
Cserey Éva

18–19. SZÁZADI KÁLYHÁK A NAGYTÉTÉNYI
KASTÉLYMÚZEUM KIÁLLÍTÁSI TERMEIBEN

Az egykori Száraz-Rudnyánszky nagytétényi kastély a második világháború
után 1948-ban került az Iparmûvészeti Múzeum tulajdonába. Célul tûzték ki
a teljesen elhagyott, kifosztott, igen megrongálódott épületnek helyreállítá-
sát, 18. századi állapotának rekonstrukcióját, melyhez az évekig tartó mun-
kálatok közben végzett építéstörténeti kutatások szolgáltattak adatokat. 

Ezek alapján bebizonyosodott, hogy a mai kastély középkori magja egy vé-
delemre berendezett egyemeletes gótikus épület volt, mely felépítéséhez nagy
részben az egykori római castrum kövei szolgáltak. A török idôk után a
pusztulásnak indult épület többszöri tulajdonváltás után a Paksy család egyik
leszármazottja, Daróczy Katalin és második férje, Száraz György birtokába
került. Építkezésbe kezdtek, a régi épületet felhasználva egy kis zárt udvart
hoztak létre. Haláluk és az akkor dúló pestisjárvány miatt elhagyottá vált
kastélyt 1745-tôl kezdôdôen leányuk, Száraz Júlia és férje, Rudnyánszky
József újjáépítette. A kastély északkeleti szárnyát lebontották – kialakítva így
a Cour d’honneurt –, a fôhomlokzatot díszes erkéllyel kiképezték, mely a
Grassalkovich stílusú kastélyhomlokzatok között a 18. századi magyar épí-
tészet egyik jeles alkotása; továbbá az épület hátsó középkori részét két oldalt
összekötötték a fôépülettel, kialakítva így a kastély trapéz alakú alaprajzát. 

A kastélybelsô számos átépítését is feltárták, melyet 1959-tôl kezdôen a
rendszeres falkutatások is kiegészítettek. Ezek a nem várt eredményeket
hozó feltárások a gyakran 8-10-14 mm vastagságú festék- és mészrétegek
alól al seccókat tártak fel, melyek a 18–19. századi festészet számos stílus-
áramlatát képviselték.

A feltáró munkák, rekonstrukciók elsôdlegesen a dunai szárnyrészbe, majd a
középsô traktusban, végül a község felôli szárnyrészen történtek. Ezek befejezé-
se után, de még a kiállítások megrendezése elôtt sor kerülhetett az elpusztult fû-
tôberendezés pótlására. A cserépkályhákat részben a múzeum kályhagyûjtemé-
nyébôl, részben a vidéki kastélyok, államosított középületek felajánlott antik
kályhái közül válogattuk ki. Felállítási helyüket a termekben régen kialakított
bemélyülô fülkék, festések jelzik: fûtési funkciójukat nem töltik be, idehelyezé-
sük csupán jelzésértékû. Többségük a 18–19. századból származik, melyet hite-
les másolatok és néhány ritkaságnak számító kályhaemlék egészít ki. 

A dunai szárny földszintjén lévô „Európai bútorok XV–XVII. században”
címû kiállításon az oda belépôt egy szokatlan, szürke bemélyülô csempékbôl
felépített kályharekonstrukció, az úgynevezett „szemeskályha” fogadja. El-
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helyezésével szemléltetni kívántuk az épület 15–17. századi fûtését, melyet
az építkezések során ezen a helyen elôkerült szürke, négyzetes csempék
alapján igazolhatunk.1

Tovább haladva a kiállítás „német” szobájában egy 16. század elsô felébôl
való kályhamásolat látható. A csavart, kerámialábakon álló alsórész zöld szí-
nû csempéi látszat-architektúrát ábrázolnak, a coburgi vár azonos csempéi
alapján. A felsô részen íves keretbe ószövetségi személyek, imperátorok, alle-
gorikus nôi alakok, színes mázzal kivitelezettek; a nürnbergi vár „Meda-
illon” kályhája felsô részének másolata. A 19. század második felében Nürn-
bergben, a híres C. W. Fleischmann mûhelyében készülhettek.2

Az 1750-es évek építkezései lehetôséget nyújtottak a belsô részek díszítésé-
re, szebbé tételére. A látványos kastélybelsô szépsége megragadta az 1766-os
években itt járt, itt vendégeskedô Dugonics Andrást, „kegyes oskola-béli szer-
zetes papot”. Hálából „az Uraságnak kedvéért versekbe foglalta Téténynek
Ékességét”. Az elsô rész szól „A kastélyrul”. A 19. strófa „Nézd meg a szobák-
nak rendelt sokaságát / Kárpitos falának szép állandóságát”. 20. strófa „Fo-
nyott székeinek igen szép diszsége / Aranyos Kályháknak Palotán szépsége”.3

Ha a kályháknak egykori szépségét, „Aranyos Kályháknak” díszes kivi-
telét visszaadni nem is tudtuk, a kiválasztott antik kályhákkal – nagyjából a
feltárt faliképek stílusához alkalmazkodva – a termek hangulatát meghitté,
otthonossá kívántuk tenni. 

Az elsô emelet középsô traktusában a belsô udvara nézô teremben a mú-
zeum kályha-gyûjteményének eddig még ki nem állított antik kályháját he-
lyeztük. A „csak” a kiállítási szempontokat figyelembe véve kialakított tágas
teremben áll a nagyméretû, a 16. század utolsó harmadában készült ritka
mûtárgy. A kétrészes, fekete-barna mázas, cseréplábakon álló kályhatest al-
só részén egymás feletti két sorban, a gazdagon kiképzett pilaszterek között
a 4 világrész, a felsô részen – egy nagyobb méretû csempén – az áldást osztó
Jézus és Mária alakja látható. E felett kiemelkedô párkánnyal, áttört figu-
rális díszû koronázó résszel zárul. Kályhánkon a világrészeket allegorikusan
ábrázoló csempék kétféle díszítésû keretbe helyezettek. Az ábrázolások fe-
lett és alatt elhelyezkedô keretek közül az egyik a 4 évszakot, míg a másik a
7 erényt allegorikus figurákkal mutatja be. Német területen a 17. században
a világrészek témája, témavariációja igen elterjedt volt, azonban ezek az
ábrázolások egy-egy kályhán mindig csak egyféle keretet alkalmaztak. Az
Iparmûvészeti Múzeum kályhájának kiemelkedô értékét éppen az adja, hogy
ezekkel szemben a világrészek ezen kályhán kétféle keretbe helyezettek.
Eddigi ismereteink alapján az egy kályhán való kétféle keretmegoldás egye-
dül, csak Landshutban, a trausnitzi várkápolnában lévô kályha csempéin
található. A kutatások szerint a budapesti kályha csempéi e várkápolna kály-
hacsempéinek modelljei után készültek 1536 körül.4

Amint már említettük, a dunai szárny a „Magyar bútormûvészet a XVIII.
században” címû kiállításán, valamint a községfelôli szárny „Bútormûvészet
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1. A Nagytétényi kastély 1910 körül. (Levelezôlap)

2. A Nagytétényi Kastélymúzeum 1980 körül
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a XIX. században” címû kiállításán a 18–19. században készült antik kályhák
vagy hû másolatai találhatóak. A barokk és a rokokó stíluskorszakában leg-
kedveltebbek a fehér mázas cserépkályhák, mivel semleges színükkel bár-
milyen bútorhoz, kárpithoz jól illenek. Az itt látható példányok nem egyedi
darabok, hanem egy-egy divatáramlatnak sokszorosított készítményei. A kü-
lönféle mûhelyek nagyrészt azonos mintakönyvet, mintakincset használnak,
így mûhelyük megállapítása igen nehéz. Az akkori fejlôdés, szakmai tapasz-
talatok lehetôvé tették a nagyméretû kályhák készítését. A korábbi csempék
helyet elkészítették a kívánt forma favázát, amelyre többszörös, vastag agyag-
réteget tettek és erôsen „rávertek”; innen ered a német „Überschlag” elne-
vezés is. Megszáradás után több darabra vágták, kiégették, illetve mázazták.
Az elvégzett munkafolyamatok után a darabokat újból összerakták. Az össze-
illesztési hézagokat, olyan finoman dolgozták össze, hogy a kályha egy darab-
ból készültnek látszott. A külön megmintázott díszeket, pilasztereket, lizéná-
kat, indákat, levél- és virágdíszeket a kályhatestre felragasztották, melyet
gyakran aranyfestéssel még jobban kiemeltek. Rendszerint fémlábak tartják
a nagyméretû fémtálcára helyezett kályhatestet, melynek alsó fûtôtér része
falhoz épített. 

A község felôli emeleti rész úgynevezett „díszkutat” ábrázoló szobájában sa-
rokba épített, türkizzöld színû, barokk stílusú kályha áll. Kétrészes testének
oldallapjait plasztikus keretdísz emeli ki. Az igen mértéktartó formájú kályha
voluta-díszes felsô részén kupola, ráhelyezett váza dísszel. Egy budai lakásból
származik, így legnagyobb valószínûséggel Budán vagy Pesten készült.5

A dunai oldal emeleti „tájkép díszes” sarokszobájának a zöld színû, barokk
kályha a dísze. Zömök teste kétrészes, kiugró pilaszterek keretelik a felsô
részt, amely lángnyelves dísszel zárul. Oldallapjait plasztikus szétszórt virá-
gok, tarajos voluták borítják. A múzeum törzsanyagához tartozik.6

A 18. század második felében a nehézkes barokk formákat a könnyed ro-
kokó stílusú kályhák váltják fel. Változatos formájuk, díszítésük számos
esetben a schönbrunni kastély kályháinak hû másolata. A Magyar Nemzeti
Múzeum 3 nagyméretû, fehérmázas rokokó stílusú antik kályhát adott át
múzeumunknak. Az egyik a dunai szárny emeleti, „chinoiserie” díszítésû
szobájában található. A bemélyülô fülkébe helyezett kályha alsó részén
akantuszleveles, kanelurás, virágdíszítéses. A kiugró középpárkányra illesz-
kedô felsô rész aszimmetrikus, kanelurás, ferdén elhelyezett virágfüzéres.
Tarajos zárórésze öblében gyümölcsök.7 A másik két mûtárgy a község felôli
oldalon, az emelet két helyiségében áll. Felépítése azonos az elôzôével, azon-
ban felsô részük díszítése különbözô, kupolás, illetve áttört volutákból kiala-
kított. Származási helyük ismeretlen.8, 9

Két kisméretû, fehérmázas rokokó stílusú kályha közül az egyik a dunai
szárny emeletén lévô „madárka” díszes szoba dísze. Kiugró pilaszterek, vo-
lutás középpárkány, erre helyezett tagolt virágokkal teli bôségszaru formájú
felsôrész képezi törékeny formáját. Oldallapjain plasztikus virágdíszítés.10
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A másik kályha hasonló formát mutat, díszítése azonban egyszerûbb, a
középsô traktusban található.11 Mindkettôjük a múzeum törzsállományába
tartozik. 

Formájában, díszítésében a legszebb a dunai szárny emeletének aranyfes-
tésû kályhája. A pilaszter díszes alsó részre a két volutából aszimmetrikusan
kialakított középpárkányra a bôségszaru formájú, lizénás, ferdén rácsavart
szalagdíszes rész illeszkedik, elszórt plasztikus virágokkal, elálló volutákkal.
A díszítést az arany festés még jobban kiemeli. A schönbrunni kastély egyik
kályhájának korabeli másolata. A Magyar Nemzeti Múzeum átadása, állító-
lag a vágtapolcai kastélyból származik.12

A földszinten a község felôli oldalon egy igen díszesen kivitelezett 19. szá-
zadi kályhamásolat található. A fémlábakra helyezett alsó rész nagyméretû
volutákból kialakított középpárkányára a körte alakú, tagolt, kupolás, vázás
rész illeszkedik. Oldallapjain plasztikus keretben figurális jelenetek Nepo-
muki Szent János életébôl. A fehér mázas kályha a „Spital an Phirna” egy-
kori „Kollegialstift” kályhájának másolata. A Köztársasági Palota átadása.13

A dunai szárny emeletén áll a fehérmázas, arany festésû rokokó stílusú
kályhaimitáció. Kétrészes alsó részét akantuszlevél-díszes kiugró pilaszte-
rek, belsô keretdísszel alkotják. Középpárkányára az elkeskenyedô, nyúlt
kupolás, vázás felsô rész illeszkedik. A Parlament átadása.14

3. Szemeskályha rekonstrukció.
(id. Vôlcsey Lajos fazekasmester, Dör)

4. Historizmus Nürnberg
(C. W. Fleischmann „Thonwaaren Fabrik”)
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A klasszicizmus gyökerei már a 18. századba is visszanyúlnak, a kályhák
díszítésénél számos antik elemet használnak fel. Bécs, amely a rokokó korá-
ban hangadó volt, most is megôrizte vezetô szerepét. A schönbrunni kastély
e korból származó kályhái formájukkal, díszítésükkel számos utánzóra talál-
tak, melyek fehér, zöld barna fekete mázas változatban készültek. Az empire
stílusú kályhák hideg, elegáns formájukkal már önálló mûtárgyak, a szobá-
nak, teremnek külön díszei. Rendszerint fémlábakon állnak, gyakran kanelu-
rásak, meander, girland, rozetta, állatfejes trófea, kupolás váza díszítésûek. 

A dunai oldal emeletén áll a henger formájú, lábakon álló, kanelurás, zöld
mázas kályha a profilált középpárkányra illeszkedô felsô rész akantuszleve-
les kupolával zárul. A felsô rész szembenézô oldalára két plasztikus, figurális
díszítésû dombormûvet helyeztek. Feliratuk: „DVX BVDA, – CN. REX
ATILLA FLACELLVM. DEI”. A Belkereskedelmi Minisztérium átadása.15

Igen egyszerû, elegáns formájú a Köztársasági Palotából idekerült, földre
helyezett, henger alakú, fehér mázas empire kályha. Meander-díszes közép-
párkányára két lizénával tagolt keskenyebb felsô rész illeszkedik, profilált
párkányát váza díszíti. A felsô rész szembenézô oldalán négyszögletes keret-
ben plasztikus dombormû: görög ruhát viselô nô sólymot etet.16

A dunai szárny emeletén a „mûvészetek allegorikus figuráival” díszített
teremben egy különös formájú fehérmázas kályha áll a bemélyülô kályha-
fülkében. A schönbrunni kastély egy kora klasszicista kályhájának másolata.
A karmos mancsokon álló kazettás díszû alsórész homorú, füzér díszes test
része kiugró gyûrûs talapzatára helyezett kosszarv füles nagyméretû váza
látható. Oldalfüzérén szunnyadó puttó, tetején szôlôt csipegetô madár. A
Köztársasági Palota átadása.17

Az 1900-as évek elejétôl fogva a kályhák kétrészes tagolása helyett igen
gyakran a henger alakú formát kedvelik, tetejére vázát helyeztek. A sötét
színre festett kályhatestet gyakran világos plasztikus ornamentika díszíti. 

A község felôli szárny emeletén, a kályha helyét festéssel jelzett sarokban
szürke, henger alakú kályhát helyeztek, melyet néhány fehér plasztikus sti-
lizált virág díszít.18

A kiállítás község felôli részének emeletén egy fémlábakra helyezett hen-
ger alakú kályhát állítottak fel. Fehérmázas testének oldallapjain plasztikus
keretdíszítés, felsô részére váza helyezett. A 19. század közepén készülhe-
tett, és egykoron a kastély dunai szárnyában állt. A többi még 3 azonos
formájú kályha megsérült, így csupán egyedül ez ôrzi emlékét az akkori fûtô-
berendezésnek.19

A most közölt és bemutatott cserépkályhákkal a 18–19. század stílusáram-
latainak a kályhásságra gyakorolt hatását kívántuk röviden ismertetni. Az
anyag törékenysége, a túlfûtés eredményeként tönkrement antik kályhák
egyre fogyó állománya szükségessé teszi a velük való részletes foglalkozást,
és a még meglévô kályhák mûtárgyként való megôrzését. 

182
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JEGYZETEK

5. Empire kályha, magyar, 1800 körül 6. Biedermeier kályha, magyar, 1850 után.
(A nagytétényi kastélyból) 

01 Szemeskályha a Budapesti Történeti Mú-
zeum letétje. A budai Vár ásatásoknál – a
tétényi kastély csempéivel azonos szürke
csempék kerültek elô. A csempéket id. Völ-
csey Lajos fazekasmester Dörben, 1960-as
években készítette.

02 Cserépkályha, historizmus, 19. sz. m. f.
Jungfer Gyula átadása, Inv. Nr. 53.3233.1.
Az alsó rész: Coburg, Kunstsammlung
Veste Coburg 16. század elsô fele – Felsô

rész: Nürnberg, Burg, Medaillonkachelo-
fen felsôrésze. Kép: FRANZ, Rosmarie, Der
Kachelofen, zweite verbesserte vermehrte
Auflage, Graz 1981. Abb.188, 177. Készül-
hetett a C. W. Fleischmann Thonwaren-
fabrik mûhelyében, Nürnbergben.

03 „Téténynek Ékessége”, melyet versekbe
foglalt Dugonics András, s most az eredeti
kézirat szerint nyomtatásban kibocsájt Ba-
róti Dezsô. Szegeden A Dugonics Társaság.
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04 Cserépkályha, német 17. sz. utolsó harma-
da, Inv. Nr.69.45.3 A kályha elsô publiká-
lása: Éva CSEREY-SÁRDY, Deutsche Kacheln
und Öfen vom 15 – bis 17. Jahrhundert im
ungarischen Kunstgewerbemuseum Buda-
pest. Denkmalpflege und Forschung in
Westfalien 32. Bon. 1995. Abb. 9.

05 Cserépkályha, barokk, 18. sz. elsô fele. Egy
budai lakás átadása, Inv. Nr. 69.28.1.

06 Cserépkályha, barokk, 18. sz. törzs anyag,
Inv. Nr 53….

07 Cserépkályha, rokokó, 18. sz. m.f. Magyar
Nemzeti Múzeum átadása. Inv. Nr.
53.3235.1.

08 Cserépkályha, rokokó, 18. sz. m. f. Magyar
Nemzeti Múzeum átadása. Inv. Nr.
53.3234.1.

09 Cserépkályha, rokokó, 18. sz. m. f. Magyar
Nemzeti Múzeum átadása. Inv. Nr.
53.2649.1.

10 Cserépkályha, rokokó, 18. sz. m. f. törzs
anyag, Inv. Nr. 53.3244.1.

11 Cserépkályha, rokokó, 18. sz. m. f. törzs
anyag, Inv. Nr. 53….

12 Cserépkályha, rokokó, 18. sz. m. f. Magyar
Nemzeti Múzeum átadása. Inv. Nr.
53.2649.1. hasonló a schönbrunni kastély
rokokó kályhájához. Kép: R. FRANZ i. m. 517.

13 Cserépkályha, rokokó, 18. sz. m. f. Köztár-
sasági Palota átadása, Inv. Nr.69.32.1.
Kép.: R. FRANZ i. m. 519. Másolat, készült
Bernhardt Erndt gyárában: DÁVID Ferenc,
A Schmidt cég cserépkályhái, közölve:
„Egy közép-európai vállalkozó Budapesten
– Schmidt Miksa bútorgyáros magyaror-
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