
SZOLNOK TÖRÖK KERÁMIÁJA
i.

A TISZAPARTI LELETANYAG
A Tisza és a Zagyva összefolyása között az egykori vári) terült el. A Tisza

magas partfalából és fenekének homokjából százával hozza felszínre a régész ásója a
százharminchároméves török megszállás kerámiai emlékeit. Alig van múzeumunk,
főleg a volt hódoltsági területen, ahol ne találkoznánk velük. De három gyűjtemé-
nyünk: a Budapesti Történeti Múzeum, az egri és szolnoki múzeum anyaga meny-
nyiségben és minőségben magasan kiemelkedik a többiek sorából. Ez igazolja a
leletanyag vizsgálatának szükségességét. A török kerámia tanulmányozása révén
magismerjük, milyen tükrözésben élt itt tovább e művesség az anyaországtól oly
messzire fekvő északi provinciában, főleg az eltörökösödött balkáni szláv mesterek
kezén, de feltétlenül szükséges a magyar kerámia további fejlődésének kutatása
szempontjából is.

A középkori magyar fazekasipar teljesen Nyugat-Európa műiparának hatása
alatt fejlődött. Egyszerű fcrmák jellemzik, díszítménye hullámvonal, később vörös
sávok, egyszerű mértani idomok stb. Anyaguk is durvább, mint amilyennel Kelet
fejlett műipari termékeinél találkozunk.2) A török kerámia és a török fazekasok
kedvező hatást gyakoroltak a magyar fazekasság további fejlődésére. Üj formák,
díszítőelemek terjedtek el, melyek tovább is élő hatóerőként működtek és egészen
sajátos színt adtak az európai művességtől most már messze elkanyarodó, keleties
színt nyert magyar fazekasiparnak. Hatása mindmáig érződik.

A talpastálak a szolnoki török kerámia egyik legnépesebb és legfigyelemre-
méltóbb csoportja. Három csoportra oszthatók: az ún. sgraffi* (bekarcolt díszít)
tálakra, a folyatott mázas és egyszínű mázas darabokra. A talpastálak a görögből
kerültek az iszlám, valamint a bizánci kerámiába és Bizánc kerámiai művészeté-
nek jellegzetes specialitásává fejlesztették. A formák kimeríthetetlen változatossága
figyelmeztet Kelet kerámiai művességének rutinbeli fejlettségére és formaérzékére.
A törökség is átvette e műfajt és művészetének kincsei közé sorolta. Legfeljebb a
figurális ábrázolások koptak le róla és váltotta fel azokat a növényi és mértani
ornamentika.

1. ábra 2. ábra
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3. ábra 4. ábra 5. ábra

Legjelentősebb csoport a sgraffito. A vörös vagy sárgásbarna anyagú tálak
belül igen finom agyagiszappal vannak leöntve, amit engob-nak nevezünk. Ez teszi
lehetővé, hogy a most már fehér színű alapon színes mintákat alkalmazzanak az
átlátszó ólommáz alatt. Az engobba karcolták bele a mintát, hogy a karc a vörös
alapanyagig érjen s így a minta sötét vonalakban jelentkezzék. A korábbi bizánci
anyaggal egyezően az engobra zöldessárga mázréteget kentek, amire kobaltzöld és
apróbb barnás foltokban ornamentikát festettek. A díszítmény kihangsúlyozása cél-
jából nedvzöld márványos szétfolyó vastag sávok keretezik a mintákat.

Tálaink díszítményei a X.—XIII. századi bizánci sgraffitoval szemben igen
nagy elszegényedést mutatnak és legtöbb esetben ugyanazon motívum variációját
láthatjuk azokon. Leggyakoribb díszítőmotívum a négylevelű rozetta (IX. t. 1. kép
és 1. szövegközti ábra), ami tuladonképpen nem egyéb, mint a görög kereszt szim-
bóluma. A levelek hullámvonalakkal vagy apró ívek soraival erezettek. Találkozunk
vele a ciprusi ásatási anyagban is, Palesztinában Atlitban a XI—XIII. századokban
stb.3) Néha három-, sőt kétleveles változatot is találunk. (2. és 3. ábra.) Az ősi szim-
bólumnak, a négy égtájnak, a svasztikának ez a motívuma az iszlám és főleg a török
művészetben növényi díszítménnyé alakul. A négy levél az iszlám művészet hatása-
ként nem egyszer forgórózsaszerű elrendezést is mutat. Az egy tőből, körben egy-
irányban hajló levelek ábrázolása egészében egy forgó kerék benyomását kelti.
(IX. t. 2. kép.)

Néhány töredéknél a tál magas oldalán sorban állnak a hagymaalakú levelek
(4. ábra). Igen figyelemreméltó e motívum feltűnése. Gyakori ez az iszlám kerámiá-
ban és alapját képezi a XV—XVI. századi itáliai kerámia nem egy motívumvarián-
sának, végül a XVI—XVII. századi magyar kerámia számtalan tálperem díszítmé-
nyének is. Sok töredéken, főleg a lapos peremeken ívsorokkal, hullámvonalsorokkal
'vagy S alakú kampókkal stb. találkozunk. (5. és 6. ábra.). (Sajnos, lehetetlen az egész
díszítményanyagot ismertetnünk és át kell térnünk ezek származásának kérdésére.)

Az athéni agorai és akropoliszi, nemkülönben a korinthoszi ásatások egykorú
sárgásbarna és vörös táljainak motívumanyagában több eltérés mutatkozik, bár
technikájában és színeiben hasonló leleteinkhez.4) Az ott előkerült XVI. századi
anyag legnagyobb része figurális ábrázolású: hal, madár stb. Ami viszont növényi
vagy mértani ornamentikával rendelkezik, az oly elnagyolt rajzű, hogy hazai töre-
dékeink változatos, ötletes és művészi kivitelezésű darabjaival a versenyt föl nem
vehetik.

A tökéletes technikai kidolgozással szemben a teljesen laza kompozíció, a
rajz primitívsége és hanyagsága meglepő. — Ezt szükséges megmagyaráznunk. Az
ilyen látszólagos kitérés érdekes fényt vet itthoni kerámiánk e csoportjára.

A bizánci sgrafitto, hanyatlása idején, erősen kultikus, rituális használat irá-
nyába fordult; természetesen mdtívümkincsében is alkalmazkodva e célhoz. A török-
ség, amíg sok más területen Bizánc végsőkig felfokozott raffinériájú alkotásait friss,
fiatalos, izmos művészi akarással újból a magasba emelte — természetesen sajátos
nemzeti formakincsébe ágyazva — most nem tudott megbirkózni a tőle oly idegen
szellemű motívumanyaggal. Ezért ilyen laza megfogalmazásúak e leletanyag rajzai.
Fontos itt megjegyeznünk, hogy ez a kerámia-fajta a török birodalom területén
általában csak a XVI. században volt használatban. A törökség idegennek érezte
magától — és jó egyszázados szereplése után teljesen kiment a használatból. Csak
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6. ábra 7. ábra

helyenkint a Balkánon készítettek még tovább ilyeneket; továbbá hazánkat meg-
kerülve behatolt Moldva és Ukrajna vidékére, a pravoszláv területekre. Majd Kuti-
ból (Kossow), e kerámia központjából kisugározva szivárgott át Máramarosba, ahol
a XIX. században színeiben és motívumkincsében teljesen változatlanul élt tovább.
Lejutott Nagybánya, Fernezej vidékére is, s itt már román hatásokkal gazdagodott
(IX. t. 3. kép.) — Szóval rituális jellegét mindvégig megőrizte; hiszen mindenütt
csak a. görögkatolikus vallás követői között terjedt el, tekintet nélkül azok nem-
zetiségére.

így szolnoki darabjaink művészi kivitelezése és díszitményeinek erősen kul-
1 ikus használatú anyaga minden kétséget kizárólag görög mesterre utal, sajnos, előt-
tünk még ismeretlen származási helyről. A XVII. században viszont, mint a török
birodalom annyi más területén, sem itt, sem Egerben (ahol egyáltalán nincs, hiszen
csak 1596-ban foglalták el) már nem használták.

A folyatott mázas talpastálak (7. ábra) anyaga vörös agyag. Formáik azonosak
ez előbbi csoportéval. Valamennyinél kusza szabálytalanságban folynak le a sávok
a tál ölébe. Színskálájuk igen változatos. Indiai sárga alapon sziena sávok, illetve
íorditott színváltozatban. Egy tálon a sávozás az elég ritkán előforduló krómzöld
alapon négerbarna. Gyakori a smaragdzöld alapon a sziena, vagy ugyanezen alap-
színnel a nedvzöld, vagy fordított színösszeállítás is. Kívül valamennyi mázatlan.
A világosabb színárnyalatot engóbbal érik el. E csoport is bizánci hagyaték, onnan
került a török kerámiába és innen a magyarba. Nálunk csak laposfenekű mély
tálak díszítményeként fordul elő. E technika Kínából került az iszlám és bizánci
kerámiába. A Tang dinasztia uralkodása idején (618—906) ezen edények remekei
készültek. A szamarai leletanyagban már igen szép iszlám utánzataival találkozunk.5)
Hazánkban és a környező területeken, főleg Ausztriában, Bajorországban és Cseh-
országban a XVIII. században éli virágkorát e típus. De elterjedt egy másik, szintén
bizánci eredetű változata, a márványosan foltos felületű lapos és mélytálak cso-
portja is, amelynek számtalan töredékét őrzik hazai gyűjteményeink, közöttük a
szolnoki múzeum is az irodaházi leletanyagból.

A talpastálák harmadik csoportját a díszítetlen, egyszínű tálak alkotják. Sár-
gásbarna homokos és vörös agyagból készültek mint a sgraífito. Forma és máz szem-

éi, ábra 9. ábra
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pontjából azonosak az előbbi csoportokkal. A legtöbb darab pettyezett, nedvzöld
mázas, néhány töredék oliv- vagy smaragzöld. Két tál kivételével kívül mázatlanok.

A formák gazdag változatossága jellemzi a talpastálak nagy családját. Néhá-
nyat a 8. ábrán mutatunk be. Legtöbbször a talp alapcsony (0,9—2 cm magas), de
találkozunk 3—5 cm magasakkal is. Talpuk kúpos, homorú vagy domború. Ezen
leggyakrabban mélyöblű test ül. A perem gyengén behajló, vagy pedig éles töréssel
— amit kívül egy körbefutó barázda is kihangsúlyoz — egyenes vonalba fordul be-
felé. Sok esetben lapos, kissé rézsútosan felfelé forduló perem éle keskeny felálló
gallért képez, ami nem egyszer rovátkolt. Akad csipkézett is — de ezeknél már euró-
pai hatásokra gyanakodhatunk — ami főleg laposöblű tálaknál fordul elő, bár itt
legnagyobbrészt a perem lapos (9. ábra).

A sgraffito-nak speciális színskálája van. amely időben és térben teljesen vál-
tozatlan maradt. A folyatott. — és az egyszínű mázasok egyazon színskálásával és
mázakkal készültek. Szétválasztásukat a későbbi magyar és nyugati daraboktól az
könnyíti meg, hogy a későbbi nem török készítmények színskálája színeiben nagy-
jából azonos a törökével, a színek árnyalataiban azonban lényegesen eltér azoktól.

Kétségtelen az, hogy a sgraffito importáru, de a másik két csoport nem. Iga-
zolja ezt az esztergomi szenttamáshegyi török fazekaskemence anyaga, melyben
igen sok a talpastál és majd minden eddig ismert forma képviselve van benne.
A két utóbbi csoport edényei az összes török lelőhelyeken szép számmal találhatók,
ami arra mutat, hogy a hódoltság nem egy helyén működtek fazekasok. Ezt bizo-
nyítja a formák és a mázak hasonlósága az esztergomi leletanyaggal. Az összes
darabok technikai kivitelezése, a formák változatossága, eleganciája, kitűnő máza
török mesterre utal. Egykorú, kétségkívül magyar készítményű fazekasanyagunkkal
összehasonlítva, láthatjuk, hogy milyen magas fokon állott e török viszonylatban
egyszerű török gölöncsér munkája a magyarral szemben. így fogalmat alkothatunk
arról is, hogy mily magas nívón állhatott Kisázsia kerámiaművészete az ő fajansz
csodáival.

Végül érdekessége néhány töredéknek, v hogy mesterjeggyel vannak ellátva.
Ezek egyszerű bekarcolt jelek: karikában kereszt, küllők, körök stb. Azonkívül az
egyszínű zöld tálak némelyikén vászon anyag lenyomatával is találkozunk.

Az ólommázas török anyagot néhány korsó és gyertyatartó töredéke egészíti
ki. Valamennyi a török kerámia jellemző darabja. Az új formákkal itt találkozunk
első ízben. Szépen ívelő ovális testeket és a középkori, csapott magyar edényfenék-
től eltérően, derékszögben hajló formákat láthatunk. A török korsó fő ismertető
jegyei: a fül folytatásaként a nyakon ülő széles gallér, a labdás nyak (a fül tartóere-
jének fokozását célozza) és a néha tagolt hengeres száj. Testük felső része mázas,
legtöbbször zöld, vagy indiai-sárga, alatta engobsávok, vagy folyások, lent mázat-
lanok. Egészen új tartozék a kiöntőcső. Az itáliai egészen rövid kiöntőcső típusával
szemben:6) török korsóink kiöntocsove hosszabb. A test közepetájából indul ki és
tnyhe kifelé hajlással a száj magasságáig terjed. E formákkal népi kerámiánkban
mai napig is mindenütt találkozunk. Több kisebb-nagyobb töredék képviseli e
típust leletanyagunkban. Egyiknek nyaka, szája hiányzik, csak a test felsőrésze
és a kiöntőcsove maradt meg. Sziena alapon olívzöld folyatott szabálytalan sávok
futnak testén lefelé. Egy másiknak csak a fenékrésze hiányzik. Ovális testén gallér-
ral elválasztott labdás nyak ül, mely rövid, egyenes csőszerű szájban végződik.
Felső részét cinóberzöld máz fedi, a fehér engob foltosán lecsurgott alatta és alul
mázatlan. (X. t. 4. kép.)

Néhány nedvzöldmázas gyertyatartó töredék is van a tiszaparti leletanyag
mázas török kerámiai anyaga között. Ezek semmiben sem különböznek a mindenütt
jól ismert típustól. E tárgyakra jellemző a magas tölcséres talpazat, a széles, fel-
hajlóperemű csepptartó és a hullámosán kiképzett gyertyatartó rész. Mind a kor-
sók, mind a gyertyatartók anyaga vörös agyag.

Hódoltsági török kerámiai leletanyagunk másik nagyszámú csoportját a grafi-
tos korsók képezik. Hatásuk máig is él népi kerámiánkban (pl. Mohács és Nád-
udvar). Kétféle módon készülhetnek. A finomabb készítési mód esetén az agyagot
finomra őrölt grafit porával keverik és az edényt kívül is fényesre csiszolják grafit-
porral. Erről ismerhetjük fel az eredeti török darabokat. Hazai használatban akkor
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és most is fojtott tűzben, rendszerint szalmás, trágyás füstben égetik az edényeket.
Ettől nyerik kissé szürkés-fekete színüket.

Két csoportba sorolhatók: a szűrősnyakú, legtöbb esetben csiicskösszájú és a
kiöntőcsöves edényekre. E korsók a fémeket utánzó edények sorába tartoznak és
formáikkal a bronz- és rézedényekre emlékeztetnek. Természetesen ezzel együtt jár
a vonalak erős tagolása is. De amíg e technika a fémeknél természetes, sőt díszít-
ményjellegénél fogva szükségszerű is, addig az anyagedényeknél ez indokolatlan,
mivel az agyag lágy természeténél fogva a forma kiképzésénél sima hajlásokat köve-
tel, így tehát a formaképzés anyagszerűtlen és csak az utánzás és díszítmény jellege
indokolja azt. Ugyané célt szolgálja a fémekre utaló fényes, fekete felülete is. Ezen
edénytípus eredete arra vezethető vissza, hogy a fémedények beszerzése igen költsé-
ges volt és a fémedények a lényegesen olcsóbb agyagba formálódtak, kielégítve a
szegényebb társadalmi rétegek szerényebb igényeit.

A korsók rendszerint nagyobbméretűek, ovális testűek, vagy labda alakúak..
A nyakat éles szögelésű perem választja el a testtől. Labdás száján sokszor csőszerű
egyenes perem ül, de van csücskösszájas és kihajló peremű is. A szájakban
szűrő van.

Külső díszítésük szintén a íémtechnikához igazodik. Színek hiányában —
összhangban a tagolt felületek mezőivel — bekarcolt minták: hullámvonalak, zeg-
zug minták, ívmotívum, stb. fedik testüket.

Anyaguk finoman iszapolt agyag. E darabok mind importáruk. Igazolja ezt
technikai tökélyük, ami rutinirozott mester és nagyobb manufaktúra munkájára
vall. A hódoltsági terület kerámiai művészete szerényebb keretek között mozgott,
provinciális művészet volt. Az itt fellépő szerényebb igényeket csekélyebb felkészült-
ségű mesterek is kielégíthették, amiként a továbbiakban meg fogunk ismerkedni az
ő munkáikkal is. Amíg e finomabb darabokból elég kevés van a szolnoki leletanyag-
ban, addig a másik csoport, mely minden kétséget kizáró módon hazai készítmény
és a török—magyar együttműködésnek e téren kiváló bizonyítéka, sokkal s/.ámot-
tevőbb. Anyaguk nem olyan finom, formaváltozatai szegényebbek, technikai kivite-
lezésük egyszerűbb. Megtartják a díszes török formát, de a dús tagolást elhagyják
és bekarcolt minta is ritkán díszíti testüket. A magyar anyaggal is rokonságot
tartanak, főleg annak mindig kisebbedő kettős vagy hármas gyűrűzése által. A török
és magyar formák összeolvadnak, keverednek. Valamennyi darabunk nagyméretű
nyak- és szájtöredék. A széles nagy szájak, a durva kidolgozás, a kissé esetlen for-
mák és a rossz, sokszor kvarccs agyag különbözteti meg őket eredeti török társaik-
tól. De a fül-, száj- és nyakformák eltérő volta és hasonlatossága a török edények-
hez, már e körbe utalja azokat. (X. t. 6. kép.)

_ Figyelmet érdemel még a kiöntő korsók csoportja is. A mázas korsóktól elté-
rően a kiöntőcső egészen alacsonyan kezdődik és egyenes csőként emelkedik majd-
nem a száj peremmagasságáig. A kiöntőcső végén szűrőt találunk. Kis pánt köti a
nyakhoz, melyen rendszerint egy dudor is van. A fém meggyvizeskannákat utánozza,
melyek kiöntőjét szintén pánt köti a nyakhoz és a pánton kis lánc fűzi a kancsó
fedőjét az edényhez. Ezek, hasonlóképpen az előbbiekhez, anyagukban és formai ki-
képzésükben oly durvák, elnagyoltak, hogy itt már közös török—magyar műhelyre
kell gyanakodnunk. E technika mai napig való továbbélése hazánkban alátámasztja
a feltevést, hogy a magyar fazekasok tevékenyen belekapcsolódtak a török fazekas-
műhelyek életébe. Kilenc töredék tartozik e csoportba, ezekből négy kiöntőcső és
pántrész, a többihez viszont a korsó testének vagy szájának kis darabja is csatla-
kozik. A töredékek labdásszájú korsókra mutatnak és az egyiken hullámvonalas
bekarcolt minta is látható. (X. t. 5. kép, 10—11. ábra.)

Még arról kell néhány szót szólanunk, hogyan viszonylik a tiszaparti anyag az
ország többi leletanyagához. Bevezetésül már említettük, hogy egyik legértékesebb
leletegyüttesünk. A sgraffito igen nagy száma és a budai anyaggal való szoros rokon-
sága, viszont a későbbi elmaradás megerősíti azt a feltevést, melyről már beszéltünk
a sgraffito törökországi szerepére vonatkozóan. Az anyag egyezése egyben rámutat
közös származásukra és a két erősség török lakosságának egyező műveltségi viszo-
nyaira is. A két másik talpastál típusa egyező a többiekkel, csak mennyiségben és
minőségben válik ki azokból. A mázas korsók csekély száma csak véletlennek
tekinthető. A vár területén végzendő szakszerű ásatások szaporíthatják számukat.
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10. ábra 11. ábra

Az ilyen típusú darabok szintén egyezést mutatnak a máshol előkerült mázas kor-
sókkal. Ugyanezt mondhatjuk az importált török grafitos korsókról is. A szűrős
szájú és a kiöntős grafitos korsók viszont valami helyi műhelyre mutatnak, bár
hasonló darabok igen szép számmal kerültek elő a gyulai várból is. Mivel ilyenek
létezéséről írásos bizonyíték egyelőre nem áll rendelkezésünkre, csak a régészet
segítségével tudhatjuk meg, hol készítették e darabokat. Az egri anyagban ezekből
igen kevés van, szintúgy az esztergomiban. Pécs és Szigetvár ugyan nagyobb szám-
mal rendelkezik ilyenekkel, de formáikban kissé eltérőek és a magyar kerámia
hatása érezhető azokon.

A tiszaparti török leletanyag ismertetésének ezzel végére értünk. É kis tanul-
mány csak a török hódoltság kerámiai művészetével kapcsolatosan felmerülő problé-
mák rövid keresztmetszetét adja. Célunk volt a tiszaparti török leletanyag vázlatos
kiértékelése, hogy ezzel is elősegítsük a magyar kerámia fejlődésének megismerését.

(Folyt, köv.)
Dr. Soproni Olivér
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