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RÉTFEJŰ SASOS KÁLYHACSEMPÉK 
MAGYARORSZÁGON 

Az utóbbi évek ásatásai során [budai, egri, füleki (Filakovo), sümegi várak] sok, eddig 
kevéssé ismert, kétfejű sasos kályhacsempe került elő. Ezeknek egyik része évszámos, így lelet
együttesek korának meghatározásánál igen jól felhasználhatók. Értéküket ilyen szempontból 
még növeli az a tény is, hogy az évszámmal együtt anyaguk, a készítés módja és az alkalmazott 
figurális vagy ornamentális díszítések is jó összehasonlítási lehetőséget nyújtanak, korhatározásra 
igen alkalmasak. Az előkerült kétfejű sasos kályhacsempék másik csoportja évszám nélküli. 
Ezeknek korát az évszámosokkal való összehasonlítás, ha ez nem lehetséges, anyaguk, készítési 
módjuk és a sasok formai vizsgálata alapján kívánjuk meghatározni. Ehhez azonban szükséges 
megismernünk a kétfejű sasos ábrázolások rövid hazai történetét. 

A legkorábbi adatokat a heraldika kutatói szolgáltatják. A kétfejű sas (aquila biceps, 
aigle éployé, aigle de l'empire, Doppeladler) nem sorolható azon képzeletbeli állatokhoz, amelyek 
létezésében valaha is hittek, hanem az az általános vélemény, hogy a római birodalomnak két 
részre — keletire és nyugatira — való osztódását jelképezi. Ez a feltevés azonban semmivel sem 
bizonyítható. Családi címerekben régebben előfordul, mint a német-római császárságéban. 
Császári címernek csak Zsigmond óta használták (1433) és használják, míg az újonnan alakult 
osztrák császárság címerévé nem válik (1806). Hazánkban a Balogh-, Derencsényi- és Széchy-
nemzetség címereiben találunk kétfejű sast. Az utóbbi ősének, Dénes asztalnokmesternek 
pecsétjén már 1328-ban.1 

1472-től Oroszország címerében Vaszilijevics Iván kezdte használni.2 Kassa városának 
Nagy Lajostól nyert címerét (1369) I I . Ulászló 1502-ben a címer közepére helyezett, félbevágott 
koronás lengyel sassal bővítette, amelyről adománylevelében a következőket ír ta: ,,. . . ez a mi 
nemzetségünk ősi címere, amellyel titeket különleges királyi kedvtelésünkből feldíszítettünk és 
amire magatokat a mi uralmunk kezdetén, halhatatlan tetteitekkel mindjárt érdemessé tettétek.. ."3 

Ugy tűnik, hogy hazánkban a kétfejű sasos ábrázolások az említett eseteket figyelembe 
véve, a XIV—XV. században igen ritkán fordulnak elő. Általános elterjedésük ideje a XVI. század, 
amikor az ország egyik része — a királyi Magyarország —• a Habsburg-uralkodók fennhatósága 
alá került. A XVI. század második felében már pénzeinken is megjelenik a kétfejű sasos ábrázolás,4 

mellén az ország és az uralkodó egyesített címere. Eleinte a sas nem tar t karmai között semmit 
sem, később a karmok fölötti részen egy kardot és egy jogart helyeznek el, amelyek a XVII. század 
elején a sas karmaiba kerülnek, s attól kezdve rendszeresen karmaiba fogott karddal és jogarral 
ábrázolják a sast. 1619 és 1657 között a sas mellében csak az ország címerét találjuk a pénzeken, 
a sas karmaiban kard ós jogar, a fejek feletti részen korona. 

Mohács után, a kettős királyság idején a magyar zászlón is megjelenik a sasos címer. 
Forgács Ferenc tudósítása szerint I. Ferdinánd zászlajának egyik oldalán a király (sasos), másik 
oldalán az ország címere díszlett. Az idegen király seregének keretei között harcoló magyarság 
külföldről jött parancsnokok vezénylete mellett, idegen jelvények alatt küzd. Hadizászlónk ez 
időben elnémetesedett, a magyar címer a sasos német-birodalmi címer egyik része lett. Példa erre 
a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött, 1623-ból való ezredzászló és a belovárkörösi huszárok 
1635-ben készített zászlaja, amelyeknek egyik oldalán Madonna, a másikon pedig kétfejű sasos 
címer van. Még az erdélyi fejedelmek zászlóin is megjelennek később Habsburg-elemek. Később 
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—- mint az 1734-ben felállított Károlyi-huszárezred századainak zászlóin is5 — a hadizászlók 
egyik oldalán a Madonna, másik oldalán pedig a kétfejű sasos magyar címer használata általá
nossá vált. 

A nemzet nem ismerte el jogosnak a kétfejű sasos címer használatát, többször tiltakozott 
is ellene. Az 1832—36. évi országgyűlésen Veszprém vármegye kérte, hogy ,,a) minden Magyar
országon vert pénzek magyar jelekkel és körírással készüljenek; b) minden köz- és kamarabeli 
épület magyar címerekkel és felírásokkal ékesítessenek, a magyar kereskedők hajóira, de egyéb 
magyar hajókra is magyar címer tétessék, úgy szintén a katonaságnál is az ország színei hozat-
tassanak be, és mindennemű országos intézetekben az ország címere és pecsétje használtassák ; 
a hivatalos pecsétek szintén magyar felírással legyenek."6 Hiába voltak azonban a kérelmek, 
javaslatok, a kétfejű sas — az idegen uralkodó szimbóluma — még hosszú évtizedekig haszná
latban maradt Magyarországon, sőt, még a XX. század elején is feltűnik néha.7 

A fenti rövid ismertetésből is kitűnik, hogy a kétfejű sas motívumával igen sok helyen 
és hosszú időn át találkozunk. Igen érdekes, hogy már a XV. század végén találkozunk a kétfejű 
sassal Mátyás udvarában, egy kályhacsempen, amelyen egy teljes vértezetbe öltözött vitéz egy 
kétfejű sassal díszített címert tar t a kezében. Voit Pál megállapítása szerint ez a kályhacsempe 
— egy másik, ugyanitt publikált kétfejű sasos kályhacsempével együtt, amely egykor a bécsi 
Stephansdom sekrestyéjében álló kályha egyik darabja volt — Budán készült 1480 és 1490 között, 
a magyar ,,zsánerképes kályha mesteré"-nek műhelyében.8 A két sasos ábrázolás között igen sok 
azonos vonás fedezhető fel. Merev tartás, erőteljes szárnyak és combok, a szárny könyökök kissé 
befelé hajlanak, gyenge test, stilizált faroktollak. A fejek között nincs korona, karmaikban nem 
tartanak kardot ós jogart. 

A XVI. századi fegyvereken is gyakran találkozunk kétfejű sasos ábrázolással. Egy 1571-ben 
készített díszalabárdon a sas fejei között korona is van, mellében címer, jobb oldalán egy víz
szintes pólyával, bal oldalán két ferde pólyával. A címer körül az aranygyapjas rendjel szalagja. 
A sas karmaiban nem tar t semmit sem.9 Egy másik, 1577-ben készített díszalabárdon a birodalmi 
sas mellén hárompólyás címer van, a sas egyik karmában nyilat tart .1 0 Egy 1711-ben készített 
díszalabárdon is kétfejű sast láthatunk, a két fej mellett egy korona, mellrészen elhelyezett egye
sített címer, a sas karmaiban kard és jogar.11 Agyúkat is gyakran díszítettek kétfejű sasos címerrel. 
Egy 1574-ben öntött ágyún a sas fejei fölött egy korona van, mellén egy négyosztású egyesített 
címer, amelyet az aranygyapjas rendjel szalagja vesz körül. A sas karmaiban nem tar t semmit 
sem.12 1628-ban készült egy másik kétfejű sasos címeres ágyú, a sas karmaiban it t sem látunk 
kardot és jogart.13 A budai vár sétányán, a Hadtörténelmi Múzeum előtt kiállított ágyúk között 
van egy 1726-ban és egy 1729-ben öntött ágyú kétfejű sassal, magyar címerrel, a sasok karmaiban 
kard és jogar. Egy másik ágyún is látható még kétfejű sas, a szárnyak evezotollai felfelé állnak. 

A leírt fegyvereknél megfigyelhető az, hogy általában a XVI. században készítetteknél 
a sas karmaiban nem ta r t kardot és jogart, amíg a XVIII . században csaknem minden esetben. 
Még a XVII. század elején is üresek általában a sas karmai. A szárnyak evezotollai a XV. szá
zadtól kezdve mind inkább felfelé emelkednek, a szárnykönyökök kihangsúlyozottsága is jelen
tősen gyengül. A fenti megfigyeléseket támogatják a XVIII . századból fennmaradt, vaslemezből 
készült, festett címerek. A kassai (Kosice) Miklós-börtönben kiállított kétfejű zászlósas egyik 
karmában jogart, a másikban pedig pallost tart.14 Még számos helyen találhatók kétfejű sasos 
ábrázolások, de ezek ismertetésével most nem foglalkozunk, hanem hozzákezdünk az előkerült 
leletek leírásához. 
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BUDAI VÁR 

A budai várpalota feltárása során több kétfejű sasos kályhacsempe-töredéket találtak. 
Ezek általában kisebb darabok. Kiemelkedik ezek közül egy mázatlan kályhacsempe, amelynek 
csaknem minden darabja megkerült (1. kép). Több, ehhez a típushoz tartozó nagyobb töredéket 
is találtak. A vastag nyakú kétfejű sast igen plasztikusan mintázta meg mestere. A szárnyak 
rövidek, evezőtollai felfelé állnak. Az erős combú karmokban egy kardot és egy jogart láthatunk. 
Az utóbbinak ugyan csak felső vége látható a szárny tollain. A sas farka erősen stilizált, alsó része 
belemetsz a tagozott perembe csakúgy, mint a két fej között elhelyezett korona keresztje. Igen 
érdekes a sas nyakát, testét és combjait beborító tollazat, amely kissé egy gyapjas testre emlé
keztet. Első pillantásra ez a darab archaikusnak tűnik, ami elsősorban a mázatlan, vörösre égetett 
szemcsés felület, másodsorban a szűk tükörbe szorított, különös tollazatú, rövid szárnyú, szinte 
test nélküli sas szokatlan ábrázolásának következménye. A barokk palota közvetlen környékén, 
a dunai homlokzat rizalitja előtt, a lőportoronytól É-ra kerültek elő ezek a darabok, 1 m mélységből, 

1. kép. Mázatlan, kétfejű sasos kályhacsempe. Budai vár. XVII. sz. vége 
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elhatárolt területről, valószínűleg szemétlerakodó hely volt itt.15 Ezekkel együtt hasonló méretű 
és anyagú, sima felületű, lemeszelt kályhacsempe-töredékeket is találtak, valószínűleg ugyan
ahhoz a kályhához tartozó darabokat. A fent leírt darabokon kívül még kisebb habán, kék és barna, 
márványt utánzó mintájú edénytöredékeket, táltöredókeket, pipákat, valamint igen sok p i r o s -
zöld— barna—sárga színezésű tányértöredéket találtak ezen a zárt területen (1957. IX. 13.). A lelő
hely körülhatároltsága lehetó've teszi számunkra, hogy a kétfejű sasos kályhacsempével együtt 
előkerült leleteket felhasználjuk a korhatározásnál. A kétfejű sas formai vizsgálata, a lelőhely és 
kísérő leletek figyelembevétele arra indít bennünket, hogy ennek a kétfejű sasos kályhacsempének 
korát a XVII. század második fele, XVIII . század első negyede közti időben keressük. A kályha
csempe méretei: 24x23 ,5x5 ,5 cm. 

A kisebb töredékek között van egy sötétzöld mázas, mereven kifeszített szárnyú, erő
teljes, kissé befelé hajló szárnykönyökű, koronás fejű sasos kályhacsempe-töredék16 (2. kép). 
A sas fejének, nyakának és szárnyának vonalából megállapítható, hogy ez is egy kétfejű sasos 
kályhacsempe töredéke. Méretei: 6 x 8 , 5 cm. 

Zöldmázas, kisebb töredékek még szép számmal akadnak a leletek között, de most csak 
azokat írjuk le, amelyekről kétségtelenül megállapítható, hogy kétfejű sasos kályhacsempék töre
dékei, ós azokat, amelyek koruk meghatározásához feltétlenül szükségesek. 

Zöldmázas kályhacsempe töredéke, sasfejjel, a sas csőre a felfelé álló evezőtollat érinti 
(3. kép). Méretei: 2,5x4,6 cm.17 

Zöldmázas töredék, talán kályha oromdíszéhez tartozhatott, sárgára égetve, leveles, 
indás díszítéssel ós feltehetően egy sas combjának kis részével18 (4. kép). Méretei: 6 ,3x5,5 cm. 

Zöldmázas kályhacsempe töredéke sas csőrével, amely hozzáér a kiterjesztett szárny 
legfelső evezőtollának felfelé álló végéhez (5. kép), lejjebb valószínűleg egy szalag vége, 
amint a XVII. századi kétfejű sasos ábrázolásokon gyakran látható.19 Méretei: 6 ,5x5,5 cm. 

Zöldmázas kályhacsempe töredéke, feltehetően sas mellébe foglalt címer, egyik oldalán 
vízszintes, másik oldalán haránt pólyákkal (6. kép). Ez a darab a télikert szemétrétegéből került 
elő, 3,5 — 4,5 m között, sok török anyaggal és pénzzel együtt.20 Méretei: 4 , 5 x 5 cm. 

Zöldmázas kályhacsempe töredéke, sas tollaival (7. kép). 
Zöldmázas kályhacsempe töredéke, sas tollaival (8. kép), a télikert ásatási szelvényéből. 

Méretei: 4 ,5x6,5 cm. 
Zöldmázas kályhacsempe töredéke, fehéres-sárgára égetve, hátoldalán durva vászon 

lenyomataival. A töredéken egy sas faroktollait látjuk (9. kép). Méretei: 6,2x6,8 cm. 
A kétfejű sasos kályhacsempe-töredékekkel együtt több zöldmázas, Szent György-alakos 

(11. kép) és delfines (12. kép) kályhacsempe-töredék került elő a törmelékrétegből.21 A sümegi 
várásatásnál is több delfines kályhaoromdíszt találtunk, zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe
töredékekkel együtt. 

SÜMEGI VÁR 

A budai vár kétfejű sasos kályhacsempe-töredékeinek leírása után azért tárgyaljuk a 
sümegi várban előkerült kétfejű sasos kályhacsempe-töredékeket, mert azok között első látásra 
is sok egyezés mutatkozik. 

A 14. és 19. képen látható sümegi zöldmázas kályhacsempe-töredékeken ugyancsak egy 
kétfejű sas csőre látszik, amely hozzáér a kiterjesztett szárny legfelső evezőtollának felfelé álló 
végéhez, lejjebb egy szalag vége látható — mint a budai várban előkerült és leírt darabnál 
(5. kép) —, minden bizonnyal a 15, 20. és 23. képen látható töredékeken ábrázolt szalagokhoz 
hasonló. A budai várban előkerült töredék szalagja a 19. és 20. képen láthatókkal egyezik annyira, 
mintha ugyanazon mintával készítették volna. Minthogy a tárgyalt darabok eléggé kicsinyek, 
szükséges a kórdós további vizsgálata. Az említett, hasonló sümegi töredékeken látható szalag 
(15. kép) némileg eltér a hasonló budai darabtól, de teljesen hasonló jellegű, és anyaguk is igen 
hasonló, sárgára égetett. A 15. képen bemutatott töredék minden bizonnyal egy olyan típusú 
kályhacsempéhez tartozhatott, amelyhez a 14, 17 — 18, 21. ós 23. képen látható töredékek is tar-
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2. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe 
töredéke. Budai vár. XV. sz. első fele 

3—13, kép. Kályhacsempék töredékei. Budai vár. XVII. sz. vége 
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toznak. Ezt bizonyítja a szárnyvég és csőr helyzete, a szalagok, a sas mellébe helyezett, egyik 
oldalán vízszintes, másik oldalán haránt pólyás címer, a címer körül a sas testét borító pehelytoll 
és a nyak tollazatát kis, bemélyített háromszögekkel való ábrázolási mód. Ha összehasonlítjuk a 
sümegi címeres töredéket (21. kép) a budai címeres töredékkel (6. kép), ezeknél a daraboknál is 
kétségtelenné válik az egyezés, nemcsak a címer, hanem a címer körüli tollazat miatt is. Harmadik 
fontos egyezés a 3. és 14. képen látható csőröknél mutatkozik. De a csőr alatt elhelyezkedő szalag 
és a címeres töredékek nem teljesen egyeznek. A sümegi töredékek vizsgálata erre bizonyos fokig 
választ ad. A 15. és 23. képen bemutatott töredékeken a sas feje, nyaka és az alatta átfutó szalag 
alapján megállapítható, hogy a 16., valamint a 22. képen látható koronás töredékek is ehhez a 
típusú kétfejű sasos kályhacsempéhez tartoznak. A 25. képen látható, hasonló koronás töredék 
azonban kis változást mutat . A sas feje felett levő glória és a korona között nem látunk szalagot, 
mint az előbb leírtaknál. A sas nyaka azonban mélyített háromszögekkel borított, valószínűleg 
a 26. képen látható típus csoportjába tartozik, amely abban különbözik a már tárgyalt címeres 
töredékektől, hogy a nyak a sas testénél is vékony (26. kép), míg a másik típusnál lent vastag és 
felfelé arányosan vékonyodik (15. kép). 

Az eddigiekből kitűnik, hogy a sümegi kétfejű sasos kályhacsempék között két nagyon 
hasonló típus van. Ezt a feltevést erősítik a további töredékek is, amelyek feltehetően ezekhez a 
rokon csoportokhoz tartozhatnak (28 — 35. kép). Ezeknél a combok, címer, láb és farokrész látható. 
A tárgyalt típushoz való tartozásukat a címer, a körülötte levő pehelytoll és a farok tollainak a 
szárnytollakhoz hasonló ábrázolása igazolja. A két rokon típus közti különbség viszont leolvasható 
a faroktollak közti csekély eltérésből (30. kép). Ehhez a típushoz tartozhat még a 33—-35. képen 
látható töredék. A 35. képen látható sümegi darabbal mutat rokonságot a budai töredékek közül 
a 8—9. képen bemutatott töredék. 

Megállapítható a felsorolt egyezésekből és csekély eltérésekből, hogy Sümegen volt két 
egymáshoz nagyon hasonló, csak igen kis eltérést mutató, zöldmázas, kétfejű sasos kályha
csempe típus, amelyek közül az egyikhez, a sas csőre alatti rövidebb szalagoshoz tartoznak a 
budai várban előkerült, ezekkel egyező töredékek is. A felsorolt formai egyezéseken kívül az anyag 
is minden esetben igen hasonló, finom szemcséjű, sárgára égetett agyag. A töredékekből is meg
állapítható, hogy egy jó képességű mester munkájával állunk szemben, aki biztos kézzel formálta 
a kétfejű sast, a koronát és a címert egyaránt; a formák, arányok helyes megválasztásával (18. kép), 
a részletek finom, ötletes megfogalmazásával, kidolgozásával egy képzeletbeli alak realisztikus 
ábrázolására törekedett. A tárgyalt darabok Sümegen készülhettek, ahol a XVII. századra a 
Dunántúl egyik legerősebb fazekasközpontja alakulhatott ki.22 

A fenti feltevést kívánjuk alátámasztani azzal a ténnyel, hogy a sümegi várban 1957—59-ben 
végzett ásatás során a tárgyalt típusokon kívül még további, más típusba tartozó kétfejű sasos 
kályhacsempéket is találtunk. A fent ismertetett rokon típusok nívóját nem éri el a 36—43. képen 
bemutatott, feltehetően egy csoportba tartozó újabb típus. Jól lemérhető ez a címernél (43. kép), 
amely igen elnagyolt. A combnál ugyan it t is egyéni módon, kiemelt háromszögekkel akarja a 
mester a tollazatot ábrázolni; de munkája korántsem sikerült úgy, mint az előző típus bemélyített 
háromszögekkel történt érdekes, jó hatású ábrázolása. A nyaknál is a kiemelt háromszögeket 
alkalmazta a mester (41. kép). Ennek a típusnak legjobban sikerült része — ha valóban ehhez 
tartozik — a sas fejei között levő korona (37. kép), a szárny, farok és láb (41. kép). A korona jobb 
oldalán 47-es szám, a kályhacsempe jobb felső sarkában pedig M betű olvasható (38. kép). Ez a 
mester is az osztrák—burgund címert ábrázolta, de a címer fölé korona is került. Burgundia címerét 
a Habsburgok rendszerint Ausztria címerével egyesítve használják, mivel ők Burgundia hercegei 
is. Ez a típus is hasonló anyagból készült, mint az előző, sárgára égetett és zöldmázas. Az anyag 
és az ábrázolás alapján bizonyosra vehető, hogy a XVII. században készült, a korona melletti 
47-es szám pedig egész pontosan meghatározza a készítés idejét, az 1647-es évet. Ehhez a típushoz 
tartozó töredékek az öregtorony D-i oldala előtt, a kápolnában és a ciszternában kerültek eddig 
elő. A 41. képen látható nagyobb töredék az öregtorony DNY-i sarkánál megtalált árnyékszék 
aknájából került elő, a XVII. század második felében készült habán kancsókkal és zöldmázas, 
delfines kályhaoromdíszekkel együtt. 
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14—26. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempék töredékei. Sümegi vár. XVII. sz. második fele 
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27—35. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempék töredékei. Sümegi vár. XVII. sz. második fele 
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36—43. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempék töredékei. Sümegi vár. XVII. sz. közepe 
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Ennek a típusnak alapján határozzuk meg az előtte tárgyalt rokon típusokat — és 
természetesen a budai várban talált néhány zöldmázas, kétfejű sasos töredéket is —• a XVII. 
század közepe tájára. A rokon típusokat nem sok idő választhatja el az 1647-es típustól. A formai 
eltérések csak kvalitásbeli különbséget mutatnak, a kompozíció azonossága az ismertetett töre
dékek alapján is felismerhető (korona, karmok, farok). A két típus közti kapcsolatot azonban 
elsősorban a combok és nyakak háromszögekkel (mélyített és kiemelt) történt ábrázolásában 
véljük megtalálni, amelyet ugyanazon gondolat kétféle módon való megfogalmazásának tartunk. 
A budai várban talált darabok a vár visszafoglalása után kerülhettek Budára a Dunántúlról, 
ahol régebbi negatívok alapján készülhettek. 

A legtöbb kétfejű sasos, zöldmázas kályhacsempe-töredék abból a típusból került elő a 
sümegi várban, amelyen a sas mellén egy kétkapus, vártornyos címer van, M F ING INS 1670 
monogrammal, felirattal (talán jelmondat rövidítése) és évszámmal. Ebből a típusból való az a 
darab is, amelyet Rómer Flóris a múlt század második felében lerajzolt Sümegen (44. kép). Ezt 
írta a kályhacsempe-töredókről: ,,. . . kályha fiók a Sümeghi várból, kétfejű sas csinosan kidol
gozva . . ."23 A sas, a címer és négy sarokban elhelyezett virágos, leveles díszítés igen jó kézről, 
ízlésről tanúskodik (45. kép). A szárnyak és farok tollai, a korona, a jogar, valamint a lábak 
aprólékosan, gondosan kidolgozottak, igen plasztikusak, mintha egy ügyes kezű szobrász fába 
faragta volna azokat. Feltételezhető, hogy a negatív fa dombormű után készült. A címer Kőszeg 
városáé, amelyet még Frigyestől kapott24 (45. kép). Valószínűleg Sennyei István veszprémi püspök 
készíttette ezt a zöldmázas kályhát a legjobb nevű sümegi kályhással sümegi várába, püspöki 
székhelyére. A Sennyei-családnak Vas megyében ós Kőszegen is birtokai voltak, így érthetővé 
válik, hogyan került a kőszegi címer a sümegi várba. A töredékek legnagyobb része a belső kapu
torony E-i sarkából, a belső várudvar oda csatlakozó szelvényéből, a farkasveremből és a farkas
verem előtti pártázatos, külső várfal alatti törmelékből került elő, ahová a lefutó csapadék lemosta 
a belső kaputorony É-i sarkából a törmelékkel együtt a kályhacsempe-töredékeket is. így kerül
hettek hasonló töredékek a közbeeső farkas verembe is. A lelőhelyek alapján az a feltevés alakult 
ki bennünk, hogy a belső kaputorony első emeletének E-i sarkában állhatott ez a zöldmázas, 
kétfejű sasos kályha — abban a szobában, amelyet a XVII. századi inventárok ,,úr szobájá"-nak 
neveznek. 

E feltevés mellett szól az a tény is, hogy a belső kaputorony mellett levő ,,darabontok 
szobájá"-nak K-i sarkában egy kemence alapjait tár tuk fel, a két helyiség e része közötti fal 
pedig erősen lepusztult, nyilván azért, mert ebben a falban helyezkedett el a két tüzelőtér közös 
kéménye, amely a boltozatok leszakadásakor teljesen elpusztult. 

Ez a típusú kályhacsempe is hasonló 
anyagú, sárgára égetett, hátsó lapján durva 
vászon lenyomatai láthatók. Minden bizonnyal 
ehhez a kályhához tartozott az a delfines da
rab, amely az öregtorony ENY-i sarkán feltárt 
árnyékszék aknájából került elő (47. kép). A 
fenti típushoz való tartozását jelzi a két delfin 
között alul elhelyezett virág, amely egészen 
olyan, mint a tárgyalt kétfejű sasos kályha
csempe sarkaiban elhelyezett virágok. Tulaj
donképpen csak a tetejéről hiányzik egy ko
rona, amely egy Nagyvázsonyban előkerült 
hasonló darabon megvan. Ez a lelet a sümegi 
fazekasok, kályhások jó hírét bizonyítja; készít
ményeiket ismerték és kedvelték a környéken. 

44. kép. Kétfejű, sasos kályhaesempe Sümegről 
(Rómer F. rajza) 
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EGRI VÁR 

Az egri vár régebbi és 1957 óta folyó 
ásatásakor több kétfejű sasos kályhacsempe 
került elő. Ezek egészen más jellegűek, mint 
az eddig tárgyalt darabok. Legrégebbinek 
— XVI. századinak — az a darab látszik, 
amely a korábbi ásatások alkalmával került 
elő25 (48. kép). A sima peremmel kereteit, má-
zatlan tükörben arányosan helyezkedik el a 
kiterjesztett szárnyú és lábú kétfejű sas, mel
lében elhelyezett címerben egyik oldalon két 
vízszintes, másik oldalon két haránt pólya. 
A sas fején glória, a fejek között korona van. 
A stilizált szárnyak végei felfelé állnak, a 
combok hengeres formájúak, a szétterpesz
tett , vékony lábak karmai között sem kar
dot, sem jogart nem ta r t a sas. A farok tollai 
ugyancsak igen stilizáltak. A leltárkönyv sze
rint az egri várban került elő ásatás alkalmával 
ez a kályhacsempe, XVIII . századi darabnak 
jegyezték be. Méretei: 2 1 x 1 9 , 5 x 6 cm. 

Ugyancsak a régebbi ásatások során 
került elő egy másik, kétfejű sasos kályha
csempe, de ez zöldmázas26 (49. kép). A négy
szög alakú, keskeny peremmel keretezett 
kályhacsempe közepén egy kiterjesztett szár
nyú kétfejű sas van kör alakú, pontokkal dí
szített szalag keretben, két feje között koro
na, a fejek és szárnyak között 1682-es évszám. 
A sast keretelő szalag és a kályhacsempe 
vékony pereme közti mezőkben indás díszí
téssel körülvett rozetták vannak. A sas ábrá
zolása naturalisztikusnak mondható, bár a 
sasfejek nem a legsikerültebbek. Különben 
az arányok és egyéb részletek, szárnyak, 
combok, lábak, az ábrázolás kompozíciója, 
valamint a részletek finom kidolgozása alap
ján ez a darab jó képességű népi fazekas 
mester munkájának tekinthető. A leltárkönyv 
szerint az egri várban került elő ásatás alkal
mával. Méretei: 21 X 21,5 X 6 cm. 

Az előbb leírt darabra sok tekintetben 
hasonlít egy másik kétfejű sasos, mázatlan 
kályhacsempe-töredék (50. kép), amely a vár
ban álló középkori püspöki palota emeletének 
ÉNY-i sarkán megtalált 11,5 m mély aknából 
került elő. A kályhacsempe mérete, pereme, 
a sarkokat díszítő rozetták, a sas farka, lábai, 

47. kép. Zöldmázas, delfiné s kályhaoromdísz. Sümegi 
vár. XVII. sz. második fele 

45. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhácsempe 1670-
ből. Sümegi vár 

46. kép. Sümegi kályhacsempe másolata. Iparművé
szeti Múzeum 



48. kóp. Mázatlan, kétfejű sasos 
vár 

kályhacsompo. Egri 

karmai nagyon hasonlítanak a 49. képen be
mutatott kályhacsempe megfelelő részeire. 
Az említett részletek és a kompozíció azo
nossága felveti annak lehetőségét, hogy a 
két darab között szorosabb kapcsolatot keres
sünk. Valószínűleg ehhez a típushoz tartozik 
az a zöldmázas kályhacsempe-töredék, ame
lyet szórványleletként találtak a Setét kapu 
környékén. A töredéken egy kinyitott csőrű 
madár fejét látjuk, alatta egy szárny eve-
zőtollainak végei, a töredék egyik szélén 
pedig olyan kör alakú keretelés egy darabja, 
amilyen a fent leírt mázatlan töredéknél 
övezi a kétfejű sast. Ez a töredék minden 
bizonnyal a tárgyalt típusnak zöldmázas 
példányához tartozott. Ez a mázas töredék 
viszont a mázatlan darab és az 1682-es év-
számú, zöldmázas kályhacsempe (49. kóp) 
közti szoros kapcsolatnak egy új abb bizonysá
ga, amely a máz hasonlóságában mutatkozik. 

Véleményünk szerint ehhez a csoport
hoz tartozik az a zöldmázas kályhacsempe

töredék, amelyen egy ügető lovas vitéz alakja látható. A korábbi kutatás ezt a kályhacsempét az 
egri vár legkorábbi régészeti anyaga közé sorolja viselettörténeti, fegyvertörténeti, stílustörténeti és 
stíluskritikai vizsgálat alapján.27 A vizsgált kucsma a XVII. század második felében is használatos, 
a szablya is inkább a XVII. századra jellemző, mint a XIV. századra. A rozetták és a növénydísz 
pedig megtalálható az egri vár 1682-ből való kályhacsempójén. Ugyancsak nagyon hasonló a sima, 
vékony keret és mindkét kompozícióra jellemző a tükör terének jó kihasználása. Mindkét darabnál 
jól megfigyelhető a naturalisztikus ábrázolásra való törekvés, a helyes arányok és részletek finom 
kidolgozása. Kvalitás tekintetében is egyenlő értékű darabok, s mindkettőből népi íz árad. A fel

sorolt egyezések alapján arra gondolunk, 
hogy a tárgyalt kétfejű sasos és lovas vitézt 
ábrázoló kályhacsempéket egy azonos, jó ké
pességű népi fazekas mester készítette, akinek 
műhelye Egertől nem nagy távolságra volt. 
E mester hatása érezhető a másik, mázatlan 
kétfejű sasos kályhacsempén is (50. kép), 
amelynek korát az 1690-es évekre tehet
jük. 

Az egri várban álló középkori püs
pöki palota emeletének ÉNY-i sarkán meg
talált, már említett aknából további, más 
típushoz tartozó kétfejű sasos kályhacsem
pék is nagy számban kerültek elő. A fent 
tárgyalt, mázatlan kétfejű sasos kályha
csempe-töredéknél (50. kép) ezek a darabok 
valamivel magasabban feküdtek, így elkép
zelhető, hogy azok valamivel fiatalabbak. 
A darabok összekeresése három típus meg
ismerését eredményezte. Mindhárom zöld

en i « v-u , -, ,,r •„ i ,i i -r-, . mázas, de a máz színében és minőségében 
49. kep. Zöldmázas, ketícju sasos kalyhacsempc. Egri , ° 

vár. 1682 különbség tapasztalható. 
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50. kép. Mázatlan, kétfejű sasos kályhacsempe. Egri vár. XVII. sz. vége 

Ábrázolás tekintetében a három közül legjobbnak tartjuk azt a darabot, amelyiket vékony, 
sima perem keretei, a glóriás kétfejű sas mellében egy címer helyezkedik el, egyik oldalán egy víz
szintes, másik oldalán két vagy három haránt pólyával (minden bizonnyal osztrák—burgund címer 
volt ez is), a kiterjesztett szárny evezőtollai felfelé állnak, a sas karmaiban nem tar t semmit sem. 
A nyakak közti részen kisméretű korona van, amelyből hullámzó vonalú szalagok kígyóznak alá 
(51. kép). A máz színe sötétzöld, tompa fényű, a kályhacsempe anyaga vörösre égetett. A sas 
arányai jók, de a nyomat nem elég éles.28 

A másik kétfejű sasos kályhacsempén a sas ábrázolása már korántsemolyan sikerült, mint a 
fent leírt darabnál. Erősen stilizált ábrázolás, a sas karmaiban egy kardot és egy jogart tar t (52. 
kép). Ez a darab is az említett akna felsőbb rétegéből került elő. Ebből a típusból került elő a leg-

12 Gerevich: Budapest régiségei 177 



51. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe. Egri vár. XVII. sz. vége 

több darab. A jó fényű máz színezó'dése nem tiszta, sok sárgás folt van a zöldben. Méretei: 20X 22, 
5X5,5 cm.29 

A harmadik darabnál a kétfejű sas mellében egy ovális medalionban a Patrona Hungáriáé 
alakja látható, a sas karmai között kardot és jogart tar t (53. kép). Ez a darab is zöldmázas, a 
nyomat nem elég éles. Méretei: 21 ,5x21x5 ,5 cm.30 

A fent tárgyalt három zöldmázas kályhacsempe a püspöki palota említett aknájából 
került elő. Minden bizonnyal az épületben álló kályhák maradványai, amelyek a török kiűzése után 
kerültek az épületbe, és amikor megrongálódtak — esetleg az épület nagyobb arányú átépítésekor 
—, belekerültek az aknát feltöltő törmelékbe. Ilyenformán ezeket a darabokat is csak a XVII. 

század végén vagy a XVIII. század első fe
lében készíthették. Erre mutat a sasok és egyéb 
részletek (Patrona Hungáriáé) formai, vala
mint a kályhacsempék anyagának vizsgálata is. 

A török után a várat megszálló csá
szári haderő parancsnokai, tisztjei valószínű
leg hamarosan készíttettek kétfejű sasos kály
hacsempéket, elsősorban helyi mesterekkel, de 
nem egy esetben, bizonyára saját ízlésüknek 
megfelelő formában. Más esetben viszont rá
bízták teljesen a munkát a mesterre, aki aztán 
a saját ízlése szerint formálta meg a sasokat 
(gondolunk i t t a népi ízű darabokra). Rákóczi 
Ferenc szabadságharca alatt az egri vár éve
ken keresztül a kurucok kezén volt. Elképzel
hető, hogy ez időben a volt püspöki palotában 
álló kétfejű sasos kályhákat a kurucok össze
törték. Ezek lehettek a mélyebben fekvő, 1682-

52. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe. Egri 
vár. XVII. sz. vége 
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53. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe 
Madonna alakjával. Egri vár. XVIII. sz. eleje 

54. kép. Zöldmázas, két
fejű sasos kályhacsempe. 
Egri vár. XVII. sz. má

sodik fele 

es és a köréhez tartozó darabok. A szabadságharc bukása után visszatérő császáriak ez esetben 
újabb kályhákat állíthattak. Ezek viszont az előző csoporttól elváló, később tárgyalt darabok 
lehettek (51 — 53. kép). 

Van még egy kétfejű sasos kályhacsempe-töredék az egri vár anyagában. Ez is a volt püs
pöki palotában került elő, de nem a mély aknából, ahonnan a többi darab. Jóval kisebb méretű, 
mint a többi, anyaga sárgára égetett, szép színű zöld mázzal bevont féldarab, valószínűleg ez is a 
XVII. század második felében készült (54. kép). A vékony nyakú, glóriás fejű sas szárnyának 
evezőtolla felfelé áll, karmában valószínűleg kardot tar t . A sas nyaka felett korona van, amelyből 
széles szalag fut alá.31 Méretei: 20,5 X 1 0 x 5 cm. 

FÜLEKI (FILAKOVO) VÁR 

A vár feltárásánál igen gazdag kerá
miai anyag került felszínre, amelyben kétfejű 
sasos kályhacsempék is voltak.32 E sasos kály
hacsempék közül az egyik zöldmázas, a másik 
pedig vegyesmázas. A címerbe helyezett heral
dikai sas, az alsó sarkokban elhelyezett gótikus 
jellegű indadísz, a vegyes máz alkalmazása 
(ónmáz is), valamint a történelmi események 
(1483-tól egy ideig királyi vár volt) adatainak 
vizsgálata alapján ezeknek a kályhacsempék
nek készítési idejét a XVI. század elejére 
tehetjük. 

55. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. Püleki (Fila-
kovo) vár. XVI. sz. eleje 

12 = 179 



5 6. kép. Kétfej ű sasos kályhacsempe 
Adorján. (Sälard) vár. 1625 

ADORJÁN (8ÄLABD) VÁR 

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum kerá
miai anyagában egy darab kétfejű sasos kályhacsempe volt, 
amely 1945-ben a háborús események következtében kigyulladt 
raktárban összetörött. A kályhacsempéről készített fényképfel
vétel negatívj a azonban megmaradt (56. kép). A leltárkönyv
ben a következő bejegyzést olvashatjuk: ,,13 márc 11. Kály
hacsempe, sárgásbarna, arany lüszteres cserép. Hossznégyszögű, 
kissé kiemelkedő széllel. Középen reliefben kétfejű sas, szív
pajzsában a sárkányfogas Báthory címerrel. Fent 1625 évszám. 
— Találták Adorján várában, Szalárd mellett (Bihar m.) — 
Hossz. 23,5. szél. 14,5 cm—Véte l Rosenberg Márton (Nagy
várad). . ."3 3 Igen érdekes a vonalasán ábrázolt tollazat és a 
kétfejű sas mellébe helyezett Báthori-címer. A sas fejeinek for
mája és a vékony sima perem egy kicsit emlékeztet az egri, 
1682-es évszámú zöldmázas kályhacsempére. 

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
KÉTFEJŰ SASOS KÁLYHACSEMPÉI 

A már előbb említett sümegi csoportba tartozó 1670-es 
kályhacsempe másolatán kívül az Iparművészeti Múzeumban 
még számos kétfejű sasos kályhacsempét találtunk. Ezek 

lehetővé tették számunkra, hogy néhány eddigi megfigyelésünket újabb bizonyító anyaggal 
támasszuk alá, s e kályhacsempe-típus vizsgálatát kiszélesítve ezzel a jelentős anyaggal, a hazai 
kerámiaművesség XVI—XVIII. századi történetét néhány eddig ismeretlen adattal bővítsük. 

Sajnos, ezeknek a kályhacsempéknek leltárkönyvi adatai nem tartalmazzák a lelőhelyeket. 
Néhány adat alapján azonban feltétlenül Erdélyben készülteknek tartjuk ezeket a darabokat. 
Hátsó peremképzésük csaknem teljesen egyező, elüt az ország más részein készített 
darabokétól. A sas ábrázolásában is nagy hasonlóság mutatkozik a csoporton belül, amely legin
kább a vékony, lent és fent azonos vastagságú nyakak, valamint a szív alakú test formálásánál 
mutatkozik. Egyik-másik csempének anyaga erősen kvarcos, csillámos szemcséjű, amely az 
Erdélyben készült daraboknál igen gyakori.34 

Van ebben a csoportban két kályhacsempe, amely kapcsolatba hozható az egri várban 
talált mázatlan, engobe-festósú darabbal (50. kép). Ennél a két darabnál is (57 — 58. kép) kör alakú 
keretbe komponálták a kétfejű sast, de it t a sarkokat nem rozettákkal töltötték ki, mint az egri 
daraboknál, hanem virágokkal, s a peremnek egy szélesebb felületét ugyancsak virágokkal díszí
tették.35 Az említett egri kályhacsempével leginkább a szárnyak tartanak rokonságot. A szárny
töveket kis háromszögekkel díszítik, de ezek erősen különböznek a tárgyalt sümegi töredékektől, 
törökös íz érződik rajtuk. Bár a többi, e csoportba tartozó darabbal részletekben sok hasonlóságot 
mutat ez a két kályhacsempe, mégis kiválik azok közül és az egriekkel tar t erős kapcsolatot. Ennek 
okát abban látjuk, hogy ez a két kályhacsempe az erdélyi magyar kályhások munkája, akik szoros 
kapcsolatot tar that tak a felvidéki fazekasközpontokkal. Véleményünk szerint az Egerben 
talált 1682-es évszámú és az azzal rokon mázatlan, engobe-festésű kályhacsempék Miskolcon 
készültek a már előbb említett zöldmázas, lovas alakosokkal együtt. Miskolc jelentős talál
kozási pontja lehetett az erdélyi és felvidéki kerámiai múvességnek is. I t t ötvöződhettek a két 
irányból jövő hatások, átvették a nékik tetszetős elemeket, de megtartották eredeti sajátosságai
kat. Bár az egri darabok hasonlóságot mutatnak az említett erdélyi kályhacsempékkel, mégis 
mások. Megmutatkozik ez a különbözőség a sas testének, farkának, fejének formálásán és az alkal
mazott díszítőelemeken is. Az Iparművészeti Múzeum említett két kályhacsempéjének korát a 
XVII. század derekára tesszük. 

Magyar mesterek munkájának tartjuk még azt a zöldmázas kályhacsempét, amelyet 1717-
ben készítettek. Fent G M monogram olvasható, a sas karmaiban kard és jogar, mint a XVII—XVIII. 
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57. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. XVII. sz. közepe. Iparművészeti Múzeum 

századi daraboknál általában. Érdekes ennél a darabnál a fonott keret és a test tengelyével derék
szöget bezáró két láb36 (59. kép). 

Hasonló a lábtartása annak a sasnak is, amelynek mellében egy koronás címer van (60. 
kép). Bár a perem, a sarkok díszítése nem egészen szokatlan számunkra, mégis a sas, a karmaiban 
tar to t t kard és jogar idegenné teszik ezt a jól megformált, plasztikus díszítésű kályha
csempét. Úgy gondoljuk, ez a darab az erdélyi szász ízlést tükrözi.37 Bár rajta idegen vonások 
tükröződnek, a szárny tollai, a nyak némi hasonlóságot muta t a sümegi várban talált egy-két 
töredéken lévővel (40. kép). Készítésének kora a XVIII . század elejére tehető. Ugyancsak az erdélyi 
szász csoportba sorolható az a zöldmázas kályhacsempe, amelynél a sas karmában országalmát 
ta r t (61. kép). Ebből a fajta kályhacsempéből a múzeum több darabot is őriz.38 A múzeum utolsó
ként tárgyalt darabja mázatlan, a stilizált sas olyan hatású, mintha fémbe mintázták volna. Ez 
a kályhacsempe is magán viseli az erdélyi darabok jellegzetességeit (szív alakú test, vékony, hosszú 
nyak). Hátsó peremkópzése megegyezik az eddig tárgyalt erdélyi kályhacsempókével39 

(62. kép). 
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58. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. XVII. sz. közepe. Iparművészeti Múzeum 

Az Erdély területén eló'került kétfejű sasos kályhacsempék lehetővé teszik az erdélyi 
keramiamuvesség további vizsgálatát. Néhány darab formáját tekintve az Adorján várában (Sälard) 
előkerült kályhacsempével hasonlítható össze (63 — 64. kép), ezeknek alakja is téglalap alakú, 
ami egy más formájú kályhára enged következtetni. Vékony peremük az egri darabokra emlékez
tet bennünket. Ebben a csoportban legjobb darab az Adorján várából (Sälard) előkerült kályha
csempe ós az 168?-ból való töredék (63. kép). A most tárgyalt három darab a XVII. század második 
felében készülhetett.40 

Az egyik kerámiával foglalkozó román dolgozat közöl három kétfejű sasos kályhacsempét,41 

amelyek közül egy 1620-ban készült (65. kép), a szárnyak alatt D S monogram van. Nagyon érde
kes a lehajtott fejű sas, a szívvel díszített szív alakú test, a hosszú, vékony nyak. Ez a darab is 
magyar mester munkájának tekinthető. A másik két kályhacsempe viszont arra utal, hogy a két
fejű sasos kályhacsempék román nyelvterületen is előfordultak a XVII. században. Az egyiken 
(66. kép) cirill írás, a másikon (67. kép) 1666-os évszám olvasható. A sasok nyaka ós szív alakú 
teste hasonló az erdélyi darabokéhoz, de a díszítő motívumok és azok alkalmazása elütő. 
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I t t kell megemlítenünk egy mázatlan, kétfejű sasos kalyhacsempet, amelyet Varsóban 
őriznek a Nemzeti Múzeumban (68. kép). Ezt a kályhacsempét a XVI. században készítették.42 

Némi hasonlóságot muta t az erdélyi magyar darabokkal. Könnyen elképzelhető, hogy ennél a 
kályhacsempe-típusnál kimutatható lesz a magyar és lengyel kerámiaművesség közti kapcsolat. 

Az elmúlt években végzett régészeti kutatás során az árvái (Orava) várban is találtak egy 
zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe-töredéket a felső törmelékrétegben43 (70. kép). Az anyag, a 
máz és a sas formai vizsgálata alapján ennek a darabnak készítési korát a XVII. század második 
felére tehetjük. Az eddig tárgyalt daraboknál nem láttunk olyan glóriát, amely a fejet csaknem 
teljesen körbe fogja. A nyomat igen elmosódott, kopott minta vagy gondatlan kéz által készült. 
Méretei: 2 2 x 1 2 x 7 , 5 cm. A sas arányai alapján feltételezhető, hogy ez is négyzetes alakú kályha
csempe volt. 

Ez év tavaszán találtak egy kétfejű sasos kályhacsempe-töredéket a nagyvázsonyi vár 
ásatásánál. A mázatlan, vörösre égetett agyagból készített kályhacsempén jól látszik a glóriás 
fej, felette kissé oldalt rozettás díszítés, a két fej között sematikus, vonalakból kialakított korona, 
amelynek szélső ágai a nyak alatt átfutó szalagdísszé válnak. A korona felett 1747-es évszám olvas
ható. Igen érdekes a külön darabból felerősített hátsó perem, amelyet erősen benyomott íves kikép
zéssel alakítottak ki (87/h. kép). A sas és egyéb részletek elnagyoltsága, valamint az ábrázolás népi 
jellege arra enged következtetni, hogy egy helyi, népi fazekas készítményével állunk szemben 
(71. kép). Feltevésünket némileg támogatja az a tény, hogy a községben 1726-ban hét virágzó 
céhet említenek, köztük a fazekasokét is.44 A töredék méretei: 20 X 7 X 5,5 cm. 

A hazánkkal szomszédos országok területén ugyancsak előkerültek kétfejű sasos kályha
csempék és töredékek. A hazai darabokkal való összehasonlítás miatt néhánynak képét közöljük. 
Ezek közül elsősorban az ausztriai darabok érdekesek számunkra (72 — 76. kép), hiszen a közölt hazai 
kályhacsempék a közös Habsburg-uralkodók idejében készültek, s uralmuk jelképeinek tekint
hetjük azokat. így érthető az a hasonlóság, amely ezek és néhány magyarországi darab között 
mutatkozik; különösen egyes részleteknél, nyakak, szárnyak, farok tollai stb. Ezek is négyzet 
alakúak, zöld mázzal bevonva, méreteik 25—28 cm között vannak. Korukat a XVI. és XVII. 
századra teszik.45 Az említett részletek hasonlósága mellett azonban jól látható az a nagy különb
ség, amely a két csoport között van. Az átvet t formát egyéni módon alkalmazták, sok változatban, 
s ezek közül nem egy felveheti a versenyt a jó külföldi darabokkal. 

A közölt ausztriai kályhacsempékkel erős rokonságot mutat a jugoszláviai kétfejű sasos 
kályhacsempék egyik csoportja, az 1668-as évszámú darabok (80. kép) és még néhány, kör alakú 
keretbe foglalt sasos csempe (82—83. kép). 
Ezek olyanok, mint az egyik közölt ausztriai 
kályhacsempe (76. kép). Feltehető, hogy 
Ausztriából vagy Magyarországból kerültek a 
horvátországi várakba, ahol feltárási mun
kák alkalmával találták meg.46 A jugoszláviai 
kályhacsempék — kétfejű sasos darabok —-
másik csoportja népies ízt áraszt magából. Sok 
közöttük a többszínű mázas töredék. Az egyik 
nagyon hasonlít (82. kép) az 1620-as évszámú 
erdélyi kályhacsempéhez (65. kép). A közölt 
számos darab közül csak ennek a kettőnek 
hajlik vissza csaknem teljesen a testéhez a fej, 
amely szinte szomorkás jelleget kölcsönöz az 
ábrázolásnak. Egy másik darab, pártacsempe 
(77. kép), a kisvárdai várban régebben előke
rült évszámos (1632), zöldmázas pártacsem-

59. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe. 
1717. Iparművészeti Múzeum 
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60. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe. XVIII. sz. eleje. Iparművészeti Múzeum 
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pével mutat nagy hasonlóságot,47 mind formailag, mind a díszítést illetően. Ez a két adat, ha nem is 
bizonyítja a két terület közti közvetlen kapcsolatot, mégis felveti annak lehetőségét, hogy szoros kap
csolat lehetett a kerámiaművessóg területén az egy fő alatt élő országrészek, a hazánktól elszakított 
hódoltsági területek és a szomszédos országok kályhásai, fazekasai között ; a mintakincs egy része 
vándorolt és színezte egy-egy terület kialakult, hagyományossá vált formakincsét. A közölt dara
bok a samobori és susegradi várak ásatásai alkalmával kerültek elő. A leletek között i t t is találhatók 
delfines pártacsempék. A kétfejű sasos kályhacsempék korát a XVII. századra határozták meg, de 
néhány darabról feltételezik, hogy a XVI. században készültek. 

A közölteken kívül számos esetben találunk kétfejű sasos ábrázolásokat, amelyek évszám 
nélküli kályhacsempék korhatározásánál segítségünkre lehetnek. Ilyen például a késmárki (Kez-
marok) vár kápolnájának bejárata fölött elhelyezett Thököly-címer (85. kép), amelynek készítési 
ideje 1658. Találunk ilyen ábrázolásokat oklevelek vízjegyeiként,48 festményeken,49 vasművesséo-
remekein50 és ország címerében is.51 

A kétfejű sasos kályhacsempék leírása, koruknak meghatározása ós az ábrázolással kap
csolatos adatok ismertetése után megkíséreljük felvázolni e csempe-típusnak hazai történetét. 

Hazánkban a kétfejű sasos ábrázolás Dénes asztalnokmester pecsétjón jelenik meg 1328-ban. 
A XIV. században — eddigi ismereteink szerint — nem készítettek ilyen kályhacsempéket. Az első 
kétfejű sasos kályhacsempének töredékét véljük felfedezni abban a darabban, amely a budai vár 
keleti palotaudvarának VIII/2. sz. gödréből került elő 6,30 m mélységből, a 4. rétegből (2. kép). 
A sötétzöld mázas töredéken egy kétfejű sas egyik koronás feje, nyaka és szárnyának felső vonala, 
valamint az erőteljes, korai sasos ábrázolásokról ismert szárnykönyök látható. A sas fején korona, 
a szárny felső vonala felett pedig egy, a nyaktól induló, finoman hullámzó vonalú szalagdísz van. 
Ez a szalagdísz, s ennek a szárnyhoz való viszonya, valamint a szárny felső vonalának kialakítása 
biztos alapot nyújt ahhoz, hogy ezt a kis töredéket összehasonlítsuk a budai várban előkerült 
Zsigmond-kori kályhacsempék első csoportjába tartozó, brandenburgi sasokkal és magyar pólyák
kal négyeit, címerpajzs nélküli címerrel díszített kályhacsempékkel.52 Az összehasonlításra alkal
mas még a sas fejét díszítő korona is, amely nagy hasonlóságot mutat egy másik, Zsigmond címeré
vel díszített kályhacsempén látható, címer felett elhelyezett sisak koronájával.53 Az említett formai 
és kompozíciós hasonlóság mellett a töredék anyaga, valamint a máz is egyezik a Zsigmond-kori 

61. kép. Zöldmázas kályhacsempe. XVIII. sz. eleje. Iparművészeti Múzeum 
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62. kép. Mázatlan kályhacsempe. Erdély. XVIII. sz. Iparművészeti Múzeum 

kályhacsempék anyagával.54 A töredék készítését 1433 körül kereshetjük, amely időpont óta a két
fejű sast császári címerben használták. Bár a fent leírt hasonlóságok alapján a Zsigmond-kori 
kályhacsempék I. csoportjába sorolhatnánk a töredéket (1387—1408), készítésének korát mégis az 
az 1433 és 1437 közti évekre határozzuk meg, amikor Zsigmond már elfoglalta a császári trónt. 
A töredék vörösre égetett anyaga és a sötétzöld máz is inkább a IV. csoportra jellemző. Ennek 
a csoportnak egyik darabján55 látható sas csőre nagyon hasonló a tárgyalt töredéken levő sas cső
réhez, de a nyaktól induló szalag ezen a kályhacsempén hiányzik. 

A kétfejű sasos ábrázolás azután már csak a XV. század végéről ismert kályhacsempén, 
a már említett, teljes vértezetbe öltözött vitéz kezében tar to t t címeren jelenik meg. A XV. 
századból csak ez a két darab kétfejű sasos kályhacsempe ismeretes, mindkettő a budai vár 
királyi műhelyében készült. 

A XVI. századot a füleki (Filakovo) várból előkerült darabok képviselik a század elejéről 
(55. kép). Ezek közül az egyik vegyesmázas, zöld alapon, sárga címerpajzsban, fekete szárnyú, 
fehér mellű kétfejű sas, zöld koronával.56 A hazai anyagban egyelőre csak ezt az egy vegyesmázas, 
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63—64. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe-töredékek. Erdély. XVII. sz. második fele 

65. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. Erdély. 1620 66. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. XVII. 
második fele 
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67. kép. Kétfejű sasos kályha-
csempe-töred ék. 

XVII. sz. második fele 

kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. Varsó. XVI, sz. 

69. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. XVII. sz. 

70. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe
töredék. Arvai vár (Orava). XVII. sz. második fele 
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71. kép. Mázatlan, kétfejű sasos kályhacsempe-töredék. Nagyvázsony. 1747 

72—75. kép. Zöldmázas kályhacsempék. Ausztria. XVII. sz. 



76. kép. Zöldmázas kályhacsempe. Ausztria. XVII. sz. 

kétfejű sasos kályhacsempét ismerjük, amely 
ábrázolás szempontjából is egyedi darab, fel
tehetően egy felvidéki műhelynek készít
ménye. 

A XVI. század végén készülhetett az 
egri vár ásatása alkalmával előkerült mázatlan 
kályhacsempe (48. kép), amely ábrázolás te
kintetében kiválik az i t t előkerült jelentős 
anyagból. A sas combjainak hengeres formá
lása emlékeztet némileg a füleki (Filakovo) 
darabok ábrázolására, de egyébként nem kap
csolható össze azokkal. Minthogy azonban egy 
lengyel XVI. századi kályhacsempével is mu
tat némi hasonlóságot a comb és láb formá
lása, talán ennek a darabnak készítési helyét 
is a Felvidéken kereshetjük. Tulajdonképpen 
ezt a kályhacsempét tekinthetjük az első dara
bok egyikének, amely a Habsburg-családból 
származó közös uralkodó jelképeként jelent 
meg magyar földön; az ország területén állo

másozó idegen csapatok zászlóin, fegyverein és a magyar pénzeken megjelenő kétfejű sasok ha
tására, feltehetően először az idegen parancsnokok, tisztek kívánságára. Ez a folyamat az egri 
várban a XVI. század utolsó évtizedeiben következhetett be, s csak rövid ideig, a vár 1596-ban 
történt elfoglalásáig tarthatott . A török alatt ilyen kályhacsempék Egerben nem készülhettek, s 
nem is hozhattak be máshonnan sem ilyeneket a várba. 

Az ország töröktől meg nem szállt területein azonban éppen a XVII. században fejlődik 
ki ennek a kályhacsempe-csoportnak egy hazai változata, amely jól elkülönül a külföldi darabok
tól. Nem egy esetben — az idegen szimbólum ellenére — jó ízű, népies darab születik a magyar 
mester kezei között (48. kép). Az összegyűjtött darabok alapján a hazai anyagban egyelőre négy 
csoportot különböztethetünk meg a XVII. században (ezeknek minden darabja várakból került 
elő): sümegi, budai, egri és adorján-vári (Sälard) kétfejű sasos kályhacsempók. Minthogy az említett 
várak az ország különböző részein voltak (Dunántúl, Felvidék, Erdély) és az előkerült anyagban 
évszámos darabok is vannak, értékes adatokat szolgáltatnak leleteink e területek XVII. századi 
agyagművessógének történetéhez. A tárgyalt kályhacsempéken levő hasonlóságok, egye
zések arra mutatnak, hogy számolnunk kell az említett területek egymásra gyakorolt hatá
sával. 

A sümegi vár ásatása alkalmával felszínre került nagyszámú zöldmázas, kétfejű sasos 
kályhacsempe-töredék azt bizonyítja, hogy a XVII. század harmadik negyedében (1647—1670 
között) jó minőségű kályhacsempéket gyártottak a vár részére. Az évszám nélküli darabok is 
mind XVII. századiak, mert anyaguk, mázuk és a külön darabból kialakított hátsó perem méretben 
és formailag egyezik az évszámos kályhacsempókével. Ezeknek a daraboknak sok esetben művészi 
kivitele, nagy száma, népies ízt sugárzó kompozíciója, valamint egyéb történeti adatok azt bizo
nyítják, hogy Sümegen erős fazekasközpont volt a XVII. században, amely a környékbeli várakon 
kívül (Nagyvázsony) még a budai várba is szállított kályhacsempéket. Bizonyítja ezt az a két töre
dék, amely az anyag és máz azonosságán kívül méreteit tekintve is azonosságot mutat ; 
a két darab azonos negatívval készített kályhacsempe töredéke. Buda magyar lakossága a XVII. 
század végére erősen megcsappant, a magyar iparosok száma is bizonyára nagyon megfogyat
kozott. Könnyen elképzelhető, hogy a visszafoglalást követő időszakban más területekről szállí
tot ták Budára a szükséges árukat, így kályhákat is. Valószínűnek tartjuk, hogy így került a budai 
várba az a mázatlan kályhacsempe is, amelyet a lőportoronytól E r a ástak ki (1. kép). Rokon 
darabnak tartjuk a Samobor várából előkerült XVII. századi kályhacsempét (84. kép). A rövid 
szárnyak, azoknak formája, a sas karmaiban tar tot t kard és jogar, a fejek közé helyezett korona, 
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77—83. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe-töredékek. Jugoszlávia. XVII. sz. 
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84. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. Jugoszlávia 85. kép. Kétfejű sasos címer. Késmárk (Kezmarok) 
1658 

86. kép. Mázatlan kályhacsempe. Egri vár. XVIII. sz. elejt 
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87. kép. Kétfejű, sasos kályhacsempék metszetei: a) Eger (54. kép), b) Eger (48. kép), c) Eger (53. kép), 
d) Eger (59. kép), e) Eger (49. kép), / ) Eger (51. kép), g) Eger (52. kép), h) Nagyvázsony (71. kép), i) Eger 

(86. kép), j) Sümeg (45. kép) 

annak a szegélybe metsződő keresztje nagy egyezéseket és hasonlóságot mutat ; ezek a jegyek 
mind a XVII. század második felére utalnak. 

Az egri várban talált kétfejű sasos kályhacsempék közül a népies darabok műhelye Miskolc 
lehetett (49. kép). Ezt a feltevést a következő érvekkel kívánjuk alátámasztani: Egernek Miskolc-
cal már a XVI. század 70-es éveiben erős kapcsolata volt az agyagművesség vonalán, az ott dolgozó 
Miskolci Mihály személyén keresztül.57 A mester nevével ellátott egri kályhacsempék sárgásfehérre 
égetett anyaga és a későbbi, 1682-es évszámú kétfejű sasos kályhacsempe anyaga között feltűnő 
hasonlatosság van. De hasonlóságot tapasztalunk a máznál is. E két dolog hasonlósága fennáll az 
előbb említett kétfejű sasos és az egri, valamint a diósgyőri várban előkerült lovas alakos kályha
csempék között is, amelyeket azonos mester alkotásainak tartunk.58 A műhelynek Miskolcra való 
helyezése arra is feleletet ad, hogyan kerülhetett ez az 1682-ben készült kályhacsempe az egri 
várba, mielőtt azt a töröktől visszafoglalták volna. A mester a raktáron levő darabjaiból szállított 
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kép. Zöldmázas kályhacsempe. Sümegi vár. XVII. sz. közepe 

a visszafoglalt Egerbe a király jelvényével díszített kályhacsempét, vagy a sürgős rendelést a régi, 
évszámos minta felhasználásával elégítette ki. E mester vagy tanítványa munkájának tart juk 
az egri „népies" darabokat is (48. kép), amelyek közül az egyiket fehér engobe-festéssel díszítették. 
Hasonló töredékek kerültek elő zöldmázas változatban is.59 

A többi egri kétfejű sasos kályhacsempét műhelyhez nem tudjuk kötni (50 — 54. kép), készí
tési idejüket a XVII—XVIII. század fordulójára tehetjük. Elképzelhető, hogy ezek már Egerben 
készültek. 

Az 1625-ben készített adorján-vári (Sälard) kályhacsempe kétfejű sasának mindkét feje, 
aombja és lába mutat némi hasonlóságot az egri vár 1682-es évszámú kályhacsempéje sasának 
czonos részleteivel, úgyszintén a szárny tollainak vonalas kezelése és a csempét keretező vékony, 
sima perem60 (56. kép). 

A tárgyalt kályhacsempék azt bizonyítják, hogy a XVII. század második negyedében 
mind gyakrabban találkozunk kétfejű sasos darabokkal a magyar várakban,6 1 ami szorosan 
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összefügg az idegen nemzetiségű zsoldos seregeknek hazánkba történő vezénylésével, váraink 
magyar védőseregének idegen zsoldosokkal való kicserélésével. A század második felében további 
mennyiségi növekedés mutatkozik, még általánosabb a kétfejű sasos kályhacsempék használata, 
hogy aztán a XVII—XVIII. század fordulóján, amikor váraink a török hódoltság megszűnte után 
általában elvesztik hadászati jelentőségüket — nagy részüket lerombolják —, megszűnjön ennek 
a fajta kályhacsempének készítése és használata is. (Minthogy ezt a csempefajtát a magyar várak
ban szolgálatot teljesítő katonaság a törökkel szemben álló, harcoló király jelképének tekintette, 
jelentősége a háború befejezése után lassan meg is szűnt.) 

A kétfejű sasos kályhacsempék magyarországi történetének felvázolásával, a tárgyalt 
darabok korának meghatározásával hozzá kívántunk járulni a mind nagyobb számban előkerülő 
— főleg váraink ásatásainál talált — régészeti anyag pontosabb korhatározásához, amit a már 
smert anyag, évszámos darabok és a remélhetőleg még előkerülő anyag lehetővé tesz majd. 
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első felére is keltezhetnénk. Az egri vár 1957 óta 
folyó ásatásánál több ilyen darabot találtunk, ez 
ideig minden esetben XVII—XVIII. századi anyaggal 
vegyesen, főleg a kazamaták feltöltődéséből. A vár 
említett elfoglalását figyelmen kívül hagyhatjuk, s 
a közölt 1682-es kétfejű sasos kályhacsempével 
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eo Az erdélyi és az egri kétfejű sasos kályha
csempók közti kapcsolatokról már több ízben említést 
tettünk. A kézirat elkészülte után került elő az egri 
várban álló gótikus püspöki palota ÉK-i sarkán fel
tár t aknából egy mázatlan, vékony peremű, vörösre 
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égetett, erősen kvarcos, csillámos anyagú kétfejű 
sasos kályhacsempe felső töredéke (86. kép), amely 
anyaga, a sas fejének, nyakának és szárnyának 
ábrázolása révén formailag az erdélyi csoportba 
sorolható. Korát a XVII—XVIII. század fordulójára 
tesszük. (Lt. sz.: 60.47.1.—Méretei:18x 12,5x5,5cm.) 

61 Végh Qy., Bozsok. Dunántúli Szemle, Szombat
hely (1944) 89—99. — A dolgozatban említés történik 
egy 1699-ben kötött családi egyezségről, amelyben 
egy kétfejű sasos kályháról is írnak. A hatalmas 
zöld kályha csempém 1699-es évszám, a sas fölött 

az ifjú I. József képe, körülötte ,,Josephus Koenig 
in Hun." körirat. A szerző szerint ez a mestermunka 
a kőszegi gerencséreket dicsérte, de ma már csak 
töredéke maradt meg. (Megköszönjük Voit Pálnak, 
hogy felhívta figyelmünket erre az adatra.) — A fent 
említett hatalmas zöld kályha valószínűleg olyan 
nagyméretű kályhacsempékből készült, mint a sümegi 
várban előkerült kétfejű sasos, 1670-es évszámú, 
kiegészített darab (45. kép), amelyen a kőszegi címer 
látható a sas mellén. 
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K. КОЗ AK 

ИЗРАЗЦЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДВУГЛАВОГО ОРЛА В ВЕНГРИИ 

За последние годы в ходе раскопок (во 
дворцах и крепостях Буды, Эгера, Фила-
кова, Надьважонья и Шюмега) было обнару
жено много, до сих пор малоизвестных, израз
цов с изображением двуглавого орла, одна 
часть которых датирована годом их изгото
вления, и следовательно они весьма хорошо 
могут быть использованы для определения 
возраста комплексов находок. Их ценность 
повышается еще и тем, что наряду с датой 
изготовления, их материал, способ изготовле
ния, фигуры и орнаменты примененные в 
украшениях предоставляют весьма хорошую 
возможность для сопоставления и определе
ния возраста. Другая группа обнаруженных 
изразцов с изображением двуглавого орла не 
имеет датировки. Возраст последних мы же
лаем определить сравнением с датированными 
изразцами, далее исследованием их материала, 
способа изготовления и формы орлов, разу
меется с учетом условий их обнаружения. 
При исследовании формы орлов большую по
мощь оказали изображения двуглавых орлов 
на гербах, монетах, оружии и знаменах. В от
дельных случаях такие изображения обнару
живались также на живописях, в виде водяных 
знаков, на бумаге рукописей, и также на 
шедеврах кузнечных работ. При исследовании 
венгерского материала были по возможности 
использованы также доступные венгерским 
исследователям изображения двуглавых орлов 
в соседних странах (в Австрии, Чехословакии, 
Югославии, Польше, Германии и Румынии). 

В Венгрии изображение двуглавого орла 
впервые появилось в 1328 году на печати 
предка рода Сечи стольника Денеша, а позже 
оно встречается также в гербах родов Балог 
и Деренченьи. Согласно нашим нынешним 
сведениям в XIV в. не изготовлялись изразцы 
с изображением двуглавого орла. В Венгрии 
наиболее древние изразцы с таким изображе
нием предположительно изготовляли в пер
вой половине XV в., один экземпляр которых, 
по мнению авторов, представляет обнаружен
ный в ходе раскопок последних годов в восточ
ном дворе крепостного дворца Буды фрагмент 
изразца с темнозеленой эмалью и с изображе
нием орла с венцом на голове. На фрагменте 
видно шейка орла, верхняя линия крыла, из
вестное из ранних изображений мощное ко
лено крыла и исходящий от шейки тонковол
нистый лентообразный орнамент. Эти детали 
предоставляют надежную основу для того, 
чтобы сопоставить небольшой фрагмент с об
наруженными в крепостном дворце Буды из
разцами эпохи короля Сигизмунда с изобра
жением одноглавых, бранденбургских орлов. 
Венец же на голове орла можно сопоставить 

с другим изображением на изразце, украшен
ном гербом Сигизмунда. Большое сходство 
упомянутых деталей делает очевидным, что 
данный фрагмент является куском до сих пор 
неизвестного изразца с изображением двугла
вого орла, что доказывается материалом из
разца, как и примененной эмалью. Возраст 
фрагмента можно отнести к периоду между 
1433 и 1437 гг., когда Сигизмунд уже вступил 
на императорский престол, и в своем гербе и 
печати начал пользоваться изображением дву
главого орла. 

Затем изображение двуглавого орла извест
но на изразце лишь с конца XV в.; этот изра
зец был изготовлен также в Буде в королев
ской мастерской в период 1480—1490 гг. Изоб
раженный на изразце витязь в полной броне 
держит в руке герб с двуглавым орлом. Этот 
изразец является одним из самых удачных 
творений роскошного двора Матиаса. Эти два 
изразца изготовлялись в эпоху, когда Вен
грия была одна из значительных наций Европы 
и двуглавый орел отражал тогда великодер
жавное положение страны, не так как позже, 
полное отсутствие национальной политики. 
В конце XV в., после смерти Матиаса, насту
пил политический и экономический упадок, 
достигший своей низшей точки в 1526 г., когда 
победа турок в сражении под Мохачем при
вела к потере Венгрией независимости, и 
страна была раздроблена на три части. 

XVI век представлен изразцами, обнару
женными в Фюлекской (Филаковской) кре
пости. Один из них изготовлен зеленой, а 
другой смешанной эмалью, но по одинаковому 
образцу. На изразце со смешанной эмалью 
виден на зеленом фоне в желтом щите герба 
двуглавый орел с черными крыльями и белой 
грудью, с зеленым венцом на голове. В вен
герском материале покамест известен только 
этот единственный изразец со смешанной 
эмалью и двуглавым орлом, который также в 
отношении изображения является единст
венным экземпляром, и предположительно из
готовлен в начале XVI в. одной мастерской в 
Северной Венгрии. 

Нам неизвестны изразцы последующих пе
риодов с изображением двуглавого орла. На 
монетах двуглавый орел также появился лишь 
во второй половине XVI в.; на своей груди 
орел носит объединенный герб страны и вла
стителя. Этот герб появился опять на венгер
ской земле, на территории королевской Вен
грии, в качестве символа совместного власти
теля, и все чаще можно было видеть изобра
жение двуглавого орла, украшенного гербом 
Габсбургов на знаменах и оружии стоявших 
гарнизоном на территории страны чужезем-
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ных войск. Замки в неокуппированной тур
ками, но совершенно обедневший части страны 
также почти без исключения попали в руки 
короля и следовательно понятно, что при рас
копках на территории венгерских крепостей 
в большом количестве обнаруживаются из
разцы с изображением двуглавого орла, ведь 
служившие в крепостях гарнизоны рассмат
ривали их символом противостоящего тур
кам и воюющего против них короля. Несмотря 
на это, нам до сих пор неизвестно ни одного, 
надежно датируемого находка времен второй 
половины XVI в. По мнению автора это нахо
дится в связи с тем обстоятельством, что гар
низоны крепостей в XVII в. во все большей 
мере заменялись чужеземными войсками. В 
первой половине XVII в. уже по всей стране 
встречаются изразцы с изображением двугла
вого орла, даже на территории трансильван
ского княжества. Во второй половине XVII в. 
применение такого рода изразцов следует счи
тать общераспространенным в венгерских кре
постях. После прекращения турецкого вла
дычества эти крепости утратили свое страте
гическое значение и в начале XVIII в. присту
пили к их полному сносу. Этим прекратилось 
также применение изразцов с изображением 
двуглавого орла. Во второй половине XVIII в. 
такие изображения на изразцах встречаются 
весьма редко. 

Обнаруженный, собранный и исследован
ный археологический материал предоставил 
возможность дополнить историю венгерского 
керамического искусства в XV—XVIII вв. 
несколькими до сих пор неизвестными дан
ными. Выявилось, что на ранних изображе
ниях двуглавого орла — это относится также 
к монетам, оружию и знаменам — орел не 
держит в своих когтях ни сабли, ни булавы, 
венец находится на голове орла, а не в поле 
между двумя головами под краем, над голо
вами нет ореола, и концы маховых перьев на 
крыльях расположены в направлении ниж
них углов. На поздних изразцах из XVII— 
XVIII вв. хотя и иногда встречается, что орел 
не держит сабли и булавы в когтях, однако, 
на ранних экземплярах он ни в одном случае 
не имел никаких предметов в своих когтях. 
На поздних экземплярах маховые перья кры
льев во всех случаях расположены в напра
влении верхних углов. 

Относительно каждого экземпляра обсуж
даемого материала — за исключением мате
риала Музея при кладного искусства — можно 
установить, что он был обнаружен в крепостях. 
В ходе исследования изразцов материал был 
разбит на следующие группы: будайский, за
дунайский (Шюмег, Надьважонь), северо-вен-
герский (Филаково, Эгер), из окраины Север
ной Венгрии (Мишкольц, Эгер) и трансиль
ванский материалы. 

Будайский материал из XV в. был изго

товлен королевской мастерской, представляет 
органическую часть последней, и только ико
нографически относится к группе изразцов с 
изображением двуглавого орла, однако, по
ка еще нельзя выявить никакой связи его с 
позднейшим материалом, даже не с будай-
ским. Позднейший будайский материал по
казывает австрийские и задунайские влияния, 
и относительно одного экземпляра было до
казано, что он был изготовлен вместе с обна
руженным в Шюмеге экземпляром. 

Фрагменты изразцов с изображением дву
главого орла, обнаруженные в шюмегской 
крепости, изготовлены без исключения зеле
ной эмалью; они относятся к 4—5 видам и 
их фронтонным украшением было предполо
жительно изображение дельфина. Здесь ве
роятно находился значительный центр гон
чарного и печного ремесел, изделия которых 
обнаруживаются даже в Буде и Надьважоне. 
Среди фрагментов встречаются также высо
кокачественные экземпляры. Производство из
разцов с изображением двуглавого орла на
чалось в Шюмеге предположительно под ав
стрийским влиянием, однако, чужеземная фор
ма изразцов по всей вероятности преобразовы
валась соответственно местному вкусу. Об
наруженный в Надьважоне изразец также от
носится к этой группе, но он повидимому явля
ется работой народного, местного гончара. 

В группу материала из Северной Венгрии 
можно причислить собственно говоря только 
изразец из Филакова. (Фюлека). Он показы
вает известное сходство с одним из изразцов 
без эмали из Эгера, и с одним экземпляром из 
Варшавы. Можно предполагать, что в данном 
случае мы имеем дело также с одним из про
явлений тесной польско-венгерской политиче
ской, экономической и культурной связи. 

В группу материала из окраины Северной 
Венгрии следует отнести изразцы из Эгера, 
значительная часть которых по мнению авто
ров была изготовлена в Мишкольце. В Миш-
кольце был значительный центр гончарного 
и печного ремесел, поддержавший оживлен
ные отношения с территориями Трансильва-
нии и Северной Венгрии. Это доказывается 
сходством между находками, обнаруженными 
в крепостях Эгера, Филакова, Диошдьера, как 
и в Мишкольце. В ряде случаев можно выя
вить также идентичность мастера. Некоторые 
из обнаруженных в Эгере, но, по мнению ав
тора, изготовленных в Мишкольце изразцов, 
показывают выраженное сходство с изготов
ленными в Трансильвании изразцами. Другие 
же позволяют делать вывод о задунайских 
и австрийских связях. 

Характерным для трансильванской груп
пы является тонкая шея орла, средцевидное 
оформление тела, и сильно кварцевый, слюдя
нисто-зернистый материал изразцов. Можно 
выявить много сходства с эгерскими и румын-
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скими изразцами, но и в югославском мате
риале проявляется некоторое трансильван
ское влияние. Известные нам изразцы из Юго
славии также были обнаружены в крепостях; 
один экземпляр показывает сильное сходство 
с фронтонным украшением, обнаруженным в 
крепости Кишварда, причем эти изразцы име
ют то же черты, которые можно обнаружить 
также в трансильванской группе. Среди юго
славских изразцов с изображением двугла
вого орла имеются также экземпляры с много
цветной эмалью, которые в отношении ком
позиции совершенно идентичны с австрий
ским материалом. 

Известные нам изразцы с изображением 
двуглавого орла из материала соседних стран 
были раскрыты на территории, соседней с 
Венгрией, которая в XVI—XVIII вв. также 
находилась под властью королей из дома 
Габсбургов. Исключением является только 
Трансильвания, которая была самостоятель
ным княжеством, и где происхождение обна
руженных изразцов с. изображением двугла

вого орла еще является отчасти открытым во
просом. Говорящие на немецком языке сак
сонцы и торговые связи, существовавшие со 
соседними территориями наверно играли роль 
и в том, что в Трансильвании также изготов
лялись такие изразцы. 

Разработкой обнаруженных в ходе раско
пок на территории венгерских замков в боль
шом количестве изразцов с изображением дву
главого орла, автор стремился внести вклад 
в историю венгерского керамического искус
ства XV—XVIII вв., путем публикации дати
рованных экземпляров, а определением воз
раста изразцов, до некоторой степени способ
ствовать более точному определению возраста 
археологического материала. Следует надеять
ся, что обнаруживаемые в будущем изразцы с 
изображением двуглавого орла, как и разра
ботка нами до сих пор еще неизвестного, опуб
ликованного, или находящегося в венгерских 
или зарубежных музеях подобного материала, 
предоставит возможность для решения еще 
невыясненных проблем. 
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