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1986 -ban a  pápai, akkor helytörténetinek 
nevezett múzeum fi atal, munkáját alig 

két éve megkezdő igazgató-régésze voltam. Egy áprilisi 
napon egyszerre két szálon is értesültem arról, hogy a Pá-
pától mintegy 20 kilométerre található Külsővat egyik la-
kóépületének kertjében valami 
érdekeset találtak. Elsőként Pető 
Gyuláné, külsővati pedagógus 
telefonált nekem, de később kül-
sővati származású egyetemi cso-
porttársam és régész barátom, 
Vida Tivadar (aki jelenleg az ELTE 
tanára) is szólt nekem.

1986 áprilisának egyik déle-
lőttjén a Béri Balogh Ádám utca 
26. szám alatti kiskapuját egy 
idős hölgy tárta ki előttem. Be-
léptem az udvarra és elmond-
tam, miért jöttem. Készségesen 
bevezetett a  baromfiudvarba, 
és a kezembe adott egy tál ala-
kú, mérműves kályhaszemet. 
Majdnem elájultam az örömtől 
és a meglepetéstől, hiszen nem 
sokkal korábban volt kezemben 
a középkort okító professzorom, 
Kubinyi András akadémikus 
által ajánlott, a  székelykeresz-
túri kályhacsempékről szóló 
kismonográfia, és jól ismertem 
Kozák Károlynak a  tárgykörben írott tanulmányait is. 
Kérésemre a hölgy meg is mutatta a találás helyszínét 
a lakótelek utáni gazdasági kert málnásának sorai kö-
zött. A  későbbi – az anyagiak és az időhiány miatt –, 
három részletben lefolytatott feltárásom igazolta is 
a hölgy információit.

Az ásatás során csak egy nagy méretű (kb. 5×3 mé-
teres), 150–155 cm mély gödör 85–90%-át tártam fel. 
Az  udvarház épületei máig ott nyugszanak bolygatat-

lanul a  vizsgált és a  szomszédos belterületi telkeken. 
A gödör betöltéséből kocsányos tölgy elszenesedett 
töredéke, szőlő, zab, árpa és pázsitfűfélék magjai, 
valamint szarvasmarha, sertés és őz csontjai mellett 
edénytöredékek (korsó, bögre, fazék), agyag hálóne-
hezék, vaskés, szekerce, patkó és ajtópánt, illetve egy 
bronz övcsat pálcája is előkerült. Az  igazi szenzációt 
azonban két cserépkályhához tartozó közel 200 darab 
kályhaszem és kályhacsempe jelentette. A  gödörből 
kisebb és nagyobb méretű – néhány dekástól a több-
kilósig terjedő – vörös festés maradványait is megőrző 
agyag sártapasztásokat is begyűjtöttem. Ugyanis ott 
a helyszínen is világos volt már, hogy ezek a kályhák 

összeállításában hajdan kulcs-
fontosságú statikai szerepet ját-
szottak, s feltételeztem, hogy 
idővel a  rekonstrukció elkészíté-
séhez is segítséget nyújthatnak.

A kérdés már csak az volt, hogy 
a  rekonstrukció elkészítése kap-
csán kire számíthatok, aki nálam 
avatottabb szakember a  kályha 
ügyében. Ráduly Emil, hajdani 
váci múzeumigazgatóm segít-
ségét kértem, aki a  szentendrei 
skanzenben építész-néprajzos-
ként tevékenykedő Sabján Tibort 
javasolta. Sabján Tibor szerencsére 
vállalta a közös munkát, és a resta-
urált anyagot következő nyáron 
már a  pápai Eszterházy-kastély
3 nagy lezárt termében, több 100 
négyzetméteren válogattuk, ra-
kosgattuk a  sártapasztásokat és 
a két kályha cserépelemeit. Tudo-
mányos feldolgozásunk, amely 
a Ház és Ember című folyóiratban, 
valamint a Pápai Múzeumi Értesítő-

ben is megjelent, alapjaiban változtatta meg ismeretein-
ket a hazai középkori kályhákról. Ugyanakkor Tibor ettől 
kezdve – tragikusan korai – haláláig két évtizeden át dol-
gozott hazai régészekkel pl. Ete mezővárosa, a budai,  de 
a diósgyőri és a visegrádi vár kályháinak újratervezésén, 
vagy éppen hiteles és eredeti méretben történő rekonst-
rukcióján. Több könyvet is írt a tüzelőberendezésekről, 
amelyekben soha nem felejtette el a külsővati kályhák 
leírását, rajzos közlését sem.

A külsővati 
nemesi udvarház kályhái
Sabján Tibor (1952–2009) barátom emlékére

Ilon Gábor

Kályhaszem és kályhacsempe töredékek
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A külsővati nemesi udvarház kályhái

A mellékelt fényképfelvételek és az egyik, az oromzati 
részén páncélsisakos lovagfejes kályháról Tibor által ké-
szített rajzos rekonstrukció önmagukért beszélnek. Tibor 
alaposságának és türelmének köszönhetően a  kályha-
csempék tálrészének lenyomatai alapján sikerült megta-
lálnunk az oromzati, valamint a középpárkányhoz, illetve 
a  sarokcsempe sártapasztásaihoz tartozó darabokat is. 
Így világosan kialakult a  kályha felépítése, szerkezete, 
a csempék és a sorok egymásutánja. A másik kályhát lili-
omos párta díszítette. A kályhák négyszögletes tűzterét 

1.: Áttört, rozettadíszes, 
háromszög alakú 
oromcsempe

2.: Páncélsisakos  lovagfejes 
oromcsempe

3.: Szögletes szájú, tál alakú 
kályhaszem gótikus 
virágmotívummal

4.: Agyag sártapasztás csempék 
lenyomatával

5./a.: Oroszlános kályhacsempe
5./b.: Sárkányölő Szent 

Györgyöt ábrázoló 
kályhacsempe

5./c: A Hunyadi-család címerét 
ábrázoló kályhacsempe
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5. a

5. b

5. c

a járószinten álló padkára nagyobb mélységű csempék-
ből, felső, hengeres részét a kisebb mélységű csempék-
ből építették. A reprezentatív, a padkával együtt kb. 200 
cm magas kályhát a szomszédos helyiségből fűthették.

A csempéket két vagy három részből készítette a kö-
zépkori fazekas. Egy alacsonyabb vagy magasabb tálat 
fakeret segítségével négyszögletesre formált, majd eh-
hez hozzáragasztotta a „fi gurális” (pl. címer, kettősfarkú 
oroszlán, Sárkányölő Szent György) díszítéssel ellátott 
lapot. A díszes lap negatívját falapba faragta a mester, 

A csempék fotóit Török Berárd (Pápa) készítette
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A külsővati nemesi udvarház kályhái
majd ebbe préselte bele az agyagot. A háromszögle-
tes oromcsempe esetében három elemből építkezett. 
A tálba illesztett lapot késsel metszette ki, majd a meg-
formázott lovagfejet hozzáragasztotta. A sarokcsempék 
esetében egész és fél tálak váltakoztak üres, mérműves 
és különböző figurális 
verziókban. Az össze-
épített és kiszárított 
csempéket végül ki-
égette. Mindkét kályha 
domináns színe a vörös 
tónusú okkersárga volt, 
amelynek fugáit a  fel-
építést követően ha-
sonló színűre festették.

Miután a  kályha-
csempéken V. László és 
Hunyadi Mátyás 1452–
1463 között használt 
címerei és az utóbbi 
által használt heraldi-
kai elemek (pl. kettős 
farkú = cseh oroszlán?) 
is láthatók, ezért azt 
feltételeztük, hogy az 
udvarház egy a Hunya-
diak udvarában fontos 
szerepet betöltő famí-
liáé lehetett. Nagyon 
úgy tűnik , hogy ez 
a Vathy család lehetett. 
Közülük Vathy Mihály 
Hunyadi János famili-
árisa volt, aki tőle a tö-
rök elleni harcokban 
mutatott bátorságáért 
több Veszprém megyei 
birtokot is kapott. Egy, 
a Vathy családhoz kap-
csolható oklevél 1488-
ban éppen Nagyváton 
kelt. Talán éppen a feltárt kályhákkal felszerelt udvar-
házban? Mihály testvére, László 1453-tól a kancellária 
protonótáriusa [első jegyzője – a szerk.], fia, Kelemen 
pedig Mátyás király kancelláriai jegyzője volt. Kelemen 
1456-ban és 1469-ben szerzett javadalmakat. A család-
nak 1495-ben – Veszprém megyei birtokaikon – magva 

szakadt. A kályhákat tehát legkorábban (!) 1452 és 1463 
között, de legkésőbb 1495-ig készíthették, hiszen ezt 
követően már nem volt semmilyen aktualitásuk.

A külsővati kályhák egyébként az úgynevezett nyu-
gat- dunántúli  vagy 
másként „oroszlános” 
/ népies körbe sorol-
hatók, amelyek egyes 
elemeit pl. a Veszprém 
megyei  Csepelyen, 
Sarvalyon, Sümegen, 
N a g y v á z s o n y b a n , 
Veszprémben, vala-
mint a  Vas megyei 
Pápócon, Szombathe-
lyen és Vasvárott, to-
vábbá Zalaegerszegen 
találta meg 1989-ben 
lezárt feldolgozásun-
kig a régészeti kutatás.

A külsővati leletek 
mindenesetre a  du-
nántúli kályhák év-
százados folyamatos 
használatát igazolják. 
Egyúttal kitűnő pél-
dáját adják a régészet 
é s  a   n é p r aj z t u d o -
m á ny  e r e d m é ny e s 
együttműködésének 
is. A  „hagyományos” 
néprajzi-régészeti fel-
dolgozással párhuza-
mosan ugyanak kor 
megkezdtük a kályha-
csempék kerámiaanya-
gának természettudo-
mányos (petrográfiai) 
vizsgálatát is, amellyel 
a  gyártó műhely/mű-

helyek kérdését szerettük volna tisztázni. Ezek révén 
azonban világossá vált: csak több lelőhely anyagára ki-
terjedő, nagy sorozatok mérése hozhat igazán ered-
ményt… E kérdések így viszont máig lezáratlanok.

C C C

Díszített kályhacsempe töredéke

Épen megmaradt kályhaszemek a feltárásról
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Megtalálhatták a
mohácsi csata helyszínét

Bácsmegi Gábor
Rövid hírek a világból

Maja király szobra
M e x i k ó i 

r é g é s z e k 
Palenquében rábukkantak a le-

gendás maja király, Pakal, teljes nevén K’inich 
Janaab’ Pakal (Kr. u. 603–683) portréjára. Az élet-

nagyságú, gipszből készült fej a királyt idősebb 
korában ábrázolja. A leletre egy oltár mellett találtak rá, 

ahol a szobron kívül állatcsontokat, agyagplasztikákat és 
edénytöredékeket is feltártak. Palenque Pakal uralko-

dása alatt élte fénykorát, majd 835-ben elnéptele-
nedett, és lassan birtokba vette az őserdő. 1987 

óta az UNESCO világörökségének része, 
bár a város nagy része még 

feltáratlan.

Újabb hatalmas lé-
péssel kerültünk közelebb 

a mohácsi csatatér beazonosításához. 
Fémkeresős kutatók és régészek együttmű-
ködésével évek óta folynak kutatások az egykori 
csatatér környékén. Az idei évben úgy tűnik, hogy 
sikerült beazonosítani az ütközet leírásában említett 
egyik falut, Földvárt. Az új eredmények szerint Majs 
község mellett állhatott a középkorban Földvár, 
illetve az is kiderült, hogy a Borza-patak mai 
medre nem egyezik meg a középkorival, 

valamint jóval szélesebb is volt 
akkoriban.

Újabb szfi nx
 Egyiptomban

Vízelveze-
tési munkálatok 

közben Asszuán városában egy 
újabb, mészkőből készült szobrot talál-
tak. A lelet a Kom Ombo templomnál került 
elő, mely a Ptolemaiosz-korban készülhetett 
(Kr. e. 320–30). Az idei évben ez már a második ilyen 
szoborlelet, ugyanis útépítés közben találtak egy 4000 
éves darabot Karnak és Luxor között is. A szfi nxek 
az ókori Egyiptomban az erő és a hatalom meg-
testesülései voltak, leghíresebb példányuk 

a kb. 4500 éves, 70 méter hosszú és 20 
méter magas gízai Nagy 

Szfi nx.

Mizújs?
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