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94. A LÖVÖLDI KARTHAUSI KONVENT PECSÉTJEI  

a) 1460. április 21.  

Zsigmond perjel és a lövöldi karthausi Szent Mihály monostor konventje Söptei 

Péternek és feleségének, Dorottyának címzett oklevele, amelyben részesíti őket 

a rend lelki jótéteményeiben. A corroboratio szerint az oklevélen a konvent 

nagyobb pecsétje függ.  

Hártyán, hártyaszalagon függő természetes színű viasz pecsétfészekbe nyomott, 

ovális zöld viasz pecsét (kb. 5,3 X 3,3 cm méretű). A pecsétmezőben díszes 

fülkében a konvent védőszentjének, Szent Mihálynak álló alakja, jobb kezében 

kardot tart, baljában mérleget. Körirat: s conventus sancti michaelis ordinis 
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cartusiensis. A fülkénél lejjebb térdelő szerzetes látszik. OL, DL 93301— V 8, 

848  

b) 1463. április 24.  

A lövöldi konvent Mátyás anyjának, (Szilágyi) Erzsébetnek szóló oklevele, 

amellyel a rend lelki közösségébe fogadja. Az oklevélen a konvent autentikus 

pecsétje függ.  

Restaurált hártyán, amelyen hártyaszalagon természetes színű viasz 

pecsétfészekben ovális zöld viasz pecsét van (kb. 5,5 x3,4 cm). A 

pecsétmezőben a fülkében Szent Mihály arkangyal mérleggel és karddal 

ábrázolva. Alul térdelő szerzetes alakja. Körirat: S CONVENTVS SCI  

MICHAEL ORDINIS (CART)HUSIENSIS. OL, DL 15841— V 8, 915 

 

BÁNDI 1991. 115. 95. sz. (DL 93376.)  

 

95. A TÁRKÁNY MELLETTI MENEDÉKVÖLGYI KOLOSTOR PECSÉTJE  

1467. június 14.  

A kolostor perjele, Barnabás és a konvent Söptei Péter budai polgárnak és 

feleségének címzett oklevele, amelyben részesíti őket a rend lelki javaiban. Az 

oklevél zárórésze szerint az oklevélen conventualis pecsét függ.  

Hártyára írt oklevél, amelyen hártyaszalagon természetes színű viasz 

pecsétfészekben ovális zöldes viasz pecsét van, kissé sérült (kb. 4,5x2,5 cm 

méretű). A pecsétmezőben gótikus fülkében Szűz Mária álló alakja a kis 

Jézussal. Körirat: ...(v)allis auxilii ordi(n)is cartusiensis. OL, DL 93376— V 8, 

849 
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