
JUHASZ ETELKA 

CSERÉPLOVAS TÖREDÉKE ÓBUDÁRÓL 

Dr. Bertalan Vilmosné óbudai ásatásán, a III. ker., Lajos u. 
158. sz. alatt, az 1. sz. árok nyugati oldalán, 1,40 cm mélység
ben - sok edénytöredék között - egy lovasalak két darabja ke
rült elő. Kézzel formázott, a két darab összeillő. A lóhoz ké
pest az emberfigura kicsinek és merevnek tűnik. Aquamanile 
nem lehet, belső űrrésze kicsi és durván formált.1 (1., 2., 3. 
kép) 

Méretei: 10-11 cm hosszú, 12-15 cm széles, a legna
gyobb vastagsága 5 cm. Eredetileg - mivel nagysága majd
nem megegyezik a dr. Kemény György által a Néprajzi Mú
zeumba begyűjtött mézeskalácsmintákkal - kb. 22-24 cm le
hetett. (6., 7., 8. kép) 

Anyaga világos, fehéresszürke, a középkorból is ismert 
helyi anyag. Mázai: sötétbarna, világoszöld és kékesfehér. A 
sötétbarna és zöld a középkori anyagban általános, a kékesfe
hér a XVII. század nagy tájain gyakori. A környezet tárgyai: 
számtalan, kívül mázatlan fazékperem, dunántúli zöld mázas 
korsók töredékei, kis, barna, lábas serpenyő, barna, félgömb 
alakú csésze és barna (a sárga habánnal azonos metszetű) tá
nyértöredék, sok fajansztöredék, végül a XIX. századig hasz
nált szürke korsók és tálak sajnos nem adnak pontos időbeli 
eligazítást.2 A kis lovast valószínűleg ajándékba készíthették 
- amint erre a céhek életében több példa volt -, alkalomra 
vagy barátságból. Feltételezett helyi eredetét erősíti a szom
széd utcából előkerült mintázócsont és lyukasztó. (Ezek 
mélysége is 30-40 cm) (4., 5. kép). 

A viseletből levonható következtetések a XVII. sz. végét 
erősítik. (1., 2., 3. kép) 

A kabát szabályos prémes, zsinóros huszármente. Ez a 
forma a Rákóczi-szabadságharcban már viselt, a lezáró dátu
mot Mária Terézia királynő rendelkezései adják - elrendeli a 
copf viseletét. (Jól látható, hogy itt nem volt.) A magyar 
könnyűlovasság a XVI. században tér át páncélról a textilvi
seletre, elhagyják a tárcsapajzsot, rövid és hosszú nyeregtaka
ró a század végén egyszerre használt.3 

Segítségemre van egy, a lublini magyar polgárokról szóló 
cikk,4 amely hiteles évszámos adatokra támaszkodhat: az 
1650 és 1700 között ott élő magyar (köztük sok erdélyi) lakos 
viseletéről. Természetesen másképp öltözött a szegény mes
terember (akinek már lengyel felesége volt) vagy a gazdag 
kereskedő. Felvették az európai divat gallérját, de a magyaro
kat mégis mindenütt felismerték: mégpedig „rövid prémes 
kabátjukról". (9. kép) Ez eredetileg polgári viseletből lett ka
tonaivá, alatta a szűk dolmány, gombokkal vagy zsinórral 
(még XV-XVI. századi hagyomány), sok változatát minden 
társadalmi réteg hordta.5 Ez a forma a Dunántúlon és Erdély
ben élt tovább. 

A figurán bal oldalon a kardból csak a markolata maradt. 
Minden stilizáltsága mellett is tökéletes P alakú, XVII. száza
di forma. Hátul látszik, hogy külön szíjra volt kötve, a szalag 

vége oldalt a nyeregtakaróra lóg. Nem katonai forma.6 Nem 
szabályos huszárszerelvény az öv és tarsolya sem. A tarsoly 
igen töredékesen maradt meg, barna körvonala jól látható, az 
öv pedig hátul kettős barna sáv. A lószerszám farhámja azo
nos a mézesmintákkal, (de már a lovagkortól ilyen), eltérő tő
le a rövid nyeregtakaró, s ennek datálását a Zrínyi-metszetek 
adják.7 A nyereg sajnos a mézeseken nem látszik, a későbbi 
betyárnyergekhez hasonló.8 Talán puha, magas csizmának a 
sarka érhetett a ló hasához, ott a nyoma.9 (8. kép) 

A lovacska egész Európában elterjedt játékszer volt. Más, 
játéknak tekinthető tárgy a leletegyüttesből nem került elő, de 
voltak kézzel formált mázatlan pipák azonos anyagból, és já
téknak tekinthetők a kicsi mázas korsók töredékei (4-6 cm), 
közöttük egy szép tulipános is. 

A játékszer előzményének a MNM magyar középkori ki
állításán szereplő10 lovagkori cserépló tekinthető, amely önál
ló darab vagy sakkfigura egyaránt lehetett." (A középkori áb
rázolások száma végtelen, pénz, templomi festmény, szobor, 
dombormű a román kor óta.) Ki lehetett ez a kis lovag? A már 
idézett mézesmintákon a legkorábbi évszám 1815. A huszár, 
amelyik itt szerepel, egy régen megmerevedett forma, de 
ugyanott megőrizték a török basa emlékezetét is11. (A gödöl
lői kastélyt mint „várat" építették, a köztudatban még sokáig 
éltek a félelmetes harcok emlékei.) 

a) Lehetett volna a „jámbor" barokk korban újjáélesztett 
magyar szent, de István királyt vagy Szent Lászlót13 éppúgy 
páncélban szoktuk meg, mint a Hunyadiakat vagy a hadvezér 
főhercegeket. Óbudán könnyen lehetett volna Szent Flórián, 
feje fölé emelt vizesvödörrel vagy a mindenütt népszerű lán
dzsás Szent György.14 Katona szent huszárruhában - ez a ba
rokk nézőt nem zavarta volna, hiszen díszmagyart kapott az 
oltáron Imre herceg is. Vitézi viselet járt Pannónia védőjének, 
Szent Mártonnak is.14 A cserépalak törzse kissé hátrahajlik, 
egyik váll magasabb, a jobb kar vízszintesen indul (nyilván 
tartott valamit).15 

b) Lehetett volna népszerű hadvezér, egy a dunántúli főu
raink közül, akik kisebb török seregeket sokszor vertek a csa
tamezőn, például a „fekete bég"-ként tisztelt Nádasdy Ferenc. 
A Habsburg-vezéreket mindig páncélban, parókával ábrázol
ták.16 

c) Valószínűbb azonban, hogy kürtöt, zászlót vagy török 
fejet tartó egyszerű közvitéz volt. (Példaként a nemesi címer
képek szolgálhatnak.) Lehetett ismertebb nevű nemes Erdély 
bujdosó hadaiból, nem főember. Thököli Imrének még keser
ves török fogságában is kijárt a bő, nagy gombos köpeny, Rá
kóczi Ferenc fejedelem páncéling felett palástban van ábrá
zolva, a kuruc elit párducbőrökkel pompázott.17 

A történelemből követhető azok útja, akik végül is a hu
szármentét hordták: a hódoltság alatt mindenki katonává lett 
a karlócai béke után (1699). Thököli követőit a szultán a bi-
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rodalom belsejébe telepíti, a végvári katonaság elbocsátásáról 
és a várak felrobbantásáról is döntöttek. Az ország belsejéből 
való katonatömegek erősítették fel a bujdosókat. Elit vezető
iket elvesztették, a törökök többé nem fogadták be az elége
detleneket, nem tűntek nyomtalanul el a birodalomban, mint 
a magyarok ősei. Újabb feltöltést kapnak 1701-ben a jászku
noktól, akiket jobbágysorba taszít a budai kamarai adminiszt
ráció, majd a levert hegyaljai felkelés menekülőiből (1702). 
Lipót elrendeli erőszakos besorozásukat, II. Rákóczi Ferenc 
pedig a szabadságharc kitörése után hoz szigorú rendeleteket 
a kóborlók és fosztogatók ellen. (Magyarország kronológiája 
II. 525-528.) Közöttük formálódott valahol a huszármente, a 
cseréplovas kabátja, ami azután sokáig annyit jelentett, hogy 
viselője magyar könnyűlovas. (Ezt viseli a fejedelem dobosa 
is) A korábbi bujdosók katonailag szervezett csapatait, a hó
doltság peremein összekovácsolódott „vitézeket", ahol a szár
mazás már elmosódott, kemény szabályokkal fogadja be a ku
ruc sereg.18 Ennek a szabad haderőnek Mária Terézia alatt 
nem sok lehetősége maradt: az új jobbágyság (Urbárium) 
vagy a hivatásos katonaság között választhatott.19 Utóbbi 
esetben elvérzett a hosszú külföldi háborúkban. Ehhez a „hu
szárhoz" a királynő nemesi testőrségének már semmi köze 
nem volt, csak a díszruha20 (20. kép). A szegénylegény világ
nak lassan bealkonyult, a falvak újratelepültek, a majorsági 
gazdálkodás gazdasági felvirágzást, a barokk újjáépítés lehe
tőségét hozta. A betyár21 pedig már nem hős, nem ellenséget 
verő ideál. A török hódoltságtól a Rákóczi-szabadságharcig 
ívelő „vitézi" élet létalapját vesztette el, emlékük azonban to
vább élt. A vitéz irodalmi alakjával is találkoztam, neve Ron
tó Pál.22 A hányódó vitéz nagy példája a költő Balassi Bálint 
(közismert portréja: Horváth I.-Kőszeghy R, 1986). A törté
nelmi lehetőségek tehát a XVIII. század elejére valószínűsítik 
az alakot, a divattörténet a XVII. század végére. A várostörté
net hasonlóan a XVII-XVIII. század fordulójára mutat: Óbu
da lakossága a visszafoglalás után magyar - és szegény.23 

Házépítésekre két-három nemzedék gazdagodása után kerül
hetett sor. 1738-ig volt erre idő, ekkor Zichy Miklós szerző
dése a helyi önkormányzatot jobbágysorba nyomta vissza. A 
másik, nyugodalmasabb korszak 1771-ig tartott, amikor a 
megerősödött közösség megvédte a szabad bíróválasztást, és 
1775-ben Mária Teréziától mezővárosi szabadságot kértek. 
(Nem kaptak, de ez a lépésük az erejüket mutatja.) A gazda
godó lakosok házaikat felfelé bővítették, a boltozatos kapube
járatok fölé belső erkélyes szoba került, vagy lebontással át
rendezték a rendelkezésre álló telket.24 A kimutatás szerint25 

egy házra átlag kilenc szoba jutott, ebből az emeleten 2-8. 
Feltehető, hogy itt, két földszintes ház lebontása után - ez tör
ténhetett 1710 és 1738 között -, a maradék pincét még soká
ig használták, és csak amikor elvizesedett, töltötték fel a má
sik ház törmelékéből. A feltöltés idejét megadják a híres árvi
zek dátumai.26 Ekkor a lakosság ismét erősödőben volt, ereje 
telt újabb építkezésekre. A pince beomlásakor kerülhettek a 
későbbi töredékek a törmelékbe, újabb tereprendezés alkal
mával. A járványok dátumai nem adnak támpontot az építke
zésekhez. Kegyetlen pontossággal söpörtek végig 15-20 
évenként. Hogy ki volt a gyermek, arról semmit sem tudha
tok, de a városképről, ahonnan a tárgy való, igen. Ha járvány 
vitte el, Budapest legrégebbi protestáns templomában sirat
ták, vagy a Zichy-kastélyhoz tartozó öreg barokk templom-
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ban, de állt már az Újlaki-, akkor új templom is Mikovinyi 
térképeiről tudjuk, hogy nem épült még össze szorosan Buda, 
Óbuda és Újlak. Ezt lehet látni Buda ostromának képein is 
(1684) (Rózsa Gy., i. m. 387. 96. t.). Ha elkerült innen fiata
lon kereskedőként, mint hajós vagy kincstári sót fuvarozó, a 
kápolna körül a hegyoldalba temették. A temető kapuja már 
elpusztult, a kápolna most romosodik. Ha koldulóbarát lett, a 
kiscelli kastélyhoz tartozott, véletlen előkerülő sírját csak l-l 
csontgyöngyszem jelzi. Ha óbudai ácsmester, unokái Széche
nyivel építették a most megszűnt hajógyárban a reformkori 
Magyarországot. Békés szőlősgazda vagy mester akinek éle
tét vetíti elénk egy ilyen ház: tenyérnyi utcai bolt vagy mű
hely, nagy boltozatos pincék, keskeny kert a hegy felé, benne 
mosó-, füstölő-, aszalóházikó, minden lehetőséget meg kellett 
fogni, de lehetett. Buda jó helyen volt, rossz történelmi idő
ben is. 

A lelethez időben a legközelebb a tabáni kályhacsempe 
áll.27 (10. kép) Környezetében XV-XVI. századra keltezett lá
bostöredékek, kevés török anyag volt, hiányoztak a fajansztö
redékek és a XVII. század nagy mázas táljai. A nyeregtakaró 
rövid, az alak szinte áll puha csizmájában, a ló farka úgy van 
csomózva, mint cseréplovasunké (valószínű Szt. György). A 
ló hasa alatt jól látszik a széles szíj. A lovag övéről két szalag 
lobog hátra. Érdekes, hogy ebben az együttesben játékméretű 
lábas is volt. 

A töredék elvi kiegészítése: a mézeskalács-figurákat dur
ván 150 év választja el a cseréplovastól. A lovastorzót Kozák 
Károly XVII. századi egri csempéje segítségével tudnám kie
gészíteni. (Kozák 53 p. 1. kép)28 A fej magas fövegje sírokból 
is ismert ruhadarab, kurucokat ábrázoló festményen ugyanaz. 
A dolmány azonos (kis zsinóros, zárt). Azonos a kezek tartá
sa is, az egri alak kis buzogányt fog. Az övön lógó kard is 
megegyezik a cseréplovaséval. Valószínű, hogy a csempén 
ábrázolt puha szárú csizma is hasonló volt (az 1800-as évekig 
még használt, a Literatúra siratja el 1926-ban a csizmát). A 
nyeregtakaró egyformán rövid, a szerszámábrázolásban sincs 
különbség. Ami hiányzik: a prémes kabát jelzése, de ez nem 
időpontkülönbséget, hanem az alak polgári voltát jelzi. (Érde
kes, hogy Kozák K. is konkrét nevet említ, az alakot ő sem 
érezte személytelennek.) A lóalak - elfogadva, hogy játék 
volt - szükségszerűen négy lábon támaszkodhatott, mint a ka
rácsonyi kép gyermekének kezében, kis talpon. A far erőtel
jes mintázása az ágaskodó alakot sem zárja ki. Asztalon lófi-
gurákkal játszó gyermekek metszetét már a gótikából ismer
jük. Talapzatnak elfogadnám a mézesbáboknál látott népies 
növénymintázatot (ez emlékeztet a festett templomi fatáblák 
és néhány nemesi levél mintájára). A XVII. század végének 
ez a kiegészítés megfelelne. 

Összefoglalás: a tárgy kora a XVII. század vége és a 
XVIII. század vége között nem pontosítható, de politikai, 
gazdasági és divattörténeti megfigyelések miatt inkább a ko
rai dátum valószínű. Hagyományos típusú játékszer, amely 
adott időben adott, konkrét „vitéz" emlékét is jelenthette. Ez 
a játéktípus Európában hosszú ideig használatban volt, anya
ga szerint helyben készült, ajándék. A Magyar Néprajzi Mú
zeum hasonlót nem őriz. Ha az 1800-as évek végén még fel
lelhető lett volna, ismerve dr. Kemény György29 széles látó- és 
gyűjtőkörét, bizonyára begyűjtötte volna. Előzményének az 
MNM XIV. századi cseréplova tekinthető (plasztikus nyerge-



be a mai játékokhoz hasonlóan figura ültethető). Típusát a 
mézeskalács-figurák (alig térnek el nagyságban) és az ólom
katonák megőrizték. A cseréphuszárt kiszorította a gyerek
szobából a pamutállat és a Jancsi bohóc, sokáig maradt még 

1. Az ásatót idézem. Köszönöm a sokéves fegyelmezett munkával 
ásott anyag átengedését, és a feldolgozáshoz adott segítséget. 

2. VADAS 1, 2. kép részlet, KEMÉNY 
3. KRESZ 
4. Mária Terézia uralkodása 1741-1790. Urbárium 1760. 
5. Valahol itt, az akkori „nyugat" határán született a huszármente, 

akkor amikor a magyar lovasokat már nem nyelte el az oszmán 
birodalom: JAKIMINSKA 21. kép: magyar lovason rövid dol
mány, prémes rövid gombos kabát, zsinórozás nélkül, 14., 15. 
kép: a lengyel lovasokon zsinóros viselet, 22. kép: a krakkói 
gyalogos rövid, álló nyakú zsinóros kabátban. 

6. Rövid és hosszú ujjas magyar dolmány változatai. 
7. Haller gróf testőrtiszti kardjának markolata: TEMESVÁRI I. 

tábla, 6. kép; LENGYEL 235. 
8. Döntőek az időt illetően a Zrínyi-metszetek, mivel még életé

ben készültek. CENNERNÉ 1964., CENNERNÉ 1970. 
9. III. tábla, 4. II. tábla, 1., 6., 7., 9. A Literatúra 1926. évi tudósí

tása: a csizma már „paraszti" viseletnek számít. Még: az egri 
Rozália kápolna vörös dolmányos férfiruhája. 

10. MNM középkori kiállítás, XIV. sz. zöldmázas, stilizált lóalak, 
szerszám benyomással jelezve, plasztikus nyereg. Egy 6x6 cm-
es kockán elfér. Sakkészletre az udvarokban már Nagy Károly 
óta van példa. 

11.1 tábl. 11. A MNM állandó kiállításán szereplő XIV. sz-i ló-
figura, stilizált, de nyerge plasztikusan kidolgozott. 
Könnyen beleültethető és ki is billenthető egy kis háncsfi
gura asztalon zajló lovagi játék alkalmával. KOZÁK; 
GARÁDI. Sakkfiguraként is elfogadható, szerszáma jelez
ve. 

12. Török basa figurája a mézesbábok közül, török fej budavári ház 
kapuja felett, törökbasa-kályha Sopronból. 

13. A Szent László pénzeken a ló nem ugrik, hanem első két lábá
val ágaskodik. 

14. A budavári Szt. György dombormű lovának teste meredek hely
zetű, az egyensúlyt a hosszú nyelű dárda biztosítja. Tehát több
féle helyzet is elképzelhető. 

15. A kolozsvári Szt. György szobor testhelyzete meredek. 
16. A „felséges divat" GONDA-NIEDERHAUSER 22. ábra: I. Fe

renc császár díszegyenruhában, 25. ábra: József nádor, 28. áb
ra: Ferenc József, 32. ábra: Károly király. 

BÁNKÚTI-HEGEDŰS=BÁNKÚTI Imre-HEGEDŰS László: A 
Magyar Nemzeti Múzeum egy XVIII. sz-i szekrénye. FolArch 
19.1968.203-213. p. 

CENNERNÉ 1956=CENNERNÉ WILHELMB Gizella: Wiedmann 
metszetek után készült olajportrék. FolArch 8. 1956. p. 
169-183. 

CENNERNÉ 1962=CENNERNÉ WILHELMB Gizella: 

a hintaló, papírcsákó és fakard. De a „vitéz" is eltűnt. A kisfi
úk nem akartak többé „huszárok" lenni, mivel ezt a játékot 
már nem erősítette meg a felnőttek „csodálatos" világa. 

17. II. Rákóczi Ferenc: Edictum militaire, Tábori főstrázsamester-
nek instrukciója, 1704. Hadi Regula, Instrukció, stb. 1706. Az 
elégedetlenségről: Két szegénylegénynek egymással való be
szélgetése, Szegénylegény-ének. LENGYEL 453. p. 

18. II. tábl. 6., 7., 9. Kurucok: tiszt, dobos, tárogatós. Könnyűlova
sok: a fejedelem seregének különböző rétegei. A hajdú is előz
mény. 

19. Mária Terézia Urbáriuma. 
20. I. tábla 6-8. Haller gróf testőr-díszegyenruhája, az a forma, ami 

elitté vált, és egyenruhából lett. GONDA-NIEDERHAUSER; 
TEMESVÁRI. 

21. Küllős I. tábla, 11.: a betyár. 118. p. 21. ábr. Ponyva-címlap: 
Pesten, 1862. évi júl. 19-én rögtönítélő bíróságilag kivégzett ifj. 
Bogár Szabó Imrének elhíresedett rablónak életleírása és halá
la. Élő alak: G VADÁN YI József: Rontó Pálnak egy magyar lo
vas közkatonának és gróf Benyovszky Móricznak életek. 1793. 
(verses regény) 

23. Budapest Története 3. Bp. 1975. Óbuda mezőváros a XVIII. sz-
ban.p. 178-180. 

24. Ezek a házak napjainkban tűntek el a Bécsi útról. Az újlaki 
templommal szemben egy még áll, korabarokk építészeti rész
letei feltárva. Hasonlót bontottak le az újlaki mozi mellett, eb
ben üzlet volt a régi kapu helyén. Budapest Története 3. Bp. 
1975. p. 178-180. 

25. Budapest Története 3. Bp. 1975. 218. p. 54. kép, kimutatás: 
274. p. 

26. Nagy árvizek dátumai: 1775,1799,1809. 
27. A tabáni lovasalakos kályhacsempe. Kísérőanyagából a nagy 

mázas tálak és a fajanszok hiányoznak. Jellegeiben a lovas 
egyezik a cseréptorzóval - ez a korábbi időpontot erősíti. 
GARÁDI 

28. KOZÁK 439. Az egri csempe sem kimondottan katonafigura. 
Visszafoglalás dátuma 1687, első céhszabályzat 1767. 1683-tól 
helyi mester. (Rövid dolmány, magas tollas süveg, övön szab
lya, csizma.) Ez és a Rozália kápolna vörös ezüstgombos men
téje egyaránt az Öltözködés konzervatív voltát bizonyítják. EM
BER 1961. 

29. dr. Kemény György a MNM Néprajzi Osztályának őreként a 
mai Néprajzi Múzeum minden gyűjteményét tudományos 
gonddal, válogatott darabokkal gazdagította. 

Németországban tanult magyar ifjak litografált arcképei. 
FolArch 14.1962. p. 223-228. 

CENNERNÉ 1964=CENNERNÉ WILHELMB Gizella: Zrínyi 
Miklós a költő arcképeinek ikonográfiája. FolArch 16.1964. p. 
188-207. 

CENNERNÉ 1970=CENNERNÉ WILHELMB Gizella: Zrínyi 
Péter arcképei. FolArch 21.1970. p. 177-191. 

JEGYZETEK 

IRODALOMJEGYZÉK 
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DÉVÉNYI=DEVÉNYI KELEMEN Márta: Magyar süvegre való 
medál. FolArch 13.1961. p. 239-249. 

EMBER 1961=EMBER Mária: Az egri Rozália kápolna cipői. 
FolArch 13.1961. p. 251-268. 

EMBER 1966=EMBER Mária: Magyar viseletformák a XVI. és 
XVII. században. FolArch 18. 1966-67. p. 205-224. 

EMBER 1968=EMBER Mária: XVI-XVII. századi ruhadarabok a 
sárospataki kriptából. FolArch 19.1968. p. 151-182. 

ÉRI=ÉRI István: Adatok a kígyóspusztai csat értékeléséhez. 
FolArch 8.1956. p. 137-153. 

ERNYEI=ERNYEI József: A Magyar Nemzeti Múzeum Csák Máté 
hermája. Bp. 1927. Országos Magyar Régészeti Társulat Évk. 
p.196-223. 

GALAVICS=GALAVICS Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. 
Török háborúk és képzőművészet. Bp. 1986. 180 p. 

GARÁDY=GARÁDY Sándor: Budapest területén végzett közép
kori ásatások összefoglaló ismertetései 1939-1941. II. rész. 
BudRég 14.1945. p. 395-441. 

GÁBRY=GÁBRY György: A tárogató. FolArch 18. 1966-67. p. 
251-262. 

GONDA-NIEDERHAUSER=GONDA Imre-NIEDERHÄUSER 
Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Bp. 1977. 362 p. 

HORVÁTH-KŐSZEGHY=HORVÁTH István-KŐSZEGHY Péter: 
A reneszánsz és a barokk kora (1550-1750). Képes bevezető a 
magyar irodalom világába I. Bp. 1986. 41 p. 

Es ist wohlbekannt, daß wir ein Reitervolk waren. Unsere Sprache 
bewahrt eine große Anzahl von sprachlichen Andenken, die das 
beweisen. Es gibt aber nur wenige Objekte, die Pferd und Reiter 
darstellen. 

Aus dem Frühmittelalter finden wir im Ungarischen National
museum eine vereinfachte Reiterfigur mit fehlerlosem Glasur über
zogen, und sie dürfte - ihre Maße betrachtend - entweder ein 
Spielzeug oder eine Schachfigur sein. Wir kennen auch mittelalter
liche pfeifende Pferdchen. Wenn wir die berühmten Aquamanilen 
(musizierende, jagende Figuren) sowie die Ofenkachel mit reiten
dem Herold aus Buda, die weniger ausgearbeiteten Fußboden - und 
Ofenkachel, die Krieger und Falkner darstellen noch dazu zählen 
erhalten wir eine größere, aber auch nicht eine große Anzahl. 

Die Darstellungen haben einen gemeinsamen Zug: sie stellen 
traditionelle leichtbewaffnete Reiter dar. 

Die Keramikfiguren (Bruchstück), gefunden bei den Aus
grabungen von dr. Bertalan Vilmosné, rechnet man in der Zeit als 
letztes und Unikat, weil sie die Tradition der Völkerwanderung mit 
der Neuzeit verbindet. Diese Figur ist schon ein ungarischer Husar. 
Sie wurde in der Wiederaufbauperiode nach der Türkenzeit 
hergestellt. 

(Die Husarentruppen wurden zur Zeit der gegen die Türken 

JAKIMINSKA=JAKIMINSKA, Grazina: Magyarok Lublinban a 
XV. sz. második felében és a XVII. sz-ban. DMÉ 1989-1990. 
p. 192-221. 

KALMAR=KALMAR János: A magyar huszár tárcsapajzs. 
FolArch 13. 1961. p. 193-211. 

KEMÉNY=KEMÉNY György: Mézeskalácsok I. Magyar 
Népművészet 4. Bp. 1925. 

KOZÁK=KOZÁK Károly: Az egri vár XVII. századi alakos kály
hacsempéi. ArchÉrt 92.1965. p. 52-60. 

KRESZ=KRESZ Mária: Magyar fazekasművészet. Bp. 1991.105 p. 
KÜLLŐS=KÜLLŐS Imola: Betyárok könyve. Bp. 1988. 
LENGYEL=LENGYEL Dénes: Mondák a török világból és a kuruc 

korból. Bp. 1975. 
MÁLYUSZ=MÁLYUSZ Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai. 

Bp. 1967. 206 p. (Tudománytörténeti Tanulmányok 5.) 
NAGY L.=NAGY Lajos: Régi pesti és budai játékkártyák. TBM 1. 

1932. p. 134-138. 
RADOCSAI=RADOCSAI Dénes: Falképek a középkori 

Magyarországon. Bp. 1977.182 p. 
RÓZSA=RÓZSA György: Budapest régi látképei (1493-1880) In: 

MHB 2. Bp. 1963. 386 p. 
TEMESVÁRI=TEMESVÁRI Ferenc: Haller Ferenc testőrkapitány 

ezüstszablyája. FolArch 20.1969. p. 187-205. 
VADAS=VADAS Zsuzsa: A karácsonyfa életkora. Nők Lapja 

1992. 21. p. 

geführten Kriegen entwickelt, bis zum Ende der zwei Unabhängig
keitskriegen.) Laut der Ausgrabungsumständen wurde sie zwischen 
den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts und 1730. geformt. Sie kon
nte Spielzeug, wahrscheinlich ein Gelegenheitsgeschenk gewesen 
sein. Darauf weisen die zeitgenössischen Töpferordnungsregel hin. 
Seine Tracht besteht aus einem kurzen Husarenmantel mit Pelz, 
einem Dolman mit Pelz- und Schnurverzierung, Schulterriemen, 
Schwert, Satteltasche, ein leichter Sattel mit kurzer Decke. Obwohl 
sie nur ein Bruchstück ist stellt sie den Husaren ausgezeichnet dar. 
Seine Haltung weist auf Springen hin, in der Hand konnte er eine 
Lanze oder eine Fahne halten. In ihren Maßen weicht sie kaum von 
einer Honigkuchenreiter ab, die am Anfang unseres Jahrhunderts 
noch gefertigt wurde. Zur Zeit der ständigen Wiedereroberungs
kriege gewann solch eine Figur immer konkreten Inhalt, über die 
Helden kann man in der Literatur lesen. Ein Bruchstück aus der 
späten Renaissance (in einem deutsche Wirtshaus gefunden) wurde 
noch publiziert, es enthält nur eine Figur. Es wird die Frage gestellt, 
ob der zum Stadtverteidiger Ritter Roland - in ganz Europa bekan
nt - eine Parallele hatte. Laut unserer Traditionen könnte er der 
Heilige Martin von Pannonién oder der Heilige Ladislaus, der 
verteidigende Ritterkönig Ungarns sein. Auf den Münzen wurde er 
auch als springenden Reiter dargestellt. 

Etelka Juhász 

KERAMIKHUSAR 
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Cserép lovasalak töredékei 

3. kép 4. kép 
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5. £<>/? Csontlyukasztó és mintázó 6. kép Mézeskalács mintával összehasonlított töredék 

7. tó/? Mézeskalács mintával összehasonlított töredék 8. kép Mézeskalács mintával összehasonlított töredék 
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9. kép Arisztokrata ifjú (Nádasdy Tamás) díszmagyarban 

10. kép Lovasvitézt ábrázoló kályhacsempe töredék (Budapest, Tabán) 
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