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KÜLFÖLDI KERÁMIA MAGYARORSZÁGON 
(XIII—XVI. század) 

B E V E Z E T É S 

A feudalizmus korát hazánkban régészeti módszerekkel csak az első régészeti 5 éves terv alapján 
kutatják céltudatosan. A közelmúlt évek és napjaink ásatásai így már olyan emlékanyagokat hoznak nap
világra, amelyek sokkal szélesebb keretek között világítják meg középkori történelmünk anyagi kultú
ráját, míg a korábbi kutatások inkább csak egy-egy elkülönített kérdés feldolgozására szűkítették a fel
adatot. Anyaggyűjtésük így pusztán a topográfiai vagy építés-kronológiai szempontokat tartotta szem 
előtt, s az előkerült leletek, hacsak művészi értéket nem képviseltek, ritkán jutottak el a múzeumi rak
tárakba. Az újabb kutatások során már jóval nagyobb lehetőség nyílik olyan kérdések megoldására is, 
amelyeket a régebbi, jórészt szórványos leletek alapján kielégítően tárgyalni sem lehetett. 

A középkori régészet leleteinek nagy százaléka kerámia, amely helyi és külföldi készítményekre 
osztható. A korabeli életben betöltött szerepüket vizsgálva egyszerűbb konyhai és díszkerámiára 
választhatjuk szét. A külföldi eredetű anyag, bár csekélyebb számban fordul elő, jelentős és a hazai 
készítmények feldolgozásához nélkülözhetetlen kérdéseket tisztáz. Középkori kézművességünk fej
lődése, a külföldi mesterséghez mért jelentősége csak akkor értékelhető, ha ismerjük azt az anyagot is, 
amely ugyanakkor más országokban készült és a hazai igények kielégítésében is szerepet játszott. 

Külföldi eredetű kerámia-leleteinknél a tömegcikk szerepét az ausztriai kerámia játssza; egyelőre 
ez az az egyetlen külföldi csoport, amelyről kimutatható, hogy középkori háztartásainkban jelentősége 
volt. A díszkerámia, amely a főúri és polgári asztalok fényűzési cikkei között előfordul, nyolc területről 
irányul Magyarország felé: Rajna-vidék, Hessen, Morvaország (kőcserép); Ausztria (ólommázas 
cserép); Olaszország és Spanyolország (majolika); Közel-és Távol-Kelet (üvegmázas keménycserép 
és porcelán).1 

I . K Ő C S E R É P 

TECHNIKA 

A kőcserép fehérre, ill. világosszürkére égethető agyagból készül, amely mészben és vasban szegény. Tisztí
tására, finomítására a közönséges agyagárukénál nagyobb figyelmet szentelnek. 'Korongolását nem a széltében 
használt, a XV—XVI. sz.-ban sok helyen kimutatható, lábbal hajtott korongon végzik. Falke leírása szerint a rajna-
vidéki kancsókészítők az újkorban a nehéz kerékkorongot használják. Ez lényegében küllős kerék, amelyet a 
műhely padlójába süllyesztett gödörben helyeznek el. A korongtányér a kerékagyon nyugszik. Korongolás előtt 
és közben rúddal hozzák forgásba. A tányér a mester térdmagassága alatt van, így munkája során a kéz nyújtó erejét 
jobban igénybe veheti, mint lábkorongon dolgozó társa. 

Falke leírásában nem említi, hogy ez a korongtípus milyen régi időkre nyúlik vissza. A korabeli ábrázolások 
tanúsága szerint Európában az 1300-as évektől a múlt századig használták egyre tovább fejlesztett alakban (1—4. 
kép); sokhelyütt csak a szóhasználat őrizte meg alkalmazásának emlékét. ( így pl. az angol, holland, svéd, spanyol 
nyelv ismeri a ,,fazekaskorong" kifejezés mellett a ,,fazekaskerék" szót is.) Valószínű az, hogy a középkori kőcserép-
készítők is alkalmazták, hisz újkori rajnavidéki mesterek is ragaszkodtak még ehhez az elavultnak tekinthető 
munkaeszközhöz. 

A korongolás végén az edényt dróttal vágják le (ezt több siegburgi és lostitzei leletünk is bizonyítja); az 
edény díszítése a szikkadás után következett. A kőcserép díszítésének lehetőségei korlátozottak, a festés a magas 
hőfokú égetést nem bírja el, mázra pedig a kőcserép természeténél fogva nincsen szükség. Ezért kezdettől uralkodik 
a plasztikus díszítésmód, szabadkézzel vagy pecsétformákkal kialakítva. Az ilyenfajta díszítés formailag és technikai
lag a XVI. sz.-ban érte el tetőfokát; leleteink még a technika egyszerűbb alkalmazását mutatják. 
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1 — 4. kép. Kerékkorong. 1. Franciaország, XIII. sz., 2—3. Nyugat-Európa, XVII —XIX. sz.; 4. Indi 



Az edények égetése a szokástól eltérő, fejlettebb kemence-típusokban történt, rn. igen magas hőfok, 1200 — 
1300 C fok szükséges ahhoz, hogy az agyag lyukacsosságát elveszítve, kőcseréppé alakuljon. így kiégetve azonban 
a nedvességet sem ereszti át és a közönséges árunál jóval szilárdabb. Sajnos a kutatók régebbi kemencék leírását 
nem közlik, pedig több helyütt tártak fel ilyeneket. Valószínű, hogy a „kasseli", máshol „íausitzi" típus néven 
ismert és még ma is alkalmazott kemencét használták, amely vízszintes fekvésű, kéreszthuzatos rendszerű és az 
edényégető tér több méter hosszú. Az égetés időtartama 50—60 óra és a kihűlés is több napig tart. 

Az égetés vége felé vonják be az edényeket mázzal, a kemencébe szórt konyhasó útján, amely üveges, átlátszó 
felületet ad. Ha az agyag vastartalmú, gesztenyebarna szín jelentkezik (1. a siegburgi poharakat). Ritkábban használ" 
ják az agyagmázakat: a gazdag vastartalmú, agyagpép-bevonat megolvadva barna mázként vonja be a felületet. Zöld 
vagy sárga mázszíneket azonban ily módon elérni nem lehet és a közönséges fazekasmázak a magas hőfokot 
nem bírnák el. A másodszori, alacsonyabb hőfokú mázra-égetést pedig nem alkalmazhatták, mert ez az amúgyis 
költséges égetési eljárást drágította volna. így a gesztenyevörös és barna szín jelentette a színezés határait. Később 
ez indította el az edények közönséges színekkel való festését (hideg festés).2 

Miután a kőcserép előállításához különleges agyagfajták és bőséges, olcsó tüzelőanyag szükséges, a készítés 
területileg erősen kötött. A természeti korlátok és a fejlett technika, másrészt az egykönnyen nem utánozható 
tartós anyag nagy versenyképességet jelentett. A XVIII. sz.-ban a fajansz- és a művészi porcelán-gyártmányok 
terjedése a további fejlődést megakadályozta. Az utóbbi készítmények magasabb technikai tudást, a kísérletek 
nagy anyagi befektetést, a mesterség iparosítását feltételezték. így a kapitalista fejlődés a kőcserépkészítő kézmű
ipari műhelyek további magas színvonalú munkáját lehetetlenné tette, 

1. SIEGBURG 

A kőcserép-készítő fazekasok legjelentékenyebb középkori telepei a Rajnavidéken voltak. Az 
itteni központok közül Köln és Siegburg a legrégebbiek. Az utóbbiban előkerült cserepek tanúsága 
szerint már a XIII. sz.-ban készítenek kőcserép edényeket. A mesterség első okleveles említése a XIV. 
sz.-ból való; a XV. sz. első felében már önálló fazekas céh alakult. Az itteni készítmények típusainak 
összegyűjtésével és az okleveles anyag felhasználásával fazekasmestereinek fejlődését Falke rajzolta 
meg.3 

Az emlékanyag első határozott siegburgi 
csoportjának készítését Falke a XV. sz.-ra 
teszi, pontosabb meghatározásokat néhány érem-
leletes edény nyújt csak. A korábbi készítmények 
még nem alkotnak jellegzetes helyi csoportot és 
az ismert példányok száma sem elegendő a be
hatóbb vizsgálatra. A XV. sz.-ra a balluszteres 
testű, tölcséres szájú pohárformák jellemzőek. 
Talpkarimájukon majdnem mindig hullámosra 
nyomkodott peremet láthatunk; ez ebben az 
időben igen kedvelt díszítési mód és itt hasz
nálják a legtöbbször. A poharak és kancsók 
testének alsó részén gyengén hullámzó koron-
golási bordák futnak, a vállrészen néha plasz
tikus medaillonok, rozetták láthatók, máskor 
szabadkézzel bevágott levélmustra díszíti. Rit
kábban fordul elő a későgótika kedvelt talpas
pohár formája kiálló fogantyúval. Ez a típus 
az ötvösfoglalatú kristályedényeknél, sőt a XV. 
sz.-i velencei üvegek között is megtalálható, 
cserépben azonban elég ritka. 

A cserép színe rendszerint világosszürke, 
majdnem mindig sómázzal vonják be. A só-
máz alkalmazásának kezdete még felderítetlen, 
a XV. sz.-ban már gyakori. Jellegzetes még a 

5. kép. Siegburgi pohár, XV. sz. m. f. Budai palota 
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6—7. kép. Siegburgi pohártöredékek, XV. sz. e. f. 
és XV. sz. k. Budai palota 

siegburgi edények gesztenyebarna elszíneződése 
is, amely az edények oldalát szabálytalan foltok
ban fedi. 

A helyi készítményekkel a város már a 
XV. sz. folyamán széleskörű kereskedelmet 
folytat. Az elterjedést a Rajnavidék számtalan 
lelete mellett a németalföldi festők több képe 
is bizonyítja. ( í g y pl . t ipikus s iegburgi darabok 8 ~ 9 ' kép" S i e 8 b u t gi töredékek, XV. sz. e. f. Budai palota 
láthatók Dirk Bouts 1460 körül készített fest
ményén is: Krisztus Simon házában.) Az ipar jó hírnevén bizonyítja az is, hogy Köln város tanácsa 
a XVI. sz.-ban csak innét származó boroskannákat használt a város pincéjében, pedig itt került 
piacra a közeli Raeren városának edényanyaga is. 

Az igazi virágkor a XVI. sz.-ra esik. Ekkor már a díszkupák, kiöntős korsók, állatalakú edények 
nagy száma készül, a felület alakos és ornamentális díszítésében a fazekasok a képzőművészet mesterei
nek alkotásait használják fel. Ez időből sok készítmény mesterének nevét is meg lehetett határozni. 
A város mesterei kiváltságos helyzetüket szigorú céhszabályokkal védték. A szabályzat a gazdag 
fazekascsaládok érvényesülését századokon keresztül őrizte. Jellemző adata erre Fáikénak, hogy 1500-
ban a város 11 mestere közül 9 ugyanabból a négy családból való, amely még 1564-ben is 17 mester 
közül 11-et ad (Knütgen, Vlach, Symons és Omian); 1650-ben már csak három mestert találunk a 
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városban, de ebből kettő még az említett családokból származott. A céh csak a mesterek fiait vette 
fel, a legények és inasok felemelkedése lehetetlen volt. A legények egyszerre több mesternél is dolgoz
hattak, ami elősegítette az egységes stílus kialakulását. 

A műhelyek a svéd háborúk alatt elpusztulnak, 1632 után a mesterek elvándorolnak. 1579-ben 
még 70 kemencére való áru után adóztak, 1643-ban csak négy kemencényit égetnek. 

A siegburgi edények típusai közül a balluszteres testű pohárforma a leggyakoribb a magyar
országi leletanyagban. Egy-egy példány töredéke került elő a visegrádi palotából, a pomázi Klisza-
domb kastélyából és a solymári vár alatti szántóról. 

A budai várpalota ásatása közben nyolc ilyen típusú pohár töredékei kerültek elő (5. kép). 
Jellegzetes formájuk egyezik a külföldi gyűjtemények két pénzleletes példányával (egyik 1439—40-
ből való aranylelettel, másik XV. sz. második feléből származó pénzekkel került elő).4 A budai pél
dányok legtöbbje a jellegzetes Mátyás-kori leletek kíséretében fordult elő, néhány darab lelőkörül-
ménye arra mutat, hogy a palota berendezésének első pusztulásakor (1530) került szemétre. 

Három más példány Zsigmond-kori leleteket tartalmazó rétegben feküdt (6. kép). Ezek színe 
és formája részben különbözik az előbbiektől; az egyik darab (8. kép) a Csonkatorony alapfalának 
beásási rétegében feküdt, bizonyítva, hogy legkésőbb 1420 előtt már használnak a budai udvarban 
siegburgi edényeket. Egy harmadik formára utal egy töredék (7. kép), amely valószínűleg az előzőkben 
tárgyalt típustól eltérő talpas-pohárformát képvisel,5 s ez is már a XV. sz, második felében került 
szemétre. 

A budai palota keleti szárnyát átszelő sziklazwingerben találtuk meg egy hengeresfalú pohár 
töredékét (9. kép), amely az irodalomban közölt példányok között egyedül áll pecsétformából fel
nyomott tüskés díszével. Anyaga és jellegzetes gesztenyebarna színe miatt sorozzuk Siegburg készít
ményei közé. A következő csoportban tárgyalt egyik dreihauseni példány mutatja (22. kép), milyen 
erős kölcsönhatások állottak fenn a két műhely között. Töredékünk a XV. sz. második felében került 
a szemétrétegbe. 

2. DREIHAUSEN 

Míg a Rajnavidéken több ismert központ fazekasságának működéséről vannak adataink, Hessen 
területén csak egy olyan műhely ismeretes, amelynek készítményei jelentősek a gótikus kerámia-

10—12. kép. Dreihauseni poharak (Berlin, XVI. sz.; Limburg a. L. XV. sz. e. f.; Berlin, XV. sz. m. f.) 
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anyagban. E központ anyaga két nagy csoportra osztható: a XVI—XVIII. sz.-i, amelynek (12. kép) 
készítési helyét egy tömeglelet bizonyít ja-és a középkori, amelyet Falke kutatása lokalizált Drei-
hausenre.6 A középkori csoport, amelyből Európa gyűjteményeiben nyolc teljes példány és néhány 
töredék ismert csak, három fő típust mutat. Hiánytalan bemutatásukat (10—16. kép) szükségesnek 
tartjuk, miután a hazai kutatás számára nehezen hozzáférhetők és leleteink értékeléséhez fontos 
adatokat nyújtanak. 

I. típus: Limburg a. d. Lahn (Dómkincstár). M: 22 cm. A XIX. sz.-ig a trieri dóm kincstárában 
volt. Hengeres alakú kupa, hullámos talpkaréjjal. Felületét vörösesbarna agyagmáz borítja, pereme 
alatt szabadkézzel mintázott szakállas fej látható,7 egyébként egész felületét sakktáblamintában el
rendezett pecsétdísz borítja. Peremén később ráerősített ezüstfoglalat felirattal: „E. C. C. V. L. Anno 
1413 1st dise Krausen in der Insul Malta aus der Erden Sancti Pauli gemacht Worden." (11. kép.) 
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13—14. kép. Dreihauseni serlegek. (Cassel; Figdor gyűjt. XV. sz. e. f.) 



15—16. kép. Dreihauseni serlegek. (Figdor gyűjt. Kopenhága. XV. sz. e. f.) 

Berlin, Kunstgewerbe Mus. Formája és máza az előzővel egyező, a díszítést itt csillagalakot 
elrendezett pecsétminta adja. Ezért átmeneti típusnak tartják a középkori és újabb csoport között 
(10. kép). 

II. típus: Çassel, Landesmuseum. A Daun-kastélyból származik (Rajnavidék). M: 36,7 cm. Anyaga 
és máza az előzőkkel egyező; formája eltér, karcsú vázaforma, szabadkézzel mintázott hatkaréj os 
talpon. A díszítés más elrendezésű, de az elsőnek említettel azonos pecsétformájú. Megsérült nyakára 
1652-ben ezüstfoglalat került felirattal: „ES K A N SICH IA KAINER BESCHWEREN D E R MIC 
TRINKT AUS D E M HAVS V N D H E R R E N ZU E H R E N - D E N IM EIDAVSENT FÜNF 
H U N D E R T V N D SIBENZEHENDEN IAR VOR EIN WILKVM ZV D H A V N E N DAR-
GESTELT V O R " — a fedőn: „ IM TAVSENT SECHSHVNDERTFVNZIG V N D ZWEITEN 
IAR - REINGRAF I O H A N N LVDWIG LIES MICH E R N E V E R E N ALS ICH ZU DA VN 
G E D I E N T HVNDRT DREYSIG FÜNF IAR - O H N WÜSSENT WIE LANG I M AMP 
ZVVOREN GEWESEN WAHR»'(13. kép). 

Figdor gyűjtemény: M: 31,6 cm. Formája eredetileg egyezett az előzővel, de a letört talpat cin
foglalattal helyettesítették. A pecsétdísz részben egyező az elsővel, alul egy másik minta látható (14 kép) 

Figdor gyűjtemény. Az erfurti Péter-kolostorból származik. M: 30 cm. Formája a II. típus többi 
darabját követi, de vállán szakállas fejek között Borbála és Katalin egészalakja látható, az alakokon 
emailfestés és aranyozás. Peremét a XVI. sz. végén aranyozott rézfoglalatba helyezték (15. kép). 
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K. Strauss8 több Nürnbergben talárt kőcseréptöredéket sorol még Dreihausen készítményei 
közé. A darabokat közzétevő kutató az azonos szín miatt gondolt e készítési helyre.811 Az egyik 
darab alakos dísze a viselet alapján az 1530-as évekre vall. Ez az időpont uú. mint a jellegzetes drei-
hauseni díszítőmód teljes hiánya, véleményünk szerint alapjában ellentmond annak, hogy a sorozat 
többi példánya között tárgyalhassuk. Stengel véleménye, amely szászországi eredetére vonatkozik, 
sokkal helytállóbb. 

III. típus: Kopenhága (Nemzeti Mú%.)-. A XVIII. sz.-ban került a királyi kincstárba. M: 30 cm. 
Formailag teljesen elüt az eddigiektől, miután az ötvösművészet kehelyformáját utánozza részletekbe 
menően. Szára és talpa áttört, talpán felirat: ,,XRC fili dei vivi misere nobis"; a perem ötvösfoglalatán 
reneszánsz maiusculás felirat: „IHESUS AVTEM TRANSIENS P E R M E D I U M ILORVM IBAT" 
(Lukács IV. 3.). A foglalaton szabadkézzel mintázott vízköpőszerű alakok. Dreihauseni eredetét 
Falke a következőkkel indokolja: egyező kőcserépanyag, a limburgi darabbal egyező máz; a talp 
karéjos kiképzése a dreihauseni csoporton kívül nem használatos; a felület pecséttechnikás dísze, a 
férfialak fejének részletei az előzőkhöz kötik e darabot (16. kép). 

Falke a korai csoport kormeghatározásához ásatási adatokat még nem tudott felhasználni, ezért 
a foglalatok feliratainak értelmezésével, másrészt stílusuk alapján határozta meg a készítés idejét. 
A limburgi darab reneszánsz felirata arra mutat, hogy ekkor már az eredeti készítési hely neve nem 
volt közismert és különleges jellegük miatt Málta szigetéről származtatták e példányt. Az 1413-as 
évszám ezért biztos adatnak nem tekinthető, de világosan mutatja, hogy a felirat készítője tudta, hogy 
nem korabeli munkát tart kezében. A kasseli felirat is csak annyit árul el, hogy 1517 előtt ez a példány 
„ki tudja milyen régen" már használatban volt. A karéjos talpak alakja, a poharak formája, a fejek 
szakáll viselete és a ruhák alapján Falke a XV. sz. kezdetére teszi a műhely működését. Ezt a meghatá
rozást támasztja alá a levéltári anyag is: Jó Fülöp burgundi herceg (1419—1467) inventáriumában 
(1467) szerepel két edény leírása: 

„Egy magas agyagpohár, nyitott és bevagdosott, remete arcával, félül és alul aranyozott ezüsttel 
befoglalva és a fedő aranyozott ezüst." „Egy 
másik kis agyagpohár, nyitott és bevagdosott, 
pusztán egy aranyozott ezüst fedővel ellátva, a 
mondott pohár szegélyén aranyozott ezüsttel." 
A leírás darabjai két dreihauseni típust jelölnek, 
a nagyobbikon remetefej, a kisebbik csak felü
letének díszítésében egyezik az elsővel; mind
kettő megbecsült, aranyozott foglalattal ékesí
tett, amint a fennmaradt ép darabok is kincs
tárak díszei voltak. 

Molthein nem fogadta el Falke datálását és 
a XIV. sz.-ra vitte vissza a műhely működését, 
Strauss pedig téves darabok odaítélésével az 
1530-as évekig hozza előre korukat. 

A budai középkori palota ásatásából elő
került kőcserépleletek egy része anyaga, díszí
tése és formája alapján a közölt dreihauseni 
típusok körébe sorolható. Az első típus pohár
formáiból hét példány töredéke került elő, for
mailag a limburgi példánnyal megegyeznek, 
méretük szerint több nagyságban is használták 
őket (17—-18. kép). A második típus karéjos 
talpú megoldása is előfordul egy példányban 
(19. kép). Öt további példány töredéke anyag 

17. kép. Dreihauseni pohár. XV, sz. e. f. Budai palota 
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18—19. kép. Dreihauseni pohár és serleg. XV. sz. e. f. Budai palota 
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20. kép. Dreihauseni alakos pohár. XV. sz. e. f. Budai palota 
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és máz tekintetében egyező az előzőekkel, formai megoldásuk azonban újabb típusokkal bővíti a 
dreihauseni műhely munkásságát: 

IV. típus: Hengeres pohárforma, párhuzamos futó gyűrűkkel díszítve (21. kép, c). 
V. típus: Két töredék a jellegzetes dreihauseni pecsétmintával nem az ismert formát mutatja. 

Profilrajzuk (21. kép, a—b) a gótika kedvelt, száj felé szélesedő pohárformájára utal, amely üveg-, fém
es cserépanyagban egyaránt gyakori a XV. sz. folyamán, de eddig ilyen anyagban nem fordult elő. 
E formát a budai fazekasmesterek is felhasználták a királyi udvar számára készített díszpoharaik sorá
ban. Űgy véljük, éppen a királyi pohárszékek nagyrabecsült kőcserép-poharait vették mintául, amikor 
ólommázas készítményeiken először alkalmazták az apró-pecsétdíszt a sima felület felbontására.9 

VI. típus: Több, ruharedőt ábrázoló töredék és egy finoman mintázott arc kidolgozása arra 
mutat, hogy a limburgi, ill. erfurti darab műhelyéből származik. Az edény pontos formáját nem ismer
jük, a külföldi példányok között csak olyanokat találunk, amelyeknél a fazekasmester a kész pohár
test oldalára ragasztotta fel a fejeket, ill. kisméretű alakokat. A budai leletnél ezzel szemben a ruházat 
méretei azt mutatják, hogy az egész edénytest ember alakú volt és a serleg szájnyílása közvetlenül a 
kendővel takart fej tetejénél kezdődött (20. kép). 

VII. típus: A tüskedíszés pohártöredék (22. kép) jellegében a kopenhágai kehellyel rokon, 
másformájú készítményhez tartozik. Göltzsch középkori várából került elő ugyanilyen pecsétformából 
felnyomott díszű serleg, de gyengébb kidolgozása arra vall, hogy utóbbi már a műhely valamelyik 
legényének próbálkozása, vagy egy másik műhely utánzata (23. kép). A budai példány alakja 
egyik ismert darabhoz sem hasonlítható és ismét újabb pohártípussal gazdagítja e csoport képét. 
A 9. képen bemutatott siegburgi töredék is jelzi, hogy az ilyen formák a XV. sz. első felének német
országi fazekasságának körében többször szerepelnek. 

A budai palota leletei, amint látjuk, nagyban bővítik azt a képet, amelyet a dreihauseni műhelyek 
működéséről eddig ismertünk és a műhely jelentőségét is sokban növelik. A darabok kereskedelmi 
forgalmáról — miután csupán a budai udvar emlékanyagában találjuk fel őket — nem beszélhetünk. 
Valószínűnek látszik, hogy elsősorban a követjárások ajándéktárgyai sorában jutottak el Budára, 
illetve kimondottan az udvar használatára vásárolták őket, mint messzi földön dolgozó mesterek ritka 
és művészi készítményeit. Az ásatás adatai arra mutatnak, hogy még Zsigmond uralkodása idején 
kerültek hazánkba; az első példányok 1460—80 között törtek el, többségük azonban tovább öröklő
dött Mátyás híres kincstárába és csak a XVI. sz.' első felének ostrom-eseményei közben pusztult el, 
a híres olaszországi majolika készletekkel együtt. 

3. ISMERETLEN RAJNA VIDÉKI MŰHELY 

Az ismertetett csoportokon kívül a budai palota leletei sorában olyan későgótikus kőcserép-
anyag is található, amelynek közelebbi készítési helyét még nem sikerült meghatározni/Egy töredé
kes lilásbarna agyagmázas darab a rajnavidéki kör XV. sz.-ban gyakran alkalmazott díszítésmódját 
mutatja: a felragasztott plasztikus kiképzés az edénytest antropomorf jellegét hangsúlyozza, arc, 
karok, ruharedők alkalmazásával. Leletünk a kölni és aacheni korsók megoldásához hasonlít,10 de 
azoknál a díszítés a korsók vállrészen foglal helyet. A budai lelet ivóserleg, így plasztikus kiképzése 
közvetlenül a szájperem alatt kezdődik (24. kép). Megoldása így, gyengébb színvonalon ugyan, de a 
dreihauseni emberalakos serleg felfogásával rokon és a kor fazekasmestereinek gazdag formakincséről 
tanúskodik. A budai példány a palota szikla-udvarának szemétrétegéből került elő; az itteni pénzlele
tek (1356—1526) pontos meghatározást nem nyújtanak, de stílusa és említett összefüggései arra mutat
nak, hogy a XV. sz.-ban készült. 

A királyi termek pohárszékein sorakozó kupák és poharak mellett olyan kőcserépedényeket is 
hozattak Budára, amelyeket a palota konyhája használt. Három hatalmas méretű (53 cm), vastag falú, 
barnamázas korsó még a XV. sz. közepe táján készülhetett (25. kép). Töredékeik a század második 
felének pénzeivel együtt kerültek elő, de ilyen nagyméretű tároló edények esetében gyakori jelenség, 
hogy huzamosabb időn át használatban állanak. 
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21. kép. Dreihauseni_töredékek. XV. sz. e. f. Budai palota 

22. kép. Dreihauseni tüskediszes edény. 
XV. sz. e. f. Budai palota 

23. kép. Dreihauseni (?) serleg. 
XV. sz. e. f. Göltzsch vára 
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4. LOSTITZE 

Olmütz közelében, Lostitze-ben, 1874-ben bukkantak véletlen folytán arra a nagy kerámiai 
tömegleletre, amely a morvaországi kőcserép-készítés fejlődésére először szolgáltatott biztos adato
kat. A 140 darabot meghaladó lelet kőcserép poharakból áll. Törésfelületükön kékesszürke színt mu
tatnak, felületüket apró hólyagok borítják, lilásbarna sómáz alatt. Magasságuk 8—22 cm között válta
kozik, formájuk a fenék felé enyhén karcsúsodó pohár, belül erősebb, kívül gyengébb korongolási 
bordákkal. Némelyiknél közvetlenül a perem alatt 6—10 apró hurkafül látható. Egyes darabok oldalát 
pecséthengerrel készített vonalsor díszíti, az edénytestet párhuzamos szalagokra osztva. 

A készítési helyet bizonyítja az, hogy a lelet néhány darabja elrontott, a kemencében összeégett 
példány volt. A város fazekasságának fejlődését nem ismerjük, csak annyi bizonyos, hogy a nyers-

24. kép. Rajnavidéki emberalakos serleg. 25. kép. Rajnavidéki kőcserépedény. 
XV. sz. Budai palota , XV. sz. k. Budai palota. 

anyagot a környéken bányászták még a XVIII. sz.-ban is. Egy 1545-ös oklevél szerint a városi faze
kasok a bérelt föld után pénzen kívül termékeikkel (évi 45 fazék) is adóztak a földesúrnak. 

A kőcserép kupák értékelését mutatja az, hogy több darabot a későbbi tulajdonos ötvösfoglalattal 
ékesíttetett. Egyik foglalat felírása: „Ist der Wein gut so schmeckt er myr dester pas." A készí
tés idejét Molthein formatörténeti alapon a XIV—XV. sz.-ra teszi; az egyik darab (Figdor gyűjt.) 
foglalatán XVI. század végi bécsi ötvösjegy látható.11 

A külföldi gyűjtemények ismert Lostitze-i kőcserép poharaihoz a magyar gyűjteményekben lévő 
példányok gazdag sorozata csatlakozik. Két ötvösfoglalatú darab gyűjteményről gyűjteményre ván
dorolva maradt fenn, így korabeli tulajdonosaik ismeretlenek. Az Eszterházy-kincstár darabjának 
gazdag ötvösfoglalata jellegéből ítélve12 a reneszánsz korszak egyik magyar ötvösének munkája. A po
hár már méreteinél fogva is kitűnik társai közül, foglalata pedig a korszak legszebb darabjainak sorába 
emeli (30. kép). 

A magyarországi várak, kastélyok ásatásából, vidéki városainkból, sőt falusi településeink 
anyagából is került elő ilyen kőcseréppohár. A visegrádi fellegvár és alsó palota feltárása során már 
eddig is tucatnál több példány töredéke bukkant fel, a pomázi királyi szálláshelyen hat; az esztergomi 
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26—29. kép. Lostitzei poharak (26. Ismeretlen helyről; 27. Buda, Hattyú utca; 28 — 29. Székesfehérvár) 
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felső várból, Buda alatti kánai kolostor romterületéről, Székesfehérvár, Pécs, Mezőkovácsháza,1^ 
Muhi és Kanizsa leletei sorában egyaránt szerepel egy-két példány. Ezek a budai vár alatti Víziváros 
egyik kútjából kikerült darabbal14 (26—29 kép.) szemléltető bizonyítékát adják XV. sz.-i kereskedel
münk messzeágazó kapcsolatainak. 

Azt a kérdést, hogyan viszonylott az ilyen poharak ára a helyi mesterek készítményeihez, még 
nem tudtuk felderíteni, de az okleveles adatok a morva poharak ritkaságára és értékelésére jellemző 
képet adnak. A morva kőcserép elterjedésének legdélibb pontjára vonatkozó adatunk szerint a horvát
országi Velika várában nyolc kristály amfora és hét kristály kupa mellett mindössze két morva poharat 
(„peccaria morvay") sorol fel az 149l-es leltár.15 Egy másik feljegyzés 1529-ből a hagyaték értékes 
kincsei között sorol fel ilyet; már ötvös foglalattal: 

„ Vagyon nála eg Zerechen dyo kwpa, e^wsíben foglalwan, es meg aranyarak.... Vagyon nála eg 
morway pohár módra chynalt kwpa es meg aranyiak.. ."16 

A morva poharak eddigi leggazdagabb lelőhelye a budai királyi palota. A XV. sz.-i szintekig 
feltárt területről17 több mint nyolcvan példány töredékét gyűjtöttük össze. Használatuk ideje a rétegek 
tanúsága szerint a XV. sz. közepétől a század végéig terjed, zömben Mátyás uralkodása alatt kerültek 
ide. A zárt törökkori anyagban csak elvétve jelentkeznek, ami bizonyítja, hogy aXVI. sz.-ban importjuk 
már megszűnt. Formailag a régebben közzétett darabokkal egyeznek, de szín és méret tekintetében 
gazdag variációt mutatnak. Négy töredék tudomásunk szerint egyedül áll az eddig ismert lostitzei 
készítmények között. Eddig nem tudtuk, hogy az ilyen kupákra fedők is készültek. Az egyik fedő
töredék (34. kép), laposan ívelt tetővel, hatalmas méretű (12 cm szájátmérőjű) kupához készült, amely, 
ugyanúgy, mint Mátyás híres velencei üveg serlege, egyedülálló ritkaság lehetett. A másik két fedő 
(33., 35. kép) vártornyokat utánzó bizarr megoldásával a késő gótika jellemző alkotása. Az európai 
kerámiaanyagnak ez a két példánya jellemző bizonyítéka annak, hogy a feudális megrendelésre dolgozó 
fazekasmesterek az anyagnak és technikának megfelelő megoldásokon túljutva, a kor ötvösművésze
tének példájából is sokat merítettek. A század derekán készült ötvöskannák, kupák és ivószaruk fedelük 
és lábazatuk megoldásához a gótikus építészet elemeit (támpillérek, fiálék, pártás várfalak, tornyok) 
még használják. Főleg az ún. oldenburgi szarv (1460), a kasseli kanna (1450)18 és a londoni kupa tűnik 
ki az ilyen irányú alkotások között, s ez utóbbi fedelének középkori várformája a körös-körül kiugró 
bástyák és tornyok alkalmazásával19 (36. kép) példázza, hogy a morva fazekasmestert munkájában 
milyen alkotások ösztönözték (35. kép). 

I I . Ó L O M M Á Z A S C S E R É P 

5. AUSZTRIAI DÍSZKERÁMIA 

Az emlékanyag tanúsága szerint az osztrák fazekasok a nagyobb fazekasközpontokban a XV. sz. 
második felében a technika tökéletesítésével, a formálás fogásainak fejlesztésével már elérkeztek arra 
a fokra, amelyet a konyhai szükségleteken túlmenő, polgári és főúri használatra alkalmas értékesebb 
darabok készítése feltételez. Alkotásaik, szerény anyaguk ellenére, formai kiválóságuk miatt már egyen
rangú társai a főúri asztalok üveg- és ötvösművű edényeinek. Díszítésben, formában egyaránt ezek 
ösztönzik a készítőket, technikailag is a gótika üvegeinek felragasztott díszeit, ötvöstárgyak domborító 
eljárásait ültetik át agyagba. 

Jelenleg két olyan osztrák díszkerámia csoportot ismerünk, amely a hazai feudális udvarba is 
eljutott. 

Felső-ausztriai, talán ennsi fazekasok készítménye lehet — ahogy Molthein lelőhelye után meg
ítéli20 — az a szamócadíszes, zöldmázas serlegcsoport, amelynek díszítését a korabeli német üvegek 
befolyásolták (37. kép). Azonos műhelyben készült az a néhány példány is, amely a budai palotából 
került elő (38—41. kép). Két esetben jól meghatározható, XV. sz. m. feléből származó leletekkel 
együtt feküdtek a töredékek, ami így Molthein formai alapon végzett kormeghatározását régészetileg 
is alátámasztja. A budai darabok díszítése mindig egyforma, de a zöld ólommáz árnyalatai és a serleg-
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forma minden esetben más. A barnászöld, máskor fűzöld máz helyenként lilás vagy vörös lüszter-
ragyogást mutat; ilyent figyeltek meg az ennsi példányon is. Ez az akár szándékos, akár véletlen szín
hatás az ólommázzal dolgozó közép-európai fazekasság gyakorlatában e korban egyedül áll.21 Egy 
azonos kivitelű fültöredék lelőhelye22 bizonyítja, hogy az ennsi műhely munkái eljutottak a budai 
polgárság otthonába is, tehát kereskedelmi áruként is szerepeltek. 

A másik kimutatható kerámiai csoport már a reneszánsz formavilág eredményeit alkalmazza. 
A változatos díszítésű darabok lábakra állított fenyőtobozhoz hasonlítanak (42. kép), fedelükön címer
tartó emberalak vagy oroszlán látható. A plasztikus díszítés az egész felületet elborítja. Készítéskor a 
fal belsejéből szorítják ki a kívülről odafogott mintába a díszítést. Az egyik darabon előforduló bécsi 
címer miatt tartják ottani készítménynek, amit alátámaszt az is, hogy egy a bécsi udvari gyűjte
ményben maradt meg, egy pedig a bécsi Burg közelében került napvilágra.23 

A Magyarországon ismert egyetlen töredék a visegrádi Mátyás-palotából került elő (43. kép, 
a, b) és mindenben egyezik a Figdor-gyűjtemény példányával. Közelebbi leletkörülményei24 ismeretle
nek és így az eddigi kormeghatározást — XVI. sz. e. f. — alátámasztani vagy helyesbíteni még nem 
lehet. 

I I I . A Z A U S Z T R I A I T Ö M E G Á R U 

Az első csoport, amely középkori kerámia anyagunkban a magyar régészet figyelmét felkeltette, 
az osztrák anyag volt. Elsőnek Hampel közölt egy ilyen edényperemet, az Archaeológiai Értesítő 
1895-ös évfolyamában25 ókori leletek ábráival együtt, majdRómerFlóris gyűjtésének anyagából tettek 
közzé ilyen „rejtélyes bélyegű" peremtöredékeket, kezdetben pannóniai gyártmányoknak tartva, 
később a régi középkorba helyezve eredetüket. A kutatást Kugler A. térítette helyes nyomra, amikor 
a Soproni várostorony közelében előkerült hasonló bélyegű grafitos olvasztótégelyek és fazekak közlé
sekor kimutatta, hogy ezeket valószínűleg fegyverkovácsok használták az újkorban.26 Hampel ausztriai 
tanulmányútja alatt Salzburgban, Münchenben és Regensburgban fedezett fel nagyméretű, grafitos 
anyagból készült korsókat, amelyeken a régi ismert bélyegeken felül még évszám is volt (1592, 1629, 
1659). Kérésére a salzburgi múzeum őre az A. É.-ban megjelent cikkében foglalta össze mindazt, 
amit e kerámia eredetéről Moltheintől megtudhatott. így az osztrák anyag első alapvető közlése ma
gyar nyelven jelent meg.27 Később Molthein több ízben ismertette kutatásainak eredményeit, egybe
foglalva az okleveles adatokból és az emlékanyagból levonható következtetéseket.28 Az összegyűjtött 
49 féle műhelyjegy alapján sikerült elkülönítenie Bécs, Tulln, Passau és Ried város fazekasainak készít
ményeit (53—56. kép). Utolsó ilyen tárgyú cikkében felhívta a figyelmet arra a körülményre is, hogy a 
történeti adatok, valamint a természetben előforduló grafit-lelőhelyek alapján valószínű az, hogy az 
említett négy helységen kívül még számos más település fazekasai is foglalkoztak hasonló anyag készí
tésével, de műhelyjelzésüket nem ismerjük és így készítményeikre sem lehet még rámutatni. Sajnos, 
nem közölte azt, hogy a közzétett 49 megfejtett jegyen kívül ismer-e olyan perembélyeg-típusokat, 
amelyek esetleg ezekre az ismeretlen gyártási helyekre vonatkoztathatók.29 A következőkben röviden 
összefoglaljuk Molthein okleveles adatait és a készítmények elterjedését. 

BÉCS 
A bécsi fazekasokat először az 1288-as városi felkeléssel kapcsolatban említik meg, amikor min

denféle kézműves beszüntette a munkát, köztük azok is, kik „die da dränt aus Tahen Heven und 
Chrug". Ekkor Bécsben már majd félszáz kézműves szervezet volt, minthogy a lakosság legnagyobb 
része kézművesekből állott. A XIV. sz.-ban már egy meghatározott városrészben összpontosulnak, 
hisz 1333-ban már említés esik a fazekasok utcájáról is. 1330 után külön fazekas fürdőt létesítenek, 
amely 1720-ig fennállott. A XIV. sz.-tól kezdve már fazekasmesterek neveit is ismerjük. 1412-ből fenn
maradt egy fazekas céhszabályzat, amely szerint fazekas mester csak polgárjogot nyert ember lehet; 
a készítményeket csak azután lehet vásárra bocsátani, ha két kijelölt mester minőségüket ellenőrzi. 
A szabályzat egy helye („darnach sullen sy die verkaufFen nur an den schiffen auf dem wasser und als 
von alter herkommen ist") már mutatja, hogy a távolabbi piacokra víziúton szállították az árut. 
Az 1430-as szabályzat az idegen mesterek által a városba behozott fazekak árusítását korlátozza. 

11* 163 



31 — 34. kc'p. Lostitzei poharak és fedők. XV. sz. m. f. Budai palota 
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35. kép. Lostitzei pohár bástyás fedővel. XV. sz. m. f. Budai palota 

I 



Az 1431 -es rendelkezések említik meg először a műhely-
jegyek alkalmazását. Miután a magyar anyag feldolgo
zásánál a szabályzat egyes helyeire még vissza kell tér
nünk, szükségesnek látjuk annak szövegét teljes egészé
ben közölni: 

„Anno domini 1431 des phincztags nach Ulrici 
körnen für den rat stat ze Wienn die hafner hie ze Wienn 
di hafner gemainklich im lannde Ze Österreich und gaben 
da zuerkennen, wie daz man march und zaichen slug auf 
die gemain heven alswol als auf die eysendachtein, 
daraus den leuten grosser schaden gieng, und von alter 
nicht gewesen war; so wurd das eysnen und das gemain 
hevenwerch geflrneist oder verglast, damit die leut 
betrogen würden und solh handlung armen und reichen 
nicht nutzpar war und dy, di da gut arbeit machten, daran 
schaden empfiengen, und baten uns solch anordnung se 
underkommen und se underschafFen. Also ist durch 
gemains nucz willen armer und reicher ain Ordnung 
gemacht, aufgesatz und geboten worden, dabey es hinfür 
beleyben sol, das nu furbaser ain yeder hafner den schilt 
Österreich und sein marich slaken und sneiden sol nur 
auf das eysendachtein und nicht auf das gemain hafen-
werch, als das von alter gewesen ist, und das auch ain 
yeder hafner diess eysendachtein heven gemains heven
werch nicht virneisen oder verglasen sol in chainerlay 
weis und wo solh hevenwerch, dass da geflrneist 
oder verglast ist, oder dass eysendachtein nicht also 
beczaichent würde, das sol man alles nemen und der 
stat ze nucz anlegen und den hafner darzu swerlich 
straffen." 

1476-ból a vásártartásra vonatkozó rendelkezések, 1489-ből pedig egy részletes céhszabályzat 
maradt fenn. 1527-ben Ferdinánd ismét megerősíti az 143l-es rendelkezések tiltó intézkedéseit, ami 
arra mutat, hogy azokat sokan megszegték. Készítményük minőségét dicséri, hogy a felső-ausztriai 
céhszabályzatok gyakran mintául veszik az itteni edényeket (az áru olyan jó minőségű legyen, mint a 
Bécsben készült). 

A város fazekasai a nyersanyagot a környékről szerezték be, a grafitot pedig, amelyet az anyaghoz 
kevertek, Molthein véleménye szerint Passauból, Csehországból és Morvaországból hozták. Egyes 
fazekasok az áru szállítását és a grafit beszerzését összekapcsolták: a Dunán felfelé szállított edények 
eladása után visszafelé a grafitot hozták. 

A hosszú időn keresztül működő bécsi fazekasság készítményeinek időrendi szétválasztása nagy 
nehézségekbe ütközik. Molthein több típus korát próbálta meghatározni, felhasználva a stíluskritika 
módszereit és az említett 143l-es szabályzatot. Feltevése szerint mindazok a készítmények, amelyeken 
a bécsi bélyeg nem fordul elő, 1431 előtt készültek, mivel ekkor mondják ki kötelezően az edények 
jelzését. A magyarországi leletanyag vizsgálata közben azonban megállapíthattuk, hogy ez a feltevés 
helytelen: már korábban is szokás volt az áruk jelzése, viszont később sem mindig alkalmazták a 
bélyegzőket. Valószínű, hogy egyes csoportokat (pl. az ivópoharakat) azért nem látták el hitelesítő 
jeggyel, mert ezek csak a helyi fogyasztás számára készültek. A bélyeg, amelynek hitelesítő és minőség
jelző szerepe volt, csak a távolabbi forgalomba kerülő edényeken volt fontos. Éppen ezért a Mol
thein által közölt bélyegtípusok korrendi szétválasztását is hibásnak tartjuk. 

36. kép. Ezüstkupa. XV. sz. London. 
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37—41. kép. Ennsi poharak. XV. sz. m. f. (37. Enns; . '38-41. Budai palota 
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42. kép. Bécsi díszedény. (Figdor gyűjt. XVI. sz. e.) 43/a-b kép. Bécsi díszedény töredéke. 
Visegrád, Mátyás-palota 

PASSAU, TULLN, RIED 

A grafitos edények készítésének másik nagy, Duna melletti központja Obernzell vagy más nevén 
Hafnerzell b. Passau, amelynek fazekasai a közeli grafitlelőhelyek (Freinberg, Tiefenbach stb.) anyagát 
használták fel munkájukhoz. A XVI. sz.-tól kezdve főleg grafitos olvasztótégelyeik válnak híressé. 
Az 1530-ból fennmaradt fazekas szabályzat rendelkezései (a legények kötelességeiről) a „régi szoká
soké ra gyakran hivatkoznak, ami szintén azt bizonyítja, hogy már a középkorban is volt itt fazekas 
céh. Az 1578-as szabályzat 19. pontja azt bizonyítja, hogy a készítményeket itt is jelzéssel látták el. 
(„Sollen die Häfen so mit den Zellermark bezeichnet und doch nit Zellenhäfen seyen allhir in khainer-
leywegn weder durch frembde noch hirlendige Maister verkaufft noch Jemandt dermit geferlicher-
weiss betrogen werden. Alles bey straff ein Pfund wachs unnachlässlich in die Lad zu bezahlen.") 
A bélyegeken előforduló talpaskereszt eredetét Molthein az Ortenburg-család címerére vezeti vissza. 

A „ T " jelű bélyegcsoport edényeit Tulln fazekasai készítették; sajnos az itteni fazekasság fejlő
déséről okleveles adatokat nem ismerünk. A város címerében már a XIII. sz.-tól kezdve viseli a „T" 
betűt. 

Végül Molthein egy egy ízben előforduló jelzés eredetét Ried fazekasaitól származtatja. A helység 
ura ugyanis a XV. sz.-ban Ursula Zwingenstein, akinek címerével a pecsétet díszítik. A fazekasok 
jelzése ebben az esetben is a hűbérúrra vonatkozik ugyanúgy, mint Passau esetében láttuk. 

AZ AUSZTRIAI ANYAG MAGYARORSZÁGON 

Mint a bevezetésben említettük, a századforduló idején már számos lelőhelyről volt ismert az 
ausztriai anyag. A falu- és városásatások megindulásával az eddig szórványosan előkerülő leletek 
mennyisége gyorsan nő. A kecskeméti múzeum falu-ásatásainak eredményeit összefoglalva Szabó 
Kálmán már rámutathatott arra a nagy szerepre, amelyet az ilyen edények a XV—XVI. század falusi 
háztartásában játszottak.30 Különösen fontos az a megfigyelése, hogy a Tiszához közel eső községek 
területén az ausztriai edények sokkal ritkábban fordultak elő, sőt egyes esetekben teljesen hiányoznak. 
Ez arra mutat, hogy kereskedelmi forgalmunk főleg a Duna vonalához volt kötve. 
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Régészeti kutatásaink nagy számban tártak fel ilyen anyagot a középkori Pest és Buda területén, 
legnagyobbrészt XV—XVII. sz.-i leletegyüttesekkel. Garády Sándor ásatásainak anyagát majdnem 
teljes egészében közzé is tette. Feldolgozásuk során a felvetődő kérdések megoldásához már Takács 
Sándor okleveles adatait is felhasználta.31 

Az esztergomi vár, a visegrádi palota és budai vár ásatása tovább bővítette ismereteinket az 
osztrák készítmények elterjedéséről. A leletanyag százalékos megoszlása arra mutat, hogy a külföldi 
anyag legnagyobb vásárlója a falusi lakosság gazdagabb rétege, a városi polgárság és a feudális udvar
tartás volt. 

Az osztrák fazekasok készítményei közül elsősorban a hengeres peremű fazekak és a szélesszájú 
kancsók terjedtek el a magyar piacon, de emellett a hazai kézművesek (bronzöntők, ötvösök) a fémek 
olvasztásához használt különböző méretű tégelyeiket is elsősorban innen szerezték be. Az olvasztó
tégelyek legnagyobb része jelzésük tanúsága szerint Tullnból származik. A pecsét rendszerint a tégely 
fenekén található. Kisebb számban másfajta rendeltetésű és formájú készítmények is előfordulnak 
leleteink között. Köztük egy nagyméretű lapos tál, fülein tullni bélyeggel, XV. sz.-ból való és a belse
jéhez tapadt halpikkelyek tanúsága szerint a budai palota konyhájában használták (44. kép). Egy másik 
darab méreteivel hívja fel figyelmünket, hatalmas edényhez tartozott, sajnos csak kiöntő csöve került 
elő a palota ásatásából (44. kép). A bélyeg nélküli XV. sz.-i bécsi poharak szélesszájú, kiöntőcsücskös 
típusa32 is elkerült hazánkba. Mindkét eddig ismert példánya Sopronban került elő.33 Miután más 
hazai lelőhelyen ismeretlenek, valószínű az is, hogy a távolabbi kereskedelmi forgalomban, ezek már 
nem szerepeltek; talán ezért nem alkalmazták rajtuk a bécsi bélyeget. Könnyen lehet az is, hogy ezek 
nem a bécsi céhbeli mesterek termékei, hanem a városkörnyéki mesterek műhelyében készültek és 
így hitelesítő bélyeggel nem is láthatták el őket. 

A hazai leletek feldolgozása során észre kellett vennünk, hogy a Molthein által ismertetett 49 
bélyegtípus nem öleli fel az osztrák mesterek jelzéseit. Sok olyan fordul elő, amely már első pillanatban 
is beilleszthető a bécsi, passaui vagy tullni bélyegek sorába, bár Molthein típusaival mindenben nem 
egyezik.34 

Kétségtelen, hogy a város vagy a feudális hűbérúr címerének alkalmazása mellett a fazekasok 
arra is törekedtek, hogy készítményeiket a város más műhelyeiben készült — a formára és anyagra 
nézve teljesen egyező — daraboktól megkülönböztessék. A legegyszerűbb megoldás az volt, hogy a 

44. kép. Ausztriai edények a XV. századból. Budai palota 
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45. kép. Bécsi edények a XIII. századból. Budai palota 

pecsét kifaragásakor az eredeti címerkép mellett külön egyéni jelzéseket (pont, kereszt, andráskereszt 
stb.) alkalmaztak a címerpajzsban. Felhasználásuk éppen a mesterségbeliek számára tette lehetővé az 
egyes műhelyek készítményeinek mindenkori szétválasztását. Más esetekben a címerképet nem bőví
tették, csak a pajzs külső alakját változtatták s ezzel tették a közös városi jelzést egyszersmind műhely
jeggyé is. 

Az ilyen műhelyjegyek a legtalálóbban a pénztörténet verde jegyeihez hasonlíthatók, amelyek 
alkalmazása az éremkép (címer, felirat) lényeges vonásait nem változtatja, s így a kívülálló számára 
lényegtelen, de a mesterségbeli számára a legfontosabbat: a készítő műhelyt fedi fel. Hogy az ausztriai 
perembélyegek címerpajzsában elhelyezett jelzések egyéni jelek — amelyeket talán a műhely fennállása 
alatt többször is megváltoztattak, bővítettek —, azt az 143l-es bécsi szabályzat következő helye is 
bizonyítja: . . .„ain yeder hafner den schilt Österreich und sein marich slaken.. . s o l . . . " . Bizonyítja 
az is, hogy a város jelzés pecsétjén kívül, külön elhelyezett második jelzést az átvizsgált többszáz dara
bon csak három esetben találtam. 

Miután az összegyűjtött új variációk sok esetben a Molthein által közölt típusok egyik-másiká
val szoros kapcsolatban állanak, számozásukat a lehetőség szerint úgy adtam meg, hogy ez a rokonság 
szembetűnőbbé váljon, de az eredeti számozás se változzék. Másrészt a csoportosítással arra a kapcso
latra is utalni akartam, ami köztük készítésükkor is fennállott. így valószínű, hogy pl. az 5, 5/1, 5/2 
vagy a 39, 39/1, 39/2, 39/3-as jegyeket egy-egy műhely alkalmazta és változtatta meg, az idők folyamán 
a műhely életében beállott változások miatt. Feltevésünk szerint az eredeti jegyek megváltoztatásának 
folyamata hasonló lehetett ahhoz, ahogy a középkori orosz fazekasmesterek fejlesztették az edények 
fenékbélyegének alakját, illetőleg ahogy az orosz parasztok tulaj donjegyei variálódtak, amikor a fiú 
különválva apjától, átveszi annak jelzését, azt új vonásokkal gyarapítja, de az alapsémát megtartja.35 

Elsősorban a budai palota és az esztergomi vár leleteinek vizsgálata bizonyította be azt, hogy a 
bécsi fazekas szabályzatok rendelkezéseit jóval több jelenség magyarázatára lehet felhasználni, mint 
amennyire azt az eddigi kutatás tette. Eddig nem vették figyelembe azokat a megkülönböztetéseket, 
amelyeket az 143l-es szabályzat az edények minőségével kapcsolatban tesz. Molthein a bélyeges edé
nyek között csak grafitozott agyagú darabokat ír le, csupán a bélyegnélküli ivópoharak sorában közöl 
egy-egy barnára égetett cserépből készült és felületén grafittal bevont példányt. Szabó Kálmán már 
észrevette, hogy egyes darabok anyaga rosszabb minőségű, illetve nem tartalmaz grafitot. Azt, hogy 
ezek hol készültek, eldönteni nem tudta. 
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46. kép. Bécsi korsók a XIII. század végéről. Budai vár és palota \ .. 

Az 143l-es rendelkezések szerint az osztrák fazekasok három fajta technikájú árut készítenek: 
közönséges fazekasáru, valamilyen bevonattal („gemain hevenwerch gefirneist"), közönséges fazekas
áru mázzal borítva („verglast"), és a vasagyagból készült, azaz grafittal kevert agyagú edények („eysen-
dachtein"). A szabályzat rámutat arra, hogy vannak fazekasok, akik a két első fajtát is jelzéssel látják 
el, amivel nagy kárt okoznak a többi fazekasnak. Közös akarattal úgy szabályozzák a kérdést, hogy 
Ausztria címerét és az egyéni jelzést csak a grafitos készítményeken szabad használni. Sem a közönséges 
árut, sem a grafitos edényeket bevonattal vagy mázzal ellátni nem szabad. Az ilyet vagy a jelzésnélküli 
grafitos fazekakat el kell kobozni, a fazekast pedig meg kell büntetni. 1527-ben újból megerősítik a 
tiltó rendelkezéseket, ami ismét arra mutat, hogy azoknak általános érvényt szerezni nem tudtak. 

A magyarországi leletanyag körében is találunk olyan fazekakat, amelyek anyagában grafit nin
csen, ugyanakkor bélyegük szerint Bécs, Passau, Tulln fazekasai készítették őket. Formailag a grafito-
zottakkal teljesen egyeznek, s a hasonlóságot fokozza még az is, hogy felületük sötét színt kapott a 
fojtott égetés eredményeként. Bár százalékarányuk a grafitosokhoz mérten aránylag kicsi (pl. a XV— 
XVI. sz.-i esztergomi leletanyagban 10%, a budai vár ugyanilyen korú anyagában 12%), érthető, 
hogy kereskedelmi forgalmuk s főleg a külföldi piacokra jutásuk más műhelyek értékesítési lehetősé
geire káros hatással volt. Árusításuk az eredeti készítmények minőségéről országszerte, sőt külföldön 
is elterjedt jó hírnevet rontotta, ugyanekkor a rosszabb minőségű készítmények magasabb haszonhoz 
juttatták mestereiket, mint azokat, akik agyagukhoz a külön megvásárolt grafitot is hozzákeverték. 

BÉCSI KÉSZÍTMÉNYEK A XIII—XIV. SZÁZADBAN 

Molthein a bécsi fazekasok működéséről már a XIII. sz.-tól kezdve hoz okleveles adatokat, 
termékeikből azonban csak a következő századtól kezdve tud darabokat is felmutatni.36 Ezek a cserép
kupák, amelyek a bécsi építkezések során, valamint a kreuzensteini vár falai mellett kerültek napvi
lágra, természetszerűleg nem ölelhetik fel a városi műhelyek készítményeinek teljes sorát. így az eddip-i 
leletanyagból éppen azokat a formákat nem ismertük, amelyek feltehetőleg a piacra került áru zömét 
képezték: a közönséges konyhai edények fajtáit. Pedig az 1288-as megjelölés („die da dränt aus Tahen 
Heven und Chrug") kifejezetten arra utal, hogy a fő termékek már ekkor is fazekak és kancsók voltak. 
Molthein szerint a készítmények jelzése csak 1431-től kezdődik.37 Az 143l-es rendelkezések szavai: 
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47. kép. Bécsi lábas. XIII. sz. Budai palota 48. kép. Bécsi mázas lábas, állatfejes nyéllel. XIII. sz. v. Budaivár 

„als das von alter gewesen ist" ezzel szemben arra mutatnak, hogy az áru jelzése már régebben is 
szokás volt. 1949-ig a magyarországi leletek körében sem szerepelt olyan anyag, amelyről határozottan 
ki lehetett volna mutatni, hogy a XIII—XIV.-ik században készült. 

A budai vár ásatásánál napfényre hozott korai leletanyag, szerencsés lelőkörülményeinél fogva 
több esetben biztosan datálható, összetétele pedig számtalan kérdést vet fel, illetve tesz megold
hatóvá.38 

A palota díszudvarán, valamint a nyugati és keleti épületszárny szintje alatt sikerült nyolc szik
lába vájt vermet feltárni. Ezeket használatuk felhagyása után a szertefekvő szemetes földdel töltötték 
fel. Az itt talált pénzleletek egyértelműleg bizonyítják, hogy a vermek leletanyaga egységes XIII. 
századi anyag. Öt veremben (12., 40., 45., 47., 59.) az ismert XIII. századi fehér kerámia mellett39 

szürke és grafitos fazekakat is találunk. Peremükön az eddig ismert bélyegektől eltérő jelzés látható. 
Ez a jelzés egy esetet kivéve nem is bélyegzővel készült, hanem valamilyen hegyes tárggyal, szabad
kézzel metszették az edény peremébe, még kiégetés előtt. A szürke fazekak jelzésének legnagyobb 
része egy egyszerű kereszt alakú bevágás, néhány esetben talpaskereszt vagy A. betű (57. kép.: 58—62). 

Nincs okunk kételkedni abban, hogy ezek a peremjelzések a bécsi fazekasok hitelesítő jegyei, 
amelyek a későbbi bélyegek őseinek tekinthetők. A kereszt és a pólyáskereszt, a később is leggyak
rabban használt osztrák címer jelzés első előfordulása kerámián; alkalmazása az áru bécsi eredetét és 
minőségét hitelesítette s a céhen belüli mesterek munkáját a kontár fazekasok készítményeitől a piacon 
is elválasztotta. 

Az 143l-es rendelkezések egy helye egyébként újabb megerősítése annak, hogy a fenti jegyekben 
az osztrák mesterek kezenyomát lássuk. Az „ain yeder hafner den schilt Österreich und sein 
marich slaken und sneiden s e i . . . . " szavak „slaken" kifejezése nyilván a bélyegzőnek az edény
perembe való nyomására utal, míg „sneiden" kifejezés egyértelműleg arra mutat, hogy e részben a 
régi szokásokra egyébként is utaló szabályzat még megőrize a 150 évvel korábbi gyakorlat emlékét, 
amikor a mester a bélyeget még valóban bemetszette az edény peremébe. 

A korai bécsi edények legnagyobb része világosszürke cserépből van (75%), grafit használata 
csak 25%-nál mutatható ki. A fazekak a készítési technika tekintetében is fejletlenebbek, mint a XV. 
században. A mesterek már a forgókorongot használják az edények formálására, de az edényfenék 
felületének egyenetlensége arra mutat, hogy a kész edénynek a korongról való levágását még nem isme-
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49. kép. Bécsi kanna, állatfejes kiöntőkkel. XIII. sz. v. Budai VÍ 
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50. kép. Állatfej-alakú kiöntőcső a budai palotából. XIII. sz. v. 
51. kép. Állatfejes bécsi kanna. XIII. sz. v. (Lelőhelye: Bécs) 

rik s ezért a tapadás elkerülésére homokot szórnak a korongtányérra. A fenéklap ugyanígy külön 
darabból készül még, mint a hazai daraboknál. A hazai anyaggal összehasonlítva megállapíthatjuk, 
hogy a bécsi fazekasok fejlettebb módszerekkel dolgoztak, hisz nálunk ekkor még kézzel gyúrt, koron
gon csak simított kerámiát készítettek. A fejlettebb módszer a szervezkedő városi kézműveseket jel
lemzi, szemben a feudális keretek között élő, részben talán még háziiparos fazekassággal. 

A visegrádi, esztergomi, pomázi ásatások anyaga a XIII. sz.-i készítmények további darabjait 
szolgáltatták. Korrendi elkülönítésüket a megfelelő lelőkörülmények hiánya miatt a jelzés-típusok 
összehasonlításával végeztük el (57. kép: 58/1—63/1.). A teljes anyag 14 fajta jelzése (57. kép) arra mu
tat, hogy legalább hat különböző bécsi műhely dolgozott a XIII. sz.-ban a külföldi piacra is, ami a 
város kézművességének fejlettségét mutatja (45. kép). 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy a leírt fazekak mellett a bécsi mesterek még milyen 
más formájú edényeket készítettek, illetve küldtek a magyar piacra. Látjuk, hogy az 1288-ból származó 
adat szerint ekkor már korsók is készülnek („die da dränt aus Tahen Heven und Chrug"). A budai 
vár, Óbuda, Csut falu, Győr és Sopron korai leletegyütteseiben előfordul egy — a korabeli hazai 
formától elütő, fejlettebb — szürke cserépkancsó-típus is. A kiöntőcsücsök irányára derékszögben 
elhelyezett fül felületét minden esetben bevagdalt vonalminta díszíti, amely jellegében a leírt bevágott 
bélyegekkel rokon. Egy-egy esetben sikerült három olyan darabot is találnunk, ahol nem párhuzamos 
vonalak, hanem az 58. sz. keresztes jegy, a 60. sz. jegyhez közel álló forma, illetve a 62. sz. bélyeg kicsi
nyített formája fordult elő. Ezek a darabok azt mutatják, hogy a bécsi műhelyekben készült ez a kancsó-
típus is (46. kép)40. E kancsótípus a legtöbb esetben a hazai XIII. sz.-i kerámiával együtt került elő; 
pontosabb meghatározásukat elősegíti, hogy két példányt a budai palota nyugati szárnya alatt olyan 
rétegben találtunk, amelyet I. Albrecht bécsi fillére (1285—1308) határoz meg. Valószínűnek tartjuk 
— az azonos készítési mód (redukált égetésű cserép) miatt —, hogy ilyen korú leleteink között sűrűn 
előforduló harang és tányér alakú fedők és csücskös mécsesek is bécsi készítmények (45. kép), bár 
műhelyjegyes példányt még nem ismerünk. 

A XIV. század ausztriai kerámiáját még nem ismerjük ilyen mértékben, így a kereskedelem 
további alakulását még nem rajzolhatjuk meg. A budai vár és a visegrádi alsó palota Anjou-kori pén
zekkel kísért leleteiben találtunk már néhány további darabot. A jelzések (57. kép : 34—66.) fejlődést 
mutatnak, a bélyeg már pecséttel készül, köztük Molthein 34. sz. típusa is előfordul. Az anyag most 
is majdnem mindig szürkére égetett cserép, grafit nélkül. 
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MÁZAS AUSZTRIAI KERÁMIA A XIII—XIV. SZÁZAD FORDULÓJÁN 

Mint láttuk, ásatásaink már a fentiekben is jelentősen bővítik az ausztriai fazekasság középkori 
tevékenységéről ismert képet. Alábbi adataink a középkori kerámia fejlődése szempontjából jelentős 
kérdésben világítják meg a bécsi fazekasok munkásságát. 

A középkori kézművesség fejlődésének legfontosabb szakaszát jelenti az a megváltozott helyzet, 
ami a jobbágy-háziiparos városba költözésével előáll. A megjavuló munkafeltételek, a piac szerepének 
előtérbe lépése, a fokozódó kereslet és minőségi igény alapvető technikai változtatásokat tesz lehetővé, 
illetve eredményez. Nagyobb gyakorlatot, fokozott specializálódást követel a mesterektől és az elő
állított termékek formai és technikai szempontból egyaránt fejlődést mutatnak. 

A városi műhely erősödésének, a kézműipar fejlettségének egyaránt jelzője a fazekasság munká
jában a mázas edények készítése, ami a római városi műhelyek felbomlása után helyenként teljesen 
megszűnt. A gótika első mázas edényei — à különböző fejlődési fokok, a műhelyhagyományok 
továbbszármaztatásától függően — országonként, városonként más-más időpontban jelennek meg. 
Franciaországban és Angliában a XII—XIII. sz.-ban, Hollandiában 1200 körül egyre gyakrabban 
használnak más ólommázat. A közép-európai adatok fejletlenebb helyzetről számolnak be, alig egy-egy 
mázas edényt ismerünk, amelyről biztos, hogy a XIV. sz. előtt készült.41 

Budán, a polgárváros egyik középkori pincekútjának feltárása során, XIII—XIV. sz.-i leletek 
kíséretében, helyi és ausztriai kerámia között négy ólommázzal bevont (aranysárga, barnás, olajzöld) 
füles lábas darabjai és egy állatfejes kiöntőkkel díszített kanna is előkerült.42 Alábbiakban készítési 
helyük és koruk kérdését vizsgáljuk (48—49. kép). 

A háromlábú füles lábasok típusa hasonló ahhoz a barnásszürke, finom anyagú lábashoz, amely 
a palota ásatásánál a 33. gödör XIII, sz.-i leletegyüttesével került elő (47. kép). Eltérés csak annyi, 
hogy a mázas darabokon már lábak is vannak és a jellegzetes kihajló nyél végét kis állatfej díszíti. 
A kanna állatfejes kiöntőjének rokon darabja, egy füstös égetésű töredék (50. kép) a palota 40. gödré
nek korai leletegyüttesében feküdt, egy mázas lábasedény töredékével. Az állatfejes kannák és mázas 
lábasok készítésének közelebbi idejét utóbbi gödörből kikerült Árpád-kor végi b é c s i f i l l é r 
határozza meg. Az ökörfejekkel díszített kanna finom sárgás cserépanyaga és sárga máza az egyik 
lábas anyagával és mázával egyezik; a fülön végigfutó bevágás a lábasok nyelén is megfigyelhető. 
Véleményünk szerint egy műhelyből kerültek ki. Azt a kérdést, hol készítették őket, eldönti az az 
állatfejes kanna, amelyet Bécsben találtak43 (51. kép). Fülének és kiöntőinek formája arra vall, hogy 
budai kannánkkal egy műhelyben készült. 

ISMERETLEN MŰHELYEK 

A perembélyeggel ellátott grafitos és szürke cserépedények legnagyobb részénél megállapítható, 
hogy a XIII—XVI. sz.-ban Ausztria műhelyeiben készültek. Ásatásaink azonban, ha kisebb mérték
ben is, olyan házi-kerámia anyagot is napfényre hoztak, amelynél több jelenség arra mutat, hogy az 
ismert osztrák műhelyeken kívül máshol is készítettek jelzett kerámiaanyagot. Összeállításunkban a 
71—95. sz. bélyegek foglalják össze ezt az egyelőre kérdéses anyagot, amelynek tisztázása régésze
tünk további feladata.44 

Az osztrák bélyegek legnagyobb része a város címerképéből származik és aránylag egységes 
csoportokat alkot. Ezzel szemben ezek a jegyek sokban egyéni, más műhelytől független jelzések, azaz 
sokkal inkább mester jegyek, amelyek kötetlenebb, céhszervezetbe nem tömörült (vagy nem régen 
tömörült) fazekasokra utalnak. Másrészt e jegyek 62%-ban olyan kerámián fordulnak elő, amelynek 
agyagában grafit nincsen (csak a 71—78. jegyeket találtuk grafitos cserépen). Ez utóbbi jelenség még 
nem elegendő annak kimondására, hogy magyar fazekasmunkákkal állunk szemben. Fentebb már 
kiemeltük, hogy az osztrák anyagot ily módon leszűkíteni mennyire sematikus lenne. Mindenesetre 
hazai mesterek esetében grafitos áruról sokkal kevésbé beszélhetünk; ezt nemcsak a nyersanyag beszer
zésének nehézségei indokolják, de az a versenyképesség is, ami ellen hazai fazekasaink a XVII. sz.-ban 
sem tudtak védekezni.45 A „bécsi fazék"46 a XIII . sz.-tól kezdve egyre erősebben áramlik, mind meny-
nyiségi, mind területi térhódítását tekintve. Leletanyagunk azt is jelzi, hogy kereskedelmi forgalmuk 
a hódoltság idején sem szűnik meg teljesen. Ez tehát azt mutatja, hogy azonos kerámia itt akkor nem 
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nagyon készült. A XV—XVI. sz. magyar fazekasai az osztrák formához közel álló szegletes tál alakú 
kályhaszemek készítésekor sem alkalmaztak grafitot, s a szürke kályhákat kezdettől fogva utólag 
festették sötét s'zínűre.47 Az ismeretlenként bemutatott műhelyjegyek között bizonyára olyan is 
van, amely külföldi műhelyt jelöl,48 de ezek elkülönítése a külföldi kutatás feladata. 

Meg nem fejtett jegyeink nagy része csak egy-egy példányban fordult elő az átnézett magyar
országi leletanyagban, s a következő évek további céltudatos régészeti munkája tud csak olyan szé
lesebb emlékanyagot napfényre hozni, amelynek segítségével e csoport elterjedésére és az egyes műhe
lyek helyére feleletet kaphatunk. Fazekas-központok tekintetében segítséget adhat a középkori vas
szerszámaink műhely jegyeivel való összehasonlítás is; biztosabb meghatározást csak a laboratóriumi 
technológiai vizsgálat nyújthat. Formai szempontból sem tudjuk ma még részletesebben megvizsgálni 
ezt a kérdéses csoportot, miután alig egy-két olyan példány van, amelynél a perem mellett az egész 
edényformát is ismerjük. Egyik teljes példányunk (52. kép)49 nyúltabb formájával és a vállán körül
futó pecsétdísszel eltér a szokásos ausztriai anyagtól és így alátámasztja felfogásunkat, hogy csak e 
csoportok elkülönítésével lehet annak vizsgálatát eredményesen végezni. Ha voltak magyar fazekasok, 
akik az osztrák fazekak hatására készítményeiket a XV. sz.-ban jelzéssel látták el, úgy mesterjegyeik 
a bemutatott csoportban lappanganak (58—59. kép). 

Ö S S Z E F O G L A L Á S 

A külföldi kerámiaanyag első részének bemutatásakor már láthattuk, hogy csak a felvetődő 
kérdések egy részére adhattunk a leletek alapján feleletet. Még nem ismerjük, milyen útvonalon és 
kik hozták hazánkba a díszkerámiát, nem ismerjük a darabok árát sem. Egyéb korabeli kézműves
árukhoz viszonyított kis mennyiségük (a budai anyagban a díszkerámia a konyhai kerámiához mérve 
1 %-ot alig ér el) valószínűtlenné teszi, hogy levéltári adatok e kérdéseket felderítik.50 A készítési hely 
és a tulajdonosok társadalmi helyzete pontosan kirajzolódik. Mennél távolabb fekszik hazánktól 

uz előállító műhely, annál inkább szűkül a 
használók köre, a városi polgártól a királyi 
advarig. 

A bemutatott leletanyag a középkori kéz
művesség fejlődésének jellegzetes szakaszait 
világítja meg és a feudális kor anyagi kultúrá
jának megismerését is megkönnyíti. A készít-

| menyek korrendi és topográfiai csoportosításá
val kirajzolódik a bécsi fazekasság termékeinek 
első megjelenése. Buda Árpád-kor végi pénz
forgalmában sűrűn előforduló bécsi fillérek 
(amelyek közül több éppen a bécsi leleteket 
tartalmazó szemétrétegekből került elő) a lele
tekkel együtt jellemző bizonyítékai annak az 
élénk kereskedelmi életnek, amelynek ez időben 

l a leletanyag tekintetében is első helyen álló 
Buda és Esztergom a legfontosabb — egymással 
is állandó gazdasági és politikai küzdelmet foly
tató — csomópontja. Buda fazekasságának ekkor 
még komoly súlya nincsen. A XIV., de főleg a 
XV. sz. végén az osztrák fazekasok már az 
ország távolabbi pontjaira is eljuttatják termé
keiket,51 bár a külföldi áru fő vásárlója most is 
a feudális udvartartás (60. kép). A magyar faze-

52. kép. Főzőfazék, ismeretlen műhely jelzésével Budáról 
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kasok konyhai edényekkel bőségesen ellátják a hazai piacot, de ezek az osztrák grafltos áru tulajdonsá
gaival nem versenyezhettek.52 

Rajnavidék, Hessen és Morvaország legfejlettebb műhelyei (kismértékben a Közel-Kelet, 
Itália és Spanyolország központjai) olyan díszkerámiai anyagot készítenek, amely formai és díszítési 
kiválósága révén a feudális urak pohárszékeinek is dísze lehet. A messzi földről hozott cserépkupák 
ritkaságuk miatt is értékesek tulajdonosuk számára. Másrészt az említett öt vidék fazekassága olyan 
különleges technikát használ, ami a hazaitól idegen. Az osztrák fazekasok díszkerámiája a földrajzi 
közelség ellenére is elenyésző számú hazánkban az előző csoportokhoz képest. Ennek okát abban 
látjuk, hogy a XV. sz. második felétől a budai fazekasok e téren is egyenrangú szereplővé fejlődtek, 
így ilyenfajta ólommázas kerámia terén behozatalra nincs szükség. A század végén és a XVI. sz. elején 
már olyan minőségű díszedényeket és kályhákat készítenek a budai mesterek, hogy hatásuk a külföldi 
fazekasság működésében is kimutatható. 

A PEREMBÉLYEGES KERÁMIA ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON A MÜHELYJEGYEK 
CSOPORTOSÍTÁSÁBAN 

Bécs (53—55. és 57. kép): 
1. Buda (palota); Pomáz; Sopron 
2. Buda (palota); Esztergom (szürke cserépből is) 
5. Esztergom; Sopron 
5/1. Buda (palota); Esztergom 
5/2. Buda (palota); Pécs; Kecskemét-környék 
5/3. Buda (palota) szürke cserép 
5/4. Buda (palota) szürke cserépből is 
5/5. Buda (palota, Tabán); Esztergom 
5/6. Buda (palota, Tabán); Csut; Esztergom 
5/7. Esztergom 
5/8. Esztergom 
5/9. Győr 
8/1. Pozsony 
8/2. Buda (palota) 
11. Buda (palota, Tabán, Víziváros); Csut; Zsámbék; Pomáz; Esztergom; Gyula; Győr; 

Sopron; Detrekővára; Kecskemét környéke 
12. Buda (Tabán; Víziváros); Pomáz; Detrekővára 
14. Buda (Víziváros); Esztergom; Visegrád; Pomáz; Székesfehérvár; Nagy-Szalatna (Zólyom m.) 
15. Buda (palota, Víziváros); Esztergom; Visegrád; Pomáz; Sopron 
15/1. Buda (palota) 
17. Esztergom; Pomáz; Győr; Somogy vár; Detrekővára 
17/1. Buda (palota); Esztergom 
17/2. Esztergom 
18/1. Buda (palota) 
18/2. Buda (palota) 
18/3. Buda (Tabán); Föveny (Fejér m.) 
19. Esztergom; Csut 
19/1. Esztergom 
19/2. Buda (palota) 
19/3. Gyula 
20. Buda (palota); Esztergom 
20/1. Buda (palota, Víziváros), szürke cserépből is; Esztergom; Csut; Sopron 
20/2. Buda (palota) 
20/3. Buda (palota) 
32. Buda (Víziváros); szürke cserépből is 
34. Buda (palota, XIV. sz.); Visegrád (palota XIV. sz.) 
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38/1. Buda (palota, szürke cserép XIV. sz.); Visegrád (vörös cserép); Esztergom (szürke cserép); 
Pesterzsébet (sárgásfehér cserép XIV. sz.) 

39. Buda (palota, Tabán); Esztergom; Visegrád; Pomáz; Boldogasszony (Győr m.) 
39/1. Buda (palota, Tabán) 
39/2. Kecskemét-környék (vörösesszürke cserép) 
39/3. Buda (palota) 
40. Buda (palota, Tabán); Visegrád 
42/1. Esztergom (szürke cserép) 
50. Buda (palota) 
51. Buda (palota) 
52. Visegrád 
53. Sopron 
54. Sopron 
55. Buda (Tabán) 
56. Esztergom 
57ja. Buda (palota); 57/b. Gajaroch 
58. Buda (palota, XIII. sz.); Esztergom; Visegrád 
58/1. Pomáz 
59. Buda (palota, XIII. sz.) 
60. Buda (palota, XIII. sz.) 
60/1. Buda (palota, XIII. sz.) 
60/2. Esztergom 
60/3. Esztergom 
60/4. Pomáz 
60/5. Pomáz 
61. Buda (palota, XIII . sz.) 
61/1. Buda (palota, XIII. sz.); Esztergom; Győr 
62. Buda (palota, XIII. sz., Polgárváros, XIII. sz., szürke); Csut (XIII. sz.); Visegrád 

(barnássárga cserép) 
62/1. Buda (palota, XIV. sz., Polgárváros, XIV. sz., szürke); Visegrád (palota, XIV. sz.) 
63. Esztergom 
63/1. Pomáz 
64. Buda (palota, XIV. sz.) 
65. Buda (Polgárváros, XIV. sz., barna cserép) 
66. Buda (palota, XIV. sz.) 

Tulln (56. kép): 

44. Buda (palota, XV. sz. k., szürke cserép, Tabán); Visegrád; Pomáz 
45. Esztergom; Kecskemét-környék 
46. Buda (palota, szürke cserép); Csut (XV. sz.); Esztergom; Visegrád 
48. Buda (palota, szürke cserépből is); Esztergom; Visegrád (palota, felső vár); Pomáz 
48/1. Visegrád 
48/2. Sopron 

Nassau (56. kép): 

21. Buda (szürke cserépből is); Visegrád; Esztergom; Beő (Sopron m.) 
21/1. Esztergom; Győr 
23. Buda (szürke cserép); Győr; Esztergom 
23/1. Óbuda (vízvezetéken szürke cserép) 
25. Visegrád (vörösesszürke cserép); Esztergom (vár, szürke kályhaszem) 
26. Esztergom 
26/1. Buda (palota) 
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Ismeretlen műhelyek (58., 59. kép): 
71. Buda (palota, grafitos tégely, XV. sz. m. f.) 
71/1. Buda (palota, grafitos, XVI—XVII. sz.) 
72. Buda (palota, grafitos, XV. sz.) 
73. Buda (palota, grafitos, XV—XVI. sz. eleje) 
74. Esztergom (grafitos, nagyméretű fazék) 
75. Buda (grafitos) 
76. Buda (palota, grafitos, XV. sz.) 
77. Esztergom (grafitos) 
78. Esztergom (grafitos, nagy fazék) 
79. Esztergom (világosszürke cserép) 
66. Buda (palota, barna, redukált égetésű, XIV. sz.) ; Visegrád 
66/1. Buda (palota, szürke cserép XV. sz. második fele); Visegrád (szürke, redukált égetésű) 
66/2. Esztergom; r. é. 
80. Buda (palota, XV. sz. r. é.) 
81. Buda (palota, XV. sz. r. é.) 
81/1. Buda (palota, XV. sz. r. é., Víziváros) 
81/2. Buda (palota, XV. sz. r. é.) 
82. Buda (palota, XV. sz., világosszürke) 
82/1. Buda (Tabán, szürke); Pomáz 
82/2. Pomáz 
83. Esztergom (barnásszürke) 
84. Esztergom (r. é.) 
85. Esztergom (r. é.) 
86. Esztergom (r. é.) 
87. Esztergom (r. é.) 
88. Buda (palota, XV. sz. vége — XVI. sz. eleje r. é.) 
89. Óbuda (szürke, vízvezetéken) ; talán Bécs ? 
90. Buda (palota, XV—XVI. sz. szürke) 
91. Buda (palota r. é.) 
92. Buda (palota, szürke cserép) 
93. Visegrád (Salamon-torony) 
94. Visegrád (palota, XIV. sz. vége—XV. eleje, sárgásfehér cserép) 
95. Buda (barnássárga cserép) .* 
96. Buda (palota, XV. sz. barnásszürke cserép, kevés grafittal, dongáshátú kályhaszem) 
97. Buda (palota, XIV. sz., grafitos-figurális díszű kályhaorom) 
98. Buda (az előző kályhaoromzaton; a Polgárvárosban fehér cserépfazékon, XIV. sz.) 

(Az 53—56. képtáblákon bemutatott, de felsorolásunkban nem szereplő jegyek mag 
országi lelőhelyen eddig nem fordultak elő.) 



53. kép. Bécsi fazekasműhelyek jegyei 



54. kép. Bécsi fazekasmûhelyek jegyei 



55. kép. Bécsi fazekasmûhelyek jegyei 
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56. kép. Passau és Tulln fazekasműhelyeinek jegyei 



57. kép. Bécsi fazekasműhelyek jegyei a XIII. és XIV. században 



58. kép. Ismeretlen fazekasműhelyek jegyei 
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59. kép. Ismeretlen fazekasműhelyek jegyei 
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60. kép. A külföldi kerámia elterjedése Magyarországon a XIII—XVI. században 





JEGYZETEK A „KÜLFÖLDI KERÁMIA MAGYARORSZÁGON" C. TANULMÁNYHOZ 

A tanulmány első része az első négy csoportot tárgyalja. 
A feldolgozásban nem szerepelnek az olasz majolikák, 
mert Mátyás udvarán kívül sehol sem jelennek meg és 
így tárgyalásuk önálló kérdéscsoportot jelent. Feldol
gozásuk első részét 1. : Bertalan Vilmosné: Művészettörté
neti Értesítő 1954. és Bp. Rég. XVII. A leletanyagot 
a hódoltság koráig vizsgáljuk. 

2 A technikai leírást Falke, H. Wilm és K. Strauss össze
foglalásai alapján készítettem. Mivel ezek a fejlődés 
történeti menetével alig foglalkoznak, a munkamenet 
leírásánál csak olyan adataikat használtam fel, amelyek
nél a rendelkezésre álló középkori leletanyag a mester
ség illető fogásait bizonyítja. 

3 0. Falke: Das rheinische Steinzeug. 1908. Munkájának 
megjelenése előtt a rajnavidéki áru nagy részéről azt 
hitték, hogy Németalföld és Flandria készítményei. 

4 Mainzer Zeitschrift. 1906. 73. 
8 1. Falke, id. mű. Abb. 59. jobboldali. 
6 O. Falke: Gotisches Steinzeug von Dreihausen, i. h,— 

Kunst und Kunsthandwerk. X. 1907. 295. 
7 Magyarázatát 1. Falke, uo. 
8 Strauss, K.: Alte deutsche Kunsttöpferei. Berlin, 1923. 

20. 
8/a- B. W. Stengel:'Anzeiger d. germ. Nat. Mus. 1908. 6 5 - 6 6 . 

9 Holl I. : AÉ 1952. LUI. tábla 1. 
10 Falke: Das rheinische Steinzeug. 42. — H. Schweitzer: 

Das städtische Suermondt Museum zu Aachen. Kunst 
u. Kunshandwerk, 1910. 243. Abb. 5 2 - 5 3 . 

11 A morva kőcserép-poharak első összefoglalása : Moltbein: 
Kunst u. Kunsthandwerk. 1910. 75—85. alapján. 

12 M : 31,5 cm. Talpa trébelt ezüst, áttört díszítésű: száron 
sorakozó rozettás levelekkel. A száj foglalatán a talpéhoz 
hasonló csavart drót; az aranyozott ezüstfedőt csavaros 
drót szegi, tetején a felnyúló szárat gránátalma koronáz
za. Jellegéből ítélve magyar munka és 1500 táján készült. 
Csányi K.: Az Eszterházy-kincstár magyar ötvösművei. 
Rég. Társ. Évk. I. 1 9 2 - 2 2 . 191. 

13 Bálint A.: Dolgozatok. 1939. 153. 
14 Hattyú u.-i lelet. 1949. Vármúzeum. 
16 Registrum super rebus in Velika. . . 1491. Orsz. Levél

tár D. 26051. 
16 Radváns^ky: Magyar családélet. II. k. 4. 1529. Maghy Pál 

hátrahagyott ingóságai. 
17 Művészettörténeti Ért. 1953. 214. térkép. 
18 Bossert: Gesch. der Kunstgewerbe. V. 396. — 

Lüer—Creutz: Gesch. der Metallkunst. II. Fig. 241. 
" Uo. II. Fig. 237. 
20 Moltbein, id. mű, Abb. 98. ; és Bunte Hafnerkeramik, 

Fig. 39. 
21 A lüszteres színváltozás a füstölt égetés eredménye; amit 

a poharak mázatlan belsejének szürkére színezett felülete 
is bizonyít. Duma Gy. közlése. 

22 Várlejtő, Halászbástya alatt. 1953. 
23 Moltbein, id. mű. 420. old. 
24 Schulek J. ásatása. 
25 A É 1895. 287. 
26 A É 1901. 76. 
27 A É 1905. 318. 

28 A. W. Moltbein: Beiträge zur älteren Geschichte des 
Hafnergewerbes in Wien u. Niederösterreich. Kunst u. 
Kunsthandwerk, 1905. 553. 
Ua.. 1910. 385. 

29 Ua., 1927. 81. 
30 Szabó K.: Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti em

lékei. 1938. 101 -103 . 
31 Garády S.: Budapest területén végzett középkori ása

tások összefoglaló ismertetése. 1931 — 41. Bp. Rég. XIV. 
1945. 4 2 8 - 3 2 . 
Takáts S. : A bécsi fazekasművek. Magy. gazd. tört. szl. 
1904. 159-160 . 

82 Moltbein, id. mű, 1910. Abb. 42. és Moltbein: Wavra-
Katalog. 15. számú pohár. 

33 L. a soproni Liszt F. Múzeum kiállításának középkori 
anyagát. 

84 Azokat az eseteket, amikor csupán nagyságbeli eltérés 
tapasztalható, nem vettük figyelembe, már csak azért 
sem, mert Molthein rajzai a bélyegeknek csak sematikus 
formáját adják vissza. 

35 Riibakov: Remeszlo Drevnej Russzi. 1948. 493. 35. rajz. 
86 Moltbein, id. mű, 1910. Abb. 3 8 - 3 9 . 41. 
37 Uo. 389. 
88 GerevicbL.: Castrum Budense. AÉ 79. 1952. 156, 164. 
39 Holll.: A vári ásatás középkori kerámiái. AÉ 79. 1952. 

181. 1. kép. 1 - 4 . 
40 Véleményünket alátámasztja a Musem Vindobonense 

cserépkancsója is, amelynek füle az itteni darabokkal 
egyezik. L.: Moltbein, id. mű, 1910. 396. Abb. 62. 

41 Morvaország (Rechsen) plasztikus díszü edény, XIII. 
sz. ; Trient, mázas ereklyetartó, 1207— 18; Magyarország 
(Abony) mázas fenékbélyeges edényke, XIII. sz. E ritka 
darabok a helyi kézművesség szempontjából nem is 
értékelhetőek, hisz egy-egy darab más országból is 
odakerülhetett. 

42 Dísz tér 10. pincekút, 1954. 
43 Moltbein, id. mű, 1910. 392.; a kreuzensteini vár leletei 

között is több példány töredékét említi. 
44 Az ismeretlen műhelyek kérdését Szabó K. (id. mű. 103) 

és Garády S. is (Bp. Rég. XIV. 4 2 8 - 3 2 . ) felvetette, 
de az anyagot a biztos osztrák készítményektől nem 
tudták elválasztani. 

46 Takáts S.: Magy. gazd. tört. szl. 1904. 159-160. 
44 „olla terrea vienensis": 1508. Hippolit egri számadás

könyvei. Nyári: Századok, 1872. 356. 
47 1488: „Item pro coloribus ad denigrandum quandam 

fornacem in Maroth. . . . .din. 6." Esztergomi számadás
könyvek másolatai. Akadémiai Kézirattár. L. Voit P.: 
Mű v. tört. Ért . 1954. 

48 így pl. a 66. jegy a XIV. sz.-ból és variációi Molthein 
7. jegyével vethetők össze. Molthein idézett utolsó 
tanulmányában nemcsak fel nem dolgozott osztrák, de 
csehországi műhelyeket is említ, amelyek grafitos 
edényt készítettek. 

49 Szürke cserép, m: 21 cm. Tabáni ásatásból. 
60 Ilyen irányban az elszórt adatokkal szemben jelentős 

súlyt csak a pozsonyi harmincadkönyvek részletes 

189 



publikálása jelenthet, ha az eddigi szokástól eltérően a iparos fazekas még a XIX, sz.-ban is maga hordja szét a 
kis vámértékű árukat nem hagyják ki a feldolgozásból. vásárokba az edényeket, sok esetben nem is készpénzért 

61 A távolabbi vásárlókhoz valószínűleg maguk a külföldi árulja. 
— vagy a közvetítő magyar — mesterek viszik szét az 62 Még 1680-ban is a komáromiak véleménye szerint 
anyagot, ahogy ezt a középkori okleveles adatok más >>••• nyilvánvaló dolog, hogy a bécsi fazék tovább tart 
fazekasáruk esetében mindig bizonyítják. A kézmű- mint az itt való m u n k a . . . " L. Takáts. id. mű. 
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I M R E H O L L 

AUSLANDISCHE KERAMIKFUNDE DES XIII.-XVI. JAHRHUNDERTS 
IN UNGARN 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die archäologische Erforschung des Zeitalters 
des Feudalismus wird in Ungarn in den letzten 
Jahren auf einer immer breiteren Basis durchge
führt. Es bieten sich immer mehr Möglichkeiten, 
neue Fragen zu lösen und das alte Fundmaterial 
nach neuen Gesichtspunkten zu bewerten. Die 
Ausgrabungen fördern viel keramisches Material 
sowohl ungarischer als auch ausländischer Her
kunft zutage. Die Bearbeitung der Produkte aus
ländischer Werkstätten ist vom Standpunkt der 
Bewertung des ungarischen Materials unentbehr
lich, sie liefert aber auch über die Beziehungen zu 
dem Ausland wichtige Angaben. 

Die ganze Massenware stammt aus Österreich, 
und vorläufig kann man lediglich von dieser aus
ländischen Gruppe nachweisen, dass ihr Gebrauch 
in Ungarn bedeutend gewesen ist. Die Prunkkera
mik, die zum Tafelgeschirr der Aristokratie und 
teilweise auch der Bürgerschaft gehörte, wurde 
aus sieben verschiedenen Gebieten nach Ungarn 
hereingebracht: Rheingegend, Hessen, Mähren 
(Steinzeug); Österreich (bleiglasierte Ware); Ita
lien und Spanien (Majolika); naher und ferner Osten 
(Halbfayencen mit durchsichtiger Glasur und Por
zellan). In dieser Abhandlung befassen wir uns mit 
den ersten vier Gruppen bis zum Anfang der Tür
kenherrschaft (1541). (Die besondere Bearbeitung 
der italienischen Majolikaware siehe Frau V. Ber
talan, Művészettörténeti Értesítő, 1954.) 

I. S T E I N Z E U G 

1. Siegburg 
Charakteristische Erzeugnisse der Töpferei der 

Rheingegend sind die Siegburger Gefässe. O. Falke 
stellte in einer zusammenfassenden Arbeit die Ent
wicklung der Produkte der dortigen Meister dar. 
Die erste Warengruppe mit spezieller Eigenart 
wurde im XV. Jahrhundert hergestellt. Vom Mate
rial dieser Gruppe kommen in Ungarn die ballu-
sterförmigen Becher am häufigsten vor. Je ein Frag
ment wurde im königlichen Palast von Visegrád, 
im Schloss von Pomáz (statio curiae regiae) und un
ter der Burg von Solymár (in der Nähe von Buda) 
gefunden. 

Bei den Ausgrabungen in der königlichen Burg 
von Buda kamen Bruchstücke von acht solchen 
Bechern zum Vorschein (Abb. 5). Ihre charakteri
stische Form stimmt mit den in die Mitte und zweite 
Hälfte des XV. Jahrhunderts datierten Stücken aus
ländischer Sammlungen überein. Die meisten 
Exemplare von Buda kamen mit typischer Keramik 

aus der Zeit des Matthias Corvinus zum Vorschein, 
und die Fundumstände einiger von diesen wiesen 
darauf hin, dass sie zur Zeit der ersten Verwüstung 
der Burg (1530) in das Schuttmaterial gelangten. 

Drei andere Stücke lagen in einer Schicht mit dem 
Material aus der Zeit des Königs Sigismund (Abb. 
6). Ihre Farbe und Form unterscheidet sich zum 
Teil von der vorher erwähnten; das eine (Abb. 8) 
befand sich in der Schicht der Baugrube des 
,,Csonka-(Rumpf-)Turmes"; dies beweist, dass man 
am Hof von Buda Siegburger Gefässe bereits vor 
1420 benutzt hat. 

Ein Bruchstück weist auf eine dritte Form hin 
(Abb. 7), die wahrscheinlich einen von dem obi
gen Typus abweichenden Fussbecher vertritt und 
ebenfalls bereits in der zweiten Hälfte des XV. Jahr
hunderts in das Schuttmaterial geriet. In dem, den 
östlichen Flügel der Burg von Buda durchschnei
denden Felsenzwinger wurde das Bruchstück eines 
Walzenbechers (Abb. Ô) gefunden, der mit seiner 
aus Stempelform aufgedrückten Stachelverzierung 
unter den in der Fachliteratur veröffentlichten 
Exemplaren alleinstehend ist. Wegen seines Materials 
und der charakteristischen kastanienbraunen Farbe 
reihen wir ihn in die Siegburger Gruppe ein. Ein in 
der nächsten Gruppe behandeltes Stück aus Drei
hausen zeigt, wie starke Wechselwirkungen zwi
schen den zwei Werkstätten bestanden (Abb. 22). 
Das angeführte Bruchstück gelangte in der zweiten 
Hälfte des XV. Jahrhunderts in die Schuttschicht. 

2. Dreihausen 
Diese wichtigste mittelalterliche Keramikwerk

stätte in Hessen ist durch O. Falkes Forschungen be
kannt (Kunst und Kunsthandwerk, X, 1907, 295). 
Die frühesten Erzeugnisse der Werkstätte sind 
durch kaum acht vollständige Exemplare vertreten 
(Limburg, Kassel, ehemalige Sammlung Figdor, 
Kopenhagen; Abb. 11 —16). Zur Zeitstellung dieser 
frühen Gruppe konnte die Forschung noch keine 
Ausgrabungsangaben verwenden, weswegen die 
Herstellungszeiten an Hand der Inschriftausle
gungen und des Stils bestimmt wurden. Falke da
tiert die Tätigkeit der Werkstätte auf den Anfang 
des XV. Jahrhunderts, was auch durch das Inventar 
Philipp des Guten, Herzog von Burgund (1419 — 
1467) unterstützt wird. Molthein nahm die Datie
rung Falkes nicht an und versetzte die Tätigkeit der 
Werkstätte in das XIV. Jahrhundert , K. Strauss 
hingegen bestimmte — auf Grund von irrtümlich 
eingereihten Stücken — die 1530er Jahre als Ent
stehungszeit. 

Ein Teil der bei der Ausgrabung des mittelalter
lichen Palastes von Buda zum Vorschein gekom
menen Steinzeugfunde können auf Grund des Ma-
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terials, der Verzierung und Form in den Kreis der 
bekannten Dreihausener Typen (Abb. 17 — 19) ein
gereiht werden. Bruchstücke von sieben Exempla
ren stimmen mit der Becherform des Limburger 
Typus überein, bezüglich der Masse wurden sie je
doch in mehreren Grössen hergestellt Abb. 17—18). 
Auch ein Steinzeugbecher mit Sechspassfuss, ein 
Kasseler Typus wurde hier gefunden (Abb. 19). Die 
Bruchstücke von fünf weiteren Exemplaren stim
men im Hinblick auf das Material und die Glasur 
mit den vorigen überein, doch erweitern sie mit 
neuen Formen die bisher bekannten Erzeugnisse der 
Werkstätte: 

Typus IV: Walzenbecher, mit parallel gerippten 
Ringen verziert (Abb. 21c). 

Typus V: zwei Bruchstücke zeigen das charakte
ristische Dreihausener Stempelmuster, doch weist 
ihre Profilausbildung auf die bevorzugte Trichter
becherform der Gotik hin (Abb. 21a-b), die sowohl 
aus Glas als auch aus Metall oder Keramik verfertigt, 
im Laufe des XV. Jahrhunderts häufig, aber im Drei
hausener Material bisher überhaupt nicht vorge
kommen ist. Auch die Töpfermeister von Buda ver
wendeten diese Form bei den für den königlichen 
Hof angefertigten Bechern für festliche Gelegen
heiten. Wir sind der Ansicht, dass sie eben die sehr 
beliebten Steinzeugbecher der königlichen Ge
schirrschränke als Muster genommen haben, als sie 
auf ihren bleiglasierten Erzeugnissen das kleine 
Stempelmuster zur Gliederung der glatten Fläche 
zuerst angewendet haben (siehe Archaeologiai Érte
sítő, 1952, Taf. LUI, 1). 

Typus VI: mehrere, Kleiderfalten darstellende 
Bruchstücke und ein fein ausgearbeitetes Gesicht 
deuten darauf hin, dass sie vom Meister des Limbur
ger bzw. Erfurter Stückes stammen. Die genaue 
Form des Gefässes ist uns nicht bekannt; unter den 
ausländischen Exemplaren finden wir lediglich 
solche, bei denen der Töpfermeister die Köpfe bzw. 
die kleinen Figuren auf die Seite des fertigen Bechers 
geklebt hat. Beim Fund von Buda hingegen zeigen 
die Masse der Kleidung, dass der ganze Gefässkör-
per eine menschliche Form aufgewiesen und die 
Mündung des Bechers unmittelbar beim Scheitel 
des mit einem Tuch bedeckten Kopfes begonnen 
hat (Abb. 20). 

Typus VII: Becherbruchstück mit Stachelver
zierung (Abb. 22); es ist mit dem Becher von Kopen
hagen typenverwandt, gehört aber zu einem Er
zeugnis von anderer Form. Aus der mittelalterlichen 
Burg von Göltzsch kam ein Kelch mit einer aus 
gleicher Stempelform aufgedrückten Verzierung 
zum Vorschein, doch zeugt seine schwächere Aus
arbeitung davon, dass er bereits die Nachahmung 
einer anderen Werkstätte darstellt (Abb. 23). Die 
Form des Exemplares von Buda kann mit keiner der 
bekannten Stücke verglichen werden und bereichert 
somit diese Gruppe mit einem neuen Bechertypus. 

Die Funde aus der Burg von Buda erweiterten in 
grossem Masse die über die Tätigkeit der Drei
hausener Werkstätten bekannten Angaben. Über den 
Handel der Stücke, da sie lediglich im Denkmal

material des königlichen Hofes aufzufinden waren, 
können wir nichts sagen. Wahrscheinlich gelangten 
sie als Geschenke der Gesandten nach Buda, als 
seltene Erzeugnisse von in fremden Ländern tätigen 
Meistern. Laut Angaben der Ausgrabungen kamen 
sie während der Herrschaft des Königs Sigismund 
hierher; die ersten Stücke zerbrachen zwischen 1460 
und 1480. Ihre Mehrzahl war auch noch in der be
rühmten Schatzkammer des Königs Matthias vorhan
den und ging nur während der Belagerung in der er
sten Hälfte des XVI. Jahrhunderts zusammen mit den 
bekannten italienischen Majolikaservicen zugrunde. 

3. Unbekannte rheinische Werkstätte 
Ausser den besprochenen Gruppen kommt unter 

den Funden der Burg von Buda auch ein spätgoti
sches Steinzeugmaterial vor, dessen näherer Herstel-
lungsort bisher nicht bestimmt werden konnte. Ein 
lilabraunes lehmglasiertes Exemplar in Bruch
stücken zeigt die im XV. Jahrhundert oft angewen
dete Verzierungsart der Rheingegend: die aufge
klebte plastische Ausbildung betont den anthro-
pomorphen Charakter des Gefässkörpers durch 
Anwendung von Gesicht, Armen und Kleiderfalten. 
Unser Fund ist den Kölner und Aachener Krügen 
ähnlich gearbeitet, doch befindet sich bei jenen die 
Verzierung an der Schulter. Der Fund von Buda ist 
ein Trinkbecher, und so beginnt die plastische Aus
bildung unmittelbar unter dem Mundsaum (Abb. 24), 
die Ausführung ähnelt dem anthropomorphen 
Becher von Dreihausen. Er kam aus der Schutt
schicht des Felsenzwingers der Burg zum Vorschein; 
die dortigen Münzfunde (1356—-1526) bieten keine 
genaue Zeitstellung, doch weisen der Stil und die 
erwähnten Zusammenhänge darauf hin, dass der 
Becher im XV. Jahrhundert hergestellt worden ist. 
Steinzeuggefässe, die in der Burgküche verwendet 
wurden, sind ebenfalls nach Buda eingeführt wor
den. Drei mächtige (53 cm) braunglasierte Krüge 
mit dicker Wand konnten um die Mitte des XV. 
Jahrhunderts verfertigt worden sein (Abb. 25). Ihre 
Bruchstücke kamen zusammen mit Münzen der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts zum Vorschein, 
doch war es bei solchen grossen Vorrats gefäs sen 
häufig der Fall, dass sie längere Zeit hindurch be
nutzt wurden. 

4. Lostice 
Den Herstellungsort der in böhmischen und 

österreichischen Sammlungen auffindbaren, mit 
Blasen bedeckten Steinzeugbecher konnte man auf 
Grund des im vorigen Jahrhundert zum Vorschein 
gekommenem Werkstattfundes bestimmen (zusam
menfassende Beschreibung: Molthein, Kunst und 
Kunsthandwerk 1910, S. 75—85). 

Ihre Verbreitung in Ungarn ist aus der reichen 
Serie unserer Sammlungen ersichtlich. Die Fund
stelle bzw. der ursprüngliche Eigentümer zweier 
Exemplare ist unbekannt. Das Stück aus der Schatz
kammer der Familie Eszterházy, einer der schönsten 
mährischen Becher, fällt sogar durch seine Masse 
auf. Aus dem Charakter seiner reichen Einfassung zu 
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urteilen, ist es die Arbeit eines ungarischen Gold
schmiedes aus der Zeit der Renaissance (Abb...30). 

Steinzeugbecher dieser Art kamen bei der Aus
grabung ungarischer Burgen und Schlösser, aus 
Provinzialstädten, ja auch aus dem Material von 
Dörfern zum Vorschein. Bei der Erschliessung der 
Zitadelle und des unteren Palastes von Visegrád 
wurden bisher bereits die Fragmente von mehr als 
einem Dutzend Exemplaren zutage gefördert; in 
der königlichen Residenz von Pomáz fand man 
sechs, in der oberen Burg von Esztergom, auf dem 
Trümmergebiet des Klosters von Kána (südlich von 
Buda), unter den Funden von Székesfehérvár, Pécs, 
Mezőkovácsháza, Muhi und Kanizsa ebenfalls ein bis 
zwei Exemplare. Diese Stücke zusammen mit dem 
aus einem Brunnen der Wasserstadt unter der Burg 
von Buda ans Tageslicht geförderten Exemplar (Abb. 
27) geben einen augenfälligen Beweis der ausge
dehnten Handelsbeziehungen Ungarns im XV. 
Jahrhundert. 

Die archivalischen Angaben bieten ein charakte
ristisches Bild über die Seltenheit und den Wert der 
mährischen Becher. Das im Jahre 1491 aufgenom
mene Inventar der Burg Velika in Kroatien, das süd
lichste Vorkommen des mährischen Steinzeugs, 
führt nebst acht Kristallamphoren und sieben Kri
stallbechern nur zwei mährische Becher („peccaria 
morvay") an. Eine andere Aufzeichnung aus dem 
Jahre 1529 zählt einen solchen bereits mit einer 
Goldschmiedeeinfassung unter den wertvollen 
Schätzen der Erbschaft auf. 

Die bisher reichste Fundstelle der mährischen 
Becher ist die königliche Burg von Buda. Aus dem 
bis zum Niveau des XV. Jahrhunderts erschlossenen 
Gebiet wurden die Scherben von mehr als achtzig 
Exemplaren gesammelt. Den Schichten gemäss 
standen sie von der Mitte bis zum Ende des XV. 
Jahrhunderts im Gebrauch und gelangten vorwie
gend unter der Herrschaft des Königs Matthias hier
her. Im geschlossenen Fundmaterial aus der Zeit der 
Türken erscheinen sie nur vereinzelt, ein Beweis, 
dass ihr Import im XVI. Jahrhundert bereits auf
gehört hat. Unter den bisher bekannten Erzeugnis
sen aus Lostice sind vier Bruchstücke unseres Wis
sens alleinstehend. Wir wussten nicht, dass für sol
che Trinkbecher auch Deckel angefertigt wurden. 
Die eine Scherbe (Abb. 34) wurde für einen mächti
gen Becher (Mündungsweite 12 cm) hergestellt, der 
eine einzigartige Seltenheit gewesen sein konnte. Die 
anderen beiden turmförmigen Deckel (Abb. 33 und 
35) sind charakteristische spätgotische Schöpfungen. 
Aus diesen ist ersichtlich, dass die Töpfermeister von 
der damaligen Goldschmiedekunst viel übernom
men haben (Abb. 36). Der Londoner Silberbecher 
liefert ein gutes Beispiel dafür, welche Kunst
schöpfungen die Arbeit des mährischen Töpfer
meisters gefördert haben. 

II . BLEIGLASIERTE K E R A M I K 
Österreichische Prunkkeramik 
Die österreichischen Töpfermeister erreichten 

bereits im XV. Jahrhundert die notwendige Fer

tigkeit, den Glas- und Goldschmiedegefässen eben
bürtige Keramiken herzustellen. Erstere bieten so
wohl bezüglich der Verzierung als auch der Form 
und Technik den Töpfermeistern Anregungen. Aus 
dem ungarischen feudalen Hof kam das Material 
zweier österreichischer Gruppen zum Vorschein: 
Die grünglasierten Becher mit Beerendekor wurden 
in derselben Werkstätte hergestellt wie das Stück, 
welches Molthein auf Grund seiner Fundstelle aus 
Enns hält. Sie wurden in zwei Fällen zusammen mit 
aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts stam
mendem Fundmaterial zutage gefördert, und dieser 
Umstand unterstützte die stilkritische Bestimmung 
Moltheins auch archäologisch. Ihre Verzierung ist 
stets die gleiche, der Ton der grünen Glasur und die 
Form des Bechers jedoch bei jedem Exemplar ver
schieden. An manchen Stellen weisen sie einen lila 
oder roten Lüsterglanz auf, der ein Ergebnis des 
reduzierten Brennens ist. Diese Farbwirkung ist in 
der mitteleuropäischen Töpferei zur Zeit allein
stehend (Abb. 38—41). Die Erzeugnisse der Werk-
statte kamen wohl auch im Handel vor, da ein Stück 
aus dem mittelalterlichen Stadtteil ans Tageslicht 
gefördert wurde. 

Die nächste Gruppe wird von Keramiken mit pi
nienartigem Zapfendekor gebildet, die von Molt
hein in die erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts 
datiert werden; wahrscheinlich wurden sie in Wien 
hergestellt. Ein Bruchstück ist uns aus Matthias' 
Palast in Visegrád bekannt (Abb. 43), das mit dem 
Exemplar aus der Sammlung Figdor übereinstimmt. 

III . ÖSTERREICHISCHE GEBRAUCHSWARE 

Seit Ende des vorigen Jahrhunderts verfolgen die 
ungarischen Archäologen stets mit Aufmerksam
keit das Vorkommen der sog. graphitierten Kera
mik ; ihre erste Bewertung erschien zugleich mit 
Moltheins Forschungsergebnissen. 

Molthein unterscheidet in seinen Werken auf 
Grund von 49 Werkstättenmarken die Erzeugnisse 
mit Randmarke der Töpfermeister von Wien, Tulln, 
Passau und Ried. In seiner letzten Studie lenkt er die 
Aufmerksamkeit auch darauf, dass nach den Gra
phit-Fundstellen und den archivalischen Angaben 
andere Herstellungsorte ebenfalls in Frage kommen, 
deren Marken wir aber noch nicht kennen. 

Die Tätigkeit der Wiener Töpfermeister ist seit 
Anfang des XIII . Jahrhunderts nachweisbar ; ein 
Statut aus dem Jahre 1431 verpflichtet die Werk
stätten, eine Marke anzuwenden. Das andere grosse 
Zentrum ist Hafnerzell bei Passau; die Verordnung 
aus dem Jahre 1578 beweist, dass die Erzeugnisse 
auch hier mit einer Marke versehen worden sind. 
Die Töpfermeister von Tulln erzeugten die Gefässe 
mit dem Zeichen , ,T" , das auf das Wappen der 
Stadt zurückgeführt werden kann. 

Die Dorf- und Burgausgrabungen liefern ein 
reiches Material zur Frage der österreichischen Ge
fässe. Die Ausgrabungen des Museums von Kecs
kemét zeigen, dass solche Gefässe in den nahe der 
Theiss liegenden Dörfern seltener vorkommen, was 
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darauf hinweist, dass ihr Handel vor allem an die 
Linie der Donau gebunden gewesen ist. 

Die Ausgrabungen in der Burg von Esztergom, 
im Palast von Visegrád und in der Burg von Buda 
erweiterten unsere Kenntnisse. Die prozentuale 
Verteilung der Funde zeigt an, dass ausser den 
reicheren Dorf- und Stadtbewohnern vor allem der 
feudale Hofhalt diese Waren käuflich erworben hat. 
Die Töpfe mit umgekremptem Rand und die Kan
nen mit weiter Mündung waren am ungarischen 
Markt verbreitet, doch kamen auch die zum Metall-
giessen verwendeten Tiegel in verschiedenen Grös
sen häufig vor. Der grösste Teil der Gusstiegel 
stammt der Marke gemäss aus Tulln. Wir fanden 
auch einige österreichische Gefässe von anderer 
Bestimmung und Form ; von diesen fallen die 
Bruchstücke einer grossen flachen Schüssel und 
eines grossen Gefässes mit Ausgussrohr allein schon 
durch ihre Masse auf (Abb. 44). Auch der Wiener 
Bechertypus mit weiter Mündung des XV. Jahr
hunderts ist im ungarischen Material bekannt; beide 
bisher gefundenen Exemplare kamen in Sopron 
(Ödenburg) zum Vorschein. 

Bei der Bearbeitung der ungarischen Funde be
merkten wir, dass in den von Molthein bekanntge
machten 49 Stempeltypen nicht alle Zeichen der 
österreichischen Meister mit einbegriffen sind. Viele 
können auf den ersten Blick in die Reihe der Wie
ner, Passauer oder Tullner Marken eingefügt wer
den, obwohl sie mit den Typen Moltheins nicht 
vollkommen übereinstimmen. 

Nebst der Verwendung des Wappens der Stadt 
oder des Lehnsherrn waren die Töpfermeister zwei
fellos bestrebt, ihre Erzeugnisse von den in anderen 
Werkstätten der Stadt, aber bezüglich der Form und 
des Materials vollkommen identischen Stücken zu 
unterscheiden. Die einfachste Lösung war, beim 
Schneiden des Stempels im Wappenschild neben dem 
ursprünglichen Wappenbild besondere individuelle 
Zeichen (Punkt, Kreuz, Andreaskreuz usw.) anzu
wenden. Dies ermöglichte vor allem den anderen 
Töpfermeistern, die Erzeugnisse der verschiedenen 
Werkstätten jederzeit zu unterscheiden. In anderen 
Fällen wurde nicht das Wappenbild ergänzt, son
dern nur die äussere Form des Schildes verändert 
und dadurch das gemeinsame Stadtzeichen zugleich 
auch als Werkstättenmarke benutzt. 

Solche Werkstättenmarken können am besten mit 
den Münzzeichen verglichen werden, deren An
wendung die wesentlichen Züge des Münzbildes 
(Wappen, Inschrift) nicht verändert und so für den 
Aussenstehenden unbedeutend ist, für den Fach
mann jedoch das wichtigste, nämlich die herstellen
de Werkstätte, angibt. Dass die in den Wappen
schilden der österreichischen Randmarken ange
brachten Zeichen individuelle Kennzeichen sind, 
die vielleicht während des Bestehens der Werk
stätte mehrmals verändert oder ergänzt worden 
sind, wird auch durch die folgende Stelle des Wiener 
Statuts aus dem Jahre 1431 bestätigt: . . . ,,ain yeder 
hafner den schilt Österreich und sein marich slaken.... 
s o l . . . " Dieser Umstand wird auch dadurch be

wiesen, dass wir bei den untersuchten mehreren 
hundert Stücken ausser dem Stempel des Stadt
zeichens eine getrennt angebrachte Bezeichnung nur 
in drei Fällen gefunden haben. 

Bei der Bezifferung der gesammelten neuen Mar
ken führten wir ihre Beziehungen zu den ursprüng
lichen Grundmarken an. Wir halten es für wahr
scheinlich, dass z. B. die Marken 5, 5/1, 5/2 oder 39, 
39/1, 39/2, 39/3 von je einer Werkstätte angewendet 
und geändert worden sind, ebenso wie die russischen 
Töpfermeister die Bodenstempel der Gefässe änder
ten, bzw. wie die Besitzzeichen, das Grundsche
ma beibehaltend, innerhalb der Familie variierten. 

Hauptsächlich die Funde aus den Burgen von Bu
da und Esztergom beweisen, dass die Wiener Haf
nerordnungen zur Erklärung von mehr Erschei
nungen verwendet werden können, als die frühere 
Forschung es zu tun versucht hat. Die mit der 
Qualität der Gefässe zusammenhängenden Unter
scheidungen im Statut aus dem Jahre 1431 wurden 
z. B. nicht berücksichtigt. Laut dieser Verordnun
gen stellten die österreichischen Töpfermeister mit 
drei verschiedenen Techniken angefertigte Waren 
her: Gebrauchskeramik mit irgendwelchem Bezug 
(„gemain hevenwerch gefirneist"), Gebrauchskera
mik mit Glasur bedeckt („verglast") und Eisen
geschirr, d. h. aus mit Graphit vermischtem Lehm 
hergestellte Gefässe („eysendachtein"). Das Statut 
weist darauf hin, dass es Töpfer gibt, die auch die 
ersten beiden Arten mit Marke versehen, wodurch 
sie den anderen Töpfern grosse Schäden verursachen. 
Das Problem wird aus gemeinsamem Willen derart 
geordnet, dass das Wappen Österreichs und das 
individuelle Zeichen lediglich bei graphitierten Er
zeugnissen angewendet werden dürfen. Weder die 
Gebrauchskeramik noch die graphitierten Gefässe 
dürfen mit Bezug oder Glasur versehen werden. 
Solche wie auch unbezeichnete graphitierte Töpfe 
müssen konfisziert werden. Die im Jahre 1527 
neuerdings verstärkten Verbote zeigen, dass diese 
öfters überschritten worden sind. 

Auch im ungarischen Fundmaterial sind solche 
Töpfe vorhanden, deren Material zwar keinen 
Graphit enthält, den Marken, gemäss aber von 
Wiener, Passauer bzw. Tullner Töpfermeistern her
gestellt worden sind. Bezüglich der Form stimmen 
sie mit den graphitierten vollkommen überein, und 
die Ähnlichkeit wird auch noch dadurch erhöht, 
dass ihre Fläche als Ergebnis des reduzierten Bren
nens eine dunkle Farbe erhalten hat. Obwohl ihr 
Prozentsatz im Verhältnis zu den graphitierten 
ziemlich gering ist (z. B. im Fundmaterial von Esz
tergom aus dem XV.—XVI. Jahrhundert 10%, im 
gleichaltrigen Material der Burg von Buda 12%), ist 
es verständlich, dass ihr Handelsverkehr auf die 
Verwertungsmöglichkeiten anderer Werkstätten eine 
schädigende Wirkung ausgeübt hat. Ihr Verkauf 
verdarb den guten Ruf der Originalerzeugnisse. 

Wiener Erzeugnisse im XIII.—XIV. Jahrhundert 

Molthein veröffentlicht seit dem XIII . Jahrhun
dert Angaben über die Wiener Töpfermeister, 
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doch kennt er von ihren Erzeugnissen lediglich 
einige Tonbecher aus dem XIV. Jahrhundert. So 
kennen wir ebendiese Formen nicht, die den Gross
teil der Marktware gebildet haben mussten. Die 
Bezeichnung aus dem Jahre 1288 („die da dränt aus 
Tahen Heven und Chrug") weist darauf hin, dass 
die Hauptprodukte Töpfe und Krüge gewesen sind. 
Nach Molthein beginnt die Bezeichnung der Er
zeugnisse nur im Jahre 1431, obschon die Wörter 
der damaligen Verordnungen „als das von alter ge
wesen ist" zeigen, dass dies auch früher gebräuch
lich war. Bis 1949 fehlten auch vom ungarischen 
Fundmaterial die mit Sicherheit aus dem XIII.— 
XIV. Jahrhundert stammenden Waren. 

Diesbezüglich ist das früheste Fundmaterial aus 
der Burg von Buda grundlegend. Auf dem Gebiet 
der Burg trafen wir acht in Felsen gehauene Gruben 
an, deren Münzen bestätigen, dass die dortigen 
Funde aus dem XIII . Jahrhundert stammen. In fünf 
Gruben befanden sich ausser der bekannten unga
rischen Keramik des XIII . Jahrhunderts auch graue 
und graphitierte Töpfe. An ihrem Rand ist 
ein von den bisherigen Marken abweichendes 
Zeichen sichtbar. Einen Fall ausgenommen, wurde 
dieses Zeichen nicht mit Stempel verfertigt, sondern 
noch vor dem Brennen mit irgendeinem spitzen 
Gegenstand mit der Hand in den Gefässrand ge
schnitten. Die meisten grauen Töpfe wurden mit 
einem einfachen kreuzförmigen Einschnitt, in 
manchen Fällen mit einem Krückenkreuz oder dem 
Buchstaben „ A " bezeichnet (Abb. 45 und 57). Wir 
erachten es als sicher, dass diese Zeichen die ersten 
Marken der Wiener Töpfermeister gewesen sind. 

Diese Annahme wird auch durch eine Stelle der 
Verordnungen aus dem Jahr 1431 unterstützt:  
,,ain yeder hafner den schilt Österreich und sein 
marich slaken und sneiden sol. . . " Das Wort „sla-
ken" verweist offensichtlich auf die Eindrückung 
des Stempels in den Gefässrand, während der Aus
druck „sneiden" eindeutig zeigt, dass dieses in 
jenem Teil sowieso auf die alten Bräuche hinwei
sendes Statut das Andenken der vor 150 Jahren 
ausgeübten Praxis noch aufbewahrt hat, nämlich 
als der Meister den Stempel tatsächlich in den Ge
fässrand eingeschnitten hat. 

Der grösste Teil der frühen Wiener Keramik 
(75%) wurde aus hellgrauem Ton verfertigt, die 
Anwendung des Graphits ist lediglich in 25% der 
Fälle nachweisbar. Die Herstellungstechnik ist auch 
weniger entwickelt als bei den späteren Stücken. 
Zum Formen der Gefässe benutzen die Meister 
eine Drehscheibe, doch zeigt die Unebenheit der 
Bodenfläche, dass sie das Abschneiden des fertigen 
Gefässes von der Scheibe nicht kennen und des
wegen ihre Fläche, um das Haften zu vermeiden, 
mit Sand bestreuen. Vergleicht man jedoch dieses 
Material mit der ungarischen Keramik derselben 
Zeit, so muss man feststellen, dass die Wiener 
bereits viel weiter fortgeschritten gewesen sind. In 
Ungarn werden damals noch lediglich mit der Hand 
geformte, an der Scheibe nur geglättete Gefässe 
hergestellt. Die entwickeltere Methode kennzeich

net die sich organisierenden städtischen Hand
werker. 

Unter den Funden von Visegrád, Esztergom und 
Pomáz sind weitere Wiener Erzeugnisse aus dem 
XIII . Jahrhundert vorhanden. Aus dem vollstän
digen Fundmaterial sammelten wir bisher 14 ver
schiedene Marken (Abb. 57, Marke 58—62). Dem
nach arbeiten zumindest sechs Wiener Werkstätten 
im XIII . Jahrhundert für Export, was auf den ent
wickelten Zustand des dortigen Handwerks hinweist. 

Unter den Fundverbänden kommen auch von den 
ungarischen Formen abweichende graue Tonkrüge 
vor; auf der Oberfläche des Henkels sind gekerbte 
Linien sichtbar, in einigen Fällen auch die Marken 
58 oder 60 anzutreffen. Ihre Wiener Herkunft ist 
auch durch die mit einem Tonkrug aus dem 
Museum Vindobonense übereinstimmende Henkel
ausbildung unterstützt (S. Molthein : Kunst und 
Kunsthandwerk 1910, S. 396, Abb. 62). Die genauere 
Zeitstellung wird dadurch ermöglicht, dass zwei 
Exemplare zusammen mit dem Wiener Pfennig 
Albrecht I. (1286 — 1308) zum Vorschein gekommen 
sind. Wahrscheinlich stammen die in den Fundver
bänden häufig vorkommenden glocken- und schüs
seiförmigen Deckel sowie die Brennäpfe mit Zipfel 
ebenfalls aus Wien, obwohl auf diesen keine Marken 
sichtbar sind (Abb. 46). 

Über die österreichische Keramik des XIV. Jahr
hunderts sind wir noch nicht so gut unterrichtet. 
Das Zeichen der bisher gefundenen Bruchstücke 
(Abb. 57, Marke 62/1—66) zeigt eine Entwicklung, 
die Marke wird mittels eines Stempels verfertigt, 
Typus 34 von Molthein kommt hier auch vor. 
Die graphitierten Erzeugnisse sind zu dieser Zeit 
auch selten. 

Glasierte österreichische Keramik an der Wende 
des XIII.—XIV. Jahrhunderts 

Die Herstellung von glasierten Gefässen, die 
nach der Auflösung der städtischen römischen 
Werkstätten an manchen Orten vollkommen auf
gehört hat, ist bei den Töpfermeistern ein Zeichen 
sowohl der Verstärkung der städtischen Werk
stätte als auch des entwickelten Zustands des Hand
werks. Bleiglasur wird in Frankreich und England 
im XII .—XIII . Jahrhundert, in Holland um 1200 
immer mehr verwendet. Die mitteleuropäischen 
Angaben berichten über eine weniger entwickelte 
Lage, obwohl dabei auch das Fehlen der Forschun
gen eine Rolle spielt. Die bekannten einzelnen 
Exemplare können wegen ihrer Seltenheit, und weil 
ihr Herstellungsort nicht nachweisbar ist, nicht be
wertet werden. 

Bei der Erschliessung des Brunnens in einem 
mittelalterlichen Keller der Bürgerstadt von Buda 
kamen zusammen mit Funden aus dem XIII . —XIV. 
Jahrhundert unter ungarischen und österreichischen 
Keramiken Stücke von vier bleiglasierten (goldgel
ben, bräunlichen, olivengrünen) Dreifüssen mit 
Griff und eine mit tierkopfförmigen Ausgüssen ver
zierte Kanne zum Vorschein (Disz-Platz 10, Brun
nen im Keller, 1954; Abb. 48—49). Im weiteren 
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untersuchen wir die Frage des Herstellungsortes 
und der Herstellungszeit dieser Gefässe. 

Die Dreifüsse mit Griff ähneln dem bräunlich
grauen Grapen aus feinerem Material, der bei der 
Ausgrabung des Palastes mit dem aus dem XIII . 
Jahrhundert stammenden Fundverband der Grube 
33 zutage gefördert worden ist (Abb. 47). Die Ab
weichung besteht lediglich darin, dass die glasier
ten Stücke bereits Füsse aufweisen und das Ende des 
charakteristischen ausladenden Griffes mit einem 
kleinen Tierkopf verziert ist. Dem tierkopfförmigen 
Ausguss der Kanne ähnelt ein reduziert gebranntes 
Bruchstück (Abb. 50), das in dem frühen Fundver
band der Grube 40 des Palastes zusammen mit der 
Scherbe eines glasierten Dreifusses gelegen ist. Die 
nähere Herstellungszeit der Kannen mit Tierköpfen 
und der glasierten Dreifüsse wird an Hand des aus 
der letzterwähnten Grube zum Vorschein gekom
menen Wiener Pfennigs vom Ende der Arpadenzeit 
bestimmt. Das feine gelbliche Tonmaterial und die 
gelbe Glasur der mit Ochsenköpfen verzierten 
Kanne (Abb. 49) stimmen mit dem Material und der 
Glasur des einen Dreifusses überein; der durch
laufende Einschnitt des Henkels ist am Griff der 
Dreifüsse ebenfalls zu beobachten. Unserer Ansicht 
nach stammen sie aus ein und derselben Werkstätte. 
Die Frage des Herstellungsortes wurde durch die in 
Wien gefundene Kanne mit Tierköpfen gelöst (Abb. 
51; Molthein, Kunst und Kunsthandwerk 1910, S. 
392; er erwähnt die Bruchstücke von mehreren 
Exemplaren auch unter den Funden aus der Burg 
von Kreuzenstein). Die Form des Henkels und der 
Ausgüsse weisen darauf hin, dass sie in derselben 
Werkstätte hergestellt worden sind wie die Kannen 
von Buda. 

Unbekannte Werkstätten 

Unsere Ausgrabungen brachten, wenn auch in 
geringerem Masse, Hauskeramiken ans Tageslicht, 
bei denen mehrere Erscheinungen darauf hinwiesen, 
dass ausser in den bekannten österreichischen Werk
stätten anderswo ebenfalls die gestempelten Kera
miken hergestellt wurden. In unserer Arbeit fassen 
die Marken 71—95 das vorläufig fragliche Material 
zusammen, dessen Klärung eine weitere Aufgabe 
der ungarischen Archäologen ist. Während der 
grösste Teil der österreichischen Marken aus den 
Wappenbildern der Städte abgeleitet werden kann, 
sind diese Marken eher individuelle Zeichen, die 
auf ausserhalb der Zunft arbeitende Töpfermeister 
hinweisen. 62% der Marken befinden sich auf Ke
ramiken, deren Material keinen Graphit enthält; 
wir fanden lediglich die Marken 71 —78 auf graphi-
tierten Erzeugnissen. Obwohl sich die österreichi
schen Töpfermeister auch nicht immer an die Ver
wendung des Graphits hielten, hatten die ungari
schen Meister viel grössere Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung des Rohmaterials. Unter den als unbe
kannt angeführten Werkstättenmarken befinden 
sich gewiss viele, die eine ausländische Werkstätte 
bezeichnen; Molthein erwähnt ja auch mit Graphit 

arbeitende österreichische und böhmische Werk
stätten, die noch nicht besprochen worden sind. 

Die Lösung der Marken wird vorläufig dadurch 
erschwert, dass die meisten nur auf einem Exemplar 
vorkommen und die Form der vollständigen Ge
fässe kaum in ein oder zwei Fällen bekannt ist (Abb. 
52). 

S c h l u s s f o l g e r u n g e n 
Bereits aus der Darstellung des ersten Teiles des 

ausländischen Keramikmaterials ist ersichtlich, dass 
wir auf Grund der Funde auf die aufgetauchten 
Fragen nur zum Teil Antwort geben konnten. 
Wir wissen noch n ich t , wer die Prunkkeramik nach 
Ungarn brachte und auf welchem Wege sie hierher 
gelangte. Auch der Preis der Stücke ist uns noch 
nicht bekannt. Ihre im Verhältnis zu anderen Hand
werkswaren derselben Zeit geringe Menge (im Ma
terial von Buda erreicht die Prunkkermaik im Ver
gleich mit der Küchenkeramik kaum 1%) macht es 
unwahrscheinlich, dass die archivalischen Angaben 
diese Fragen klären werden. Der Herstellungsort 
und die gesellschaftliche Position der Eigentümer 
zeichnen sich genau im Bilde ab: je weiter entfernt 
die Werkstätte von Ungarn liegt, desto enger wird 
der Kreis der Verbraucher vom städtischen Bürger 
bis zum König. 

Das dargestellte Fundmaterial zeigt die charak
teristischen Abschnitte in der Entwicklung des mit
telalterlichen Handwerks und erleichtert auch die 
Erkenntnis der matériáién Kultur der feudalen Zeit. 
Durch die chronologische und topographische 
Gruppierung der Erzeugnisse wird die erste Er
scheinung der Wiener Töpferwaren sichtbar. Die 
im Geldverkehr von Buda am Ende der Arpaden
zeit häufig vorkommenden Wiener Pfennige (von 
denen mehrere eben aus Wiener Funde enthaltenden 
Schuttschichten zutage gefördert worden sind) samt 
den Funden stellen deutliche Beweise des regen 
Handels dar. Auf diesem Gebiet sind zu dieser Zeit 
Buda und Esztergom die wichtigsten Knotenpunk
te; diese Städte, die gegeneinander einen ständigen 
wirtschaftlichen und politischen Kampf ausgetragen 
haben, stehen auch bezüglich des Fundmaterials an 
erster Stelle. Die Küchenkeramik anfertigende 
Töpferei in Buda spielte damals noch keine ernste 
Rolle. Im XIV., doch vor allem am Ende des XV. 
Jahrhunderts gelangen die Erzeugnisse der öster
reichischen Töpfermeister bereits an die entfern
testen Orte Ungarns, obwohl der wichtigste Käufer 
der ausländischen Ware weiterhin die feudale Hof
haltung bleibt (s. die Karte Abb. 60). 

Die meist entwickelten Werkstätten der Rhein
gegend, Hessens und Mährens (in geringem Masse 
die Zentren im nahen Osten, Italien und Spanien) 
stellen eine Prunkkeramik her, die ihren Formen und 
Verzierungen zufolge das Dekor der Geschirr
schränke auch der feudalen Herren sein kann. Die 
aus entfernten Ländern eingeführten Tonbecher 
sind schon allein wegen ihrer Seltenheit den Eigen
tümern wertvoll. Anderseits verwenden die Töpfer
meister der erwähnten fünf Gegenden eine beson
dere Technik, die in Ungarn fremd ist. Die Prunk-
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keramik aus Österreich ist trotz der geographischen 
Nähe verschwindend gering in Ungarn im Ver
gleich mit den vorher genannten Gruppen. Die Ur
sache dessen sehen wir darin, dass sich die Töpfer
meister von Buda von der zweiten Hälfte des XV. 
Jahrhunderts an auch auf diesem Gebiet als eben
bürtig erwiesen, so dass die Einfuhr der bleiglasier
ten Keramik überflüssig geworden ist. A m Ende 
des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts 
stellen die Meister von Buda bereits Prunkgefässe 
und Öfen von solcher Qualität her, dass ihr Einfluss 
auch in den Erzeugnissen der ausländischen Töp
fer nachweisbar ist. 

VERZEICHNIS D E R A B B I L D U N G E N 

AUSLÄNDISCHE K E R A M I K 

Abb. 1 - 4 . Töpferrad. 1. Frankreich, XIII . Jh . ; 
2 - 3 . Westeuropa, X V I I . - X I X . Jh . ; 4. 
Indien 

Abb. 5. Siegburger Becher, zweite Hälfte des 
XV. Jh. Burg von Buda 

Abb. 6—7. Bruchstücke von Siegburger Bechern, 
erste Hälfte und Mitte des XV. Jh . Burg 
von Buda 

Abb. 8—9. Siegburger Bruchstücke, erste Hälfte 
des XV. Jh. Burg von Buda 

Abb. 10—12. Dreihausener Becher (Berlin, XV. 
Jh . ; Limburg a. d. L., erste Hälfte des 
XV. Jh. ; Berlin, XVI. Jh.) 

Abb. 13—14. Dreihausener Kelche (Kassel; Samm
lung Figdor; erste Hälfte des XV. Jh.) 

Abb. 15—16. Dreihausener Kelche (Sammlung Fig
dor, Kopenhagen; erste Hälfte des 
XV. Jh.) 

Abb. 17. Dreihausener Becher, erste Hälfte des 
XV. Jh. Burg von Buda 

Abb. 18 — 19. Dreihausener Becher und Kelch, 
erste Hälfte des XV. Jh. Burg von Buda 

Abb. 20. Dreihausener Becher mit Figur, erste 
Hälfte des XV. Jh. Burg von Buda 

Abb. 21. Dreihausener Bruchstücke, erste Hälfte 
des XV. Jh. Burg von Buda 

Abb . 22. Dreihausener Gefäss mit Stachelver
zierung, erste Hälfte des XV. Jh . Burg 
von Buda 

Abb. 23. Dreihausener (?) Kelch, erste Hälfte des 
XV. Jh. Burg von Göltzsch 

Abb. 24. Anthropomorpher Becher aus der Rhein
gegend, XV. Jh. Burg von Buda 

Abb. 25. Steinzeuggefäss aus der Rheingegend, 
Anfang des XV. Jh. Burg von Buda 

Abb. 26 — 29. Becher aus Lostice (26. Von unbe
kannter Stelle; 27. Buda, Hattyú-Strasse; 
28—29. Székesfehérvár) 

Abb. 30. Becher aus Lostice mit ungarischer 
Renaissance-Einfassung 

Abb. 31—34. Becher und Deckel aus Lostice, 
zweite Hälfte des XV. Jh. Burg von Buda 

Abb. 35. Becher aus Lostice mit turmförmigem 
Deckel, zweite Hälfte des XV. Jh. Burg 
von Buda 

Abb. 36. Silberbecher, XV. Jh. London 
Abb. 37—41. Emiser Becher, zweite Hälfte des 

XV. Jh. (37. Enns; 3 8 - 4 1 . Burg von 
Buda) 

Abb. 42. Wiener Prunkgefäss (Sammlung Figdor, 
Anfang des XVI. Jh.) 

Abb. 43/a—b. Bruchstück eines Wiener Prunk-
gefässes, Visegrád, Palast des Königs 
Matthias 

Abb. 44. österreichische Gefässe aus dem XV. 
Jh. Burg von Buda 

Abb. 45. Wiener Gefässe aus dem XIII . Jh . Burg 
von Buda 

Abb. 46. Wiener Krüge vom Ende des XIII . 
Jh . Burg und Palast von Buda 

Abb. 47. Wiener Grapen, XIII . Jh . Palast von Buda 
Abb. 48. Wiener glasierter Dreifuss, mit Tierkopf 

am Griff, Ende des XIII . Jh. Burg von 
Buda 

Abb. 49. Wiener Kanne, mit tierkopfförmigen 
Ausgüssen, Ende des XIII . Jh . Burg 
von Buda 

Abb. 50. Tierkopfförmiges Ausgussrohr aus dem 
Palast von Buda, Ende des XIII . Jh . 

Abb. 51. Wiener Kanne mit Tierkopf, Ende des 
XIII . Jh . (Fundstelle : Wien) 

Abb. 52. Kochtopf, mit dem Zeichen einer unbe
kannten Werkstätte, aus Buda 

Abb. 53. Marken Wiener Töpferwerkstätten 
Abb. 54. Marken Wiener Töpferwerkstätten 
Abb. 55. Marken Wiener Töpferwerkstätten 
Abb. 56. Marken Passauer und Tullner Töpfer

werkstätten 
Abb. 57. Marken Wiener Töpferwerkstätten aus 

dem XIII . und XIV. Jh . 
Abb. 58. Marken unbekannter Töpferwerkstätten 
Abb. 59. Marken unbekannter Töpferwerkstätten 
Abb. 60. Verbreitung der ausländischen Keramik 

in Ungarn im X I I I . - X V I . Jh. 
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