
A sümegi vár XV-XVII. századi kályhái 

A vár hét évig tartó feltárása és helyreállítása során 
több tízezer lelet, töredék került felszínre. Az anyag 
jelentős része alkalmas arra, hogy a vár egykori lakóinak 
életére vonatkozó — az írott források adatainak egyez
tetésével — következtetéseket vonjunk le annak vizs
gálata során.1 A leletanyag legnagyobb részét edény-, 
kályhacsempe- és kályhaszemtöredékek képezik. Mun
kánkkal a kályhacsempékkel foglalkozó feldolgozások 
sorát kívánjuk bővíteni, elsősorban a tál alakú kályha
szemek ismertetésével, amelyekről összefoglaló jellegű 
munka ez ideig hazánkban még nem készült. Az e típus
hoz tartozó darabok nagy számban kerülnek elő vár-

1. A vár alaprajza a kályhacsempék és kályhaszemek lelőhelyeivel. 
1. Grundriß der Burg mit den Fundorten der Ofenkacheln und Schüssel

kacheln. 

ásatásainkon, csakúgy, mint a sümegi várban. A má-
zatlan, tál alakú kályhaszemekkel együtt néhány má-
zatlan, alakos- és virágdíszítésű kályhacsempét is be
mutatunk, amelyek a kályhaszemek közül néhánnyal, 
eredetileg egy kályhához tartoztak. 

MÁZATLAN, SZÜRKÉRE ÉGETETT ANYAGÚ 
KÁLYHACSEMPÉK ÉS KÁLYHASZEMEK 

(XV—XVI. SZÁZAD) 

A palota maradványainak Ny-i végében több mázatlan, 
alakokkal díszített, szürkére égetett anyagú, grafitozott fe
lületű kályhacsempetöredéket találtunk a Ny-i töltés vastag 

1. Plan du château, avec les sites des carreau. 
1. Схема крепости с обозначением мест находок печных изразцов. 
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2. Szent György alakos kályhacsempe a sümegi várból (XV. sz. II. f.) 

2. Ofenkachel aus der Sümeger Burg mit der Darstellung von St. Georg 
(2. Hälfte des 15. Jahrhunderts). 

2. Carreau à la figure de St. Georges. Château de Sümeg (11e moitié du 
XVe siècle). 

2. Печной изразец с изображением фигуры святого Георгия из 
шумегской крепости (вторая половина XV века). 

3. Oroszlános kályhacsempe az öregtorony mellől (XV. sz. II. f.). 
3. Einen Löwen darstellende Ofenkachel vom Burggelände neben dem 

alten Turm (2. Hälfte des I 5. Jh.-s). 
3. Carreau au lion, trouvé près du donjon (IIe moitié du XVe s.). 

3. Изразец с изображением пьва, найденный в районе старой башни 
(вторая половина XV века). 

6. Virágmintás safokcsempe töredéke (XV. sz. II. f.). 

ó.Bruchstück einer Ofenkachel mit Blumenschmuck (2. Hälfte des 15. 
Jahrhunderts). 

6. Fragment de carreau au décor floral (IIemoitié du XVe s.). 

6. Обломок печного углового изразца с цветочным изображением 
(вторая половина XV века). 
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4. Szent György alakos kályhacsempe töredéke (XV. sz. II. f.). 
4. Bruchstück einer Ofenkachel mit der Darstellung von St. Georg (2. 

Hälfte des 15. Jahrhunderts). 
4. Fragment de carreau à la figure de St Georges (11e moitié du XVe s.) 
4. Обломок печного изразца с изображением святого Георгия 

(вторая половина XV века). 

5. Redukált égetésű, szürke anyagú sarokcsempe (XV. sz. II. f.). 
5. Reduziert gebrannte Eckkachel aus grauem Material (2. Hälfte des 15. 

Jahrhunderts). 
5. Carreau de coin, à cuisson réduite, en matière grise (IIe moitié du XVe 

s.). 
5. Редуцированный угловой печной изразец серого цвета (вторая 

половина XV века). 



7. Redukált égetésű, tál alakú kályhaszemek a várból (XV. sz. II. f.). 
7. Reduziert gebrannte schüsseiförmige Kacheln aus der Burg (2 Hälfte des 

15. Jahrhunderts). 
7. Carreaux patelliformes, à cuisson réduite, trouvés au chateaux de Sümeg 

(Ile moitié du XVe s.). 
7. Редуцированные печные элементы в форме блюда, найденные в 

крепости (вторая половина XV века). 

törmelékrétegében (1. kép). A leletek а XVI. század közepén 
folyó építkezés idején kerülhettek a törmelékrétegbe, ami
kor a palotába új kályhákat állíthattak a régiek helyébe.2 

E darabok közül a Szent György alakjával díszített kályha
csempe az egyik legérdekesebb darab (2. kép). Erről a tí
pusról már korábban is megemlékeztek a szakirodalomban.3 

A kályhacsempe anyagának, méreteinek hasonlósága, vala
mint a lovas alakjának a csempe síkjától csekély mértékben 
kiemelkedő volta felveti az ugyanitt előkerült, már koráb
ban publikált oroszlános kályhacsempével való szoros kap
csolatát. A ló és az oroszlán lábainak, a lovas ruházatának 

és az oroszlán szőrzetének hasonló ábrázolási módja, vala
mint a bekarcolt vonalakkal díszített sima peremképzés 
azonossága — a fent említettekkel együtt — azt bizonyítja, 
hogy a Szent György és az oroszlán alakjával díszített kály
hacsempéket azonos műhely, egy mester készítette, s ezek 
feltehetően egy kályhához tartoztak (3. kép).4 A Szent György 
alakjával díszített darab nagy hasonlóságot mutat egy Keszt
helyen őrzött kályhacsempével, amely a Sümeggel szomszé
dos Csabrendekről került a múzeumba. Ezzel csaknem azo
nosnak mondható kályhacsempéket a sümegi várban is ta
láltunk (4. kép). Ezekhez hasonló, kisebb változtatásokat 
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8. Szürke anyagú kályhacsempék és kályhaszemek metszetei. 

8. Querrisse von Ofenkacheln und Schüsselkacheln aus grauem 
Material. 

8. Coupes de carreaux plats et concaves en matière grise. 

8. Серые изразцы и элементы печей. 

mutató negatívokkal készítették a mintázás tekintetében tel
jesen azonos jellegűnek, a feltárás adatai alapján hasonló 
korúnak tartható csepelyi, vasvári és szombathelyi darabo
kat. (Egy e csoporthoz tartozó, virágmintás sarok és orom
csempe a nagyvázsonyi pálos kolostor feltárása során is elő
került.)5 A Szent György alakos és az oroszlános kályhacsem
pék általában együtt fordulnak elő az említett lelőhelyeken. 
Ez is arra mutat, hogy ezek feltehetően egy kályhához tartoz
tak, s azokat egy műhely készítette, s egy másik — a kisebb 
méretűeket — pedig másolta. A lelőhelyek Veszprém megyé
ben sűrűsödnek (Csabrendek—Sümeg, Csepely—Nagyvá
zsony és Veszprém, valamint a XV. századi viszonyokat fi
gyelembe véve, e területekhez sorolható Zalaegerszeg is). Ez 
megerősíti azt a feltevést, hogy a kályhacsempéket készítő 
egyik műhelyt Sümeg közelében, a másikat pedig Veszprém 
megye területén keressük. 

A sárkányt lándzsával ledöfő Szent György ábrázolás a 
középkorban igen gyakori, kedvelt téma volt, csakúgy mint 
a kétfarkú cseh oroszlán. A kályhacsempe anyagának,hátsó, 
kályharészének (erőteljes kiképzésű), valamint a lelőkörül-
ményeknek figyelembevétele alapján, a sümegi várban elő
került Szent György alakos és oroszlános kályhacsempék ké
szítésének korát a XV. század második felére határozhatjuk 
meg.6 

A Nyi-i töltésben — a lelőkörülményeket és rétegviszonyo
kat tekintve ^előkerül t még egy olyan darab és több hason
lónak töredéke, amelyek kapcsolatba hozhatók az ugyanitt 
talált Szent György alakos és oroszlános kályhacsempékkel. 

9. É-i töltés: a „renneki torony" emeleti szobájának ÉNY-i szöglete. 
9. Norddamm: nordöstliche Ecke im Erstestockzimmer des „Renneker 

Turmes". 
9. Remblai nord: coin nord-est de la pièce d'habitation à l'étage de la 

,,tour de Rennek". 

9. Северная насыть: северо-западный угол верхней комнаты «рен-
некской башни». 
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10. Címert tartó vitéz alakjával díszített kályhacsempe (vörös) töredéke 
(XV. sz. közepe). 

10. Bruchstück einer (roten) Ofenkachel, die einen Wappen haltenden 
Kämpfer darstellt (Mitte des 15. Jahrhunderts). 

10. Fragment de carreau (rouge) orné de la figure de soldat tenant un 
blason (milieu du XVe s.). 

10. Обломок печного изразца с изображением витязя, держащего 
герб (середина XV века). 

Az említett darabok sarokcsimpék, amelyeknek egyik olda
lát egy leveles-indás, virág motívummal díszített félcsempe, 
másik oldalát pedig egy tál alakú kályhaszem képezi (5. kép). 
A sarokcsempe anyaga, mérete, s a díszítésnek az alapsíkba 
csekély mértékben történt bemélyítése, az előbb említettek
kel jelentős mértékű hasonlóságot mutat. A sarok zsinórra 
emlékeztető kiképzése és a mellette látható, éles szerszám
mal behasított vonal (metszés) az egyik szombathelyi-vas
vári darabhoz hasonló.7 Egy másik virágmintás féldarab dí
szítése kissé különbözik az előbb bemutatott sarokcsempétől, 
de egyáltalán nem idegen attól a csoporttól (6. kép). Két 
csaknem teljesen hasonló mintájú csempe •— az egyik orom
darab, pártázattál — került elő a nagyvázsonyi pálos ko
lostor ásatásakor, valamint a néhány kilométernyire levő, 
elpusztult középkori Csepely falu feltárásánál is. Az utóbbiak 
közül az egyik —• a töredékes — teljesen rokonvonásokat mu
tat a sümegi leveles-indás, virágdíszes sarokcsempével. 
A nagyvázsonyi és a csepelyi darabok készítésének korát a 

11. Címert tartó vitéz alakjával díszített kályhacsempe Budáról 
11. Ofenkachel aus Buda, verziert mit der Gestalt eines Kämpfers, der 

ein Wappen vor sich hält 
11. Carreau orné de la figure de soldat, tenant un blason, trouvé à Székes

fehérvár 
11. Печной изразец с изображением фугуры витязя, держащего 

герб, найденный в Буде 

XV. század vége és а XVI. század első harmada közti időre 
határozták meg,8 amely nagyon közel áll a sümegi oroszlá
nos és Szent György alakos kályha kormeghatározásához. 
Igen érdekes, s a kor történetéhez (szellemi és gazdasági) 
nyújt adatot az a jelenség, megfigyelés, hogy a pálosok ko
lostorában — s talán a vidék urának, Kinizsinek várában is — 
egyforma, azonos műhelyben készült, hasonló értékű kály
hák álltak ebben az időben. Hasonló megoldásra gondolha
tunk a sümegi várban és a Csabrendeken előkerült Szent 
György alakos kályhacsempékkel kapcsolatban is. 

Az eddig említett és bemutatott daraboknak közös vonása 
a szürkére, szürkésbarnára égetett anyaguk (redukált), s a 
felületükön fellelhető grafitozás nyomai, valamint az anya
gukban mutatkozó hasonlóság, a díszítésnek csekély mérték
ben való kiemelkedése, illetve besüllyesztése és a közösnek 
mondható lelőhely — Ny-i töltés —, réteg. A Ny-i töltés 
leletei között van még olyan tál alakú kályhaszemtöredék 
több is, amelynek anyaga hasonló az előbb említettekhez.9 

IK'; 275 



12. Vörösre égetett anyagú kályhacsempék töredékei a szigligeti várból 
(XV. sz. közepe). ^ ^ 

12. Bruchstücke rotgebrannter Ofenkacheln aus der Szigligeter Burg 
(2. Hälfte des 15. Jahrhunderts). 

12. Fragments de carreau, rouges, cuits, du château de Szigliget (milieu du 
XVe s.) 

12. Обломки печных изразцов из обожженной красной глины, най
денные в сиглигетской крепости (середина XV века). 

Ilyen redukált égetésű, tál alakú kályhaszemek (szürke) 
a Ny-i töltéssel szomszédos É-i töltésből és a „kantin" 
melletti vízgyűjtő körüli törmelékrétegekből is kerültek elő. 
Az utóbb említett helyen talált darab nemcsak színe, hanem 
lényegesen nagyobb mélysége miatt is elüt a várban elő
került, más színű (sárgásbarna és vörös) tál alakú kályha
szemektől. A nagyobb mélységből (16,3 és 17 cm) adódik, 
hogy fenékrészük átmérője is nagyobb (10,5—10,8 cm). 

13. Vörösre égetett anyagú sarokcsempe a sümegi várból (XV. sz. közepe). 
13. Rotgebrannte Eckkachel aus der Sümeger Burg (Mitte des 15. Jahr

hunderts). 
13. Carreau de coin (cuit.rouge) du château de Sümeg (milieu du XVe s.). 
13. Красный угловой изразец из шумегской крепости (середина XV 

века). 
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14. Vörösre égetett anyagú, tál alakú kályhaszem (XV. sz. közepe). 

14. Rotgebrannte schüsseiförmige Kachel (Mitte des 15. Jh.-s). 

14. Carreau patelliforme (rouge, cuit) (Milieu du XVe s.). 

14. Красный изазец в форме блюда (середина XV века). 

Nyílásuk — felső négyzetes részük — csak kisebb eltéréseket 
mutat (7. kép 1—4. ábra). Egy csaknem teljesen hasonló 
anyagú, méretű és formájú darabot a vízgyűjtőtől 15—20 m-
re DK-re tártunk fel egy kis bazaltkőből boltozott helyi
ségben, több köpüs végű számszeríj nyílheggyel együtt (7. kép 
5. ábra).10 E két nagyméretű, szürkésbarnára égetett kályha
szem készítésének korát is a XV—XVI. század fordulója 
táján kereshetjük. Anyaguk és méretük alapján valószínű
nek tartjuk, hogy egy kályhához tartoztak (8. kép). 

Az eddig tárgyalt szürke anyagú kályhacsempék és kályha
szemek a belsővár területén kerültek elő. Ennek alapján 
feltételezhetjük, hogy a belső udvar felé néző, már a XV. szá
zad második felében álló épületekben állhattak. A Szent 
György és az oroszlán alakjával díszített, sarkain zsinórt 
utánzó tagozattal kereteit, virágmintás féldarabokkal egy
beépített tál alakú szemekből álló kályha a várnagy, vagy a 
püspök lakószobájában állhatott. Ez időben a várban csak 
két-három helyiséget fűthették még. Szokásban volt, hogy 
a várkapitány a kulcshelyzetű kaputorony emeletén lakott, 
ahonnan jól ellenőrizhette a kaput.11 A sümegi várban a 
belső kaputoronynak volt ilyen helyzete. Elszedett, gótikus 
kapuja és az abból nyíló gótikus, vállköves bejáratú darabon
tok szobájának maradványai alapján a XV. század második 
felében már álló épületnek tartható. (A kaputorony belső, 
ÉNy-i sarkában feltárt tüzelőnyílás és a díszes zöldmázas 
kályhacsempék alapján tudjuk, hogy a kaputorony emeletén 

15. Sárgásbarnára égetett sarokcsempe (XV—XVI. sz.). 
15. Gelbbraungebrannte Eckkachel (15.—16. Jahrhundert). 
15. Carreau de coin brun-jaune (XVe—XVIe s.). 
15. Угловой печной изразец желто-коричневого цвета (XV—XVI вв.) 



16—17. Sárgásbarnára égetett, tál alakú kályhaszemek (XV—XVI. sz.). 

16—17. Gelbbraungebrannte schüsseiförmige Kacheln (15—16. Jh.). 

16—17. Carreaux patelliformes brun-jaune, cuits (XVe—XVIe s.) 

16—17. Желто-коричневые печные изразцы в форме блюда (XV—XVI 
вв.). 

18. Sárgásbarnára égetett féldarabok (XV—XVI. sz.). 

18. Gelbbraungebrannte Halbstücke (16. Jh.). 

18. Demi-pièces brun-jaune (XVIe—XVIe s.). 

18 Половинки изразцов желто-коричневого цвета (XV—XVI век). 

19—21. Sárgásbarnára égetett, tál alakú kályhaszemek (XV-XVI. sz.). 

19— -21. Gelbbruangebrannte schüsseiförmige Kacheln (15 — 16. Jh.). 

19—21. Carreau patelliformes, cuits, brun-jaune (XVe—XVIe s.). 

19—21. Желто-коричневые печные элементы в форме блюда (XV—XV 
век). 
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22. Sárgásbarnára égetett, tál alakú kályhaszemek (XV —XVI. sz.). 

22. Gelbbraungebrannte schüsseiförmige Kacheln (15—16. Jh.). 

22. Carreaux patelliformes, cuits, brun-jaune (XVe—XVIe s.). 

22. Желто-кориченевые печные элементы в форме блюда (XV—XVI 
век). 

levő szobának е részén а XIX. században is díszes kályha 
állott. Ez a szoba is az úr szobái közé tartozott ebben az idő
ben.)12 Azt nem tudjuk biztosan, hogy a belső kaputorony
hoz Ny-ról csatlakozó „palota" felépült-e már erre az időre, 
de valószínűnek látszik. Elképzelhető azonban az is, hogy 
csak a XVI. században került sor építésére. A század máso
dik felében azonban már jelzi az épületet Turco alaprajza. 
Úgy gondoljuk és azt tartjuk valószínűnek, hogy a Szent 
György alakos és oroszlános kályha a belső kaputorony vagy 
az említett palota emeleti szobájában állhatott, ahol a XV. 
század második felében a várkapitány, Unyomi Miklós, 
majd utóda, Büki Dávid lakhatott. 

Az eddig előkerült darabok alapján feltételezhető, hogy ez 
a kályha egyszerű, álló hasáb formájú volt, amelyben vegye
sen elrendezve, vagy külön csoportosítva — alul az alakos 
díszűek, fent a tál alakúak és a virágmintásak — helyezked
tek el a kályhacsempék és kályhaszemek. A kályhát azok a 
szürkére égetett anyagú oromcsempék és áttört díszítésű, 
fülkés kályhaszemek koronázhatták, amelyek közül többnek 
töredéke ugyancsak a NY-i töltés rétegeiből került elő. 

A nagyméretű, ugyancsak szürke, szürkésbarna anyagú 
szemekből rakott kályháskemence helyének meghatározása 
már nehezebb feladat. Az É-i töltésben és a ciszterna (ÉK-i) 
mellett előkerült darabok alapján feltételezhető, hogy a lelő
hely közelében, az É-i töltés által körülzárt nagy torony 
(„renneki") emeleti szobájában is állhatott egy egyszerű 
darabokból rakott kályha. A kályha biztos helyét ott ugyan 
nem tártuk fel, de az öntött padló és az ÉK-i sarokban levő, 
később elfalazott ajtó, s az annak közelében levő — kívül
ről — aknaszerű építmény arra mutat, hogy a torony emele
tén egykor lakószoba lehetett (9. kép). Talán az alvárnagy, 
vagy valamilyen más tisztséget betöltő személy lakhatott itt, 
akinek szobáját fűtötték. (Az is feltételezhető azonban, hogy 

23—24. Sárgásbarnára égetett, tál alakú kályhaszemek (XV—XVI. sz.). 
23—24. Gelbbraungebrannte schüsseiförmige Kacheln (15—16. Jh.) 
23—24. Carreau patelliformes, cuits, brun-jaune (XVe—XVIe s.). 
23—24. Желто-коричневые печные элементы в форме блюда (XV—XVI 

век). 

a másik, hasonló méretű kályhaszem előkerülési helyének 
közelében — K-i töltés — állhatott ez a kályha, vagy egy 
hasonló.) 

MÁZATLAN, VÖRÖSES-SÁRGÁSBARNÁRA 
ÉGETETT ANYAGÚ KÁLYHACSEMPÉK 

ÉS KÁLYHASZEMEK (XV—XVI. SZÁZAD) 

A fent ismertetett leletektől színben és anyagában elütő, 
vörös anyagú, alakos díszítésű kályhacsempe kisebb töre
déke, egy íves féldarab és több barnássárga tá) alakú kályha
szem került elő az öregtorony ÉNy-i külső sarka és a külső 
várudvarnak ehhez közel eső, de mélyebb szinten levő szel
vényeiből (K. U. IV—V.). Ez a terület az öregtorony, illetve 
az azt körülvevő bástya Ny-i, DNy-i oldala alatt helyezke
dik el. Az előkerült kályhaszemek nagyobb része annyira 
azonos jellegű volt, hogy már a feltárás idején egy kályhához 
tartozó daraboknak tartottuk a sárgásbarna anyagú töre
dékek csoportját.13 A lelőhely világosan utalt arra, hogy ezeket 
a darabokat az öregtoronyból dobták erre a helyre, még a 
külső, pártázatos várfal e szakaszának átépítése előtt. Ez a 
kályha az öregtorony első, esetleg második emeletén állhatott 
a NY-i fal mellett, a most ott levő válaszfal felépítése előtt. 
A falban látható kürtő biztosan jelzi, hogy ott a XV—XVI. 
században kályha állott. 
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25. Sárgásbarnára égetett kályhaszemek metszetei. 

25. Querschnitte gelbbraungebrannter Kacheln. 

25. Coupes de carreau brun-jaun. 

25. Разрез желю-коричневых печных элементов. 

Az említett helyen előkerült darabok között volt egy kisebb 
kályhacsempetöredék, amelyen egy álló alak bal lába, s mel
lette egy kettőskereszttel díszített címert tartó kéz látható. 
Bár a töredék kisméretű, de sikerült azt azonosítani a budai 
vár egyik leletével (10—11. kép), amelynek készítését — 
egy székesfehérvári és egy etei darabbal együtt — a 
szakirodalom az 1434—37 közti évekre határozta meg.14 

A szigligeti várban egy egészen hasonló anyagú (vörös) és a 
sárkányrend jelvényével övezett, sasos címerrel díszített — s 
egy másik állatalakos (?) —• mázatlan kályhacsempe töredéke 
került elő (12. kép)15. A Sümegen, Szigligeten talált töredékek, 
valamint a veszprémi Bakonyi Múzeumban őrzött darab arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a Zsigmond-kori kályhák e típusai
nak elterjedési körét Veszprém megyére is kiterjesszük és 
odakerülésüknek okát vizsgálat tárgyává tegyük. 

A külső várudvar feltárásakor (K. U. jelzésű szelvények) 
sok mázatlan, tál alakú kályhaszem került elő. Ezek közül 
két darabnak anyaga nagy hasonlóságot mutat a fent leírt 
címeres töredékekkel. Mindkettő sarok-darab volt. Az egyik
nek féldarabja (13. kép),16 a másiknak pedig a teljes, tál 
alakú kályhaszem része maradt meg (14. kép).17 Ez utóbbi 
darab — színétől eltekintve — hasonló a virágmintás, szürke 
színű sarokszemhez (5. kép). 

26. G. Turco 1569-ben készített alaprajza a várról. 
26. G. Turcos Grundrißzeichnung über die Burg aus dem Jahre 1569. 

26. Plan du château dessiné par G. Turco en 1569. 
26. План крепости, выполненный в 1569 году Г. Турко. 
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27—28. A K-i töltéshez épített ,,ház"-ban feltárt kemence és kályhák 
maradványa (XVII. sz.). 

27—28. Überreste von Öfen und Feuerherden, die im zum Ostdamm zu
gebauten ,,Haus" freigelegt wurden (17. Jh.). 

27—28. Restes du four et des poêles mis au jour dans la „maison" atte
nante au remblai est (XVIIe s.). 

27—28. Остатки очага и печей, обнаруженные при раскопках дома, 
построенного у восточной насыпи (XVII век). 

Az itt talált többi kályhaszem sárgásbarna színű, keményre 
égetett anyaga és méretei kétségtelenné teszik azok egymás
hoz való tartozását. Közülük legjellegzetesebbnek számít az a 
két saroktöredék, amelynek lapos, enyhén ívelt féldarabját 
egy élesen lemetszett vonal mentén illesztették hozzá a sarok 
másik részét képező tál alakú kályhaszemhez (15. kép), 
amelynek részletei meg is maradtak.18 Az illesztésnek ez a 
módja és a zsinórra emlékeztető sarokdíszítés nagyon emlé
keztet bennünket a virágmintás sarokdarabra. Ez a hason
lóság és a készítésmódban és méretekben fellelhető egyezések 
(M: 18 cm, Sz: 9 cm) arra mutatnak, hogy ezek a darabok 
azokkal közel azonos időben készülhettek. E feltevést erősítik 
az itt nagy számban előkerült, kiegészíthető tál alakú kályha-
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szemek is, amelyeknek anyaga és méretei (kb. 18X18 cm) 
ezekkel megegyeznek (16—17. kép).19 Feltétlenül ehhez a 
kályhához kapcsolható az az egyszerűbb féldarab, (18. kép 
1. ábra) amely ezekkel együtt került elő és méretei is azonosak 
az előbbi darabokkal (M: 18,5 cm, Sz: 7 cm). (A méret
azonosságnál a kályhaszemeknél 0,5 cm a magasságnál nem 
számít, s a szélességnél ez utóbbi esetben figyelembe kell 
venni, hogy hiányzik a sarok másik részét képező tál alakú 
kályhaszem, amelynek falvastagsága még hozzáadandó e 
mérethez.) A képen látható másik két féldarab anyaga is 
sárgásbarna, de azok nagyobb méretűek és a vár más részein 
(b. ábra külső kaputorony, kandalló; с ábra É-i töltés, 
, ,akna") kerültek elő.20 

A most ismertetett, sárgásbarnára égetett anyagú kályha
szemekből és féldarabokból (sarok) álló kályha az öregtorony 
első emeletén állhatott, a már említett helyen. Lehetséges, 
hogy a korábban ott álló, címert tartó vitéz alakjával díszített 
kályhacsempékből rakott kályhához tartoztak, vagy lebontá
sa után állították ott fel, a XV—XVI. század fordulója táján. 
Talán egyidőben használták a Szent György és az oroszlán 
alakjával díszített csempékből rakottal, vagy valamivel ké
sőbb. A készítésmóddal kapcsolatban említett hasonlóságok 
arra mutatnak, hogy ez a kályha sem készülhetett sokkal 
később a másiknál, készítője mindenképpen ismerte azokat 
a mesterségbeli fogásokat, amelyeket a másik mester. Az is 
lehetséges, hogy ezeket az ismereteket a másik mestertől, vagy 
annak munkájáról tanulta. Nem kizárt azonban az sem, hogy 
a két kályhát azonos mester készítette (sarokdarabok illesz
tése, a méretek hasonlósága, sarok „zsinórdísze" stb.). 

Az eddig ismertetett két csoporthoz tartozó darabok egyik 
közös vonása a készítésmódban, méretekben, anyagban, fal
vastagságban mutatkozó hasonlóság volt. Ennek alapján 
ismertetünk még néhány olyan darabot, amelyek a vár más 
pontjain, „egyedi" darabként kerültek elő, de az említett 
okok miatt a XV—XVI. században kereshetjük azok készí
tésének korát. Az öregtorony előtti szelvények feltárásakor 
került elő egy az előbbieknél valamivel kisebb méretű (16X 
16 cm), érdes felületű, sötét téglavörösre égetett anyagú kály
haszem (19. kép). Egy másik, valamennyivel vastagabb falú, 
barnára égetett anyagú kályhaszem formailag nagyon hasonló 
az előző darabhoz (20. kép), egy másik, jelentős méretű 
töredékkel együtt (21. kép).21 E csoportba tartozik még a 
NY-i töltés egyik lelete (22. kép a. ábra), valamint a „kan
tinnál", az É-i töltés aknájában22 és a vár egy másik részén 
talált kályhaszem (23. kép).23 

Egy vékonyabb falú, sárgásbarnára égetett anyagú kályha
szemet tekinthetünk átmeneti darabnak a sümegi vár késő
középkori és újkori tál alakú kályhaszemei között (24. kép.)24 

A belsejében egymás mellett párhuzamosan körbefutó, élesen 
bskarcolt vonal, valamint peremének — felső szélének — 
rézsűs formája („visszametsződése") inkább a XVII. század
ban készült sümegi kályhaszemekre jellemző a vékonyabb 
falvastagság mellett (25. kép). 

VÖRÖSRE ÉGETETT, MÁZTALAN TÁL ALAKÚ 
KÁLYHASZEMEK (XVII. SZÁZAD) 

A vár leletanyagából ez a leletcsoport nemcsak a töredékek 
magas száma, hanem a kiegészítő darabok mennyisége és 
változatossága miatt is kiemelkedik. A várőrség számának a 
XVI. század második felétől kezdődően jelentősnek mondható 
emelkedése, a püspöki székhelynek Veszprémből Sümegre 
való költözése, s a várnak többszöri erősítése, épületekkel 
való bővítése (1649), javítása (1693 és 1701) során mind több 
kályhát állítottak.25 Ezeknek a kályháknak egy része díszes, 
zöldmázas csempékből készült, s a püspök és a tisztségeket 
viselők „házában" az egyszerűbbek meg az őrség, szakácsok, 
pék stb. szállásán állt.26 

K-I TÖLTÉS ÉS AZ AHHOZ TÁMASZKODÓ 
ÉPÜLETEK 

G. Turco hadmérnök felmérési rajza (1569) a K-i várfal 
mellett két épületet jelez (26. kép), de töltést még nem. A töltés 



29. Vörösre égetett, tál alakú kályhaszemek (XVII. sz.). 

29. Rotgebrannte schüsseiförmige Kacheln (17. Jh.). 

29. Carreaux patelliformes, rouges, cuits (XVIIe s.). 

29. Красные печные элементы в форме блюда (XVII век) 

tehát ez után,27 s az e mellett feltárt, a várudvar felé néző 
épületek még később épültek. Az épületmaradványok feltá
rásakor talált tál alakú kályhaszemek ezekhez az épületekhez 
tartozhattak, amelyek nagyobb része az itt kialakított szel
vényekben (K. F. É.) feltárt 1649-es évszámú téglák szerint a 
XVII. század közepe táján épült. A X. szelvényben egy kis 
kenyérsütőkemencét és egy melléje épített kályha tüzelőpad
káját (27. kép), a mellette levő helyiségben (K. F. É. XI. sz.) 
pedig egy másik kályha alapépítményét tártuk fel (28. kép). 
A kis kemencét és a két kályhát egy kis előtérből fűtötték, 

amely a vár konyhájából nyílott. Az utóbb említett helyiség
ben a vár szakácsa lakott.28 

Azitt talált kályhaszemeknek anyaga általában jól kiégetett, 
és vörösbarna színű. Egyik részüknek felső széle kissé 
„visszametsződik", nem zár be derékszöget a kályhaszem 
külső oldalával (29. kép 1. ábra). Másik részük felső széle 
viszont kiszélesedik és a kályhaszem belső oldala felé „visz-
szagyűrődve", belső peremmé formálódik (29. kép 2. ábra). 
Ennek a darabnak külső részén a korongolásnál képződött 
kis hornyok vannak, amelyek feltehetően a kályha összeállí-
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30. Vörösre égetett, tál alakú kályhaszemek (XVII. sz.). 
30. Rotgebrannte schüsseiförmige Kacheln (17. Jh.). 

tásánál felhasznált agyag jobb tapadását segítették elő. Ez 
méginkább megfigyelhető egy csaknem teljesen azonos méretű 
másik darabnál (29. kép 3. ábra). 

Három másik, valamivel nagyobb méretű kályhaszem felső 
pereme, az utoljára említett darabhoz hasonló, öblös formája 
feltehetően ugyanannak a műhelynek készítménye, csak egy 
másik kályhához tartozhatott. Érdekes fenékdíszítése, s az 
előkerülés körülményei alapján feltételezhető, hogy a K-i 
töltés mellett húzódó épületszárny belső kaputorony felé 
eső (D-i rész) utolsó, emeleti szobájának, az úgynevezett 
„várnagyi ház", vagy az 1. sz. kazamata (ágyúállás) felett 
előkerült ház kályhájához tartozhattak (29. kép 4—5. 
ábra).29 

E helyen, illetve ennek közelében (kazamata) került elő 
még öt kályhaszem, amely formailag, méretét és díszítését 
tekintve, az előbb említett kályhához tartozhatott. Ezeknek a 
felső széle „visszametszett" (30. kép 1. ábra és 31. kép 3. 
ábra) és belső oldaluk fenékrészén borda és „tűzdelt" díszí-
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30. Carreaux patelliformes, rouges, cuits (XVIIe s.). 
30. Красные печные элементы в форме блюда (XVII век). 

tésű borda, kettőnek az oldalán — középrészen — pedig 
körbefutó vonalak között, hullámvonaldísz helyezkedik el (30. 
kép 2. ábra). Egy hasonló díszítésű darab — valamivel kisebb 
méretű — a kantin melletti ciszternánál került elő (30. kép 
3. ábra), egy simafalú darabbal együtt (30. kép 4. ábra).™ 

A várnak ezen a részén került elő két háromszög alakú kály
haszem (31. kép 1—2. ábra), amelyek feltehetően a kályha 
felső részén helyezkedtek el. A K-i töltés melletti épületekben 
és a már említett kazamatánál előkerült (31. kép 3. ábra) 
darabokhoz hasonló anyagú,díszítésű és méretű kályhaszeme
ket találtunk még a Köves-bástya melletti vízgyűjtőnél. 
(31. kép 4. ábra) és a vár más pontjain is (31. kép 5—6 
ábra)31 

A K-i töltés D-i vége közelében — a fellegvár területén — a 
P. 1. jelzésű helyiség ÉNY-i sarka közelében került elő egy a 
hazai anyagban eddig ismeretlen mázatlan, félköríves, egyik 
oldalán bordákkal és betűzdelt bordákkal díszített darab 
(32. kép 1—2. ábra), több hasonló darabhoz tartozó töredék-



31. Vörösre égetett, háromszög- és tál alakú kályhaszemek (XVII. sz.). 
31. Rotgebrannte dreieckige und schüsseiförmige Kacheln (17. Jh.). 

kel, és mázatlan tál alakú kályhaszemek töredékeivel együtt. 
Ezek a félköríves darabok minden bizonnyal egy tál alakú 
szemekből rakott kályhának oromdarabjai lehettek. A tá
nyér alakúra kikorongolt, majd kétfelé vágott oromcsempe 
alkalmazása helyi sajátosságnak tekinthető. Egy hasonló 
darabot a Ny-i töltés felső rétegében találtunk (32. kép 1—2. 
ábra).:i2 E darabok díszítése nagy hasonlóságot mutat az 
előbb említett kályhaszemek csoportjával, amelyhez hason
lók a K-i töltés mellett feltárt épületmaradványokon kívül, a 
vár más részein is előkerültek (32. kép 3—5. ábra).33 

31. Carreaux rouges, cuits, patelliformes et triangulaires. (XVIIe s.) 
31. Красные печные элементы треугольные и в форме блюда (XVII 

век). 

Megemlékezünk még egy háromszögletű kályhaszemről is, 
amely a farkasverem feltárásakor került elő, s így korhatáro
zása igen pontosnak tartható. Ennek a darabnak felső csú
csán egy hagymafej formájú gomb van, két lyukkal, amely 
talán „arcábrázolás"-ként fogható fel (33. kép). Hasonló da
rabok a korábban végzett alföldi falukutatások során is elő
kerültek.34 Ezek a XVII. század második felében készült 
háromszögletű oromdarabok a gótikus, királyi műhelyekben 
készült fülkés, mérműves kályhaszemek késői, falusi házak
ban még használatos megoldásainak tekinthetők. 
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32. Barnára és vörösre égetett, félkör- és tál alakú oromcsempék és kályha
szemek. 

32. Braun- und rotgebrannte, halbkreis- und schüsseiförmige Giebel
kacheln und Kacheln. 

A XVII. századi tál alakú kályhaszemek (vörösbarna) 
utóbb ismertetett csoportja jól megkülönböztethető a korábbi, 
hasonló alakú kályhaszemektől (24. kép 1—2. ábra).35 

Nemcsak anyagukban, hanem a forma kisebb eltéréseiben, 
felső peremük kiképzésében, díszítésük és vékonyabb fal
vastagságuk miatt is eltérnek azoktól (35. kép). Barnásvörös 
színük, belső felületükön néha megfigyelhető vörös festék
nyomok és a korongolás idején kialakított kis hornyok — az 
illesztés oldalán — a fentiekkel együtt segítenek a korábbi 
anyagtól való szétválasztásban. 

A kályhaszemek hazánkban való megjelenésének ide
jét az eddigi kutatás alapján a XIV. századra tették. 
Ezek a korai darabok formailag igen nagy változatossá
got mutatnak, de nem akad közöttük a most ismerte
tettekhez hasonló, tál alakú kályhaszem. Az ilyen formá-

32. Carreau de faîte et carreaux bruns et rouges, hémicycliques et patel-
liformes. 

32. Кричневые и красные изразцы и печные элементы полукруглые 
и в форме блюда. 

jú kályhaszemek széleskörű elterjedése — korábbi nyo
mok és a jelen feldolgozás alapján — nálunk a XV. 
század második felére tehető.36 Az világosan megállapít
ható, hogy a sümegi várban ezek a korai darabok, 
alakos díszítésű kályhacsempékkel együtt voltak fel
használva. Az még nem tisztázódott, hogy egy kályhán 
belül vegyesen, vagy külön részt képezve helyezkedtek 
el a kályhacsempék és a kályhaszemek. 

A várban feltárt, XVI. századra meghatározható tál 
alakú kályhaszemek formailag a valamivel korábbi da
rabokra hasonlítanak, de sárgásbarna színű anyaguk 
elüt azokétól. Ezeknél nem merült fel annak lehetősége, 
hogy díszített kályhacsempékkel alkottak egy kályhát, 
de sarokdarabjainak díszítettsége e vonatkozásban ha
sonlít a korábbi megoldáshoz. 
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33. Vörösre égetett, háromszög alakú oromcsempe (XVII. sz.). 

33. Rotgebrannte dreieckige Giebelkachel (17. Jahrhundert). 

33. Carreau de faîte triangulaire (XVIIe s.) 

33. Треугольные изразцы красного цвета (XVII век). 

А XVII. századi tál alakú kályhaszemek nagy vál
tozást és változatosságot mutatnak a korábbi darabok
hoz képest. Vékonyabb falvastagságuk, vörösbarna szí
nük, belső felületük díszítése — néha festése is — sok 
esetben az égetés során keletkezett deformáltságuk és 
valamivel nagyobb méretük legtöbb esetben elárulja 
hovatartozandóságukat. 

A bemutatott anyag egy részét megkíséreltük egy-egy 
kályhához (helyéhez) kötni. A XVII. századi kályhák 
alapjai megadják a keresztmetszetet, s egy esetben (K. 
F. É. XI. sz.) a felépítmény formájára is adnak némi 
utalást. A habarcslenyomatok alapján feltételezhető, hogy 
az egykor e helyen álló XVII. századi, tál alakú szemek
ből rakott kályha — s talán több azonos korú sümegi 
kályha is — egyszerű formájú, hasáb alakú volt. Remél
jük, hogy az anyag teljes feldolgozása bővíti és kiegé
szíti majd az e munka során tett megállapításokat, 
észrevételeket. Ebben a XVII. századi anyagban keres
hetjük a környéken élő kályhások által a XVIII. szá
zadból napjainkig is gyártott (Sümeg, Tapolca, Tüske
vár) tál alakú kályhaszemek előzményeit. Ezeket a kály
haszemeket egy négyzetes fakeret segítségével készítet
ték (36. kép). Rátették a korongra, majd a közepére 
csapot agyagból kikorongolt tányért a felhúzott kerettel 
szögletesre alakították, majd a felnyomódott agyagot 
egyes műhelyekben a keret felett levágták („visszamet
szett"), más helyeken szélesebb peremet képezve vissza
hajtották.157 

A sümegi várban feltárt tál alakú kályhaszemek is
mertetésével először került e leletcsoportból egy további 
vizsgálatra alkalmas, nagyobb számú anyag a hazai 
és külföldi kerámiakutatók elé. Reméljük, ez is elősegíti 
majd a magyar kályhásipar történetének további kuta
tását, az eddig publikált darabok korhatározásának 
ellenőrzését, esetleg helyesbítését, s a más helyeken nagy 
számban talált hasonló anyag rendszerezését, feldol
gozását.38 

Kozák Károly 

JEGYZETEK 

1 A sümegi vár történetével,feltárásávaléshelyreállításával több munkában 
is foglalkoztunk (Koppány T.—Kozák K.: A sümegi vár. Budapest, 
1958. és Sümeg, Budapest, 1965. — Kozák K.: A sümegi vár feltárása 
(1957—63.), Koppány T. : A vár helyreállítása. (Magyar Műemlékvéde
lem. IV.) Budapest, 1969. (91—144.) Ez utóbb említett munka feltárásá
ról szóló részében több régészeti lelet képe is szerepel, többek között az 
alább említendő oroszlános kályhacsempe, s egy vastagfalú, tál alakú 
kályhaszem (134. és 140. kép), valamint a várban feltárt kemencék és 
kályhák maradványai közül néhány (142—144. kép). A továbbiakban. 
MM jelzéssel.). 

2 Kozák K. : XV. századi oroszlános kályhacsempék a Dunántúlon. 
Veszprémi Múzeumok Közleményei. I. Veszprém, 1963. 143—150. 
(A későbbiek során VMMK.) 

34. Vörösre égetett, tál alakú kályhaszemek (XVII. sz.). 
34. Rotgebrannte schüsseiförmige Kacheln ( 17. Jh.). 
34. Carreaux poêle patelliformes, cuits, rouges (XVIIe s.). 

34. Красные печные элементы в форме блюда (XVII век). 
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35. Vörösre égetett (XVII. sz.) kályhaszemek metszetei. 

35. Querrisse rotgebrannter Schüsselkacheln (17. Jh.). 

35. Coupes de carreaux rouges (XVIIe s.). 

35. Разрез красных печных элементов (XVII век). 

3 Kádár Z. : A vasvári középkori kályhacsempék művészet- és művelődés
történeti jelentősége. Műv. Tört. Ért. 3. (1953) 69—77. — Méri I. 
A nadabikályhacsempék. Arch. Ért. 1957.2. sz. 195—197. és XLVI. tábla 
3—7. és 9—10 kép. 

4 A most közölt töredék mérete 10x13 cm. Ez a darab az öregtorony 
DK-i sarka közelében került elő a K-i töltés D-i végénél (3. jegyzetben 
id. munka 148. old. 7. jegyz. és 144. old. 146. kép 4. ábra). 

6 Méri I., i. m. XLVI. t. 3. kép. (Ezen a darabon a ló és a sárkány feje a 
korábban említett lovas kályhacsempe megfelelő részleteivel ellentétes 
oldalon helyezkedik el.) — Kovalovszki J., Ásatások Csepelyen. VMMK 
8. Veszprém, 1969.235—250. A 9—14.sz.képen bemutatottkályhacsempe
töredékek fülkés, áttört lapú- és tál alakú kályhaszemek nagy hasonlósá
got mutatnak a sümegi darabokkal. A 10. sz. képen látható Szent György 
alakos csempe a csabrendeki és az azzal egyező sümegi lelethez hasonló. 
A kép alján bemutatott oroszlános töredék csúcsára állított négyzetekből 
összeállított peremdíszítése azonos jellegű az előbb említett Szent György 
alakos (csabrendeki) kályhacsempe háromszögekből kapcsolt szegély
díszítésével. A 11. sz. kép alsó sorában levő három virágmintás félcsempe 
(sarok) csaknem azonosnak mondható a nagyvázsonyi pálos kolostor 
ásatásakor előkerült sarok- és oromcsempékkel — sajnos méreteket itt 
nem közöltek •—, illetve a középső töredék a sümegihez (5. kép) hasonló. 
A két szélső félcsempe sarkának zsinórdíszítése a sümegihez, virág
díszítése — kis eltéréssel — a sümegi töredékhez (6. kép) hasonló. —• 
Éri I., A nagyvázsonyi pálos kolostor leletei. MM 2. 1959—1960.85—93. 
és 67—68. kép. 

0 L. 2. jegyzet i. m. 147—148. (E darabok korhatározását megerősíti a 
nagyvázsonyi és a csepelyi leletek keltezése is.) 

7 Méri I., i. m. XLVI. t. 6. kép. — Kovalovszki J., i. m. 239. 11. kép. 
8 Éri L, i. m. 92. (A réteget 1489—1530 közt vert pénzek határozták meg. 

— Kovalovszki J., i. m. 245. és 250. (A népies ízlésű kályhacsempéket a 
XVI. századra határozták meg. Ha figyelembe vesszük, hogy a kőházat a 
Kinizsi által 1486-ban a pálosoknak adományozott épülettel egyeztetik, a 
falu 1549-ben török kézre került — a nagyvázsonyi és a sümegi leletek 

korhatározását is figyelembe véve —, számolhatunk a csepelyi népies 
csempék XV. század második felében, esetleg a XV—XVI. század for
dulója táján való készítésével.) 

9 Sümeg, várásatás. Ásatási napló 1962. Magyar Nemzeti Múzeum Tör
téneti Múzeum Adattára. (A Szent György alakos és az oroszlános 
kályhacsempék mérete: kb. 16—17 cm. A sarokcsempe méretei: 16—17,8 
cm és 8,4—8,8 cm magasság.) 

111 L. 1. jegyzet Kozák K., i. m. 107. és 140. kép. (7. kép 1. ábra: É-i töltés 
aknája, 1961. Sz: 20x20 cm M: 12,5 cm Tá: 8,5 cm. 2. ábra: Köves
bástya mellett 1961. VII. Sz: 19,5x20 cm Tá: 8,5 cm. 3. ábra: Sümegi 
vár, Sz: 19 x 19,5 cm M: 9,5 cm Tá: 8,5 cm. 4. ábra: Kantin melletti 
ciszterna (ÉK-i), Sz: 17 x 17 cm M: 17 cm Tá: 10,5 cm. 5. ábra: K-i 
töltés, Sz: 17,5 x 17,5 cm M: 18cmTá: 10,7 cm (ltsz: S.62.2.1.) —A vár 
területén még két kiegészíthető, szürkére égetett tál alakú kályhaszem 
került elő. Az S.64.4.1. ltsz. méretei; Sz: 18,5x19 cm M: 12 cm Tá: 
9,2 cm. A másik darab az S.64.13.1. ltsz.-ú anyaga kissé elüt a többitől, 
szürkésbarna színű, mint a virágmintás saroktöredéké (6. kép). Ennek 
méretei; Sz: 17,5x18,5 cm M: 8,4 cm Tá: 8,8 cm. Előkerült a NY-i 
töltés feltárásakor még egy szürkére égetett anyagú, enyhén íves, vékony 
féldarab is, amelyen jól láthatók a korongozás és a felület gráf itozásának 
nyomai. Sz.: 8,8 cm M: 19 cm. Hasonló formájú, de sárgásbarna anyagú 
darabot az É-i töltésben és a vár más pontjain is találtunk). 

11 Takáts S., Régi magyar kapitányok és generálisok. (Budapest, é. n. II. 
kiadás, 30—31.) — Czeczey Lénárt kassai kapitány a XVI.század közepe 
táján csak egy kapuját tartotta nyitva a városnak, s azzal szemben épít
tette házát, amelyet árok és palánk védett. A városba csak az ő házán 
keresztül léphettek be, s így szemmel tarthatta a ki- és bejárókat.) — A 
várkapu fontos szerepét bizonyítja a Sümeg közelében levő Tátika várá
nak 1490-ben történt felosztása. Gersei Pető Péter özvegye írta fiának 
Jánosnak, hogy a vár kapuját közösen birtokolják; a kapu fölötti ház 
Miklósnak jutott (Zala vármegye oklevéltára II. Budapest, 1890. 631.) 
(,,.. .quod porta in Castro Thadyka cessit communiter, sed domus supra 
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portám cessit domino Nicoiao;.. .") — BékefiR.: A Balaton környéké
nek egyházai és várai a középkorban. (Budapest, 1907. 301.) 

12 A belső kaputorony NY-i helyisége („darabontok szobája") felett is volt 
egy kisebb szoba, amelynek ÉK-i sarkában is állhatott egy kályha a 
kémény helyzetéből következtetve (1. jegyzet Kozák K.,' i. m. 92, 95. és 
98—99. old. 104—105, 115. és 121—123. kép). 

13 Sümeg. Ásatási napló 1959. és 1963. (Magyar Nemzeti Múzeum Tör
téneti Múzeum Adattára.) A K. U. szelvények az 1. sz. rajzon. 

14 Holl I. : Középkori kályhacsempék Magyarországon I. Bud. Rég. XVIII. 
(Budapest, 1958. 211—278. 64. és 66. kép.) A Szerző a Zsigmond palo
táiban egykor álló kályhák V. csoportjának 4. típusába sorolta ezt a fajta 
kályhacsempét. A veszprémi múzeum anyagában őrzött darab (66. kép) 
egykori helyét Székesfehérvárott véli. A most bemutatott sümegi és az 
azzal kapcsolatban említett szigligeti töredékek alapján az is feltételez
hető, hogy egy ilyen kályha Veszprémben is állhatott. Talán a királynő 
— akinek kancellárja volt a püspök — vagy Pálóczi György érsek 
ajándékaként (1423—1439) kerülhetett egy ilyen kályha Veszprémbe és 
Sümegre a püspök palotájába. Pálóczi György Zsigmond távollétében 
(1430—1434) az országos tanács vezetőjeként irányította az ország életét. 
Egyáltalán nem meglepő, hogy a veszprémi püspök sümegi várában 
egy hasonló töredék került elő. Feltehető, hogy a sümegi és a budai 
anyaggal ugyancsak egyezést mutató, egyszerűbb szigligeti töredékek 
valamivel későbbi, felhasználás alkalmával kerültek az említett várakba. 

15 Kozák K.: A szigligeti vár feltárása. Magyar Műemlékvédelem V. 
1967—1968. (Budapest, 1970.) 

10 E sarokdarab méretei: M: 19 cm Sz: 13 cm Mélys: 4,6 cm. A sarkot 
képező tál alakú kályhaszem töredéke a sima keretelésü oldalhoz kap
csolódik. 

17 Sz: 18 x 18cmM: 9,7 cm Tá: 9 cm. Felső, belső szélén finom,,élszedés", 
a talprészen jól kivehető a korongról való levágás nyoma. Ennek a 
kályhaszemnek anyaga és színe nagyon hasonlít az előbb bemutatott 
sarokcsempéhez. A magassági méretben mutatkozó eltérés nem nagy. 
Ennyi különbség deformálódott daraboknál is előfordul. A szélességi 
méretnél mutatkozó 4, illetve 8 cm azonban már jelentős (?) különbségnek 
számít, ha nem is zárja ki az együvé tartozás lehetőségét. 

38 A két féldarabnak csak sarkai törtek le, így azokat kiegészíthették. 
A fényképen bemutatott darab magassága 18—18,3 cm szélessége 7,8— 
8,9 cm. A másik, teljesen hasonló darab magassága 17,3—17,5 cm, szé
lessége 8,5 cm. (A két darab együtt került elő a K. D. IV. szelvény fel
tárásakor.) 

19 16. kép. K. U.V. szelvény (1963. VIII. 23.). Sz: 18,3 x 18,5 cm M: 12,5 
cm Tá: 9,3 cm V: kb. 0,8 cm. 17. kép. K. U. szelvény (D. T.). Sz: 17 x 18 
cmM: 11 cmTá: 9,2 cm V:kb. 0,8 cm. (Ehhez a csoporthoz tartozik még 
további négy kiegészített, a K. U. szelvényekben előkerült, anyaga alap
ján biztosan a fentiekhez sorolható darab, amelyeknek méretei meg
egyeznek a bemutatottakkal. Ezek közül egyet még bemutatunk a 22. 
kép. b. ábráján.) 

20 A 18. kép c. ábráján bemutatott féldarab 1961-ben került elő. Magassága 
20,5 cm szélessége 9,3 cm. Ezzel együtt került elő egy mázatlan, sárgás
barnára égetett anyagú, belül nyolc bekarcolt, körbefutó vonallal, fene
kén bordákkal és hullámvonallal díszített tál alakú kályhaszem (23. kép). 
Ennek méretei: M: 11 cm Sz: 18,5—18,5 (?) cm (kiegészítve) Tá: 9 cm 
V: kb. 0,9 cm. (A fentiekhez hasonló féldarab még az S. 64.30.1—2. és S. 
64.31.1. ltsz. darab is.) 

21 19. kép. SZ: 16x16 cm M: 11,5 cm Tá: 8,5 cm V: 0,6 cm. 20. kép. 
19,5 x 19,5 cm M: 11,5 cm Tá: 9,5 cm V. kb. 0,7—0,8 cm. 21. kép. Sz. 
18,5 x 18,5 cm M. 12 cm Tá: 9 cm V: 0,7 cm. 

22 22. kép a. ábra. Barnára égetett anyagú, belül két sekély horonnyal, 
fenekén egy körbefutó bordával díszített darab. Sz: 17,3x18 cm M: 
9,7 cm Tá : 8,5 cm V: 0,6 cm. —A kantinnál talált kályhaszem lilásbarnára 
égetett anyagú Sz: 14,7 x 15 cm M : l l , 2cmTá: 8,6 cm V: 0,6 cm. 

23 23. kép a. ábra. Ez a darab a készítésmód, formálás tekintetében emlé
keztet a XV—XVI. század fordulójára meghatározott kályhaszemekre. 
Anyaga vörösesbarnára égetett Sz: 17x17,5 cm M : 8,5cmTá: 10,5 cm 
V: 0,8 cm. 23. kép b. ábra. L. 20. jegyzet. 

24 24. kép. Sz: 18,6x 18,8 cm M: 10,2 cm Tá. 8,9 cm V: 0,8 cm. 
25 Koppány T.—Kozák K.: 1. jegyz. i. m. •— Kozák K., Kétfejű sasos 

kályhacsempék Magyarországon. Bud. Rég. XX. (1963) 165—197. 
20 Kozák K. : Az egri várban feltárt régészeti leletek. I. Az egri vár híradója 

2. szám (1961. január 8—12.) (Az egri vár feltárása során igen sok tál 
alakú kályhaszemet tártunk fel. Ezek közül a XVI. századiak egy kivé-
vételével mázatlanok és belül díszítettek. A XVII—XVIII. századi kály
haszemek az előzőekkel szemben igen nagy számmal kerültek elő és 
legnagyobb részük zöldmázzal fedett. Ezzel szemben a sümegi várban 
talált tál alakú kályhaszemek mind mázatlanok.) 

27 L. 1. jegyzetben idézett munkák. 
28 L. 1. jegyzet Kozák K., i. m. 108—110. 
29 Vörösre égetett kályhaszemek. 29. kép. 1. ábra : K-i falszoros. Sz. 

18,6x18,6 cm M: 11 cmTá: 8 cm V: 0,6 cm. — 2. ábra: K. F. É. szelv-
Sz: 18,6x 19,5 cm M: 10 cm Tá: 10 cm V: 0,8 cm. — 3. ábra: K-i fal: 
szoros. Sz: 18,5 x 18,5 cm M: 9,5 cmTá. 10,3 cm V: 0,7 cm. — 4. ábra: 
Sümegi vár. Sz: 21 x21 cmM: 10,7 cmTá: 9 cm V: kb. 1 cm. — 5. ábra: 
Sümegi vár. (Feltehetően a K. F. É. XV. Ásatási napló 1961. X. 5.) 
Sz :20 ,6x20,6cmM:l l ,2cmTá:8 ,5cmV:kb. 1 cm. 

30 30. kép 1. ábra: Kazamata. Sz: 20x21 cm M: 11 cm Tá: 10 cm: 
0,8 cm. — 2. ábra: Kazamata. Sz: 20,5x21,5 cm M: 9,5 cm. — 3. ábra: 
Kantin melletti ciszterna. Sz: 18,2x 18,5 cm Tá: 9,3 cm V: 0,7 cm. — 
4. ábra: Kantin melletti K-i helyiség. Sz: 17,5x 18,3 cm M: 9,5 cm Tá: 
10,5 cm V: 0,6 cm. 

31 31. kép 1. ábra : K-i falszoros. Oldalak hossza : 21 cm Tá : 9 cm M : 6 cm 
V: 0,8 cm. — 2. ábra: Kantin, vagy a K-i falszoros. Oldalak hossza: 
14,3—15,7 és 16,1 cm Tá: 6,8 cm M: 4,5 cm — 3. ábra: Kazamata. 
Sz: 19 x 23 cm M: 11 cm Tá: 9,3 cm V: 0,8 cm. — 4. ábra: Köves-bástya, 
a, ,kút" mellett. Sz: 20,5x20,5 cm M: 11 cm Tá: 10,4 cm V: 0,7 cm. 
— 5. ábra: Sümegi vár. Sz: 19x 19,3 cm M: 10 cm Tá: 9,3 cm V: kb. 
1 cm. 

32 E félkör alakú oromcsempék és töredékeik a palota K-i vége alatti 
helyiségben (P. I. és a Ny-i töltésben kerültek elő (II/A—B. szelv). 
A 2. ábrán látható darab magassága 9 cm, a perem vastagsága 2,5 cm. 
Ezek a félbemetszett darabok nagyon hasonlítanak az alföldi faluásatá-

36. Tál alakú kályhaszemek készítéséhez használt fakeret (Parádi N. után) 
36. Holzrahmen zur Verfertigung schüsseiförmiger Kacheln (Nach N. Pa

rádi). 
36. Moule en bois pour fabriquer des carreaux patelliformes (d'après N. 

Parádi). 

36. Деревянный гончарный круг, употреблявшийся для из
готовления печных изразцов в форме блюда (по Н. Паради). 

sok során, valamint a Pesten és Budán előkerült tányérka alakú kályha
szemekhez. — Szabó K.: Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti 
emlékei. (Budapest, 1938) 92. old. 426—431. kép. — Garády S.: Jelentés 
az 1936—42. évben végzett ásatásokról. Bud. Rég. XIII. (1943) 425— 
426. 

33 32. kép 3. ábra:, ,Kut"Sz:21 x 2 2 c m M : 11,5 cmTá: 11 cm V: 0,8 cm. 
— 4. ábra: Sz: kb. 19x19 cm M: 8,2 cm. Tá: 10,5 cm V: 0,7 cm. — 
5. ábra: Köves-bástya közepéről. (1959. XI. 25. — XII. 3.) Sz: 19,5 X 20 
cm M: 8,7 cm Tá: 11 cm V: 0,7 cm. 

34 Sümeg, várásatás. Ásatási napló 1962. Magyar Nemzeti Múzeum Tör
téneti Múzeum Adattára. 1962. IV. 13. „A farkasveremben — a K-i fal 
koronájától számítva — 2,30—2,70 m mélységben sok edénytöredék, 
üvegtöredék, egy 1706-os és két 1707-es rézpénz (libertás, poltura) 
került elő. A töredékek között volt egy vörösre égetett, háromszögletű, 
felül gombbal díszített kályhaszem, több zöldmázas, kétfejű sasos kályha
csempetöredék (1670), pipatöredék és üvegtöredék..." — Hasonló for
májú kályhaszemeket ismerünk az alföldi faluásatások anyagából 
(Szabó K., i. m. 447—449. kép és Bátky Zs. — Viski K., A magyarság 
néprajza I. Budapest, 1941. (II. kiadás/ 201.).A kályhaszem oldalainak 
hossza 16 cm, magassága a gombbal együtt 20 cm, a fenékrész átmérője 
6,5 cm, mélysége 6,5 cm. 

35 34. kép. 1. ábra. NY-i töltés, I. szelvény. Sz: 18x20,2 cm M: 10,5 cm 
Tá: 8,3 cm V: 0,7 cm. — 2. ábra: Sümegi vár. Sz: 19 x 19,2 cm M: 9,7 cm 
Tá : l l , 5cmV: 0,7—1,1 cm. 

3e HollI.,i.m.211—215.és3—5.kép. — Az említett sümegi, nagyvázsonyi, 
csepelyi és az alföldi ásatások tál alakú kályhaszemei mellett az ozorai-
(Nagy E., Az ozorai ferences kolostor. Folia Archaeologica XX. (1970) 
142—143. 8. ábra) a budai és a pesti (Bonis É., Leletek a Fővárosi Kép
tár kertjéből. Bud. Rég, XVI. (1950) 394. 6. kép) tál alakú kályhaszemek 
jelzik e forma elterjedését. Ezek a kályhaszemek (mázatlanok) az egy
szerűbb, olcsóbb készítmények csoportjába tartoznak. Több nagyobb 
méretű, belül mázas és redukált égetésű, szürke tál alakú kályhaszemet 
találtak a budai vár feltárásakor (Gerevich L., A budai vár feltárása. 
Budapest, 1966. 329/b és 330/a.) és az egri várban is (Kozák K., Az egri 
vár feltárása (1957—1963) II. (Eger, 1964) Heves Megyei Múzeumok 
Közleményei. 245. 14. kép és 270—271. 57—58. kép). Az egri várban 
talált darabok között jól megkülönböztethetők a XV—XVIII. században 
készített mázas és mázatlan darabok. 

37 Parádi N. : Későközépkori kályhacsempe negatívok. Folia Archeologica 
IX. (Budapest, 1957 183—184. és 39. ábra.) E helyen megtaláljuk a tál 
alakú kályhaszemek kerettel történő készítésének részletes leírását, s a 
XXX. tábla 4. ábráján a nagykanizsai vár ásatásakor előkerült kályha
szemet is. A 18. jegyzetben említés történik az 1950-ben Vas és Zala 
megyében történt gyűjtésről (néprajzi), amely során tál alakú kályhasze
mek készítésénél használt fakereteket is említenek. Némethy Endre 
tudomásunk szerint Sümegen és Tüskeváron is gyűjtött fazekas- és 
kályháseszközöket (Ethn. Adattár 2468). 

38 Az anyag restaurálását a Múzeumok Központi Igazgatóságának Techno
lógiai Csoportja, a fényképfelvételek nagyobb részét Mattyasovszky 
Gabriella, néhányat Lenner József és a szerző, a rajzokat Kozák István 
készítette, amelyekért e helyen mondok köszönetet. 
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Die Öfen der Sümeger Burg aus dem 15. —17. Jahrhundert 

Den größten Teil der Funde, die im Laufe der sieben Jahre 
lang währenden Erschließungsarbeiten der Burg Sümeg zum 
Vorschein gekommen sind, machen die Bruchstücke von 
Gefäßen, Kacheln und Schüsselkacheln aus. Vorliegende 
Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die Reihe der sich mit 
Ofenkacheln beschäftigenden Abhandlungen zu bereichern, 
wobei vor allem auf die Besprechung der schüsseiförmigen 
Ofenkacheln besonderes Gewicht gelegt wird, da über diese 
noch keine Arbeit von umffasendem Charakter erschienen 
ist. Exemplare, die zu diesem Typ gehören, kamen nämlich 
während der Freilegungsarbeiten in der Burg in großer 
Zahl zum Vorschein. Außer den unglasierten, schüsseiförmi
gen Ofenkacheln beschreiben wir auch einige unglasierte, mit 
figurativem und Blumenschmuck gezierte Ofenkacheln, die 
mit einigen von den Schüsselkacheln ursprünglich zu einem 
Ofen gehörten. 

UNGLASIERTE KACHELN UND 
SCHÜSSELKACHELN AUS GRAUGEBRANNTEM 

MATERIAL (15—16. JAHRHUNDERT) 

Im westlichen Winkel der Burgtrümmer,in der breiten Schutt
lage des westlichen Dammes fand man mehrere unglasierte, 
mit der Gestalt von St. Georg oder mit einem Löwen ver
zierte, reduziert gebrannte Schüsselkacheln, ferner schüssel-
formige Kacheln, die mit einem Eckstück mit Blumenorna
mentik zusammengebaut und ebenfalls graugebrannt waren, 
und stellenweise kamen auch an anderen Teilen der Burg 
einige kleinere Bruchstücke zum Vorschein. Die Funde durf
ten zur Zeit der um die Mitte des 16. Jahrhunderts durchge
führten Bauarbeiten an ihren Fundort kommen, als im Schloß 
neue Öfen gebaut wurden. Auf Grunde der aus Veszprém, 
Nagyvázsony, Csepely, Zalaegerszeg, Csabrendek, Szombat
hely und Vasvár bekannten ähnlichen Exemplare können 
wir eine der Werkstätten, in denen diese Kacheln (vermutlich 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts) verfertigt wurden, 
in der Umgebung von Sümeg und die andere in der Gegend 
von Veszprém suchen. Diese Kacheln durften zu demselben 
Ofen gehören wie die mit blumengezierten Eckstücken zu
sammengebauten schüsseiförmigen Kacheln, worauf die 
Umstände der Auffindung (Schichten),sowie die Ähnlichkei
ten im Material und in der Verzierung hinweisen. Der Ofen 
durfte im Obergeschoß des inneren Torturmes oder in dem 
des benachbarten Schlosses stehen. 

Auf einem Teil der an anderen Stellen der Burg — in der 
Umgebung des nördlichen und östlichen Dammes, der Kan
tine und der nordöstlichen Zisterne — gefundenen, reduziert 
gebrannten grauen Schüsselkacheln sind die Spuren eines 
Graphitüberzuges zu beobachten, genauso wie bei den oben 
erwähnten Kacheln. Den ehemaligen Platz des aus diesen 
errichteten Ofens können wir im Obergeschoß des „Renneker 
Turmes" suchen. 

UNGLASIERTE KACHELN U N D 
SCHÜSSELKACHELN AUS ROT- U N D 

GELBBRAUNGEBRANNTEM MATERIAL 
(15.—16. JAHRHUNDERT) 

Die zu dieser Gruppe gehörenden Exemplare kamen vom 
Gebiet unter dem alten Turm bzw. von dem unter der süd

westlichen Seite der diesen umgebenden Bastei und aus den 
hier liegenden Zonen des äußeren Burghofes (K. U. IV—V.) 
in größerer Zahl zum Vorschein. Unter diesen Exemplaren 
befinden sich Bruchstücke, die vermutlich zu zwei Öfen 
gehörten. Zu den früheren Erzeugnissen gehört das Bruch
stück der unteren Ecke einer Ofenkachel, die einen Krieger 
darstellt, der ein mit Doppelkreuz versehenes Wappen vor 
sich hält, die Parallelen dieser Darstellung sind in der Samm
lung des Veszprémer Museums, in Buda und im Szekszárder 
Museum zu sehen. Ihre Entstehungszeit kann ungefähr auf 
die Mitte des 15. Jahrhunderts gesetzt werden. Aller Wahr
scheinlichkeit nach stammen eine rotgebrannte schüssei
förmige Kachel und ein halbzylinderförmiges Eckbruchstück 
aus derselben Zeit. Zum anderen Ofen gehören die hartge
brannten, gelbbraunen Schüsselkacheln und leicht gebogenen 
Halbstücke, die zusammen zum Vorschein kamen. Die 
Entstehungszeit von diesen kann etwa auf die Wende des 15. 
und 16. Jahrhunderts gesetzt werden. Ihre Form und die 
bei den Eckstücken verwendete Schnur Verzierung läßt auf 
irgendeine — räumliche oder zeitliche —- Beziehung zur oben 
besprochenen Gruppe aus grauem Material schließen. 

ROTGEBRANNTE, UNGLASIERTE 
SCHÜSSELKACHELN (17. JAHRHUNDERT) 

Die in diesen Typ gereihten schüsseiförmigen Kacheln bilden 
die größte Gruppe der in der Burg gefundenen Schüsselka
cheln. Die im 16. Jahrhundert angefangene Befestigung und 
Erweiterung der Burg und die Verlegung des Bischofssitzes 
von Veszprém nach Sümeg zogen die rasche Erhöhung der 
Zahl der Burgbesatzung nach sich, und demzufolge wurden 
in den Wohnräumen immer mehr Öfen gebaut. 

Die Schüsselkacheln aus dem 17. Jahrhundert können auf 
Grund ihres Materials, ihrer Form und ihrer •— gravierten 
und plastischen — Verzierung gleicherweise von den früher 
verfertigten Kacheln gut unterschieden werden. Ein bedeuten
der Teil von ihnen kam im Gebiet innerhalb des östlichen 
Dammes, aus den Trümmern von im 17. Jahrhundert erbau
ten Häusern zum Vorschein. In diesen Ruinen wurde der 
Grundbau mehrerer Öfen freigelegt. Bei einem Ofen zeichnete 
sich teilweise sogar der Oberbau an der verputzten Wand
fläche ab. (K. F. E. XI.) Auf Grunde dieses Fundes können 
wir annehmen, daß ein Teil der in der Sümeger Burg im 
17. Jahrhundert gebauten Schüsselkachelöfen eine einfache, 
prismatische Form aufwies. 

Die Giebel der zu dieser Gruppe gehörenden Schüssel
kachelöfen bestanden aus dreieckigen und halbkreisförmigen 
Kacheln. Letztere waren im heimischen Material bisher noch 
unbekannt. Ihre Vorläufer können wir in den tellerförmigen 
Kacheln entdecken. Die besprochenen Kacheln waren aus
nahmslos unglasiert. 

Durch die Besprechung der in der Sümeger Burg zum 
Vorschein gekommenen Schüsselkacheln wurde den For
schern zum ersten Mal ein ziemlich stark vertretenes, zu 
weiteren Untersuchungen geeignetes Material aus dieser 
Fundgruppe erschlossen. Hoffentlich werden sie auch durch 
diese Arbeit zur weiteren Erforschung der Geschichte der 
Hafnerkunst, zur Kontrolle der Zeitbestimmung der bisher 
beschriebenen Exemplare und zur Bearbeitung des anderswo 
zum Vorschein gekommenen Materials angeregt. 

Károly Kozák 
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Poêles des XVe—XVIIe siècles au château-fort de Sümeg 

La majeure partie des trouvailles mises au jour des fouilles 
effectuées dans l'ancien château-fort de Sümeg sont des 
débris, des fragments de pot et de careau de poêle. Par notre 
étude nous voudrions augmenter le nombre des ouvrages trai
tant les céramiques de poêle, avant tout les carreaux patelli-
formes, car jusqu'à nos jours, aucun ouvrage d'ensemble n'a 
été consacré à leur étude. Il est trouvé un grand nombre de 
pièces de ce genre au cours de nos fouilles de château. 
Auprès de carreaux patelliformes non vernissés, nous présen
tons quelques carreaux, également sans vernis, au décor 
floral ou figuratif qui —• avec quelques-uns des carreaux — 
appartenaient au même poêle. 

CARREAUX PLATS ET CONCAVES, NON 
VERNISSÉS, CUITS EN GRIS (XVe-XVIe SIÈCLES) 

Au bout ouest des restes du château, nous avons trouvé 
plusieurs carreaux, au cuisson réduite, ornés de la figure de 
Saint Georges et de lion, ainsi que des carreaux patellifor
mes, joints aux pièces de coin au décor floral, également cuits 
en gris, dans la couche épaisse de débris du remblai ouest, de 
même que quelques petits fragments, par ci, par là, aux 
divers points du château. Ces trouvailles devaient arriver à 
leur sites vers le milieu du XVIe siècle, au cours des res
taurations, quand de nouveaux poêles ont été dressés dans le 
château. D'parès les pièces semblables — trouvées à Veszprém, 
Nagyvázsony, Csepely, Zalaegerszeg, Csabrendek, Szombat
hely et Vasvár — nous pouvons supposer que ces carreaux 
ont été fabriqués (dans la 2e moitié du XVe siècle) dans deux 
ateliers dont l'un fonctionnait dans la région de Sümeg, et 
l'autre dans l'enceinte de Veszprém. Ces carreaux, ainsi que 
les pièces patelliformes jointes aux pièces de coin, devaient 
appartenir au même poêle, à en juger d'aprèslescirconstance 
de leur mise au jour (couches) et les ressemblances de leur 
matière et de leurs décors. Le poêle devait se dresser ou bien 
dans la tour de vigie intérieure, ou bien à l'étage du palais 
avoisinant. 

A d'autres points du château — remblais nord et est, 
cantine, enceinte du puits collecteur nord-est — nous avons 
trouvé des pièces patelliformes de matière grise, à cuisson 
réduite dont une partie présente l'empreinte de graphitation, 
tout comme les carreaux susmentionnés. Nous pouvons sup
poser que l'un des poêles dressés de ces carreaux se trouvait 
à l'étage de la «tour de Rennek». 

CARREAUX PLATS ET CONCAVES, ROUGES ET 
BRUN-JAUNE, CUITS (XVe-XVIe SIECLES) 

Les pièces appartenant à ce type ont été retrouvées en grande 
quantité dans l'enceinte du donjon, c'est-à-dire dans le sol 
du côté sud-ouest du bastillon entourant le donjon, et dans la 

cour extérieure (K. V. IV-V). Parmi ces pièces il y a vraisem
blablement les fragements de deux poêles. Aux pièces ses 
plus anciennes appartient le fragment d'un carreau, représen
tant un soldat qui tient un armoire ornée de la double croix: 
les parallèles de ce carreau se retrouvent dans la collection du 
musée de Veszprém, à Buda, et au Musée de Szekszárd. Ils 
peuvent dater du mileu du XVe siècle. Probablement un 
carreau patelliforme cuit en rouge et une pièce hémicylin
drique, fragment d'un coin, datent de la même époque. 
D'autres fragments brun-jaune, patelliformes et des demi-
pièces doucement arquées — trouvées au même lieu — appar
tenaient à l'autre poêle. Ceux datent du tournant des XVe et 
XVIe siècles. Leur forme et le décor — imitant la passemen
terie — des pièces de coin permettent d'établir certain rap
port — local et temporel — avec le type en matière grise, 
mentionnée ci-dessus. 

CARREAUX CONCAVES ROUGES, CUITS, NON 
VERNIS (XVIIe SIÈCLE) 

La majeure partie des carreaux patelliformes trouvés dans le 
château sont de ce type. Depuis le XVIe siècle, le château ne 
cessait d'être fortifié, puis le trasfert de la résidence épiscopale 
de Veszprém à Sümeg demandait l'augmentation remarquable 
de l'effectif du guet, et ainsi on dressait de plus en plus de 
poêles dans les pièces d'habitation. 

Les carraeaux patelliformes datant du XVIIe siècle se 
distiguent bien par leur forme et par leur décor — gravé et 
plastique — des pièces antérieures. Leur majeure partie a 
été retrouvée dans l'enceinte du remblai est, dans les ruines 
des maisons construites au XVIIe siècle. Dans ces ruines, 
nous avons retrouvé le soubassement de plusieurs poêles. 
Même la superstructure d'un des poêles (K. F. E. No XI) se 
dessinait sur la surface murale crépie. A partir de cette trou
vaille, nous pouvons supposer que dans le château de Sümeg, 
une partie des poêles aux carreaux du XIIIe siècle était d'une 
forme simple, prismatique. 

Les ornements frontaux des poêles de ce type étaient de 
forme triangulaire et hémicyclique. Ces pièces-ci étaient 
jusqu'ici inconnus dans le matériau hongrois. Nous pouvons 
chercher leurs antécédents dans les carreaux patelliformes. 
Les pièces que nous venons de présenter sont, sans exception, 
non-vernis. 

Par la présentation des carreaux patelliformes du château 
de Sümeg, c'est pour la première fois que les chercheurs ont 
à leur disposition un matériau riche et qui se prête à l'examen 
ultérieur. Nous espérons que cela favorisera les recherches 
sur l'historique de la poêlerie, le contrôle de la datation des 
pièces déjà publiées et le dépouillement des matérieaux 
trouvés auilleurs. 

Károly Kozák 
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Печи XV—XVII веков из шумегской крепости 

При раскопках крепости, длившихся семь лет, наиболь
шую часть находок составили посуда, пгчныг изразцах и 
обломки изразцов. Своей работой мы стремимся расши
рить имеющийся материал о печных израциах в форме 
блюда. Обзорной работы о таких керамических плитках 
до сих пор ещз не публиковалось. 

При раскопках крепости такие плитки были обнару
жены в большом количестве. Наряду с неглазурованны-
ми печными изразцами имеющи ми форму блюда, мы здесь 
представим и несколько неглазурованных изразцов, ук
рашенных фигурными или цветочными изображениями. 
Все они — остатки одной печи. 

ТЕРРАКОТОВЫЕ ИЗРАЗЦЫ СЕРГО ЦЕВТА 
(XV—XVI ВЕКА) 

В руинах дворца, в его западном крыле, нами было об
наружено большое количество неглазурнанных реду
цированных печных изразцов, украшеных изображением 
святого Георгия, а также угловых печных изразцов с 
цветочными изборажениями. Такие же неглазурован-
ные серые печные изразцы были найдены и в толстом 
слое обломков у западной стены дворца и в некоторых 
других местах. Эти найденные нами обломки изразцов, 
по всей вероятности, попали сюда в середине XVI века, 
когда во дворце устанавливались новые печи. Такие же 
печные изразцы были найдены и в Веспреме, Надьва-
жоне, Чепейе, Залаэгерсеге, Чапрендеке, Сомбатхейе и 
Вашваре, на основании чего мы предполагаем, что одну 
из мастерких, изготовлявших печные терракотовые плитки 
(вторая половина XV века), надо искать в Шумеге, вто
рую же — в Веспреме. 

Найденные во дворце изразцы и украшенные цветами 
угловые плитки, соединенные с плитками в форме блю
да, происходят от одной печи, на что указывают обстоя
тельства, при которых они были найдены (слои), а так
же одинаковая форма украшения. Печка эта находилась 
во внутренней башне или же на верхнем этаже дворца. 

Редуцированные серые неглазурованные изразцы и 
печные эелементы, найденные в других местах крепости 
в — северной и восточной насыпи, в трапезной, а также 
в окрестностях северо-восточного водохранилища — 
так же, ка и выше упомянутые, имеют на своей поверх
ности следы графита. Печь, сложенная из этих плиток, 
по-видимому,стоялавверхней части «реннекской башни». 

ИЗРАЗЦЫ И ПЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ НЕГЛАЗУ
РОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК КРАСНО

ГО И ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА (XV— 
XVI ВВ.) 

Большое количество таких обломков было найдено на 
территории старой башни и юго-восточного бастиона и 
построек наружного крепостного двора. Обнаруженные 

здесь обломки предположительно являются остатками 
двух печей. Здесь же найден обломок печного изразца, 
украшенный фигурой витязя, держащего герб с изобра
жением двойного креста. Подобные ему изразцы име
ются в коллекции музеев Веспрема, Сексарда и Буды. 
Время изготовления его отностися к середине XV сто
летия. Таков же, вероятно, и возраст печного элемента 
в форме блюда, обожежного до красного цвета, и об
ломок полуцилиндрической формы, являвшийся угло
вой частью печи. Остатками второй печи являются об
наруженные в одном и том же месте печные элементы 
желто-коричневого цвета в форме блюда и плуовальныз 
изразцы. Их возраст мы относим к рубежу XV—XVI ве
ков. Их форма, а также украшения, имитирующие шнур, 
дают основания искать какую-то связь во времени или 
по месту изготовления с группой уже упомятых серых 
изразцов. 

НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ П Е Ч Н Ы Е ЭЛЕМЕНТЫ 
КРАСНОГО ЦВЕТА В ФОРМЕ БЛЮДА 

(XVII ВЕК) 

Эта группа составляет наибольшее количество найден
ных при раскопке крепости печных элементов в форме 
блюда. Начиная с XVI века производились постоянные 
работы по укреплению крепости, резиденция епископа 
была перенесена из Веспрема в Шумег, что в свою оче
редь вызвало необходимость увеличения гарнизона кре
пости, а следовательно — и жилых помещений. Поэтому 
в это время было установлено много новых печей. 

Обнаруженные при раскопках крепости остатки печей 
XVII века по своей форме и украшениям (резные и плас
тические) довольно ошутимо отличаются от вышеупомя
нутых более ранних. Наибольшая часть из них была 
обнаружена в восточной насыпи, в руинах домов, пост
роенных в XVII веке. При раскопках этих руин обнару
жились основания многих печей. На поверхности шту
катурки одной из стен можно проследить следы печи. 
На основании этого мы можем предполагать, что в 
XVII веке часть печей в шумегской крепости была прос
той призматической формы. 

Верхушки голландский печей этой группы были треу
гольными или полукруглыми. Среди отечественных 
изразцов эти последние до сих пор были неизвестны. 
Их предшественников нужно искать в печных изразцах 
в форме тарелочки. Все без исключения найденные 
изразцы — неглазурованные. 

Публикация находок раскопок шумегской крепости 
дает научным работникам богатый материал для даль
нейших исследований. Найденные образцы кермических 
плиток, надеемся, помогут в расширении знаний в об
ласти истории производства печных изразцов, а их пуб
ликация поможет в определении или проверке возраста 
уже ранее публикованных образцов, а также в обработке 
найденного, но еще не изученного материала. 

Карой Козак 
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A somlóvásárhelyi premontrei apácák1 

(A szegedi Szentlélek- és a bécsi Porta Coeli-kolostor között) 

Mezey Lászlónak 

A premontrei apácák szegedi Szentlélek-monostorknak 
a magyar kódexirodalomban, Szeged város egykorú 
szellemi életében való jelentőségét csak az utolsó fél
század kutatása: Karácsonyi János, Timár Kálmán, 
Gábriel Asztrik, Kardos Tibor, Mezey László munkás
sága derítette föl.2 Alkotásairól, műveiről, szellemi ha
tásáról azonban többet tudunk, mint magáról a monos
torról.3 Csak annyi bizonyos, hogy 1511-ben virágjában 
volt, mert be tudta népesíteni a feloszlatott bencés 
apácák somlóvásárhelyi monostorát, amelyet még Szent 
István Kolosnak, azaz Skolasztikának: egy sánta 
atyjafiának rakatott vala. 

A szegedi monostor alapításának idejét és körülmé
nyeit a kutatás egyelőre csak találgatja. 

A Szentlélek-patrocíniumból mindenesetre begina előz
ményekre, illetőleg a betegápolással foglalkozó, hajda
nában hazánkban (Nagyszeben, Buda, Marosvásárhely, 
Földvár a Barcaságban) is működő Szentlélek-renddel 
való kapcsolatra kell következtetnünk. Nem feledkez
hetünk meg a plébániatemplom mellett alapított iskola, 
ispotály szoros társadalmi, illetőleg szervezeti összefüg
géséről sem, ami a növekvő urbanizáció eredménye. 
Ami a Szentlélekrendet illeti, ispotályainak anyagi és 
erkölcsi támogatására alakult a római Szentlélek-tár-
sulat (confraternitas Sancti Spiritus in Űrbe), amely 
a S. Spirito in Sassia kórház mellett működött. A XV. 
század végén újjászervezett társulatba számos szegedi 
polgár és polgárasszony is beiratkozott. Talán ezek 
alapították premontrei regula mellett — esetleg egy 
régebbi helybeli beginaház újjászervezésével — a szegedi 
Szentlélek-monostort. Ha ez így volna, az vár további 
tisztázásra, hogy milyen réven került Szeged városa 
a premontreiekkel közvetlen kapcsolatba. 

Kardos Tibor, illetőleg Mezey László szerint a török 
veszedelem elől települt volna Szegedre a szerémségi 
Szalánkemén premontrei (?) apácaközössége és már 
hozta volna magával egyik legbecsesebb, kétségtelenül 
premontrei ihletésű irodalmi emlékünket, az Apor-kó
dexet. Az egyetlen bökkenő az a majd kétszáz esztendő, 
amely a szalánkeméni, egyébként is csak föltételesen 
premontrei regulájú apácamonostor említése (1320) és 
a mi monostorunk felbukkanása között eltelt. A közbe
eső időszakból ugyanis egy árva adatunk, utalásunk 
sincs a szalánkeméniek létezéséről. Elismerjük azonban, 
hogy ez a hallgatás az azonosítást nem teszi lehetetlenné, 
de nagyon is megnehezíti. Erre a föltevésre az újabb 
irodalomtörténeti vizsgálatoknak különben a szerémségi 
huszita mozgalmak és egyes premontrei, részben Sze

gedre lokalizálható kódexek összekapcsolása miatt volt 
szüksége. Kétségtelenül a föltételezés malmára hajtja 
a vizet a szegedi polgárságnak, komplár néven emlege
tett kereskedőknek, hajósoknak és szőlősgazdáknak 
a Szerémséggel való szoros gazdasági kapcsolata. 

Mi a Szentlélek-patrocínium alapján —- ismervén a pat-
rocínium-választásnak kikristályosodott középkori kon
vencióit — mégis az első föltételezés mellett foglalunk 
állást. Minthogy sem egyházi, sem főúri alapítóiról, 
illetőleg birtokairól nem tudunk, azt kell föltételeznünk, 
hogy az alapítás gazdag szegedi polgárok érdeme, akik 
a monostort különösen leányaik, özvegyeik számára 
tartották fönn. A rendtagok hozományukból, illetőleg 
alapítványokból éltek. A szegedi monostor gazdasági 
létalapja már nem a feudális jellegű földbirtok, hanem 
a korszerű, urbánus életet reprezentáló polgári kereske
delmi tőke volt. Nincsenek adataink arra, hogy a Szent-
lélek-monostor rendi joghatóság alá tartozott volna, 
a kegyúr maga Szeged városa volt, A kettő egyébként 
nem zárta ki egymást. 

A kutatás előtt ismeretes, hogy a premontrei rend 
női ágának kettős tagozata volt. Az egyik a zsolozsmát 
végző apácáké (moniales cantantes), akiknek kódexeink
ben szűz, főkötős atyafi a nevük. Ők végzik a szerzetesi 
zsolozsmát, amelynek új módját éppen a Lányi-kódex 
örökíti meg. A másik ág a donata rendi néven emlegetett 
jámbor életű nőké, rendszerint özvegyeké, akik vagyo
nukat a kolostorra hagyták, amely viszont oltalmukról, 
eltartásukról gondoskodott. Itt a kolostorban szövés
fonással, varrogatással foglalkoztak. A dolgozó laikus 
apácákat (moniales non cantantes, másként conversae) 
parasztatyafi, vagy egyszerűen paraszt néven szólítják. 
Más latin megnevezésük: rudis, illiterata. Biztosra véve 
azt, hogy a Szentlélek-monostor közössége főleg szegedi 
lányokból került ki, a literátus műveltségű, latinul értő 
szüzek, továbbá az özvegyek a város jómódú polgárságá
ból, a parasztatyafiak pedig a szegényebb rétegekből 
származtak. A szerzetes hivatás mellett nyilván gazda
sági, vagyonjogi szempontok is számítottak a kolostorba 
lépésnél. A férjhez nem ment lányok és magukra maradt 
özvegyek így műveltebb környezetbe, szociális védett
ségbe, emberi biztonságba jutottak. 

Szeged városának a középkor végén a szerémségi 
és baranyai borkereskedelemből, továbbá a vízi szállítás
ból, sóhajózásból származó gazdasági jóléte, társadalmi 
és műveltségi helyzete megengedte, de meg is kívánta, 
hogy ne csak fiai, hanem leányai is Szeged egykorú 
szellemi atmoszférájának megfelelő neveltséghez, mű-
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