
XV. századi oroszlános kályhacsempék a Dunántúlon 

A sümegi vár 1957 óta folyó ásatása során több 
mázatlan kályhacsempe-töredékkel együtt előkerült 
néhány olyan mázatlan, oroszlános csempe töre
déke, amelyhez hasonlókat a veszprémi Szt. György
kápolna feltárásánál1 és más lelőhelyeken is talál
tak. Ezeknek a különböző helyeken előkerült orosz
lános töredékeknek a vizsgálata olyan jelentős 
egyezéseket mutatott ki, amelynek alapján az ezek 
közti közvetlen kapcsolatot bizonyítottnak vehet
tük. E darabok segítségével sikerült a sümegi töre
dékeket rajzban egy teljes csempévé kiegészíteni. 
(144. kép.)2 

A kályhacsempe lapján egy koronás, kétfarku, 
heraldikus oroszlán látható. Kétségtelen, hogy a 
•cseh címer kétfarku, koronás oroszlánjának egy 
„népies" változata ez.3 A „népies" ábrázolás arra 
utal, hogy egy vidéki mester készíthette. Az ábrá
zolás — főleg a lábak és a fej tekintetében — kissé 
elnagyolt, sematikus. Ezzel szemben az oroszlán 
szőrét, a test idomait követő vonalakkal jól érzé
keltette a mestert. A kályhacsempe anyaga barnás
sárgára égetett, homokkal soványított agyag. A 
kályharész tál alakú kályhaszem formájú, valószí

nűleg már lábbal hajtott korongon készült. A kály
harészből aránylag kevés maradt meg, de elégséges 
ahhoz, hogy a hasonló anyagú és méretű zalaeger
szegi oroszlános kályhacsempe alapján annak elmé
leti kiegészítését is elvégezzük. A csemperész re
konstrukciójánál felhasználtuk a Szombathelyen 
előkerült és Zalaegerszegen őrzött hasonló oroszlá
nos kályhacsempéket, illetve azok fényképét.4 

A Dunántúl említett helyein előkerült, azonos 
típushoz tartozó oroszlános töredékeket két cso
portba sorolhatjuk. Az első csoportba tartozik a 
Veszprémben előkerült három töredék (146. kvp 
gyobb töredék (166. kép 4.), egy ugyanott talált 
lelet.6 E darabokon nagyobb az oroszlán, mint a 
másik csoport csempéin s a csempe lapját vékony 
keret szegélyezi. 

A második csoportba tartozik a sümegi várban 
előkerült darabokból kiegészített kályhacsempe 
(144. kép), a sümegi várban előkerült másik, na
gyobb töredék (146. kép 4.), egy ugyanott talált 
grafitozott felületű darab, amelyen a kettős farok 
látható7 és a zalaegerszegi Göcseji Múzeum na
gyobb töredéke (147. kép). Ez a csoport abban kü
lönbözik a másiktól, hogy kisebb az oroszlán^ és a 
csempe lapját széles keret szegélyezi. Az egy-egy 
csoporthoz tartozó darabok azonos helyein felvett 
méretek teljesen egyezőek, ami bizonyítja, hogy 
egy formával készítették azokat. A két csoporthoz 
tartozó töredékek azonos helyein felvett méretek 
aránya viszont azt tanúsítja, hogy az első csoport
hoz tartozó valamelyik darabról vették le a máso
dik csoport mintáját. Ez kiégetés közben erősen 
zsugorodott, majd az e formában készített kályha
csempe kiégetés1 közben még egy zsugorodást szen
vedett, így lett a második csoport oroszlánja 13—15 
százalékkal kisebb az eredetinél. A kettős zsugo
rodás miatt bekövetkezett kisebbedést a széles ke-

144. kép. Mázatlan kályhacsempe 
töredékei a sümegi várból. 
Abb. 144. Bruchstücke einer 
unglasierten Kachel aus 
der Burg Sümeg. 
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réttel pótolták csaknem akkorára, mint amekkora 
az eredeti darab volt. 

Hasonló módon az eredeti csempéről levett 
mintákkal Holl Imre is foglalkozik a középkori 
kályhacsempéket- tárgyaló dolgozatában. Az emlí
tett darabok mérete a kétszeres zsugorodás követ
keztében 8—20 százalékkal kisebbedett. Egy 1454— 
57 között budai griffes kályhacsempéről levett sop
roni mázatlan másolatnál a zsugorodás mértéke a 
sümegi oroszlánéhoz hasonlóan 15 százalék." 

A második csoportba tartozó sümegi és zala
egerszegi kályhacsempék a méreteken kívül anya
gukat illetően is egyezést mutatnak. A zalaeger
szegi példány is barnássárgára égetett, homokkal 
soványított agyagból készült, mint a sümegi. A sü
megi és a zalaegerszegi vár — mert bizonyára ah
hoz tartozott egykor a templom közelében talált 
kályhacsempe — részére készített oroszlános kály
hacsempék közti egyezés, kapcsolat érthetővé válik, 
ha tudjuk, hogy a két várnak a XV—XVI. század
ban közös gazdája volt a veszprémi püspök. Volt 
olyan időszak is, amikor még a várnagy és a tiszt
tartó személye is közös.1" Az első és a második 
csoport közti kapcsolat ugyancsak a közös gazda 
személyén keresztül keresendő. Veszprémben szé
kel három olyan várnak a gazdája, ahol egyforma 

146. kép. Mázatlan töredékek, 
1-3. Veszprémből, 

4. a sümegi várbJl. 
Abb. 146. Unglasierte Bruch

stücke, 1—3: Veszprém, 
4: Burg Sümeg. 

145. kép. Mázatlan kályha
csempe Szombathelyről(?). 
Abb. 145. Unglasierte Kachel 
aus Szombathelyi?). 

oroszlános kályhacsempéket találtak. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a veszprémi püspök részé
re dolgozó mesterek készíthették azokat. Valószínű
nek látszik, hogy más-más mester készítette a két 
csoport darabjait. A méreten kívül a csempék lap
jának hátoldala is két különböző kéz munkájára 
utal. A Veszprémben előkerültek hátoldalán jól 
látszanak az anyagot formába nyomkodó kéz ujjai 
(148. kép 1—2.), a sümegi várban talált töredékeken 
pedig — különösen a sarok közelében — a hátoldal 
benyomkodás utáni elsimítását figyelhetjük meg. 
(148. kép 3.) A veszprémi, sümegi és zalaegerszegi 
oroszlános kályhacsempék közti kapcsolatot megta
láltuk a közös tulajdonos személyén keresztül. Nem 
így vagyunk azonban a Szombathelyen és Vasvá-
rott talált darabokkal, amelyek egy kissé már tá
volra esnek Veszprémtől és Sümegtől egyaránt, 
ahol az eddig tárgyalt kályhacsempék készülhettek. 
E kérdés további kutatásához szükségesnek tartjuk 
az oroszlános kályhacsempék korának meghatáro
zását. 

Kádár Zoltán az oroszlános kályhacsempék ko
rát a kísérő leletekkel való egybevetés alapján a 
XV. század közepe és a XVI. század eleje közti 
időre teszi.11 Méri István a dunántúli alakos (népies) 
kályhacsempék korát — amely típusokkal együtt 
kerültek elő a sümegi, szombathelyi és vasvári 
oroszlános töredékek — a XVI. század elejére ha-
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tározza meg, bár az ábrázolásokban a lovagvilág 
felfogásának tükröződését látja. A Sümegen és 
Veszprémben talált töredékek és ezeknek a már 
ismert hasonló oroszlános darabokkal való egyezé
sei, kapcsolatai lehetővé tették, hogy ezzel a típus
sal kissé részletesebben foglalkozzunk. Az eddigi 
megállapításokkal egyetértünk, a dunántúli alakos, 
népies kályhacsempék ismertetett csoportjának ké
szítési idejét a XV. század közepe és a XVI. század 
eleje közti évtizedekben kereshetjük. Ezt az idő
határt azonban talán szűkíthetjük s ezért vizsgá
lunk meg minden olyan részletet, amely a korha
tározás szempontjából számunkra fontos lehet. 

Először is az oroszlán alakját vesszük vizsgálat 
alá. Amint már Kádár Zoltán is említette idézett 
dolgozatában, a tárgyalt dunántúli kályhacsempé
ken a cseh címer oroszlánja látható. A kétfarkú, 
koronás cseh oroszlánt Zsigmond címeréről és az ő 
palotájába készített kályhacsempékről (149. kép) 
ismerjük legkorábban hazánkban. Legkésőbbiek — 
a feltárt régészeti anyagot vizsgálva — a II. Ulászló 
korában készített darabokon található oroszlánok.15 

A cseh oroszlán a közös uralkodókkal kerül ma
gyar királyok címereibe, s ez időben terjedhetett 
el ábrázolása szélesebb körben is hazánkban. 

148. kép. A 147. kép töredékeinek 
hátoldala, 1—2. Veszprém, 

3. sümegi vár. 
Abb. 148. Rückseite der Bruch

stücke Abb. 147; 1—2: Veszprém, 
3: Burg Sümeg 

147. kép. Mázatlan kályhacsempe 
rajza Zalaegerszegről. 
Abb. 147. Zeichnung einer Kachel 
von Zalaegerszeg. 

Kályhacsempéken való alkalmazásának virágkora 
nálunk a XV. század. A fentiek alapján elképzel
hető, hogy a XVI. század első felében is készültek 
cseh oroszlánnal díszített kályhák Magyarországon, 
de egyelőre nem ismerünk olyan darabot, amely 
bizonyítottan ekkor készült volna,13 (A XV. század
ban jelennek meg a kétfejű, sasos kályhacsempék is 
hazánkban, de ezeknek szélesebb körben való el
terjedése a XVI—XVII. század fordulójára tehető.)1 

A sümegi és; a többi dunántúli kályhacsempe lépő 
oroszlánja ugyan nem egészen olyan, mint a fent 
említett darabokén, ezekhez viszonyítva „népies' 
ábrázolásnak tekinthető, de a fején levő korona és 
kettős, ívesen formált „tüskés" farka elárulja, hogy 
ez esetben is — az előzőekhez hasonlóan (149—150. 
kép) — a cseh oroszlánnal díszítették a püspöki, 
várnagyi vagy káptalani megrendelésre készült 
kályhákat. 

Méri István is közöl egy oroszlános kályhacsem
pét idézett dolgozatában, amelynek készítési idejét 
a XVI. század első felére teszi. (151. kép.) Ez a „lom
bozat felett lépdelő" oroszlán azonban már sok el
térést mutat az eddig tárgyaltakkal összehasonlítva 
és egy másik, igazán népi vidéki műhely készítmé
nyének tekinthető. Minthogy az oroszlán farka ez 
esetben nem, kettős és fején nincs korona, valószí
nűleg a csempét készítő mester nem a cseh orosz
lánt mintázta meg. Egyetértünk Méri István azon 
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megállapításával, hogy korai alakos kályhacsem-
péinken a lovagvilág felfogásának megfelelő ábrá
zolásokat találunk. Ilyen ábrázolás a dunántúli 
kályhacsempék oroszlánja is. Az oroszlán e korban 
nemcsak címerkép, hanem a lovagi eszmény, a bá
torság jelképe is.15 A sümegi vár történetében a 
XV. század közepén játszódtak le olyan esemé
nyek, amelyekben a bátorság, a lovagi helytállás 
igen jelentős szerepet töltött be. 

A következőkben a csempe „kályha"-részének 
formájával, a peremmel és a kályhacsempe anya
gával foglalkozunk. A „kályha"-rész formája olyan, 
mint a tál alakú kályhaszemek, csak hátul nyitott 
és elől zárt. Belsejében jól látható a korongozás, a 
„felhúzás" nyoma, amelynek alapján biztosra ve
hetjük, hogy gyorsan forgó korongon készültek. 
Anyaga homokkal soványított agyag, amelyet bar
nássárga színűre égettek, (sümegi, zalaegerszegi da
rabok). Szerkezete eléggé szemcsés, amely jól meg
különbözteti a későbbi tál alakú kályhaszemektől. 

150. kép. Zöldmázas kályha
csempe az egri várból. 

Abb. 150. Grünglasierte Kachel 
aus der Burg Eger. 
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149. kép. Mázas kályhacsempe 
a nyéki királyi kastélyból. 
Abb. 149. Glasierte Kachel aus dem 
königlichen Sloss von Nyék. 

A sümegi és az egri várban igen sok XVI—XVII. 
századi tálalakú kályhaszem került elő a felső ré
tegekből, amelyek csaknem minden esetben finom 
szemszerkezetű anyagból készültek és vékonyabb 
falúak.1" A dunántúli oroszlános kályhacsempék 
„kályha"-részének formája, anyaga megengedi an
nak feltételezését, hogy ezeknek a daraboknak ké
szítését a XV. század II. felére tegyük. (152. kép.) 

A fenti korhatározást megerősítik a kísérőlele
tek és a lelőkörülmények is. A sümegi várban a 
NY-i töltés „palota" felé eső végében találtunk 
több oroszlános és olyan lovasalakos töredéket, 
amilyenek Vasvárott és Szombathelyen is előke
rültek. E rétegben feltártunk olyan kályhacsempe
töredékeket is, amelyeken címertartó angyal és 
ágra csavarodó, gótikus levélsor részlete látható. 
Redukált tűzben égetett edénytöredékeket és vas
tagfalú, tálalakú kályhaszemeket, valamint ezek 
között néhány grafitozott felületű darabot is talál
tunk e helyen, egy olyan oroszlános töredékkel 
együtt, amelynek felületén ugyancsak felismerhető 
volt a grafitozás nyoma. Előkerült e rétegben egy 
pénzdarab is, Ferdinánd ezüst dénára, 1550-es év
számmal. E leletet igen fontosnak tartjuk, mert fel-



151. kép. Oroszlános kályha
csempe Somhídról. 
Abb. 151. Kachel mit Löwen-
flgur aus Somhid. 

tehetően a palotával kapcsolatos építkezés és az 
oroszlános kályha pusztulásának idejét jelzi. Ezt 
különbeni megerősítik a történeti adatok is. A mo
hácsi vész utáni zavaros időkben megnövekedett a 
sümegi vár hadászati jelentősége. A veszprémi egy
ház kincseinek egy részét már 1543-ban a sümegi 
várba vitték, hogy ott a török elől biztonságba he
lyezzék. 1552-ben a török elfoglalta Veszprémet, 
ekkor a, püspökség Sümegre költözött és ott is ma
radt a hódoltság utáni időkig.17 A püspökségnek a 
várba való költözése jelentős építkezésekkel járha
tott. Az állandó tartózkodás szükségessé tette a pa
lotában álló kályhák kijavítását, a rossz, öreg kály
hák kicserélését. Minden bizonnyal ezek közé tar
toztak az oroszlános kályhák is. 

Az oroszlános kályha készítési idejének ponto
sabb meghatározásához segítséget nyújt a sümegi 
várban álló palota és a vár bővítését feltehetően 
megindító események ismerete. A XV. század 40-es 
éveiben heves harcok dúlnak szerte az országban : 
Sümegen és vidékén is. Albert király özvegyének 
Erzsébetnek és I. Ulászlónak hívei egymás birto
kait dúlják. Ulászlónak egy 1442 augusztus 23-án 

152. kép. Oroszlános kályha
csempék metszetei 

(Zalaegerszeg, Eger). 
Abb. 152. Querschnitte 

der Kacheln mit Löwenfigur 
(Zalaegerszeg, Eger). 

kelt okleveléből tudjuk,15 hogy a sümegi várat is 
megtámadták Erzsébet hívei, de azt nem tudták be
venni, bár súlyos ostromot kellett kiállania. A vár 
védelmét Unyomi Miklós várnagy és Tornaji László 
irányították. Ügy véljük, hogy ennek az ostromnak 
tapasztalatai indíthatták arra a várnagyságot to
vábbra is viselő Unyomi Miklóst, hogy a várat 
megerősítse, bővítse. A palota K-i végében feltárt 
„darabontok szobájá"-nak gótikus, vállköves ajtaja 
is azt bizonyítja, hogy a XV. század közepe táján 
építkezés folyik a palota mellett, s minden bizony
nyal a palotában is. Ekkor készíthettek új kályhá
kat a palotába. Unyomi Miklós körülbelül huszonöt 
—harminc évig volt sümegi várnagy (1442—1165 kö
zött említik), s közben a veszprémi várnagyságot, az 
egerszegi várbirtok tiszttartóságát1" is viselte egy 
ideig. Mátyás király 1459-ben a tapolcai, kapornaki 
és szentbalázsi sótárak kamarásává nevezi ki/" el
nyeri a veszprémi alispánságot is. Hosszú ideig tartó 
sümegi várnagysága, a megye életében, a hatalmas 
püspöki birtok igazgatásában betöltött szerepe miatt 
benne látjuk a sümegi vár XV. századi építőjét és 
azt a személyt, akinek része lehetett az általunk 
tárgyalt oroszlános kályhacsempék elkészíttetésé
ben. Felsorolt tisztségei lehetővé teszik, hogy a 
veszprémi, sümegi és zalaegerszegi oroszlános kály-
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hák közti kapcsolatot személyén keresztül keressük. 
Úgy gondoljuk, Unyomi Miklós személy ében 

megtaláltuk a szombathelyi és a vasvári oroszlános 
kályhák, e Veszprémtől, illetve Sümegtől, vagy Za
laegerszegtől ily távoli helyre való közvetítőjét is. 
Unyomi Miklós — mint neve mutatja — a Szom
bathely melletti Unyom községből származik. Egy 
1433-ból és egy 1437-ből való adat szerint a család 
több község birtokosa Szombathely környékén. 1.455-
ben Kávási Györggyel királyi adományként kapta a 
korlátföldi birtokot. 1457-ben Bulcsú és Szék hely
ségekben bírt tulajdonait, birtokait, magtalan halála 
esetén Biki Dávidra ruházta, akivel együtt a kö
vetkező évben pallosjogot nyert Mátyás királytól.4 

Igen érdekes, hogy Unyomi Miklóst Büki Dávid 
követte a sümegi várnagyságban, így az ő neve is 
szóba jöhet az oroszlános kályhák elterjedése szem
pontjából. Véleményünk szerint azonban az a való
színűbb, hogy az oroszlános kályhák — gondolunk 

itt elsősorban a sümegi és az egerszegi várhoz tar
tozókra —' a sümegi vár kiépítésével, Unyomi Mik
lós személyével hozhatók inkább kapcsolatba. Ké
szítésüknek idejét 1430—70 közé tesszük., Unyomi 
Miklós sümegi várnagysága idejére. A kályhát ké
szítő műhely helyét még nem állapíthatjuk meg 
pontosan, de feltételezhető, hogy az oroszlános 
kályhacsempéket és ezzel együtt a dunántúli „né
pies" kályhacsempéket készítő műhelyt nem Vas 
megyében," hanem Veszprémben vagy Zalában, Sü
megen, esetleg Zalaegerszegen találjuk majd meg. 

A sümegi vár ásatása még jelenleg is folyik, de 
szükségesnek tartottuk e sokirányú kapcsolatot 
mutató kályhacsempe ismertetését, hogy adataink
kal hozzájáruljunk a magyar kerámiakutatás mun
kájához, s ezen belül a dunántúli „népies" kályha
csempékre vonatkozó ismereteinket bővítsük, a mcst 
felvetett műhelykérdésekkel kapcsolatiján pedig a 
kutatást kiszélesítsük. 

Kozák Károly 

Jegyzetek 

1 A veszprémi székesegyház északi oldalánál 1957-ben vég
zett régészeti feltárást H. Gyürky Katalin irányította, 
akinek e helyen mondok köszönetet, hogy az ott elő
került oroszlános kályhacsempe-töredékeket közlésre 
átengedte. Az ásatásról és helyreállításról szóló beszá
moló megjelent a Műemlékvédelem I960 (IV. évf.) 3. sz. 
136—143. oldalán, részletes feldolgozása sajti alatt (Acta 
Arch.). A feltárt kápolna közepe táján előkerült Vetési 
Albert veszprémi püspök (1458—36) sírja. 

2 A három töredék együtt került elő a NY-i töltésből, 
minden bizonnyal egy kályhacsempéhez tartozhactak. A 
vizsgált, hasonló oroszlános kályhacsempék méretei 
alapján ennek a sümegi darabnak magassága 16,4 cm, 
szélessége pedig 17,8 cm lehetett. 

:i Kádár Zoltán: A vasvári középkori kályhacsempék mű
vészet- és művelődéstörténeti jelentősége. Müv. Tört. 
Ért. 1953. 69—77. — Méri István: A nadabi kályhacsem
pék. Arch. Ért. 1957. 2. sz. 187—206. (E dolgozatban tör
ténik említés a vasvári és szombathelyi ásatáson előke
rült lovasalakos kályhacsempékről — amelyekkel együtt 
kerültek elő a most tárgyalásra kerülő oroszlános csem
pék is —, továbbá a Sümeg környéki hasonló darabok
ról: Keszthely, Csabrendek. Ezeket együtt a szerző a 
dunántúli „népies" csoportba sorolja. Az oroszlános 
kályhacsempét nem említi meg, csak az emberalakos 
darabokkal foglalkozik. 

1 Kádár Zoltán: i. m. (Dolgozatában megemlíti, hogy Vas-
várott csak néhány oroszlános töredék került elő: koro
nás fej, nyak, lábak, altest részlete, kettős farok. A 
cikke 1. sz. képén közölt több darabból összeállított 
egész csempe a szombathelyi ásatás során kerülhetett 
elő, de erről az ásatási beszámolóban nem történik pon
tos említés.) 

5 Mindhárom darab barnásvörösre égetett — belül kékes
szürke —, homokkal soványító« agyagból készült. Az 
1. sz. töredék az oroszlán farkának testtől induló részét 
ábrázolja, a Veszprémi Bakonyi Múzeumban őrzik a 
másik két darabbal együtt, leltári száma 58. 18. 71., mé
rete 3x8x4,5 cm. A 2. sz. töredék leltári száma 58. 18. 69., 
mérete 11x9,5 cm. A harmadik töredék leltári száma 58. 
18. 37., mérete 13x14,5 cm. 

6 A szombathelyi és vasvári darabokat csak fényképről, 
illetve az említett publikációból ismerem. 

7 A 3. képen közölt sümegi, 4. sz. töredék az öregtorony 
DK-i sarka közelében került elő a K-i töltésből. Anyaga 
hasonló a már leírt sümegi töredékhez, mérete 10x13 
cm, falvastagsága 0,8—1,0 cm között váltakozik. 

8 A Göcseji Múzeum oroszlános kályhacsempéjéből csak 
a koronás fej és az első láb hiányzik a széles kerettel. 
A „kályha"-rész is csaknem teljesen ép. Ez a darab a 
plébániatemplom közelében került elő, a középkori vár 
feltételezett helyétől nem nagy távolságra. Anyaga és 
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méretei a sümegi darabbal egyezőek. A csempe lapjá
nak magassága 17 cm, szélessége 14,5 cm, a „kályha-'* 
rész magassága a lappal együtt 10,5 cm. (Az összeha
sonlító méretek és a kályhacsempe fényképének meg
küldését Valter Ilonának köszönöm. A rajzokat Krem-
nicsán Ilona, a fényképeket Dobos Lajos, Király György 
és Kovács Éva készítette.) 
Holl Imre: Középkori kályhacsempék Magyarországon. 
1. Bud. Rég. XVIII. (1958) 243., 269—70. 
Holub József: Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a 
középkor végén. Pécs, 1943. 17. 
Kádár Zoltán: i. m. 
Holl Imre: i. m. 230., 236., 244., 249. és 261. A felsorolt 
oldalakon a szerző kétfarkú, cseh oroszlános kályha
csempék képeit közli. Leggyakoribb ezek között a Zsig
mond cseh oroszlánnal és magyar pólyákkal négyeit 
címerével díszített darab (230., 236. és 249.) a XV. század 
első feléből. A 224. oldalon bemutatott és e dolgozatban 
is közölt csempe (149. kép) a nyéki királyi kastély feltá
rásakor került elő, ahol egy II. Ulászló címerével díszí
tett reneszánsz párkányt is találtak. A Jagelló-sassal 
bővített négyeit címeren is megtalálható a cseh orosz
lán. L. Holl Imre: Jelentés a nyéki kastélyépületek te
rületén 1956-ban végzett hitelesíthető ásatásról. Bud. 
Rég. XIX. (1959) 276—77. 
A füleki és az egri vár ásatásakor is kerültek elő cseh 
oroszlános kályhacsempék. (150. kép.) A dolgozatban be
mutatott egri csempével azonos darab a füloki vár lele
tei között is megtalálható. Készítésük idejét a XV. szá
zadra tették. Valószínűleg a XV. század végén, vagy a 

XVI. század elején készültek. Erre utal „kályha"-ré-
szüknek agyagszalag felragasztásával történt kialakítása 

(152. kép), valamint némileg az a tény is, hogy a Mátyás 
serege által 1483-ban ostrommal bevett vár a mohácsi 
csata előtti évekig királyi tulajdonban volt. (Kalma* 
János: A füleki (Filakovo) vár XV—XVII. századi em
lékei. Régészeti füzetek. Ser: II—4. sz. XXXVII. t. — 
Kozák Károly: Az egri vár feltárása (1957—82.) I. Az egri 
vármúzeum évkönyve. 46. kép. Sajtó alatt.) — A kály
hacsempék tálalakú hátrészének készítésével Parádi 
Nándor foglalkozott „Későközépkori kályhacsempe ne
gatívok" c. dolgozatában. Pol. Arch. IX. (1957) 183. 

14 Kozák Károly: Kétfejű sasos kályhacsempék Magyar
országon. Bud. Rég. XX. (1963) 190. 

15 Holl: Imre: i. m. 264. 
16 Kozák Károly: Az egri várban feltárt régészeti leletek. 

I. Az egri vár híradója. 2. sz. (1961) 3—12. 
17 Koppány Tibor—Kozák Károly: A sümegi vár. Buda

pest, 1958. 20. — Békefi Rémig: A Balaton környékének 
egyházai és várai a középkorban. Budapest, 1907. 45. és 
12. , 

18 Nagy Imre—Véghely Dezső—Nagy Gyula: Zala vármegye 
története. II. 515—16. Budapest, 1890. 

19 Holub József: i. m. 
20 Nagy Imre—Véghely Dezső—Nagy Gyula: i. m. 575—76. 
21 Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hu

nyadiak korában. II. 855. Budapest, 1894. 
22 Méri István: i. m. 198. — (A Veszprémben feltárt orosz

lános kályhacsempe előbb készült, mint a sümegi, hisz 
feltehetően arról másolták ez utóbbit. A veszprémi belső 
várban 1448-ban említik először a na.^y palotát: Korom-
рау György: Veszprém. Budapest, 19r>7. 30. A szerző sze
rint legkésőbb Gatalóczy püspök Időjében épülhetett fel 
ez a palota.) 
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Kache ln mit Löwenfiguren a u s d e m XV. Jahrhunder t in T r a n s d a n u b i e n 

Anlässlich der seit 1957 geführten Ausgrabungen 
in der Burg Sümeg kamen einige Bruchstücke einer 
mit Löwenfigur verzierten Kachel (ohne Glasur) 
zum Vorschein. Parallelstücke dazu wurden bei den 
Ausgrabungen der Hl. Georg-Kapelle in Veszp
rém, der Burg in Vasvár, bezw. Szombathely, sowie 
der Erdarbeiten bei der Pfarrkirche der Burg Zala
egerszeg gefunden. Mit Hilfe derselben konnten die 
Bruchstücke von Sümeg, wenigstens in Zeichnung, 
rekonstruiert werden. 

An der Schauseite der Kacheln ist eine gekrönte 
Löwenfigur mit zwei Schwänzen, bekannt aus dem 
böhmischen Wappen, in „volkstümlicher'" Formge
bung dargestellt. Die vergleichenden Messungen an 
den analogen Stücken haben erwiesen, dass diese 
Exemplare in derselben Gussform, bezw. in der 
nach dem originalen Gussmodell verfertigten nega
tiven Form verfertigt worden sind. Exemplare aus 
der zweiten Gussform sind etwas kleiner; die Schau
seite dieser Kacheln ist mit einem breiten Rah
men versehen. Zur ersten Gruppe gehören die 
Exemplare von Szombathely, Veszprém und viel
leicht diejenigen] aus Vasvár; in die zweite Gruppe 
dagegen die kleineren aus Sümeg 4) und Zalaeger

szeg. Die löwenverzierten Kacheln sind in Ungarn 
frühestens aus der Regierungszeit Sigismundus, aus 
dem ersten Viertel des XV. Jahrhundertes bekannt. 
Spätestens kommen sie noch in der Zeit Wladis-
laus' II (Wende der XV. und XVI. Jahrhunderte) 
vor. In dieser Zeit tritt die strak volkstümliche 
Variante des Löwenmotives, auf die aber bereits 
mit der Löwenfigur des böhmischen Wappens nicht 
identisch ist. 

Eine nähere Untersuchung der in Rede stehenden 
Kacheln ohne Glasur, sowie eine Konfrontierung 
der Ausgrabungsergebnisse mit den geschichtlichen 
Daten, haben erwiesen, dass unsere Kacheln in der 
Zeit 1450—1470 verfertigt worden sind. Ihre Her
stellung steht mit der Tätigkeit des Nikolaus Unyo-
mi, der mehr als 30 Jahre lang im Dienst des Bi
schofs von Veszprém als Burgherr in Sümeg fun
gierte, in Zusammenhang. Er war inzwischen auch 
Burgherr in Veszprém und Hofrichter in Egerszeg. 
Sein Familiengut lag in der nächsten Nähe der Stadt 
Szombathely. Somit lässt sich die Werkstatt der lö
wenverzierten Kacheln in den Komitaten Veszprém 
und Zala suchen. 

Károly Kozák. 
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