
TAMÁSI JUDIT 

A NAGYVÁZSONYI KINIZSI-VÁR 
DOBOZ ALAKÚ CSEMPÉKBŐL RAKOTT KÁLYHÁJA 

A Balaton északi partja és a Bakony erdő borí
totta hegyei közt elterülő Vázsonyi-medencében, 
középkori eredetű falvak és kolostorromok között 
áll a nagyvázsonyi Kinizsi-vár. A Vezsenyi család 
által emelt, majd Kinizsi megbízásából számottevően 
kibővített erősség1 és a hozzátartozó település az 
1480-as években élte fénykorát, Mátyás hadvezérének 
uralma alatt, aki kolostoralapítással, a plébániatemp
lom átépíttetésével is igyekezett gyarapítani birtok
központját. Ebben az időbeli keresztmetszetben 
kívánta megvizsgálni a vár és a vele szorosan össze
fonódó mezőváros, falvak és kolostorok életét az a 
kutatási program,2 amelynek keretében 1955 és 1960 
között sor került a Kinizsi-vár, a Szt. Mihály kolos
tor, a Szt. István plébániatemplom és Csepely falu 
teljes, ül. részleges feltárására. A hatalmas vállalko
zás eredményeinek monografikus igényű összefogla
lása azonban elmaradt,3 s a várásatás leletanyagának 
feldolgozására is csak majdnem 30 év elmúltával 
nyflt újra lehetőség. Ebből elsőként — egyetemi szak
dolgozat formájában — a későközépkori kályhacsem
péket ismertettük.4 Jelen közlemény tulajdonképpen 
e nagyobb munka részét képezi, a Kinizsi-vár késő
középkori csempeanyagának általunk az egész kályha
csempekutatás szempontjából legjelentősebbnek ítélt, 
legtöbb új eredményt hozó csoportját, a doboz alakú 
csempéket kívánjuk közreadni benne. 

A DOBOZ ALAKÚ KÁLYHACSEMPÉK LEÍRÁSA 

Az alább ismertetésre kerülő nagyvázsonyi kályha 
sajátossága, hogy kizárólag ún. doboz alakú csempék
ből épül fel. Doboz alakúnak nevezzük azokat a kály
hacsempéket, amelyeknek egyenes oldalfalai az 
ugyancsak egyenes fenéklappal (majdnem) derékszö
get zárnak be. A fenéklap kifelé néző felületét — az 
oldalfalak hozzá csatlakozó felével együtt — máz 
borítja, s itt található a csempe domborított díszí
tése is. Az üyen típusú csempéket tehát úgy keU el
képzelnünk, mint olyan négyszögletes dobozokat, 
amelyeknek hiányzik a fedele. Mázatlan, díszítetlen 
oldalfalukkal majdnem pontosan egymáshoz simul
tak, így összeragasztásukhoz minimális mennyiségű 
agyagra volt szükség. Fenéklapjuk teljes felületével 
közvetítették a tűztér melegét. 

Ezen a különleges szerkezeti megoldáson túl a 
kályhához tartozó csempéket egyéb technológiai és 
formai jegyek is összekapcsolják. Homokos soványí-
tású, elég durván iszapolt agyaguk jellegzetes módon, 
két rétegben égett át: a máz felőli oldalon sötétró
zsaszín, a másikon vüágossárga.5 A rávitt vüágossárga 
(enyhén rózsaszínes árnyalatú) engobe vastagságától 
függően az ólommáz árnyalatai a vüágostól a sötét
zöldig váltakoznak, a leggyakoribb mégis a fűzöld. 

1. típus: sokszirmú rozettás kályhacsempe 
(I. ábra) 

Négyzetes, zárt fenéklapú csempe. Felemelkedő 
oldalfalának csak a csonkja van meg, de teljesen sima 
hátrészéből joggal következtethetünk arra, hogy nem 
egyszerűen felemelkedő peremről van szó, hanem a 
csempe doboz alakú volt. A fenéklapon negatívba 
préselt, domborított díszítés: egy félpálcából álló, 
négyszögletes kerettel, ezen belül pedig körbefutó 
indával határolt, sok sziromleveles rozetta. Az indából 

/. ábra. Sokszirmú rozettás kályhacsempe (1. típus) 
Abb. 1. Ofenkachel mit vielblättriger Rosette (Typ 1) 
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a négy sarok felé átlós irányban egy-egy levél ágazik 
ki. A csempe rekonstruált mérete a fenéklapnál 
17,5 x 17,5 cm, az oldalfalak csonkjának magassá
gában 20,7 x 20,7 cm. Mivel azonban az oldalfalak 
nem teljesen merőlegesek a fenéklapra, hanem kis
sé kifelé tartanak, feltehető, hogy a csempe ennél 
szélesebb volt. Legalább 3 példány készült belőle, de 
az egyik nem rózsaszín, hanem szürkésfehér agyag
ból, így máza élénkebb zöld árnyalatú. 

2. típus: ötszirmú rozettás kályhacsempe 
(2. ábra) 

Az egyetlen töredék felemelkedő oldalfalának csak 
a csonkja maradt meg, anyaga, égetése és 
engobe-ozása alapján azonban egyértelműen ehhez a 
kályhához tartozott. Formája nem állapítható meg: 
lehetett négyzet alakú, mint a budai 16. típus6 

- ez esetben a kályha oldalfalába építették bele -
vagy egyenlő szárú háromszög alakú oromcsempe, 

2. ábra. Ismeretlen típusú virágmintás (balra) és ötszirmú 
rozettás (jobbra) kályhacsempe töredéke (9., ill. 2. típus) 
Abb. 2. Ofenkachelfragmente unbekannten Typs mit 
Blumenornamentik (links) und mit fünfblättriger Rosette 
(rechts) (Typ 9, bzw. 2) 

mint a budai 17. típus.7 Gótikus kúszóleveles keretét 
csak a belső oldalon kíséri egy félpálca, a másik olda
lon ez az elem az oldalfal felragasztása miatt már 
nem fért el, s az ágra csavarodó levélsor sávja is majd
nem „felnyomódott" az oldalfal aljára. A kúszóle-
vélsor a finomabb kidolgozású, apróbb változatban 
készült, akárcsak a sziklás altalajos fát őrző oroszlán 
csempéjén — ez a megoldás is a doboz alakú kályhá
hoz köti darabunkat. A préselt fenéklapon domborí
tott díszítés: középen ötszirmú rozetta, körbefutó 
indával övezve, amelyből a sarkok irányába egy-egy 
(összesen tehát a csempe alakjától függően 3 vagy 
4) levél ágazik ki. E saroklevelek kiképzése az 1. tí
pusétól eltérő, húsosabbak annál. A csempe mintáját 
csak a budai analógiák ismeretében lehetett 
rekonstruálni. Méretei nem voltak mérhetők. 

3. típus: sziklás altalajon fekvő, fát őrző oroszlános 
kályhacsempe (3. ábra) 

Négyzetes, zárt fenéklapú csempe. A préselt fenék
lap domborított díszítése lényegében a lovagalakos 
kályha 2. csempetípusával megegyező: jobb mellső 
mancsával fát ölelő oroszlán, háta mögött egy másik 
fával. Attól eltérő viszont az elülső fa alatt üldögélő 
emberke (majom?) motívuma, az oroszlán teste alatti 
sziklás altalaj, valamint a keret megoldása. A sziklás 
altalajos variáció kereteléséből ugyanis hiányzik a 
belső pálcatag, a kúszóleveles sáv egybeolvad a tulaj
donképpeni mintával. A csavarodó inda iránya éppen 
ellentétes,8 mint a nem sziklás altalajos oroszlános 
csempén, maguk a kúszólevelek pedig apróbbak, ki
dolgozásuk is finomabb. Ugyanez érvényes magára a 
mintára is,- különösen a fát ölelő oroszlánmancsokat 
összehasonlítva feltűnő, hogy a sziklás altalaj nélküli 
változat mennyire elnyomódott. 

Mivel a típus Budán és Visegrádon előkerült tö
redékei9 nem bizonyultak elegendőnek a teljes 
csempe rekonstruálásához, a rekonstrukció elkészí
tésekor a budai nem sziklás altalajos példányt kellett 
alapul vennünk. Emiatt — különösen a méretek ki-
következtetésénél — sok a bizonytalanság.10 Végülis 
egy 25 x 25 cm-es csempét rekonstruáltunk. (Profil-
rajza: 15. ábra.) 

4. típus: címertartó angyalalakos kályhacsempe 

Téglalap alakú, zárt fenéklapú csempe. A préselt 
fenéklapon domborított díszítés: fürtös fejű, kiter
jesztett szárnyú, redőzött ruhás angyal a teste előtt 
nagyméretű, nem egészen szabályos formájú címer
pajzsot tart. A rekonstrukcióhoz a kiegészített viseg
rádi példányok szolgáltak mintaként.11 Az angyal 
feje Nagyvázsony ban nem maradt meg, de nyilván a 
visegrádiakkal megegyező kiképzésű volt, hiszen a két 
lelőhelyen előkerült csempéket azonos préselőmin-
tával készítették. A fenéklap szélessége 30 cm, a 
csempék teljes szélessége (az oldalfalak vastagságát 
is számítva): 32 cm. Magasságuk nem állapítható meg; 
a 33 cm-t biztosan elérte; talán az 5. típussal egye
zően 38 cm volt. A címerpajzs felső szélessége: 14 
cm, magassága a középtengelyben: 14 cm. A külön
böző címerképek folytán a típus 3 variációját kell 
megkülönböztetnünk-, mindegyikből csak egyetlen 
példányra engednek következtetni a megmaradt tö
redékek. 

4/a. típus: négyeit címer a vágásokkal és a cseh orosz
lánnal (4. ábra) 
Egy olyan töredéke került elő, amelyen a címerpajzs 
3. mezejében jobb felé ágaskodó, kettős farkú cseh 
oroszlán, 4. mezejében pedig valószínűleg a vágások 
egy részlete látható. Ugyanilyen oroszlánnal számol
hatunk a második, ill. vágásokkal az első mezőben. 
4/b. típus: ágaskodó oroszlános (?) címer (5. ábra) 
Töredékünkön egyetlen nagyméretű, karmos állat-
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3. ábra. Sziklás altalajon fekvő,fát őrző oroszlános kályhacsempe (3. típus) 
Abb. 3. Ofenkachel mit baumbewachendem, auf felsigem Boden liegendem Löwen (Typ 3) 

mancs látszik, amelyből ítélve a teljes címeren egy 
balra ágaskodó oroszlánt sejthetünk. 
4/c. típus: (heraldikai) párducos címer (6. ábra) 
A címerpajzsot egy jobbra ágaskodó, rövid szarvú, 
karmos lábú, szétágazó farkú szörny, a heraldikai pár
duc alakja tölti ki, amely orrlikán tüzet okád. 

5. típus: apródalakos kályhacsempe 

Téglalap alakú, zárt fenéklapú csempe. A préselt 
fenéklapon domborított díszítés: sziklás talajból ki

sarjadó, indás, a brokátmustrára emlékeztető háttér
minta előtt fegyveres ifjak (apródok) lépő alakja. Az 
apródok fegyverzete alapján 3 altípus különíthető el, 
s ezek ugyanazzal a mintával is többféle méretben, 
Ül. szerkezeti megoldásban készültek. Rekonstrukció
jukat az analóg visegrádi darabok felhasználásával 
rajzoltuk meg.12 

5/a. típus: szablyás-pajzsos apród 
A szemből ábrázolt, jobb lábával előrelépő apród 
bal kezével négyszögletes pajzsot tart, jobbjával a 
szablyáját emeli magasra. Combközépig érő ruháját 
a derékon öv fogja össze, apródfrizurás feje fedetlen. 
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4. ábra. A vágásokkal és a cseh oroszlánnal négyeit címert tartó angyalalakos kályhacsempe (4/a. típus) 
Abb. 4. Ofenkachel mit wappenhaltendem Engel, das Wappen mit den ungarischen Balken und dem böhmischen Löwen geviert 

(Typ 4/a) 

5/b. típus: ddrdásf?) apród 
A szemből ábrázolt, fejét jobbra fordító, testhez si
muló ruhát és frígiai sapkát viselő férfi teste előtt 
balra mindkét kezével egy a sziklás talajba beledö
fött botot (dárdát?) fog. 
5/c. típus: virágpajzsos-nyílvesszős apród 
A hátat fordító, jobbra tartó ifjú baljával a teste előtt 
virágra emlékeztető formájú pajzsot tart. Jobbját egy 

tollas nyílvesszővel magasra emeli. A fejét megörökítő 
részletet nem ismerjük; talán valami csúcsos sapkát 
(sisakot?) viselt.13 

Az egyes altípusok az alábbi méret- és szerkezet
ben' variációkban készültek: 
/. változat: egész csempe 
Fenéklapja 36 x 27 cm, minden oldalon kb. 1 cm vas
tag falakkal körülvéve. így a csempe mérete: 38 x 29 
cm. 
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ч 

5cm 

5. ábra. Ágaskodó oroszlános(?) címert tartó angyalalakos kályhacsempe (4/b. típus) 
Abb. 5. Ofenkachel mit wappenhaltendem Engel, mit einem steigenden Löwen (?) auf dem Wappen (Typ 4/b) 

//. változat: félcsempe 
36 x 15 cm-es fenéklap, minden oldalán 1 cm vastag 
falakkal. Csempeméret: 38x17 cm. 
///. változat: sarokcsempe 
36 x 11 cm-es téglalap, amelynek egyik hosszanti 
oldalán hiányzik az oldalfal, és a fenéklap széle — 
a mintára való tekintet nélkül - egyenesre levágott. 
Csempeméret: 38 x 12 cm. 

Az egyes altípusokból, ül. méretbeli variációkból a 
következő példányokat ismerjük: 
szablyás-pajzsos apródot ábrázoló egész csempe 
(5/a/I. típus): 3 példány (7. ábra) 
dárdás apródot ábrázoló félcsempe (5/b/II. típus): 
1 példány (8. ábra) 
viragpajzsos-nyflvesszős apródot ábrázoló egész 
csempe (5/c/I. típus): 1 példány (9. ábra) 
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6. ábra. Párducos címert tartó angyalalakos kályhacsempe (4/c. típus) 
Abb. 6. Ofenkachel mit wappenhaltendem Engel, mit einem Panther auf dem Wappen (Typ 4/c) 

virágpajzsos—nyüvesszős apródot ábrázoló sarokcsem
pe (5/c/III. típus): 1 példány (10. ábra) 
Csak az 5/c/I. típus mélysége volt mérhető: a fenéklap 
vastagságával együtt 9 cm. (15. ábra) 

oldala teljesen sima, valószínű, hogy dobozos formájú 
volt. A préselt fenéklapon domborított díszítés: egy 
sárkány (esetleg felszerszámozott ló) törzse. Alakja, 
mérete és pontos mintázata ismeretlen. 

6. típus: ismeretlen mintájú (sárkányos?) 
kályhacsempe (11. ábra) 

Csak* egyetlen példány fenéklapjának töredéke 
maradt meg, az oldalfalak indítása nélkül. Mivel hát-

7. típus: ismeretlen ('szalagJmintás kályhacsempe 
(11. ábra) 

Egyetlen példány fenéklapjának széle maradt meg, 
a merőleges oldalfalak indításával. Rajta préseléssel 
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7. ábra. Szablyás-pajzsos apródot ábrázoló egész csempe (5/a/I. típus) 
Abb. 7. Vollkachel mit der Figur eines Schild und Säbel haltenden Pagen 
(Typ 5/a/I) 

8. ábra. Dárdás apródot ábrázoló félcsempe 
(5/b/II. típus) 
Abb. 8. Halbkachel mit der Figur eines Speer 
haltenden Pagen (Typ 5/b/II) 

készült, domborított díszítés: (felirat?)szalag apró 
virágrrüntás vége, meüette leomló ruharedőzet (?). 
A teljes csempekép és a méretek nem voltak re
konstruálhatók. 

8. típus: ismeretlen mintájú (sziklás talajos?) 
kályhacsempe (12. ábra) 

Egy példány jobb alsó (?) sarka került eló', vele az 
oldalfal is teljes magasságban. A préselt fenéklap dom
borított díszítése sziklás talajt (?) formáz. Csempe
mélység (a fenéklap vastagságát is számolva): 6,7 cm. 
Más méretei és a teljes minta nem ismert. 

9. típus: ismeretlen (virág)mintás csempe 
(2. ábra) 

Egyetlen példány préselt fenéklapjának töredéke 
maradt csak ránk, domborított díszítése egy sokszir
mú virág (rozetta) részlete. Ismét csak a hátoldal 

sima felületéből következtethetünk arra, hogy a csem
pe dobozos volt. A teljes minta és a méretek nem vol
tak rekonstruálhatók. 

10. típus: kúszóleveles párkány csempe 
(13.ábra) 

Az egyetlen — kiegészíthető — példányban ránk 
maradt típusnak a doboz alakú kályhához tartozása 
egyértelműen nem bizonyítható, de valószínű. 
Anyaga a többi ideülő csempétől némileg eltér: 
szintén homokos soványítású, durván iszapolt agyag, 
de egységesen rózsaszínűre égett. Engobe nélkül fedi 
a borsózöld ólommáz. Hátrésze fiókos volt, de letö
rött, mélysége nem mérhető. Fekvő téglalap alakú, 
homorú előlapján egyik hosszanti éle mentén egysze
rű léckerettel, a másik mentén félpálcából, horonyból 
és lemezből álló, tagolt kerettel határolt szalagban 
ágra csavarodó, gótikus kúszólevél. Felépítéséből 
ítélve nem lábazati párkánynak készült; túl gyenge 
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9. flora. Virágpajzsos-nyílvesszős aprodot ábrázoló egész csempe (5/c/I. típus) 10. ábra. Virágpajzsos-nyílvesszős aprodot áb-
Abb. 9. Vollkachel mit der Figur eines Blumenschild und Pfeil haltenden Pagen rázoló sarokesempe (5/c/III. típus) 
(Typ 5/c/I) Abb. 10. Eekkachel mit der Figur eines Blu

menschild und Pfeil haltenden Pagen (Typ 5/c/ 
III) 

volt ahhoz, hogy a felette lévő csempesorokat meg
tartsa.1 4 ívelt, kissé előrehajló koronázópárkány lehe
tett. Mérete: 19 x 8,7 cm. 

11. típus: vakmérműves díszítésű csempe 
(14. ábra) 

Ismeretlen formájú csempe préselt fenéklapjának 
széle, a felemelkedő oldalfal csonkjával. Domborí
tott, vakmérműves díszítésének fokozatosan mélyülő, 
kettős tagolású, felül széles, sima lemeztaggal záródó 
profiljai egy körben három négykaréjt formáznak. Ez 
a mustra a budai lovagalakos kályha 15. csempetí

pusával15 azonos sémájú, de a mérmű egyes elemei
nek alakja és mérete, valamint a profilok tagolása at
tól eltérő. Az egyetlen megmaradt példány töredéké
ből két formára is következtethetünk: a csempe lehe
tett négyszögletes, s ekkor a kályha oldalába volt 
beépítve, vagy háromszögű, ekkor viszont tetőcsem
peként funkcionált. Elképzelhető továbbá az a lehe
tőség is, hogy a merőleges oldalfalak indításaként 
meghatározott törésfelület csak a felemelkedő 
peremet jelzi, s ez esetben nemcsak a vakmérműves 
minta jellege, hanem a csempeszerkezet is a 
lovagalakos kályha 15. típusával rokonítja dara
bunkat. 
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11. ábra. Ismeretlen mintájú, talán sárkányos (balra) és 
szalagmintás (jobbra) kályhacsempe töredéke ( 6 - 7 . típus) 
Abb. 11. Ofenkachelfragmente mit unbekanntem (Drachen-?) 
Muster (links) und mit Bandornamentik (rechts) (Typ 
6-7) 

12. ábra. Ismeretlen típusú, sziklás altalajt(?) ábrázoló 
kályhacsempe töredéke (8. típus) 
Abb. 12. Ofenkachelfragment mit unbekanntem Muster 
(mit felsigem Boden?) (Typ 8) 

14. ábra. Vakmérműves díszítésű kályhacsempe töredéke 
(11. típus) 
Abb. 14. Ofenkachelfragment mit Blendmaßwerkmuster 
(Typ И ) 

lap, ill. a négyszögletes szájperem méreteinek megálla
pítása pedig még ennél is kevesebb esetben (3 típus 
9 darabjánál)18 sikerült. Ez a teljes mennyiség 12,5, 
ül. 7 százaléka. A pozsonyi várban feltárt kályhát 
azonban még csekélyebb mennyiségű töredékéből, a 
csempék 5 százalékának ismeretében rekonstruálta 
S. Hőtök.19 Ez az arány felbátorított egy hasonló 
váUalkozásra, bár nem állt rendelkezésünkre a nagyvá
zsonyi kályhának egy olyan hasonmása, mint a po
zsonyinak a lindaui. 

Már maga a dobozos csempeforma is ritkaság, a 
publikált régészeti anyagban alig találkozunk vele.20 

Hogy azonban üyen csempékből is építettek 
kályhákat, azt két német területről származó ábrázo
lás21 tanúsítja a 15. század végéről, ül. a 16. század 
elejéről. (16., 18. ábra) 

A harmadik bizonytalan pont a kályha formája. 
Alsótestét mindenképpen négyszögletesnek kell el
képzelnünk, hiszen ez a megoldás majdnem kizáróla-

13. ábra. Kúszóleveles párkánycsempe (10. típus) 
Abb. 13. Gesimskachel mit Rankenblattverzierung (Typ 10) 

A KÁLYHA REKONSTRUKCIÓJA 
ÉS ELHELYEZÉSE 

A doboz alakú csempékből felépülő kályha alább 
részletezendő rekonstrukciója több ponton meglehe
tősen bizonytalan. Elkészítésekor elsőként az oko
zott gondot, hogy előkerült alkotórészeinek mennyi
sége, az egészhez viszonyított aránya megenged-e egy 
többé-kevésbé hiteles összeállítást. A kályha felraká
sához számításaink szerint összesen 128 db csempét 
használtak fel.16 Mi ebből csak 16 példány teljes 
mintáját tudtuk rekonstruálni (6 típusból),1 7 a fenék-

15. ábra. A sziklás altalajon fekvő, fát őrző oroszlános 
kályhacsempe (balra) és a virágpajzsos-nyílvesszős apródot 
ábrázoló egész csempe (jobbra) metszete 
Abb. 15. Profile der Ofenkachel mit baumbewachendem 
Löwen (links) und der Vollkachel mit Blumenschild und 
Pfeil haltendem Pagen (rechts) 
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16. ábra. Benedikt Buchpinder fametszete doboz alakú 
csempékből rakott kályha képével (München, 1488) 
Abb. 16. Holzschnitt von Benedikt Buchpinder mit der 
Darstellung eines aus schachteiförmigen Kacheln aufgesetzten 
Ofens (München, 1488) 

gos a korabeli emlékanyagban.22 Ha mégis megpró
bálnánk az egyetlen rekonstruálható méretű csempé
ből kiindulva poligonális alaprajzúvá kiszerkeszteni, a 
fenéklap és az oldalfalak által bezárt szöget véve szá
mításaink alapjául, egy tizennyolcszögű alaprajzot 
kapnánk,23 amely nemcsak valószínűtlen, de cél
szerűtlen is, és a fűtőnyílásnak sem hagy elegendő 
helyet. 

Még több gondot okozott a felsőtest. A nagyvá
zsonyival egykorú gótikus kályhák felsőteste ugyanis 
toronyszerű, sokszög (esetleg kör) alaprajzú. Ez alól 
az általános szabály alól csak néhány kivétel akad: 
egy ma is álló kályha, az ochsenfurti,24 egy csak rajz
ban rekonstruált kályha a Rajna menti Hattstein vá
rából25 és egy 15. század végi wormsi fametszeten 
látható kályha.26 (17. ábra) Valamennyinek négy
szögletes a felsőteste is, kicsit szűkebb az alsótest
nél, és nem volt a falhoz hozzáépítve. A 16. század 
közepétől elterjedő reneszánsz kályhák aztán már 
szinte kivétel nélkül két kubusból vagy hasábból 
állnak.27 A forma maga tehát korántsem ismeretlen. 
Statikai meggondolások sem mondanak ellent az 
ilyen felépítésnek, arról nem is beszélve, hogy a me
legtárolás szempontjából éppen ez a legelőnyösebb 
megoldás.28 

Ha most azokat az ábrázolásokat2 9 vizsgáljuk meg, 
amelyeken véleményünk szerint doboz alakú csem
pékből rakott kályhákat örökítettek meg, azt kell 
tapasztalnunk, hogy egyikről sem olvasható le egy

értelműen a kályha formája.30 Hogy a nagyvázsonyi 
kályha felsőtestének rekonstruálásakor a négyszög
letes forma mellett döntöttünk, azt két tényező in
dokolta. Először is a felsőtest csempéi közül egyetlen 
olyan töredék sem került elő, amelyen meg lehetne 
állapítani a fenéklap és az oldalfalak által bezárt 
szöget, enélkül pedig egy esetleges, későgótikus kály
háink felsőtestére legáltalánosabban jellemző poli
gonális alaprajz nem szerkeszthető ki. Másrészt pedig 
a függőlegesen elmetszett, egyik hosszanti éle mentén 
oldalfal nélküli, sarokcsempeként meghatározott da
rabnak csak négyszögletes elrendezésben van értelme 
és speciális funkciója. 

Ahogyan a készítéstechnológiát illetően párhuza
mot vonhatunk a doboz alakú csempék és a négyzetes 
szájú, tál alakú kályhaszemek között, ugyanígy 
megtehetjük ezt az egyes kályhaalkatrészek összeil
lesztési módját tekintve is. A dobozos csempék és a 
tál alakú kályhaszemek szájnyílásai egyaránt szorosan 
egymás mellé simulnak, csak az oldalfalak közti 
réseket tapasztották ki agyaggal. De míg a kályhasze
meknél a szűkülő hátrészek közti hézagok kitöltésé-

1 7. ábra. Peter Drach fametszete négyszögletes felsó'testű, 
hálósán rakott kályha ábrázolásával (Worms, 1493) 
Abb. 17. Holzschnitt von Peter Drach mit der Darstellung 
eines im Rastersystem aufgesetzten Ofens mit viereckigem 
Oberteil (Worms, 1493) 
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hez több, a dobozos csempék esetében a szájnyflás-
nál alig keskenyebb fenékrészek összetartásához mi
nimális mennyiségű agyagra volt csak szükség. 

Ennek ismeretében valószínűsíthetjük, hogy a 
kályha egyes sorait négyszögletes szájperemüknél fog
va pontosan egymás mellé tapasztott dobozos csem
pék alkották. Problémát okozott azonban a sarkok ki
alakítása. A korabeli és későbbi kályhaépítési gyakor
latban ugyanis rendszerint azt a bevált megoldást al
kalmazták, hogy külön erre a célra készült, általában 
egy egész és egy félcsempe összeragasztásával kikép
zett sarokelemet használtak. A nagyvázsonyi anyag
ban azonban ilyen sarokcsempe nyomára nem akad
tunk, találtunk viszont egyetlen olyan darabot, ame
lyet hosszanti irányban kettémetszettek, így nemcsak 
keskenyebb lett a teljes méretű csempéknél, de egyik 
függőleges éle mentén nem volt oldalfala sem. A 
csempe ilyen megcsonkítására véleményünk szerint 
sarokcsempe-funkciója ad magyarázatot. Ha ugyanis 
két mind a négy oldalán fallal ellátott csempét he
lyeztek el a sarokélek mentén úgy, hogy fenéklapjuk 
belül derékszöget zárt be egymással, akkor a két 
oldalfal között ék keletkezett, és kilátszott a cserép 
máz és díszítés nélküli, durva felülete. Olyan sarok
elem, amellyel e nyílást ki lehetett volna tölteni (pl. 
kis szobrocskák konzolon, vimpergával), nem került 
elő. Ha viszont a sarokra a csempesor végén egy ilyen 
kettévágott elemet raktak, a derékszögben forduló 
következő csempét be lehetett csúsztatni ennek fe
néklapja mögé, s így az oldalfal külső, díszítetlen síkja 
már nem látszott, csak maguk a mázas, mintás fenék
lapok fordultak a néző felé. Sajnos egyetlen ilyen 
sarokcsempét tudtunk csak rekonstruálni,31 és ez a 
felsőtesten foglalt helyet. Mivel azonban más 
megoldásra semmi nem mutat a fennmaradt anyag
ban, az alsótest sarokéleit is ilyen elrendezésben ala
kítottuk ki. 

A most feltételezett sarokmegoldás kapcsán egy 
statikai jellegű probléma is felmerült. A dobozos for
ma következménye az is, hogy a csempéket nem le
hetett kötésben rakni (mint az régen is szokás volt és 
ma is az a kályhásmesterségben),32 vagyis egyik sort 
az előzőhöz képest kb. fél csempeszélességgel „eltol
va". Mivel a sarkokon nem állhatott más, mint egy 
ilyen kettészelt csempe, csak hálós csemperakás kép
zelhető el, ami — bár egy már említett 15. század végi 
wormsi fametszeten (17. ábra) találkozhatunk vele3 3 

— nemcsak szokatlan, de meglehetősen instabil meg
oldás is. Talán a kötőagyag biztosította a kellő sta
bilitást? 

Mindezek végiggondolása után nem maradt más 
hátra, mint a kályha méreteinek kikövetkeztetése. 
Ehhez a még álló gótikus kályhákon túl34 felhasz
náltunk néhány azonos korú ásatási leletanyag alap
ján készített rekonstrukciót,35 a néprajzi anyagban 
ma vagy a közelmúltban még fellelhető, felépítésük
ben és arányaikban számos archaikus vonást őrző 
paraszti szemeskályhákat,36 a tiroli reneszánsz kály
hák (a nagyvázsonyihoz hasonlóan két nagy négy-

18. ábra. Kályhaábrázolás Max Walther nyeregtakaróján 
(Augsburg, 1510 körül. Codex Monacensis, germ. 1930) 
Abb. 18. Kacheldarstellung auf der Satteldecke von Max 
Walther (Augsburg, um 1510. Codex Monacensis, germ. 
1930) 

szögletes alapformából állnak!) arányszámait,37 

valamint azokat a 18. századi szegedi építési terv
rajzokat,38 amelyeken a cserépkályhák pontos mére
teit is feltüntették. Az alsótesten végig a sziklás alta
lajos oroszlános csempe méretével dolgoztunk, hi
szen a többi típus nagyságát nem ismerjük. A felső
test csempéi közül két típusnak a szélességét sikerült 
kiszerkeszteni. Mivel ez különböző volt, a csempék 
nem állhattak egymás mellett. Egy-egy sorba csak 
azonos díszítésű és méretű darabok (ül. a hozzájuk 
tartozó fél- és sarokcsempék) kerülhettek. Hasonló 
tematikai rendezettséget tapasztalunk több későkö
zépkori kályhán, például a ravensburgin39 és a mera-
nin.40 A különböző szélességű nagyvázsonyi csem
pékből egyenlő szélességű sorokat rakni nem lehe
tett,4 1 így a kályha felsőteste csak felfelé lépcsőzete
sen szűkülő formában képzelhető el. Ilyen megoldás
sal—a sorokban felfelé haladva egyre kisebb csem
pékkel - több egykorú kályhán is találkozhatunk. 
Eredeti felépítésében áll még a hohensalzburgi,42 és 
fokozatosan szűkült a Miller v. Aichholz gyűjtemény 
Walcher v. Molthein szerint Ausseeből származó (de 
utólag összeépített!) későgótikus kályhájának felső 
része is.43 Ilyen szerkezetű fűtőberendezés látható 
Hans Sebald Lautensacknak a bécsi Hofburg császári 
ebédlőjét ábrázoló rézkarcán (1560) is.44 A nagyvá
zsonyi kályha felsőtestének feltételezett négy sora 
közül csak kettőnek alkotóelemeit ismerjük többé-
kevésbé. A második sor csempéi 3 cm-rel keskenyeb
bek az elsőben állóknál. Ha ezt az arányt az egész 
felsőtestre érvényesnek tartjuk,45 a csempesorok 
„visszaugrásának" mértéke az előzőhöz képest 8 cm, 
tehát egy-egy oldalon 4—4 cm. Ez annyit jelent, hogy 
a felső sor az alatta lévő, 9 cm mély csempék hátára 
körben egy 5 cm-es sávban támaszkodott, vagyis nem 
zuhant bele a tűztérbe. A csempék szájnyílása előtt 
viszont minden „emeleten" egy keskeny (4 cm-es) 
padka futott körbe. Ezen tág te e nyílott volna a dí
szítésnek (beragasztott agyagszalag, apró figurák 
stb.), de erre a leletanyagban sajnos semmi nem utal. 
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19. ábra. A dobozos csempékből álló nagyvázsonyi kályha rekonstrukciója (Szekér György OMF) 
Abb. 19. Rekonstruktion des aus schachteiförmigen Kacheln bestehenden Ofens von Nagyvázsony (György Szekér OMF) 
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A fentieket összegezve a nagyvázsonyi doboz ala
kú kályhát az alábbi módon rekonstruálhatjuk: 
lábazati párkányát talán egy egyszerűbb profilú tago
zat alkotta.46 Alsótestén a hálósán rakott csempék
ből 4 -4 állt egy sorban, a sarkokon pedig egy-egy 
kettészelt elemmel kell számolnunk.4 7 Ha négy csem
pesort feltételezünk egymás felett, akkor a tűzszek-
rény egy alig nyújtott téglalap alaprajzú, fekvő hasáb 
lesz. Külső méretei: 116 x 112,5 x 100 cm.48 Ez a 
kissé „nyomott" forma inkább a kályháskemencék 
arányaira, mint a karcsú gótikus toronykályhákra 
(ném. Turmofen) emlékeztet, a tetején körbefutó 
párkány azonban kissé megnyújtotta.49 Falait az 
1—2. típusú rozettás, a fát ölelő oroszlános és egyéb, 
pontosan nem ismert mintázatú (6—7., 9. típusok) 
csempék együttesen, talán váltakozva alkották. Le
fedése nem tisztázható, esetleg egy sima agyaglap 
volt. Ez tartotta a szintén hálós rendszerben felrakott, 
felfelé lépcsőzetesen keskenyedő felsőtestet, amely
nek első sora az alsótest szélességéhez viszonyítva 
еёУ~еёУ oldalon kb. 6—7 cm-rel beljebb húzódott. 
Alapterülete: 101 x 90 cm.50 Alján címertartó an
gyalos, második sorában apródalakos csempék áll
tak. A 3-4. sor csempéi ismeretlenek, előbbiben talán 
a sziklás talaj os,51 utóbbiban a vakmérműves díszí
tésű típusokat sejthetjük. Mivel valamennyi csempe
sorát egyforma magasnak tételezzük fel,52 a felsőtest 
magassága 152 cm lehetett. Gótikus kúszóleveles, 
homorú, kissé előreívelődő párkány53 zárta le. A 
kályha teljes magassága így (a három párkánnyal 
együtt, kerekítve): 278 cm. Ha ehhez még hozzászá
molunk egy 25—30 cm magas padkát, amilyenre a 
cserépkályhákat rakni szokták,5 4 egy 3 m-nél valami
vel magasabb építmény áll előttünk. (19. ábra) 

A kályha egykori helyére nézve sajnos semmilyen 
támpontunk nincs. Töredékei kb. 40 százalékának 
pontos lelőhelyét ma már nem lehet megállapítani. 
A többi főleg az É-i támfal külső oldalán lévő feltöl
tésben és a Ny-i védőfolyosóban koncentrálódott, de 
jutott belőlük a K-i árokban található kútba és a vár
árok ÉNy-i részére is - azaz a vár mindazon terüle
teire, ahonnan 15. századi leletek kerültek elő. 

KOR- ÉS MŰHELYKÉRDÉSEK 

Különleges, a közölt anyagban majdnem egyedül
álló csempeformáról lévén szó, a műhelykérdések 
tárgyalásának bevezetéseként először készítésének 
technológiáját kell tisztáznunk. A dobozos csempék 
készítésmódja részben az egyéb kályhacsempék, rész
ben a tál alakú kályhaszemek gyártásával rokonít
ható. Fenéklapjukat formába préselték, majd felra
gasztották rájuk az oldalfalként szolgáló agyaglapo
kat. Az összeillesztés helye néhány töredéken világo
san látszik, és nyilván az sem véletlen, hogy a legtöbb 
csempe éppen a fenék- és oldallapok találkozásának 
vonalában tört ketté. Az összeillesztés utolsó fázisa
ként feltételezzük, hogy - épp úgy, mint a négyszög

letes szájú, tál alakú kályhaszemek esetében55 -
egy négyszögletes fakeret mentén egyenesre vágták, 
„visszametszették"56 a szájperemet. Az sem kizárt, 
hogy e műveletek valamelyikét hellyel-közzel koron
gon végezték, a sárkányos csempetöredék (6. típus) 
fenéklapján ugyanis egyértelműen korongolásnyomok 
vehetők ki. Ugyanakkor semmi nem utal arra, hogy a 
fenéklapot egy durva vászonkendő segítségével nyom
ták volna bele a negatívba. Az oldalfalak mázatlan 
felületének egyenetlensége azt mutatja, hogy ezeket 
sem simították, hanem fakéssel vágták többé-kevésbé 
egyenesre.57 

A nagyvázsonyi doboz alakú kályhán szereplő 11 
csempetípus időrendjét és műhelykapcsolatait ille
tően három csoportba osztható. Az egyik ilyen cso
portba a 6—11. típusok tartoznak. Ezeket a kor- és 
műhelykérdések tárgyalása során kénytelenek 
vagyunk figyelmen kívül hagyni, hiszen zömüknek 
még a teljes mintája sem ismert, nem is beszélve ar
ról, hogy párhuzamok hiányában nem tudjuk őket 
egy meghatározott csempecsoporthoz, ül. műhelyhez 
kötni. 

A 2—3. típus műhelyét ezzel szemben már 
majdnem 30 évvel ezelőtt sikerült meghatározni.58 

Mindkettőről teljes bizonyossággal megállapítható, 
hogy a budai lovagalakos kályha műhelyének 
terméke, és az eredeti préselőmintával készült. A 
3. típus ezen túlmenően is külön figyelmet érdemel, 
hiszen a sziklás altalajos variáció rekonstruálására 
most először nyílt mód. A budai és visegrádi 
töredékek ismeretében már Holl Imre leszögezte,59 

hogy ez a változat lehetett az elsődleges. Hozzá 
képest a nem sziklás altalajos oroszlános csempe min
tázata jóval elmosódottabb, de mivel a díszítés azo
nos elemeinek mérete is azonos, nem lehet másolat. 
(Még akkor sem, ha a sziklás altalajos változat tükre 
a nagyobb!) Mivel a két variáció között apróbb min-
tázásbeli eltérésekkel is számolnunk kell (sziklás alta
laj, fa alatt ülő emberke, kuszólevelek iránya), nem 
magyarázható az elmosódottabb ábrázolás a negatív 
egyszerű elkopásával sem. A nyomódúc nyilván 
tönkrement, még a műhely fennállásának idején újat 
faragtak helyette (de nem egy kész csempéről vették 
le!), és ezzel dolgoztak tovább. 

A budai lovagalakos kályha műhelyéből származó 
csempéket pontosan meghatározta, széles körű el
terjedésüket regisztrálta a hazai és külföldi kutatás. 
Fény derült az eredeti termékek nyomán készült ren
geteg másolatra és utánzatra, valamint a műhelynek 
egy hasonló mintakinccsel dolgozó svájci műhellyel 
való kapcsolataira is.60 (20. ábra) Lokalizálni azon
ban sajnos mindmáig nem sikerült a műhelyt.61 Mű
ködésének idejét Holl Imre az 1450-es évekre tette.62 

Ezt a datálást a hazai és külföldi kollégák zöme elfo
gadta, s az azóta előkerült eredeti darabok, másolatok 
és utánzatok keltezését is nemegyszer ebből kiindul
va kísérelte meg. 

A dobozos csempék említett harmadik csoportja 
(1., 4—5. típus) az eddig ismert 15. századi kályha-
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20. ábra. A lovagalakos kályha műhelyének eredeti termékei, valamint az ezek nyomán készült másolatok és utánzatok elterjedése Európában (Holl Imre térképének kibővítésével) 
Abb. 20. Verbreitung der Originalerzeugnisse der Werkstatt des Ritterofens, ihrer Kopien und Nachbildungen in Europa (mit Erweiterung der Landkarte von I. Holl) 



csempék egy másik köréhez kapcsolódik, más mű
hely (ek)re utal. 

A rozetta, 1. típusunk díszítménye az egyik leg
gyakrabban előforduló motívum a 15. századi-16. 
század eleji kályhacsempéken-,63 mindenütt talál
kozunk vele, ahol díszesebb cserépkályhákat raktak 
és használtak. Ötszirmú változatának „őshazája" 
kétségtelenül a Bodeni-tó környéke,64 nyilván nem 
véletlenül sűrűsödnek Észak-Svájcban a típus lelő
helyei (Stein a. Rhein,65 Wädenswil,66, Hallwil, 
Baden, Wettingen67). Kizárólag ilyen rozettás csem
pékből épült fel a jelenleg ismeretlen helyen lévő 
lindaui,68 valamint a pozsonyi várban feltárt és tö
redékeiből rekonstruált kályha69 tűzszekrénye, és 
velük közeli rokonságban álló rozettás csempéket 
gyártott a budai lovagalakos kályha műhelye is.70 

Utóbbi műhely termékeinek elterjedési területén 
és — a nagyvázsonyi kályha alapján úgy tűnik — velük 
egyidőben élt a minta egy másik, sok sziromleveles 
variációja is. Ennek nemcsak központi virágmotívu
ma, hanem saroklevelei is különböztek az előbb is
mertetett változatétól: kisebbek voltak és nem olyan 
húsosak, mint a felső-rajnai eredetű, ill. felső-rajnai 
kapcsolatokkal rendelkező típusé. Több hazai lelőhe
lyen is előkerült már ez a variáció :71 a budai várban 
egy zöldmázas sarokcsempe és egy színesmázas töre
dék, Csúton egy zöldmázas, Sopronban egy színes
mázas, Kőszegen pedig egy szürke, mázatlan példány. 
Nem azonos nyomódúccal sokszorosították vala
mennyit, de a közvetett kapcsolat valószínű közöt
tük.72 Távolabbi kapcsolataik részben a meráni,73 

részben a krakkói (Wawel) kályha74 felé vezetnek, 
ugyanis ezek alsótestét (egészen, Ül. részben) hasonló 
négyzetes, rozettás csempék alkotják. Ez a távolabbi 
kapcsolat azonban nem jelent feltétlenül műhely
összefüggést.7 5 

A hazai sokszirmú rozettás csempéket - elsősor
ban stíluskritikai alapon — Holl Imre a 15. század 
végére—16. század elejére keltezte,76 de a készítő 
műhely(eke)t meghatározni nem tudta. A nagyvá
zsonyi példányok jól illeszkednek ebbe a körbe,77 de 
a közös műhely(ek)re vonatkozó eddigi ismeretein
ket újabbakkal nem gyarapítják. 

Lényeges műhelyösszefüggésekre világít rá azon
ban a két következő csempetípus, a címertartó an
gyalos és az apródalakos elemzése. Mindkettő töre
dékeit az azonos típusú, kiegészített visegrádi példá
nyokkal vetettük egybe.78 

A visegrádi Mátyás-címeres angyalfigurákat tanul
mányozva mindjárt elsőként az tűnt fel, hogy a csem
pelap az angyal alakjával, Ül. az abból kidomborodó 
címerpajzs nem együtt, egyazon formába nyomva 
készült. A két agyagréteg közé beszivárgott engobe 
és máz elárulja, hogy a címerpajzsot külön formáz
ták, és utólag applikálták a csempére. Hasonló megfi
gyeléseket tehettünk a nagyvázsonyi töredékeken 
is, és a rajzos rekonstrukció során kiderült, hogy nem
csak a címerkép tér el a visegrádiaktól, hanem a cí
merpajzs mérete és alakja is.79 Ugyanakkor magukat 

a címertartó angyalokat összehasonlítva bebizonyo
sodott, hogy ugyanazzal a negatívval készültek a vi
segrádi királyi palotába és a nagyvázsonyi várba 
egyaránt. Ez a megáüapítás vonatkozik a Holl Imre 
által közölt azonos típusú budai címertöredékre 
is.80 

Nyüvánvaló tehát, hogy egyazon — központi — 
műhely látta el termékekkel a két királyi palotát és a 
vidéki főúri rezidenciát. Ugyanazt az angyalfigurát 
mintázta meg valamennyi megrendelőjének, de a 
kezükbe utólag beülesztett címereket már módosí
totta. Joggal feltételezhetnénk, hogy e változtatáso
kat a megrendelő diktálta, de a nagyvázsonyi kályha 
címerei sajnos nem minden esetben adnak erről 
egyértelmű felvüágosítást. A 4/a. típusú csempén a 
négyeit cseh—magyar címer szerepel (a vágásokkal, 
ül. a kettős farkú oroszlánnal), amelyet Mátyás pe
csétjein cseh királlyá választása (1469) óta hasz
nált.81 Ilyen négyeit címerpajzs díszítette a viseg
rádi királyi palota nyolcszögletű vörösmárvány dísz-
kútját is,8 2 de a visegrádi és budai csempék címerso
rozatában ezzel a variációval nem találkozhatunk.8 3 

A 4/b. típusú címerpajzson egy ágaskodó oroszlánt 
feltételeztünk. Az oroszlánt mint címerképet — lévén 
az egyik leggyakoribb üyen — meghatározni nagyon 
nehéz. Itt szereplő változata talán nem a besztercei 
grófi oroszlán, hiszen az koronát visz a mancsában.84 

Semmi nem látszik azonban ellentmondani annak a 
feltevésnek, amely ebben az oroszlánábrázolásban a 
Magyar család címeráüatát látja.85 Magyar Benigná-
nak a nagyvázsonyi pálosok által készített imádsá
goskönyvében megfestett címerében arany mezőben 
egy balra ágaskodó oroszlán látható.8 6 

A 4/c. típusú csempén ábrázolt tüzet fújó szörny a 
heraldikai párduc,87 Stájerország címerállata.88 

Kézenfekvő, hogy megjelenése egy 15. század végi 
magyarországi kályhán Hunyadi Mátyás stájerországi 
hadjárataival hozható kapcsolatba, s ez a tény egyút
tal a címertartó angyalalakos csempék datálásának 
egyik legfőbb fogódzópontja is. 

A Bernhard von Rohr salzburgi érsekkel kötött 
szerződés értelmében 1479 decemberében Mátyás 
megszállta az érsekség stájerországi, karintiai és kraj
nai várait. 1480 februárjában — az 1477. évi béke
szerződés benemtartása és Beckensloer János eszter
gomi érsek szökése miatt — sereget küldött Stájer
országba III. Frigyes ellen. Ez a sereg Szapolyai Ist
ván és Székely Jakab vezérletével márciusban bevet
te Radkersburgot. 1481 februárjától itt folytak a 
nürnbergi birodalmi gyűlés küldöttségének közvetí
tésével a békéltető tárgyalások Mátyás és a császár 
között. 1482-ben a háború már Alsó-Ausztria terü
letén folytatódott.89 Mátyásnak Stájerországot végül 
is soha nem sikerült teljes egészében elfoglalnia, s az 
elfoglalt részeken sem volt alkotmányos jogcíme a 
kormányzáshoz.90 Vagyis ahhoz, hogy az általa uralt 
országok, tartományok címerei között a stájer párdu
cot is szerepeltesse, még annyi jogalappal sem rendel
kezett volna, mint amennyit cseh királyi címe a 
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kettős farkú oroszlán esetében biztosított neki. 
Ugyanakkor talán közelebb visz a nagyvázsonyi pár-
ducos címerrel díszített kályhacsempe megrende
lőjének személyéhez annak a ténynek az ismerete, 
hogy Kinizsi a stájerországi hadjáratok egyik leg
aktívabb résztvevője, sőt Bonfini teljes hitelt persze 
nem érdemlő adata szerint az ausztriai háborúk kez
deményezője volt.9 * 

Stájerország címere tehát az 1480-as évek elejére 
keltezi a dobozos kályha 4. csempetípusát. Ennek 
nem mond ellent sem a két másik címer, sem maga a 
címertartó angyal figurája. Utóbbi különösen a 15. 
század 2. felében—16. század elején kedvelt motí
vum,92 pecséteken,93 címeresleveleken,94 kőfarag-
ványokon95 egyaránt megjelenik. A német múzeu
mok számos, a 15. század végére datált címertartó 
angyalalakos kályhacsempét őriznek;96 a hazai 
anyagból klasszikus példaként a besztercebányai 
eredetű, ívelt lapú oromcsempék említhetők (1500 
körül).9 A visegrádi—budai—nagyvázsonyi típushoz 
azonban kompozícióját tekintve (redőzött ruhás 
angyal álló egész alakja, a teste előtt nagyméretű 
címerpajzzsal) egy svájci darab98 áll a legközelebb, 
amely Wädenswil várából származik, és 1460 körül 
készült. 

Az apródalakos csempék rekonstrukciója nyomán 
levont következtetések ugyancsak egy udvari és ter
mékeit a megrendelő igényei szerint módosító műhely 
felé mutatnak. A típus a visegrádi palota számára csak 
teljes méretben készült; e félhengeres, fülkés csempék 
díszített hátlapja (a félhenger palástja) síkban kiterít
ve 30, ill. 27 cm széles.99 A Kinizsi-várban előkerült 
egész csempék fenéklapja viszont mind egyforma szé
lességű (27 cm), mégis ugyanazzal a nyomódúccal 
sokszorosították őket, mint visegrádi társaikat. Ezt a 
negatívot a virágpajzsos—nyílvesszős apród formázása
kor teljes egészében belenyomták az agyagba, s így 
vele azonos szélességű, 27 cm-es csempelapot kaptak. 
A szablyás—pajzsos figura mintázásakor viszont a 30 
cm széles negatív használata után 1,5-1,5 cm-t le 
kellett vágni a fenéklap mindkét széléből, hogy a kí
vánt 27 cm-es szélességet elérjék. 

Úgy tűnik azonban, a nagyvázsonyi várban álló 
kályhához felhasznált csempéknek nemcsak keske
nyebbeknek, de magasabbaknak is kellett lenniük a 
visegrádiaknál. Ezért a 34 cm hosszú formával mintá
zott csempelapot alul még egy 2 cm-es agyagcsíkkal 
megtoldották, amelyet díszíteni már nem tudtak, 
hanem üresen hagytak. Ilyen technológiai fogások 
segítségével készültek egy 34 x 30 cm-es negatívval 
36 x 27 cm-es fenéklapok. 

Ugyanezt az eljárást alkalmazták az ún. félcsem
pe megszerkesztésekor is. Ennek 15 cm széles fenék
lapja szintén 30 cm széles formával készült, 
amelyből egyik oldalon egy 9, a másikon egy 6 cm 
széles sávot hagytak el. Ezt az aszimmetrikus csonkí
tást maga a díszítmény kívánta meg, hiszen így csak 
a kevésbé lényeges háttérmintát kellett ,ievágni". 
Ha az ábrázolást középtengelye mentén felezték volna 

meg, az osztás éppen a központi apródalakot szelte 
volna ketté. 

A félcsempe 36 x 15 cm-es fenéklapját is egy 
2 cm-es üres sávval nyújtották meg alul a kívánt mé
retre. 

A sarokcsempe készítésekor viszont már nem vol
tak tekintettel a mintára. Ahhoz, hogy a 11 cm széles 
fenéklapot kivághassák, éppen a nyilat tartó apród-
figurát kellett kettészelni. Az eljárásra nem tudunk 
magyarázatot adni, annyi azonban tény, hogy egy 11 
cm széles darab készítéséhez — az ábrázolás bármelyik 
részéből hasították is ki azt — a központi alakot 
mindenképpen meg kellett csonkítani. 

A sarokcsempe fenéklapja is 36 cm magas kellett 
legyen, így alján szintén egy 2 cm-es üres sávot sejt
hetünk. 

Az apródalakos csempék keltezéséhez nincsen 
olyan támpontunk, mint a 4. típus esetében a 
címerek. El kell fogadnunk a budai 0 0 és visegrádi 
példányok 15. század végi, késő Mátyás kori datálá
sát,101 annál is inkább, mert a Kinizsi-vár építéstör
ténete sem mond ennek ellent, és mert megegyezik a 
doboz alakú kályha harmadik csempecsoportjának 
időrendjével. 

Úgy tűnik tehát, a legutóbb tárgyalt három csem
petípus az 1480-as évek elején készült, és a vár Ki
nizsi megbízásából történő teljes kiépítésével és 
berendezésével hozható kapcsolatba. Valószínűleg 
mindhárom típus azonos - központi, udvari - mű
hely terméke. Miután Nagyvázsony ban egy kályhán 
szerepeltek a címertartó angyalos csempék az apród
alakosokkal, valóban lehetséges, hogy ez volt a hely
zet Visegrádon is.102 

A nagyvázsonyi négyszögletes formájú kályhát 
ilymódon mindkét meghatározható csempecsoportja 
egy-egy központi, udvari műhely alkotásai közé so
rolja. A következőkben e műhelyek működési idejét, 
a kályha készítésének korát kell megállapítanunk. 

Feladatunk nem könnyű, hiszen eddigi ismere
teink szerint a két csempecsoport között kb. 30 éves 
időbeli különbség van. Ha ez igaz lenne, természet
szerűleg nem lehettek volna egyazon kályha alkotó
részei. A nagyvázsonyi vár építéstörténetének és a 
dobozos csempék egyértelműen 15. század végi tí
pusainak ismeretében úgy véljük, a másik csempe
csoport és vele együtt a lovagalakos kályha műhelyé
nek időrendi megítélése jelentősebb módosításra 
szorul. 

Ezzel a véleményünkkel korántsem állunk egyedül. 
Elsőként egy cseh kutató, Z. Smetánka vetette fel 
annak lehetőségét, hogy a budai lovagalakos kályha 
műhelyének Csehországban előkerült darabjai az 
1500 körüli évekre keltezhetők, ugyanis a Lichnice 
várában feltárt, a műhely eredeti negatívjaival ké
szített példányok a vár építéstörténete alapján ítélve 
1490 előtt nem készülhettek,-103 a kályha felállítása 
Mikulás Trcka megrendelésére történt. Hasonló meg
állapításra jutott J. Kouba a lipnicei csempéket ille
tően - ezt a várat is a Trcka család uralta az 1490-
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es években, és uralmuk idején jelentős átalakítások 
folytak benne —, de ő a hagyományos keltezés lehe
tőségét sem zárta ki egyértelműen.104 Egyik kutató 
sem foglalkozott azonban a műhely magyarországi 
termékeinek időrendjével, csak a csehországiakat ítél
te 40—50 évvel fiatalabbaknak, és ennek megfelelően 
nem az V. László, hanem a II. Ulászló idejében fenn
álló perszonálunióval mint történeti háttérrel magya
rázta a kályhák cseh földre kerülését. így aztán Holl 
Imre joggal kérdőjelezte meg a csehországi és a ma
gyarországi lelőhelyek keltezése között tátongó 
majd fél évszázados hiátust, hiszen a gyakorlatban 
valóban elképzelhetetlen az az elméleti lehetőség, 
hogy egy műhely teljes formakészlete 40—50 évig 
használaton kívül van, és épségben megmarad, hogy 
ez idő elteltével újból elővegyék, és a műhely eredeti 
típusait gyártsák vele.1 °5 

A következő kérdőjelet a művészettörténeti be
állítottságú kutatók tették a budai lovagalakos kály
ha felállításának időpontjaként megadott évszámok 
mögé. Már Balogh Jolán utalt rá, hogy a mérműves 
csempék keretében álló kis figurák stílusukat tekint
ve elütnek az 1450-es évek szobraitól; inkább a 15. 
század utolsó negyede felé mutatnak.106 A külföldi 
irodalomból hasonló véleményének adott hangot K. 
Strauss,107 majd R.Franz.108 

Az 1970-es évek elején P. J. Michna több tanul
mányt szentelt a lovagalakos műhellyel közvetlen 
vagy közvetett kapcsolatot eláruló morvaországi 
kályhacsempéknek, és megpróbálta meghatározni a 
műhely eredeti termékei оdakerülésének időpontját 
is. Holl Imre datálását tul korainak, a cseh kollégákét 
túl későinek tartva úgy vélte, a legintenzívebb kályha
csempeimport Mátyás morvaországi uralmának idejé
ben folyt.109 A brnoi ún. királyi ház építés- és bir
toklástörténete arra enged következtetni, hogy a ben
ne álló lovagalakos kályhát nem sokkal 1469 után 
rakták.11 ° 

Legutóbb Feld István foglalkozott a lovagalakos 
kályha műhelyének időrendjével, s ugyancsak a Má
tyás kori keltezés mellett foglalt állást, mégpedig el
sősorban a kályhán látható címerek alapján. Abból 
indult ki, hogy miután csempetípusai nemcsak a tör
téneti Magyarország területén terjedtek el, a kályhát 
nem szükséges feltétlenül egy magyar uralkodó sze
mélyéhez kapcsolni. Az alsó- és felsőausztriai, morva, 
bécsi, stájer, karintiai és Habsburg-címer akár III. 
Frigyesre is vonatkozhat.11 x Feltevése ellenében per
sze rögtön felmerül az a történeti meggondolás, hogy 
Mátyás egy viszonylag rövid időszak kivételével112 

állandóan ellenséges viszonyban volt III. Frigyessel; 
miért állíttatott volna fel rezidenciájában egy olyan 
kályhát, amelynek minden címerképe legfőbb poli
tikai ellenfelét idézi?113 Van azonban véleményünk 
szerint a címersorozatnak egy másik magyarázata is: 
Mátyás személyéhez kapcsolhatók e címerek abban az 
esetben, ha részben igény címerekről van szó. Hiszen 
szerepel itt III. Frigyes mindazon tartományainak 
címere, amelyeknek megszerzéséért Mátyás az auszt

riai háborúkat folytatta. E háborúk célját nem is 
titkolta: 1487. július 9-én közölte Gian Galeazzo 
Maria Sforza milánói herceggel, hogy célja az osztrák 
tartományok elfoglalása.114 Közülük Stájerország 
egy része jutott először a kezére (1480), majd Karin-
tia kért és kapott különbékét (1482). A legkitartóbb 
harcra Alsó-Ausztriáért kényszerült Mátyás (1482— 
87), amelynek eredményeképpen Bécs városába is 
bevonult,115 s ettől kezdve — bár az osztrák hercegi 
címet csak jó egy évvel később vette fel — rögtön 
ennek megfelelően viselkedett, s összehívta a rendi 
gyűlést.116 Ezek az események talán kellőképpen 
indokolják, miként kerülhettek az osztrák tartomá
nyok címerei egy a budai magyar királyi palotában 
álló díszkályhára. 

A kályha heraldikája tehát egyelőre nem értékel
hető teljesen egyértelműen. Annyi azonban kétség
telen, hogy ha címereit V. Lászlóra akarnánk vonat
koztatni, nehezen lenne érthető, miért szerepel köz
tük az V. László által nem uralt Karintia, és miért 
hiányzik a cseh és a magyar címer.12 7 

Perdöntőbb bizonyítékokat szolgáltatnak a kérdés 
eldöntésében a Feld által felsorakoztatott és továb
biakkal bővíthető építéstörténeti adatok. Egerben az 
1468 után épített püspöki palotában raktak ilyen 
kályhákat.118 Egerváron csak 1476-ban kezdődött 
az építkezés, a kályhát csak ezt követően állíthatták 
fel.119 El kell vetnünk azt a feltevést, miszerint az 
építtető egy másik várából hozta volna ide magával a 
lovagalakos kályhát,120 Egervári Lászlónak ugyanis 
nem volt másik vára.121 Az ötvöskónyi Báthori-
várkastély 1. építési periódusa az 1460—80 közötti 
évekre tehető, a lovagalakos kályha pelikános csem
péi csak ekkor kerülhettek ide.122 S végül, de nem 
utolsósorban valószínű, hogy a nagyvázsonyi várban 
is inkább a Kinizsi kori nagy bővítés idején támadt 
igény a műhely termékei iránt (értve itt a lovagala
kos kályhához tartozó típusok dobozos és nem do
bozos szerkezetű variációit egyaránt), s nem a Vezse-
nyiek emeltettek szerény lakóhelyükön (tulajdon
képpen csak egy körítőfallal övezett lakótorony) 
ilyen díszkályhákat. 

Az építéstörténeten túlmenően a nagyvázsonyi 
dobozos kályha Kinizsi kori, 15. század végi keltezése 
mellett szól az is, hogy a még álló középkori kályhák 
között fellelhető legközelebbi párhuzamát, a meranoi 
kályhát is újabban hasonló korúnak tartják.123 A 
két kályha jellemzői több ponton is megegyeznek: 
mindkettő egyszínű zöldmázas; mindkettő tűzszek-
rényét rozettás csempékből rakták; felsőtestükön a 
csempék díszítése soronként különböző, de egy-egy 
sorban azonos; mindkettőn szerepelnek címertartó 
angyalok, s kezükben a stájer címer,-s végül mindket
tőt kúszóleveles, homorú párkány (ném. Hohlkehle) 
zárjaié.124 

Az imént ismertetett feltevéseket, véleményeket 
meggyőzőbben bizonyíthatnók vagy cáfolhatnók, ha 
tudnánk, milyen kísérőleletekkel együtt, milyen réte
gekben kerültek elő a budai várban a lovagalakos 
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kályhák csempetöredékei. (Igaz, ez csak a kályhák 
lebontásának időpontját jelzi!) Erről azonban a 
budai anyag feldolgozása során nem esik szó, s a vár 
feltárásával foglalkozó monográfia sem közölt egyet
len lovagalakos csempetöredéket sem. Mindössze egy 
utalást találunk benne arra, hogy a lovagkályha da
rabjai Mátyás kori csempékkel együtt jöttek elő,12: 

ami természetesen még nem bizonyítja, hogy egyidő-
ben készültek, legfeljebb annyit árul el, hogy a lovag
kályha nem a Mátyás kori színesmázas díszkályhák 
megépítése következtében, hanem azok lebontásával 
azonos időben került használaton kívül. 

Az előbbi adatok együttesen azonban mégis 
amellett szólnak, hogy a lovagalakos műhely műkö
dése nem szűkíthető le V. László uralkodásának, ill. 
Budán tartózkodásának néhány évére. Ellentmond 
ennek típusainak széleskörű elterjedése is. Valószínű, 
hogy működését mintegy 20 évvel később kezdte, 
mint eddig tudni véltük - azaz az 1470-es évek ele
jén - , s körülbelül a század végéig dolgozott. Ez a 25 
év teszi érthetővé, miért jutottak el termékei a leg
távolabbi helyekre is, miért készült róluk annyi má
solat és utánzat. Ugyancsak ezzel a viszonylag hosszú 
működési idővel lehet talán magyarázni, miért hasz
náltak összesen három negatívot a különböző ro-
zettás csempék préseléséhez,126 és miért kellett 
újrafaragni a fát ölelő oroszlános csempének a hosz-
szú használat során nyilván elkopott vagy eltörött 
nyomódúcát. E 25 év során - az 1480-as évek elején 
— Kinizsi Pál rezidenciájába is eljutottak a műhely 
termékei. Magyarázatra szorul még, hogyan 
lehetséges, hogy két (vagy esetleg több) műhely nega
tívkészletével préselt csempék együtt szerepeltek a 
nagyvázsonyi dobozos kályhán. Nem gondolhatunk 
másra, mint a mintakincs kicserélődésére, vándorlá
sára. Hogy azonban ez milyen csatornákon át történt 
(más műhely mesterének alkalmazása, legények ván
dorlása, több műhelynek modelleket készítő fafara
gó mester), arra nézve csak feltételezésekre vagyunk 
utalva. Olyan kérdések ezek, amelyeknek megválaszo
lása a középkori kézművesműhelyek életére, szerve
zetére vonatkozó ismeretek hiányában egyelőre meg
haladja lehetőségeinket. 

*** 

A szakmai etika és személyes meggyőződésem egy
aránt azt kívánja, hogy a tanulmány lezárásaként 
megköszönjem mindazok segítségét, akik valamilyen 
módon közreműködtek elkészítésében. Elsőként Éri 
Istvánét, aki - mint a feltárás egykori vezetője — 
ásatási anyagát közlésre átengedte, és számtalan 

hasznos ötlettel segített át a rendezés és a feldolgo
zás kezdeti nehézségein. Köszönet illeti dr. Törőcsik 
Zoltánt, a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgató
ságának igazgatóját, aki a feldolgozás anyagi, valamint 
a Veszprémi Bakonyi Múzeum és a felsőörsi raktárköz
pont vezetőségét és valamennyi dolgozóját, akik a fel
dolgozás szervezeti kereteit teremtették meg. Köszö
nöm mindazon régész-muzeológus kollégáimnak a 
támogatást, akik betekintést engedélyeztek az általuk 
kezelt gyűjteményekbe: a Budapesti Történeti Mú
zeumban S. Nagy Emese osztályvezetőnek és Irásné 
Melis Katalin osztályvezető helyettesnek, a visegrádi 
Mátyás Király Múzeumban Héjj Miklós ny. múzeum
igazgatónak és Gróh Dániel régésznek, munkahelye
men, az Országos Műemléki Felügyelőségen pedig 
Feld Istvánnak és László Csabának. Megköszönöm 
továbbá Vándor Lászlónak (Göcseji Múzeum, Zala
egerszeg), hogy kéziratos tanulmányát rendelkezé
semre bocsátotta. Munkámat az indulástól figyelem
mel kísérte, tanácsaival előmozdította tanárom és 
egyik lektorom, Kubinyi András egyetemi docens 
(ELTE Régészeti Tanszék). Egy életen át űzött mes
terség gyakorlati tudnivalóit osztotta meg velem 
Eckert Péter felsőörsi kályhás me s ter. A fotókat Simon 
Sándor (VBM) készítette, technológiai kérdésekben 
Tavas Imre restaurátor (Mátyás Király Múzeum, 
Visegrád) segített eligazodnom, a doboz alakú kályha 
rekonstrukciós rajza pedig Szekér György építész
mérnök (OMF) műve. Munkámat az OMF Tudomá
nyos Osztályának vezetése a legmesszemenőbben 
támogatta, munkatársaim érdeklődésükkel, ötleteik
kel olyan légkört teremtettek, amelyben öröm volt 
dolgozni. 

Végezetül kiemelt köszönet illeti két legfőbb se
gítőtársamat: először is Holl Imrét, az MTA Régésze
ti Intézetének tudományos munkatársát, aki a feldol
gozás kétéves munkája során mindvégig mellettem állt 
értékes tanácsaival, és akinek útmutatásai nem egy
szer új észrevételekhez, felfedezésekhez segítettek 
hozzá. Ha ezek az észrevételek olykor épp az ő ko
rábbi megállapításait cáfolják is, ez semmiképp sem 
csorbítja a tapasztalt elődnek és mesternek kijáró 
tiszteletet. Hasonlóan rengeteget köszönhetek 
Kelemen Györgyinek, a VBM restaurátorának, aki 
még kielégítőnek is alig nevezhető anyagi ellenszol
gáltatás fejében óriási lelkesedéssel és a frissen szer
zett tapasztalatok birtokában egyre növekvő hozzá
értéssel tisztította, válogatta, restaurálta a kályha
csempeanyagot. Bár a cím előtt szerzőként csak egy 
név szerepel, ez a dolgozat tulajdonképpen közös 
munkánk eredménye. 
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sajátja, hanem műhelyfogás, és elsősorban a felhasz
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nie, így a fenéklap a kúszólevélsorral és a sima perem
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11. Visegrád, Mátyás Király Múzeum. Lt. számok: 60. 
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meres variációt említi Héjj Miklós. MATTHIAS COR-
VINUS 397. (kat. sz.:378.) 
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figura fejét pedig apródfrizurásra alakították ki (Héjj 
Miklós és Tavas Imre figyelmeztetése). Az idevágó 
nagyvázsonyi darab annyit minden kétséget kizáróan 
elárul, hogy az alak tollas nyílvesszőt tartott a kezé
ben, de változatlanul kérdéses a fej megoldása, ezért 
helyét a rekonstrukciós rajzon üresen hagytuk. 

14. Eckert Péter kályhásmester megállapítása 
15. HOLL 1971/a 175-176. 
16. Az alsó- és felsőtesthez 56 -56 , a koronázópárkányhoz 

16 db csempére volt szükség. 
17. Az 1. típusból 3, a 2. típusból 1, a 3. típusból 2, a 

4. típusból 3, az 5. típusból 6, a 10. típusból 1 pél
dány díszítése ismert teljesen. 

18. A 3. típusból 2, az 5. típusból 6, a 10. típusból 1 
példány méretei is kiszerkeszthetők. 

19. A feltételezett 134 csempéből csak 7 darabot találtak 
meg. HOLCIK 1972. 113.; IDEM 1978. 20. (13. kép) 

20. A publikált anyagban kivétel a dárdás apródot ábrá
zoló, a nagyvázsonyihoz hasonlóan kb. felezett 
méretűre vágott, fehér ónmázas töredék a budai vár
ból, amely egyelőre magában áll. HOLL-VOIT 1956. 
127.; BALOGH 1966. 135. (kat. sz.: 664.) - A pub
likáció hiánya azonban még nem jelenti, hogy ásatá
sainkon ne került volna elő dobozos csempe a Kini
zsi-váron kívül máshol is. A BTM leltározatlan, 
közöletlen, a budai várból származó anyagában egyet
len felületes átnézés során is sikerült egy címertartó 
angyalos és egy indával négy részre osztott virágmintás 
csempe töredékeit felfedeznem, a fenéklapra merőle
ges oldalfalakkal. A virágmintás darabra utal HOLL 
1983. 203. is. 

21. Mindkettőt közli FRANZ 21-22 . , alkotóelemeiket 
azonban tál alakú kályhaszemként határozza meg, 
holott fenéklapjuk négyszögletes, a kályhaszemeké 
ellenben kör alakú. 

22. Kivételt képez a budai várban állt Háromkirályok
kályhája, amelynek íves peremű csempéi valóban kör
íves alaprajzi formában rendeződhettek el. HOLL 
1983. 206., 214. (27. kép). A négyszögletes megoldás
hoz való ragaszkodásra mindenképpen jellemzőnek 
tarthatjuk a füsseni kályhát, amelynek alsóteste (ezt 
minden szerző eredetinek véli!) hatszögletű csempék
ből épül fel, de még ezekből is - kis háromszögletű 
toldaléklapok beiktatásával - négyszögletes tűzszek-
rényt alakítottak ki. FRANZ 63 . ; STRAUSS 1972. 
33 -37 . 

23. A rekonstruált 3. típus oldalfalai 100 -os szöget zár
nak be a fenéklappal. Ha az oldalfalak vonalát meg-
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hosszabbítjuk, a két egyenes egy pontban metszi egy
mást - ez a csempeszélességgel egyenlő oldalhosszú
ságú sokszög köré írható kör középpontja. A fenék
lap vonala és a sugarak által meghatározott egyenlő 
szárú háromszögben az alapon fekvő két szög 8 0 -
80-os , a csúcsnál lévő szög 20 -os, tehát 18 ilyen 
háromszög csúcsnál fekvő szögeinek összege teszi 
ki a 360 -ot. 

24. WALCHER V. MOLTHEIN 1909. 339.; NAGEL 14. 
FRANZ 5 6 - 5 7 . azonban megkérdőjelezi, hogy fel
építése eredeti-e. 

25. MIELKE, Heinz-Peter: Über die Kachelöfen von Burg 
Hattstein (Gemeinde Schmitten) = Nassauische An
nalen 86 (1975) 278-279 . 

26. Peter Drach fametszete (Worms, 1493). FRANZ 42. 
(14.kép) 

27. FRANZ 71 . 
28. A két egyszerű négyszögletes testből kialakított kály

hák elhagynak minden meleget elnyelő részletet. 
BLÜMEL, Fritz: Öfen des österreichischen Museums 
für angewandte Kunst = Alte und moderne Kunst 10 
(1965)79 24. 

29. Az augsburgi kéziratban és Benedikt Buchpinder met
szetén ábrázolt kályhák teste tagolatlan, kónikus. 
FRANZ 2 1 - 2 2 . egy kónikus kályhaforma létezésének 
igazolására próbálta felhasználni őket. Mivel azonban 
hiteles feltárásból még nem ismerünk olyan csempe
anyagot, amely egy ilyen formát megengedne, és mivel 
a karcsúbb felsőtest ötlete nem egyszerűen esztétikai 
megfontolásból született, hanem az volt a szerepe, 
hogy a lángot, füstöt és égéstermékeket „visszavezes
se" a tüzelőberendezés egyetlen nyílásához, feltétele
zése meglehetősen ingatag lábakon áll. A két emlí
tett rajzon a felfelé keskenyedő forma talán a pers
pektivikus rövidülés ügyetlen visszaadásával keletke
zett. 

30. Lektoromnak, Holl Imrének tartozom köszönettel a 
figyelmeztetésért: a H. S. Lautensacknak a bécsi Hof
burg ebédlőjét ábrázoló rézkarcán (FRANZ 6 2 - 6 3 . 
old., 20. ábra) látható kályhát nem dobozos, hanem 
negatív gyémántmetszéses mustrájú csempékből 
rakták, így szempontunkból figyelmen kívül kell 
hagyni. 

31. Az 5/c/III. típus N.58.427. ltsz.-ú töredéke. Az elmet
szett felület alig nagyobb 1 cm-nél, de egyenesre vá
gott és mázazott, tehát nem hibás darabról van szó. 
A várban helyben nem folyt csempegyártás, a kály
hába be nem épített selejttermék már csak ezért sem 
kerülhetett ide. 

32. STRAUSS 1940. 17. 
33. FRANZ 42. (14. kép) 
34. A ravensburgi, a merani, a hohensalzburgi, az ochsen-

furti és a füsseni kályhát idéztük, ill. fogjuk idézni 
különböző szempontokból a nagyvázsonyihoz pár
huzamként. 

35. A budai lovagalakos kályha Holl Imre számításai sze
rint 273 cm magas lehetett. HOLL 1958. 260-261 . ; 
IDEM 197l/a 180-183. A tatai lovagalakos kályhára: 
B. SZATMÁRI Sarolta: A tatai lovagalakos kályha = 
Új Forrás 1. 1982. február 79.; KERTI Károly, ifj.: 
A lovagalakos kályha rekonstrukciójáról = Krónika. 
A Komárom megyei múzeumok tájékoztatója IV. 
Tata, 1975. 28 -29 . A lindauival rokon pozsjanyi kály
ha feltételezett magassága 260 cm. HOLCIK 1972. 
113. ő rekonstruálta a garamszentbenedeki (Hronsky 
Benadik) kályhát is. HOLCIK 1978. 21. (14. kép) A 
wädenswili toronykályha magassága 250 cm körül 
mozgott. ZIEGLER 79-82 . 

36. A néprajzi anyagban legáltalánosabb kályhatípus hasáb 
alakú tűztere 4 - 6 szem széles és 3-6 sor magas. Rajta 
szűkebb, henger vagy hasáb alakú, párkánnyal lezárt 
felsőtest ül. Magyar Néprajzi Lexikon. Főszerk.: 

37. 

38. 

39. 

40. 

41 . 

42. 

43. 

44. 
45. 

46. 

47. 

48. 
49. 

50. 

ORTUTAY Gyula. 3. kötet. Akadémiai. Budapest, 
1980.7. 
A tiroli reneszánsz kályhák alsó- és felsőtestének csem
pesorai közti viszony 4 : 4, 4 : 5, 4 : 6, 4 : 7 . A z egy 
sorba rakott csempék aránya az alsótesten: 4,5 : 4,5, 
4,5 : 6, 4,5 : 7, 5 : 7, 6 : 6. Magasságuk 250-350 cm 
között ingadozik. RINGLER 51. (160. jegyzet) 
Az 1750-1776 között keletkezett tervrajzokat közli: 
CS. SEBESTYÉN Károly: Szegedi tüzelő- és fűtőbe
rendezések a XVIII. században = Dolgozatok (Szeged) 
VII (1931) 1-2 213-225 . Valamennyi kályha alsó
teste négyszögletes, egy-egy élük hossza 80-120 cm, 
de általában magasabbak, mint szélesebbek. Felsőtes
tük is hasáb alakú, és karcsúbb a tűzszekrénynél. 
Mindkettőt párkány zárja le szinte valamennyi kály
hán. Zömük teljes magassága 2,0-2,5 m. 
A ravensburgi kályha Stuttgartban őrzött változatán 
a III. Frigyes alakjával díszített csempék külön sort 
alkotnak. FRANZ 49.,- NAGEL 7-8., ' HOLL 1958. 
276. (105. kép);IDEM 1975. 213. (57. kép) 
A merani kályha felsőtestének első sorában a csempék 
a Hortus conclusus jelenetét, a második sorban gótikus 
szamárhátív alatt a trónoló Miksa császárt, a harmadik
ban címereket, a negyedikben pedig Szt. György és a 
sárkány küzdelmét ábrázolják. A felettük húzódó 
párkány nem más, mint címertartó angyalok sora a 
13 osztrák tartomány festett címerével. WALCHER 
V. MOLTHEIN 1909. 328.- RINGLER 33-34 . ; 
NAGEL 10.,-FRANZ 54. 
A csempeszélességként adott, ill. kiszámolt értékek
hez nem lehet olyan közös többszöröst találni, amely 
egy kályha felsőtestének szélessége esetében még reá
lis érték lenne. 
WALCHER V. MOLTHEIN 1905. 239.,-FRANZ 58/, 
GEBHARD, Torsten: Kachelöfen. Mittelpunkt häus
lichen Lebens. Entwicklung, Form, Technik. Verl. 
Callwey. München, 1980. 15.; PRODINGER, Frie
derike: Der Ofen in der Goldenen Stube der Hohen-
salzburg = Alte und moderne Kunst 17 (1972) 3. 
WALCHER V. MOLTHEIN 1905. 239.; STRAUSS 
1940.41. 
L. a 30. jegyzetet! 
Az alábbi táblázat a felsőtesten helyet foglaló csem
pék szélességére vonatkozó adatokat tartalmazza, 
és mutatja, miként alkalmaztuk számításaink során a 
2. sorban felfedezett arányokat a többi sor csempéire 
is. A bekeretezett számok az ismert és kiindulási 
pontként szolgáló méretek. Az ún. félcsempéknek (tu
lajdonképpen nem pontosan felezett méretűek!) és 
a sarokcsempéknek a teljes méretű darabokhoz való 
viszonya minden sorban egyforma. 

egész csempe félcsempe sarokcsempe 
1. sor 32 19 13 cm 
2. sor 29 Ш ПЦст 
3. sor 15 11 cm 
4. sor 23 13 10 cm 
Mivel a lábazati és az övpárkányt illetően semmilyen 
hiteles adattal nem rendelkeztünk, a koronázópár-
kánnyal megegyező magassággal rekonstruáltuk őket, 
de nem csempékből, hanem építészeti tagozatokból. 
Az alsótesthez készített kettévágott csempe nem is
mert, így pontosan felezett mérettel (12,5 cm) dolgoz
tunk. 
A tűztér alapterülete (belső méret): 100 x 104,5 cm. 
Az alsótest magassága a két párkánnyal együtt: 8,7+ 

100*8,7 = 117,4 cm. 
A felsőtest egyes csempesorainak méretei: 

külső méret belső méret 
l . sor : 101 x 90 cm 83 x 72 cm 
2. sor: 93 x 82 cm 75 x 64 cm 
3.sor: 85 x 74 cm 67 x 56 cm 
4. sor: 77 x 66 cm 59 x 48 cm 
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51 . Valamennyi sorban az apródalakos csempék mélysé
gével számoltunk (9 cm). A sziklás talajos töredék 
mélysége: 6,7 cm. Teljesen bizonytalan, hogy a kályha 
alsó- vagy felsó'testébe volt-e beépítve, ezért méretét 
számításaink során nem vettük figyelembe. 

52. Az apródalakos csempék 38 cm-es magasságát vettük 
számítási alapul. 

53. A 77 x 66 cm-es tetőn egyik oldalon 4 egész, a mási
kon 3 egész és egy felezett méretű csempe fért el. 
Utóbbiból nem került elő töredék, de meglétét felté
teleznünk kellett. 

54. Eckert Péter kályhásmester közlése 
55. PARÁDI 1957. 184. 
56. KOZÁK Károly: A sümegi vár XV-XVII. századi 

kályhái = VMMK 11 (1972) 285. 
57. Eckert Péter kályhásmester megfigyelése 
58. HOLL 1958.252-264. 
59. Uo. 276. - A szlovéniai fát ölelő oroszlános csem

péket (valamennyi másolat!) vizsgálva E. Cevc is a 
ljubljanai sziklás altalajos példányt vélte a legrégebbi
nek. CEVC, Emilijan: SrednjeveSke pecnice z moti-
vom leva na Slovenskem = Tkalcic'ev Zbornik 1955. 
117. 

60. Az elterjedési térkép elkészítéséhez Holl Imre 1975-
ben publikált (de nyilván már néhány évvel korábban 
összeállított) és az addig közölt leleteket összegző tér
képét használtuk alapként (HOLL 1975. 214. old., 
59. kép), de kibővítettük az azóta közzétett anyag
gal. A lovagalakos kályhával valamilyen kapcsolatban 
álló, Holl adatgyűjtésének lezárása óta ismertté vált 
kályhacsempék a következők: 

a műhely eredeti termékei: 
Bátmonostor: az ásató sajnos nem közli, mely tí-
pus(ok)ról van szó. BICZÓ Piroska: Régészeti kutatá
sok a középkori Bátmonostor területén = Műemlék
védelem XXV (1981) 2 107. 
Csesznek: nyomtatásban csak az 5 - 6 . típus említése 
szerepel (HOLL 1984. 217.), a publikálatlan anyag
ban azonban további eredeti darabokkal is talál
kozhatunk (László Csaba közlése). 
Győr: a Káptalandombon a 6. típus egy eredeti példá
nya került elő, keretében bal oldalt Szt. Mihály más
honnan addig nem ismert figurájával. SZŐKE, Béla 
Miklós-T. SZŐNYI, Eszter-TOMKA, Péter: Aus
grabungen auf dem Káptalandomb in Győr = Mittei
lungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften 8 - 9 (1978-79) H O 
H L ; HOLL 1984.216. 
Muhi: a 16. típus egy eredeti, de már elkopott nega
tívval készített töredéke. MICHNAI Attila: Közép
kori tárgyak a régi Muhiról = Communicationes Ar-
chaeologici Hungáriáé 1982. 138., 151. (13. kép 1.) 
Ozora: a várkastély leletanyagában a lovagalakos mű
hely eredeti termékei közt eddig nem ismert típusok 
is előfordulnak (Feld István közlése). 
Ötvöskónyi: a Báthori kastélyból a pelikános csempe 
két példánya. MAGYAR 1974. 31., 46.; IDEM 1976. 
103.,-HOLL 1984. 215. 
Sopron: a griffes csempe egy már régen közzétett 
másolata után a Templom u. 2-ben feltártak egy áttört 
töredéket is, valószínűleg a névadó 5. típusból. HOLL 
1984.216. 
Vasvár: az itt előkerült másolatok már régóta ismer
tek voltak, nemrégiben azonban a 6. típus egy az ere
deti negatívval készített, de mázatlan töredékét is 
sikerült felfedezni a régi ásatási anyagban. HOLL 
1984. 216. 
Várpalota: az 1962-es ásatás leletei között akadtak rá 
a pelikános csempe szélének töredékére. HOLL 1984. 
217. 

a lovagalakos kályha csempéinek másolatai: 
Csesznek: a várban nemcsak eredeti darabok, hanem 

másolatok is előkerültek. Az információért ismét 
László Csabának tartozom köszönettel. 
Hahót-Alsófa kospuszta: a griffes és a pelikános csempe 
mázatlan másolatai. VÁNDOR 6-7 . , 13. 
A külföldi irodalomban Öhringen környékéről (NSZK) 
közöltek egy lovagalakos agyagnegatívot, amely 
úgy készült, hogy az eredeti csempét nyomták 
bele az agyagba. Nem áttört kivitelű másolatokat lehe
tett készíteni vele. LUTZ 40. (14-15 . kép) 

a lovagalakos műhely termékeinek hatására készí
tett, de új típusok: 

Nagymágocs: ún. népies kályhacsempék között került 
elő egy olyan fekvő oroszlánt és két fát ábrázoló 
csempetípus, amelynek mintája önálló kompozíció, 
de mestere a budai 2. típus (vagy annak egy másolata) 
ismeretében készítette azt. SZATMÁRI Imre: Stove-
tiles of the Late Middle Ages from Nagymágocs = 
III. Internationale Archäologische Studentenkonfe
renz. Pécs, 9 -12 . November 1982. Hrsg. v. Judit 
TAMÁSI und Gábor VÉKONY. ELTE Universitäts
presse. Budapest, 1983. 230.; IDEM: Későközépkori 
kályhacsempék Nagymágocsról = Acta Antiqua et 
Archaeologica. Supplementum V. Régészeti tanul
mányok I. Szerk.: FODOR István. Szeged, 1985. 56., 
60. 
Erdélyből 1980-ban közöltek olyan csiki alakos kály
hacsempéket, amelyek a lovagalakos típusra vezethe
tők vissza (a csíkszeredai múzeum 1515-ös évszámú 
lovagalakos csempéje,- a csíkszentkirályi egykori And
rási kastélyból származó hasonló csempék; a csíkszent
imrei és gyergyószárhegyi kopjás lovast ábrázoló pél
dányok). DEMÉNY István Pál-JÁNOS Pál-KRIS-
TÓ Tibor: Csíkból előkerült alakos kályhacsempék = 
Aluta X-XI (1980) 244-248. Székely keresztúr 
környékéről is került közzétételre a közelmúltban 
néhány ide sorolandó darab, Csekefalva, ill. Székely-
keresztúr lelőhellyel. BENKÖ Elek-UGHY István: 
Székelykeresztúri kályhacsempék. Kriterion. Bukarest, 
1984. 51 . (11. rajz), 5 9 - 6 0 . (27. rajz); a 12. old.-on 
a lovagalakos kályha motívumainak erdélyi és Kárpá
tokon túli elterjedésére vonatkozó további új ada
tokkal. 
A Felvidéken a garamszentbenedeki (Hronsky Bena-
dik) kályhát készítő műhely dolgozott a lovagalakos 
kályha fát ölelő oroszlános, címertartó angyalos és 
mérműves (6. típus) csempéje nyomán. HOLCIK 1978. 
V - V L , 48. kép. Ugyancsak a budai kályha 2. csempe
típusa nyomán készülhetett a trencséni (Trencin) vár
ból származó fát ölelő oroszlános csempe, amelyen az 
oroszlán bal felé fordul, az ábrázolás tehát épp tükör
képe az eredetinek. HOLCIK 1978. 47. kép. 
A középkori magyar állam területén kívül Morvaor
szágban bukkantak újabb, a lovagalakos kályha típu
sainak hatására készült darabokra. 

Brno: a griffes, a rozettás és a kölykeihez hajló orosz
lános csempe utánzatai. MICHNA 1974. 194., 197 — 
199. 
Koberice: Holl az említett térképen csak másolatokat 
jelöl, de azóta előkerült a griffes csempe egy leegy
szerűsített változata is. MICHNA 1974. 192. 
VySkov: a griffes és a rozettás csempe utánzatai. 
MICHNA 1974. 192., 197. 

A lovagalakos kályha műhelyével rokon délnémet 
eredetű csempék elterjedésének térképre vitelekor nem 
szerepelt a pozsonyi kályha. HOLCIK 1972. 115.; 
IDEM 1978.20. (42 -43 . kép) 

61 A külföldi kutatásban elterjedt egy félreértés, 
miszerint Holl Imre a budai lovagalakos kályha műhe
lyének motívumkincsét magyar eredetűnek vélte vol
na. Ezért vele mintegy vitába szállva a felső-rajnai 
műhely(ek) elsődlegességét hangsúlyozza FRANZ 5 0 -
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52., rá hivatkozva LUTZ 40., valamint STRAUSS 
1972. 25. és HOLCIK 1972. 105. Árnyaltabb véle
ményt képvisel MICHNA 1974. 202., aki szerint a lo
vagalakos kályha műhelyének különböző rozettás 
csempéi egy közös prototípusra, a felsó'-rajnai mű-
hely(ek) rozettás csempéire vezethetők vissza. Holl 
ezzel szemben soha nem állította, hogy a kályha helyi 
eredetű lenne, nem budai lovagalakos műhelyről, 
hanem a budai lovagalakos kályha műhelyéről be
szélt. HOLL 1983. 213. (29. jegyzet) A félreér
tésre valószínűleg Voit Pállal közösen megjelente
tett, idegen nyelvű munkájának egyetlen mondata 
adott alkalmat, amelyben a lovagalakos kályha műhe
lyének hazai, majd külföldi hatását tárgyalva Sváb
földet és Svájcot is említi. HOLL-VOIT 1963. 25. 
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JUDIT TAMÁSI 

DER AUS SCHACHTELFÖRMIGEN KACHELN AUFGESETZTE OFEN 
DER BURG VON NAGYVÁZSONY 

In der vorliegenden Arbeit wird erzielt, die höchst bedeut
same, aus der Blütezeit der Kinizsi-Burg von Nagyvázsony 
stammende Gruppe spätmittelalterlicher Ofenkacheln dar
zustellen. 

Beschreibung der Kacheln 
Die behandelte Kachelgruppe, die sogenannten schachtei

förmigen Kacheln vertreten eine spezifische Variante in dem 
Kachelfundmaterial. Sie verfügen über (fast) vertikale, recht
winklige Seitenwände, ihr plastisch verzierter Boden ist nach 
aussen gewandt. Jede der Gruppe angehörende Kachel wurde 
in zwei Schichten (dunkelrosa-hellgelb) ausgebrannt und mit 
grüner Bleiglasur überzogen. 

Die hierzu zählenden, teils unrekonstruierbaren, teils 
auf Grund von Analogien rekonstruierten 11 Kacheltypen 
sind auf den Abbildungen 1 —15. zu betrachten. 

Rekonstruktion und Lokalisierung 
Aus unseren schachteiförmigen Kacheln hat nur ein Ofen 

mit kubischem Unter- und Oberteil aufgebaut werden 
können, obwohl die zeitgenössischen Darstellungen der aus 
schachteiförmigen Kacheln aufgesetzten Öfen eher für die 
Anwendung eines polygonalen Oberteils sprechen. (Abb. 16., 
18.) Das interessanteste Element unseres rekonstruierten 
Ofens ist die längs durchgeschnittene Eckkachel, deren Son
derfunktion darin bestand, dass hinter ihren Boden — da sie 
nur eine Seitenwand hatte - die nächste, ihr sich im Recht
winkel anschliessende Kachel eingeschoben werden konnte. 

Im Falle des Feuerkastens haben wir mit der Grösse der 
Löwenkachel (Typ 3) gearbeitet, der sich stufenweise veren
gende Oberkörper war aufgrund der sich gleichmässig veren
genden Kacheltypen ganz eindeutig zusammenzustellen. 
(Abb. 19.) Leider stehen uns gar keine Anhaltspunkte 
darüber zur Verfügung, wo dieser ungefähr 3 m hohe Ofen 
in der Burg gestanden hat. 

Fragen der Werkstatt und der zeitlichen Einordnung 
In unserem Material lassen sich zwei kleinere Gruppen von 

Kacheln absondern, die uns in der Datierung und der Be
stimmung der Werkstatt beihilflich sein können. Die erste 
Gruppe (Typ 2 und 3) stammt aus der wohl bekannten, in 

die 50er Jahre des 15. Jahrhunderts datierten Werkstatt des 
Budaer Ritterofens. (Abb. 20.) Zu der anderen Gruppe ge
hören die Rosettenkachel, die aufgrund von stilistischen 
Erwägungen ins Ende des 15. Jahrhunderts datiert wurde, 
weiterhin die Wappen- und die Pagenkacheln. Letztere sind 
Erzeugnisse einer königlichen Werkstatt vom Ende der 
Regierungszeit des Ungarnkönigs Matthias, die immer mit 
demselben Musterinventar gearbeitet, die Verzierung der 
erzeugten Kacheln aber den Ansprüchen des Auftraggebers 
entsprechend manchmal modifiziert hat. So wurden z. B. 
die Pagenkacheln - im Vergleich zu ihren Visegrader Analo
gien - verengt, halbiert oder längs durchgeschnitten, bzw. 
unten mit einem leeren Streifen erhöht. 

Da der steirische Panther (Typ 4/c) auf die österrei
chischen Kriege des Königs Matthias hindeutet und dadurch 
die Kacheln in die 80er Jahre des 15. Jahrhunderts einord
nen lässt, und da der schachteiförmige Ofen der Nagyvázso-
nyer Burg höchst wahrscheinlich zur Zeit des von Kinizsi 
beanspruchten grossen Umbaus (80er Jahre des 15. Jahrhun
derts) aufgesetzt wurde, muss die bisher festgestellte Chro
nologie der dazugehörigen Kacheln aus der Werkstatt des 
Budaer Ritterofens und damit die chronologische Bewer
tung der ganzen Werkstatt überprüft werden. 

Sich an die tschechische (Smetánka, Kouba) und mäh
rische (Michna) Forschung, weiterhin einige ausländischen 
(Franz) und einheimischen (Feld) Kollegen knüpfend sind 
wir der Meinung, dass die in Ungarn und in den Nachbahrlän-
dern bekannten originalen Exemplare des Ritterofens nicht 
früher als in den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts aufge
stellt werden konnten. Dafür sprechen auch die baugeschicht
lichen Beweise mehrerer Fundorte (Eger, Egervár, ötvöskó-
nyi, usw.). Ihre Werkstatt, deren Erzeugnisse sich in vielen 
Varianten auf einem ungewöhnlich grossen Gebiet verbreitet 
haben, hat ungefähr 25 Jahre lang, von den 70er Jahren bis 
zum Ende des 15. Jahrhunderts gearbeitet, und ist inzwi
schen in einer bisher noch nicht geklärten Weise mit der die 
Rosetten-, Wappen- und Pagenkacheln produzierenden Werk
statt (oder Werkstätten?) in Verbindung geraten. Der Schwer
punkt ihres Betriebes fiel in die 1480er Jahre - damals 
entstand auch der aus schachteiförmigen Kacheln bestehende 
Ofen der Nagyvázsonyer Burg. 
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