bubics

Zsigmond.

5160 PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel. Ezüst-

dróttal berakott csöve tölcséralakban szélesedik. Tz-
kamrája falán bevésve : 'POWER. A 18. századból. Angol

készítmény. Ajánd. dr. Moskovits Leó, aki Jáva szigeté-

rl hozta magával.

5161 . ARNAUTA-PUSKA, elrecsapó kovás szerkezet-

tel, hengeridomu, sima damaszkcsvel. A körteidomu

cs vége ezüsttel berakott, tövén ugyanilyen arabeszk.

Körökkel s szívidomokkal áttört sárgaréz ágyát két, vé-

sett palmettákkal gazdagon díszített sárgaréz-pánt csatolja

a cshöz. Karcsú ívben hajló tusa gazdagon czizelált s

áttört ornamentumokkal ékesített. A 18. századból. A
legutolsó dalmácziai háborúból származik. Ajánd. Szou-

kup és Kunszt Gy.

5162 ARNAUTA-PUSKA, elrecsapó kovás szerkezet-

tel. A cs tövén bevert fegyverkovács-bélyeg. Csaknem

csöve végéig ér faágyát berakott csillagidomu sárgaréz

lapocska díszíti s G sárgarézpánt csatolja a cshöz, 'hú-

sát sárgaréz körök és pántok ékesítik. A 18. századból.

Ajánd. Brunner Ferencz.

5163 PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, nyolcz-

szegletti vont csvel, mely ezüst arabeszkekkel berakott.
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Hosszú ágyát 5 pakfong-pánt ersiti a cshöz. Bosnyák,

a 18. századból. Ajánd. Brunner Ferencz.

5161 . PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, nyolcz-

szögü, vont csvel. Csaknem csöve végéig ér és sárga-

réz csillagokkal kirakott ágyát 5 sárgaréz-pánt csatolja

a cshöz. Hatszögü tusát berakott sárgaréz-csillagok,

gyöngyházlapok és csontlemezek díszítik. Bosnyák, a 18.

századból. Ajánd. Brunner Ferencz.

5165 . PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, n}rolcz-

szögü vont csvel, ezen berakott ezüst arabeszkekkel.

Sárgaréz-csillagokkal s gyöngyházzal kirakott ágyát 4

sárgaréz-pánt csatolja a cshöz. Hatszögü tusa berakott

gyöngyházzal, csonttal, sárgarézzel és ezüstszegekkel

díszített. Bosnyák a 18. századból. Ajánd. Brunner

Ferencz.

5166 . PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, nyolcz-

oldalu vont damaszk csvel, ezen aranynyal tausált

arabeszkekkel, fels lapján bevert török fegyverkovács-

bélyeggel. Hosszú ágyát egy ezüstpánt csatolja a cs-
höz, karcsú, tusa vége csont, melyet ezüstpánt köt a

farészhez. Alján liliomvégü orrban kimetszett ezüstpánt.

A 18. századból. Ajánd. Jászay Gáborné úrn.

5167 . PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, nyolcz-

szegletü vont csvel, tövén török fegyverkovács-bélyeg-

gel. Berakott sárgaréz-csillagokkal díszített hosszú ágyát

3 sárgaréz-pánt köti a cshöz. Hatszögü tusa gyöngy-

házzal, csonttal és sárgaréz szegekkel díszített. Bosnyák,

a 18. századból. Ajánd. Brunner Ferencz.

5168 PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, nyolcz-

oldalu vont csvel, ezen durván bevésett vonaldiszitések-

kel s törökbetüs fegyverkovács-bélyeggel. Sárgaréz-csilla-

gokkal kirakott hosszú ágyát 5 sárgaréz-pánt ersiti a

cshöz. Hatszögü agyát sárgaréz-lemez, csont és göm-
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bölyü fej sárgaréz szegek díszítik. Bosnyák, a 18. szá-

zadból. Ajánd. Brunner Ferencz.

5169 PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, nyolcz-

szegletü vont csvel, pakfonggal berakott liliomvirágalakú

díszekkel s két bevert török fegyverkovács-bélyeggel.

Hosszú ágyát 2 sárgaréz-pánt köti a cshöz. Hatszögü

tusáján sárgaréz-pántok. Bosnyák, a 18. századból.

Ajánd. Brunner Ferencz.

5170 PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, nyolcz-

szögü, rózsadamasztból készült, vont csvel. Sárgaréz

körökkel s niellószerü fekete anyaggal kitöltött hosszú

ágyát 5 sárgarézpánt csatolja a cshöz. Hatszögü tusája

sárgarézzel és csonttal kirakott. Bosnyák, a 18. század-

ból. Ajánd. Brunner Ferencz.

5172 . PUSKA, elrecsapó kovás szerkezettel, nyolcz-

oldalú vont damaszkcsvel, ezen bevésett vonalakkal s

bevert pontokkal. Hosszú ágyát 4 sárgaréz-pánt köti a

cshöz. Hatszögü agyán sárgaréz-pántok. Bosnyák, a

18. századból. Ajánd. Brunner Ferencz.

66. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Régipénzek.

I. Görögország és a görög kolóniák.

Nagy Sándor 336—323. Kr. e. I. Cleopatra.

Nápoly. IX. Ptolomaeus és I. Alexander.

Lysimachos thrák király (323— f 88 táján Kr. e.

281. Kr. e.) pénzének mintájára Ptolomaei pénzek Egyiptomból,

készült modem érem. Kr. e. 223—30.

Corcyra. Syracusai dekadrachmának gyönge

II. Fülöp macedóniai király (Kr. utánzata sárgarézbl. Az eredeti

e. 359—336) tetradrachmáinak Euainetos éremvés munkája,

pannóniai barbár utánzatai.

2. Római birodalom.

Római as. Kr. e. 268 körül. Gordianus Pius. 238—244.

Köztársasági dénár : M. Fannius Philippus páter. 244—249.

és Critonius. Kr. e. 89. Otacilla, Philippus páter felesége.

25— 385 —
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Köztársasági dénár : M. Heren-

nius. Kr. e. 99.

Köztársasági dénár : Agrippa.

Kr. e. 39— Kr. u. 27.

Július Caesar. Kr. e. 48— 16.

Octavianus Augustus. Kr. e. 43

—

Kr. u. 14.

Germanicus. Kr. u. 19.

I. Claudius. 41—54.

Nero. 54—6á.

Galba. 68—69.

Ottó. 69.

Vitellius. 69.

Vespasiauus. 69—79.

Titus. 72—81.

Domitianus. 72—96.

Nerva. 96—98.

Trajanus. 98— 117.

Hadrianus. 117— 138.

Sabina, Hadrianus felesége, f 136

körül.

Antonius Pius. 138— 161.

I. Annia-Faustina, Antonius Pius

felesége, j- 141.

Marcus Aurél ius. 1 tO—180.

II. Anuia Faustina, Marcus Aure-

lius felesége, f 175.

Lucius Verus. 161— 169.

Annia Lucilla, Lucius Verus

felesége, f 183.

Commodus. 175—192.

Crispina, Commodus feles,
-f 183.

Septimius Severus Pertinax.

193—211.

Septimius Geta. 191—211.

Caracalla. 211— 217.

Júlia Maesa, Heliogabalus nagy-

anyja, f 223.

Júlia Soemias. Heliogabalus anyja,

t 232.

Severus Alexander. 222 235.

Trajanus Decius. 249—251.

Trebonianus Gallus. 252—254.

Mariniana. Licinius Valerianus

(254—268) felesége.

Valerianus junior, f 268.

Gallienus. 254—268.

Cornelia Salonina, Gallienus feles.

II. Claudius (Gothicus). 269—270.

Aurelianus. 270—275.

Severina, Aurelianus felesége.

270—275.

Quintillus. 270.

Tacitus. 275—276.

Probus. 277—282.

Numerianus. 282—284.

Diocletianus. 284—305.

Maximianus Hercules. 286—305.

Galerius Maximianus. 292—305.

I. Constantius (Chlorus). 292—304.

Galerius Valerius Maximinus

(Daza). 305—313.

Constantinus Maximus. (Nagy-

Constautin.) 306—337.

Licinius páter. 307—323.

Licinius filius. 317—323.

II. Constantinus. 317—337.

Flavius Julius Crispus. 317—326.

Flavius Julius Valerius Constan-

tinus II. 323—361.

II. Constantinus (Filius) 317—338.

I. Constans. 333—350.

Magnentius. 350.

Constantius Gallus. 351—354.

II. Julianus (apostata). 355—363.

I. Valentinianus. 364— 375.

Valens. 364—378.

Gratianus. 367—383.

II. Valentinianus. 375—392.

I. Theodosius. 379—395.

III. Constantius. 421.

III. Valentinianus. 425— 455.
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Júlia Mammea. Severus Alexán- Urbs Roma.

dér anyja. 235. Constantinopolis.

Flavia Júlia Helena. Constantius

Chlorus felesége, Nagy-Constan-

tin anyja, -f 238.

’. Romai kolóniák.

Macedónia mint római provinczia.

Kr. e. 158— 146.

Judaea : II. Agrippa.

Judaea : Nero. 54—G8.

Bythinia : Severus Alexander.

222—235.

Parthia.

Moesia inferior Istros.

Alexandria : Tiberius. Kr. e. 10

—

Kr. u. 37.

Alexandria: Traján. 98—117.

» Hadrianus. 117— 138.

» Antonius Pius.

138—161.

Kr. u. I—H. század.

» Kr. u. II—HL >

» Aurelianus. 270—275.

» Diocletianus 284—305.

4.

Bytanczi érmek.

I. Justinus. 518—527. II. Basilius és XI. Constantinos

I. Justinianus. 527—566. Porfirogenitus. 976—1025.

II. Justinus és Sophia. 565—578. Alexius I. Comnen. 1081 1118.

Mauritius Tiberius. 582— 602. Johan III. Ducas Vatatses.

I. Johannes Zimisces. 969—975. 1222—1255.

Manuel I. Codkien. 1238— 1263.

5.

Perzsia a Szaszszanidák alatt.

I. Sapor (Sapur). Kr. u. II. Cosroe (Khosrev-Annuszirván)

240—271. Kr. u. 590—628.

6.

Keleti pénzek,

y. Ejszakafrikai pénzek.

67. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Régipénzek. (Folytatás.)

8. Magyarország. Árpádháti királyok pénzei. IOOO—/JO/.

I. (Szent) István. 1000—1038. Kálmán — II. Géza idejébl.

Péter. 1038—1041. és 1044—1046. 1005—1161.

I. Endre. 1046—1061. II. László. 1161—1162.

I. Béla. 1061— 1063. IV. István. 1162—1163.

— 387 - 25*
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Salamon. 1063— 1074.

I. (Szent) László. 1077— 1095.

Kálmán. 1095—1114.

II. István. 1114—1131.

II. (Vak) Béla. 1131—1141.

II. Géza. 1141— 1161.

II. Endre. 1205—1235.

IV. Béla. 1235—1270.

V. István. 1270—1272.

IV. (ívn) László. 1272—1290.

III. Endre. 1290—1301.

g. Friesachi dénárok.

io. Magyarország. A vegyes A

Venczel. 1301—1304.

Ottó. 1304—1308.

I. (Róbert) Károly. 1308—1342.

I. (Nagy) Lajos. 1342-1382.

Mária. 1382—1385.

II. (Kis) Károly. 1385— 1386.

Zsigmond. 1387— 1437.

Albert. 1437—1439.

I. Ulászló. 1440—1444.

//. Magyarország. A Habsburgházi

I. Ferdiuánd. 1526— 1564.

Miksa. 1464—1576.

Rudolf. 1576—1608.

II. Mátyás. 1608— 1619.

II. Ferdinánd. 1619—1637.

\zbeli királyok pénzei. IJOI— 1526.

Interregnum. 1444— 1446.

Hunyady János kormányzó.

1446—1452.

V. László. 1445—1457.

I. (Hunyady) Mátyás. 1458—1490.

H. Ulászló. 1490—1516.

II. Lajos. 1516—1526.

Szapolyai János. 1526—1540.

' származó királyok pénzei, rJ26— 178O.

III. Ferdinánd. 1637—1657.

I. Lipót. 1657—1705.

I. József. 1705-1711.

III. Károly. 1711— 1740.

Mária-Terézia. 1740— 1780.

12 . Magyarország. A Habslmrg-Lotharingiai házból származó királyok

pénzei. 1780—máig.

II. József. 1780—1790. V. Ferdinánd. 1835— 1848.

I. Ferencz. 1792— 1835. I. Ferencz-Józscf. 1848—máig.

68. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Régipénzek. (Folytatás.)

íj. Az 1848!49-ik h’i magyar szabadságharez pénzei.

14 . Erdélyi fejedelmek pénzei. 1541— ////.

Báthory Zsigmond. 1586— 1598.

és 1601—1602.

Bocskay István. 1605— 1606.

Báthory Gábor. 1608 -1613.

Bethlen Gábor. 1613— 1629.

II. Rákóczy György. 1648— 1658.

II. Apaffy Mihály. 1690—1691.

II. Rákóczi Ferencz. 1704— 1711.

III. Károly. 1711— 1740.

Mária-Terézia. 1740— 1780.

II. József. 1780— 1790.

V. Ferdinánd. 1835— 1848.

— 388 —
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I Lombardiai s velenczei pénzek.

16. Ausztria és az örökös tartományok pénzei

.

Tirol. Szilézia. Salzburg.

//. Csehországi pénzek.

II. Veuczel. 1288— 1305.

Nagy-Lajos.

Podiebrád György. 1458— 1471.

Miksa.

I. Ferdinánd.

I. János.

II. Ulászló.

II. Lajos.

Hibernia (Írország).

Gibraltár.

Jersey.

Ceylon.

l8. Anglia és gyarmatai.

Esscquebo.

Uj-Braunschweig.

Uj-Skóczia.

Canada.

ig. Bajorország. 20. Belgium. Luxemburg.

2 i. Bulgária. 22 . Dánia. Seelaud. 2j. Francziaország.

69. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Régipénzek. (Folytatás.)

24. Görögország.

25. Németalföld.

Utrecht.

26

.

Lengyt

Nagy-Lajos. 1370 -1382.

II. Ulászló. 1384—1434.

I. János-Albert. 1492—1501.

Alexander. 1501— 1506.

I. Zsigmond. 1506— 1546.

II. Zsigmond. 1546— 1572.

Báthory István. 1572— 1586.

III. Zsigmond. 1586—1632.

IV. Ulászló. 1632—1648.

II. János-Kázmér. 1648— 1668.

zugi penzek.

Szobieszki III. János. 1674— 1696.

Frigyes-Keresztély.

III. Frigyes Ágost. 1733—1763.

Poniatowski Szaniszló-Ágost.

1764—1795.

Frigyes-Ágost varsói herczcg.

1807—1810.

Sándor orosz czár.

Krakó város.

2/. Német birodalmi pénzek.

Brandenburg.

Poroszország.

Anhalt.

Német városok és püspökségek .

Nassau.

Oldenburg.

Pfalz.

— 389 —
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Baden.

Hannover.

Hessen.

Jülich és Berg.

Liechtenstein.

Lippe.

Liineburg-Anhal t.

Mansfeld grófság.

Mecklenburg-Schwerin.

\Veimar (Mecklenburg-Schwerin).

Ifjabb Reusz.

Schwartzburg-Sondershausen.

Szászország.

Szász-Altenburg.

Szász-Meiningen.

Szász-We.imar-Eisenach

.

Szász-Coburg-Gotha.

Waldeck-Pyrmon t

.

Württemberg.

Wesztfália. (Napol eon-Jeromos).

70. SZÁMÚ TARLÓ.

Régipénzek, (folytatás.)

Bambergi püspökség.

Boroszlói »

Lüneburgi »

Mainzi »

Paderborni »

Aachen város.

Augsburg város.

Frankfurt város.

Osnabriick »

Rostock »

Német lovagrend.

Montfort grófok.

Fugger grófok.

Szardínia.

30. Portugália.

28. Olaszország

.

Sziczilia. Velencze. Pápai állam.

31. Románia.

32. Spanyolország.

33.

Svájcz köztársaság.

Appenzell canton. Luzern canton.

Basel » Schwiz »

Bern » Solothurn »

Freiburg » Tessin »

Graubünden canton és a churi Úri »

püspökség. Waad »

St,-Gallen canton. Zürich »

Genf »

71. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Régipénzek. (Folytatás.)

34. Svéd- és Norvégország.

33. Szerbia.

36. Törökország

.

37 * Ejszakamerikai Egyesült Álla-

ttok.

38. Afexico.



I

'

4441., 4158, sz. Monon és pánczéliug a 17. századból.
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39. Brazília.

40. Chile.

41. Venezuela.

42. Bolívia .j

43- Peru.

44. Libéria.

45• Argentína.

46. Canada.

4/* Uruguay.

48. Egyiptom.

4g. Congo-állam (belga).

50. Keletafrikai német gyarmat.

gi. Kelet-India (holland).

32. India (angol).

33. Hongkong (angol).

34. Sziam.

33. Perzsia.

36. China.

3/. Japán.

38. Az Ujguineai pápuák csiszolt

kópénzei.

39. Munkabárczák üvegbl, a báró

Aspremont-uradalomból.

72.

SZÁMÚ TÁRLÓ.

Emlékérmek.

1. Magyar, vagy magyar vonatkozású emlékérmek.

73. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Emlékérmek. (Folytatás.)

1. Magyar, vagy magyar vonat- 2. Gúny- és koholt érmek,

kozásic emlékérmek. (Foly- 3. Osztrák emlékérmek.

tatás).

74. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Emlékérmek. (Folytatás.)

3. Osztrák emlékérmek. (Folytatás). 6. Skandináv emlékérmek.

4. Lengyel emlékérmek. 7. Olasz emlékérmek.

3. Orosz emlékérmek. 8. Német emlékénnek.

75.

SZÁMÚ TÁRLÓ.

Emlékérmek. (Folytatás.)

g. Franczia emlékénnek.

10. Angol emlékérmek.

11. Amerikai emlékérmek.

12. Vegyes emlékérmek, lenyomatok.

13. Magyar emlékérmek. (Újabb

szerzemény).

14.

Krisztus, Mária és más szen-

tek emlékérmei.

13. Luther-, Kálvin-, Húsz- és egyéb

érmek.
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A FALAK MELLETT.

5179 . TORNASISAK, feketére fényezett vaslemezbl,

5 pántból álló szemlemezzel. 17. század.

5180 . PÁNCZÉLING, aczéldrótból, behajtogatott sze-

mekbl szve akkép, hogy minden szembe négy más

szem kapaszkodik. Alsó szegélyén sárgaréz- és aczél-

szemekbl álló bordr. Znióváraljáról származik. 16. szá-

zad. Ajánd. Groó Vilmos.

5181 . TÜZBÁK, 2 drb, kovácsolt vasból. 1848 49-bl.

A metzenzéh guerillák pecsenyesüt nyársához (5200. sz.)

való. Ajánd. Pöhm Simon és Társa.

5182 . FULLAJTÁR-CSIZMA, feketére festett brbl,
sarkantyúval. A szár bels része felül kipárnázott. 1780

körül viselték a fullajtárok. Ajánd. Forgács József.

5183 . VÉRTES ROHAMSLSAK, magyaros, fekete fény-

mázas vasból, négy lemezbl álló rákfarkas nyakszirt-

vérttel, fülvédkkel s kiugró karéjos ellenzvel, melynek

közepén csavarral megersíthet orrvas függ alá. A 17.

század közepérl.

5184 PÁNCZÉLING, aranyozott s ezüstözött sárgaréz,

félig lapos s összeszegecselt drótszemekbl szve, akké-

pen, hogy minden szembe más négy szem kapaszkodik.

Az ingnek keskeny, fölálló gallérja s két hosszú ujja

van. Alapteste sárga, nyaka, nyaka kimetszésének széle,

az ez alatt lév szívidom, az ujjak fels része, az ujjak

végei s az ing alsó részén lév s két párhuzamos szalag

között rombuszokat ábrázoló díszítmény ezüstözött s

ugyanilyen csillagokat ábrázoló boglárokkal díszített. A 1 7.

századból. Ajánd. Melczer János.

5185 . VÉRTES ROHAMSISAK, magyaros, kovácsolt

vaslemezbl, négy lemezbl álló rákfarkas nyakszirt-

vérttel, orrvassal. A 1 7. század közepérl.

5186 PÁNCZÉLING, vas-sodronyszövet, apró és lapos

szegecselt karikákból. Gallérja sürti lapos szemekbl sztt,
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a legfels sor szélén sárgaréz bordr. A 16 . századból.

Ajánd. Dessewffy Pál.

A SAROKÁLLVÁNYOKON.

5187. Kürt, sárgaréz. A 19. század elejérl. 5188. Karabély, elre-

csapó kovásszerkezettel. 18. század. 5189. Karabély, gyujtótüs-szerke-

zettel. 1854-bl. 5190. Szélpuska, a 18. század végérl. 5191. Kara-

bély, elrecsapó kovásszerkezettel. A 19. század elejérl. Ajánd. Gaskó

Gyula. 5192. Karabély, gyujtóts-szerkezettel. 1861-bl. A königrátzi

csatában szerepelt. Ajánd. Sehol tz Szilárd. 5193. Katonafegyver, gyuj-

tótüs-szerkezettel. Angol, Snieder-féle szerkezet, a 19. századból. 5194.

Katonafegyver mintája, oldalán elrecsapó sárkánynyal, melynek kiugró

tje a hengerben vízszintesen elrecsapó gyujtótt mozgásba hozza.

Alexy Lajos kassai puskamüves találmánya, a 19. század közepérl.

5195. Vadászpuska, gyutacsos szerkezettel. Alexy Lajos kassai puska-

müves készítménye, a 19. század közepérl. 5196 Katonafegyver mintája,

alulról csapó gyujtótüs-sárkánynyal. Alexy Lajos kassai puskamüves talál-

mánya 1850-bl. 5197. Vadászpuska, gyutacsos szerkezettel. A 19.

század közepérl. Lechner kassai puskamüves készítménye. 5198.

Katonafegyver mintája, csöve tövén sarkon forgó hengerrel, elrecsapó

gyujtóts-szerkezettel. Agyában töl ténytartó-üreg. Alexy Lajos kassai

puskamüves találmánya 1852-bl. 5199. Puskacs, Alexy Lajos kassai

puskamüves készítménye, a 19. század közepérl. 5200. Pecsenyefor-

gató-nyárs, kovácsolt vas. Az 1848/49-ik évi guerillák a kassai hegyen

történt táborozásuk alatt használták, midn Schlick Kassát megszállotta.

Az 5181. számú tüzbakhoz való. Ajánd. Pöhm S. és társai. 5201.

Katonapuska, osztrák, elrecsapó »Zünderes« szerkezettel. 1849-bl

való. A fegyvert az 1849. január 4-én vívott bárczai csatában egy

ágyúgolvó találta s szuronyát s csöve fels részét elvitte. Ajánd.

Novelly Albert. 5205. Karabély, angol, Snieder-féle szerkezet, a 19.

század közepérl. Ajánd. Dluhos Károly. 5207. Katonapuska. A Dreysc

Miklós (1787—1868) által 1827-ben feltalált porosz gyujtótüs fegyverek

egy példánya. 5209. Katonapuska, angol. Snieder-féle szerkezettel. A

19. század közepérl. 5210- Katonapuska, gyujtóts-szerkezettel, vont

csvel. 1854-bl. A Dreyse Miklós (1787—1868) által 1827-ben fel-

talált porosz gyujtótüs fegyver egy példánya. Ezt a példányt használták

a poroszok az 1866-ik évi porosz-osztrák hadjáratban. 5211. Katona-

puska, szuronynyal, gyutacsos szerkezettel. 1846-ból.
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A FALAK MELLETT.

5212 . MENYASSZONYI LÁDA, fa, domboruan fara-

gott díszítésekkel. Mells oldalának középs mezején

egy magyar öltözet férfi s leány ölelkez alakja kifa-

ragva, régi festés nyomaival. Magyar, a 17. századból.

5213 . TÁBORI HADI PÉNZTÁR, kovácsolt vasból

;

hengeridomu, függleges és vízszintes pántokkal s göm-

böly fej szegecsekkel megersítve. A 17.' századból.

5214 . HÓHÉRSZÉK, vörösre festett tölgyfa, háttám-

lával s hátrafelé kiálló vasrúddal, végén karikaidomú

füllel. Négy lábon áll. A 18. századból. Ajánd. Abauj-

vármegye közönsége.

E nyakazó-széket a 18. század vége felé vették legelször haszná-

latba s az utolsó két delikvens, aki rajta ült, Perzsenszki Mária, fér-

jezett nemes Nádaskay Józsefné, Perzsenszki László kassai helvét val-

lású rektor nvére és Borza György, a rektornak vinczellérje, volt.

Egyetértleg ölték meg a rektort szlljében, 1834. június 23-án. A
gyilkosság kiderülvén, három évig tartó port vont maga után, mely

végre is halálos Ítélettel fejeztetett be. Az ítéletet Schiech Pál pesti

hóhér 1837. szeptember 4-én hajtotta végre, elször Borzán, azután a

testvérgyilkoson. Borza feje a harmadik csapásra hullt le, Máriáé az

elsre. Ez volt az utolsó nyakazás Kassán.

A FALAKON.

5215 KANCSUKA, br, megygyfa-nyéllel. Orosz, az

1848/49-ik szabadságharczból. Ajánd. Lencz Géza.

5216 . KARD, hüvelylyel, pléhbl.

1852-ben használt bandériumi kard, melyet az Felsége körutazása

alkalmával kirendelt borsodmegyei bandérium az ünnepély ideje alatt

a csász. kir. helytartótanács engedélye folytán használt. Aczélkardot,

hosszas kérés után, csak a bandérium vezetjének volt szabad használnia.

A bandérium által ugyanekkor használt buzogányok szintén csak bádog-

ból készültek s homokkal voltak kitöltve.

5217 . KOSSUTH-BANKÓK.

5218 . AMERIKAI PAPÍR BANKJEGYEK.
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5219 . FRIGYES-V1LM0S és FERENCZ CSÁSZÁR-HU-
SZÁR egy stájer leánynyal enyelegve. Vizfestmény. Fes-

tette Leduhofski Tádé, 1816-ban.

5220 . HESSZEN-HOMBURGI HUSZÁR ES OLASZ
LEÁNY.Vizfestmény. Festette Leduhovski Tádé, 181 (5-ban.

5221 . KLAPKA GYÖRGY 1848/49-iki honvédtábornok

(lásd lépcsház: 261. sz.) arczképe. Fénykép.

5222 . KORPONAY JÁNOS 1848/49-iki honvédezredes

(lásd lépcsház : 263. sz.) arczképe. Kromofotografia.

Készítette Róth E.

5223—5241 . FEGYVERCSOPORT.
5223. Banderiális zászló, vörös selyembl való foszladozott lapján

VI. Károly császár monogrammja. A 18. századból. Ajánd. gróf Zichy

Rezs. Továbbá egy hátvért, egy’ mellvért, 4 lovassági kard és hüve-

lyeik
; 5 spádé és hüvelyeik. A 18—19. századból. 5225. Zászló

zöld selyemszövet arany-ezüsthimzéssel és ezüstpitykékkel diszitett fehér

moirée-szalaggal. Egyik lapján a két szárnyas angyal által tartott magyar

czímer alatt 1805 évszám. Másik lapján levélkoszorúk között E B C
betkbl álló monogram alatt két összefogódzó kéz. Szalagján e fel-

iratok : Fúr unsere Sicherheit, Ez alatt PBGC betkbl álló monog-

ramm és Gewiedmet von R S und T K. A másik szalagon : Für Un-

garns Fnig 1814 . Közepén : Mit Gott és Aus fíürgerpflicht. Magyar

insurrectionális zászló. 1805-bl. A szalag 1814-bl. 523(5. és 5237.

Lovassági sisak. I. Eerencz korából. 5240. és 5241. Dragonyos tiszti

sisak. V. Ferdinánd idejébl. 5242. Zászló, zöld selyemszövet, vörös,

fehér és sárga applikáczióval. Foszlott lapjai oldalán egy-egy applikált

korona, az együk alatt M(ária) T(erézia), a másikon C(arolus) F(ran-

ciscus) betkbl álló monogramm. Mária-Terézia korából.

5242 . LPORSZARU, tülökbl, bevésett vadászó ala-

kokkal s e fölirattal : Süssed le már azt a nyulat, Edd
meg

,
amit hátra hullat. Újra fogtunk egy bakzet, Ez is

lesz vagy három fzet . . . Míg eladódik a bre. Igyunk

rá egyet elre . Szervusz czbnbora, bizony jó bor a. A

19. század közepérl.

5243—5251 . LPORSZARUK, 9 darab, szarvasagancs-

ból, vésett diszitésekkel. A 17— 18. századból.



XII. SZÁMÚ TEREM. 5252-5261.

Az 5244. számút ajáud. Jászay Gáborné úrn
;

az 5245. számút

Kriegerbeck és Briigger, az 5246. számút Simon Endre, az 5247.

számút Maurer Gusztáv, az 5249. számút Henszlmann Sámuel.

5252 . Osztrák-magyar papír bankjegyek.

5253 . Lengyel és franczia bankjegyek.

5254 . KASSA VÁROS LÁTKÉPE 1617-ben. Rézmet-

szet, utólagosan kifestve. Rajzolta Vander Rye Egyed

belga mvész.

5255 EMLÉKLAP, az 1802-ben Kassán megválasz-

tott városi tisztviselk névsorával. Felül Kassa város

rézmetszetü látképe. Metszette Prixner Gottfricd Pesten,

1802-ben. Nyomtatta füskuti Landerer Ferencz Kassán.

5256 . A KASSAI VÁRERDITMÉNY ALAPRAJZA
1747-bl. Színezett tussrajz. Az eredetirl 1874-ben má-

solta Zerbo százados. Ajánd. Rottauscher Károly.

5257 . A KASSAI VÁRERDITMÉNY ALAPRAJZA
1781-bl. Színezett tussrajz. Az eredetirl 1874-ben má-

solta és ajándékozta Rottauscher Károly.

5258 . A KASSAI CITADELLA ALAPRAJZA 1676-ból.

Színezett tussrajz. Az eredetirl 1874-ben másolta és

ajándékozta Rottauscher Károly.

5259 ZÁSZLÓ, kék selyembl, sokszín olaj festéssel

s aranyozással. Egyik lapján a két angyal által tartott

országczimer 1810 évszámmal, a másikon Kassa város

czimere.

5260 . ZÁSZLÓCSÚCS, sárgarézbl. Tojásidomú, áttört

keretében török betk. Egy török zászlórúdról való, me-

lyet az 1878. évi orosz-török hadjáratban a plevnai csa-

tatéren találtak. Ajánd. Madarász Viktor.

5261 . ZÁSZLÓCSÚCS, aranyozott sárgarézbl. Plasz-

tikus sast ábrázol egyik karmában leveles ággal, a má-

sikban kígyóval. A sas fölött szalagon nyitott, pántos

korona. A 19. század 60-as éveibl. A volt mexikói

magyar huszárlégiónak jelvénye, melyet Ignatovits József
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Kodolitch Alfonz ezredes vezérlete alatt 1867-ben meg-

mentett. Ajánd. Ignatovits József.

5262 5281 . CSIZMA-, BOCSKOR- ÉS LÓPATKÓK,
20 drb., kovácsolt vasból. A 15— 18. századból.

5282 . LOVASSÁGI BANDER1ÁLIS ZÁSZLÓ, fraise-

szinü habos selyembl, fecskefark-alakban kiszabva.

Egyik lapján sokszinü olajfestéssel Eperjes város czi-

mere, a másikon Szent István király lóháton. Az aranyo-

zott rézbl készült zászlócsúcson ugyanezek bevésve.

A 19. század elejérl.

5283 SOÓS JÓZSEF magyar királyi testr arczképe.

Olajfestmény. 18. század. Kéler József hagyatéka.

5284 LÁBBILINCS, kovácsolt vasból, 3 kerek láncz-

szemmel. A 16— 17. századból. Találták Kassán, a do-

hánygyár keleti szárnyának alapozásánál. Ajánd. Strache

Antal.

5285 LÁBBILINCS, kovácsolt vasból, 3 szinü láncz-

czal egybekapcsolva. 16 17. század.

5286 ZÁSZLÓ, fehér selyembl. Egyik lapján sok-

szinü olajfestéssel a Patrona Hungáriáé, a másikon

Kassa város czimere. A zászlócsúcs ezüstbl való, a rúd

pedig 74 darab laposfejü ezüstszeggel van kiverve.

1838-ból.

5287 . LÁBBILINCS, kovácsolt vasból, egy kerek

lánczszemmel A 16— 17. századból. Kassa városáé volt.

5288 . LÁBBILINCS, kovácsolt vasból, három kerek

lánczszemmel. 16— 1 7. század.

5289 . KÉZBILINCS, vapántból. 17. század. Ajánd.

Dessewffy Pál.

5290 . EGY 1848/49-IKI VÖRÖS S1PKÁS HONVÉD
arczképe. Olajfestmény. Ajánd. Merényi Lajos.

5291 . A POZSONY MELLETT FEKV TÁBOR
ERDÍTÉSI TERVEZETE 1663-BL. Szépia tollrajz.

A tervezeten lév „ Valié
,
Linea da fortificarsi, Campo
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fortificato
,
Strada tenuta da Turchi abbrugiando“ stb.

szavak Montecuccoli tábornok sajátkez s egyidej be-

jegyzései. Ajánd. Rottauscher Károly.

5292—5313 . FEGYVERCSOPORT, különböz 18—19.

századbeli fegyverekbl. Áll: 2 mellvértbl, 4 lovassági kard-

ból, 7 kardból, egy tengerésztiS'zti kardból, egy hivatalnoki

kardból, kardhüvelyekbl és 8 drb csákóból és sisakból.

Ezekbl az 5306. számú 1848/49-beli osztrák, az 5307. számú a 19.

század elejérl, az 5308. számú I. Ferencz idejébl, az 5309. és 5310.

szánni 1848/49-iki osztrák, az 5311. számú lovássági sisak osztrák, 1848

49-bl, az 5312. számú orosz 1849-bl, az 5313. számú orosz, 1849-bl

s állitólag azé a katonáé volt, aki Losoncz városát fölgyujtotta.

5314 . A VÖRÖSSIPKÁS HONVÉD ÖZVEGYE. Olaj-

festmény. Festette Révész György. (Lásd földszint 50. sz. a).

5315 . EGY NÉVTELEN HSÜNK ÉLETÉBL. Olaj-

festmény. Festette Pap Henrik. A mvész ajándéka.

Pap Henrik festmvész, szül. Kassán 1864-ben. Tanult München-

ben Hacklnál és Raabnál, a hol a rézkarczolást is elsajátította, 1889-ben

pedig a Benczúr Gy. vezetése alatt álló budapesti festészeti mester-

iskola tagja lett. 1896 óta az iparmvészeti iskola tanára.

5316—5325 . FEGYVERCSOPORT. Áll 10 darab

1848/49-iki fegyverbl, egy tábori kulacsból s egy lovas-

sági tiszti patrontáskából.

5326 . NEMZETRI KASZA, kiegyenesítve, hosszú

nyélre alkalmazva. 1848/49-bl.

5327 . KOSSUTH LAJOS ARCZKÉPE. Olajfestmény.

Ajánd. A kassai hölgyek.

5328 . NEMZETRI KASZA, kiegyenesítve, hosszú nyél-

re alkalmazva. 1848/49-bl. Ajánd. Kemenczky Miklós.

5329 5338 . FEGYVERCSOPORT. Áll 10 darab 1848

49-iki fegyverbl, egy tábori kulacsból és egy lovassági

tiszti patrontáskából, mely Darvas Imre volt abauj-torna-

megyei fispán, 1848/49-iki önkéntes honvédtiszté volt.

5339 . ISTVÁN FHERCZEG, MAGYARORSZÁG NÁ-
DORA BEVONULÁSA KASSÁRA 1847-ben. Olafestmény.



5341. sz. László Fülöp : Bubics Zsigmond kassai püspök arczképe.
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XIII. SZÁMÚ TEREM.

BUBICS-TEREM.

A BUBICS ZSIGMOND KASSAI PÜSPÖK ÁLTAL AJÁNDÉKO-
ZOTT KÉPGYJTEMÉNY.

5341 . LÁSZLÓ FÜLÖP : Bubics Zsigmond kassai

püspök arczképe. Olajfestmény. Jelzése : PH. LÁSZLÓ.
PINXIT. 1896.

László Fülöp, festmvész, szül. Budapesten, 1869-ben. Tanult az

orsz. mintarajziskolában, Lietzenmayernél Münchenben és Lefébvre és

Constant tanároknál Parisban. A legkitnbb arczképfestk egyike.

5342 . RUISDAEL J. után : Tájkép vízeséssel. Olaj-

festmény.

5343 . FISCHER VINCZE : Krisztus és a szamáriai

n a kutnál. Olajfestmény. Jelzése : V. F.

Fischer Vincze, festmvész, szül. Fürstenzellben 1729-ben, megh.

Bécsben, 1810-ben. A bécsi szépmvészeti akadémián tanár volt.

5344 . MOOS FRIGYES : Gombák. Olajfestmény. Jel-

zése : F. Moos.

5345 - ISMERETLEN : Alkonyati tájkép. Olajfestmény.

5346 . BUBICS ZSIGMOND: Rózsák és árvácskák.

Olajfestmény, falapon. Jelzése : Sig. Bubics.

5347 . BUBICS ZSIGMOND : A Hohenstaufi Alpesek.

Olajfestmény. Jelzése : S. B.

5348 . BUBICS ZSIGMOND: Fraknó vára. Olajfest-

mény. Jelzése : Sig. Bubics. 1870.

5349 . BUBICS ZSIGMOND: Alpesi virágok és Ma-

donna-kép. Olajfestmény. Jelzése : Sig. Bubics 1666.

5350 . BUBICS ZSIGMOND : Tavaszi virágok. Olaj-

festmény, papirlemezen.
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5351 . BUBICS ZSIGMOND : Alpesi virágok. Olajfest-

mény. Jelzése : S. Bubics.

5352 . BUBICS ZSIGMOND : Olaszországi tájkép. Olaj-

festmény, papirlemezen. Jelzése : Á B 1871.

5353 - BUBICS ZSIGMOND: Szlfürt és folyóka-

virág. Olajfestmény, papirlemezen.

5354 . BUBICS ZSIGMOND : Az. Achensee Tirolban.

Olajfestmény, papirlemezen. Jelzése : S. Bubics 1871

.

5355 . BUBICS ZSIGMOND : Rhododendron, Gnapha-

lium, Viola és Gentiana. Olajfestmény. Jelzése : Sig.

Bubics. 1867.

5356 . BUBICS ZSIGMOND : Rhododendron és Gna-

phalium. Olajfestmény.

5357 RINYI EDE : Városrészlet télen. Olajfestmény.

Jelzése : RINYI.

Rinyi Ede az ifjabb magyar festgárdának egyik tehetséges tagja.

5358
.
MARKÓ KÁROLY : Utrészlet Schneeberg mel-

lett a gutensteini utón. Olajfestmény. Jelzése : 1827.

Markó Károly, hírneves tájképfest, szül. Lcsén 1790-ben, megh.

Firenzében 1860. decz. 8-án. Pesten mérnöki oklevelet nyervén, elbb

a lublói uradalomban, utóbb gróf Esterházy László rozsnyói püspöknél

volt mint mérnök alkalmazva. Géniusza a mvészi pályára von-

zotta, megvált hivatalától s 1818-ban Pestre jött, honnét báró Brudern

Bécsbe vitte. Itt 11 évet töltött s az akadémiába járt tanulni. 1882-ben

Rómába utazott, hol néhány hónap alatt nagy hírnévre tett szert,

majd Pisába került, a hol tevékenységének fénykorát élte. Mint a

florenzi mvészeti akadémia tiszteletbeli tanára halt meg. Tetemei

Antella mezvároska sirkertjében nyugosznak.

5359 . LACH ANDRÁS : Csendélet
:
gyümölcsök. Olaj-

festmény, papirlemezen. Jelzése : A. Lacii.

5360 . VARRONE E. : Zell a Zelli tó mellett. Olajfest-

mény, papirlemezen. Jelzése: F. Varrotie.

5361 . GAUERMANN FRIGYES : Farkastól megtáma-

dott szarvascsalád. Olajfestmény.
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Gauermann Frigyes, festmvész és rézmetsz, szül. 1807-ben

Miesenbachban (Alsó-Ausztria), meghalt 1860-ban. Az állatfestészet

terén tüntette ki magát.

5362 RAUCH J. : Hintersee a Mühlsturzhörner-Alpe-

sekkel. Olajfestmény, falapon. Jelzése : J. Rauc/i 18/O.

5363 . SCHWEMMINGER JÓZSEF : Innvölgyi tájkép.

Olajfestmény, papirlemezen. Jelzése : Jós. Schivemminger

1858.
Schwemminger József, festmvész, szül. Bécsben 1804-ben, megh.

ugyanott. Tájképeit tiszta, határozott rajz és Ízléses kivitel jellemzik.

5364 . SCHUSTER JÓZSEF : Krisztusfej, alpesi virá-

gok által alkotott füzérben. Olajfestmény, deszkalapon.

Jelzése : J. Schuster 1868.

5365 . VARRONE F. : Anlauf völgye. Olajfestmény,

papirlemezen. Jelzése : F. Varrone.

5366 . SCHUSTER JÓZSEF" : Virágoktól környezett

Auróra. Olajfestmény, deszkalapon. Jelzése : J. Schuster.

5367 VARRONE F. : Madonna dél Sasso és Lago

Maggiore. Olajfestmény, papirlemezen. Jelzése: J. Varrone.

5368 . ALFDNZA : A kismartoni kastély. (Apácza-

munka). Jelzése : Alfonza.

5369 . SCHAFFER ÁGOSTON : Gosaui tájkép. (Tanul-

mány). Jelzése : Aug. Schaffer 1856. d. Nat. ge?n.

Balról : Gosau.

Scháffer Ágoston, tájképfest, szül. Bécsben 1833-ban. A bécsi

csász. és kir. Belvedere igazgatója.

5370 . LACH ANDRÁS: Virágok edényben. Olajfest-

mény, papirlemezen. Jelzése : A. Lach.

5371 . ISMERETLEN : Kuruczok és labanezok ütkö-

zete. Olajfestmény a 1 7. század végérl.

5372 . RAAB GYÖRGY : Római n. Olajfestmény. Jel-

zése : Raab 1864.
Raab György, bécsi festmvész. Arczképeket s ideális tanulmány-

fket fest. Ezeket tiszta rajz és erteljes színezés jellemzi.

5373 . LACH ANDRÁS: Szilvák. Olajfestmény, papir-

lemezen. Jelzése : A. Lach. •
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5374 . ISMERETLEN OLASZ : Szz Mária a gyermek

Jézussal holdsarlón ülve. Olajfestmény fémlemezen. Kerü-

lete ílórenczi mozaik.

5375 . ISMERETLEN NÉMET : Szent Kunigunda.

Olajfestmény, falapon, a 15. századból. A kép nyitható

lapjának túlsó falán Szent Szebald és társai vértanusága.

5376 . ISMERETLEN : Attersee Fels-Ausztriában.

Olajfestmény, papirlemezen.

5377 . ISMERETLEN HOLLANDI: Szarvasvadászat.

Olajfestmény, falapon.

5378 . JAN BRUEGHEL ISKOLÁJA : A szélvihar.

Olajfestmény, falapon.

5379 . ISMERETLEN HOLLANDI: Szarvasvadászat.

Olajfestmény, falapon.

5380 . ISMERETLEN HOLLANDI : Virágot szagoló

leány. Olajfestmény.

5381 - VANDER HELST vagy LARKINS J. W.

:

Hollandi férfi mellképe. Olajfestmény.

5382 . NETSCHER GÁSPÁR: Elkel hollandi n arcz-

képe. Olajfestmény, vaslemezen.

Netscher Gáspár, hollandi fest, szül. Heidelbergában 1639., megh.

Hágában 1674-ben. Fleg apró, finom, rendkívül gondos kivitel zsá-

nerképeket festett, melyeken az elkel osztály házi életét s mulat-

ságait ábrázolta. Késbb a legkedveltebb képmásfest lett Hágában.

5383 . ISMERETLEN : Szent Dénes. Olajfestmény,

falapon.

5384 RICCI ANTONIO : A szent család. Olajfestmény.

Ricci Antonio (Barbalunga), olasz fest, szül. Messzinában 1600-ban,

megh. ugyanott 1649-ben. Hazája jeles mvészei sorába tartozik.

5385 . BRONZINO ANGIOLO : Mária a gyermek Jézus-

sal. Olajfestmény, falapon.

Bronzino Angiolo di Cosimo, olasz fest, szül. Firenze közelében

1502-ben, megh. 1572-ben. Jellemz tulajdonsága a hideg színezés.

Legjobbak arczképei.



5387. sz. Rafael után ismeretlen: $*róf f'astiglione Boldizsár arczképe.
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5386 . DÜRER ALBERT után valószínleg HOFF-
MANN HANS : Ecce Homo. Olajfestmény, falapon. Jobb-

ról Dürer Albert monogrammja.
Hoffmann Hans, festmvész, Dürer jó utánzója, szül. Nürnberg-

iben. Tevékenysége 1548-ban kezddik. 1584-ben Rudolf király szolgá-

latába került Prágába. Meghalt 1600-ban, Bécsben.

5387 RAFAEL után
:
gróf Castiglione Boldizsár arcz-

képe. Eredetije Párisban, a Louvreban. Rafael eredeti

képének egyidej másolata.

Castiglione Boldizsár gróf (1478—1529) olasz iró s diplomata

s Rafael pártfogója s bens barátja volt.

5388 . COLLEONí LOVASSZOBRÁNAK KISEBBÍ-

TETT MÁSA. Bronzból öntött. Az eredeti szobor, An-

drea dél Verocchio olasz szobrász müve, Velenczében,

a San Giovanni e Paolo templom eltti téren áll.

Andrea dél Verocchio, tulajdonképen Andrea di Michele di Fran-

cesco doni
,
olasz szobrász, 1432-tl 1488-ig élt. Legutolsó és legna-

gyobb müve Bartolommeo Colleoni hadvezér lovasszobra, melynek azon-

ban csak mintáját készítette el és halála után Alessandro Lcopardo ön-

tötte bronzba. Leopardo készítette a szobor talapzatát is. A hadvezér

hatalmas alakja nem ül a nyeregben, hanem a kengyelvason állva föl-

egyenesedik és mereven szegezi elre tekintetét
;
megjelenésének igaz-

sága s az egésznek természethsége megragadja a szemlélt. E szobor-

ban a müöntés technikája egyik legnagyobb diadalát aratta.

Bartolommeo Colleoni született 1400-ban, Solza várában, Bergamo

mellett. Eleinte a piacenzai és milánói herczegeket szolgálta, késbb

a Mediciek ellen a velenczei köztársaság zsoldjába állott. Halála után

(1475) emlékszobrát Velencze városa készíttette el.

5389 . GUIDO RENI : A fájdalmas szz. Olajfestmény.

Orleansi Fülöp herczeg gyjteményébl származik. (Lásd

a 4164. sz. a.)

5390 . ISMERETLEN HOLLANDI : Mária a gyermek

Jézussal, két angyallal, majommal és báránynyal virág-

füzérben. Olajfestmény, falapon.

5391 . ISMERETLEN: Férfi mellképe. Olajfestmény.

5392 . ISMERETLEN : Anna, I. Ferdinánd magyar ki-

rály neje. (1503— 1546). Olajfestmény. Másolat.
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5393 . ISMERETLEN : Ni arczkép. Olajfestmény, fa-

lapon. 16. század.

5394 . PIETER VAN AVONT: Asztalnál ül férfi s

osztrigát áruló leány. Olajfestmény, falapon.

Pieter van Avont, fest és rézmetsz, szül. Antwerpenben 1019

körül, megh. 1650-ben. Különösen a tájképfestés terén alkotott

kiváló müveket.

5395 . ISMERETLEN : Ütközet törökök és magyarok

között. Olajfestmény, a 17. századból.

5396 ISMERETLEN : Ugorkát áruló sopronmegyei

leány. Olajfestmény.

5397 . ISMERETLEN: Krisztus az Olajfák-hegyén. Olaj-

festmény, aragonitlapon.

5398 . ISMERETLEN : Tájkép. Olajfestmény.

5399 . ISMERETLEN NÉMET: Szent-Henrik. Olaj-

festmény, falapon a 15. századból. A kép nyitható lap-

jának túlsó falán Szent Szebald és társai vértanusága.

5400 . JANSCHA LRINCZ : Tájkép. Olajfestmény fa-

lapon.

Janscha (Jantscha) Lrincz, tájképfest, szül. 1746-ban Prosnitz-

ban (Krajna), meghalt, mint a bécsi festészeti akadémia tanára Bécs-
ben 1812-ben.

5401 G. M. : Árvácskák. Olajfestmény, falapon.

5402 . ISMERETLEN : Tájkép. Olajfestmény, falapon.

5403 . ISMERETLEN: „Wirtschaft* . Olajfestmény.

Azt a mulatságot ábrázolja, melyet Bécsben 1697. júl. 11-én I. Lipót

császár rendezett I. Péter orosz czár tiszteletére. Az ilyen mulatságot

a régi idkben „ Wirtschaft**-nak nevezték s az akkor dívó udvari

szokás szerint azon a rendez rendesen mint gazda jelent meg, hogy

álarc/os vendégeit hajlékában fogadja. A mulatság a Favorité nev
városrészben esti 8 órakor kezddött. A Favoriteben lév kerti pavil-

lonban 82 pompás álarczos jelent meg, köztük I. Lipót császár és neje,

Eleonóra. Megjelentek továbbá régi német kosztümökben: Altheim

Joakim gróf, Mansfeld Eleonóra grófn; lengyel kosztümökben: Wclz
gróf, Martinitz grófn; mint spanyolok : Vilmos hesszeni hcrczeg, Lam-
berg Leopoldina grófn; mint magyarok: Kolowrat Miksa gróf és

Puszberg kisasszony ; mint frieslandi parasztok : Péter czár és Thurn

— 404
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Johanna. A legtöbb vendég szolgának volt öltözve, igy
:
Jen szavoyai

herczeg, Licchtenstein-Hartmann herczeg és Laroberg Lipót, Ivönig-

seck, Aspermont és Hoyos grófok. Pont 8 órakor vonult be az álar-

czos sereg a harsogó zene hangjai mellett a kerti paVillonba. A merre

csak a szem tekintett, mindenütt aranyat s drágaköveket látott csillogni,

maga a kert és kastély pedig nappali fényárban úszott. Konczert után

mindnyájan az étterem gazdagon terített asztalaihoz vonultak. Harso-

nák és trombiták hangjai között felemelkedett Lipót császár s kezében

pompás kristályserleggel a frieslandi paraszthoz lépve szóla: »A két-

fej fekete sashoz czimzett korcsmáros hozza neked a moszkvai czár

egészségére*, mire a czár helyébl felugorván s a serleget egy hajtásra

kiürítvén, meglehets németséggel igy szólott : »En a moszkvai czárt

külsleg és belsleg jól ismerem. a római császárnak annyira hódol,

hogy ha mindjárt tiszta méreg is volna e pohárban, azt is haladékta-

lanul kiinná. < A serleget vissza akarta adni a császárnak, ez azonban

azzal a tréfás megjegyzéssel, hogy miután a pohárban neki semmit sem

hagyott, azt a parasztnak ajándékozza, visszaadta a serleget a czárnak,

aki nagyr örömmel és hálával fogadta azt, biztosítván a császárt,

hogy amig él, e pohár láttára szive császári felsége szolgálatára

álland, azután Lipóthoz e szavakkal közeledett: »Fölség még fiatal s

jobban bírja az italt, mint atyja ura< s kényszerité t nyolez poharat

egymásután egészségükre kiüríteni. Az ezután kezdd táncz a legjobb

hangulatban reggeli 4 óráig tartott. A czár sokat tánczol t, felette jó-

kedv volt, orosz dalokat énekelt s a herczegnket és grófnékat jól

megforgatta. Csak a hölgyek derékfüzi képeztek újdonságot a czár

eltt s tréfásan megjegyezte, hogy nem hitte volna, hogy a bécsi höl-

gyeknek oly kemény csontjaik vannak.

5404 . ISMERETLEN : Esti tájkép. (Napszállat.) Olaj-

festmény, falapon.

5405 . DROOGSLOOT JÓST CORNELISZ : Vertum-

nus és Pomona. Olajfestmény, falapon.

Droogsloot J. C., hollandi fest, 1616-ban Utrechtben már mester

volt, megh. a 17. század hatvanas évei végén. Történelmi és tájképe-

ket festett.

5406 . EMLÉKÉREM, ólomból öntött, fakeretben. Ke-

rek lapján dombormben egy leány mellképe, M . O .

XXVII bevésett évszámmal oldalozva. Német munka.

Állítólag MaultascJie utolsó tiroli grófnt ábrázolja. Lübke
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szerint a nürnbergi Anna Liegsalz képe. Az érem Rado-

witz porosz miniszter gyjteményébl származik.

5407 . ISMERETLEN HOLLANDI: Hollandi város

vizzel és csolnakkal. Olajfestmény, falapon.

5408 . ISMERETLEN HOLLANDI : Csárda eltt. Olaj-

festmény, falapon.

5409 . ISMERETLEN : Magdolna. Olajfestmény.

5410 . ISMERETLEN HOLLANDI: Vadászok sóly-

mokkal. Olajfestmény.

5411 . IFJ. TENIERS DÁVID : Kártyázó hollandi pa-

rasztok. Olajfestmény.

Teniers Dávid, flamand fest, s/ül. Antwerpenben 1610-ben, megh.

Brüszszelben, 1690-ben. Óriási tevékenység fest volt; müveinek

tárgyát nagyrészt a flamand parasztok életébl merítette. Némely képe

világhír.

5412 . JOHAN VERKOLJE : Festn álarczczal, palet-

tával és fest-állványnyal. Olajfestmény.

Johan Verkolje, fest és rézmetsz, szül. 1650-ben Amsterdamban,

megh. Delftben 1693-ban. Arczképeket, történelmi és zsánerképeket

festett, mik szellemes kompoziczió, jó rajz, iidc színezés és linóm

kezelés által vaunak jellemezve.

5413 . IFJ. TENIERS DÁVID : Németalföldiek kandalló

eltt. Olajfestmény falapon. (Lásd az 541 L sz. a.)

5414 . BOTTANI JÓZSEF : Szent Ignácz a boldogsá-

ságos szz eltt térdepelve. Olajfestmény. Jelzése

:

Bottan i Pinxt Romac AN : I). 1/54.

Bottani József, fest, szül. Cremonában 1724-ben, megh. Mantuában

1784-ben. Rómában s Firenzében mködött
;

1769-ben a mantuai

festészeti akadémia igazgatója lett.

5415 . CARRACCI ANNIBALE : Az Üdvözit holttestét

siratok. Olajfestmény.

Carracci Annibale, olasz fest és rézmetsz, szül. 1060-ban, megh.

1609-ben. Freskóképei úgy sziuczés, mint formai tekintetben a deco-

rativ festészet elsrangú remekei. Ezenkívül festett olárképcket, kisebb

vallásos és mitoszi, st zsánerképeket is. Nagyszer tájképei a késbbi

nagy mesterekre is hatással voltak.
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5416. SACCHY ANDREA : Allegória
;
a római Casa

Barberinának mennyezetképe. Olajfestmény. Ugyanennek

rézmetszetei képe az 5619. sz. a. kiállítva.

Sacchy Andrea (Ouche), olasz fest, a Róma melletti Nettunoban

született 1598. körül, megh. Rómában 1661-ben.

5417 BRAND JÁNOS KERESZTÉRT : Templom.

Olajfestmény, falapon.

Brand J. K., fest és rézmetsz, szül. 1723-ban Bécsben, megh.

ugyanott 1795-ben, mint a szépmvészeti akadémia tanára. Tájképeket

festett s jelentékeny hírre tett szert.

5418. ADRIAEN VAN OSTADE : Két németalföldi

férfi mellképe. Olajfestmény. A herczeg Grassalkovich-

képtárból származik.

Adriáén van Ostade, hollandi fest, szül. Haarlemben 1610-ben,

megh. ugyanott 1685-ben. A híres hollandi parasztkép-festk között

a legnépszerbb s a legünnepel tebb. Nagyon sokat festett s valamennyi

képén jóizü, ha éppen nem is válogatós humora, ers festi érzéke és

jellemz tehetsége nyilatkozik meg.

5419. BAYER ÁGOSTON: Téli tájkép épülettel.

Olajfestmény, papirlemezen. Jelzése : A. Baycr 1852.

Bayer Ágoston, fest, szül. Rorschachban, 1804-ben, megh. a 70-es

évek elején. Különösen az épület-festészetet kultiválta s e téren kiváló

névre tett szert.

5420. CARRACCIO után ELZHEIMER ÁDÁM : Mária

a gyermek Jézussal s két alakkal. Olajfestmény, vas-

lemezen.

Elzheimer Ádám, fest, szül. 1574-ben Frankfurtban, megh.

1620-ban Rómában.

5421. RAFAEL után BRENNER ÁDÁM : A Madonna

dél Álba másolata. Olajfestmény. Jelzése : Adum Brenner

F. Eredetije a szentpétervári Eremitageban.

Brenner Ádám bécsi akadémiai fest.

5422. ISMERETLEN : Antonio Rido velenczei patri-

czius arczképe. Olajfestmény. F'elirata : C . /. ANTONIVS
RIDO EQS.
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5423 . IFJ. TENIERS DÁVID : A falusi orvos. Olaj-

festmény, falapon. (Lásd az 5413. sz. a.).

5424 . IFJ. TENIERS DÁVID : Mulató hollandi parasz-

tok. Olajfestmény, falapon. (Lásd az 5413. sz. a.).

5425 . ANDREA DEL SARTO ISKOLÁJA : A szent

család. Olajfestmény.

Andrea de Sarto, olasz fest, szül. Firenzében 1486. jul. 17-én,

megh. ugyanott 1531. jan. 22-én. Bámulatos szépérzéke miatt a leg-

kitnbb olasz festk közé tartozik. Firenzében festett freskóképei az

odavaló 16. századi freskófestészet legjelesebb példányai.

5426 EIGEN C. : Krisztus levétele a keresztrl. Olaj-

festmény.

5427 . ISMERETLEN SPANYOL: A szent család

menekülése Egyiptomba. Olajfestmény, sárgaréz-lemezen.

5428 - SCHÖPF JÓZSEF' : Krisztus megostoroztatása.

Olajfestmény, ametisztlapon. Jelzése : Schöpf F. 1793.
Schöpf József, fest, szül. Telisben (Tirol) 1745-ben, megh. 1822-ben.

Neves egyházi fest volt. Oltárképei különösen Tirolban vannak

elterjedve.

5429 MENGS RÁFAEL : A felhkön ül s villámokat

szóró Jupiter. (Vázlat mennyezetképhez). Olajfestmény.

Mengs Antal Rafael, fest és mtörténeti iró, szül. Aussigban

(Csehorsz.) 1728-ban, megh. Rómában 1779-ben. A régi olasz mesterek

tanulmányozása alapján keletkezett képei szabatosak elrendezés, rajz

és színezés tekintetében, de hidegek s mesterkéltek, fleg azok, melyek-

ben az ókori szobrászat emlékeit is föl akarta használni.

5430 . ISMERETLEN NÉMET: Szent Pál megdi-

csülése. Olajfestmény.

5431 . ISMERETLEN : Szent András a kereszttel.

Olajfestmény.

5432 . ISMERETLEN SPANYOL : Páduai szent Antal.

Olajfestmény. A herczeg Grassalkovich-gyüjtöménybl

származik.

5433 . LAIRESSE GÉRARD : Ifjú leány, Amorettek s

öreg asszony. Olajfestmény, falapra vont vásznon.
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Gérard de Lairesse, fiamand fest és rézmetsz, szül. I.üttichben

1640-ben, megh. Amsterdamban 1711-ben. Müvei híven tükrözik vissza

korának francziás-akadémikus Ízlését. Amsterdamban rendkívüli tekin-

télynek örvendett s kortársai a hollandi Poussin-nak nevezték el.

1690-ben megvakult.

5434 . LAIRESSE GÉRARD : Szerelmi jelenet. Olaj-

festmény, falapra vont vásznon. (Lásd az 5433. sz. a.)

5435 . ROTTMAYR JÁNOS MIHÁLY : A Megváltó az

Olajfák hegyén. Olajfestmény. Jelzése : I. M. Rottmayr.

Rottmayr J. M., fest, szül. Laufenben 1660-ban, megh. Becsben,

1730-ban, a hol I. József, majd VI. Károly udvari festje lett s bárói

rangra emelkedett. Templomképeket festett.

5436 . NICOLAUS VAN HOYE : A szent család virág-

füzérben. Olajfestmény. Jelzése : N. l\ Hoy /66g.

Nicolaus van Hoye, fest, szül. Antwerpenben, 16(50 körül, megh.

ugyanott mint királyi udvari fest 1710-ben.

5437 . ISMERETLEN : Magdolna. Olajfestmény.

5438 . ISMERETLEN HOLLANDI : Az angyal elhen-

geriti Krisztus sírjáról a követ. Olajfestmény falapon.

5439 . HAM ILTON JÁNOS GYÖRGY : Uhu és jég-

madár. Olajfestmény.

Hamilton János György, fest, szül. Brüszszelben 1666-ban, megh.

Bécsben 1740-ben. 1721-tl 1728-ig kamarai fest volt Becsben. Ki-

tn állatfest volt
;
fleg lovakat festett és sokat örökített meg a kora-

beli nagyurak hires lovai közül. Képei mind rendkívül gondos kivitelek.

5440 . ISMERETLEN : Szent Lajos. Olajfestmény,

falapon.

5441 ISMERETLEN : Hollandi férfi pohárral. Olaj-

festmény falapon.

5442 . HAMILTON JÁNOS GYÖRGY : Sas. Olajfest-

mény. (Lásd az 5439. sz. a.)

5443 . CARRACCI AGOSTINO : Szent Jeromos halála

eltti utolsó áldozása. Olajfestmény.

Carracci Agostino, olasz fest és rézmetsz, Carracci Annib.de

(1. 5415. sz. a.) fivére, szül. 1557-ben, megh. 1602-ben. Freskókat,

oltárképeket, tájképeket s képmásokat festett, fójclentosége azonban a
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rézmetszésben van, melyben oly tökélyre tett szert, hogy kora legna-

gyobb rézmetszjének tartották.

5444 . ISMERETLEN : Mária mennybemenetele. Olaj-

festmény.

5445 . ISMERETLEN (valószínleg Pieter Claesz)

:

Csendélet. Olajfestmény, falapon.

Pieter Claesz, hollandi fest (1590— 1061), leginkább egyszer

reggeli-asztalokat festett.

5446 ISMERETLEN : Népmulatság Antwerpenben

Nagy-Péter orosz czár tiszteletére. Olajfestmény.

5447 . DIETRICI (DIETRICH) KERESZTÉLV VILMOS:
Abrahám és fia Izsák a Moriah-hegyen. Olajfestmény.

Dietrici K. V., német fest és rézmetsz, szül. Weimarban 1712-ben,

megh. Drezdában 1774-ben. A drezdai mvészeti akadémia tanára volt
;

Rembrandt és Ostade modorában készült festményei azok tökéletes-

ségét el nem érték. A rézmetszés terén nagyobb érdemeket szerzett.

5448 . CUYP BENJÁMIN : Verfényes alkonyat. Olaj-

festmény, falapon.

Cuyp Benjámin Gerritsz, hollandi fest, szül. Dordrechtben

1612-ben, megh. Hágában 1652-ben. Bibliai s a falusi és népéletbl

vett jeleneteket ábrázoló képei a szinhatások keresésében s a széles,

ers ecsetkezelésben Rembrandt hatására utalnak.

5449 . SEGHERS DÁNIEL : Csendélet. (Bojtos ételek).

Olajfestmény, vörösréz-lapon.

Seghers Dániel, flamand fest, szül. Antwerpenben 1590-ben, megh.

u. ott 1661-ben. 1614-ben Mechelnben jezsuita lett. A legnagyobb

hséggel s kiváló ízléssel festett virágcsokrai és koszorúi nagy nép-

szerségre tettek szert.

5450 . HAMILTON JÁNOS GYÖRGY : Holt madarak.

Olajfestmény. Alul a mvész jelzése : Jenn George de

Haniilton fc 1736. (Lásd az 5439. sz. a.)

5451 SEGHERS DÁNJEL : Csendélet. (Tiltott ételek).

Olajfestmény, vörösréz-lapon. (Lásd az 5449. sz. a.)

5452 . ISMERETLEN : Virágok. Olajfestmény.

5453 . „KLEIN VON MUNTIL : Bacsányiné leány-

korában. Olajfestmény. A kép hátán festve : KLEIN v.

MUNTII pinxit 1791 .
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Bacsányi János magyar költ (1763—1845) neje, szül. Baumbcrg
Gabriella, Bauniberg nagytekintély udvari tanácsos szellemdús és szép

leánya volt. Született Bécsben 1766-ban, megh. Linzben 1839-ben.

Bacsányiné maga is irt költeményeket. A *Klein von MuntiU álnév

lehet, mert ilyen nev fest a mtörténelemben teljesen ismeretlen.

Valószinü, hogy valamelyik Bécsben tartózkodó franczia mvész vette

fel ideiglenesen e nevet.

5454 . MIERIS VILMOS: Virágcsokor üvegben, gyík

és rovarok. Olajfestmény, falapra vont vásznon. Jelzése:

Wé Mieris A° 1/iS.

Mieris Vilmos, hollandi fest, szül. Leydenben 1662-ben, megh.

u. ott 1747-ben. Zsáner-, apró történeti, költi, mithológiai és allegóriái

tárgyú képeket festett.

5455 . ISMERETLEN OLASZ : Kétágú nyelvet ková-

csoló Amorettek. Az ülln e fölirat : IN VANNIS PENAN-
TES. Olajfestmény, falapon. 1(1. század.

5456 . MICHAU THEOBALD: II. Henrik franczia

király parasztházban. Olajfestmény. Jelzése : Michau.

Michau Theobald, franczia fest, szül. Tournayban 1676-ban, megh.

Antwerpenben,. 1755-ben.

5457 AZ INNSBRUCKI FRANCZISKÁNUS-TEM-
PLOM belseje I. Miksa császár síremlékével. Kifestett

fénykép.

5458 . ISMERETLEN : Ütközet törökök és kereszté-

nyek között. Olajfestmény. 17. század.

5459 . SCHUSTER JÓZSEF : Verbascum. Olajfest-

mény. Jelzése : J. Schustcr.

5460 . TINTORETTO : Férfi arczkép. (Tizian 50 éves

korában). Olajfestmény.

5461 . PINTURICCHIO után: Aeneas Piccolomini szie-

nai püspök a Porta Camullia eltt találkozásra vezeti

III. Frigyes német császárt portugáliai Eleonórával. Olaj-

festmény, falapon.

Az eredeti kép ama tíz nagy freskó egyike, a melyeket a mvész

a szienai székesegyház könyvtárának falaira festett s a melyek II. Pius

pápa történetét ábrázolják.
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Pinturicchio, tulajdónképen Bernardino Betti Biagi, olasz fest,

szül. Perugiában 1455 köri, megh. Sienában 1513-ban. Egyházi fest

volt s a pápai családok elhalmozták megrendelésekkel. A sienai fres-

kókat is Piccolomini bibornok, a késbbi II. Pius pápa megrendelésé-

bl készítette s 1507-ben fejezte be.

5462 . ID. JEAN BRUEGHEL : Virág kígyóval, gyík-

kal, csigával és pillével. Olajfestmény, falapon.

Id. Jean Brueghel, flamand fest, szül. Brüszszelben 1568-ban,

megh. Antwerpenben 1025-ben. Kora legtermékenyebb mvészeinek

egyike volt s vallásos, történelmi, mithologiai, allegorikus és zsáner-

képeket, továbbá állatokat s virágokat is festett. Mint tájképfest is

nevezetes. Kitn, átgondolt elrendezés képei mindig kicsinyek.

5463 . ISMERETLEN, Dürer metszete után : Vásáros

parasztok. Olajfestmény, falapon. A kép hátlapján Dürer

eredeti rézmetszete felragasztva.

5464 . ISMERETLEN NÉMET : A keresztéit. Olajfest-

mény, falapon. A 16. század elejérl.

5465 . FLÓRENCZI ISKOLA : Kopasz férfi. Olajfest-

mény falapon. 16. század eleje.

5466 . ISMERETLEN : Gmunden a Traunseevel. Olaj-

festmény, papirlemezen.

5467 . PROCACCINI CAMILLO : Piéta. Olajfestmény,

falapon, Michelangelo rajza után.

Procaccini Camillo, olasz fest és rézmetsz, 1571-ben a bolognai

festiskola tagja, megh. ugyanott 1626-ban. A nagy olasz mestereket,

Correggiót és Parmigianinot, utánozta bár, de képein a természetnek

helyes felfogásával találkozunk.

5468 . HAMILTON FÜLÖP FERDINÁND : Ebektl ül-

dözött vadkanok. Olajfestmény. Jelzése: F. F. de Hamilton.
Hamilton F. F., fest, szül. Brüsszelben 1664-ben, megh. Bécsben

1750-ben. 1706— 1740-ig kamarai fest volt Bécsben s rendesen álla-

tokat festett.

5169 HONDECOETER MELCHIOR : Kotlós csibéivel.

Olajfestmény.

Hondecoeter Melchior, hollandi fest, szül. Utrechtben 1636-ban,

megh. Amsterdamban 1695-ben. Csendéletet is festett, de férdemét

az él madarak páratlan ábrázolása teszi.
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5470. sz. Ismeretlen: Férfi mellképe.





XIII. SZÁMÚ TEREM. 5470 5479.

5470 . ISMERETLEN : Férti inellképe. Olajfestmény.

5471 . RIGÁUL) FRANGIS, JNIGO : Kleopátra. Olaj-

festmény.

Rigaud F. J. t
történelmi és arczképfest, szül. a franczia Svájczban.

1778-tól Londonban mködött, a hol 1810-bcn halt meg.

5472 . ISMERETLEN : Leányok himzráma mellett.

Olajfestmény, papirlemezen.

5473 . FÜGER FRIGYES HENRIK : Bacsányi János

magyar költ (1766— 1845.) felesége. Olajfestmény. Jel-

zése : Fiiger pinx . 1807. (Lásd : az 5433. sz. a.)

Filger F. H., német fest, szül. Heilbronnban 1751-ben, megh.

Béesben 1818-ban. 1788-ban a bécsi akadémiának másodigazgatója,

1795-

ben igazgatója lett. A klassziczizmusnak legbefolyásosabb képviselje

volt Ausztriában, kompozicziói rendkívül gondosak ugyan, de rajzuk

gyöngék, színezésük élettelen, édeskés. Jó illusztrácziókat készített

Klopstock Messiásához.

5474 . ISMERETLEN : Esterházy Pál herczeg mell-

képe. Olajfestmény.

5475 L. F. G. VAN DÉR RIGL : Lamballe herczegn

szerecsen inasával. Olajfestmény, falapon. A herczeg

Grassalkovich-féle gyjteménybl származik. Jelzése : L.

F. G. van dér Rigl Pinxt 1785.

5476 LACH ANDRÁS : Rózsák és árvácskák. Olaj-

festmény. Jelzése : A. Lach.

5477 . SCHNORR FERDINÁND : A szent család.

Olajfestmény, falapon. Jelzése : S. F. 1835.

Karlsfeldi Schnorr Ferdinánd, Lajos, fest és rézmetsz, szül.

1789-ben Lipcsében, meghalt mint a bécsi Belvedere-képtár re,

1853-ban.

5478 . SCHILCHER ANTAL : Ifjú n mellképe. Olaj-

festmény.

Schilcher Antal, német fest és rajzoló, >zül. Mildenheimban

1796-

ban, megh. Faros szigetén 1827-ben. Tanult a müncheni katonai

akadémián s mint tiszt Heydegger tábornokot Görögországba kísérte.

5479 . HALAUSKA LAJOS: Tájkép faluval, olaj-

festmény. Jelzése : L. Halauska i86y.



XIII. SZÁMÚ TEREM. 5480—5489.

Halauska Lajos, tájképfest, szül. 1827-ben Waidhofenben (Alsó-

Ausztria).

5480 - LIGETI ANTAL : Karácsony-falu. Olajfestmény.

Jelzése : Ligeti A.

Ligeti Antal, festmvész, szül. Nagy-Károlyban 1823-ban, megh.

mint a N. Muzeum képtár-re Budapesten 1890. jan. 5-én. Az idealisz-

tikus tájképfestés egyik kiváló mvelje volt.

5481 . SCHUSTER JÓZSEF : Alpesi virágok. Olajfest-

mény, falapon. Jelzése : J. Schusler.

5482 . ISMERETLEN : Karolina Auguszta, II. Ferencz

császár s magyar király negyedik felesége. Olajfestmény.

5483 . LACH ANDRÁS : Rózsák vizes edényben s

egv madár. Olajfestmény. Jelzése : A. Lacii.

5484 . YÖSCHER LIPÓT : Alpesi táj patakkal. Olaj-

festmény, papirlemezen. Jelzése : Vöscher 18/O.

5485 . SCHÁFFER ADALBERT : Csendélet : szlfürt,

rózsák és két díszedény. Olajfestmény. Jelzése : Ad.

Scháffer. 1854 .

5486 . RANFTL JÁNOS MÁTYÁS: Ifjú leány mell-

képe. Olajfestmény. Jelzése : Ranftl.

Ranftl János Mátyás, fest, szül. Bécsben 1805-ben, megh. u. ott

1854-ben. Zsáner- és állatképeket festett.

5487 LAF1TE C. : Waldenburg vára és városa

Württembergben. Olajfestmény. Jelzése : C. Lafite i86g.
5488 BRUNNER JÓZSEF : Hintersee Bajorországban.

Olajfestmény : Jelzése : Jós. Brunner 18s5 .

Brunner József, fest, szül. Bécsben 1826-ban. Három évig szakács

volt, aztán a festészetre adta magát s mesteri tájképeket produkált.

5489 SCHUSTER JÓZSEF : Alpesi virágok. Olaj-

festmény, papirlemezen. Jelzése : 7. Sckuster.

76. ÉS 77. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Metszetek különböz régi mesterektl. Henszlmann

Imre hagyatéka.

A metszetek idilliként váltakozó sorozatokban állíttatnak

ki. A kiállított anyagról feliratos czédulák tájékoztatnak.
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5473. sz. Füger F. H. : Bacsányi Jánosné Baumberg Gabriella arczképc.





XIV. SZÁMÚ TEREM. 5490 5498.

XIV. SZÁMÚ TEREM.

A BUBICS ZSIGMOND KASSAI PÜSPÖK ÁTAL AJÁNDÉKO-

ZOTT KÉPGYJTEMÉNY.

VÍZ- ÉS OLAJFESTMÉNYEK, METSZETEK, IRÓNRAJZOK,

PASZTELLEK ÉS RÉZMETSZET-NYOMTATÓLAPOK.

5490 . BUBICS ZSIGMOND : Három virág. Olajfest-

nicoy. Tanulmány természet után.

5491 BUBICS ZSIGMOND : Két rózsa. Olajfestmény.

Tanulmány természet után.

5492 . BUBICS ZSIGMOND : Lonicerák. Olajfestmény.

Tanulmány természet után.

5493 . BUBICS ZSIGMOND: Növénylevelek. Olajfest-

mény. Tanulmány természet után.

5494 . BUBICS ZSIGMOND : Arnica, Geum és Ane-

mone. Olajfestmény. Tanulmány természet után.

5495 BUDA OSTROMA 1686 -BÁN. A Fontana J.

D. nyomán készült rézmetszet fényképmásolata.

5496 . MANSFELD JÁNOS : II. Lipót koronázása

Pozsonyban, 1790. nov. 15-én. A kardvágás. Rézmet-

szet, Schütz C. rajza után. (A mvészek nevei nélkül.)

Mansfeld János György, fest és rézmetsz, meghalt mint udvari

rézmetsz Bécsben 1818-ban.

5497 . MANSFELD J. : II. Lipót koronázása Pozsony-

ban, 1790. nov. 15-én. A koronázás. Rézmetszet, Schütz

C. rajza után. (Lásd az 5496. sz. a.)

5498 . MANSFELD SEBESTYÉN : II. Lipót koroná-

zása Pozsonyban, 1790. nov. 15-én. Az eskü. Rézmet-

szet, Schütz C. rajza után. (Lásd az 5496. sz. a.)
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XIII. SZÁMÚ TEREM. 5499-5513.

5499 . BUDAVÁR OSTROMA 1G86. szept. 2-án. Réz-

metszet, kéthasábos nyomtatott német szöveggel. 17.

század.

5500 . A BUDAI VÁR KÉPE SZÉKESFEHÉRVÁR
ÉS PEST FELL. Rézmetszet. 17. század.

5501 . A POZSONYI VÁR. A BUDAI VÁR. KASSA
VÁROS LÁTKÉPE. Rézmetszet, a 17. századból.

5502 EGER VÁRA, rézmetszet, kéthasábos nyomta-

tott német szöveggel, 1687-bl.

5503 KILIÁN FÜLÖP : VIII. Sándor pápa arczképe.

Rézmetszet.

Kilián Fülöp, rézmetsz, szül. Augsburgban 1714-ben, megh. u.

ott 1759-ben. Sokat metszett a drezdai képtár festményeit ábrázoló

díszm számára.

5504 . BUBICS ZSIGMOND: Rózsák. Olajfestmény.

Tanulmány természet után.

5505 . MANSFELD JÁNOS : A Mária-Terézia királyn

által tervezett pesti mvészeti akadémia képe. Rézmet-

szet, Pichler Ferdinánd rajza után. (Lásd az 5496. sz. a.)

5506 GÚNYKÉP, rézmetszet, kéthasábos nyomtatott

német szöveggel: „ Betriibter türkischer Sültein" stb. 17.

század vége.

5507 . BUBICS ZSIGMOND : Hagymák. Vízfestmény.

Tanulmány természet után.

5508 . ISMERETLEN ANGOL : Árvácskák és alma-

virágok. Vízfestmény. 19. század.

5509 . BUDA VÁRÁNAK KÉPE. Rézmetszet. 17. század.

5510 GÚNYKÉP, rézmetszet, kéthasábos német szö-

veggel. 17. század.

5511 LAFITE C. : Alpesi falu. Vízfestmény. Készült

1851-ben.

5512 . DÜRER ALBERT : Mária a gyermek Jézussal

holdsarlón állva. Rézmetszet. (Lásd a földszint 35. sz. a.)

5513 . ISMERETLEN : Egy pápa arczképe. Rézmetszet.
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XIV. SZÁMÚ TEREM. 5514-5526.

5514 VALERIO TIVADAR : Tiszamenti halászok.

Vízfestmény.

Valerio Tivadar, fest, rézmetsz és litográfus, szül. Herscrangc-

ban. Beutazta Orosz-, Magyar- és Törökországot s különösen a szláv

fajokat tanulmányozta. Az egyes típusokat s viseletekct feltüntet

képei nagy hírnévre tettek szert. A múlt század közepe táján

halt meg.

5515 SCHILLING IGNÁCZ B. : Jézus Jákob kútjánál.

Vízfestmény.

Schilling Ignácz Boldizsár, német fest, szül. Münchenben 1739-ben,

megh. ugyanott 1808-ban. Oltárképeket s freskókat festett.

5516 . ISMERETLEN RÉZMETSZ 1407-BL. Mária

a kis Jézust szoptatja. Rézmetszet.

5517 . KRIEHUBER JÓZSEF: Ferencz-József, Ferenez-

Miksa és Károly-Lajos osztrák fherczegek. Knyomat.

Kriehuber József, rajzoló és litográfus, szül. Bécsben 1800-ban.

Knyomatu arczképeirl vált nevezetessé.

5518 VALERIO TIVADAR : Szolnoki drótos tót. Víz-

festmény. (Lásd az 5514. sz. a.).

5519 ISMERETLEN: Vásáros asszonyok. Vízfestmény.

5520 . ISMERETLEN : Mennyezetkép. Vízfestmény.

5521 VALERIO TIVADAR : Segar-vidéki leány. Víz-

festmény. (Lásd az 5514. sz. a.).

5522 . ISMERETLEN : A nagybitsei várkastély. Víz-

festmény.

5523 . ISMERETLEN : V. Sixtus pápa arczképe: Réz-

metszet.

5524 . VALERIO TIVADAR: Árokszállási magyar

paraszt n. Vízfestmény. (Lásd az 5514. sz. a.).

5525 . ISMERETLEN: A kassai Szent Mihály-templom.

Vízfestmény.

5526 GOLE JÁNOS : XI. Kelemen pápa arczképe.

Rézmetszet, vakaró modorban.

Gole János, rajzoló és rézmetsz, szül. Amsterdamban l(i60-ban,

meghalt ugyauott 1737-ben. Igen sok képmást és zsánerképet metszett.
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XIV. SZÁMÚ TEREM. 5527 -5532.

5527 . MYSKOVSZKY VIKTOR: A kassai dóm
1850-ben. Vízfestmény.

Myskovszky Viktor, festmvész, archaeológus és mtörténetiró,

szül. Bártfán 1888. máj. 15-én. Tanult Bártfán, S.-A.-Ujhelyben,

Rozsnyón és Lcsén, felsbb tanulmányait a 60-as években a budai

megyetemen kezdte meg s a bécsi polytechnikumon fejezte be.

Tanulmányai végeztével a mérnök-építészi szakpályára lépett, melyet

késbb a tanárival cserélt föl. Tanári mködését 1867-ben a körmöcz-

bányai freáliskolánál mint az ábrázoló mértan és építészet tanára

kezdte meg, késbb a kassai áll. f'reáliskolához került, ahol 1897-ben

történt nyugdíjazásáig mködött. Nagy érdemei vannak a hazai m-
emlékek felkutatása és szakszer publikálása körül

;
irt számos archaelógiai,

történelmi és mvészeti czikket, készített tömérdek mvészi rajzot s

megírta Bártfa középkori memlékeit is. Mködéséért a magy. tud. aka-

démia s több külföldi tudományos intézet tagjai sorába választotta.

Nyugdíjazása alkalmából a Ferencz Józscf-lovagrend keresztjével tün-

tették ki. Hervadhatlan érdemei vannak a Felsmagyarországi Muzeum

megteremtése körül is.

5528 - ISMERE1'LEN : A kassai futcza észak fell,

1886-ban. Vízfestmény.

5529 . BLANCHARD AUGUST : Krisztus a nép között.

Rézmetszet, Ary Scheffer képe után.

Blanchard Ágost Mária, rézmetsz, szül. Párisban 1792-ben.

Correggio, Meissonier, Murillo, Delaroche és Ary Scheffer képei után

kitn rézmetszeteket készített.

5530 . CSÁNY1 GIZELLA: Csendélet. Pasztell.

Csányi Gizella, festmüvészn, szül. Kassán 1858. febr. 15-én.

Tanult Bécsben, Weimarban s Münchenben. Leginkább pasztell-képeket

készít, melyek a képzmvészeti társulat kiállításain finom kivitelükkel

több ízben nagy figyelmet keltettek.

5531 . FORBÁSZI ARANYOSSY ÁKOS : Bubics Zsig-

mond kassai püspök 72 éves korában. Rézkarcz, a

mvész sajátkez aláírásával. (Lásd a 4168. sz. a.).

5532 SCHENK PÉTER: Gróf Thököly Imre arczképe.

Rézkarcz, vakaró modorban.
Schenk Péter, rajzoló és rézmetsz, szül. 1645 körül F.lbcrfcl-

denbeu, megh. Amsterdamban 1715-ben. Különösen arczképeket fes-

tett, vakaró modorban. Müvei jelentéktelenek.
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XIV. SZÁMÚ TEREM. 5533—5542.

5533 . MYSKOVSZKY VIKTOR : A kassai dóm bel-

seje 1856-ban. Vízfestmény. (Lásd az 5527. sz. a.).

5534 . ISMERETLEN : A kassai f-utcza dél fell,

1 886-ban. Vízfestmény.

5535 . SADELER EGYED : II. Mátyás német birodalmi

császár és magyar király mellképe. Rézmetszet.

Sadeler Egyed, rézmetsz, szül. Antwerpenben 1570-ben, megh.

Prágában 1629-ben. A rézmetszcs phónixé-nek nevezik. II. Rudolf csá-

szár s magyar király Olaszországból udvarába hivatta, a hol Mátyást

és II. Ferdinándot is szolgálta mvészetével. Képmásokat és tájképe-

ket ábrázoló metszetei mvészi kezelésüknél fogva igen becsesek.

5536 . VALERIO TIVADAR : Oláhleány. Vízfestmény.

(Lásd az 5514. sz. a.)

5537 . BUBICS ZSJGMOND: A fraknói vár, az ester-

házai, a kismartoni és a pottendoríi kastélyok. Víz-

festmény.

5538 . SCHMUTZER JAKAB : Kaunitz Venczel herczeg

mellképe. Rézmetszet, Jean Hagenauer után.

Schmutzer Jakab Mátyás, rézmetsz, szül. Bécsben 1733-ban.

Mint építész-rajzoló fiatalabb korában hazánkban is megfordult. 1766-ban

a rézmetszésre akadémiát alapított Bécsben, a melynek igazgatója lett.

Kitn képmásokat metszett. Ezek sorában a legelsk között áll Kau-

nitz arczképe.

5539 . VALERIO TIVADAR : Czigányleány. Vízfest-

mény. (Lásd az 5514. sz. a.)

5540 . FIEDLER BERNÁT : Török sznyegkészitk.

Vízfestmény.

Fiedler Bernát, német fest, szül. Berlinben 1816-ban. 1853-ban

a török szultán megrendelésébl a konstantinápolyi arzenált festette.

Beutazta Sziriát, Palesztinát, Egyiptomot és Núbiát, a hol tömérdek

vázlatot készített. 1867-ben véglegesen Triesztben telepedett le s nagy

és becses munkásságot fejtett ki.

5541 . MICHELANGELO : A Sixtus-kápolna mennye-

zete. Fénykép. (Lásd emeleti csarnok 342. sz. a.)

5542 VALERIO TIVADAR : Nagyszombat-vidéki pa-

rasztlegény. Vízfestmény. (Lásd az 5514. sz. a.)
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XIV. SZÁMÚ TEREM. 5543-5558.

5543- ISMERETLEN : Ischl és környéke. Vízfestmény.

5544. BUBICS ZSIGMOND : Lepkék. Vízfestmény.

Tanulmány természet után.

5545. VALERIO TIVADAR: Zavagliei férfi. Vízfest-

mény. (Lásd az 5514. sz. a.)

5546. GOEBEL KÁROLY : Török interieur. Víz-

festmény.
Goebel Károly Péter, fest, szül. Würzburgbau 1791-ben, mcgh.

1823-ban Becsben, a hol tanulmányait is végezte.

5547. BUBICS ZSIGMOND : Chrysanthemum és rózsa.

Vízfestmény. Tanulmány természet után.

5548. BUBICS ZSIGMOND: Gentianák és ibolyák.

Vízfestmény. Tanulmány természet után.

5549. VALERIO TIVADAR: Magyar juhász. Vízfest-

mény. (Lásd az 5514. sz. a.)

5550. HOPFER DÁNIEL: II. Szolimán török szultán

arczképe. Kifestett rézmetszet. Alul a mester jegye : D. H.

Hopfer Dániel, rézmetsz, egy 1495 táján Kaufbeurenbl Augs-

burgba költözött festnek a fia. A 16. század els felében mködött.

5551. BUBICS ZSIGMOND: Ibolyák és Abutylon.

Olajfestmény. Tanulmány természet után.

55Í2. BUBICS ZSIGMOND: Gombák. Vízfestmény.

Tanulmány természet után.

5553. BUBICS ZSIGMOND : Árvácskák. Olajfestmény.

Tanulmány természet után.

5554. BUBICS ZSIGMOND : Lonicerák. Olajfestmény.

Tanulmány természet után.

5555. BUBICS ZSIGMOND : Alpesi virágok. Olajfest-

mény. Tanulmány természet után.

5556. BUBICS ZSIGMOND : Rózsák. Olajfestmény.

Tanulmány természet után.

5557. BUBICS ZSIGMOND : Rhododendron és Ranun-

culus. Olajfestmény. Tanulmány természet után.

5558 VOLPATO JÁNOS: Az éj. Rézmetszet, Fr.

Barbieri, vulgo Quercino után.
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5569. sz. Thomas Sidney Cooper: Tehenek i legeln.

5565. sz. T. S. Cooper: Juhok a legeln.





XIV. SZÁMÚ TEREM. 5559 5567.

Volpato János, olasz rézmetsz, szül. Bassanoban 1738-ban, megh.

1802-ben Rómában. Metszetei a rajz tisztasága és lágysága folytán

feltnk. Fmüveit a nagy olasz mesterek, Rafael, Leonardo da Vinci,

Caravaggio és Tintoretto után készült másolatok képezik.

5559. ISMERETLEN : Szakállas férfi mellképe, desz-

kát utánzó alapon. Vízfestmény.

5560. KENNY MEADOWS : Ifjú hölgy arczképe. Víz-

festmény.

Meadows Kenny, angol rajzoló és fest, a 10. század közepén

Londonban nagy tevékenységet fejtett ki. Az angol népélctból vett

képei és Shakespeare müveihez készített 1000 illusztrácziója révén

jelentékeny hírre emelkedett.

5561. E. H. VAUGHAN : Tájkép tengerrel és szik-

lákkal. Vízfestmény.

5562. NASH JÓZSEF : Jelenet a „Windsori víg nd-
bl. Vízfestmény.

Nash József, angol akvarellfest, szül. Londonban 1805-ben. Te-

vékenysége a 19. század közepére esik. Különösen épületrajzai és

interieurjei kitnek.

5563. SATTLER JÁNOS: A római Szent Péter-

templom. Olajfestmény. Készült 18(i2-ben.

Sattler János, fest, szül. 1786-ban Neuburgban (Ausztria). 1819-tl

Salzburgban tartózkodott, a hol fiát is a festészetben kiképezte. Pano-

rámaképeket festettek s azokkal Európa nagyobb városait beutazták.

5564. ISMERETLEN: Felsmagyarországi tájkép. Víz-

festmény.

5565 THOMAS SIDNEY COOPER : Juhnyáj a lege-

ln. Vízfestmény.

Cooper Tamás, angol fest, szül. Canterburyban, 1803-ban. Eleinte

színházi kulisszafest volt, majd a londoni akadémián s Belgiumban

tanult. Tájképeket s állatokat festett ;
ez utóbbiakat fölötte nagyra

becsülik.

5566. ISMERETLEN : A Windsor castle Angliában.

Színes knyomat.

5567. T. NOBLE : Tájkép híddal. (Farleigh Bridge).

Vízfestmény.

— 421 —



XIV. SZÁMÚ TEREM 5568 5578.

5568 . FIELDING COPLEY : A Chesstow Castle Wa-

lesben. Vizfestmény. Készült 1835-ben.

Fielding Copley, angol fest. szül. Londonban 1800. körül, megh,

1855-ben Worthingben. A legtermékenyebb és egyszersmind a leg-

kitnbb angol tájképfestk sorába tartozik.

5569 - THOMAS S1DNEY COOPER: Tehenek a

legeln. Vízfestmény. (Lásd az 5565. sz. a.).

5570 . MORGHEN RÁFAEL : Aurora. Rézmetszet,

Guido Reni képe után.

Morghen Ráfael, olasz rézmetsz, szül. Firenzében 1758., mcgh.

ugyanott 1833-ban. 1793-ban a rézmetszés tanára lett a firenzei

mvészeti akadémián. Többnyire a nagy olasz mesterek után készített

metszeteket.

5571 . GOEBEL KÁROLY : Stájer kecskepásztor fiú

esben. Vízfestmény. (Lásd az 5546. sz. a.).

5572 G. HOOUSE : Doveri kiköt. Vízfestmény.

5573 . ISMERETLEN : Szakállas férfi mellképe, desz-

kát utánzó alapon. Vízfestmény.

5574 . E. H. VAUGHAN : Tájkép Cornwallból, ten-

gerrel és sziklákkal. Vízfestmény.

5575 . BUBICS ZSIGMOND : Rózsa és epervirág. Olaj-

festmény. Tanulmány természet után.

5576 . VOLPATO JÁNOS: F. A. Mendozza, XIV.

Kelemen pápa lovassági parancsnokának arczképe. Réz-

metszet. (Lásd az 5558. sz. a.)

5577 . ISMERETLEN : Karlsbad vidéke. Olajfestmény.

5578 WALCH után C. Z. : Welser Filippina arczképe.

Vízfestmény.

Welser Filippina, egy augsburgi patricius-család ivadéka, szül.

Augsburgban 1527-ben. Szépségérl s mveltségérl volt híres. L Fer-

dinánd császár és magyar király másodszülött fia, Ferdinánd fherczcg,

1557-ben szerelembl feleségül vette, miért t atyja számzte udvará-

ból s csak 1561-ben békült ki vele, miután a herczeg házasságának

titokban való tartására kötelezte magát 5 örökösödési jogáról a maga

s gyermekei számára lemondott. Filippina férjével felváltva majd Inns-
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XIV. SZÁMÚ TEREM. 5579 5588.

bruckban, majd Ambrus várában lakott. Itt halt meg 1580-ban, a hol

a róla elnevezett ezüstkápolnában van eltemetve.

5579 GERASCH A. : N csolnakban, kis fiúval. Viz-

festmény.

5580 . BUBICS ZSIGMOND : Rhododendron. Olajfest-

mény. Tanulmány természet után.

5581 . VOGEL BERNÁT : Christophorus Weigelius

rézmetsz arczképe. Rézmetszet, vakaró modorban, Ku-

peczki János képe után. Készült 1714-ben.

Vogel Bemát, rézmetsz, szül. Nümbergben 1683-ban, megh. u.

ott 1737-ben. A vakaró modorú rézmetszés jeles mestere volt. Ku-

peczki összes arczképeit kiadta rézmetszetben.

5582 HERR F. : A falusi bíró. Színes knyomat,

Tremel 1841. évi vízfestménye után. (Lásd az 5583.

sz. a.)

5583 . TREML JÁNOS : A falusi biró. Vízfestmény.

Készült 1841-ben. (Színes knyomatú reprodukeziója az

5582.

sz. a.)

Treml János Frigyes, fest, tanult Becsben, 1848-ban a bécsi

akadémia tagja lett. Életteljes, de kissé modoros katona-képei nagy

népszerségre tettek szert.

5584 . RUGENDAS GYÖRGY F. : Kurucz vitéz lóhá-

ton. Rézmetszet, vakaró modorban.

Rugendas György Fülöp, német fest és rézmetsz, szül. Augs-

burgban 1666-ban, megh. u. ott 1742-ben. Fleg arczképeket festett.

Lovasokat, kuruezokat s parasztokat ábrázoló rézkarczai tágasabb kö-

rökben ismeretesek.

5585 . ISMERETLEN : Részlet Becs környékérl. Olaj-

festmény. Tanulmány természet után.

5586 . MARSAUD ALFRÉD: Pipára gyújtó vadász.

Vízfestmény. Készült 1841-ben.

5587 . BUBICS ZSIGMOND : szi baraczkok és szil-

vák. Vízfestmény. Tanulmány természet után.

5588 . DREVET PÉTER : Adrienné le Couvreur arcz-

képe. Rézmetszet, Ch. Coypel képe után.
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XIV. SZÁMÚ TEREM. 5589 -5597.

Drevet Péter Imbert, rézmetsz, szül. Parisban 1697-ben, mcgh.

u. ott 1799-ben. A 18. század legkitnbb rézmetszinek egyike. Tör-

ténelmi lapjai s képmásai igazi mesterremekek, elkel izlésüek, befe-

jezett tökéletességüek s csodálatraméltóak a szövet reprodukcziójában,

a melyet a csalódásig hen tudott visszaadni. Le Couvreur A. színész-

nt mint Corneliát ábrázoló metszete legkitnbb lapjai közé tartozik.

5589 LAFITE C. : Tájkép házzal. Vízfestmény. Ké-

szült 1852-ben.

5590 . GOEBEL KÁROLY : A pottendoríi várkastély.

Irónrajz. (Lásd az 5546. sz. a.)

5591 . MARTINÉT ALP'ONZ : Az angyali üdvözlet.

Rézmetszet, Jalabert képe után.

5592 . GÖSTL : Sienai .Szent Katalin stigmatizációja.

Vízfestmény.

5593 . SEITZ FERENCZ : Részlet egy templomrom-

ból. Vízfestmény. Készült 1852-ben.

Seitz Ferencz, fest és rézmetsz, szül. Münchenben 1818-ban,

megh. 1880 körül.

5594 . BUBICS ZSIGMOND : Rhododendron. Olajfest-

mény. Tanulmány természet után.

5595 . ARDELL JAMES MAC: Lady Ann Dawson

arczképe. Rézmetszet, vakaró modorban, J. Reynolds

képe után.

Ardell James Mac, rézmetsz, szül. Írországban 1705. körül, megh.

Londonban 1765-ben. A vakaró modorban dolgozó angol rézmetszk

egyik legjelesebbje.

5596 . HGER JÓZSEF" : A hallstadti templom melletti

temet. Vízfestmény.

Hger József, fest, szül. Bécsben 1802-ben. A tájképfestést jeles

eredménynyel gyakorolta.

5597 . SCHELFHOUT ANDRÁS : Hollandi téli tájkép.

Vízfestmény. Készült 1858-ban.

Schelfhout András, fest, szül. Haagában 1787-ben. Leginkább

havas vidékeket s tengerpartot ábrázoló képeit a mesteri ecsetkezelés,

az ábrázolás hsége és a kitn távlat jellemzik.
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XIV. SZÁMÚ TERJ£M. 5598—5605.

5598 . FOGADALMI KÉP, fénykép, Hans Canon fest-

ménye után készítette Lvvy bécsi fotográtus. Az eredeti

festmény gróf Wilczek tulajdonában.

5599 . LELOIR HELOISE : Játszó gyermekek. (Vak-

macska.) Színezett irónrajz.

5600 . XI. INNOCENTIUS pápa mellképe. Domborm,
fehér márványból.

Odescalchi Benedek, XI. Incze név alatt az ujabbkori pápák egyik

legkitnbbje, szül. 1611-ben, megh. 1689-ben. A török ellen nehéz

küzdelmeket viv I. Lipót császárt s magyar királyt nagy összegekkel

gyámolította s magának Budának a felszabadítására 60000 aranyat

küldött. Létre hozta a szövetséget I. Lipót és Szobieszki János lengyel

király között is, melynek eredménye Bécs felszabadítása Ion (1668.

szeptember 12.)

5601 OVERBECK JÁNOS F. : A trónuson ül Mária

a gyermek Jézussal, angyalok között. Az angyalalako-

kat Scköitmann fejezte be. Szénrajz. Oltárkép tervezete.

Overbeck János Frigyes, német fest, szül. Lübeckben 1789-ben,

megh. Rómában 1869-ben. 1810-ben Rómában telepedett le s a S.

Luca-akadémia tanára lett. Mély vallásosságot s komolyságot tartal-

mazó müveivel nagy hatást gyakorolt a modern német festészetre.

5602 . RIEPENHAUSEN FERENCZ: Áldozáshoz járuló

ifjú nk. Szépiafestmény. Készült 1816-ban.

Riepenhausen Ferencz, német fest és rézmetsz, szül. Göttin-

gában 1783-ban, megh. Rómában 1831 -ben. János nev fivérével

(1789— 1860) közösen készítettek rajzokat, olajfestményeket s réz-

karczokat.

5603 . RIEPENHAUSEN FERENCZ : Ifjú nk tem-

plomba menetele. Szépiafestmény. Készült 1816-ban.

(Lásd az 5602. sz. a.).

5604 . A KASSAI ERZSÉBET-SZÉKESEGYHÁZ SZ.

ISTVÁN-OLTÁRÁNAK TERVEZETE. Színezett gipsz-

dombormü. Készült Stuflesser Ferdinánd szobrász m-
termében, Grödenben, Tirolban.

5605 . HÁROMSZÁRNYU OLTÁR, alakokkal. Fekete

papírból kimetszve, elzetes rajz nélkül. Készítette
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Némethy Gyula nagyváradi papnövendék, a mu

XIV. SZÁMÚ TEREM. 5606 - 5616.

nyolczvanas éveiben.

5606 DAUTHAGE : Lipovniczky István püspök arcz-

képe. Knyomat, Lafite rajza után.

5607. ISMERETLEN : Játszó gyermekek. (Az esküv.)

Színezett irónrajz.

5608. GRÓF MIGAZZY KRISTÓF bibornok, bécsi

Walli és sonnenthurmi gróf Migazzy Kristóf Bertalan, szül.

1714-ben, megh. 1803 ápril 19-én. Magyarországi indigenátust, Antal-

Gáspár fivérével együtt, 1764. márcz. 4-én nyert.

5610 GUDIN JÁNOS : Tengerparti részlet. Szépia-

Gudin János Antal Tivadar, franczia festmvész, kizárólag a ten-

gert festi. Rendkivüli könnyedség jellemzi müveit.

5611. ISMERETLEN : Férfi turbánnal. Vízfestmény.

5612. CALAMATTA LAJOS : Lisa Gioconda (máskép

Mona Lisa). Rézmetszet, Leonardo da Vinci olajfestménye

után.

Calamatta Lajos, kitn rézmetsz, szül. 1802-ben Civita Vecchiá-

ban. A brüsszeli rézmetsz iskola igazgatója volt. Az elsrend olasz

és franczia mesterek képei után készült metszetei a 19. századi réz-

metszetek legbecsesebb darabjai közé tartoznak.

5613. ALT FERENCZ : Részlet Bécs városából a

Szent-István templom tornyával. Vízfestmény. Készült

1845-ben.

Alt Ferencz, fest, szül. Bécsben 1821-ben. Fmüve a »Wien einst

und jetzt« czimii képsorozat, mely Felsége a király birtokában van.

5614 C. S. : VÁROSRÉSZLET. Olajfestmény.

5615. BUBICS ZSIGMOND: Campanulák. Vízfest-

mény. Tanulmány természet után.

5616. HE1NRICH F. : Lovas magyar paraszt s két

érsek és váczi püspök mellképe. Ónból öntött domborm.

festmény. Készült 1864-ben.

5609.

HEINRICH F. : Magyar paraszt féríi s pórn.

Vízfestmény.

pórn. Vízfestmény.
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XIV. SZÁMÚ TEREM. 5617 -5631.

5617 . HORTENBEKER P. : Itató. Vízfestmény. Ké-

szült 1852-ben.

5618 ISMERETLEN : Szerecseny leány turbánnal.

Vízfestmény.

5619 . A RÓMAI CASA BARBERINA MENNYEZET-
KÉPE. Rézmetszet, Andrea Sacchi olasz fest rajza után.

(Lásd az 5416. sz. a.)

5620 15 arczkép. Pasztell. A 18. századból.

5621 . HGER JÓZSEF : Erdrészlet a liechtensteini

vár alatt. Irónrajz. (Lásd az 5596. sz. a.)

5622 . BUBICS ZSIGMOND : Gnaphalium. Olajfestmény.

Tanulmány természet után.

5623 . ROTA MÁRTON : Magdolna. Rézmetszet.

Rota Martinus, rajzoló és rézmetsz, szül. Sebeincoban (Dalmácia).

Tevékenységének fénykora az 1558—1586. évekre esik.

5624 . ISMERETLEN RÉZMETSZ 1477-bl: Mária

a gyermek Jézussal, eltte térdel szerzetes. Rézmetszet.

5625 . ISMERETLEN : Holt vadrueza. Vízfestmény.

5626 . BLES DÁVID : Szieszta. Vízfestmény.

Bles Dávid haágai zsánerfest tevékenysége a 15). század közepére

esik. Szellemdús és humoros képeit eredetiség, frisesség s a gondola-

tok mélysége jellemzi.

5627 . ESTERHÁZY SÁRA herczegn (f 1853. nov.

17.) arczképe. Rézmetszet.

5628 . FORBÁSZI ARANYOSSY ÁKOS : Mosó leány.

Rézkarcz, a mvész sajátkez aláírásával. (Lásd a 4168.

sz. a.)

5629 . TREML JÁNOS F. : A hazatért katona. Víz-

festmény. (Lásd az 5583. sz. a.)

5630 . FORT THÉODORE : Lovak istállóban. Víz-

festmény.

5631 . FORBÁSZI ARANYOSSY ÁKOS : Tájkép pa-

takkal s fákkal. Rézkarcz, készült 1892-ben. A mvész
sajátkez aláírásával. (Lásd a 4168. sz. a.)
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XIV. SZÁMÚ TEREM. 5632-5644.

5632 . SZENT KATALIN misztikus eljegyzése Krisz-

tussal. Chiaroscuro.

5633 ISMERETLEN : Kupolás épület tervezete. Hom-
loknézet. Tussrajz.

5634 . DÜRER ALBERT : Mária a gyermek Jézussal.

F'ametszet.

5635 ISMERETLEN : Vadruczák a tó partján. Vízfest-

mény.

5636 . DÁVID JAKAB LAJOS : Pásztorleány bárány-

nyal. Vízfestmény.
Dávid Jakab Lajos, franczia fest, szül. Parisban 1748-ban, megh.

Brüsszelben 1825-ben. A modern franczia festészet megalapítója, I.

Napóleon udvari festje volt. Történelmi képei, de leginkább képmá-

sai, kiváló nevezetességüek.

5637 . BUBICS ZSIGMOND : Fehér rózsák. Vízfest-

ménv. Tanulmány természet után.

5638 . GIGLI : A Szent Péter-templom Rómában. Víz-

festmény.

5639 . GOEBEL KÁROLY : Alföldi paraszt szekér.

Irónrajz. (Lásd az 5546. sz. a.)

5640 . TERBURG GERARD : Ül n. Szépia tollrajz.

Tanulmány.
Terburg (Terborch) Gerard, fest, szül. 1608-ban Zwolleban, megh.

1681-ben. Képei, melyek fkép az elkel világ életébl vett jelene-

teket ábrázolnak, keresettek.

5641 . FORBÁSZI ARANYOSSY ÁKOS: Ül sváb

paraszt. Rézkarcz. A mvész sajátkez aláírásával. (Lásd

a 4168. sz. a.)

5642 . GRÓF BATTHYÁNYI TIVADAR FLOTILLÁJA.

Színes rézmetszet, Antropp J. rajza után.

5643 . RICC1 SEBASTIAN : Allegorikus jelenet. Vörös

krétarajz.

Ricci (Rizzi) Sebestyén, olasz fest és rézmetsz, szül. Cividal de

Bellunoban 1659 körül, megh. 1734-ben.

5644 . ISMERETLEN : Tengerparti részlet. Szinezétt

irónrajz.
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5636. sz. Louis Dávid : Pásztorleány báránynyal.

5363. sz. Schwemminger József : Ilin-völgyi tájkép,





XIV. SZÁMÚ TEREM. 5645—5653.

5645 . POUSSIN MIKLÓS : A szabin nk elrablása.

Vörös krétarajz. (Vonalozott eltanulmány egy olajfest-

ményhez.)

Poussin Miklós, franczia fest, szül. Villersben 1594-ben, megh.

Rómában 1665-ben. A francziák méltán ünnepük benne legnagyobb

festjüket. Legfbb érdeme az eszményi tájképfestés megalapítása.

5646 . FORBÁSZI ARANYOSSY ÁKOS: Folyóvíz,

úszó libákkal. Rézkarcz, készült 1893-ban. A mvész
sajátkez aláírásával. (Lásd a 4168.SZ. a.)

5647 . FORBÁSZI ARANYOSSY ÁKOS : Téli tájkép.

Rézkarcz, készült 1892-ben. A mvész sajátkez aláírá-

sával. (Lásd a 4168. sz. a.)

5648 ALT JAKAB : Velencze a tenger fell. Vizfest-

mény. Készült 1846-ban.

Alt Jakab, fest, szül. Bécsben 1789-ben, megh. u. ott 1872-ben.

Kitn tájképeket s épületeket festett.

5649 . HERRING JÁNOS FRIGYES: Lófej. Irónrajz.

Készült 1837-ben.

Herring János Frigyes, állatfest, szül. 1794 körül Surreyben,

megh. 1865-ben Meophamban. Ifjú korában kocsis volt s e foglalko-

zása közben lovakat rajzolt. Késbb kizárólag nevezetesebb lovak

ábrázolásával és lóversenyek festésével foglalkozott. Müvei nagy nép-

szerségre tettek szert.

5650 . TERBURG GERARD : Férfi mellképe. Irónrajz.

Készült 1630-ban. (Lásd az 5640. sz. a.)

5651 . FORBÁSZI ARANYOSSY ÁKOS: Leányfej.

Rézkarcz. Készült 1891-ben. (Lásd a 4168. sz. a.)

5652 . BUBICS ZSIGMOND : szi baraczkok. Olajfest-

mény. Tanulmány természet után.

5653 . BEHAM BERTALAN : Pfinzing Klára arczképe.

Krétarajz. Készült 1522-ben.

Beham Bertalan (Bartel), német fest és rézmetsz, szül. Nürn-

bergben 1502-ben, megh. Olaszországban 1540-ben. Festett képmáso-

kat s bibliai és vallásos tárgyú képeket. Fleg mint színez nevezetes.

Mint rézmetsz az u. n. kismesterek sorába tartozik s metszetei híven

tüntetik fel korának jellemét.



XIV. SZÁMÚ TEREM. 5654—5725,

5654 . A JUDÁS-CSÓK. Színes miniatürkép a 13— 14.

századból.

5655 N bett ábrázoló színes initiale a 1 5. századból.

5657 . FORBÁSZI ARANYOSSY ÁKOS : Holt mada-

rak. Rézkarcz. Készült 1892-ben. A mvész sajátkez

aláírásával. (Lásd a 4168. sz. a.)

78. SZÁMÚ TÁRLÓ.

5658 5724 . Rézmetszet nyomtató-lapok.

5<>58. Krisztus megostoroztatása. A hátlapon : A rózsák között járó

gyermek Jézus. Metszette Binder Fülöp, Budán. 18. század. Szt.

Anna a gyermek Máriát olvasni tanítja. Metszette Binder Fülöp

,

Bu-

dán. 18. század. Mária a gyermek Jézussal. Metszette Binder

Fülöp

,

Budán. 18. század. 5(>(>3. A kereszt alatt ül fájdalmas Szz.

Metszette Binder Fülöp, Budán, 18. század. ö(><>4. Loyolai Ignácz a

sárkánynyal. Metszette Zeller
,

Pozsonyban. 18. század. ötitiO. Nepo-

muki Szent János. Metszette Schaffhausen E. Nagy-Szombatban. 18.

század. ö(><>7. A sasvári csodatév Mária. Metszette Prokes Márton
,

Nagy-Szombatban. 18. század. 5(>71. A feszület eltt térdel Szent-

Margit. Metszette Binder Fülöp, Budán, 18. század.

79., 80., 81., 82. és 83. SZÁMÚ TÁRLÓ.

Metszetek különböz régi mesterektl. Henszlmann

Jmre hagyatéka.

A metszetek idnként váltakozó sorozatokban állíttat-
#

nak ki. A kiállított anyagról feliratos ezédulák tájékoz-

tatnak.

SZABADON.

5725 DÁVID. Terrakotta másolat. Az eredeti bronz-

szobor, mely Andrea Verrocchio olasz szobrász müve

(lásd az 5388. sz. a.), a firenzei Nemzeti Múzeumban.

A vallás- és közokt. m. kir. Ministerium létété.
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SAJTÓHIBÁK:

81. oldal alulról 17. sor : elhamvasztása helyett olvasd :

elhanwadása.

1G8. oldal felülrl 9. sor: 2594 ., 2393 2596. számok

helyett: 2363 2364 2365 .,

176. oldal felülrl 12. sor: 2393 . szám helyett: 2270 .

228. oldal felülrl 17. sor: 2329 szám helyett: 2929 .

250. oldal felülrl 1 7. sor : Maurer Rezs helyett olvasd :

Maurer Gyula .

280. oldal felülrl 15. sor : rószák helyett olvasd : rózsák.

364. oldal alulról 3. sor : Spanische helyett olvasd

:

Spanischer.

394. oldal alulról 13. sor: harmadik helyett olvasd:

harmadik.
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