
KOZÁK KÁROLY 

KERÁMIATÖRTENETI TANULMÁNYOK 
(DUNÁNTÚL) 

A nagyvázsonyi-, sümegi- szigligeti vár ásatásai, az 
ott előkerült régészeti anyag feldolgozásai és további 
rendezése, valamint Veszprém Megye Régészeti To
pográfiájának megjelenése sarkallt bennünket arra, 
hogy a kerámiatörténeti tanulmányokat folytassuk, 
elsősorban Veszprém megyét illetően. A Dunántűi 
más helyein végzett régészeti kutatások lehetővé tet
ték, hogy a fent említett kutatási területet kissé ki
szélesítsük. 

Jelen munkánkban elsőként a sümegi- és a szigli
geti vár XVII. századi kerámiájáról írott dolgozatun
kat folytatnánk, egészítenénk ki, majd a várásatá
sok további kerámiai leleteit ismertetnénk. Ez utób
biak közé tartozik az edényfülek jellel ellátott — mes
ter-, vagy személy, birtokjegy — csoportja. 

Ezek így együtt jó tájékoztatást adnak majd a 
megye - és a Dunántűi - XVII. századi kerámiamű-
vességére, bepillantva a XVI. századi előzményekbe és 
a XVIII. századi továbbélésre. Úgy gondoljuk, hogy e 
munkánkkal teszünk egy lépést veszprémi — dunántú
li, későközépkori-űjkori - kerámiaművesség jobb 
megismerése felé. 

E kisebb-nagyobb feldolgozásokból összeállított 
munkákat egy több mint tíz évvel ezelőtt 
Veszprémben megtartott előadás anyagának közlésé
vel vezetném be, amely az első próbálkozásnak tekint
hető a felvetett kérdésben. Azóta több szerző 
munkája foglalkozott a megyében végzett legutóbbi 
ásatásokkal (pl. Sarvaly), amely gazdag kerámiaanya
got is közöl, de az a korábbi előadásban felvázolt ké
pen nemigen változtat, ahhoz további anyagot szolgál
tat.bővíti azt. 

Más munkák a megye középkori kályhacsempe 
anyaga egy zárt részének értékelését választották fel
dolgozásuk céljául. Mi e kérdéssel most nem kívánunk 
foglalkozni, ezt egy későbbi feladatnak tekintjük. 
Reméljük, hogy munkánk e vonatkozásban is hasznos 
lesz az e kérdéssel később foglalkozó kutatók 
számára. 

Ezek után sorra vesszük a nagyobb célkitűzésen 
belül végzett feldolgozásokat, az időrend figyelembe 
vételével. E munkák egyik része a választott kérdések
nek csak egyik, kezdeti része, azokat folytatjuk és bí
zunk abban, hogy hamarosan azok is közlésre kerül
nek.1 

I. 
VESZPRÉM MEGYE KÖZÉPKORI ÉS 

ÚJKORI KERÁMIÁJA 

A megyében az elmúlt két évtizedben több olyan 
nagyobb, több évig tartó ásatás folyt, amely során 
jelentős mennyiségű kerámiai anyag vált ismertté 
(nagyvázsonyi, sümegi, cseszneki, szigligeti vár, Zala
vár stb.). Ezt az anyagot bővítették a falu-, templom-
és kolostorásatások. 

A megye régészeti topográfiájának elkészítéséhez 
szükséges terepbejárások is jelentős mértékben meg
emelték a vizsgálható anyag számát. Az említett ása
tásokkal foglalkozó feldolgozások és a topográfia 
megjelent négy kötete felveti a lehetőségét annak, 
hogy — ha csak vázlatosan is — megkíséreljük 
összegezni a megye kerámiatörténetére vonatkozó 
ismereteinket. 

Az Árpád-kori anyaggal most nem foglalkozunk, 
mert az Önmagában is nagy munkát jelent majd a fel
dolgozónak. A tatárjárás utáni időszak azonban jelen
tős változást hozott a kerámiaművességben, csakúgy 
mint más területen (pl. építészet). A kézzel hajtott 
fazekaskorongot felváltja a gyorsabb és mindkét kezet 
szabaddá tevő, lábbal hajtható korong. Új, a korábbi
nál sokkal változatosabb formájú és finomabb falú 
edények jelennek meg. A külföldről behozott faze
kasáru is hatással volt a helyi mesterek munkájára. 

A megye XIV. századi kerámiája, illetve az 
ásatások alapján e korra meghatározható anyag igen 
csekély. Ezzel részletesebben az Árpád-kori és a 
XIV-XV1. századi Veszprém megyei kerámialeletek 
meghatározott anyagának ismeretében lehet majd 
foglalkozni. 

XIV. századi edények. 

A megye XIV. századi kerámiáját képviseli és némi 
utalást ad arra az a szép formájú, finom anyagú, fes
tett palack, amely Zalaváron került elő. A palackba 
pénzt rejtettek (magassága: 28,6 cm; 1. ábra)} 

Hasonló festéssel, vörös sávokkal díszítették a sü
megi vár egyik sárgásfehér, finom anyagú, hatszögletű 
„pohártöredékének" talprészét is, amely a várban 
előkerült nagyszámú leletanyagban egyedi darabnak 
mutatkozik. Nem lehetetlen, hogy ebbe a csoportba 
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/ . ábra. Vörös vonalakkal festett palack Zalavárról (XIV. 
sz.) 
Abb. 1. Büttel aus Zalavár mit roten Linien bemalt (XIV. 
Jh.) 

sorolhatjuk egyszer a Dabronyban terepbejáráskor 
talált, sárgásfehér pohár talptöredékét, amelyet az 
előkerült többi kerámialelettel együtt, XIV-XV. 
századra határoztak meg a topográfiában. Fel kell 
azonban figyelnünk arra, hogy ezeket a meghatáro
zásokat kis töredékek alapján tették. Feltételezhető, 
hogy e korhatározásokat pontosabbá tehetjük a 
megye kerámiatörténetének folyamatos kutatásával. 

XV. századi edények. 

Az e században készített edények vizsgálatához 
nagy segítséget nyüjt a sümegi várnak az öregtorony 
ÉNy-i sarkánál feltárt leletegyüttese, amely az emelet
re vezető csigalépcső alatti rétegből (2. ábra) került 
elő. A leleteket egy bécsi éremlelet és a rétegviszo
nyok alapján határozhattuk meg. Jellemzőjük a ho
mokkal soványított, vörösre égetett anyag és a szép 
formák. A leletegyüttes teljes feldolgozására még nem 
került sor, két poharat azonban már sikerült Összeál
lítani és kiegészíteni. Az egyik kehely alakú, finom 
nyakkal és talppal. Oldalát kívülről a száj perem alatt 
körbefutó hornyok és bordák (3. ábra) tagolják. A 
másik talpas pohár formája merőben más, fordított 
harang alakjára emlékeztet és bepecsételt mintával 
díszített. Hasonlóan díszített darabok a még feldol
gozatlan töredékek között is vannak.3 

Hasonló anyagúak a poharakkal együtt talált na
gyobb edények, fazekak töredékei is. A töredékek 

2. ábra. A sümegi vár öregtornyának ÉNY-i sarkánál feltárt 
csigalépcső 
Abb. 2. Wendeltreppe, die an der NW-Ecke des „Alten 
Turm"-s in der Burg Sümeg freigelegt wurde 

3. ábra. Vörösbarna anyagú pohár (XV. sz.) 
Abb. 3. Becher aus rötlich-braunem Material (XV. Jh.) 

alapján kisebb és nagyobb méretű edényekhez tar
toztak. Két darab azonos anyagú, kiegészíthető fedő 
töredék is volt (4. ábra) ebben az anyagban. Az egyik
kel formailag nagy hasonlóságot mutat a csepelyi 
nemesi udvarház feltárásakor előkerült fedő.4 Felte
hető, hogy az azzal együtt előkerült fazék, bögre, 
korsó bizonyíték a XV-XVI. századi kerámiaműves-
ség közti átmenetre, a forma egy ideig való megőrzé
sére. 
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4. ábra. Vörösbarna anyagú fedő' és pohár (XV. sz.) 
Abb. 4. Becher und Deckel aus rötlich-braunem Material 
(XV. Jh.) 

Balatonrendesen egy kisebb méretű füles bögrét, 
Gyenesdiáson pedig egy öntözőrózsás cserépkorsót 
találtak. Ezeket a darabokat is a XV. századi készít
mények közé sorolták. Nyirádon, Deáki-pusztától 
ÉK -re, egy templom csekély maradványai közelében 
sok középkori edénytöredék volt. Ezek között két 
cseréppohár talptöredékét, a XV. századra határoz
ták meg. A nyakrészen négy sorban körbefutó, bepe
csételt díszítés, valamint a forma emlékeztet a fent 
leírt, vörösre égetett sümegi poharakra. Ezekkel 
együtt említenek egy korsófül töredéket, amelynek 
tetején két, égetés előtt behúzott vonal között elhe
lyezett tűzdelt díszítés látható. Hasonló díszítést a 
sümegi- és a szigligeti vár XV. századi leletei között 
is találunk. Nyirád DNY-i határrészén van a Gerencsér 
nevű rész, amely minden bizonnyal az egykori fazekas 
település emlékét őrzi. Egy másik ilyen név a Fazék
föld Devecsernél. A régészeti topográfiában innen sok 
edényperem található. Ezek között sok olyan XIV-

5. ábra. Szürke („osztrák") edényperem bepecsételt jellel 
(XV. sz.) 
Abb. 5. Grauer („österreichischer") Geschirrand mit ein
geprägten Zeichen (XV. Jh.) 

XVI. századra meghatározott darab van, amely nagy 
hasonlóságot mutat a sümegi vár XV-XVI. századi 
peremtöredékeivel (Bazsi, Csabrendek, Nyirád, Ne-
meshany, Sümegcsehi, Sümegprága stb.).5 

A fent említett lelőhelyek közül Deáki, a mellette 
lévő Gerencsér és Csabrendek azért is fontos 
számunkra - az ott talált és itt említett leletek mel
lett - , mert ezekhez kapcsolódnak a legkorábbi ok
leveles emlékek is, amelyek a kerámiaművességgel 
kapcsolatosak a megyében. A csábi nemesek kérésére 
1335-ben határjárást végeztek a tarkányi földeknél. 
A felvett jegyzőkönyv említi az „Usa utat", Deákit és 
az Agyagliknak nevezett helyet. Ez a hely megfelel 
a Dörögd-pusztánál lévő, máig is Gelencséresnek, 
Gelencsérgödröknek nevezett helynek. Ilyen, fazekas
sággal kapcsolatos, névnek tartjuk a Devecserhez 
köthető Fazékföldet. Annál inkább is, mert a deve-
cseri vár is igényt tarthatott hasonló jobbágyszolgál
tatásra.6 

A megye XV. századi kerámiájával kapcsolatban 
megemlíthetjük azokat a redukált égetésű, kívül gra-
fitos, szürke edénytöredékeket, amelyeknek erősen 
kihajló, legömbölyített szélének tetején az osztrák 
(„bécsi") műhelyek bepecsételt jegye található, egy 
címerszerű keretbe foglalt „kereszt", felette egy 
plasztikus vonalka (5. ábra). Ezek a darabok, edények 
kereskedelmi áruként kerültek a megyébe (Dabrony, 
Sümeg stb.).7 

XVI. századi edények. 

A megyében három pénzzel keltezhető XVI. szá
zadi edény került elő. Ezek segítséget nyújtanak az 
egyéb helyeken talált leletek készítési korának megha
tározásához. A Szápár falu mellett talált kisméretű 
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6. ábra. XVI. századi edények a sümegi várból 
Abb. 6. Geschirre aus dem XVI. Jh. aus der Burg Sümeg 

7. ábra. Belül mázas fazék (XVI-XVII. sz. ford.) 
Abb. 7. Topf mit Innenglasur (Jahrhundertwende XVI-
XVII) 

füles bögrében 1540-ben vert érem volt a legkésőbbi. 
A jól iszapolt anyagból készített bögre belső részét és 
peremét halványzöld máz borítja. Igen hasonlít e te
kintetben és anyagában is az ország más területein 
található, hasonló korú edényekhez (Buda, Eger, 
Fegyvernek stb.). 

Balatonfőkajáron egy cserépkancsóban 9015 darab 
pénz volt. A legkésőbbi I. Rudolf 1593-ban vert kör
möci tallérja volt. A szépen formált, karcsú, gazdagon 
tagolt nyakú korsónak nagy, ívelt füle van. Szájnyí
lása a füllel szemben csőrszerű. 

Padragkúton 1930-ban egy kisebb cserépedényben 
418 db ezüstpénzt találtak. A legkésőbbi veret 1609-
ből való. A vastagfalú, rosszul égetett edény töredé
kesen került a veszprémi Bakonyi Múzeumba.8 

A pénzzel jól meghatározható három edény mutat
ja, hogy a XIV-XV. századi anyag formailag bővült, 
s a felhasználást illetően is gazdagodott. Elég nehéz 
megkülönböztetni a XVI. századra keltezhető anya
got a XVII. század elején, vagy első felében használt 
daraboktól. Ezeknek ugyanis anyaga és a formái is 
közel állnak egymáshoz. E tekintetben a XV. és a 
XVI. századi anyag szétválasztása lényegesen köny-
nyebbnek látszik. A sümegi vár egyik kisméretű, az 
általánostól elütő formájú (széles fenékrész) edénye 
nagy hasonlóságot mutat egy nagykátai edénnyel, 
amelyet XVI. századi pénzekkel rejtettek el a földbe. 
Az ezzel együtt bemutatott bögrék a XVI-XVII. 
században egyaránt használatos formáknak mutatkoz
nak (6- 7. ábra).9 

Ugyancsak a XVI-XVII. század fordulója tájára 
keltezhető az a különös rendeltetésű darab, amely a 
sümegi vár öregtornyának D-i oldalán került elő nagy 
számban. A finom kis nyakkal és szájnyílással záródó 
„edény" oldalán köralakú nyílások helyezkednek el. 
A vékonyfalú kis edényke rendeltetését nem ismer
jük. Valószínűnek látszik, hogy a török építészetben 
használt, kupolába épített edényekhez hasonló ren-

8. ábra. „Léleklyukas" edény a sümegi várból (XVI-XVII. 
sz. ford.) 
Abb. 8. ,,Gelöchertes" Geschirr aus der Burg Sümeg 
(Jahrhundertwende XVI -XVII). 

330 



deltetése volt ezeknek is. Hasonló rendeltetésű edé
nyeket figyeltek meg a pécsi Jakováli Haszán dzsámi 
kupolájában (8. ábra).1 ° 

Mindenképpen a megye XVI. századi kerámiájá
nál kell megemlítenünk azt a kisméretű, többszínű 
mázzal díszített, címeres korsótöredéket, amelyet a 
sümegi vár K-i töltésében találtunk. Egy hasonló 
darab Kőszegen került elő. Készítésének ideje a XVI. 
század közepe tája. Ez is Németország, Ausztria felől, 
kereskedelmi áruként került a megyébe, feltehetően 
a püspökség 1552 után ide történt költözése után. 

XVII. századi edények. 

E korból már számos leletegyüttes áll rendelkezé
sünkre. Ezeknek alapján - elsősorban a sümegi és a 
szigligeti várásatás leletei segítségével - , már eddig is 
végeztünk vizsgálatokat a megye XVII. századi kerá
miatörténetének kutatása terén. Jól kirajzolódott egy 
feltehetően Sümegen dolgozó fazekasműhely körvo
nala. A XV. századhoz képest megváltozik a fedők 
formája, könnyebbek lesznek és gombjuk jobban 
formált. A nagyméretű, karcsú fazekak is jól formál
tak, aránylag vékony falúak. A lábasok között van 
két fülű is (9-11. ábra) - ez a korábbi típus - és 
van hosszú nyélrésszel ellátott is. A szigligeti le
letek között mázatlan, kívülről vonalakkal (fes
tett) díszített kis bögre található, amely még 
XVI. századinak mutatkozik. A sümegi leletek között 

9. ábra. XVII századi fedők 
Abb. 9. Deckel aus dem XVII-ten Jahrhundert 

10. ábra. XVII. századi fazék 
Abb. 10. Topf aus dem XVII-ten Jahrhundert 

11. ábra XVI -XVII. századi lábasok 
Abb. 11. Pfannen aus den XVI XVII. Jahrhunderten 



I 

12. ábra Bögre a XVI-XVII. század fordulójáról 
Abb. 12. Töpfchen aus der Zeit der Jahrhundertwende 
XVI-XVII 

13. ábra Kancsók és korsók a várból (XVII. sz.) 
Abb. 13. Krüge und Kannen aus der Burg (XVII. Jh.) 

viszont egy hasonló formájú füles bögre XVII. századi 
leletekkel együtt került elő (12. ábra).11 

Egy külön csoportot alkotnak a kancsók - egy
szerűbb és díszesebb kivitelben —, a korsók, az egysze-

14. ábra. XVII-XVIII. századi tányérok 
Abb. 14. Teller aus den XVII-XVIII Jahrhunderten 

75. ábra. Díszedény a palotából (XVII. sz. 2. fele) 
Abb. 15. Prunkgeschirr aus dem Palast (Zweite Hälfte des 
XVII. Jh.) 

rü és szépen díszített tálak és tányérok, valamint a 
díszkerámiának számító darabok. Ez utóbbiak közé 
számítanak a habán edények (13-14. ábra). A sümegi 
vár ásatásakor nagyszámú, kiemelkedő értékű, 
változatos formájú és díszítésű habán anyag került 
elő 1663-as és 1673-as évszámokkal. E tekintetben a 
megye az egyik legértékesebb habán edényegyüttest 
vallhatja sajátjának, amely a sümegi várban lévő palo
tához tartozott. 

Itt említjük meg a szépen formált és díszített pi
pákat is, elterjedésével a megyében a XVI. század 
végétől kezdve számolhatunk (15-16. ábra).12 

A megye kerámiatörténeti kutatásában jelentősek 
a középkori és újkori kályhacsempékkel és kályhasze
mekkel végzett vizsgálatok, feldolgozások. Sikerült 
meghatározni egy csoportot, amely a XV. században 
készült. Oroszlánnal és a sárkányölő Szent György
gyei díszített, redukált égetésű kályhacsempék töre
dékei megtalálhatók a sümegi váron kívül Csabren-
deken, Csepelyen, Nagyvázsony ban és Veszprémben, 
a megyén kívül pedig Vasvárott és Zalaegerszegen. 
A kályhához tartoznak azok a szürke anyagú, tál 
alakú, vastagfalú kályhaszemek, amelyeknek sarokda-
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16. ábra. Pipák, a várból (XVII. sz.) 
Abb. 16. Pfeifen aus der Burg (XVII. Jh.) 

17. ábra. Szt. Györgyös és oroszlános, szürke anyagú kályha
csempék (XV. sz. 2. fele) 
Abb. 1 7. Graue Ofenkacheln mit dem Bildnis von St. Georg 
und Löwenfiguren (2. Hälfte des XV. Jh.) 

rabjait (a félrészt) indás-rozettás díszítés fedi. A 
kályha teljes rekonstrukciója még nem készült el, de 
úgy véljük, ehhez tartozott egy címertartó angyal és 
feltehetően egy pelikánnal díszített darab is {17-18. 
ábra), amely a sümegi várban került elő.1 3 

A XV-XVI. század fordulója tájára tehető egy vö
rösre égetett, homokkal soványított anyagú kályha-

18. ábra. Címert tartó angyal, szürke kályhacsempe a várból 
(XV. sz. 2. fele) 
Abb. 18. Graue Ofenkacheln mit einem Engel mit Wappen 
in der Hand aus der Burg (2. Hälfte des XV. Jh) 
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19. ábra. A Sárkány
rend címerével 
díszített, vörös anyagú 
kályhacsempe 
a szigligeti várból 
(XVI. sz. eleje) 
Abb. 19. Rote 
Ofenkacheln, verziert 
mit dem Wappen des 
Drachenordens aus 
der Burg Szigliget 
(Anfang des 
XVI-ten Jh.) 



20. ábra. Végvári vitéz (szürke kályhacsempe) Abb. 20. Krieger aus der Grenzburg (graue Ofenkacheln) 

csempe töredék - az ahhoz tartozó tál alakú kályha
szemekkel és féldarabokkal együtt - , amelyen bal 
kezében, kettős kereszttel díszített pajzsot tartó vitéz 
alakjának részlete látható (megfelelője megtalálható 
a budai leletek között), talán annak felhasználásával 
készült néhány évtizeddel később.14 Ezt alátámaszt
hatja az is, hogy a szigligeti vár feltárásakor előkerült 
egy azonos anyagú, a Sárkányrend címerével díszí
tett mázatlan kályhacsempe (19. ábra) két töredéke. 
Feltehetően ehhez, vagy egy ezidőben készült másik 
kályhához tartozhatott az a hasonló anyagú kályha
szem, amelyet homlokfalán négy mélyített mezőjű, 
áttört tagból álló karéj díszít.15 

E helyen emlékezünk meg azokról a háromszög 
alakú oromcsempékről (szürke anyagúak) is, amelyek

nek homloklapját áttört, „mérműves" lap zárja 
le.16 

A kutatás szempontjából fontos az a szürke anya
gú, gyalogos végvári vitéz alakjával díszített kályha
csempe, amelynek több darabja a szigligeti vár ásatá
sakor került elő (20. ábra). Egy azonos méretű kály
hacsempét a mosonmagyaróvári múzeumban őriz
nek.17 

Ezt követően a XVII. századi zöldmázas kályha
csempékről és mázatlan tál alakú kályhaszemekről 
csak röviden emlékezünk, miután ezekről részlete
sebb feldolgozások készültek. A zöldmázas kályha
csempék között szép számmal találunk indás—leve
les, végtelen mustrás, gyémántmetszéses díszítésű 
darabokat. Egy darab kiemelkedik ezek közül, ame-
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21. ábra. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe rajza (Römer F.), töredéke a sümegi várból (1670) és az Iparművészeti 
Múzeum „másolata". 

Abb. 21. Zeichnung über die grün glasierten Ofenkacheln mit Doppeladlern (F. Römer), Fragment aus der Burg Sümeg (1670) 
und „Kopie" des Kunstgewerbemuseums 
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lyet címer díszít és évszám jelöl a készítő monogram
jával. A kályhacsempék Kőszegen készültek. (A vár
ban még több típusú, kétfejű sasos kályhacsempét 
találtunk, oromcsempéit általában delfin díszíti. 
(21. ábra). ) Bemutatunk egy zöldmázas, márványt 
utánzó kályhacsempét, amelyből igen sok darab (pár
kány, oromcsempe is) került elő az ásatásnál (22. 
ábra). A vár Öregtornyának első emeletén az 1970-
es években egy kiállítás keretében elkészült e kályha 
rekonstrukciója is.19 

A XVII. századi mázatlan, tál alakú kályhaszemek 
a sümegi várásatás igen nagy számban előkerült lele
tei közé tartoznak. Számtalan méret- és formabeli 
változata fordul elő, de mázas darab egy sem került 
elő. Legérdekesebbek közülük a félköríves- és három
szög alakú oromcsempék (23-24. ábra)?0 

Végezetül szólunk a sümegi várban talált felira
tos, évszámos téglákról. A kápolnában a feltáráskor 
több padlótégla került elő. Az egyiken, F, G. S. 0. 
monogramm és az OPERE szó utal a készítő szemé
lyére21 A vár XVII. századi építkezéseinél 
felhasznált téglákról szólva úgy gondoljuk, hogy tá
gabb értelemben ezek is a ,,kerámiaművesség"-hez 

22. ábra. Zöldmázas, márványutánzatú kályhacsempe a 
sümegi várból (XVII. sz. 2. fele) 
Abb. 22. Grünglasierte, marmorartige Ofenkachel aus der 
Burg Sümeg (2. Hälfte des XVII. Jh.) 

23. ábra. Mázatlan szemeskályhák oromcsempéi a sümegi várból (XVII. sz.) 
Abb. 23. Giebelkacheln eines unglasierten Ofens aus der Burg Sümeg (XVII. Jh.) 
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24. ábra. Mázatlan tál alakú kályhaszemek a várból (XVII. sz.) 
Abb. 24. Unglasierte schüsselartige Ofenkacheln aus der Burg (XVII. Jh.) 

sorolhatók, talán ezek is szolgáltatnak adatokat 
(agyaglelőhelyek stb.) a későbbiek során a megye ke
rámiaművességének megismeréséhez. A legkorábbi, 
évszámmal jelzett tégla 1649, Széchenyi György püs
pök nagyarányú építkezéseit jelzi. Ennek alapján 
sikerült meghatározni a Köves-bástya boltozatának és 
más bővítésének építési idejét. Ugyanez vonatkozik a 
K-i várfal mögötti épületeknek a Köves-bástya felé 
eső szakaszára is. 

Az 1693 P S jelzésű téglák Széchenyi Pál püspök 
építkezéseit jelzik. Ezek az Öregtoronynál kerültek 
elő nagyobb számban. Tükörírással készültek (a mes
terek képzettségére utal ez) az 1701 -es jelzésű téglák. 
Ezeknek száma azonban az előző kettőnél jóval szeré
nyebb volt. Ebből is következtethetünk az építkezé
sek mértékére. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a közölt 
anyag arra mutat, hogy Sümegen és közvetlen környé
kén a középkortól kezdődően több fazekasműhely, 
téglavető működésével számolhatunk. Ezeknek a 
működése - talán kisebb megszakításokkal a leg
újabb korig tartott. Ezt támasztja alá a sümegi fazeka
sok nagy száma a XVIII-XIX. században is.22 

II. 
MESTERJEGYEK ÉS TULAJDONJEGYEK A 

SÜMEGI VÁRBAN FELTÁRT 
EDÉNYTÖREDÉKEKEN I. 

(XV1-XVII. SZÁZAD) 

A tanulmány elején és I. fejezetében említett régé
szeti kutatások, ásatások és ezek eredményei alapján 
készült résztanulmányokról mondottakat e fejezet
ben feleslegesnek tartjuk megismételni. Elsősorban 
az említett négy nagy várásatás (Sümeg, Nagyvázsony, 
Csesznek, Szigliget) anyagának feldolgozását tartjuk 
szükségesnek. 

A sümegi és a szigligeti várban feltárt kerámiá
val foglalkozó munkákat kívánjuk folytatni. A ko

rábbi feldolgozások utalnak arra, hogy a megyében a 
XVI—XVIII. században - sőt még a múlt században 
is - jelentősnek mondható műhelyek dolgoztak (De-
áki, Sümeg, Tüskevár stb.). A helynévanyagban is 
találunk olyan adatokat, amelyek kerámiakészítés
re utalnak. 

Zalaházy Tamás veszprémi püspök 1522-ben fel
vett urbáriumában olvashatjuk: „Diákin, ha a jobbá
gyok ellátták fazekakkal a vár konyháját, akkor nem 
kellett ajándékot adniok . . .". Ennek az adatnak alap
ján igen valószínűnek látszik, hogy a várban feltárt, 
XVI. századra tehető edények, edénytöredékek egy 
jelentős része Deáki fazekasműhelyeiben készült. 
Devecsernél - amelynek birtokosa a XVI. század
ban Choron András, a veszprémi püspök sümegi vár
nagya volt — is ismerünk egy Fazékföldnek nevezett 
területrészt.23 

Már említettük, hogy a megyében három pénzzel 
keltezhető XVI. századi edényt ismerünk. A Szápár 
falu mellett egy kisméretű füles bögrében talált 
pénzek közül az 1540-ben vert volt a legrégebbi. Pad-
ragkúton az 1930-ban talált kisebb cserépedényben 
előkerült ezüst pénzek közül az 1609-ben vert volt a 
legkésőbbi. Az edény töredékesen került a Veszprémi 
Bakonyi Múzeumba. A harmadik edényt egy cserép
korsót Balatonfőkajáron találták 9015 db pénzzel. 
A legkésőbbi I. Rudolf 1593-ban vert körmöci tallér
ja volt. A szépen formált, karcsú korsónak nagy ívelt 
füle van.24 

A sümegi és szigligeti vár XVII. századi kerámiájá
val több dolgozatban foglalkoztunk. Most egy olyan 
anyagrészt választottunk, amelyet alkalmasnak 
tartunk arra, hogy ismereteinket a XVI. századra is 
kiterjeszthessük. Ezen belül, talán műhelykérdések 
közelítésére is alkalmunk nyílik. Ez az anyag egy 
mesterjegyekkel, tulaj donjegyekkel, díszítésekkel jel
zett edényfüleknek (elsősorban kancsók és korsók) 
és kerámiatöredékeknek csoportja. Elsőként e csoport 
minden bizonnyal mesterjeggyel ellátott darabjait 
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mutatjuk be. (E mesterjegyek egészen más jellegűek, 
mint az Árpád-kori edények fenékbélyegei, mester
jegyei, amelyek negatívval készült, „bepecsételt" 
ábrázolások. A most ismertetendő darabokon a jele
ket (mesterjegyeket) a még puha agyagba „metszet
ték", „csípték", nyomták bele.) Ezek a mesterjegyek 
merőben mások, mint a külföldről behozott, az edé
nyek szájperemébe, fülébe bepecsételt jelek (bécsi 
fazekak, stb.), a mester saját kezével metszi, csípi 
stb. azokat külön-külön az edények fülére. A mester
jegyek között vannak egyszerűbbek és összetettebb 
rajzúak. Néha már nem is jelek, hanem díszítések, 
amelyek azonban így is felismerhetővé tették egy-
egy műhely készítményeit. 

/. Élesen metszett vonalakkal jelzett edény fülek 

Az e csoportba sorolt edénytöredékek (fülek) 
csaknem kivétel nélkül vörösre égetett, homokkal 
soványított anyagúak. A fül a szájperem közelében 
ovális-, lejjebb kör keresztmetszetű. A jelek hosszá
ban való eltérés azzal magyarázható, hogy annak első
sorban jellege - élesen metszett - és a fülön való el
helyezkedése adhatta annak „jelértékét". A vizsgált 
daraboknál megfigyelhető száj peremek, részletek 
alapján megállapítható, hogy ezek a maradványok 
(fülek) többségükben széles szájnyílású mázatlan 
korsókhoz tartoztak. Több esetben megfigyelhető a 
széles száj perem felületének bordázott tagoltsága is. 

1. Egy hosszú vonallal jelzett korsó fülek 

a) Vörösre égetett,homokkal soványított agyagból 
készített korsófül töredéke, bordázott felületű száj
perem részletével. A jel a peremrészről indul a fül bal 
oldala felől, fent mélyebb és szélesebb, lent mind se
kélyebb, vékonyabb vonalban fut ki a felületre. (Lelő
helye: NY-i töltés, I. szelvény (1963. VI.). Hossza: 
10,3 cm, a jel hossza: 4,3 cm. Leltári száma: S. 75. 
82.1.) 

b) Vörösre égetett, homokkal soványított anyagú 
korsófül a szájperem igen kis részével, lent ivólyuk 
maradványával. A jel fent szélesebb és mélyebb, lent 
vékonyabb vonalban fut ki a fül felületére. A töredék 
az Öregtorony K-i részének feltárásakor került elő 
(1959. VII. 3.). Hossza 8 cm. A jel hossza 5 cm. Lelt. 
sz.:S.75.42.1. 

c) Vörösre égetett agyagból készült korsófül töre
déke a száj perem egy kis részével. A jel alul, a fül 
felületére való kifutásánál szélesebb és mélyebb. A 
töredék hossza 8,2 cm. A jel hossza 5 cm. Lelt. sz.: 
S. 76.4.1. 

d) Vörösre égetett agyagból készített korsófül 
töredéke a száj perem egy kis részével. A lelet az É-i 
várfal mögötti épületmaradvány melletti aknából 
(töltés) került elő (1961). A töredék hossza 7,3 cm. 
A jel hossza 2,7 cm. Lelt.sz.: S. 75.64.1. 

e) Szürkére égetett agyagból készült korsófül a 
szájperem- és alul az ivólyuk egy részével. A jel felül 

szélesebb (kb. 2,5 mm), alul vékony vonalként fut 
ki a fül felületére. A töredék hossza: 9,7 cm. A jel 
hossza: 6 cm. Lelt.sz.: S. 76.10.1. 

f) Vörösre égetett agyagból készült korsófül 
középső részének töredéke, külső felületének 
közepén a fent említett jelekkel rokon, de jóval szé
lesebb (3,5 mm) és mélyebb (kb. 6 mm) élesen met
szett „vonaljel" maradványával. A töredék hossza 5,5 
cm. A jel egy részének hossza 4,3 cm. Lelt. sz.: S. 
75.55.1.(25. ábra és I. tábla).25 

25. ábra. Egy hosszú vonallal jelzett korsófülek a sümegi 
várból 
Abb. 25. Krughenkel mit einer langen Linie gekennzeichnet 
aus der Burg Sümeg 

2. Három rövid, ferde helyzetű, párhuzamos vonallal 
jelzett fültöredékek 

Az e csoportba tartozó hét töredék között olyan 
darab is található, amely a szájperem és a nyakrész 
formáját is megőrizte. Ez lehetővé teszi azt, hogy 
máshol előkerült, hibátlan formájú teljes edényekkel 
(pl. Szigligeti vár) együtt vizsgáljuk azokat. Igen fon
tosnak tartjuk, hogy ezeknek a daraboknak anyaga 
azonosságot, a szájperem, ivólyuk helyzete pedig 
hasonlóságot mutat az előző csoporttal, amely azonos 
készítési helyre, vagy szoros műhely kapcsolatra utal 
(26. ábra és I. tábla)26 

a) Vörösbarnára égetett, homokkal soványított 
agyagból készített, visszahajló peremű - feltehetően 
bordázott - korsó töredéke. Az ovális keresztmetsze
tű fül felső részének bal felső oldalán három ferde 
helyzetű, egymásnoz igazodó, rövid - „párhuzamos" 
- , a készítés idején bemetszett vonal, jel látható. A 
lelet váron belüli helyzete ismeretlen. (Hossza: 6 cm, 
magassága: 4,5 cm, szélessége: 7,2 cm. Leltári száma: 
S. 75.46.1.) 
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I. tábla Bemetszett jelű edényfülek a sümegi várból 
Tafel I. Geschirrhenkel mit eingeschnittenen Zeichen aus der Burg Sümeg 
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26. ábra. Három rövid, ferde helyzetű vonallal jelzett fülek 
Abb. 26. Henkel mit drei kurzen, schrägen Linien gekenn
zeichnet 

b) Vörösbarnára égetett, homokkal soványított 
agyagból készített, visszahajló peremű korsó - fel
tehetően bordázott felületű - töredéke. Az ovális
ból körkeresztmetszetbe formálódó fül belső bal 
oldalán a fentihez hasonló jel helyezkedik el. (A 
lelet a NY-i töltés kutatásakor (1963. XI.) került 
elő. Hossza: 8 cm, magassága: 4,2 cm, szélessége: 
6,3 cm. Lelt. száma: S. 76.1.1.) 

c) Barnára égetett, homokkal soványított agyag
ból készített korsó fülének töredéke, felső bal olda
lán a fentiekhez hasonló, egymástól 0,4—0,5 cm-re 
eső három bemetszett rövid vonallal, jellel. (Lelőhe
lye: K-i faltörés lőrésének jobb oldala (1957). 
Hossza: 4 cm, átmérője: 2,7 cm. Lelt. száma: S. 75. 
87.1.) 

d) Vörösbarnára égetett agyagból készített korsó 
fülének felső része, ovális keresztmetszettel, bal felső 
részén egymástól 0,4 cm-re eső három rövid, bemet
szett vonallal. (A Kantinnál került elő (1961). Hossza: 
5,8 cm, szélessége: 5,3 cm, Lelt. száma: S. 76.9.1.) 

e) Vörösbarnára égetett, homokkal soványított 
anyagú, visszahajló peremű, kiöntőrészes nagy korsó 
alul bordázott felületű szájrésze karcsú, lefelé szé
lesedő nyakkal. A körkeresztmetszetű, ivónyflásos 
nyak (27. ábra) felső, bal oldalán három élesen met
szett, rövid, egymástól 0,6—0,7 cm-re eső vonal, 
jel található. (Lelőhelye: öregtorony D-i oldala, VI. 
szelvény. Magassága: 15 cm, a szájnyílás átmérője: 
9,5 cm, fül átmérője: 2,6-2,8 cm. Lelt. száma: S. 
75.65.1.) 

Ez a darab megadja az eddig ismertetett töredé
kekhez tartozó korsók felső részének formáját, hite
lesíti az azon található részleteket. E darab alapján 
meghatározható - a szigligeti vár kútjában talált 
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egész korsóval való egybevetés nyomán - az e cso
portba tartozó, jelzett fülek korsóinak csaknem pon
tos mérete.27 

f) Vörösbarnára égetett, homokkal soványított 
anyagú, bordázott felületű, kiöntőrészes korsó nyak-
és fülrésze, középen a szájperem alatt a három ferde 
helyzetű, egymástól 0,6-0,7 cm-re eső élesen bemet
szett rövid vonallal. (A fenti lelettel teljesen rokon 
darab a K-i várfal előtti épület feltárásakor került 
elő. Hossza: 15,5 cm, magassága: 6,5 cm, a szájnyí
lás átmérője: 8,3 cm. Lelt. száma: S.76,1.1.) 

g) Vörösbarnára égetett, homokkal soványított 
anyagú korsó szájperemének és nyakrészének felső 
töredéke. A fül felső, bal oldalán egymástól 0,7 cm-re 
eső három élesen bemetszett vonal látható. (Lelőhe
lye: É-i várfal előtti terület. Hossza: 9,5 cm, magas
sága: 4,6 cm, a fül átmérője: 2,7-3 cm. Lelt. szám: 
S.76.62.1.) 

h) Vörösbarnára égetett, homokkal soványított 
anyagú, kissé visszahajló peremű, bordázott felületű 
korsó töredéke. A fülön középen, közvetlenül a száj
perem alatt két egymástól 0,6 cm-re eső, rövid és 
párhuzamos, élesen bemetszett vonal található: a 
harmadik a fül letört részén lehetett. (Lelőhely: 
É-i várfal előtti akna (1961). Szélessége: 6,7 cm, 
magassága:4,5 cm. 

A három ferde helyzetű, párhuzamos, élesen 
bemetszett rövid vonalból kialakított jelben mutat
kozó csekély eltérések - bemetszett vonalak közti 
távolság (0,4-0,7 cm), a gyakoribb, bal felső fül
rész helyett két középen, fent elhelyezett jel - lé-

27. ábra. Vörös anyagú korsó szájrészének és fülének töre
déke a sümegi várból (Ltsz.:S. 75.65.1.) 
Abb. 27. Rand- und Henkelfragmente eines aus rotem Mate
rial gefertigten Kruges aus der Burg Sümeg (Inv. Nr. S 75. 



nyeges különbséget nem jelentenek. A biztos, jó 
kézre utaló jel azonos mester munkájának tekint
hető. 

3. Három, szájperemtől induló, lefelé összetartó 
(„villa" ) jel 

E csoportba az ugyancsak vörösbarnára égett, ho
mokkal soványított, az előzőeknél valamivel fino
mabb szemcséjű, keményebb anyagú korsók fül-, 
száj- és nyaktöredékeit soroltuk. Az előző csoport 
épségben megmaradt száj-, nyak- és fültöredékes 
darabjával ezeket összehasonlítva (S.75.65.1.), szinte 
azonos formát, feltételezve méretet mutatnak. A sok 
hasonlóság azonos, vagy rokon műhelyre, vagy leg
alább is ugyanazon, esetleg szomszédos településre 
utal (28. ábra és I. tábla).28 

28. ábra. Három összetartó, bemetszett vonalból álló jel 
Abb. 28. Zeichen, das aus drei eingeschnittenen Linien 
besteht 

a) Vörösbarnára égetett, finom szemcséjű homok
kal soványított agyagból készített korsó szájperem-, 
nyak és a kör keresztmetszetű fül felső részének töre
déke. A fül felső részén — a száj peremtől — középen 
egy megközelítőleg a fül tengelyéhez igazodó hosz-
szabb, két oldalánál pedig a széltől induló, lefelé a 
középső bemetszett vonalhoz közelítő rövidebb vona
lakat találunk. A jel egy háromágú villára emlékez
tet bennünket. A korsótöredék nyak alatt induló 
vállrészen három vékony, párhuzamos, élesen bemet
szett körbefutó vonaldísz maradványa látható. (Lelő
hely: NY-i töltés. Magassága: 11,6 cm, fül átmérője: 
2,8 cm. Lelt.szám: S.75.57.1.) 

b) Vörösre égetett, finom szemcséjű homokkal so
ványított anyagú korsó kissé visszahajló peremű 
száj- és ovális keresztmetszetű fülrészének felső tö
redéke. A háromágú ,,villa" formájú jel a szájpe
remtől indul, igen hasonlít a fent leírt darabon talál
hatóval. (Lelőhely: belső várudvar (1957. V. 28—VI. 
5.), Hossza: 5 cm, szélessége: 5,5 cm. Lelt. száma: 
S. 75.61.1.) 

c) Vörösbarnára égetett, finom szemcséjű homok
kal soványított anyagú korsó szájperem- és fültöredé
ke. Fent középen az élesen metszett „villa" alakú 
jel látható. Az előzőleg leírt két másik jeltől abban 
különbözik, hogy hosszabb a középső vonal, s a két 
rövidebb csaknem eléri azt. A jel alatt megtalálható 
az átfúrt fül kissé bővülő ivónyílása. (Lelőhely: С 
IV. szelvény Hossza: 9,5 cm, szélessége: 5 cm, fül 
átmérője: 2,4—2,8 cm. Lelt. száma: S.76.8.1.) 

d) Vörösbarnára égetett, finom homokkal sová
nyított agyagból készített korsó szájperem- és kör ke
resztmetszetű fülének töredéke a fent többször leírt 
„villa" alakú jellel, alatta az ivólyuk felső részének 
maradványával. A jel abban különbözik az előzőektől, 
hogy a középső vonal ugyan hosszabb mint az első 
kettőnél, de a két rövidebb nem szimmetrikus 
helyzetű és nem éri el azt. (Lelőhely: Öregtorony 
melletti belső folyosó (1960. VI. 15.). Hossza: 8,5 
cm, fül átmérője: 2,4 cm. Lelt. száma: S.76.32.1.) 

4. Szájperem alatt bemetszett nagy X jel 

Az eddig megtalált három ilyen jelű darab anya
gában az előzőekhez hasonlít, finomabb, keményebb 

29. ábra. Bemetszett X jelű korsófülek 
Abb. 29. Krughenkel mit eingeschnittenen X-Zeichen 
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anyagú és a fülön túlégetés kisebb nyomai mutat
koznak. Lényegében azonban ez is rokon — anyaga, 
formarészletei és jelképzése alapján — az előző csopor
tokkal (29. ábra és I. tábla).2 y 

a) Vörösbarnára égetett, finom homokkal soványí-
tott anyagú korsó csekély szájperem és nagyobb fül
töredéke, túlégetés nyomaival, s lent az ivónyílással. 
A szájperemtől induló jel felső része - a fülkikép
zéshez igazodóan - szélesebb mint lent. (Lelőhely: 
Öregtorony, VI. szelvény (1957. VI. 28.). Magassá
ga: 10 cm, fül átmérője: 2,6 cm. Lelt. száma: S. 76. 
3.1.) 

b) Vörösbarnára égetett, finom homokkal sová-
nyított anyagból készült korsó szájperem- és fültö
redéke. A kör keresztmetszetű fül felső, középső 
részén található a szájperemtől induló, felül széle
sebb, 3,3 cm magas X jel. (Lelőhely: II. sz. vízgyűj
tőmedence (1960. V. 24.). Hossza: 7,7 cm, fül átmé
rője: 2,5 cm. Lelt. száma: S. 76.20.1.) 

c) Vörösbarnára égetett, finom homokkal soványí-
tott, alig visszahajlított szájperemű korsó töredéke 
a nyakrésszel, a kör keresztmetszetű teljes füllel, alsó 
részén az átfúrt fül ivónyílásával. A fülön túlégetés 
nyomai mutatkoznak, fent középen a szájperemtől 
induló, fent szélesebb X jel látható. A korsó válla 
felett három egymáshoz közel eső, párhuzamos 
vonal található. (Az X jel magassága 2,5 cm. Lelőhely: 
ismeretlen, talán az Öregtorony környéke. Magassá
ga: 13,2 cm, szájnyílás: 9-9,5 cm, Ш átmérője: 
2,5 cm. Lelt. száma: S. 75.44.1.) 

Ez a fültöredék a korábbi csoport két nagyobb, 
teljes szájnyílást! és fülű töredékéhez (S. 75.65.1. 
és S.75.57.1.) közel álló formát mutat. 

5. Bemetszett,,fenyőág" formájú jel 
Az előző négy csoporthoz hasonló anyagú a „fe

nyőággal" jelzett leletanyag is. Ezeket a darabokat is 
barnára-vörösbarnára égették és a jelek ugyancsak a 
szájperemtől indulnak, élesen bemetszettek és 
aránylag kisméretűek (2,3-2,5 cm). 

a) Halvány barnára égetett, finom homokkal sová-
nyított anyagú kissé behajló peremű korsó szájnyí
lásának és kör keresztmetszetű fülének töredéke. A 
fül középső részén, fent - a száj pere m alatt - egy 
hosszú, a fül tengelyét követő bemetszett vonal bal 
oldalán hat, jobb oldalán öt lefelé hajló és rövidülő 
rövid vonal „fenyőág" szerű jellé formálódik. (Lelő
hely: É-i várfal előtti (ÉFÉ) akna (1961). Hossza: 
6,5 cm, magassága: 3,5 cm, fül átmérője: 2,4 cm, a 
jel hossza: 2,2 cm. Lelt. száma: S. 75.43.1. - 30. 
ábra és I. tábla).30 

b) Vörösre égetett, finom homokkal soványított 
anyagú korsó szájperem- és kör keresztmetszetű 
fülének töredéke. A szájperem alatt élesen bemet
szett jel itt ritkább, a középvonalhoz balról három, 
jobbról négy rövid vonalmetszés csatlakozik. (Lelő
hely: C. I. szelvény, Hossza: 7,8 cm, magassága: 4,7 
cm, fül átmérője: 2,6 cm. Lelt. száma: S. 75.73.1.) 

30. ábra. Bemetszett „fenyőág" és egyéb jelek, díszíté
sek 
Abb. 30. Eingeschnittener „Tannenzweig" und andere Zei
chen und Verzierungen 

c) Barnásvörösre égetett, finom homokkal soványí
tott anyagú korsó fülének felső része, középen a 
„fenyőág" jellel. E fülön a jel középső vonalához 
(2,5 cm) balról két egymás melletti jobbról - lejjebb 
- egymástól távolabb eső vonal csatlakozik. A há
rom ismertetett jel közül ez a legkevésbé „sikerült", 
a műhelyen belül más kéz, vagy más műhely készí
tette azt. (Lelőhely: NY-i rész. Hossza: 4,7 cm, az 
ovális fül keresztmetszete: 2-3,1 cm. Lelt. száma-
S. 75.81.1.) 

d) Vörösbarnára égetett, finom homokkal soványí
tott anyagú korsó csekély száj perem- és fültöredéke, 
középen fent két egymást keresztező bemetszés ma
radványával. Nem egészen azonos a csekély jelmarad
vány a fentiekkel, de rokonnak tűnik. (Lelőhely: 
ÉFÉ. III. szelvény, 2 -3 m mélység (1961. V.4-5.). 
Hossza: 4,5 cm, magassága: 33 cm, fül átmérője: 
2 -3 cm. Lelt. száma: S. 76.36.1.) 

A fentiekben ismertetett öt csoport anyaga, a jelek 
elhelyezése - fent középen, vagy balra (három ferde 
helyzetű, párhuzamos, rövid vonal) - és készítésé
nek azonos módja (éles „bemetszés") alapján szoros 
kapcsolatot mutat a készítő műhelyek között (rokon, 
tanítvány, szomszéd, szomszédos település). A mutat
kozó különbségek azonban bizonyos jelzéseket adnak 
a műhelyek közti, vagy a műhelyen belüli szakmai 
tudásra. Az azonos, hasonló anyagú, méretű és formá
jú ivókorsók aránylag nagy száma - eddig huszonöt 
darabot vizsgáltunk - arra enged következtetni, 
hogy ezek a környéken, esetleg Sümegen 
készülhettek, amely később jelentős fazekasközpont
tá fejlődött. E lehetőséget talán megerősíti a követke
ző csoportokba sorolt darabok vizsgálata. A 
következő csoportokba sorolt leletek azonban már 
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nem kimondottan jeleket őriztek meg számunkra, 
hanem a feltételezhető ,,jelérték" mellett, díszítő 
célzattal készültek. Bizonyítja ezt az, hogy a külön
böző módon elhelyezett bemetszett, becsípett, stb. 
vonalak a fül felső részét csaknem egészen, vagy tel
jesen fedik, díszítik.3 * 

Kivétel a fentiek közül az a most következő cso
port, amely anyagában és formájában rokon az eddig 
ismertetettekkel, csak a fülön egyáltalán nem talá
lunk jelet, vagy díszítést. Ezek a darabok — a jel 
hiányát tekintve is - az előző csoportok műhelyeivel 
tartanak szoros kapcsolatot. 

6. Vörösre égetett anyagú, jel nélküli korsófülek 

Feltétlenül szükségesnek tartjuk itt ismertetni az 
előző öt csoporttal anyagában, formájában, méretei
ben, egyes részleteiben egyező anyagot. Ezek a dara
bok az előzőekkel azonos helységben — egyik-másik
nál még egy azok közül kikerülő műhely azonossága 
is feltételezhető —, vagy egy közeli település hasonló 
gyakorlatú műhelyében készülhettek {31. ábra és 
II. tábla). 

a) Vörösbarnára égetett, finom homokkal soványí-
tott, kör keresztmetszetű korsófülének — felső rész — 
töredéke, alsó részén a kitágított ivónyüással. (Lelő
hely: Öregtorony D-i oldala, VI. szelvény. Hossza: 
9,3 cm, fül átmérője: 2,6-2,8 cm. Lelt. száma: 
S. 75.66.1.) 

b) Vörösbarnára égetett, finom homokkal soványí-
tott anyagból készített korsó szájperemtöredéke és 
teljes, ovális keresztmetszetű füle, középrészén a fe
lülről leszúrt ivócsatorna kiszélesedő nyílásával. (Le-

31. ábra. Jel nélküli, vörös anyagú korsófülek a sümegi vár
ból. 
Abb. 31. Krughenkel aus rotem Material ohne Zeichen aus 
der Burg Sümeg 

II. tábla. Sima j e l nélküli korsófülek a sümegi várból Tafel II. Geschirrhenkel ohne Zeichen aus der Burg Sümeg 
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lőhely: Öregtorony melletti belső folyosó (1960. 
VI. 15.). Magassága: 15 cm, fülmagasság: 10,5 cm, 
fül átmérője: 2,1—2,6 cm. Lelt. száma: S. 76.26.1.) 

c) Barnásvörösre égetett, finom homokkal soványí-
tott agyagból készített korsó bordázott felületű 
szájperemtöredéke a teljes, ívelt, kör keresztmetszetű 
füllel, középrészén az előzőhöz hasonló ivócsator
nával és bővített nyílásává], alján a korsó vállrészének 
töredékével. (Lelőhely: Kantin. Magassága: 13,5 cm. 
Lelt. szám: S. 76.2.1.) 

7. Élesen metszett, „díszített-jelü" korsófülek 

E csoportba azokat a leleteket, korsófüleket so
roltuk, amelyeken a készítés idején élesen bemetszett 
,jeleket", díszítést helyeztek el. Ezeknek a darabok
nak anyaga azonban már más, mint az eddig ismerte
tetteké volt. Eléggé egyértelműnek látszik,hogy ezek 
más műhelyekben készültek, ha néha-néha a jelkép
zés, díszítés módjában hasonlóságot fedeztünk fel 
(30. ábra és I. tábla). 

a) Világosbarnára égetett, kemény, finom ho
mokkal soványított agyagból készített korsó kissé 
kihajló szájperem- és csaknem egész fülének töredéke. 
A fülön fent, középen — ez az eddig ismertetett jelek
re emlékeztet — három függőleges és párhuzamos vé
kony, élesen bemetszett vonalat látunk, amelyeket 
fentről lefelé, balra tartó másik négy, párhuzamosan 
metszett vonal „rács jellé" formál. Lent, a fül alján 
hasonló ,jel", díszítés maradványa látható. (Lelő
hely: Öregtorony, VI. szelvény (1957). Hossza: 11,8 
cm, magassága: 7 cm, fül átmérője: 2,1—2,5 cm. Lelt. 
száma: S. 75.45.1.) 

b) Barnásvörösre égetett, finom homokkal soványí
tott anyagú korsó ovális keresztmetszetű fülének 
töredéke. Felső felületén teljesen díszített. A fültö
redék felső részén két-, illetve három x alakú bemet
szés található, alatta a középtengelyhez igazodó, 
fordított V alakú vonaldíszítés fedi a felületet, ame
lyet balról igen rövid, ferde helyzetű, de párhuzamos 
vonaldíszítés kísér. (Lelőhely: Köves-bástya (1972. 
III. 15. - válogatás ideje), Hossza: 8,5 cm, magas
sága: 7 cm, fül átmérője: 2,3—2,9 cm. Lelt. száma: 
S. 75.67.1.) 

c) Barnásvörösre égetett, finom homokkal sová
nyított anyagú korsó ovális keresztmetszetű fülének 
nagyobb töredéke. Felső felületén teljesen díszített. 
A fül középtengelyéhez igazodó V betűre emlékezte
tő jelek, vonalképek töltik meg a felületet. Miután ez 
és az előző darab a fül végei közelében tört le, az egy
másra hasonlító díszítésnek a formán túl, a bemetszés 
módjában való hasonlósága felveti a kérdést, nem azo
nos kéz által készített jelek fordulnak elő a két dara
bon. (Lelőhely: Öregtorony (1959. V. 27.). Hossza: 
9,3 cm, fül átmérője: 2,4—2,8 cm. Lelt. száma: S. 
75.77.1.) 

d) Sárgásfehérre égetett, kemény, finom homokkal 
soványított anyagú kisebb korsó szűk szájnyüású-, 
fül- és nyaktöredéke. A szűk szájrész alatt kiöblösödő 

párnatagozat — innen indul a lefelé tartó fül — íves, 
keskeny felületén kisméretű x formájú elemekből 
alkotott díszítést találunk. (Lelőhely: sümegi vár. 
Magassága: 10,5 cm, szélessége: 8,7 cm, fül átmérője: 
2 cm. Lelt. száma: S. 76.18.1.) 

e) Világosbarnára égetett, finom homokkal sová
nyított anyagú edény igen lapos, ,,ovális" keresztmet
szetű fülének töredéke, teljes felületén díszített. A 
töredék felületét a hossztengelyhez igazodó, nyitott 
(lapos) V alakú vonaldísz fedi. A díszítés bemetszésé 
elüt a korábbi daraboknál megfigyelt határozott kéz
re utaló készítéstől, bizonytalanabb, nem olyan éles 
és mély. (Lelőhely: Kantin felső része (1962). Hossza: 
10,4 cm, szélessége: 2,9 cm, fül átmérője: 1,2-2,9 
cm. Lelt. száma: S. 75.62.1.) 

f) Vörösbarnára égetett, finom homokkal soványí
tott anyagú korsó ovális keresztmetszetű fülének 
felső és középső része, alul az ivónyílás maradványá
val. A fül felső felületén a hossztengelyhez igazodó, 
jobbra dűlő, egymáshoz közel eső („párhuzamos") 
rövid tagokból álló vonalsor helyezkedik el. (Lelő
hely: Öregtorony melletti belső folyosó (1960. VI. 
15.). A fültöredék anyaga, formája, mérete, a díszí
tésben (Jelrendszerben") mutatkozó bizonyos hason
lóságok és a lelőhely (Öregtorony környéke) alapján a 
2. csop. e), a 3. csop. d), a 4. csop. a), valamint a 6. 
csop. a—b) jelzésű darabjaival mutat „rokonságot". 
A díszítés a metszett és a benyomott díszítés közti 
átmenetnek tekinthető. Hossza: 8,5 cm, fül átmé
rője: 2,5—3,2 cm. Lelt. száma: S. 76.28.1.) 

A vizsgált darabok kb. egyharmad része az Öreg
toronyhoz csatlakozó területeken került elő. A vár 
más részein 1-3 darabot találtunk. Valószínű, hogy 
az Öregtoronyban és a konyhán több ivókorsót tá
roltak. Az ivókorsók nagyobb számára a sarvalyi ása
tás idején is felfigyeltek. 

//. Élesen metszett vonalakkal jelzett edények 
Sümeg közeli és távolabbi vidékén 

Az eddig bemutatott, leírt jelekkel egyező és azok
hoz hasonló darabok Sümeghez közel és távolabb eső 
helyekről is ismertek. Ez arra mutat, hogy egy bizo
nyos jelről felismerhető fazekasmúhely készítményei 
aránylag nagy távolságra is eljutottak. Az alábbiakban 
ismertetett darabok aránylag kis száma nem teszi 
lehetővé egyenlőre, hogy körülhatároljuk e műhe
lyek hatóterületét, de működésükre és piacaikra ezek
ből mégis következtethetünk. 

1. Berhida, rk. templom 
A templom déli oldala mellett, a hajó és a 

sekrestye szögletében egy nagy kövekből falazott, 
méhkas formájú kútból több XVI-XVII. századi 
edény, főleg korsó került elő.32 

a) Feltehetően vörösbarnára égetett, letört száj
nyüású korsó, hasán és a vállnál vékony, körbefutó 
vonalakkal, a fülön egy hosszú, élesen bemetszett 
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hosszú, „függőleges" vonal bal oldalán négy rövid, 
lefelé tartó bemetszett vonallal, tűi oldalukon felte
hetően egy az előzőhöz hasonló hosszú, „függőleges 
vonallal, amely a jelet a másik oldalról zárta. A 
korsó szájnyílása — az itt előkerült hasonló anyagú 
és méretű töredékek alapján - bordázott felületű 
lehetett. 

b—e) Feltehetően vörösbarnára égetett anyagú 
korsók felső, szájnyílásának és fülének töredékei. E 
darabok az előbb leírt, csaknem egész korsó felső 
részének elméleti kiegészítését teszik lehetővé. Egy
ben arra is bizonyítékot szolgáltatnak, hogy ilyen 
korsókat kedveltek a környéken, aránylag nagy 
számban vásárolták az ide is eljutó fazekasoktól. 

2. Csepely, középkori falu ásatása 
A faluásatás során előkerült XVI-XVII. századi 

edényeknek a sümegi várban feltárt darabokkal való 
hasonlósága és néhány korsó szájnyílás- és fültöredéke 
arra utal, hogy a keresett műhelyek termékei ide is 
eljutottak.33 

a—b) Az ásatás leletei között találunk két — felte
hetően vörösbarnára égetett — korsótöredéket. Az 
egyik szűkülő nyílású, bordázott felületű, a másik 
hasonló felületű, de szélesedő szájnyílású, amelyen 
külön kiöntőrészt képeztek. 

c) Számunkra érdekesnek látszik még az a fültöre
dék — felsőrész —, amelyen egymás alatt (érintőlege
sen) négy körbe foglalt X jel látható. (E jelet csak 
fénykép alapján vizsgálhattuk, „bemetszettnek" tű
nik.) 

A fenti töredékekre vonatkozó adatok a Megyei 
Múzeumban sze'rezhetők be,ahol ezeket őrzik. 

3. Nagykeszi, középkori falu ásatása 
A Sümegtől kissé északkeletre, 10 km-re eső Gye-

pükaján községhez tartozik az elpusztult Nagykeszi 
területe, amelyet egy jelentős mértékben megmaradt, 
tornyos templomrom jelez a falutól délkeletre, 1 — 
1 v2 km-re. Az ásatás során jelentős számú edénytöre
déket találtak, köztük egy korsó szájnyílásának, nya
kának és fülének töredékét is, amely nagy hasonló
ságot mutat a sümegi vár ismertetett korsótöredékei-
vcl. A cserépanyagról összefoglalóan megállapítja a 
Szerző, hogy színében, anyagában, alakjában, perem
kialakításában és díszítésében a sarvalyihoz hasonló, 
egységes anyagnak tekinthető, azzal a különbséggel, 
hogy itt csaknem kivétel nélkül vörös színű az edé
nyek anyaga. (Sajnálatos véletlennek tekintjük, hogy 
àz e kérdésben nagy gyakorlattal rendelkező szerők 
nem figyeltek fel a Sarvalynál közelebb eső nagyszámú 
és sok azonosságot, hasonlóságot mutató,sümegi vár
ban előkerült és több feldolgozásban is ismertetett 
anyagra. A dunántúli, vagy Balaton-felvidéki kerá-
miamúvesség egykor talán elkészülő feldolgozásában 
ez jelentős szempontként jelentkezhet.)34 

a) Vörösre égetett anyagú, széles szájnyílású korsó 
felső részének töredéke, az ovális keresztmetszetű 

fül középrészén ivónyílással, a vállnál többsoros 
sekély bekarcolással. (A leletet leíró kutató a sarvalyi 
ásatás nyúlánkabb formájú, tojásdad testű korsóival 
hasonlítja össze e töredéket. E töredék szájpereme 
egyszerű tagolású, de a töredékek között a sarva-
lyiakkal egyező, hengeres szájú, többsoros széles bor
dázatják is vannak. A szájperemek mellett a fültöre
dékek is arra utalnak, hogy a korsókból többet is 
használtak. A fültöredékeken néhányon díszítést is 
találunk.) 

b) Vörösre égetett anyagú korsó fülének töredé
ke, felső részén — a szájperem alatt-— hosszabb be
nyomott, széles mélyedéssel. 

c) Vörösre égetett anyagú korsó fültöredéke, gerin
cén végighúzódó bekarcolt vonalból kétoldalt ferdén 
kiágazó vonalakkal. (E darab a leírás alapján a sümegi 
„fenyőág" szerű jelre, díszítésre emlékeztet bennün
ket. Félreértés elkerülése végett jegyezzük meg, hogy 
a kutató által itt „bekarcolt vonal "-ként említett jel
zésmódot mi „bemetszett"-nek mondjuk, amely vé
leményünk szerint egyértelműbben utal a készítés 
módjára.) 

d) Vörösre égetett anyagú korsó, vagy kancsó 
fülének töredéke ék alakú díszítéssel, mint Takácsi
ból. 

e) Vörösre égetett anyagú kancsó, vagy korsó fü
lének töredéke, amelynek felületén három sorban be
nyomott kis félköríves minta húzódik végig. Hason
ló, egysoros mintájú fültöredéket Balatonfűzfőn és 
Sarvalyon találtak. 

4. Pozsony (Bratislava) 

Az elmúlt évtizedekben végzett kutatások során 
azt a megfigyelést tettük, hogy a sümegi várban 
feltárt, vörösre égetett anyagú „jellel" ellátott 
korsókat Győrig felvitték a vásárok alkalmából. Győr
től meg akkor már csak „egy lépés" volt Pozsony. 
Ezért gondoltuk azt, hogy néhány darabon keresztül 
bemutatjuk a feltehetően Győrből - a Dunán át — 
átkerült árut. Ezt azért is fontosnak tartjuk, mert az 
eddig ismertetett korsókon kívül, szélesebb szájnyí
lású kancsók is előfordulnak az előkerült anyagban. 
(A. Vallasek igen gazdag anyagot mutat be itt idézett 
dolgozatában, de ennek nagyobb része a bepecsételt 
jegyekkel foglalkozik. Számunkra azonban igen érde
kesnek és fontosnak ítélt a kisebb részt kitevő, bemet
szett, vagy később bekarcolt jegyeket megőrző anyag
rész.)3 5 

a) Barnássárga, hornyolt felületű, ki öntőnyíl ás os 
korsó szájnyílásának és fülének töredéke, amelyen 
„arányos elosztásban" öt jobbról balra (lefelé) tartó, 
ívesen hajló élesen bemetszett vonal, jel-díszítés talál
ható és egy bepecsételt, álló kereszt, felette egy szaba
don álló vízszintes vonalból álló jel látható. 

b—d) Sötétszürkére égetett, „egyszerű jelű" kor
sók, amelyek formailag nagy hasonlóságot mutatnak a 
bakonyvidéki, sümegi-szigligeti korsókkal. A korsók 
magassága 22- és 32,5 cm. Ez utóbbi a nyakán bekar-
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colt, ferde kereszttel jelölt darab, amelynek széles 
szájnyílása 18,5 cm és fenékátmérője 15,5 cm. (Saj
nos az ezzel együtt bemutatott, élesen bemetszett 
ferde vonalakkal díszített korsó méreteit nem talál
tuk. Hasonló, sötétszürkére égetett anyagú korsókat 
a sümegi anyag később sorra kerülő, jeltelen, vagy 
személyjeggyel ellátott csoportjában mutatunk majd 
be.) 

5. Sarvaly, középkori falu feltárása 

A sümegi vár feltárását követő években hívtuk fel 
a későbbi ásatok figyelmét a vártól mintegy 5 km-re 
eső, sűrű erdőben megbújó középkori falura, rom
templomára. Reméltük, hogy a vár és a közelében 
lévő falu régészeti anyaga bizonyos pontokon.anyag
részekben jó kiegészíti majd egymást a feldolgozás 
során. Úgy gondoljuk ez a reményünk részben betel
jesedett. Különböző jellel ellátott korsófülek és hite
lesen kiegészíthető korsók nagy számban és változat
ban kerültek elő, s az időrend meghatározásához is 
segítséget nyújtottak. Ezt az anyagot most megkí
séreljük a sümegi várban találtakkal, a bemutatott 
csoportok szerint azonosítani. Reméljük, hogy ez az 
azonosítás - a korábbi Nagykeszinél történt utalások
kal együtt - segítséget nyújt majd a Veszprém megyei 
fazekasság jobb megismeréséhez (32-33. ábra).36 

a) Vörösbarnára égetett, homokkal soványított 
anyagú korsók fülei, élesen metszett vonalakkal. E 
jelek a sümegi anyagban nem fordulnak elő, csak 
ezekhez hasonlóakat találunk azok közt. A bemuta
tott darabok a sümegi 3 . csoporttal, a „szájperemtől 
induló, lefelé összetartó (villa) jelű darabokkal mutat
nak ,jokonságot". Érdekes és ugyancsak ,,rokon" 
ezek közül a kép szélén látható két rövid töredék, 
amelyeken a szájperemtől induló két aránylag rövid, 
élesen bemetszett, összetartó vonalból álló jel látható. 

32. ábra. Bemetszett jelű korsófülek a sarvalyi faluásatásból 
Abb. 32. Krughenkel mit eingeschnittenen Zeichen aus den 
Ausgrabungen bei Sarvaly 
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33. ábra. Benyomott jelű korsófülek (Sarvaly) 
Abb. 33. Krughenkel mit geprägten Zeichen (Sarvaly) 

Az alsó darabon azonban ez a jel a hossztengelyben 
öt ,,betűzdelt" pontból álló harmadik vonallal bővül 
(32. ábra). 

b) A következő sarvalyi csoportba a ,Jcörömbe
nyomásos" és tűzdelt jelű darabokat soroltuk. Az e 
csoportot bemutató képen fent elsőként a sümegi 5. 
csoport „fenyőág" formájú jeléhez hasonló díszítést 
látunk. Azzal a különbséggel, hogy ezen a darabon 
az élesen bemetszett, az ivónyílásig futó középvonal
hoz nem sima, rövid, ferde helyzetű, hanem pontok
kal tűzdelt vonalak csatlakoznak. A vörösbarnára 
égetett anyagú fültöredékek nagyobb részén e 
csoportban 1—3 sorba rendezett, a fül felső részén 
elhelyezett, az ivónyílásig tartó körömbenyomásos 
díszítést, jelet találunk. Egy darabon a szájperem 
alatt, Jevélszerűen" elrendezett jel látható. Egy 
másik darabon a fül also töredékén középen beszúrt 
pontokból álló, egy vonalba rendezett jel található, 
hasonló egy sümegi darabhoz (33. ábra). 

c) E helyen emlékeznénk meg a sarvalyi, hitelcsen 
kiegészített korsókról - a szigligetiek előtt - amelyek 
pontos, jó formát mutatnak a/, eddig tárgyalt korsó
fülekhez tartozó edények pontos formájáról. Azon 
túl, hogy a maradványokban eddig is észlelt, perem
képzéseket hitelesítik, a formára vonatkozólag is -



34. ábra. Vörösbarna anyagú, füles és kiöntó'csöves korsók 
Sarvalyból (Holl I.-Parádi N. nyomán) 
Abb. 34. Krüge aus rotem Material mit Henkeln und Aus
gussrohren aus Sarvaly (Nach I. Holl-N. Parádi) 

amely eléggé egyértelműnek mutatkozik - ponto
sabb adatokat is közölnek, rögzítenek. Érdekes darab 
ezek között egy fül nélküli, „kiöntőcsöves" korsó 
(34. ábra).31 

6. Szigligeti vár kútjának feltárása 

A vár kútjának Gál Károly múzeumigazgató irá
nyítása mellett végzett feltárása során gazdag XVI-
XVII. századi edénylelet került elő. E leletanyag egy 
részét már korábban feldolgozták. Ezt az ásatást egy 
másik, a vár műemléki helyreállítását segítő feltárás 
követte, amelyről már az előzőekben is említés tör
tént. Ez a két feltárás a megye kerámiatörténete 
szempontjából értékes anyagot szolgáltatott. E he
lyen azonban most csak a kutatott kérdés kibontását 
segítő anyag közlésére szorítkozunk. A jellel ellátott 
korsókat, fül töredékeket és az ezekhez kapcsolható 
egyéb leleteket vettük vizsgálatunk tárgyává, a jelek
re összpontosítva a ügyeimet (35. ábra).38 

a) Vörösbarnára égetett, homokkal soványított 
anyagú, ivónyílásos korsó és fültöredék, három 
„összetartó", szabálytalanul bemetszett vonalból ki
alakított jellel. A kiegészíthető korsó leltári száma: 
56.50.18., a töredéké 58.692.64. Ez utóbbi hossza: 
10,8 cm, a fül átmérője 2,2-3 cm. (35. ábra). Eleie
teket a Keszthelyi Balatoni Múzeumban őrzik. 

35. ábra. Három összetartó vonallal alakított jel (Szigliget, 
váx) 
Abb. 35. Zeichen aus drei zueinander laufenden Linien 
(Burg Szigliget) 

36. ábra. Vörösbarnára égetett anyagú, X jelű korsó a szig
ligeti vár kútjából 
Abb. 36. Aus rötlich-braunem Stoff gebrannter Krug mit dem 
Zeichen X aus dem Brunnen der Burg Szigliget 

347 



b) Vörösbarnára égetett anyagú korsó, fülének 
felső részén a Sümegről ismert X jellel. Kétségtelen, 
hogy ezek a korsók egy műhelyben készültek, s az 
Szigligethez, vagy Sümegliez igen közel lehetett. (E 
korsót is, amelyet a szigligeti vár feltárása során ta
láltak, a Keszthelyi Múzeumban őrzik. Leltári szá
ma: 56.50.32. Magassága: 31,8 cm., száj átm.: 9,8 
cm., talp átm.: 10,2 cm. - 36. ábra). 

c) Vörösbarnára égetett anyagú, visszahajló, széles 
száj peremű füles korsó ivónyílással, a fül felső részén 
a szájperemtől induló bemetszett, tengelyben futó 
vonalhoz balról egy, jobbról két ferde helyzetű vonal 
csatlakozik. E jel a sümegi „fenyőág" jelre emlékez-

37. ábra. „Fenyőágra" emlékeztető jel egy szigligeti várban 
előkerült korsó fülén 
Abb. 37. Ein „Tannenzweig"-förmiges Zeichen am Henkel 
eines Kruges aus der Burg Szigliget 
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38. ábra. Festett és mázatlan korsók, palack és fazék a szig
ligeti várból 
Abb. 38. Bemalte und unglasierte Krüge, Buttele und Töpfe 
aus der Burg Szigliget 

tet bennünket. A korsót a Keszthelyi Balatoni Mú
zeumban őrzik {37. ábra). 

d) Mázatlan korsók, vörösbarnára égetett anya
gú, kiegészítetlen darabok (37. ábra).39 

e) Vörösbarnára égetett anyagú, széles, bordázott 
szájnyílású, vonalas festéssel díszített korsók (38. 
ábra), amelyeket ugyancsak a Keszthelyi Múzeumban 
őriznek (Ltsz.: 56.50.104. és 56.50.105.) 4 0 

f) Világos téglaszínű, finom anyagú palack, vagy 
korsó, letört fül helyével, erős derékkal, rajta 6 kör
befutó vonaldísszel, felette egy plasztikus, körbefutó 
tagozattal (Ltsz.: 56.50.103.). Magassága: 21,8 cm. 
F. átm.: 7,8 cm (38. ábra). 

A sümegi vár és szigligeti vár kutanyagának további 
feldolgozása még nagy lehetőségeket rejt magában a 
veszprémi kerámiaművesség kutatásában. Ezzel együtt 
talán sor kerül a cseszneki- és a nagyvázsonyi var 
ásatásainak igen jelentős mennyiségű kerámialeletei
nek feldolgozására is, s lehetővé teszi e munka a 
megye kerámia művességének részletes megírását. 
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32. SZ. CZEGLÉDY I.-ÁGOSTHÁZY L. (1967) 2 1 7 -
37., 16-17 . ábra. 

33. KOVALOVSZKY (1969) 235-52. , 32 -33 . ábra 
34. HOLL-PARÁDI (1983) 181-201. , 10 -12 . ábra 
35. VALLASEK (1970) 251., 290-97 . 
36. I. HOLL-N. PARÁDI (1982) Abb. 159., 163., 168 

158. 
37. Ez volna az a pont, ahol szembesíteni kellene a berhi-

dai-, csepelyi-, nagykeszi-, sarvalyi-, sümegi- és a most 
sorra kerülő szigligeti - e korra keltezhető - korsó-, 
korsófül töredékeket a forma és méret vonatkozásá
ban. A kisebb formabeli különbségeken túl, emlí
tést érdemel az a sarvalyi korsó, amelynek, a nagy 
többséget képviselőekkel szemben füle nincs, de van 
egy rövid kiöntőcsöve, vagy esetleg „ivónyílása". 
Ez esetben arra gondolhatunk, hogy ez a megoldás 
egy átmenetet képez a XVI. századi ivónyílásos és a 
XVIII-XIX. századi megoldás, „csöcsös korsó" kö
zött, amely utóbbit még századunk első felében is 
használták (pl. aratáskor). 

38. KOZÁK (1970) 
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39. A Keszthelyi Balatoni Múzeumban még számos kor
sót, korsófület ó'riznek, amelyek a szigligeti vár kút-
jából kerültek eló' Gál Károly ásatásakor. E helyen 
köszönöm meg Müller Róbert igazgatónak, hogy le-
hetó'vé tette számomra az anyag megtekintését. Köszö

netet mondok Sági Károly ny. igazgatónak, hogy a 
leletek fényképeit rendelkezésemre bocsájtotta. 

40. A festett korsók méretei: Magasság: 19. és 20,2 cm, 
szájátm.: 9,6 cm. 
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KÁROLY KOZÁK 

STUDIEN ÜBER DIE GESCHICHTE DER KERAMIK 
(TRANSDANUBIEN) 

Die Ausgrabungen in den Burgen von Nagyvázsony, Sü
meg und Szigliget, die Aufarbeitung des dort aufgefundenen 
Materials und dessen weiteres Einordnen, sowoll das Er
scheinen der Archäologischen Topographie des Komitats 
Veszprém hat uns veranlasst, unsere Forschungen auf dem 
Gebiet der Geschichte der Keramik fortzusetzen vor allem 
was das Komitat Veszprém betrifft. Die archäologischen For
schungen auf anderen Orten in Transdanubien ermöglichten 
es, die obengenannte Forschungstätigkeit ein bisschen zu 
erweitern. 

In diesem Artikel wollen wir zuerst unsere Studie über 
die Keramik der Sümeger und Szigligeter Burgen im XVII. 
Jh. fortsetzen und ergänzen, im weiteren die neueren kera
mischen Funde, die unlängst bei den Burgausgrabungen zum 
Vorschein kommen, bekanntgeben. Zu den letzteren gehört 
die Gruppe der Geschirre, deren Henkel mit einem Zeichen -
des Meisters oder einer Person - versehen sind und die Pfei
fen. Diese zusammen liefern uns gute Auskünfte über das 
Keramikhandwerk des Komitats - und ganz Transdanubiens 
- im XVII-ten Jahrhundert, wobei man einen Einblick auch 
in die Vorgeschichte im XVI. Jahrhundert und in die Weite
rentwicklung im XVIII-ten Jahrhundert bekommen kann. 
Unserer Meinung nach trägt diese Arbeit dazu bei, das Kera

mikhandwerk des Spätmittelalters und der Neuzeit im Ko
mitat Veszprém und Transdanubien besser kennenzulernen. 

Diesen aus mehreren kleinen Aufarbeitungen zusammen
gestellten Beitrag möchte ich mit dem Material eines vor 
mehr als zehn Jahren in Veszprém gehaltenen Vortrags be
ginnen, der als einer der ersten Versuche auf diesem Gebiete 
galt. Seither beschäftigen sich mehrere Autoren in ihren Pub
likationen mit den letzten Ausgrabungen im Komitat (z. 
B. Sarvaly), die auch ein reiches Keramikmaterial beinhal
ten, doch das ändert nicht viel am Bilde, das wir aufgrund des 
früheren Vortrags bekommen haben, sie liefern aber weite
res Material dazu. 

Andere Publikationen beschäftigen sich mit der Auswer
tung der im Komitat aufgefundenen mittelalterlichen Ofen
kacheln. Wir wünschen uns diesmal mit dieser Frage nicht zu 
befassen, das betrachten wir als eine zukünftige Aufgabe 
unserer Arbeit. Wir erwähnen jedoch diese Werke, da sie 
einen organischen Teil der Forschungen der Keramikgeschi
chte des Komitats bilden. Wir hoffen, dass unsere Arbeit 
auch in dieser Beziehung den Forschern, die sich im spä
teren mit diesen Fragen beschäftigen werden, gute Hilfe leis
ten wird. 
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Im Weiteren geben wird-der Reihe nach-die im Rahmen 
unserer Zielsetzung verrichteten Aufarbeitungen - in zeit
licher Reihen-folge bekannt. Unsere Arbeit behandelt nur 
einen Teil, und zwar den Anfangsteil der gewählten Fragen, 
wir möchten sie fortsetzen und hoffen, dass auch darüber 
bald Publikationen erscheinen werden können. 

I. 
KERAMIK IM KOMITAT VESZPRÉM IM 
MITTELALTER UND IN DER NEUZEIT 

Das Erscheinen der archäologischen Topographie des 
Komitats sowohl mehrerer diesbezüglichen Studien über die 
Geschichte der Keramik hat es ermöglicht, eine Summie
rung darüber zu geben. Als erster Versuch dieser Art haben 
wir einen Aufriss über die Keramikgeschichte des Komitats 
gefertigt. Mit der Keramik der früheren Zeiten, der Zeit der 
Árpádén wollen wir uns im Rahmen dieser Studie nicht 
beschäftigen, da dies eine selbstständige Studie beansprucht. 

Geschirre aus dem XIV-ten Jahrhundert 

In Zalavár wurde eine schön geformte Büttel aus feinem 
Material mit rot gemalten Verzierungen aufgefunden. Es 
wurde darin Geld versteckt (Abb. 1.). 

Ähnlicherweise bemalt und mit roten Streifen geziert war 
das Untersatzfragment eines der sechseckigen weissgelbli-
chen „Becker" aus feinem Material, die in der Burg von 
Sümeg freigelegt wurden. Bei der Fundseuche in der Umge
bung wurden mehrere Fragmente solcher Art gefunden (z. B. 
Dabrony). 

Geschirre aus dem XV. Jahrhundert 

Bei den Ausgrabungen auf dem Territorium des Komi
tats kamen in grosser Anzahl Geschirre aus dem XV-ten Jahr
hundert (Becher, Gläser, Töpfe, Deckel) zum Vorschein. 
Einer der wichtigsten Fundorte war unter der Wendeltreppe, 
die an der NW-Ecke des Alten Turms (öregtorony) der Sü-
meg-er Burg ausgegraben wurde (Abb. 2—4.). Für die im Ko
mitat aufgefundenen Geschirre des XV. Jahrhunderts charak
teristischen Merkmale sind: mit Sand abgemagertes und 
rötlichbraun gebranntes Material. 

In geringerer Anzahl als obengenannt wurden Geschirre 
gefunden, die reduziert gebrannt und von aussen mit graf-
fitgrauem Stoff überzogen sind. An den meisten dieser Stük-
ke sind eingeprägt Meisterzeichen zu sehen (Abb. 5.). 

Geschirre aus dem XVI-ten Jahrhundert 

Im Komitat wurden drei Geschirre gefunden, die aufgrund 
des darin befindlichen Geldes datiert werden konnten (Bala-
tonfó'kajár, Padrag, Szápár). Diese, als auch bei den Ausgra
bungen entdeckten und bestimmten Geschirre weisen darauf 
hin, dass sich die Töpferei im Komitat verbreitete. Die For
men zeigen einen Übergang zwischen den Geschirren des 
XV. und XVII. Jahrhunderts (Abb. 6-8.) . 

Geschirre aus dem XVII-ten Jahrhundert 

Vom Gesichtspunkt der Gruppe aus den XVI-XVII. 
Jahrhunderten sind - sowohl in Hinsicht ihrer Zahl, als auch 
ihrer Form - die Geschirre aus den Ausgrabungen der Sümeg-
er und Szigliget-er Burgen, die schon fast aufgearbeitet sind, 
von grosser Bedeutung (Abb. 9-16.) . Dazu kommt noch 
die unlängst publizierte Aufarbeitung des Materials der Aus
grabungen in Sarvaly. Ausser dieses Fundortes gibt es noch 
zahlreiche Orte, wo auf diese Zeit datierte Keramikfunde frei
gelegt wurden. 

Bei den erwähnten grösseren Ausgrabungstätigkeiten 
kamen ausser Geschirre auch ein reiches Material an Ofen
kacheln zu Tage (Abb. 17-24.) . Zuletz wurde ein kurzer 
Überblick auch über die Ziegel mit Jahresbezeichungen 
(1649, 1693 PS, 1701) und Aufschriften gegeben. 

Summierend kann festgestellt werden, dass es in Sümeg 
und dessen Umgebung von der Zeit des Mittelalters an meh
rere Töpfereien, Ziegelstreicherein gab. 

II. 
MEISTER- UND EIGENTUMSZEICHEN AUF DEN IN DER 

BURG SÜMEG AUSGEGRABENEN 
GESCHIRRFRAGMENTEN I. 

(XVI-XVII Jh.) 

Die in Sümeg und Szigliget ausgegrabenen Keramikfunde 
wurden schon in mehreren Studien behandelt. Jetzt wähl
ten wir daraus einen Teil, den wir für geeignet halten unsere 
Kenntnisse auch auf das XVI. Jh. zu erstrecken. Dabei kann 
man vielleicht auch auf die Fragen der Werkstätten eingehen. 
Es handelt sich hier um eine Gruppe von Geschirren (vor 
allem Krügen), deren Henkel mit Meister- und Eigentumszei
chen sowohl mit Verzierungen versehen sind. Zuerst geben 
wir die Stücke der Gruppe bekannt, die das Zeichen je eines 
Meisters, bzw. einer Werkstätte haben, und dann die mit 
einem Zeichen des Eigentümers. 

Die hier bekanntgegebenen Meister- oder Werktattzeichen 
weichen grundsätzlich von denen ab, die aus dem Ausland 
stammenden (z. B. die „Wiener" Töpfe, u. s. w.j Geschir
ren zu finden sind und die meistens am Rande oder an den 
Henkeln geprägt wurden. An den jetzt behandelten Geschirr
stücken hat der Meister mit eigener Hand ein Zeichen durch 
Gravieren, Abkneifen, Kratzen am Henkel gemacht. Darun
ter gibt es einfachere und kompliziertere Zeichen. Manchmal 
sind es nicht einmal Zeichen, sondern als Zeichen geltende 
Verzeirungen, die aber ganz deutlich die Erzeugnisse je eines 
Meisters oder einer Werkstatt erkennen lassen. 

/. Geschirrhenkel mit scharf eingeschnittenen Linien 

Zu dieser Gruppe zählen wir die Fragmente, die mit einer 
langen Linie (1.) und drei kurzen, schwägen, paralellen Li
nien (2.) gemerkt sind. (Abb. 25-27.) Ebenfalls hierher ge
hören die Stücke, deren Zeichen von oben, vom Rand ausge
hende und nach unter gerichtete und sich einander nähende 
(„Gabel") Linien (3.) und die, die unter dem Rande ein X-
artiges (4.) Zeichen haben (Abb. 28-29.) . Auch das „tannen-
zweig"-förmige Zeichen (5.) kann in diese Gruppe eingeord
net werden (Abb. 30. und Tafel I.) Nach den Krügen ohne 
Zeichen, aber desselben Materials (6.) schliessen wir die Dar
stellung dieser Gruppe mit den Stücken mit scharf eingesch
nittenen Zeichen als „Verzierungen" (7.) ab (Abb. 30-31.) . 

//. Geschirre mit scharf eingeschnittenen Linien aus dem 
Umgebung von Sümeg 

Geschirre mit den obengenannten oder ähnlichen Zeichen 
wurden in mehreren Ortschaften des Komitats gefunden. Das 
weist darauf hin, dass die Erzeugnisse je einer guten Töpferei 
in weite Entfernungen gelangten. 

Im Komitat wurden Geschirrhenkel, Krugfragmente mit 
Zeichen in Berhida (1.), bei den Ausgrabungen in Csepely 
(2.), unter den Kirchenruinen am Dorfrand von Nagykeszi 
(3.) gefunden (Tafel III.). Unbedingt erwähnt werden müssen 
die Ausgrabungs-funde aus Bratislava (Pressburg), Sarvaly, 
Sümeg und Szigliget, unter denen sich viele Krug- und Ge
schirrhenkelfragmente mit den gleichen und voneinander ab
weichenden Zeichen befinden. 

Eine endgültige Bewertung wird nach dem Aufarbeiten 
der nächsten Gruppe der Geschirre mit Zeichen gegeben. 
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