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ZARÁNDOK KULACS
Késő XVIII.– kora XIX. század

Kütahya területéről származó kulacs. 
Kiszélesedő pereme van, körbe futó 
mélyedéssel, ahol a fogantyúként 
szolgáló kötelet lehetett köré tekerni. 
A „zarándok kulacs” elnevezés erede-
tileg dupla fogantyús kialakítású ku-
lacsot jelölt, amit nagy mennyiségben 
készítettek ajándéktárgy gyanánt ke-
resztény zarándokok számára. Ezek a 
zarándokok a kopt időszakban (Kr.u. 
3-7. század) és középkori századokban 
látogattak el a Szentföldre és egyip-
tomi szent helyekre. A kulacsokban 
szent olajokat és szenteltvizet hoztak 
haza távoli útjukról. Idővel „zarándok 
kulacs” elnevezést használtak általá-
ban minden dupla fogantyús kulacs-
ra. Ez a kulacs a késői Kütahya idő-
szakból származik (20. század eleje), 
amit az egyenetlenül elterülő színek 
és elfolyt körvonalú minták jeleznek, 
sugallva készítőjének alacsonyabb 
szintű szakmai hozzáértését.



PALACK
XVIII. század

Magas, négyzetes alapú, oszlopos 
kialakítású mázas kerámia palack, kes- 
keny hengeres nyakkal és perem-
mel. A mázas díszítés virágokból és 
levelekből kialakított mintázatból áll. 
A minták fekete körvonallal lettek 
felrajzolva, majd sárga, zöld és kék 
mázzal kifestve, s végül piros ponto-
zással körbe díszítve. Kütahya terüle-
téről származik.



KULACS
XVIII. század

Körte formájú széles talpas kerámia 
kulacs saját perem nélküli felső ki-
alakítással, vastag ezüst peremmel 
(az ezüst peremet baktériumölő tu-
lajdonsága miatt használták kula-
csoknál és kupáknál). A mozgalmas 
máz díszítés a teljes felületet bebo-
rítja. A főbb formák kidomborodnak 
a kulacs felületéből, s ezek vannak 
színezve, valamint további minták 
festve az ezek közötti területekre. A 
színezés sok helyen elég elnagyolt, 
nem igazán követi a felrajzolt fekete 
körvonalakat. Kütahya területéről 
származik.



KHOIYR (MITRA)
XVIII. század eleje-közepe

Örmény püspöksüveg, különböző 
bibliai jelenettel két oldalán. Mindkét 
oldalon a 12 apostol egy központi 
alakot vesz körbe. A képeket igaz-
gyöngy, valamint lila és zöld drága-
kő keretezi, aranyszál hímzés díszíti 
körbe. A képek közötti területeken is 
gazdagon díszített aranyszálas hím-
zéssel valamint rávarrott levelekkel, 
selyem béléssel.



KAR FORMÁJÚ EREKLYETARTÓ       XVIII-XIX. század

Az ereklyetartó kézfej része vastag rézből készült, egyszerű, dísztelen megjele-
nésű, a gyűrűs és mutató ujjak áldásra emelt összeérintett pozícióban láthatóak. 
A hüvelykujj sérült és javított állapotban van. Az alkar rész vékonyabb rézből ké-
szült és teljes felületén díszített, kidomborodó mintázattal. A kar belső (tenyér fe-
lőli) oldalán egy egyszerű keresztet láthatunk sűrű tekergő virágmintás háttéren. 
A külső (kézhát felőli) oldal három panelra oszlik. Az elsőn a Szentlélek látható 
galamb formában két angyallal körbevéve, a nap és a hold kíséretében. A kö-
zépső panelban látható egy katedrális és egy kereszt képe található. A harmadik 
panel fő motívuma egy szent alakja (glóriával feje fölött) aki egy kertben térdepel, 
két alak között (talán Krisztus a Getszemáni-kertben). Az alkar felső és alsó vége 
filigrán munkával és drágakőtartó foglalatokkal lett díszítve, a drágakövek maguk 
már elvesztek az évszázadok során. Az ereklyetartó a kézfej és alkar találkozásánál 
nyitható, belül üreges.



KÉZI (ÁLDÓ) KERESZT
XXI. század legeleje

A kézi keresztet az Isteni Liturgiában 
és ünnepi alkalmakkor is használják. 
Ezt a smaragd berakásokkal díszített 
tömör arany keresztet Bostonban 
készítette Georges G. Bezdjian ék-
szerkészítő mester az ecsmiadzini 
I. Vazgen katolikosz számára, ám 
sajnálatosan a katolikosz 1994-ben 
meghalt, még mielőtt a kereszt el-
készült volna.



CSIPKE TERÍTŐ
XX. század eleje

Kerek, nagy méretű varrott csipke 
terítő. Változatos elegyét mutatja a 
különböző öltésmódoknak, megmu-
tatva készítője mesteri szintű tudását. 
Vékony szálból készült, nagyon finom
aprólékos munka. 

„Árva-munka”, azaz a Genocídium 
alatt megárvult örmény lányok részé-
re alapított Német Bethesda Misszió 
műhelyében készült. Ezek az árvák 
itt megtanulhattak olyan szakmákat 
(szövés, szőnyegcsomózás, csipke-
készítés, hímzés), amikkel felnőtt-
ként eltarthatták magukat, valamint 
eladásra szánt munkáikkal fenntar-
tották a műhelyt.



OLTÁRFÜGGÖNY
1766

Egyházi oltárfüggöny (khoranee 
varakoyr). Anyaga gyapjú, amelyre  
festéssel és dúcnyomással medali-
onokból, indákból, geometrikus for-
mákból és alakokból álló jeleneteket 
készítettek. A jelenetek az Örmény 
egyház jeles eseményeit ábrázolják: 
az Angyali Üdvözletet, Krisztus ke-
reszthalálát és Máriát a kis Jézussal, 
mindegyik körül a hozzájuk tartozó tra-
dicionális keresztény szimbólumokkal 
és jelképekkel. Az alakok körvonalait 
először barna festékkel megfestették, 
majd a kitöltéseket, ruházat mintáját és 
háttér mintázatait dúcnyomással vitték 
fel két-három színben, leginkább vörös 
és barna árnyalatokban. Az ábrázolás-
mód Bizánci stílusra utal (Isztambuli 
keresztény művészeti stílus a IV. szá-
zadtól kezdődően). Mérete 3x4 méter. 
A függöny a múltban megsérült az 
alsó szegélynél, amit javítottak ugyan, 
de a hiányzó mintázatot szándékosan 
nem festették vissza.



FÉM TOSAK
1950

A tosak egy kerek fém korongból 
és arról lógó díszítő elemekből áll, 
amelyet a merev falú kerek fejfedőre 
(pillbox vagy dobozka kalap) terítve 
lehet azt díszessé tenni. A korongba 
bonyolult mintákat véstek, filigrán 
munkával és veretekkel gazdagították 
és akár drágaköveket is foglaltak 
bele. A körbe lelógó fém díszek fém-
pénzeket, állat és növény alakokat és 
csilingelőket ábrázolnak. Ilyen fejfedő 
díszeket a nyugat-örményországi 
Vaspurakan területen hordtak (az or-
szágrész nevének jelentése „nemes 
föld”).



TRIPTICHON      1743

Gyönyörű aranyozott ezüst ereklyetartó, triptichon alakban. Egy triptichon három 
táblából szerkesztett, összecsukható szárnyas oltár. A külső oldalak egyszerű fa 
panelekből állnak fém veretekkel és rátétekkel. Kinyitva a középső tábla felső 
harmadában Isten jelenik meg a felhők fölött, lent pedig a kereszt látható két an-
gyallal. A baloldali táblán Szent Péter áll kezében a mennyek kulcsával, a jobb-
oldali táblán pedig Szent Pál tart kardot a kezében, hogy megvédje a keresztény 
hitet. Az ereklyetartót a Szent Nishan Templom részére készítették 1743-ban.



PAPI MELLÉNY, OMOPHORION
XIX. század

Hímzett papi mellény vagy pallium, 
a püspöki liturgikus ruha része. Kü-
lönböző színű selyem szállal, ezüst 
és arany fémszállal díszítve. A nyaki 
kivágat körül ajánlás olvasható: 

„Készült Moradkhan és fia, 
Aghabab emlékére, valamint há-
zastársa Takoush és Aghabab fia 
Zohrab emlékére”.



GALLÉR
XVIII. század közepe

Egyházi hímzett gallér (vakas), amely Krisztust és nyolc tanítványát ábrázolja. Vö-
rös vászon alapon sárga fonallal valamint ezüst fémszállal sűrűn hímzett textil, 
hátsó bőr borítással. Az alsó csíkban olvasható a készítés dátuma, 1752, viszont 
sajnos a további betűk már nehezen felismerhetőek és nehézkes értelmezni a 
teljes feliratot.



HÍMZETT TERÍTŐ
XX. század

Kis méretű négyzetes fehér selyem 
textil, melyen azsúrozással és szálki-
húzással készült a felületén látható 
mintázat (Aintab technika), valamint 
csipke szegélyt kapott körben. Az 
Aintab öltés, azaz azsúrozás és szál-
kihúzás technika annyit jelent, hogy 
a szövött textilből bizonyos szálakat 
eltávolítanak, kihúznak, és az így ke-
letkezett üres területeken a szabad-
dá tett keresztszálakat a kihúzott szá-
lakkal különböző mintákba sodorják, 
kötözik, hurkolják. 

Ezt a technikát leginkább a Nyugat-
Törökország területén található 
Aintab városban fejlesztették mes-
teri szintre, ahol nagyszámú Örmény 
család élt.



LÁBBELI (MÁSOLAT)
XX. század első fele

Fürdőbe való fapapucs. Emelt talpú fa lábbeli, bőr pánttal. A teljes felületen art 
deco stílusú kanyargó indás motívumokat láthatunk, melyek fémszálakkal lettek 
a fába süllyesztve, valamint fonallal vannak a bőrbe varrva.



ÖV (MÁSOLAT)
1900 körül

Textil öv, fehér pamut alapra kanapé 
öltéssel (fektetett lapos hímzés) fel-
vitt arany fémszál felhasználásával, 
testszín selyem béléssel. A couching 
vagy kanapé öltés két szálat igényel: 
az egyik marad teljesen a felületen, 
míg a másikkal leöltögetik a lefektetett 
szálat, hogy az megtartsa a formát. 
Leginkább a drága fémszálaknál 
használtak ilyen öltést, mivel így a 
fémszál teljes hosszában a díszíten-
dő felületen fekszik fel, semmi nem 
pazarlódik el a hátoldalon, míg a hur-
kokhoz elég olcsóbb fonalat hasz-
nálni (vagy vékonyabb fémszálat). 
A három lógó bojt célja a rontás tá-
vol tartása volt, melyeket apró vörös 
gyöngyökkel díszítettek. 



FEJFEDŐ (MÁSOLAT)
XX. század

Hímzett kerek dobozka kalap (pillbox 
kalapnak is hívják). Az ilyen merev falú 
kerek fejfedőt férfiak és nők is viselik 
Örményország szerte, de az ilyen dí-
szesen elkészített kalapok leginkább 
női viseletnek számítanak. A vastag 
fehér pamut alap teljes felülete hím-
zett, leginkább vörös fonállal, de kék, 
sárga, zöld fehér és bordó mintákat 
is láthatunk. A díszes hímzések nem 
csak esztétikai okból kerültek bár-
mely ruházatra, általános nézet volt, 
hogy védenek a rontás és sorscsa-
pások ellen.



OSTYATARTÓ DOBOZKA 
(NSHKHAR SRBATUP)
1890

Kisebb úti dobozka, melyben az utazó 
pap tudta magával vinni az átváltoz-
tatott ostyát. Mivel egy keresztény 
egyházi személy könnyen nem-
keresztény útonállók áldozatává vál-
hatott, ezért a dobozka gondosan el-
rejtve, láncon lógott a pap nyakában, 
mikor a beteg hívőket látogatta.



PISZTOLY
XVIII. század

Kovaköves pisztoly Kharpert területéről. Díszesen megmunkált ezüst veretek-
kel és korall berakásokkal díszítve. A tus nehéz réz gömb kialakítást kapott, hogy 
használója az elsütött lövés után közelharcban is tudja használni.



FÖLDGÖMB
XIX. század közepe

Ezüst földgömb, díszes lábakon és 
részletesen vésett díszítésekkel, va-
lamint tervrajzoló eszközökkel a tal-
pakon. Megjelenése számos stílust 
ötvöz, indaként hajló három lábon áll, 
niello technikával díszítették az alapot 
(a kivésett motívumok mélyedéseibe 
különböző anyagok és ezüst össze-
olvasztásából kapott, porrá tört anya-
got visznek be, majd kemencében 
beégetik és csiszolják, így lesz más 
színű a minta) és filigrán díszítést al-
kalmaztak a gömböt tartó félkörívnél. 
Az Ottomán Birodalom és Van város 
jól láthatóan meg van jelölve a föld-
gömbön. A talpazaton látható épü-
letek is mind isztambuliak valamint 
minden felirat arab. Ha az ezüst jelek 
alapján nem tudnánk, hogy örmény 
mester készítette, azt hihetnénk, tö-
rök tárgyról van szó. Egy török hivatal-
nok rendelhette meg magának, vagy 
örmény kereskedő szánta ajándékul 
egy török hivatalnok számára.



RÓZSAVÍZTARTÓ (CH’RSPYIUR)
XIX. század

Ezüst tartó rózsavíz számára, ame-
lyet a templomot meglátogató püs-
pök kezének ünnepélyes tisztára 
mosásakor használtak, valamint, hogy 
a pap a rózsavizet a gyülekezet felé 
szórhassa nagy ünnepi alkalmakkor.


