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TANULMÁNYOK 





GÁBORI MIKLÓS 

A REMETE-BARLANG ÁSATÁSÁNAK EREDMÉNYEI 
A MAGYAR KÉSŐI PALEOLITIKUM KÉRDÉSEI 

A HOLOCÉN RÉTEGEK KULTÚRÁJA 

A főváros térületén végzett régészeti kutatások egyik jelentős eredménye a máriaremetei 
Remete-barlang ásatása, amely számos őskori műveltség emlékanyagát hozta felszínre. 1949-ben 
azt a célt tűztük magunk elé, hogy Budapest területén a régibb kőkor emberének nyomát talál
juk meg s erre a hegyvidék barlangjainak, sziklafülkéinek átkutatása volt szükséges.1 A Remete
hegy szurdokában levő barlang látszott legalkalmasabbnak az ásatásra, — nyílásának déli fekvése, 
belső területe, méretei, az alatta mintegy 10 m-re folyó patak stb. valószínűvé tették, hogy az 
őskőkor embere ezt a barlangot lakóhelyül használhatta. — Az ásatást 1949-ben Vértes L. végezte, 
aki munkájának eredményéről kisebb cikkben számolt be. Ismertetése a lelőhelynek csupán 
posztglaciális, ill. pleisztocén korú rétegeire terjedt ki,2 azonban legalább ilyen jelentőségű az, 
hogy a barlang rendkívül vastag holocénkori rétegegyüttesében a középkortól a mezolitikumig, 
egymás alatt szinte minden fontosabb korszaknak a leletanyaga előkerült. 

A barlang morfológiai adatait, alaprajzát Vértes L. közölte. Az ásatás célja a paleöliti-
kum, a pleisztocén rétegek elérése volt a páratlanul fejlett jelenkori kitöltés alatt, és így a meg
figyelés nem terjedhetett eléggé ki a holocénkori rétegek eddig közöletlen régészeti anyagára. 
A maga nemében valóban páratlan lelőhely anyagának feldolgozásában, ismertetésében mutat
kozó nehézségeknek ez egyik magyarázatául szolgálhat. A felsőbb rétegek leletanyaga sajnos nem 
található jól elkülöníthető rétegekben, többször feltűnő keveredést tapasztalunk, ami a lelőhely 
rétegsorának, ennek a történeti keresztmetszetnek értékét, sajnos, nagymértékben csökkenti. 
A korábbi beásások, régibb próbaásatás betemetett gödrei a szelvényen való tájékozódást, a 
rétegek elkülönítését, a közbetelepült kultúrrétegek anyagának szétválasztását rendkívül nehézzé 
teszik (3—4. kép). A 8 ,5x5 m nagyságú ásatási gödörrel 10,5 m mélységig jutni csak úgy volt 
lehetséges, hogy a kitöltésanyag kiemelésére lépcsőket hagytak. Az alsóbb rétegek anyaga tehát 
először egy lépcsőre került, s így keveredhetett a magasabban fekvő rétegekével. Az egyes rétegek 
azonban még így is túlnyomóan egységes leletanyagot tartalmaznak, s ez indokolttá teszi, hogy 
a barlang holocénkori régészeti leletanyagát, a nagyobb mennyiségű állati maradványt réte
genként összefoglalva ismertessük. 

A Remete-barlang metszetében 13 réteg különíthető el, közülük az 1—9. holocénkorú 
(4. kép). Sorrendjük a tűzhelyes,települési szintek figyelembevételével a következő: 

1. Fekete humusz 
l a Hamus, tűzhelyes réteg 
2. Szürke humusz 
3. Fekete kultúrréteg 
4. Szürke, köves agyag 
5. Világosbarna agyag 
6. Fekete, vörös, kávészínű csíkos kultúrréteg 
7. Világossárga agyag 
8. Köves, világosbarna agyag 
8a Fekete kultúrréteg 
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9. Köves, barna agyag 
10. Vörösbarna (csokoládészínű) agyag 
11. Sárga, löszös agyag 
12. Kőtörmelékes, rozsdavörös agyag 
13. Sárga, homokos, köves agyag.3 

A szelvény vastagsága 10,5 m, az ásatás azonban ebben a mélységben a sziklafenéket még nem 
érte el, s a 13. réteget csupán érintette. 

A fekete, felszíni humuszban jelenkori hulladék, állatcsontok és egy régibb beásás kitöl
tésének anyaga került elő. Az la réteg közbeékelődésével a szelvény egy részében kelta, közép
kori, sőt a péceli kultúra edény töredékei keveredtek össze, és csak a 0,5 m vastag felszíni réteg 
alsóbb szintjében voltak a leletek zavartalanul. A réteg bolygatatlan részében több későközépkori 
edénytöredék került elő. Hasonló edénytöredékeket a XIII—XIV. századból ismerünk. Sokkal 
nagyobb számban található a durva anyagú, koraközépkori kerámia, amely azonban a rétegen 
belül nem különíthető el a fiatalabb korú anyagtól. Ugyanezen réteg alján, majd a 2. rétegben 
csekély mennyiségű római kori, korai jellegű és nagyobb mennyiségű késői keltakori leletanyag 
került felszínre. Az utóbbi anyag jellege jól azonosítható a gellérthegyi és tabáni bennszülött tele
pekről ismerttel. Úgy látszik, hogy a közbetelepült 3. kultúrréteg szintén ebbe az időszakba tar
tozik, és csak a mélyebben fekvő szürke köves agyagban található régibb korszak, túlnyomóan 
a korai vaskor, késői bronzkor leletanyaga. A 3. rétegen a kelta kerámia mellett egy attól 
eltérő jellegű vaskori edény fél-töredékét említjük meg. 

Az ásatás során a 2 — 3., majd a 3—4. réteg leleteit együtt gyűjtötték össze, végül pedig 
nagy mennyiségű edénytöredék került a gyűjteménybe összevontan ,,2—4. réteg" jelzéssel, s így 
ezek ismertetése csak bizonytalan képet adhat a kultúrák egymásra következéséről. A római 
kori leletanyagból elsősorban néhány fémtárgyat mutatunk be, amely a 2. rétegből származik. 
A kerámia ebben a rétegben viszonylag kevés. — A 2. réteghez csatlakozó 3. kultúrréteg 
leletanyaga keveredik a római korival és túlnyomó részben késői kelta jellegű kerámiatöredékek
ből áll. Az anyag jellemzésére megemlítjük a besimított edénytöredékeket, mintás, besimított 
díszítéssel, nagyszámú behúzott peremű tál töredékét, a szürke, grafitos edények duzzadt 
peremtöredékeit. Ezek a típusok a 2—4. rétegegyüttes leletanyagának legnagyobb részét 
alkotják, egyenkénti leírásuk nem szükséges. Kétségtelen, hogy a 2—3. rétegben ugyan
azon korú népesség leletanyaga található, amelynek településeit a Gellérthegyről, Tabán
ból ismerjük. A felső, 3. tűzhelyréteg ebben az időben képződött. A leletanyag áttekintése 
után úgy látjuk, hogy mindig egy alsóbb réteg anyaga keveredett az ásatás során — vagy a régibb 
beásások révén — a felette fekvővel. Ezt bizonyítja az, hogy a 3. rétegből, ül. annak környékéről 
néhány középsőbronzkori, vatyai jellegű edénytöredék is előkerült, ugyanitt töredékeket 
találunk a Hallstatt B . periódusából (váli kultúra), valamint a Hallstatt A. periódusából is.— 
A 4. réteg leletanyaga túlnyomóan bronzkori (korai és késői), kisebb részben koravaskori. Meg
találjuk a bronzkor végére jellemző, egyenes, befelé csapott peremű edények töredékeit, a bronz
kor 3. periódusának füzesabonyi jellegű, enyhén behajló peremű, bütyökdíszes edényének töre
dékét és számos bronzkori, különösen a korszak végére jellemző, behajló peremű tál töredékét. 
Ezek korban — sajnos nem rétegben — átvezetnek a korai vaskori típusok felé. A fényes, 
feketeszínű, enyhén kihajló peremének belső oldalán rovátkákkal díszített edénytöredék már 
Hallstatt-kori. A töredékek legnagyobb része sajnos nem teszi lehetővé a kultúra pontosabb meg
határozását. — A Hallstatt A. periódusába tartozik egy felül kúposán kiképzett, egyenes peremű 
tál oldaltöredéke plasztikus díszítéssel, — a bronzkor végére, átmeneti szakászába helyezhető az 
egyetlen kiegészíthető edényünk, amely fényes, feketeszínű. Lehetséges, hogy ez a típus már 
inkább a korai vaskor elejét mutatja. — A 3—4. réteg, részben az 5. is, a késői bronzkor—korai 
vaskor népességének időszakos, de gyakori települését mutatja. — Ebben a rétegben ismét talá
lunk az előbbieknél régibb, a korai bronzkorba tartozó edénytöredékeket (5. kép 2), és az előbbi, 
általános típusoknál szintén régibbek a Budapest területén máshonnét is ismert vatyai kultúra 
edény töredékei (5. kép 4). Az északpannón mészbetétes edények kultúráját egy kis edény töredéke 
képviseli (5. kép 3). A régibb és mélyebb beásások nyomát mutatja, hogy a 3—4. és részben a 



1. kép. A Remete-barlang látképe DNy-ról 
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4—5. réteg együttesen begyűjtött anyagában 
előfordul egy talpcsöves edény töredéke és réz
kori jellegű bütyökdíszítés is. A kerámián 
kívül több csonteszköz, főként árak, meg
munkált agancsdarabok kerültek elő ebből 
a rétegből, valamint patt intott kőpenge is elő
fordult. Két vadkan-agyarból készült nyakék 
egészíti ki a mintegy 2,5 m mélységig tartó 
réteg gazdag leletanyagát (6. kép). 

Az 5. réteg régészeti leletanyaga vi
szonylag szegény, képződése alatt az ember 
alig fordult meg a barlangban. Csupán néhány 
bronzkori edénytöredék került felszínre, ezek 
azonban közelebbi meghatározásra, alkalmatla
nok. Ebben a rétegben szintén találunk csont
eszközöket, levágott, megcsiszolt szarvasagan
csokat, egy szintén agancsból készült, félkész 
állapotban maradt halászó-nyílhegyet és egy 
töredékes agancskapát, amelynek szögletes 
nyéllyukját fémeszközzel készítették (7. kép). 

A 6. réteg (kultúrréteg) nagyobb meny-
nyiségű anyaga egészében bronzkori. A több 
százra tehető cseréptöredék között legnagyobb 
számban nagyméretű edények oldal- és fül-
töredékei találhatók, amelyek éppúgy tartoz
hatnak a bronzkor korai, mint későbbi szaka
szába. A 8. képen a 6. réteg néhány fino
mabb, díszített edénytöredékét mutatjuk be, 
ezekkel együtt átfúrt kőbalta és egy dör-

zsölőkő került elő. — A 6—7. réteg a bronzkor alsó határát jelzi lelőhelyünkön. A 7. ré
tegben még előfordul bronzkori jellegű edénytöredék, alsó szintjében azonban már rézkori 
kultúrát tartalmaz. A leletanyagból elsősorban egy nagyméretű, kanellurákkal díszített, felül 
háromosztású fület kell megemlítenünk, amely a péceli kultúrába tartozik. A leletanyag nagyobb 
része az únyi csoporthoz áll legközelebb, — ebbe a kultúra-csoportba sorolhatók azok a kerámia
töredékek is, amelyeket a 9. képen mutatunk be. — A 7 - 8 . réteg határán a rézkori ember 
élt a barlangban, csekély leletanyagunk azonban azt mutatja, hogy huzamosabb ideig nem 
telepedett meg. 

A 8. réteg szegényes leletanyaga szintén arra mutat , hogy képződése alatt ember alig 
járt a barlangban, amit esetleg a kőszóródás is indokolhatott. A csekély anyag annyira vegyes 
kultúrájú és korú darabokat tartalmaz, hogy nézetünk szerint csak utólagos gyűjtésből és való
színűleg nem a rétegből származhat. Az edénytöredékek között vegyesen találhatók a korai, 
későbronzkori, valamint kelta jellegűek. 

A barlang egyik legrégibb településére mutat a 8—9. réteg határán húzódó vékony 
kultúrréteg, amelyet leletei alapján a 9.-hez kapcsolunk. A kultúrrétegből, ill. a 9. réteg felső 
szintjéből elsősorban két őrlőkő érdemel figyelmet, amely esetleg azt bizonyíthatja, hogy a 
barlangnak ezen a mélyen fekvő szintjén nemcsak átmenetileg fordult meg az ember, hanem 
valószínűleg hosszabb ideig tartózkodott itt. Említésre méltó két csontból, ill. agancsból készült 
eszköz: egyik egyszerű, durván megmunkált, átfúrt fejsze, másik rendkívül finoman csiszolt, 
csákányszerű eszköz (10. kép). A kerámia egészen kis mennyiségű. Csupán néhány, durva, vastag
falú edény fültöredékét találjuk, ezek a neolitikumba tartoznak, de a kultúra pontosabb meg
határozására sem jellegük, sem számuk nem elegendő (11. kép). A töredékek nagyobb része átme
neti jellegű a neolitikum vége és a korai rézkor között. 

2. kép. A barlang bejárata 



3. kép. A Bemete-bar-
lang rétegmetszete; 

Folia Arch. VI (1954) 
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A 9. réteg alsó részében, amellyel a 
barlang holocénje záródik, edénytöredék már 
nem került elő. A régészeti leletanyag csont
eszközökből áll. Ezek jól csiszolt árak és meg
munkált agancsdarabok (12. kép). Az utóbbiak 
agancs kapafejek, amelyeknek éle — kész álla
potban — az agancsba foglalt kőeszköz volt. 
Egyik legrégibb szerszáma a holocén őskori kul
túrának, amelynek eredete a mezolitikumba és a 
késői paleolitikumba vezethető vissza és amely 
többször szerepelt a paleolitikum-mezolitikum-
neolitikum közti kapcsolat kutatása során. Ezek 
az eszközök, amelyek a késői paleolitikum gaz
dálkodási viszonyai terén bizonyos kérdéseket 
is felvetettek,4 valóban jól mutatják a, bar
langban a holocén alsó határát és kiegészítő 
adatot szolgáltathatnak majd a neolitikum és 
mezolitikum közötti összefüggések nálunk még 
elhanyagolt kutatásához. 

A Remete-barlang őskori anyagának 
formái általánosan ismertek — újabb típus 
nem került felszínre — s az egyes tárgyak csu
pán kiegészítik azt a képet, amelyet a főváros 
területén levő lelőhelyek által már ismerünk. 
A neolitikus jellegű leletanyag a Budapest 
területén előkerült régibb és fiatalabb vonal
díszes kerámia műveltségéhez tartozhat, — va
lószínűnek látszik, hogy a 9. rétegben talált 
csont- és agancseszközök ebből a korszakból 
származnak.5 A péceli kultúrába tartozó leletek 
az únyi csoport jellegzetes formáinak megje
lenése révéii érdemelnek figyelmet, amelyek 

az országnak ezen a részén viszonylag ritkábbak. A város területén azonban a péceli kul
túra telepe több helyről ismert.6 A bronzkor korai szakasza a főváros egész területén gyéren 
képviselt, második periódusa azonban bizonyos mértékig folyamatos továbbfejlődést mutat 
a későbbiek felé. A Bocskai út, az ehhez közel eső Haladás sportpálya területéről, távolabb 
a Fehérvári útról, a Kamaraerdőből ismerünk korai bronzkori nyomokat,7 a Duna bal partjáról 
pedig még kevesebb helyen találjuk ennek a korszaknak emlékanyagát.8 Egészen kis mértékű 
településre mutat a Remete-barlang anyaga is. A főváros területének nagyobb arányú betele
pülése a bronzkor 3. periódusában kezdődik, ami lelőhelyünk rétegeinek anyagán szintén meg
mutatkozik. Feltűnő, hogy a Remete-barlangban a bronzkor második felében, főleg végén járt 
gyakrabban az ember, huzamosabb tartózkodását tűzhelyréteg bizonyítja, s ez még feltűnőbb 
a bronzkor végére, a korai vaskor elejére helyezhető rétegekben. A bronzkor végső szakaszából 
Budapest területén Gsak szórványos leleteink vannak, s így a bronzkor—koravaskor közötti átme
neti jellegű, viszonylag gazdag leletanyagot helyes lenne párhuzamba állítani az ekkor 
lezajlott népességi változással. — Csekély korai vaskori anyagunk analógiái a város területén 
szintén több helyről ismertek.9 A lelőhely legfelső őskori rétege feltűnően gazdag, és egészen 
valószínű, hogy a kultúra népessége azonos volt azzal, amely a Tabán—Gellérthegy területén 
élt,10 és amelynek nyoma a budai oldalon Békásmegyeren is előkerült.11 Ez a bennszülött, keltá
éra viszkusz népesség az i .e. I . századtól az i. sz. I . század közepéig élt itt. A későbbi korok lelet
anyagát, analógiáit bőségesen ismerjük a főváros számos helyén. A lelőhely őskori anyagát 
áttekintve megállapíthatjuk, hogy rétegeiben a neolitikum, a rézkor (péceli kultúra), korai 

4. kép. A barlang rétegsorának vázlatos szelvénye; 
Folia Arch. VI (1954) 1. ábra után 



bronzkor, késői bronzkor (északpannón mész
betétes edények kultúrája, vatyai kultúra), 
nagyobb mennyiségű lelettel ennek végső, át
meneti szakasza, a korai vaskor (váli csoport), 
majd szintén nagyobb számú edény töredékkel 
a kelta (késői) kultúra ismert. A barlangban az 
őskori ember csak egy-egy esetben tartózko
dott hosszabb ideig, amit a holocén rétegegyüt
tesben a 8—9. réteg határán vékonyabb, fel
jebb a 6. és 3. vastagabb tűzhelyréteg jelez. 
A rétegek képződése a jelenkor folyamán na
gyon gyors volt és a viszonylag kisebb idő
szakok között tetemes vastagságú kitöltés
anyag halmozódott fel, amelyben a leletanyag 
a települési szintekhez mérten csak szórványos. 
Annak ellenére, hogy a lelőhelyen szinte ideális 
sorát találjuk a kultúrák egymásutánjának, a 
barlangban az ember — a fenti szintektől 
eltekintve — csak ritkán fordulhatott meg, 
amit bizonyítanak az állati maradványok is. 

Az állattani leletanyagot Bökönyi S. 5. kép. Bronzkori jellegű edénytöredékek 
határozta meg, aki vizsgálatának eredményét a 4- rétegből 
az alábbiakban közölte : A Remete-barlang 
alluviális rétegeiből összesen 373 állati maradvány került élő. Ezek 21 emlős- és néhány (egy
előre meghatározhatatlan) madárfajhoz tartoznak. Az emlősök között 6 házi- és 14 vad állatfaj 
van. (A 21. faj az ember.) Az egyes fajok rétegek szerinti előfordulásáról az alábbi táblázat 
tájékoztat : < 

Beteg 

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 

Lepus europaeus Pali. — mezei nyúl + + + 
Sciurus vulgaris L. — móktis + 
Sus scrofa férus L. vaddisznó + + + 

> * • • ; . 

Sus scrofa dorn. L. — házidisznó + + + + + + + + 
Bos primigenius Boj. — őstulok . -h + " + 
Bos taurus L. —- szarvasmarha + + + + + + + • 
Ovis aries L. juh, és 
Capra hiscus L. — kecske -'.+ + + + + + + + 
Cervus elaphus L. — gímszarvas + .+ + + • +_ . ' + + + 
Capreolus capreolus L. — őz +. ;f 
Equus caballus L. — ló + .+ " \+ . 
Lynx lynx L. — hiúz -f + 
Felis silvestris Schreb. — vadmacska S#c + 
Gulo gulo L. — rozsomák + 
Martes sp. — nyuszt v. nyest + 
Mêles mêles L. — borz + + 
Ursus arctos L. — barna medve + + 
Vulpes vulpes L. — róka + ' + .+ + 
Canis lupus L . — farkas + 
Oanis familiáris L. — eb +... + + 
Homo sapiens — ember + 



6. kép. Csonteszközök, ékszerek a barlang 4. rétegéből 
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7. kép. Agancseszközök a barlang 5. rétegéből 
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Á fauna jellemzője'a'Vadállatcsontok nagy száma. E jellemvonása alapján a fauna elüt 
minden eddig ismert közép-európai neolitvégi, bronzkori faunától. Különösen sok vadállatcsont 
fordul elő a felső rétegekben, így pl. a 2—4. rétegben a lelőhelyen talált 14 vadállatfajból 11 van 
meg. A vadállatok között leggyakoribb a szarvas — mint az szinte minden őskori lelőhelyen tapasz
talható —, de feltűnően nagy számmal szerepelnek a macskafélék (hiúz, de különösen a vadmacska), 
s szintén igen gyakori a róka is. A vadállatoknak ez a nagy száma (legalábbis ami a fajszámot 
illeti) valószínűleg a bronzkor folyamán végbement klíma-változással kapcsolatos erős beerdő-
södés következménye, gondolhatunk azonban esetleg arra is, hogy az őskori lakosság csak 
menedékhelyül használta a barlangot, ott hosszabb ideig nem tartózkodott. így a talált állat
csontanyag az ottlakók állattenyésztéséről és annak a vadászathoz való arányáról nem adhatott 
hű képet. — Egyébként az egész vadállat-fauna tipikusan erdei jellegű, mindössze többé-kevésbé 
a nyúl és a rozsomák más jellegű. Az utóbbi — amely a tundrák állata — a jégkorszak óta nem 
került elő közép-európai holocén lelőhelyről, s az itteni előfordulása az első a közép-európai jelen
kori rétegekből. — A háziállatok között a szarvasmarha a leggyakoribb. Ez csaknem kivétel nélkül 
valamennyi őskori telep anyagára jellemző. A szarvasmarha két típussal szerepel, a primige-
niusszal és brachycerosszal. Gyakoriságára nézve utána a juh—kecske-csoport, majd a sertés 
következik. A ló és az eb csak egy-két csonttal képviselt. 

n 
A BARLANG ÓHOLOCÉN-PLEISZTOCÉN RÉTEGEI 

A MAGYAR KÉSŐI PALEOLITIKUM KÉRDÉSEI 

A barlang alsóbb, a holocén korúaknái idősebb rétegei: vörösbarna — majd sárga, löszös 
—• agyag, kőtörmelékes, rozsdavörös agyag, és végül sárgaszínű, homokos, köves agyag, amelyet az 
ásatás csupán érintett. A rétegek sorrendjében ezek a 10—13. rétegek (4. kép). Ügy tűnik, hogy 
az első zavartalan réteg a sárga löszös agyag volt, amely vízszintesen fekszik a rozsdavörös színű 
rétegen, és a jelenleg még ismeretlen vastagságú, homokos, köves agyagon (11—13. rétegek). 
Az utolsó kettőt az ásatás kis területen metszette, s a közölt adatok szerint 10,5 m mélységig 
jutott.12 

A négy alsó réteg az őslénytani leletek és a faszénmaradványok vizsgálata alapján poszt
glaciális, ül. pleisztocén korú.13 Az utóbbi vizsgálat csupán a vörösbarna réteg anyagán történ
hetett meg. A 19 faszéndarab feldolgozásából nyert flórakép „majdnem kizárólag lombosfákból 
áll, csak 1 db fenyőmaradvány szerepel közöttük. Ez utóbbi arra enged következtetni, hogy a 
széndarabok keletkezési ideje nem sokkal a jégkor utáni vegetáció-fejlődéstörténeti fenyő—nyír
kora után volt. A lombosfák közül a legtöbb Quercus robur és Qu. petrala, majd a cf. Corylus 
maradványának bizonyult. Ezek az eredmények együttesen a faszénmaradványok keletkezési 
idejét nagy valószínűséggel a fenyő—nyírkor után következő óholocén mogyorókorba utalják, 
amely i. e. 8000-től 5000-ig tartott."14 A réteg tehát posztglaciális, művelődéstörténetileg mezo-
litikus (korai mezolitikus) korú. Feltűnő, hogy a rétegben, amelyet nem nevezhetünk legfelső 
pleisztocénnek, hanem csupán posztglaciálisnak, legrégibb holocénnek, még Ochotona, Lagopus 
fordul elő. Kifejezetten jégkori, arktikus fajok nincsenek. A mélyebben fekvő sárga, löszös agyag
ban szintén Ochotona, Cricetus, Dicrostonyx, Microtus arvalis-agrestis, Microtus nivalis, a nagyobb 
emlősök közül róka, farkas, ló, orrszarvú, rénszarvas, bölény maradványai kerültek felszínre.15 

— A két legalsó réteg korábbi meghatározását, amely szerint a sárgaszínű a W. 2—3. időszakot 
tükrözi, a rozsdavörös a W. interstadiálist jelöli,16 egyelőre bizonytalannak kell tartanunk. A leg
alsó rétegből őslénytani maradvány nem került elő. A barlangi medve a W. 2-től a W. 3-ig ugyan 
jellemző lehet, az utolsó glaciális periódus végétől azonban a preboreális mogyorókorig is réteg
hiánnyal kellene számolnunk. A korábbi, még Würm-kori barlangi kitöltésekben — Jankovich-
barlang felső rétege, Peskő, Kiskevélyi barlang — szintén Ochotona, hódfaj, rén, havasi pocok stb. 
szerepel, csupán a pilisszántói kőfülke rétegei mutatnak átmenetet egy már enyhültebb éghajlatú 



idó'szak felé (boróka, szil, kőris, tölgy).17 Ezek mellett steppei rágcsáló fajokat találunk, amelyek 
a W. 3. második felében, végén még nagyobb számban tűnnek fel. Kérdés emellett, hogy az arktikus 
fajok fennmaradásával meddig számolhatunk, amikor adataink szerint még a mogyorókor elején 
is vannak Würm-kori fajok. A rozsdavörös agyag korbeli helyzetét a barlangi medve, erdei szarvas 
bizonyítja, — a felette levő azonban a 2. glaciálistól a 3-ig terjedő' és rétegtanilag a legkevésbé tisz
tázott időszakot foglalná magában. Bennünket azonban i t t csupán a vörösbarna agyagréteg 
érdekel, amelynek kora a fenyő-nyírkor végére, a preboreális, boreális mogyorókor elejére helyez
hető, s amely alsóbb szintjében az egyetlen, holocénnél régibb korú régészeti leletet adta. 

8. kép. Középső-bronzkori jellegű cserepek a 6. rétegből 

A korai mezolitikus lelet egy 21,5 mm hosszú, 4,8 mm széles és 1,6 mm. vastagságú obszi
dián penge, amelynek nyersanyaga Tokaj vidékéről származik. Közöljük a tárgy erősen fel
nagyított képét, amely bizonyítékul szolgálhat megmunkálásának módjára nézve (13. kép). 
A jobb oldali élen legfeljebb használati csorbák vannak, — a bal oldali élen pedig csak rendkívül 
csekély megmunkálás látható. A penge alsó részén, az eszköz hátoldalán kis „bulbe de percussion" 
látható, amely mutatja, hogy magkőről hasították le. Az alsóbb rétegeknek ez az egyetlen kis 
eszköze látszólag a tompított hátú pengékhez kapcsolható, ami ismét közelebb visz a pleisztocén
hez, a paleolitikus jellegű kultúrákhoz. Ezt támogatja hasonmásainak említése a pilisszántói 
kőfülkéből, a Kiskevélyi, Jankovich-barlangok felső rétegéből.18 A Remete-barlang pengéje 
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9. kép. Rézkori (péceli kultúra) jellegű edénytöredékek a barlang 7. rétegéből 

azonban ezeknél fiatalabb, korát a Würm végétől kb. 9000 év választja el, s eddigi ismereteink 
mellett nem azonosíthatjuk az ún. „mikrogravettes csoport' '-tal, amelynek megjelenési ideje, 
valamint élettartama is eléggé bizonytalan. 

Az egyetlen penge alapján sajnos nincs elegendő bizonyítékunk arra, hogy a kultúra, 
amelybe tartozott, összefüggésben állt-e a késői gravettiennel, a pilisszántói jellegű mikrolitikus 
iparral, a „magdaleni"-vei vagy lösztelepeink műveltségével, — a gravetti kultúra fejlődése, 
jégkor utáni továbbélése azonban ezt egészen valószínűvé teszi. Ezeket a kultúrákat korábban 
„magdaleni"-nek neveztük, s az újabb kutatás nem csupán dunántúli barlangjaink, hanem a 
bükki paleolitikus lelőhelyek felső pleisztocén rétegének kultúráját is ennek tartotta.19 Az elne
vezés használata azonban már nem fedte azt a kulturális tartalmat, amelyet kapcsolataik vizs
gálatával kimutattunk.20 Hillebrand J . már 1935-ben észrevette, hogy a pilisszántói típusú mikro-
litika a swidry kultúrával mutat kapcsolatot, és mind ő, mind még korábban más kutatók érin
tet ték bizonyos vonatkozásokban ennek a műveltségnek keleti összefüggéseit.21 Ez az észrevétel 
azonban nem vonatkozott sem a pilisszántói jellegű barlangi leletekre, sem pedig a lösztelepek 
anyagára, tehát általában a magyar „magdaleni"-re. Lösztelepeinket a régibb kutatás éppen a 
nyugat-európai magdalenivel hozta kapcsolatba, — Ságvár meghatározása és ennek nyomán az 
összes magyar lösztelepeké egyértelműen a nyugat-európai összefüggéseket tételezte fel.22 

Ugyanakkor azonban a környező területeken, így pl. a csehszlovák területen vannak magdaleni 
jellegű leletek, ilyen korú barlangi, sőt szabadtéri leletegyüttesek, — bár elnevezésük többnyire 
i t t sem fedi a lényegében gravetti tartalmú műveltség továbbélését. A tompított hátú pengékre, 
gravettekre nézve már 1951-ben felmerült annak gondolata, hogy ezek keleti, gravetti behatást 
jeleznek a tőle idegen kultúrában (Szeleta-barlang).23 A pilisszántói jellegű iparról összehasonlító 
vizsgálatával kimutattuk, hogy eredete a keleti későaurignaciba nyúlik vissza, amely valószínű-
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10. kép. Csent- és aganeseszköz a barlang 9. rétegének felső szintjéből 

11. kép. Neolitikus jellegű edényfülek a 9, réteg felső szintjéből 

Sí 



leg észak felől érkezett területünkre, — útja esetleg azonos lehetett a Kosztyenki-jellegű eszközö
kével, a W. 2-ben már kimutatható, de később többször megismétlődő kulturális áramlaté
val.24 A lösztelepek kultúrájának helyesbített meghatározása ezzel együtt merült fel, átértéke
lésük éppúgy megtörtént, mint a környező más közép-európai telepeken,25 bár a korábbi elne
vezés helytelen használata mellett az ilyen irányú származásukra már korábban is utaltunk. 
— A Remete-barlang leletével kapcsolatban tehát újra rögzíthető késői paleolitikus kultúráinak a 
keleti gravettihez való tartozása, valamint az is, hogy a „mikrogravettes-csoport" szintén 
ennek változata. Az utóbbinak a swidry kultúrával tar tot t kapcsolatáról azonban meg kell emlí
tenünk, hogy ez nem csak a posztglaciálisban, hanem lényegesen régebben is élt,96 így tehát a 
behatása, egyben a mikrogravettes kultúra kezdete, lehet régibb is. Kozlowski szerint ez ,,már" 
epipaleolitikus kultúra, közvetlenül a mezolitikum alatt fekszik.27 Korát és egyben gazdaság
történeti helyzetét is jobban körülírva : olyan kultúra (epipaleolitikus), amely a W. 3. és a növény
zet-fejlődéstörténeti mogyorókor között élt (értelemszerűen tehát már posztglaciális), de gazdál
kodási módja a paleolitikumhoz kapcsolja. Továbbélő késői paleolitikus jellegű, egyidejű a nyugat
európai késői magdalenivel, csoportokra tagolt, lényegében magdaleni—gravetti összetételű 
északnyugat-európai csoportjaival (Federmesserkultur),28 melyek éppúgy, mint Közép-Európa 
különféle „paleo-mezolitikus" kultúrái, a kelet-európai posztgravetti, a mezolitikumba vezetnek át. 
Az a kultúra, amelynek a Remete-barlang pengéje csupán csekély nyoma lehet, a kormeghatá
rozás szerint nem epipaleolitikus, hanem már mezolitikus, posztglaciális korú. Történeti szem
pontból valószínűnek látjuk, hogy a mezolitikum kezdetén mintegy „késői epipaleolitikum" még 
a rendkívül hosszú ideig továbbélő paleolitikus jellegű műveltséghez tartozott. Ez azt jelenti, hogy 
feltevésünk szerint a W. végi barlangi mikrolitika egészen a mezolitikumig fenntarthatta magát. 

Epipaleolitikumunk valószínűleg gravetti—swidry, majd swiderio—tradenoisi (korai tar-
denoisi) összetételű a mezolitikum elejéig, területünkön a késői paleolitikum gravetti alapokon 
fejlődött, amely azonban nem feltétlenül Kosztyenki-csoport is. A keleti gravetti kapcsolatban 
állt a swidryvel, csoportokat alkotott, túlélte az utolsó glaciális periódust és késői, továbbélő 
fokozataival, amelyek más kulturális elemekkel vegyültek, a korai tardenoisi, swiderio—tarde-
noisi (ennek tagja az ún. ,,dunai tardenoisien") kultúrában megy át a mezolitikumba, A mezo
litikum kezdetén még mindig felismerhetők bizonyos gravetti, posztgravetti, egymástól sokszor 
távoleső elemek. A W. 3-kori fiatal keleti gravettitől a későglaciális időn keresztül a mezoliti
kumig, különböző helyi jellegű változatai, kevert jellegű csoportjai révén egész Közép- és Kelet-
Európában kulturális kapcsolat állott fenn.29 

A Remete-barlang kultúrája tehát — ha az egyetlen pengét kultúrameghatározónak 
tarthatjuk — a fenyő—nyírkor végén, a mogyorókor elején élt. Akár mezolitikus, akár pedig paleo
litikus jellegű jégkor utáni műveltséghez tartozott, valószínű, hogy régibb kultúrákra vezethető 
vissza. Korábban, részben még a W. 3-ban, a Dunántúl ÉK-i szögletében az ún. mikrogravettes 
csoport volt elterjedve. Ez a területileg is közelfekvő, swidry-színezetű pilisszántói jellegű ipar 
önálló műveltségnek alig tartható, a gravettinek egy fiatal változata, sőt esetleg csupán a késői 
gravetti népesség egy részének átmeneti tanyahelyeit jelzi. A mikrogravettes csoport kora az 
eddigi adatok alapján a W. 3.-raés^az'azt közvetlenül követő időszakra helyezhető, — lelőhelyei
nek rétegtani viszonyai és egyes paleontológiái adatok miatt megjelenésének legkorábbi 
ideje is némileg bizonytalan.30 — Fiatalabbnak, de nem mezolitikusnak tartjuk a honti lelet
anyag kultúráját, amely szoros kapcsolatban állt a fiatal, W. 3-kori gravettivel és kétségtele
nül abból alakult ki. Minthogy a magyar területen swidry kultúrát nem ismerünk, csupán beha
tása található, ugyanakkor pedig a lengyel terület kultúrája is a keleti későaurignaci tovább
fejlődésnek tartható, a magyar és a környező területek csoportjainak ma még kevéssé ismert 
történeti fejlődése ebből az időben és térben átfogó későaurignaci — keleti gravetti komplexumból 
indult el. A gravetti kultúra körének még szét nem választott csoportjai, változatai — melyek
nek kialakításában idő, távolság, a népesség mozgása, kulturális érintkező-területek, elkülönülő 
csoportok és műveltségi áthatások vettek részt — a Würm 2-től a jégkor végéig éltek. Az utánuk 
következő időszakban részben fennmaradva, részben helyi csoportjaik révén a mezolitikumig 
folytatódtak. 
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12. kép. Csont- és agancseszközök a barlang 9. rétegének alsó szintjéből 
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A Wurm 2—3. komplexum földtörténeti, paleoklimatológiai, rétegtani téren a ma
gyar paleolitikum leghomályosabb szakasza, és valóban komplexum kulturális, történeti szem
pontból is, amelyhez még csekély számú vagy nem kielégítően ismert nyíltszíni lelőhelyek, 
problematikus barlangi leletanyagok adnak hiányos, bizonytalan képet. Ez a kép nem sokkal 
határozottabb Közép- és Kelet-Európa más, lelőhelyekben, telepekben gazdagabb, a korszak kutatása 
terén előrehaladottabb részein sem, és így azt gondoljuk, hogy ennek oka nem egyedül a kutatás 
hiányában, hanem módszereiben, célkitűzéseiben is keresendő.31 A magyar késői paleolitikumban 
kevés az adat, a lelőhely, az anyag, és a részlettanulmányok is hiányoznak ahhoz, hogy 
jelenleg ennek a korszaknak népességét, életét, kultúráját történeti fejlődésében, folyamatá
ban tisztán láthassuk. Mégis szükségesnek látszik, hogy a magyar késői paleolitikum néhány 
kérdését felvessük és vázlatosan összefoglaljuk azokat a következtetéseket is, amelyeket a nagy
mértékben kiegészítésre váró adataink, lelőhelyeink vizsgálata alapján ma feltevésként levon
hatunk.32 

A későaurignaci—keleti gravetti kultúra megjelenésének ideje Magyarországon a W. 2-re 
tehető, fejlődését tar tva szem előtt feltételezhetjük, hogy már korábban megjelent, mint a nyuga
tabbra, fekvő vidékeken.33 A gravetti előtt az aurignacit34 találjuk a Bükk-hegységben, ennek a 
kultúrának azonban települési módja éppúgy, mint eszközkészlete eltér a „késői fokozat"-tól, 
ill. az idegen elemekkel jelentkező korai keleti gravettitől. Kétségtelen, hogy gazdálkodási módja 
is más, mint a gravettié, amely újabb eszközformáival, nyíltszíni településével, számos kulturá
lis jellegzetességével ismert. A bükki aurignaci I I . a klasszikus kultúra-fokozatokhoz közelebb 
áll és a „későaurignaci" nem nevezhető ennek „késői" fokozatának. Az aurignaci és gravetti 
kultúra, valamint az utóbbi és a vele párhuzamosan élt műveltségek között nem egyszerű kora
beli eltérés, hanem alapvetőbb, tartalmi eltérés van. A gravetti megjelenését idegen népesség 
behatásának, népességcserélődésnek kell tartanunk, amit keleti kapcsolatai, eszközformái, tele
pülései bizonyítanak.35 A Kárpát-medence területének gravetti műveltségét sokkal kevésbé 
képzelhetjük a gazdasági, társadalmi fejlődéssel együttjáró, az aurignacien termelési módjának 
belső változásával összefüggő jelenségnek, mint ilyen vándorlással együttjáró, a késői paleoliti
kum fejlődését alapvetően meghatározó, kialakító tényezőnek. A kultúra megjelenésének valóban 
kétféle módja lehetett : idegen elemek térhódítása, vagy a legutóbb Fr. Prosek által is felvetett 
belső, helyi fejlődés, gazdálkodási változás.36 Az utóbbi azonban nem magyarázza meg kellően a 
szerszámformák lényeges változását, — nemcsak hirtelen kialakult, hanem új eszközök fellépését, 
a közép-európai gravetti telepek számos jellegzetességét, a hegyvidéki után síkvidéki, folyómenti, 
barlangi után szabadtéri települését, a földbe mélyített lakóhelyeket, a közép- és kelet-európai 
terület kultúrája közötti feltűnő kapcsolatot, egyes eszközök, a művészeti tárgyak jól körül
határolható elterjedését, vagy a vadászatban valószínűleg a gazdálkodási alap megváltozását. 
Ugyanakkor nem zárhatjuk ki teljesen a helyi, belső fejlődés lehetőségét sem, — nem lehetetlen, 
hogy az aurignacien is fejlődött, alakult még azon időszak alatt is, amikor már a gravetti elterje
dése, behatása kezdődött. Egyes telepeken, amelyek már nem a W. 2. első részébe tartoznak, 
régibb, középsőaurignaci jellegeket találunk.37 Amikor ezeket csupán továbbélésnek vagy éppen 
a népességmozgással együttjárt elszigetelődésnek, a kulturális változás fennmaradó jeleinek 
tartjuk,38 egyben némileg igazoljuk a gravettinek az aurignaciból való fejlődését is. Számos 
elkülönült csoportot, továbbélést, maradványnépességet, rezervátumot tételezünk fel, ezek szinte 
a gravetti egész időtartamán keresztül megtalálhatók.39 Ezek a jelenségek azonban mégsem 
vethetők össze azokkal, amelyek sokkal inkább idegen népesség megjelenéséhez kötik a közép
európai gravettient. 

A gravetti behatása a Kárpát-medencébe valószínűleg kétirányú, DK-ről és EK-ről 
történhetett, a két útvonal közül azonban csupán az utóbbi látszik biztosnak. A DK—ÉNy 
irányú vándorlás kérdését különösen az osztrák kutatás tartja szem előtt. A későaurignaci— 
gravetti telepek főként Ausztria nyugati részén találhatók,40 a lösz-elterjedés szélén fekszenek, 
— Fr. Brandtner szerint valósággal összezsúfolódnak, azonban nem állandó tanyahelyek. 
Valószínű tehát, hogy itt egy DK-ről érkezett áramlat rekedt meg.41 A keleti későaurignaci, 
ezen belül a Kosztyenki-jellegű műveltség északi útja kétségkívül kimutatható a keleti, középső-



orosz, ukrán lelőhelyek és a közép
európai telepek kapcsolata alapján. 
Ezeket az összefüggéseket elsősorban 
a csehszlovák, alsó-ausztriai és a jel
legzetes Don vidéki, tehát földrajzilag 
egymástól távol fekvő területek vi
szonylatában és a fontosabb eszköz-
formák stb. alapján vizsgálták, — na
gyobb figyelmet kell fordítanunk azon
ban a Kárpát-medencéhez sokkal köze
lebb fekvő podóliai, Prut és Dnyeszter 
vidéki lelőhelyek nagy csoportjára, 
amely a kultúra elterjedése szempont
jából még nagyon elhanyagolt.42 Fel
tételezhető, hogy a keleti kultúra be
hatása közvetlenebbül erről a terület
ről érkezhetett a Kárpát-medencébe, 
— továbbá a morva-vidék felé is. — 
A keleti behatás első hullámát a Kár
pát-medencében egyelőre még alig tud
juk kimutatni, mégis felvethetjük azt 
a gondolatot, hogy a behatás először 
az EK—K-ről övező hegyvidéken, a 
folyó völgyekben, Szlovákia és esetleg 
Erdély területén történhetett meg. I t t 
korábban a magyar barlangi aurignaci 
lelőhelyekkel részben egykorú lelőhe
lyeket ismerünk, amelyek még nem 
gravettiek, de egyesek már ennek a 
kultúrának korai behatását mutatják. 
A kelet-szlovákiai aurignacienben Bar-
ca I I . és a Hernád-völgyi települések 
még nem gravettiek, koruk a W. 1 — 2. 
interstadiális (annak vége),43 csupán 
Barca I . kőiparának, településének 
egy része mutat fiatalabb jelleget 
(W. 2.).44 A kasovi leletanyagban már késő-aurignaci vonások ismerhetők fel, Cejkov pedig 
már valószínűleg a gravettibe tartozik, amelyben azonban aurignaci elemek is vannak.45 Az előt
tünk még alig ismert Kehnec leletanyaga rétegtanilag szintén az interstadiális és a W. 2. határára 
helyezhető.46 Ezeken a helyeken esetleg az aurignacien lassú gravettivé válására lehetnének nyo
maink, mégis inkább a W. 1—2. interstadiális és a W. 2. határán, a stadiális elején kapott beha
tásra gondolunk, — tehát korai helyzetükkel átmeneti kulturális jellegűek lehetnek. A kelet
szlovákiai aurignacien azonban iparával többnyire eltér mind a gravettitől, mind pedig a valódi 
középsőaurignacitól. Kedvező lenne feltételezni, hogy ez a kultúra a bükki aurignacitól területi
leg különállva, helyi csoportot alkotott az interstadiális második felében, miközben a bükki 
aurignaci a W. 2-t közvetlenül megelőző időben az újabb hatásoktól érintetlen maradt. A magyar 
aurignacien I I . és nyíltszíni késó'aurignaci kultúránk között semmiféle genetikai kapcsolat nem 
lehetséges, s az előbbi teljesen eltérő jellegű a kelet-szlovákiai csoporttól is. 

A keleti aurignaci kultúra DK-i irányból bejutott Erdély területére, ahol néhány 
középső—késó'aurignaci lelőhely jelzi a nyomát. Legfontosabb közülük a magyarbodzai telep,47 

amelyet Roska M. és H. Breuil középsőaurignacinak, Hillebrand és Mottl pedig későaurignaci-
nak tartott,4 8 s kora a W. 2-re helyezhető. Breuil szerint a telepen a késó'aurignaci hatásai is 

13. kép. Obszidián penge a barlang 10. rétegéből. Kb. hat és 
félszeres nagyítás 
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felismerhetők.49 Eszközeinek származása kizárólag a keletebbre fekvő területekről képzelhető el. 
A Kárpátokon túl fekvő román, észak-beszarábiai aurignaci kultúra szintén a távolibb délorosz
ukrán és középső-orosz területről kapta eszközformáit, s egész fejlődése szorosan kapcsolódik 
a keleti aurignaci fokozataihoz.50 Másik erdélyi lelőhely, amelyet szintén fiatalabb aurignacinak 
tartunk, Krecsunesd (Craciunesti). Mindkét település a Bodza völgyében helyezkedik el, amely 
bejáratot képez a Kárpátokon keresztül, mindkettő szabadtéri település.51 Rétegtani helyzete 
egyiknek sem biztos, újabb adatok nem állnak rendelkezésünkre, leletanyaguk alapján azonban 
megállapítható, hogy a kultúra Erdélybe valószínűleg két úton is bejutott. A további kutatás 
szempontjából különösen Magyarbodza és a környékén ismert többi lelőhely érdemel figyelmet.52 

A kapcsolatok, az elterjedés, általában a DK—ÉNy irányú vándorlás vagy belső népmozgás 
a fiatal aurignaci és gravetti kultúrának egyik további kutatást igénylő kérdése. 

Magyarországon az egykor Ipolysághoz tartozó terület és Parassa I—II. leletanyaga 
az egyetlen, amelyet már a W. 2—3. komplexum korai szakaszába, a W. 2. bevezető, első felébe 
tartozónak, kulturálisan pedig az aurignaci és gravetti közötti átmeneti jellegű településnek 
kell tartanunk.53 A leletanyagban középsőaurignaci elemek keverednek fiatalabbakkal, a jel
legzetes gravetti típusok azonban még hiányzanak.54 A részben aurignaci, részben gravetti típusú 
eszközök között pengék uralkodnak, egyes példányok megmunkálása azonban, mint a „lame à 
cran"-típushoz közel álló forma, a vakarópenge és különösen a vésők, a leletegyüttes korai 
későaurignaci—gravetti kultúrájára mutatnak.55 Más közép-európai telepeken, amelyek a 
gravettien fiatalabb tagjai, sőt már Willendorf I I /5 . rétegében is ezek mellett gravetthegyek is 
találhatók, s a fiatalabb lelőhelyeken általános a tompított hátú penge, mikrolitika. Ha a 
magyar lelőhelyek helyzetét tekintjük a környező területek és a magyar terület fiatal, késői paleo-
litikumában, úgy kultúrájuk és koruk éppen a kulturális változás idejét, körülményeit mutatja. 
Úgy látszik, hogy a Kárpát-medencében, mint a nyugatabbra fekvő vidékeken is, ez a változás 
nem volt lassú. Willendorf I I /4 . rétegében még hiányzik a gravetthegy, nyélnyújtványos csúcs, 
a véső, bár a leletanyagban fiatalabb jellegek is felismerhetők, — az 5. rétegben pedig már határozott 
gravettien ipart találunk.56 A tipológiai összefüggések ismertetését mellőzve, i t t csupán azt 
hangsúlyozzuk, hogy a Parassa környéki lelőhelyek olyan kulturális fokot képviselnek, amelyet 
leginkább korai későaurignaci—gravettinek nevezhetünk. Az eszközök formai sajátságai alap
ján már korábban feltételeztük, hogy Ipolyság azonos jellegű, korú lehet a magyarbodzai teleppel,57 

s ezt az újabb leletanyag még inkább bizonyítani látszik. Koruk a W. 2. korai szakaszára, bevezető, 
óceáni jellegű részére helyezhető, ami meg is felel átmeneti kulturális jellegüknek. 

Úgy látszik, hogy a gravetti kultúra nyugatabbra a W. 2. löszképző időszakának kezdetén 
jelenik meg nagyobb területen, a régibb aurignaci típusok azonban még sokáig fennmaradnak. 
Aggsbach kora a W. 2. közepe,58 és bár így fiatalabb Willendorf I I /5 . rétegénél — leletei között a 
java-aurignaci, körülretusált vakarópengék találhatók —, inkább nevezhető későaurignacinak, 
mint gravettinek. A kameggi telep már a W. 2. második felében élt,59 egészében gravetti műveltségű, 
de itt, mint a W. 2. végére helyezett Langmannersdorfon is, megtalálhatók bizonyos aurignaci jel
legek. A régibb kultúra maradványát mutatja részben a miesslingtali telep is. Ezek azok a példák, 
amelyeket a kultúra eredetével kapcsolatban már érintettünk. A középső-késői aurignaciennek 
ez a továbbélése azonban csupán helyi jelentőségű, elkülönült telepekre szorítkozik. Fejlődése 
már a W. 2. alatt, valószínűleg a stadiális első felében megszűnt, s ekkor a gravettien viszonylag 
gyors előretörése figyelhető meg nyugat felé. A kétféle műveltség keveredése, természetesen elő
fordul annak ellenére, hogy utóbbit az előbbi kiszoríthatja, — a „továbbélés" legtöbb esetben inkább 
formaátvételt és nem a korábbi népességgel való kontinuitást jelenti, vagy ez legfeljebb egyes 
elzárt csoportokra korlátozódhat. A keleti népesség beáramlása nem volt egyszeri, mint később 
az osztrák terület DK irányú kapcsolatai sem, — alig képzelhető el, hogy elég erős lett volna ahhoz, 
hogy jellegzetességei a W. 3.-ban is fennmaradjanak. (Az utolsó stadiális tundrái szakaszában 
Dolní Vestonice, majd Moravány—Podkovica és Zakovska, a W. 3. második felében Pavlov stb.) 
A csehszlovák terület gravettienje igen fiatal és kulturális jellegei alapján a Kosztyenki-fácies 
újabb, fiatal hullámával is számolnunk kell.60 — További kutatásra vár a kultúra elterjedésének 
sörrendje, menete a közép-európai területen, a pontosabb útvonal megrajzolása, amelyhez ma 
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még elég kevés és geokronológiailag bizonytalanul megbatározott lelőhelyek állnak rendelkezé
sünkre. A fentiek alapján úgy látszik, hogy a késó'aurignaci—gravetti kultúra legrégibb nyomai 
közé a Kárpát-medencében Ipolyság, Parassa I—II., Kehnec, Cejkov, Barca I . településének egy 
része, Magyarbodza régibb jellegű leletanyaga tartozik, — a keleti beszivárgás először a magyar 
medencét környező területek sávján történt meg. Azt a kérdést, hogy ez a beáramlás folyamatosan 
történt-e a sík területek felé, a medence belsőbb részére vagy korban későbbi, újabb hulláma 
érkezett hozzánk, ma még nem tudjuk eldönteni. A fenti lelőhelyek és a fiatalabb lösztelepeink 
között különösen DK-i irányban még hiányzanak az összekötő lelőhelyek, tisztázásra vár ezek, 
majd a nyugatabbra fekvő gravetti telepek kapcsolatának kérdése. 

A kulturális változás, különböző csoportok találkozása, keveredése, egyes kisebb csopor
tok szűkebb területen való elszigetelődése, amelyet Fr. Brandtner kifejtett,61 valószínűleg már 
korábban, a W. 2. stadiális első részében, legkésőbb annak közepén, nagyarányú történeti válto
zásként megtörtént, s a W. 2. hosszú löszképző időszaka alatt már inkább a kulturális különbségek 
lassú kiegyenlítődésével számolhatunk. A gravettien hatása ebben az időben inkább Európa 
nyugatibb része felé irányul, tovább jut közvetlenebbül ÉNy felé,62 Közép-Európában azonban 
már általánosan elterjedt, és a magyar terület csupán a csoportok közötti különbségeket kiala
kító, okozó, kisebb terjedelmű vándorlásokban vesz részt. Ennek rugója Fr . Brandtner szerint a 
gravetti népcsoportok telepeinek téli és nyári helyváltoztatása lehetett,63 ami a régészeti leletanyag 
eltérő jellegét is okozhatja. A keleti gravetti még később szorítja ki Közép-Európa nyugatibb 
részén a magdalenit, majd a W. 3. második felében és a későglaciális időben válik Északnyugat-
Európában. csoportokra tagolódó, magdaleni-késői gravetti alapú kultúrává.-Ezzel^egyidofeen 
a gravetti végső fejlődési szakaszában Kelet-Európában a swidry kialakítója lesz, s a W. 3. után 
élő posztgravetti erős helyi, belső fejlődéssel a mezolitikus kultúrákat fejleszti ki. A késői keleti 
gravetti kultúra nagy expanzív erejét mutatja, hogy a Kárpát-medencében, de nyugatabbra 
Ausztriában is a késői gravetti változatok adják a mezolitikum egyik alapját.64 — A közép- és kelet
európai későpaleolitikum egyik problémája a gravetti fejlődésének, fokozatainak meghatározása 
— kapcsolata a magyar és a környező, elsősorban szlovák, osztrák, morva és a Kárpátoktól 
keletre fekvő területekkel —, csoportjainak elkülönítése,65 s a már egységessé vált ,,gravetti 
terület"-en a népcsoportok kisebb arányú, valószínűleg periodikus helyváltoztatásának részletesebb 
bizonyítása. A DK—ÉNy irányú kapcsolat a magyar terület nyugati részén keresztül vezetett az 
északi jugoszláv terület felé is.66 — A W. 2—3. időszakban a gravettien területe nem volt zárt, 
amint azt említettük, a Kárpát-medencébe időközben újabb keleti beáramlás is történt. Lehet
séges, hogy ennek közvetítője részben a szlovák terület volt. A magyar fiatal gravetti kultúra 
egy része már esetleg egy W. 3. kori behatás eredménye (Duna-könyök vidéke). 

A gravetti kultúra korai szakaszában területünkön attól éltérő műveltségű csoportokkal 
is számolnunk kell. Ha a W. 2. időszakot rétegtani értelmezése helyett (a W. 2. lösze a glaciális 
klímatípus maximumától a W. 3. tundrái fázisáig) a 2. glaciális éghajlati típusra szűkítjük, 
érintenünk kell a Kárpát-medence solutréi jellegű, levélalakú lándzsacsúcsos kultúrájának, 
„szeletien"-jének kérdését. Az utóbbi évek kutatásai során felvetődött problémákkal másutt 
kívánunk foglalkozni, i t t csupán azokat említjük meg, amelyek a W. 2—3. időszak keretén belül 
jelentkeznek. — A gravettien korban érintkezhetett a terület levélhegyes kultúrájának fiatalabb 
szakaszával. A W. 2-ben még a ,,szeletien" fiatal fokozata élt, sőt valószínűnek látszik, hogy egyes 
területeken a W. 2. glaciális klímatípust is túlélhette.67 Ha ezeket a korábbi feltevéseket fogad
juk el kiindulásként, akkor elsősorban a ,,szeletien" mibenlétére kell rámutatnunk, és azokra a 
nehézségekre, amelyek az elnevezésnek a Kárpát-medence egész levélhegyes, protosolutréi, 
solutréi, „szeletien" stb. kultúrájára való alkalmazásával állnakelő. A magyar paleolitikumban 
a levélhegyes kultúrának két területi, az újabb vizsgálatok alapján tartalmilag is eltérő csoportja 
különíthető el: a bükki és dunántúli csoport. Vértes L. a két „szeletien" csoportot származás szem
pont jából is különállónak tekinti.68 Az előbbi a Szeleta-barlanggal és a Bükk keléti oldalán levő lelő
helyekkel, utóbbi elsősorban a Jankovich-barlangból ismert lándzsacsúcs-típusokkal jellemez
hető. Utóbbiakat mi Kosten, Ranis, Offnet stb. iparával vetettük össze.69 A kultúra ideje a W. 
1—2. interstadiális, és kapcsolatai a magyar területtől Ny-ra és É-ra mutathatók ki. A szlovák 
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„szeletien", amelyet Fr . Prosek foglalt össze,70 három fokozatával valószínűleg egy és ugyanazon 
„dunántúli csoport" (Jankovich-barlang, — ott a Dzeravá Skála) különböző fejlődési fokozatait 
jelzi. Jelentős az, hogy a Dzeravá Skálával jellemzett középső szeletien a W. 2. bázisán fekszik, 
amely után a kultúra felső fokozata a W. 2-be helyezhető, — ez azonban már egy másik csoportot 
képezne.71 A „szeletien" tehát csupán keretmegjelölés, amely magában foglalja a közép-európai 
levélhegyes kultúrákat, a presolutréi jellegűeket éppúgy, mint a solutréieket, moustiéri színezetű 
csoportját és a Szeleta-körét, de számos esetben kétségtelenül megtévesztő.72 A szlovák korai 
„szeletien" fokozat eszközei között kifejezetten moustiéri típusok tűnnek szemünkbe, s mellettük 
háttérbe szorulnak azok a levélalakú hegyek, amelyek inkább a dunántúli jellegűek előzményé
nek tarthatók, mintsem a Szeleta ún. protosolutréi eszközeihez hasonlónak. Űgy látszik, hogy a 
két azonosnak vélt fokozat eltérő jellegű, eredetű. A középső fokozat megfelel a Jankovich-
barlangi és a hozzá kapcsolódó lelőhelyek kultúrájának, s talán ennek a csoportnak északabbra 
jutott, fiatal fokát jelzik a morva terület levélhegyei, amelyek újabban rétegtanilag is bizonyí
tani látszanak azt, hogy a „szeletien" a W. 2—3. interstadiálisban is élt.73 Annak a kultúrának, 
amely a szlovák nyíltszíni lelőhelyekről mint korai fokozat ismert, az újabban előkerült hont-
babati levélhegyekben látjuk hasonmását, azonban a második fokozattal együtt eltérőnek tartjuk 
a Szeleta körének kultúrájától. Különállónak kell tekintenünk a Szeleta-barlang felső rétegének 
aurignacival és gravettivel kevert levélhegyes anyagát, amelynek hasonmását a környező terüle
tekről nem ismerjük.74 — Anélkül, hogy itt a szeletien kérdéseivel behatóbban foglalkoznánk, 
a következőket szükséges tovább vizsgálandó kérdésként felvetnünk : a Szeleta „Hochsolutréen"-je, 
felső rétegének kultúrája a Kárpát-medence más, hasonló iparától eltérő, különálló, területileg is 
elkülönültnek tűnő csoportot alkot. Úgy látszik, hogy a dunántúli kultúra, amelyet fejlettebb 
presolutréennek nevezhetnénk, valamint a szlovák terület „szeletien"-je ettől különálló művelt
ség, fokozataiba a korai, többször még erősen moustiéri jellegű hegyek tartoznak. Moravány— 
Dlhá mind ettől, mind pedig a dunántúli csoport lelőhelyeitől eltérő jellegű, egyes adatok szerint 
esetleg fiatalabb. A magyar felső solutréi kultúra, amelynek ez a speciális formája egyetlen lelő
helyünkön ismert — figyelembe véve a nála idősebb levélhegyes kultúrák rétegtani—kronológiai 
helyzetét — már a W. 2. löszképző fázisának kezdetén élhetett, sőt talán még tovább is fenntart
hat ta magát. Feltételesen ezzel azonos fokozatba helyeztük „késősolutréi" leleteinket, s a foko
zatot töröltük a régebben egységesen fejlődöttnek látszó periódusok sorából.75 A magyar 
területnek ettől eltérő jellegű levélhegyes kultúrái a „dunántúli csoport", az újabb Hont környéki 
nyíltszíni levélhegyek, és végül a Petőfi utcai nyárfalevél alakú hegy, amely Moravány—Dlhá 
analógiája. 

Ha a keleti gravettien megjelenését, elterjedésének módját, a keleti behatások által okozott 
kulturális változást figyeljük a W. 2. idején, feltehetőnek látszik, hogy a szeletai solutréi jellegű 
kultúra fejlődése, elkülönült helyzete összefüggésben állhatott azokkal a körülményekkel, ame
lyekkel ez a korszak történeti téren jellemezhető. A Szeleta felső rétegének megismerését azonban 
megnehezíti a kultúra egyedülállósága, kronológiai vizsgálatának hiánya, — ezzel együtt az egész 
levélhegyes kultúra-komplexum felső korhatárának tisztázatlansága. A gravetti és a solutréi 
kultúra egymáshoz való viszonyáról már J . Bayernek voltak bizonyos megfigyelései, amikor 
néhány bifaciális eszköz alapján Willendorf alsó rétegeit a magyar protosolutréivel, az 5—9. 
rétegeket a fejlett solutréivel állította párhuzamba.76 Nem lehetetlen, hogy ez a behatás, mint 
a fiatalabb Dőlni Vestonicében is, a morva fiatal korú „szeletien"-ből származott, vagy esetleg 
a „dunántúli csoport" továbbfejlődő műveltsége sugárzott ki az alsó-ausztriai és morva terület 
felé. — A levélhegyes kultúra elterjedése a Kárpát-medencében elég nehezen kísérhető figyelem
mel, a bükki „Hochsolutréen" vándorlására, a Bükkön kívül eső területen való elterjedésére 
pedig ezen belül is igen kevés adatunk van. Területünkön a Szeleta felső rétegéből ismertekhez 
hasonló eszközt csupán Szob—Öregfalu dűlőből ismerünk, az azonban bizonyos formai eltérés 
mellett egyelőre csak szórványleletnek látszik.77 Moraványról szintén ismerünk olyan levélhegyet, 
amely esetleg a bükki műveltséggel való kapcsolatra enged következtetni.78 Ezek a nyomok 
azonban közel sem elegendők ahhoz, hogy a különleges csoportnak vándorlását kimutathassuk. 
Valószínű, hogy a solutréi jellegű kultúrának egy a szeletai körtől eltérő csoportja volt az, amely 



14. kép. A tanulmányban előforduló lelőhelyek térképe. (A jelmagyarázatot lásd a 41. oldalon) 

a W. 2. idején Alsó-Ausztriába, a morva területre jutott és ott kulturális kereszteződéseket hozott 
létre.79 

A kulturális összefüggések megismeréséhez talán közelebb visz a Szeleta felső rétegének 
kőipara, amelynek aurignaci jellegeit többször hangsúlyozták. A lándzsacsúcsok mellett az egész 
kísérőipar aurignaci jellegű. Másutt rámutat tunk arra, hogy egyes eszközök ennek a kultúrának 
a gravettivel való kapcsolatát bizonyítják.80 Elsősorban a tompított hátú pengékre gondolunk, 
melyek megjelenésével csak a W. 2-től kezdve számolhatunk.81 Valószínűleg későaurignaci— 
gravetti behatást jelez a gravetti telepek anyagában gyakori fúrótípus egy példánya, egy kis-
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méretű fogazott penge, amely e felső réteg kultúrája és a keleti gravettien kapcsolatára enged 
következtetni.82 Analógiái fiatalabb lelőhelyeken ismertek,83 s adataink azt mutatják, hogy a 
W. 2—3. előtt nem fordul elő.84 A legfontosabb eszköztípus azonban az összefüggések szempont
jából két gravett-hegy, ezek méretükkel, megmunkálásukkal felülmúlják nyíltszíni gravetti 
lelőhelyeink típusait. Különböző helyekről ismert hasonmásaik egészen bizonyossá teszik, hogy a 
Szeleta felső rétegének kultúrája későaurignaci—keleti gravetti behatásokat kapott, feltételeztük 
azonban, hogy esetleg korábbi, más irányú behatás volt ez, mint amelyhez nyíltszíni lösztelepeink 
tartoznak. Ezek, valamint több paleontológiái adat is arra mutat, hogy a Szeleta különleges 
csoportja már a W. 2-re esik. Az az elgondolás, hogy az egész magyar, bükki solutréi kultúra 
az aurignacinak csupán egy helyi csoportja lenne,85 további vizsgálatra szorul ugyan, de alig 
valószínű. — További problémát jelent a nyárfalevél alakú hegyek kultúrájának, a „moraványi 
típus"-nak helyzete, ennek megoldását ez eddigi bizonytalan adatok után talán a legújabb 
szlovákiai ásatásoktól (Vlckovce) várhatjuk. 

A Würm 2—3. időszakot teljes egészében és a legnagyobb területi kiterjedéssel a gravetti 
kultúra foglalja el, s ezt állíthatjuk annak ellenére, hogy nyíltszíni, W. 2. löszben fekvő telepeink, 
településnyomaink feltáratlanok. Nincs kielégítően feltárva Ságvár sem, első és viszonylag leg
jobban ismertté vált lösztelepünk, amelynek kormeghatározása számos ásatás, az újabb feldolgo
zás, a keleti gravettien hazai megállapítása, kisebb szelvény vizsgálat alapján sem tisztázott, — 
s ha sajátságos kulturális helyzete esetleg nem, rétegtani helyzete egyik kulcsa a gravetti kultúra 
kérdéseinek. 

A kulturális problémák megoldását elsősorban az nehezíti meg, hogy ennek a rendkívül 
hosszú ideig élt és változatos műveltségnek telepeit kevés leletanyag alapján vethetjük össze a 
környező területekével. Lelőhelyei — eltekintve a Duna—Tisza közének néhány kisebb település
nyomától — egyelőre a Dunántúlon és a földrajzilag hozzá kapcsolódó Duna-könyök vidékén, 
az ország nyugati felében ismertek. Tárgyi leletanyaguk azonban nem tar tható egyöntetűnek. 
Két jellegzetes lelőhelye, Ságvár és Pilismarót bizonyos eltérést mutat , egyik inkább a kelet
európai nagy telepekhez, a másik bizonyos mértékű Kosztyenki-jelleggel a csehszlovák—osztrák 
terület lelőhelyeihez kapcsolódik. Az eddigi vizsgálataink alapján koruk is eltérő lehet. Azok a 
tipológiai összevetések, amelyek az utóbbi időben Ságvárt érintették, valószínűvé teszik, hogy 
ez a telep csupán egyes, a gravetti körben különálló lelőhelyekkel állhatott kapcsolatban, — míg 
a fiatalabb Duna-kanyar vidékiek inkább a szlovák, morva, jellegzetesebb alsó-ausztriai telepek
hez kapcsolódnak. Ságvár — és vele együtt Dunaföldvár, Szeged—Öthalom — későaurignaci, 
kevéssé jellegzetes gravetti, amelynek leletei között azonban a keleti hatások szinte jobban ismer
hetők fel, mint az északibb Duna-kanyar vidéki lelőhelyeken. A délibb településeken kifejezett 
Kosztyenki-jelleget nem találunk, annak ellenére, hogy egészben keleti eredetük kétségtelenül 
bizonyított. Ságvár későaurignaci, atipikus gravetti műveltségű telepének felső rétege a koráb
ban feltételezett időszaknál86 szerintünk esetleg fiatalabb időszakra helyezhető, amit 
véglegesen azonban csak talajtani módszerű, a mélyebben fekvő rétegeket is érintő vizs
gálat bizonyíthat. — Ha a kulturális, népességi összefüggéseket mérlegeljük, nem utolsó 
sorban hasonlóságát a langmannersdorfi aurignaci—gravetti, szintén különálló jellegű telephez, 
arra a következtetésre jutunk, hogy Ságvár kultúrája a későaurignacinak egy elkülönült cso
portjáhoztartozhat, — vagy átvéve Fr. Brandtner feltevéseit, a lelőhelyet téli szálláshelynek gon
doljuk, amelyhez hasonlók többször vezethetnek újabb kultúra-fácies felállításához.87 Ságvár 
két kultúrrétege között a régibb kutatás semmiféle, az eszközformákban megnyilvánuló eltérést 
nem tapasztalt, az alsóbb kultúrréteg gazdagabb, a telep ugyanazon népcsoport visszatérő lakó
helyének látszik. Ugyancsak két, bizonyára visszatérő népesség telepének gondoljuk Szeged— 
Öthalmot, ahol a kultúrrétegek szintkülönbsége alapján nagyobb korbeli eltérésre sem gondol
hatunk. Az eszközök formai jellege azt mutatja, hogy mind ez a telep, mind pedig Dunaföldvár 
ugyanazon kultúrához, egyben valószínűleg Ságvárhoz tartozik. Önként adódó feltevés, hogy e 
lelőhelyek alapján DK—ÉNy irányú vándorlásra gondoljunk. Az összekötő lelőhelyeken pedig, 
Dunaföldváron és Szeged—Öthalmon a bőségesebb leletanyag is hiányzik, azonban valószínűleg 
nem tévedünk, ha a villányi88 és az újabb zalaegerszegi89 nyíltszíni paleolit-nyomokat szintén 
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ê csoporthoz tartozóknak véljük. A délebbre fekvő jugoszláv területen még hiányzanak & biztos 
későaurignaci—keleti gravetti telepek,90 az utóbbi években azonban több olyan legfelső löszben, 
ill. a felső fosszilis talajzónában fekvő telepnyom vált ismertté (Budzak, Pacir, Stara Moraviea, 
Backa Topola, Srbobran, Zagrad, Gunaras), melyről joggal feltehető, hogy szintén a keleti 
gravetti kultúra délkeleti lelőhelyeihez tartozik.91 Természetes, ha e lelőhelyekkel kapcsolatban 
az osztrák gravetti kultúra DK-i irányú kapcsolataira gondolunk, amelynek útja keresztül veze
tett a magyar területen. 

A Ságvárral és Pilismaróttal jellemezhető kultúra gyökere közös, és nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy a tipológiai eltérések oka esetleg csupán a nyersanyag különbözőségében 
keresendő. Ságváron, Dunaföldváron és Szeged—Öthalmon nehezen megmunkálható anyagot, hor
dalékkavicsot használtak fel, ami nagy mértékben befolyásolta az eszközök formáját, a megmun
kálás finomságát. A leletanyag vizsgálata alapján úgy látszik, hogy ezeken a helyeken megvolt a 
törekvés nagyobb méretű szerszámok készítésére is, s ezt csupán a Ságvár—Dunaföldvár—Szeged— 
Öthalom sorrendjében egyre rosszabb nyersanyag nem engedte meg. Az a benyomásunk lehetne, 
hogy az ország belsőbb, délibb részén az ember részben talán a nyersanyag után vándorolt, vagy 
egyre kevésbé jutott megfelelőhöz. A legrosszabb kőzetanyag mindenesetre az Alföldön, Szeged— 
öthalmon található. A tipológiai összefüggések vizsgálata azt mutatja, hogy Ságvár kapcsolatban 
állt az alsó-ausztriai lelőhelyekkel, s az eszközformák primitívségét, felületes megmunkálását, 
a leletanyag atipikus gravetti jellegét viszonylag különálló földrajzi helyzete okozhatja. Figye
lembe kell vennünk emellett, hogy Ságvárnak önálló, helyi sajátságai is vannak. Ezek kifejlődésé
nek vagy annak következménye, hogy a hozzá kapcsolható két másik településsel együtt ezeket 
csak átmeneti, ideiglenes (téli) szálláshelynek használták, ahol az eszközformák is jellegteleneb
bek lehetnek.92 A fenti lelőhelyek rétegtani vizsgálata még nem alkalmas arra, hogy korukat 
a W. 2—3. időszakban pontosabban kijelöljük, a rétegtani vizsgálatok csekély vastagságú 
szelvényen történhettek meg, — s ehhez a kultúrrétegeknek határozott vályogzónához való 
viszonyát kellene ismernünk. Mint azt már említettük, nem tartjuk lehetetlennek, hogy 
az interstadiális vége, W. 3. eleje meghatározást a további kutatás még megváltoztathatja. 
A pontosabb kormeghatározás segítheti elő a magyar és a környező területek összefüggéseinek, 
a kultúra elterjedésének, a vándorlás irányának megismerését is, amely kérdésekben ma csak 
feltevéseink lehetnek. — A települési viszonyok vizsgálata terén nem lényegtelen a lelőhelyek 
szűkebb környékének domborzati viszonya, táj jellege. Az előbbi telepek sík, alacsony dombos 
vidéken helyezkednek el, a medence délibb részén. Ságváron közeli folyó nincs, a növénymarad
ványok vizsgálata azonban a közeli környéken vízigényesebb növényzetet enged feltételezni. 
Erre mutatnak egyébként az alsó kultúrrétegben a hódmaradványok is. Dunaföldvár a folyó 
jobb partján, Szeged—Öthalom a Tiszától ma már távolabb, szintén a folyó jobb partján 
fekszik, ezek azonban mégsem közvetlenül partmenti települések, mint a Duna-kanyar vidé
kiek. Nagyobb számú lelőhely esetén a népcsoportok idejutásának irányáról kaphatnánk 
esetleg képet. A folyó ugyan nem jelentett akadályt egy késői paleolitikus népesség számára, 
de a vándorlás egy-egy szakaszának, a népcsoport kisebb távolságú mozgásának bizonyos 
határt szabhatott. 

A későaurignaci—gravetti kultúra a magyar területen síkvidéki, telepei a löszterületen 
helyezkednek el. A magasabb hegyvidéket ez a népesség nem szállta meg, legfeljebb vadászata 
alkalmával juthatott hegyes területre. A települések, telepnyomok Duna-kanyar vidéki sora egy
idejű elterjedésre enged következtetni. Leletanyaguk jellemzése itt meghaladná célunkat, meg kell 
azonban állapítanunk, hogy különösen Pilismarót, Zebegény, Nógrádverőce eszközeinek formai 
sajátságai ugyanazon kultúra, hihetőleg ugyanazon népesség települését mutatják. Ügy látjuk, 
hogy ezek lényegesen szorosabb kapcsolatban álltak az É—Ény-ra fekvő gravettiennel, közelebb 
estek elterjedésének útvonalához, mint a délebbre fekvők, amelyek szinte a kultúra zsákutcába 
jutott tagjainak látszanak. A keleti eszköztípusok mindkét helyen jól felismerhetők, az eszközök 
finomabb kivitele, határozottabb megmunkálása (egyben jó nyersanyaga) mellett azonban a 
Duna-kanyar vidéki lelőhelyeken a Kosztyenki-kultúra beütését tapasztaljuk. Feltevésünk szerint 
ez a népesség észak felől érkezhetett ide, amit számos tipológiai hasonlóság bizonyít. Ezekhez a 
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lelőhelyekhez tartozik Helemba telepnyoma a csehszlovák területen. A tipológiai összefüggések 
részben megvilágítják a rétegtani szempontból szintén további kutatást igénylő lelőhelyek kro
nológiai helyzetét is (Moravány). A fiatal kor ellen szól azonban a pilismaróti leletanyagban egy-
egy régibb, aurignaci jellegű eszköz, amelynek nyersanyaga is eltér a többitől. Lehetséges, hogy 
ezeket éppúgy aurignaci reminiszcenciáknak kell tartanunk, mint pl. az aggsbachi eszközök egy 
részét, amelyek az aurignacienből a W. 2. közepén is fennmaradtak. A pilismaróti telep fiatal, 
stadiális korú jellegét nemcsak az általános rén-fauna, de a bobak előfordulása is bizonyíthatja. 
Korábbi rétegtani vizsgálata csak bizonytalan, kettős meghatározást adhatott , az 1954—55. évek
ben végzett újabb kutatás alapján azonban, amelynek célja elsősorban teljesebb szelvény meg
ismerése volt, közelebb fogunk jutni a lelőhely pontosabb, esetleg Würm-végi meghatározásához.93 

Hasonló feltevésünk lehet a nógrádverőcei téglagyár rétegviszonyainál is.94 

A Duna-kanyar telepnyomai egységes kultúrába tartozóknak látszanak, csupán a szob — 
ipolyparti telep mutat bizonyos tipológiai eltérést a többiektől. Az eszközkészítésbez it t is hor
dalékkavicsot használtak fel, eddig ismert kevés eszköze kissé atipikus, és mint azt már Mottl M. 
észrevette, kultúrája Ságváréhoz hasonló. A nyersanyag eltérése a többi dunaparti telepétől 
már azért is feltűnő, mert ezen a vidéken nyersanyaghiányra nem gondolhatunk. Mottl M. a szobi 
telepet műhelynek tartotta, amit a nagyobb mennyiségű gyártási hulladék is bizonyít. Az eltérő 
tipológiai jelleg okát esetleg ebben vagy az ideiglenes településben kereshetnénk. Pilismaróton 
az eszközök sokkal szabályosabbak, egy-egy formán belül többször méretük is azonos, kiforrott 
kultúrára mutat . A szobi telepen két települési réteget ismerünk, ezek közül adataink szerint 
— mint Ságváron is — az alsó gazdagabb. A lelőhelyen rendszeres ásatás nem volt, ezért csupán 
a korábbi leletanyag és előkerülé&ük adatai alapján tartjuk valÓ£zínűnek, hogy a két kultúrréteg 
között kulturális eltérés nincs. A rétegek csekély vastagsága, a tüzelési helyek kis mérete azt 
mutatja, hogy a telep csupán átmeneti tanya volt. Közvetlenül a folyó mellett helyezkedik el, 
az Ipoly és kisebb távolságra a Duna fogja derékszögbe. Megemlítjük itt, hogy az ékszeranyag 
céltudatos gyűjtésére — amelyet az osztrák telepekkel kapcsolatban érintettünk — mutat az, 
hogy ezen a telepen nagy mennyiségű csiga került elő, s ezek egy-egy helyen kiválogatva, a dísze
sebb fajok elkülönítve, kis halmokba voltak összerakva.95 

A gravetti kultúra magyarországi elterjedése még bizonytalan, csoportjainak elkülönítése 
csupán feltételes. Egységes jellemvonásokat találnunk a gravetti lelőhelyek között nehéz, s ugyanígy 
szoros összefüggéseket is a különböző telepek között. Mindegyik más, vagy legalábbis sok eltérést 
mutat . Ságvár is egy módosult gravetti műveltség telepe, és ilyenek lehetnek egyes „elkülönült" 
csoportok, későaurignaci, keleti gravetti, „aggsbachi", tiszta és aurignaci hagyományokat őrző 
leletegyüttesek is. Ennek oka az időtartam, a helyi alapok átvétele, a keleti hatások mértéke, 
a lelőhely földrajzi helyzete a népességmozgás útjához mérten, a helyi sajátságok kialakulása, 
a település időtartama, a téli—nyári szálláshelyeknek az eszközökben bizonyára megnyilvánuló 
különbözősége, a vadászat alapja (mamut, ül. rén és ló) stb. Mindezek a körülmények a gravetti 
kultúra bőséges variációjához vezetnek. A Duna-kanyar vidéki lelőhelyek kultúrájának feltéte
lezett származási iránya, kapcsolatai valószínűvé teszik, hogy a nyugatabbra fekvő Duna-szakasz 
partvidékén szintén megtelepedhetett ez a népesség, amelyre a süttői paleolitikus nyomok, a folyó 
északi partján Dunaalmásról ismert adataink mutatnak. 

A ságvári és püismaróti jellegű keleti gravetti kultúra eredete közös. Termelési módjuk, 
a gazdálkodási viszonyok megismeréséhez ma még alig van adatunk, nem tartjuk azonban való
színűnek, hogy az ideiglenes vagy huzamosabb, állandó tartózkodásból következő sajátságaiktól 
eltekintve ezen a téren lényegesebb eltérés lett volna közöttük. A gazdasági alap mindegyik helyen 
a rénszarvas, amelynek vadászata összefüggésben áll a folyóparti településsel is. Lelőhelyeink 
paleontológiái anyagában a ló, amely F . Zeuner szerint az aurignaci kultúra legjellegzetesebb, 
síkvidéki állata a magdalenien rénszarvasával szemben,96 egészen alárendelt szerepet játszik. 
A rénszarvas túlsúlya a települések időszakosságára enged következtetni, s ez összefügg a nép
csoport időszakos vándorlásaival is.97 A dunaföldvári, szeged—öthalmi telephelyeken a mamut 
szintén nem a gazdálkodási alap, hanem inkább a területek közötti domborzati, éghajlati, növény
zeti eltérésekre mutat . 
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15. kép. A gravetti kultúrára jellemző kőeszközök. ]—2. Szitabodza (Magyarbodza). 3—6. Parassa II. 
7—13. Szeleta-barlaug, felső réteg. 14—26. Ságvár 
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16. kép. A gravetti kultúrára jellemző kőeszközök. 1—3. Szob—Ipolypart. 4—6. Dunaföldvár. 7. Nógrádverőce. 
8—19. Pilif marót 20—26. Hont. 27—31. Pilisszántói kőf'ülke. 32—35. Kiskevélyi barlang 



Ennek a kultúrának, ameíy a W. 2—3. időszak teljes egészét kitöltötte, egy fiatal, W. 3. 
és késői glaciális korú változata a ,,mikrogravettes csoport", amelynek kérdését fentebb már 
érintettük. A Pilis—Gerecse-hegység területén a pilisszántói kőfülkéből, a Kiskevélyi, Jankovich-, 
Szelim-barlangból ismerjük ezt az ipart, amelyet kisméretű tompított hátú pengék és gravett-
hegyek jellemeznek. A mikrogravettes csoport eredete, kapcsolata a gravettiennel kétségkívül 
bizonyított, származásának útját észak felől vezettük le, kevés leletanyaggal rendelkezünk azonban 
ahhoz, hogy a hely*, nyíltszíni gravetti kultúrához, a viszonylag közel levő dunaparti lelőhelyekhez 
való viszonyáról képet alkothassunk. Legfontosabb lelőhelyén, a pilisszántói kőfülkében kivétel 
nélkül az említett két szerszámtípus található. Feltűnő jelenség, és a „csoport"-felállítás alapja, 
hogy másfajta eszköz, így a valamennyi fiatal gravetti telepen általános véső, vakarópenge nem 
fordul elő, s ezek az eszközök a többi barlangi lelőhelyeken is hiányzanak. A kelet-európai fiatal 
gravetti, posztgravetti, amelyben a mikrogravettes csoport szerszámainak számos hasonmását 
találjuk, kapcsolatban áll a swidryvei. Ennek a kultúrának hatása a pilisszántói jellegű iparban is 
kimutatható. Kérdés azonban, hogy ez a barlangi kultúra különálló csoportnak, gravetti változat
nak, fáciesnek tarthp.tó-e, amely szigetet képez a Würm-korszak végén általánosan elterjedt nyílt
színi gravettiben, — barlangi települések gravetti eredetük ellenére az általában síkvidéki jellegűek 
között, amit egyébként az éghajlat és az általánosan elterjedt lakógödrök mellett kevés körülmény 
indokol. Mind helyi csoport-jellege mellett, mind pedig az ellen több adat szól. A csoport felállítá
sát támasztja alá a barlangi előfordulás, — amely talán egyedül indokolta volna a „magdaleni" 
meghatározást, -— ezt bizonyítja mindenek előtt a jellegzetes mikrolitikus ipar, kulturális össze
tételében a magyar nyíltszíni gravettiben nem található swidry-jellegű eszközök, valamint az, 
hogy több valószínűleg részben egykorú nyíltszíni telepünkön nem ismerünk olyan leletanyagot, 
ahol ez a mikrolitika megtalálható lenne. Egyes szerszámok hátoldali megmunkálása azonban 
megtalálható a fiatal, W. 3. steppei időszakára helyezett gravetti nyíltszíni telepeken is. Ugyan
csak előfordul határainkon kívül a Jankovich-barlangból ismert nyélnyujtványos, kisméretű hegy, 
amely a swidry hatását mutatja. Az északra fekvő területeken több fiatal, posztglaciális korú 
leletegyüttest tartanak magdaleniennek, mely nem barlangban került elő.98 Felmerülhet tehát 
az a gondolat, hogy ezek a barlangi leletek esetleg a környező területek gravetti népességének 
vadásztanyáit jelzik. A vésők, vakarok, más szerszámok hiánya éppúgy ellentmond a nyíltszíni 
gravettivel való kapcsolatnak, mint ahogy bizonyítéka annak, hogy ezeken a barlangi lelőhelye
ken nem fordulnak elő a munkaeszközök, hanem csupán a vadászfegyverek. Ilyennek kell tarta
nunk a kisméretű gravett-hegyeket és a tompított hátú pengéknek nyélbe erősített alkalmazását." 
Feltűnő emellett, hogy a pilisszántói kőfülkében gyártási hulladék egyáltalán nem került elő, 
— csupán kész eszközök és csekély számban annak töredékei találhatók. Utalnunk kell továbbá 
Kormos T. megfigyelésére, amely szerint a lelőhelyen feltűnően nagy számban kerültek elő olyan 
rénszarvas végtag-csontok, amelyek azt bizonyítják, hogy a vadat i t t csupán feldarabolták és 
továbbszállították. Több más megfigyelés szintén amellett szól, hogy a kőfülkét csak vadász
tanyának használták.100 A mikrogravettes csoport barlangi lelőhelyei településföldrajzi szempont
ból tulajdonképpen nem nevezhetők hegyvidékieknek, — mind a négy említett barlang a környező 
sík, alacsony-dombos területre nyílik, a hegyvidék szélén fekszik. Lehetséges tehát, hogy ez a 
csoport csupán egy fiatal gravetti népesség többszörösen használt, de időszakos vadásztanyái
ból áll, — azonban éppúgy szükséges a tipológiai összefüggések, mind pedig a pontosabb kormeg
határozás vizsgálata.101 

A W. 2—3. kori gravetti kul túra átvezet a későglaciális időbe és egészen fiatal korú anya
gának gravetti—swidry összetétele feltehetővé teszi,hogy mint a csehszlovák és osztrák területen is, 
az epipaleolitikum, majd a mezolitikum alapját ez a műveltségi kör alkotja. Területünkön a késő
glaciális időben a gravettiből származó csoportok vezetnek át a korai tardenoisi kultúrába102 

és valószínű, hogy a Remete-barlang egyetlen, mikrolit pengéje szintén kapcsolatban állt ezzel 
a fejlődéssel. A fiatal gravetti kultúra és a mezolitikum között, a W. 3.-tól a mogyorókorig terjedő 
időszakból Magyarországon alig ismerünk leleteket. Csupán az újabb honti leletanyag bizonyít
hatja a késői paleolitikum végének kulturális fejlődését, mutatja az időszak kultúrájának össze
tevőit.103 Ez a leletegyüttes túlnyomóan gravetti jellegeket mutat, amely szoros kapcsolatban áll 

3* 35 



a fiatal, W. 3. kori lelőhelyek kultúrájával. Kapcsolata a swidryvel szintén jól kimutatható, 
Összetétele tehát hasonló a mikrogravettes csoportéval. Korát a későglaciális időszakra, az eddigi 
kutatás alapján az alleröd-optimumra helyezhetjük, fenn kell tar tanunk azonban annak lehető
ségét, hogy a kultúra idősebb, s ez esetben a W. 3. közepén élhetett.10* 

A magyarországi korai mezolitikum kialakulása — amely korban a Remete-barlang lele
tével állítható párhuzamba — ma még problematikus. Tószeg—Áldozóhalom, Hugyaj, Kornocó, 
a Győr környéki lelőhelyek anyaga csekély mennyiségű, rétegtani helyzetük bizonytalan, A sződ-
ligeti korai tardenoisi leletanyagban azonban szintén felismerhetők még azok az eszközformák, 
amelyek a gravettiből öröklődtek, s ezek kimutathatók a környező országok területén levő epi-
paleolitikus, paleo-mezolitikus, korai mezolitikus lelőhelyein is.105 Az új leletanyag szerintünk a 
Remete-barlangi eszköz kultúrájának korban egyik legközelebbi megfelelője lehet. 

A gravetti kultúra tehát a W. 2.-ben kialakulva végigélte a Würm utolsó előretöréséig 
terjedő időszakot, legfiatalabb lelőhelyei már a W. 2. maximuma után képződött löszben feksze
nek, — egyben megadja a továbbélő, számos csoportra szakadó, de alapjaiban összefüggő műveltsé
gével a kapcsolatot a paleolitikum és a mezolitikum között. A gravetti jellegű összefüggéseket 
mutatjuk be azokon a csupán kiragadott, jellegzetesebb eszköztípusokon, amelyek a 15—16. ké
peken láthatók, de amelyek nem jelentenek feltétlenül népességi kontinuitást, hanem egy-egy 
esetben talán csak olyan formai jellegzetességeket, amelyek a kultúra eredeti sajátságaként, 
különböző korú csoportok, kultúrák kapcsolataként, áthatásaként jelennek meg. 

A magyar késői paleolitikum fenti, általános jellegű vázlata kétségkívül számos hipoté
zist és problémát tartalmaz ; — természetes, hogy különösen a történeti vonatkozások terén. 
Talán helyesebb volna nem a kérdőjelek gyarapítása, hanem a meglevő kérdések mélyrehatóbb, 
egyenkénti vizsgálata, mégis szükségesnek látszik, hogy ezt a munkát valamely átfogóbb, 
összefüggőbb, történetibb szempontból végezzük, ha feltevéseink ma még nem is bizonyít
hatók teljes mértékben. Szándékosan kerültük e helyen a rétegtani, geokronológiai kérdéseket, 
amelyek megoldása alapját fogja adni a késői paleolitikum alaposabb ismeretének, ezek azonban 
a régészeti-történeti összefüggéseikkel olyan széles területet ölelnek fel, amely e vázlat célját meg
haladná. 
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Hongrie. L'Anthropologie 33 (1923) 345. — L. Sawicki, 
L'industrie swiderienne de la station Swidry Wielkie 
I. Przeglad Arch. (1935) 12-13. - Hillebrand J., 
Magyarország őskőkora. Arch. Hung. XVTÍ (1935) 
19, 32. 

22 Hillebrand J., Arch. Ért. (1936) 219. - Uő. = 
Arch. Ért. (1931) 245. - Uő., Der Stand der Erfor
schung der älteren Steinzeit in Ungarn. BRGK 
24/25 (1935) 24. - Uő. : Arch. Hung. XVII (1935) 
23. - Gallus 8.: Arch. Ért. (1936) 67-70. 

23 M. Gábori, CoJiiOTpeHCKafl KyJibTypa BeHrpHH 
(Le Solutréen en Hongrie.) Acta Arch. Hung. 3 
(1954) 41—42. — Vö. : K. J. Narr, Das rheinische 
Jungpaläolithikum. Bonn 1955, 129. 

24 Gábori i. m. 7 —9. — Uő. : A lösztelepkuta
tások eredményei Magyarországon. MTA Régészeti 
Konferenciája, 1955. 

25 Gábori M., Paleolotikus löszleleteink kultúra-
és kormeghatározásáról. Arch. Ért. 81 (1954) 99 — 103. 
— M. Gábori— V. Gábori Csánk, Etudes archéologi
ques et stratigraphiques dans les stations de loess palé
olithiques de Hongrie. Acta Arch. Hung. 8 (1957). 

26 S. Krukowski, Paleolit Polski. 1939, 4 - 5 . 
27 Vértes i. m. (1954) 16. 
28 Vö. : K. J. Narr, ,,Lössmagdalenien" und 

„Federmessergruppe". Eiszeitalter u. Gegenwart 3 
(1953) 50 — 57. — H. Schwabedissen, Die Feder
messer-Gruppen des nordwest-europäischen Flach
landes. Neumünster 1954, 68-69, 80, 85. - B. 
Schütrumpf, Das Spätgalzial. Eiszeitalter u. Gegen
wart 5 (1955) 49-50. kk. 

29 Gábori —Gábori Csánk i. m. — Uő., A lösz-
telepkutatások eredményei Magyarországon. MTA. 
Rég, Konf. — Uő., Mezolitikus leletek Sződligetről. 
Arch. Ért. 83 (1956) 181. — Uő., Az epipaleolitikum 

lelőhelye Honton. Arch. Ért. 83 (1956) 125, 134-135. 
Ezekre az összefüggésekre mutat rá Vértes L. is a 
középkelet-európai lelőhelyeken ; a kultúrák, cso
portok különböző elnevezésűek és korúak, művelt
ségük összetétele azonban azonos [Vértes i. m. 
(1954) 16]. 

30 A pilisszántói kőfülkében, az alsó rétegben 
még barlangi medve fordul elő ; a felsőbb rétegek 
paleontológiái anyaga és az anthrakotómiai vizsgá
latok eredményei ellentmondóak ; kérdéses lehet a 
Jankovich-barlangi megfelelő réteg korbeli helyzete; 
más helyeken a kultúra anyagának a fentebbinél 
régibb megjelenése stb. ; ezek szükségessé teszik 
ennek a csoportnak, kifejlődésének és élettartamá
nak további vizsgálatát. 

3 1 A természeti környezet vizsgálata a földtani 
kormeghatározás érdekében érthetően megelőzte a 
kulturális, történeti vizsgálatokat, elősegítette a 
komplex-módszer egyes részeinek túltengését, — vagy 
a kutatás a szűkebben értelmezett tipológiai, tárgyi 
anyagvizsgálatban, formai elemzésekben tévesztett 
célt, hogy hibáit még inkább kidomborítsa. 
Csupán a bátrabb történeti szemlélet vész el, vagy 
sokszor távoli célként látszik az ember életkörül
ményeit alig figyelembe vevő kulturális vagy néha 
majdnem kultúra nélküli természettudományi vizs
gálatokban. 

32 Ebben a vázlatban eltekintünk a lelőhelyek 
régészeti anyagának, xétegtani-kronológiai helyzeté
nek vizsgálatától, minthogy ezek a kérdések az egyes 
helyeken hivatkozott munkákban vannak kifejtve. 

83 Legkorábbi behatásának, közép-európai meg
jelenésének ideje a W. 2. óceáni jellegű fázisa, elter
jedésének idején azonban a telepek túlnyomóan a 
W. 2. löszben fekszenek. Vö. : K. J. Narr, Kultur
gruppen und Kulturkreise im europäischen Paläo-
lithikum. BRGK (1954) 20. - Uő., Terrassen, Lösse 
und paläolithische Kulturen. Germania 29 (1951) 
245 — 250. — Uő., Zum Stand der quartär-strati-
graphischen Forschungen. Germania 29 (1951) 61 — 69. 

34 Istállóskő, Peskő, Herman-barlang. 
35 A gravetti kultúra jellegzetességei megnyil

vánulnak a még kevéssé ismert települési, társadalmi 
viszonyokban, a művészetben, a gravettien „felépít
ményéiben is. Vö. : Narr i. m. (1954) 16 —18; L. F. 
Zotz — G. Freund, Die paläolithische und mesolitische 
Kulturenentwicklung in Böhmen u. Mähren. Quartär 
5 (1951) 29. — F. Felgenhauer, Zur Problematik 
des späten Paläolithikums in Österreich. Arch. Austr. 
10 (1952) 11. — K. J. Narr, Das höhere Jägertum. 
História Mundi I (1952). 

36 Fr. Prosek — V. Lozek, Stratigráfické otázky 
ceskoslovenského paleolitu. Památky Arch. XLV 
(1954) 73. — Prosek felveti azt a gondolatot, hogy 
az aurignaci kultúra fejlődése alatt változás állhatott 
be a termelési módban, megváltozott a gazdálkodási 
alap, ami a gravettit hozta létre. Ez a bizonytalan
ság mutatkozik F. Felgenhauernól is, aki szerint 
még mindig nem világos, hogy az aurignaci helyileg 
kifejlődött, átalakult formája-e a gravetti vagy sem. 
L. : F. Felgenhauer, Die Paläolithstation Getzers-
dorf im Traiesental, N-Ö. MPK VII (1955) 123. 
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3Î Ausztriában Langmannersdorf, Aggsbach, cse
kélyebb mértékben a kulturális változást jól mutató 
Willendorf II. rétegeiben. L. : W. Angeli, Der Mam-
muth jägerhalt von Langmannersdorf an der Perschling. 
MPK VI (1952) 53. - F. Felgenhauer, Aggsbach, 
ein Fundort des späten Paläolithikums in Nieder
österreich. MPK V (1951). — K. Kromer, Bayers 
„Willendorf II"-Grabung im Jahre 1913. Arch. Austr. 
5 (1950) 63-79. 

38 Vö. : Fr. Brandtner, Kamegg. Eine Freiland
station des späten Paläolithikums in Niederöster
reich. MPK VII (1955) 85-86. 

39 Bizonyos feltevéseink lehetnek arra nézve is, 
hogy a gravetti kultúra lakógödrei az aurignaciéból 
származhatnak, s talán csak méretük változott meg, 
ami egyben gazdálkodási-társadalmi változást is 
jelent. Vö. pl. : Fr. Prosek, Paleolitické sidlení 
objekty na nalezistí Barca L A B , VII (1955) 
721 — 729. — A getzersdorfi telep szintén abba 
az időszakba tartozik, amikor Ausztriában már a 
gravetti volt elterjedve. Anyagában azonban ennek 
nyomai sem fedezhetők fel. 

40 A keleti terület viszonylagos szegénységét Fr. 
Brandtner szerint a száraz-kontinentális klíma állandó 
behatása indokolja. 

4 1 L. : Brandtner i. m. 5 -6 . - A DK-ÉNy 
irányú vándorlás kérdésére vethet fényt többek közt 
Ságvár és a különleges fejlődésű Langmannersdorf 
között levő, többször hangsúlyozott hasonlóság. [Vö. : 
Angeli i. m. ; Felgenhauer i. m. (1952) 22. kk.] 
A két telep összefüggését csupán korbeli helyzetük 
teszi kérdésessé (Langmannersdorf a W. 2. végén 
élt, sőt még fiatalabb lehet), kevésbé tartjuk lénye
ges eltérésnek viszont a gazdálkodási alap külön
bözőségét (Angeli i. m. 58), amely inkább a földrajzi 
viszonyokkal magyarázható. — Az osztrák telepek 
ékszer- és eszközanyaga többször szintén DK-i 
iránytí kapcsolatot, származást mutat. [F. Éppel, 
Die Herkunft der Venus I. von Willendorf. Arch. 
Austr. 5 (1950) 114; Felgenhauer i. m. (1952) 10, 
(1951) 236-237; Brandtner i. m. 57. kk.] 

42 A Kárpátmedencétől ÉK-re fekvő csoport 
lelőhelyeit 1. : A. Jura, Das Aurignacien in Polen. 
Quartär I (1938). — M. Rudinskij, Matériaux pour 
servir à l'étude de la préhistorie de Podillja. Anthro-
pologija, Kiev (1928) 152-192. - N. N. Morosan, 
Le pleistocèn et le paléolithique de la Roumanie du 
Nord-Est. Anuarul Inst. Geol. Romaniei XIX (1938). 
— Az északkelet-moldvai területen különösen a 
Mi toc környéki lelőhelyek csoportja érdemel figyel
met, amelynek anyagában a korábbi meghatározá
soktól eltérően rendkívül sok keleti későaurignas i 
elem ismerhető fel. 

43 jpr Prosek, Vyzkum paleolitické stanica Barca 
IL AR V (1953) 3 -11 . - Uő., Nővé paleolitické 
stanice na vychodnim Slovensku. AR V (1953) 
289-297. - Prosek -Lozek i. m. 73. 

44 Prosek i. m. (1955) 10. kép. 
45 J. Skutil, Paleolitikum na slovensku a podkar-

patskej Rusi. Spisy historického odboru Matice 
slovenskoj 4 (1938) X-XIV. kép. 

46 Prosek—Lozek i. m. 73. 
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4 ' Teutsch Gy., A magyarbodzai aurignacien. BK 
H (1914) 51-64. 

48 Mottl M., Das Aurignacier. in Ungarn. Quar
tär 4 (1942) 104. 

49 Breuil i. m. 206. — Roska M. a szitabodzai 
műhelyekről írt újabb munkájában közölt leletanyag 
az eddiginél is jobban bizonyítja a lelőhely gravetti 
voltát [Rcska M.: Arch. Ért. 83 (1956)]. A lelő
helyen C. Nicolaescu-Plopsor szóbeli közlése szerint 
több kultúrréteg található, fiatalabb anyaga határo
zottan a gravetti kultúrába tartozik. 

50 Morosan L m. 130-133. 
51 Roska M., Erdély régészeti repertóriuma. 

Kolozsvár 1942, 143. — Uő., Recherches préhistori
ques pendant l'année 1924. Dacia I (1924) 297-316. 

52 J. Bayer 1928-ban felvetette azt a gon
dolatot, hogy az „aggsbachien" Erdélyen ke
resztül jutott Ausztriába [Die Eiszeit V (1928) 
208]. Magyarbodzát a közép-európai gravetti lelő
helyek legnagyobb részénél valamivel idősebbnek 
tartjuk, az újabb kutatás azonban szintén foglalkozik 
ennek a kultúrának DK-i irányú kapcsolataival. 

53 M. Gábori, Die Aurignacien-Fundstellen in 
Sahy-Parassa, an der ungarisch —tschechoslowaki
schen Grenze. Slov. Arch. V (1957) IL 

54 A leletanyag összehasonlító vizsgálata alap
ján a Kosztyenki I. fokozatnál valamivel régibb, 
több tipológiai hasonlóság kapcsolja a középső-
orosz, román területekhez (Babin I. — Mitoc), a 
podóliai telepek anyagához. Az osztrák gravettinél 
szintén idősebb és csak az aurignaci jelleget mutató 
régibb lelőhelyek anyagával vethető össze. Korban 
párhuzamosan élhetett ez a kultúra Willendorf II. 
4 — 5. rétegeivel, Senftenberggel és az azzal egyidős 
Getzersdorffal. Vö. : Kromer i. m. — F. Hampl, 
Das Aurignacien aus Senftenberg im Kremstal. Arch. 
Austr. 5 (1950) 80-88. - Felgenhauer i. m. (1955). 
— Utóbbi telep Ausztriában a gravettinél idősebb, 
kora azonban (W. 2. második harmada) fiatalabb, 
mint az ipolyság —parassai lelőhelyeké. 

55 Egyes jellemző eszközformák összevetését 
lásd a 15 —16. képeken. 

56 Kromer i. m. 86. — A leletanyag egykorúnak, 
azonos kultúrájúnak tartható azzal, amelyet R. 
Pittioni Willendorf I.-ről ismertetett, s amelyben 
az ipolyság —parassai eszközöknek számos hason
mását látjuk [R. Pittioni, Funde aus Willendorf. 
MAG LXII (1932) 349-360]. Ez a leletanyag azon
ban F. Felgenhauer szíves tájékoztatása szerint szin
tén Willendorf II.-ről származik, — s így számunkra 
még több lehetőséget adhat az összevetésre. Itt 
szintén felismerhetők a régibb, középsőaurignaci jel
legek, amelyek szórványosan a gravetti kultúrát 
kísérik. — A senftenbergi leletanyag a magyar 
lelőhelyeknél (Parassa I—II.) valószínűleg kissé 
fiatalabb, kulturális megjelölése „középső-késő -
aurignaci". Willendorf IL'o. rétege viszont már 
gravetti, fejlettebb és valószínűleg fiatalabb is a mi 
leleteinknél. Világos tehát, hogy ezeket a W. 
2,—ben, de a löszképző szakasz előtt, kulturálisan a 
fentebb érintett lelőhelyekkel párhuzamban kell el
helyeznünk. 



57 Gábori — Gábori Gsánk i. m . (L. 25. jegyzet . ) 
58 Felgenhauer i. m . (1951) 261 . 
™ Brandtner i. m . 73 — 75. 
60 A Kosz tyenk i - t ípusú eszközök mel le t t u t a 

lunk a r ra , hogy a M o r a v á n y —Podkovicán előforduló 
egyik k o v a n y e r s a n y a g legközelebbi lelőhelye a B u g 
völgye. A kelet i kapcso la t a z o n b a n n e m csak a Vág 
m e n t é n , Sz lovákiában és Alsó-Auszt r iában m u t a t 
h a t ó ki , h a n e m t o v á b b a m o r v a te rü le ten is. Dolní 
Vestonice, P a v l o v egész a n y a g a kelet i jellegű, s 
i lyen jellegek úgy látszik P í e d m o s t o n is k i m u t a t 
ha tók . {Zotz —Freund i. m . 29.) Szerzők egy eszközre 
h ív ják fel a f igyelmet, ame lynek végén há to lda l i 
m e g m u n k á l á s l á tha tó s amelynek analógiái Berdizen, 
Gagar inóban , K o s z t y e n k i I . a n y a g á b a n és a k o r b a n 
távoleső Kosz tyenk i IV.-ben fordulnak elő. Zotz 
ezt a jellegzetességet szintén keleti e rede tűnek 
ta r t j a , éppen Dolní Vestonice a n y a g á b a n . A kora i 
későaur ignaci le le tekben ez a megmunká lá s i m ó d még 
n e m fordul elő, s úgy látszik, h o g y a m i t e rü le tün
kön is csak későbbi időben, esetleg csak a W. 3. 
kezde tén v á l h a t o t t e l ter jedt té . (Swidry h a t á s ú bar
langi mikrol i t ika , h o n t i le letanyag.) Fe lh ív juk a 
f igyelmet egy, az analógiák vizsgála tából többször 
adódó jelenségre, amelyre azonos eszközt ípusoknak 
a Kosz tyenk i I . és I V . fokozatban való előfordulása 
a lap ján Zotz u t a l t . N á l u n k a Ságvár i l e le tanyag 
v izsgá la táva l j u t o t t u n k a r r a az e redményre , h o g y 
részben a Kosz tyenk i I . , részben a F . H a n c a r szerint 
egészen f ia ta l Kosz tyenk i IV . te lep leletei közö t t 
t a lá l juk meg a hasonló eszközformákat . Hason ló 
esetek a l ap j án úgy vél jük, hogy n e m a közép-európai 
te lepek ana lóg eszközeinek k ivá loga tá sában , h a n e m 
a kelet i te lepek kul turá l i s és ko rmegha tá rozásában , 
csopor tos í tásában kell ennek az e l l en tmondásnak 
oká t ke resnünk . Ezzel a kérdéssel l egu tóbb R . P i t -
t ioni és F . H a n c a r foglalkozott [Arch. Aus t r . 19 — 20 
(1956)]. Megoldására — az egyes orosz g rave t t i tele
pek he ly te len megha t á rozásá ra — azonban m é g 
h a t á r o z o t t a b b a n t ö b b évvel ezelőt t sz intén r á m u t a t 
t u n k (Gábori —Gábori Csárik i. m . ) . T u d o m á s u n k 
szerint ezeknek a le le teknek m e g h a t á r o z á s á b a n egyes 
szovjet k u t a t ó k részéről — t ö b b e k köz t éppen a 
csehszlovák ós m a g y a r pa leo l i t ikum megismerésével 
m á r közben bizonyos vá l tozás á l l t be . 

61 Brandtner i. m . 76 — 77. k k . 
62 U o . — A n y u g a t i t e rü le tek műve l t ségének 

kelet i kapcsola ta i ra 1. : K. J. Narr, D a s rheinische 
Jungpa läo l i t h ikum. Zugleich ein Be i t rag zur Chrono
logie der spä t en Al ts te inzei t Mittel- u n d Wes teuropas 
(Bonn 1955) c. m u n k á j á n a k ide vona tkozó részeit . 

63 Brandtner i. m . 76 — 77. kk . 
64 Vö. : A. Guider, Bei t räge zur Ken tn i s s des 

österreichischen Mesol i t ikums. Arch . Aus t r . 12 (1953) 
19, 30. — Gábori M., Mezolit ikus leletek Sződliget-
ről. Arch . É r t . 83 (1956) 1 8 0 - 1 8 1 . - Az előbbi 
szerző t a n u l m á n y á b a n i smer t e t e t t lelőhelyek a , ,Wot-
t a w a - k u l t ú r á " - v a l , a ta rdenois iennek egy kora i , 
swidry kapcso la tú csopor t jával á l lnak összefüggés
ben , ame lyben jól fel ismerhetők a késői g rave t t i 

- elemek. 5 0 9 - 5 2 0 . [Vö. : L. F. Zotz, Die W o t t a w a -
Zivilisation, das ers te Mesol i th ikum in Böhmen . 

Nach r i ch t enb l a t t f. D . Vorzeit (1941) 1 7 8 - 1 8 2 . -
Zotz —Freund i. m . 11 . kép . ] — A csehszlovák t e rü 
le ten a , ,magda len i" összefüggésekhez 1. : K. Éebera, 
Die Magdaleniensiedlung m i t W o h n g r u b e n u n t e r 
freiem H i m m e l u n d m i t einer re ichen Feuers te in-
indus t r ie in Kvio bei Slany. A n t h r o p o z o i k u m I V 
(1954) 285. kk . k é p a n y a g a . 

65 Vö. : Felgenhauer i. m . (1952) 11. 
66 Lásd a kremsi ékszeranyag Ba la ton vidéki , a 

kameggi te lepen t a l á l t a k észak-balkáni szá rmazásá t , 
az osz t rák te lepek fel tételezett tél i szál láshelyeit , 
kereskedelmi kapcsola ta i t . [Éppel i. m . 114. — 
Felgenhauer i. m . (1952) 10. — Brandtner i. m . 57. 
k k . ] A ' Magyarországtól délre fekvő t e rü le ten m á r 
régebben paleol i t ikus n y o m o k v o l t a k ismertek, ezek
n e k a z o n b a n egy részét az ú j abb k u t a t á s n e m fogadja 
el hi te lesnek. [Vö. : J. Skutil, Ba lkánské paleolit i
k u m . Obzor p r e h i s t . X I V (1950) 2 6 1 - 3 2 8 ; S. Brodar, 
R a z p r a v e I I (1954) 421.] Az u t ó b b i években a Bács
k á b a n J . Markovié-Marj anovic számos paleol i t ikus 
lösz te lep-nyomot ta lá l t , ezekeb kisebb közlemé
n y e k b e n i smer t e t t e (Glasnik SAN). 

67 Gábori i. m . A c t a Arch . H u n g . (1954). — 
Fr. Prosek, Szeletien n a Slovensku. Slov. Arch . I 
(1954). — Prosek — Lozek i. m . — Gábori — Gábori 
Csánk i. m . (L. 25 jegyzet) . — K. Valoch, Be i t r ag 
zur F r a g e der Bla t t sp i t zen im Pa läo l i t h ikum 
Mährens . Ge rman ia 33 (1955) 11 . 

68 Vértes L., Paläol i t ische K u l t u r e n des W ü r n l 
I / I I . In t e r s t ad ia l s in U n g a r n . Ac ta Arch . H u n g . VI 
(1955) 277. 

69 Gábori i. m . A c t a Arch . H u n g . (1954) 3 1 . 
— A n y u g a t i p reso lu t réen kérdéséhez 1. : L. F. 
Zotz, D a s Pa läo l i th ikum in den Weinberghöhlen bei 
Mauern . Q u a r t ä r Bibl . 2. (1955). 

70 Prolek i. m . (1954) 1 3 3 - 1 9 4 . 
71 U o . 185, 191. 
72 Gábori Csánk V., Megjegyzések a szlovákiai 

szeletien kérdéséhez. Arch . É r t . 83 (1956). 
73 K. Valoch, V y z k u m paleoli t ického na lez i i te 

v Razdro jov ich u Brn a . Casopis Mor. Mus. X L 
(1955) 31 . - Uő . : Germania 33 (1955) 11. 

74 Yr. P rosek összefoglaló m u n k á j á b a n a Ban
káról közöl t eszköz i n k á b b a J ankov ich -ba r l ang i 
pé ldányok f inomabb kivi te lű h a s o n m á s á n a k lá tsz ik 
[Prosek i. m . (1954) X I . t á b l a 13]. 

75 Gábori i. m . A c t a Arch . H u n g . (1954). 
76 Bayer i. m . 
77 Gallus 8., N é h á n y ú j abb magyarország i paleo

lit lelőhely. Arch . É r t . (1937) 1 3 8 - 1 3 9 . 
78 L. F. Zotz-V. Vlk, Das Pa läo l i th jkum des 

u n t e r e n Waag ta les . Q u a r t ä r 2 (1939) 9 0 - 9 2 . 
79 Fr. Brandtner, Ü b e r die re la t ive Chronologie 

des jünge ren Ple is tozäns Niederös terre ichs . Arch . 
Aus t r . 5 (1950) 112. 

80 Gábori i. m . A c t a Arch . H u n g . (1954) 35. 
81 A korább i in ters tadiá l is k u l t ú r á i n a k anyagá 

b a n , a „szele t ien" fokoza tokban , c supán Ivanovce 
Skala leletei k ö z ö t t i smerünk egy t o m p í t o t t h á t ú 
p e n g é t [Prosek i. m . (1954) IV. t á b l a 3 ] , — i t t a z o n b a n 
jellegzetes vésőformák is kérdésessé teszik a teljes 
le le tanyag kul turá l i s hova t a r t ozá sá t . A m a g y a r aur i -
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gnáci lelőhelyeken (Istállóskő, Peskő-barlang) elő
forduló példánybk, valamint a Jankovich-barlangi 
jellegű levélhegyes "kultúrával való előkerülésük arra 
mutat, hogy ez azfeszközforma talán már a W. 2. előtt 
is használatbari lehetett [vö. : Vértes i. m. Acta Arch. 
Hung. (1955) if 5]. A Szeleta-barlangi előfordulás azon
ban nemcsak a felső kultúrréteg kormeghatározásának 
kérdését, — általánosabban a levélhegyes kultúra 
felső korhatárának problémáját veti fel, hanem érinti 
a pilisszántói jellegű leletanyag korbeli helyzetét is, 
amelyet Kormos T. régebben a solutréihez közel eső 
időszakra helyezett. A Kiskevélyi barlangban a 
„magdaleni I." rétegből kerültek elő tompított hátú 
pengek, a Jankóvich-barlangban pedig a „pilis
szántói csoport" anyaga a jellegzetes levélhegyeket 
tartalmazó réteg felett került elő, s közöttük ada
taink szerint az egymásutániság közvetlen ! A Szelim -
barlang „magdalénien"-je szintén a solutréire tele
pült. Ezeknek az újabb vizsgálatokra szoruló ada
toknak alapján tételeztük fel, hogy a pilisszántói 
jellegű leletanyag kultúrája már meg volt akkor, 
amikor a Bükkben a felső solutréi élt (W. 2.?), — 
időtartama tehát nemcsak a mezolitikum felé, de eset
leg á W. 3i-t megelőző időben is kiterjedt [Gábori 
i. m. Arch. Ért. (1954) 4.]. 

82 Uo. 102. 
83 L. : K. Absolon, Nouvelle station aurigna-

cienne en Moravie. Rev. Anthr. (1927) 3. kép. — 
J. Bayer, Die Mammut Jägerstation im Löss bei 
Pollau. Die Eiszeit I (1924) I. tábla. - Zotz-Vlk 
i. m. 4/4. kép. — C. Ambrojevici—R. Popovici, Za-
mostea I. am Cermus, eine jungpaläolitische Fund
stelle Nord-Rumäniens. Dacia V—VI (1936) 5. kép. 
— A. N. Rogacsev, Kosztyenki IV. Mia. 45 (1955) 
36. kép 6. - XXXVn. tábla stb. 

84 Brandtner i. m. (1955) 81-82. 
85 Uö. i. m. (1950) 112. 
86 Bacsák Gy., Az interglaciális korszakok értel

mezése. Az Időjárás (1940) 18. — Uo., A skandináv 
eljegesedés hatása a periglaciális övön. Meteor. Int. 
Kiadv. Bp. 1942, 9, 29. - Mottl M.: Földt. Közi. 
79 (1939) 277. 

87 Brahdtner i. m. (1955) 78-79. 
88 Török Qy-, Az őskőkor emberének nyomai 

Baranyában. Pécsi Múz, Ért. (1939-40) 4 - 5 . 
89 Vértes i. m. (1954) 16-17. 
90 Vö. : Felgenhauer L m. (1952) 10. — A szerző 

S. Brodar közlésére hivatkozva az északi Balkánon 
az osztrák jellegű, tiszta gravetti-komplexum hiá
nyára utal. 

91 A Bácskában J. Markovié-Marj anovic által 
talált új paleolitikus nyomokról ma még kevés 
adattal rendelkezünk. S. Brodar, valamint J. Mar
kovié-Marj anovic részletes levélbeli tájékoztatása 
szerint a legtöbb lelőhelyen eddig csupán tüzelési 
nyomok, tűzhelyek, hamu, faszén, csontmaradvá
nyok kerültek elő, egyedül a Ludas tónál, Budzakon 
találtak három határozatlan jellegű kőeszközt. A 
Bácska északi részén öt lelőhely ismert, valamennyi 
löszben került elő és rétegtani helyzete — különösen 
Stara Moravicáó — jól azonosítható a Vukovar — 
Zimony közti, dunaparti, valarcint a magyarországi 

lösz-szelvényekkel is. (Paks.) [Vö. : J. Markovié-
Marjanovié, Profils de loess sur le rive droit du 
Danube près du village Nestin, Bassin Pannonién. 
— Zbornik Matice Srpske 7 (1955) 1 — 10.] A faszén
maradványok általában Picea excelsa (hideg-nedves 
klíma), de előfordul a P. cembra és P. mon tana is. 
[J. Markovié-Marjanovié: Glasnik SAN. V 2 (1953) 
277 — 278.] Paleolitikus nyomokat találunk a Duna 
jobb partján a Fruska-Gora lejtőjén, Zagradon is. 
Itt a tüzelési helyek mélyebben — 5 m vastag lösz 
alatt — helyezkednek el, mint a többi lelőhelyen, 
a felső fosszilis talaj zónában, amelyet J. Markovié 
a W. 2 — 3. interstadiálisba helyez (vö. : Dolní Ves-
tonice). Stara Marovicán valószínűleg két települési 
szint található, — s az egész észak-bácskai nyílt
színi késői paleolitikum valószínűleg összefüggésben 
állhat a magyar területen levőkkel. Régészeti össze
vetésre (első sorban Szeged — Öthalommal) egyelőre 
nincs lehetőségünk, de a rétegszelvények össze
hasonlítása alapján egészen valószínű, hogy ezek 
szintén a későiaurignaci —keleti gravetti kultúra 
településeit jelzik. Brodar szerint feltűnő, hogy esz
közök nem kerültek elő, ami szerintünk talán a 
tanyahelyek átmeneti jellegére mutathat. 

92 Az osztrák és magyar telepek közti össze
függést a tipológiai hasonlóságon, ékszeranyagon 
kívül egyes kőzetek, így elsősorban az obszidián 
bizonyítja [Felgenhauer i. m. (1951) 236 — 237]. 

93 A szelvény anyagának feldolgozása folyamat
ban van. 

94 Gábori —Gábori Csánk i. m. (1. 25. jegyzet) 
Nógrádverőce, LH. szelvény. 

95 Ezeket a fosszilis harmadkori fajokat — Den-
talia, Fusus, Turritella, Arca, Cassis, Pirula, Venus, 
Cardita — túlnyomó részben a közvetlen környé
ken gyűjtötték. 

96 E. Zeuner, Notes on the Stratigraphy of the 
Magdalenian. Annual Report. Inst, of Arch. London 
1953, 10-28. 

97 Brandtner i. m. (1955). 
98 Gábori i. m. (1956) 133-134. 
99 P. I. Boriszkovszkij: Mia 40 (1953) 177. kép. 
100 Kormos T.—Lambrecht K., A pilisszántói kő-

fülke. FIÉ (1916) 331-333. 
101 A két kultúra szorosabb kapcsolata ellen 

látszik szólni barlangi lelőhelyeink csontipara, a kő
eszközökön a swidry behatása, amely korukat 
későbbi időszakra helyezné a magyarországi fiatal 
gravettinél. A csonteszközök azonban, amelyeknek 
egy része a Jankovich-barlangban a régibb kultúra 
leletanyagával is keveredett, az ásatások során 
szintén határozottan a keleti jellegű késői gravetti 
kultúrára mutatnak. A Jankovich-barlangi amulett, 
a zegzug vonallal díszített csonthegy, a fokkal el
látott tű stb. olyan típusok, amelyeknek hasonmásai 
a kelet-európai késői, többször már az utolsó glaciá
list is túlélt gravetti—posztgravetti kultúrában ismer
tek (Mezyn). Ezek a tárgyak — amelyek közül a 
tű hasonmásaként már Hillebrand J. is Mezynt 
említette, az amulett H. Breuil szerint a keleti díszítő
elemeket mutatja — csak megerősítik a kultúrának 
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a keleti gravettivel való szoros kapcsolatát. — A 
leletanyag egyes eszközeinek swidry jellege kétség
kívül fiatal korát bizonyítja. Ilyen a pilisszántói 
kőfülkében előforduló szegmens, — meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy ez az eszköztípus már a W. 3. 
második felében és a nyíltszíni fiatal gravettiben is 
előfordul [B. Klíma, Pavlov, nouvelle station paléolit
hique de la Moravie méridionale. AB VI (1954) 309, 
325. kép] — s a „mikrogravettes csoport" barlangi 
lelőhelyeinek különböző korú rétegei vannak. — A 
tipológiai összefüggések terén meg kell még említe
nünk azt a feltűnő hasonlóságot, amelyet a pavlovi 
telep közvetlen megismerésekor tapasztaltunk. Az 
egész „mikrogravettes csoport" ugyan kis töredék 
lehetne csak a rendkívül gazdag telep eddigi ásatási 
eredményének leletanyagában, azonban a csoport 
minden egyes eszközének, csonttárgyának hason
mása megtalálható. 

102 Gábori i. m. (1956) 177-182 . 
103 A leletanyag részletesebb vizsgálata : Arch. 

Ért . (1956) 130-135. 
104 Az eszközök hasonmásait nagy számban 

találjuk meg a közép-európai, W. 3. második felére 
tehető lelőhelyeken (Pavlov), egyes „magdaleni" 
leletegyüttesekben (Zebera i. m.), a keleti poszt-
gravetti iparokban (Zamostea). 

105 Gábori i. m. (1956) 180-181 . - Valószínű, 
hogy a kapcsolat nemcsak a késői paleolitikum és 
mezolitikum, hanem a mezolitikum és az újabb kő
kor között is kimutatható lesz, amely kérdésnek vizs
gálatára már több jelentős kísérlet történt. [L. F. 
Zotz: WPZ (1941) 1 - 2 0 ; újabban: M. Mazálék: 
Anthropozoikum 3 (1953) 224 — 232.] A magyar 
területen ehhez elsősorban a neolitikum patt intot t 
kőeszközeinek feldolgozása lesz szükséges. 

A 14. képjelmagyarázata; 

# későaurignacien — korai gravettien 
y Szeleta felső rétegének kultúrája 
A nyárfalevél alakú hegyek 
O gravettien 
(j gravettien Kosztyenki-hatással 
_L mikrogravettes csoport , 
X mezolitikum (tardenoisien) 

1. Barca I. — 2. Kehnec — 3. Cejkov — 4. Kasov — 5. Ipolyság (Sahy) — 6. Parassa I—-II. — 7. Puska
poros kőfülke — 8. Szeleta (felső réteg) — 9 . Büdöspest-barlang— 10. Szob — Öregfalu — 11. Miskolc, Petőfiu-
— 12. Moravány—Dlha — 13. Ságvár — 14. Danaföldvár — 15. Szeged—Öthalom — 16. Zalaegerszeg — 
17. Villány — 18. Budzak — 19. Pacir — 20. Stara Moravica 21. Backa Topola — 22. Srbobran — 
23. Zagrad — 24. Süttő — 25. Szob — 26. Helemba — 27. Moravány — Podkovica — 28. Pilismarót — 
29. Zebegény — 30. Nagymaros — 31. Nográdverőce — 32. Vác — 33. Hont — 34. Pilisszántói kőfülke — 
35. Kiskevélyi barlang — 36. Jankovich-barlang — 37. Szelim-barlang — 38. Koroncó — 39. Románd — 

40. Bakonytamási — 41. Remete-barlang — 42. Sződliget — 43. Tószeg—Áldozóhalom — 44. Hugyaj 
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M. ГАБОРИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК В ПЕЩЕРЕ РЕМЕТЕ 
ВОПРОСЫ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА В ВЕНГРИИ 

Проведенные в пещере Ремете (г. Буда
пешт) раскопки, в ходе которых были най
дены остатки нескольких первобытных куль
тур, представляют собой один из значитель
ных результатов археологических исследова
ний на территории Будапешта. Раскопки 
были начаты в 1914 году с целью раскрытия 
палеолитических остатков на территории сто
лицы. Позже работы продолжались под руко
водством Л. Вертеш, который в небольшом 
сообщении упомянул о наличии послеледнико
вых, т. е. плейстоценовых следов. Раскопки 
привели, между прочим, к раскрытию следов 
культуры эпипалеолитическо-мезолитическо-
го характера, но в краеведческом отноше
нии еще более важное значение имеет тот факт, 
что из залегающих друг над другом слоев от 
неолитического к средневековому поступили 
находки, относящиеся к почти каждому пе
риоду. 

Преследовалась цель добраться до палео
литических, плейстоценовых слоев, располо
женных под весьма мощным комплексом го-
лоценовых прослоек. Итак наблюдения, к 
сожалению, не могли в должной мере распро
страняться на доисторические находки, что 
затрудняет и настоящую разработку и изло
жение. Все же сильно смешанный материал 
находок в преобладающей части можно было 
отнести к данным слоям, что и делает возмож
ным определить культуры отдельных слоев. 
Судя по осадочным породам, в петрографи
ческом отношении можно различить в про
филе пещеры Ремете 10 различных залежей. 
Способы поселения и отопления позволяют 
различить дальнейшие три слоя в рамках 
вышеупомянутых, вследствие чего получается 
13 ярусов : 

1. Черный гумус 
. 1а Пепельный слой с очагом 

2. Серый гумус 
3. Черный культурный слой 
4. Серая, каменистая глина 
5. Светлобурая глина 
6. Культурный слой с черными, красными 

и темнобурыми полосами 
%-: : 7. Светложелтая глина 

8. Светлобурая, каменистая глина 
8а Черный культурный слой 
9. Бурая, каменистая глина 

10. Краснобурая глина 
11. Желтая, лессистая глина 
12. Ржавая глина с каменной мелочью 
13. Желтая, песчаная, каменистая глина. 

Мощность профиля — 10,5 м, но скалистое 

дно еще не достигнуто, и 13-ый ярус лишь 
затронут. Ярусы 1—9 представляют голоцен. 

В поверхностном черном слое были най
дены современные отбросы а также материал, 
заполняющий яму. В одной части слоя 1а 
были обнаружены смешанные кельтские, сред
невековые находки и находки баденской куль
туры, лишь его нижняя часть оказалась не
тронутой. Здесь находились обломки посуды 
позднего средневековия, датируемые XIII— 
XIV столетиями. Большее число более грубых 
обломков представляют ранне-средневековую 
керамику. 

На самом нижнем уровне слоя 1а и в слое 
2 было найдено меньше находок римских 
времен и большее количество находок ран
него характера и поздней кельтской эпохи. 
Последние можно было хорошо отождествить с 
таковыми, поступившими из раскопок на горе 
Геллерт (Будапешт) и из туземного поселения 
в Табане (там же). 

Третья культурная прослойка относится 
к этому же периоду. Его средний ярус пред
ставлен смешанным материалом, в нижнем 
же обломки сосудов из раннего железного века 
(гальштатских культур А и Б) и позднего 
бронзового века свидетельствуют о более 
раннем поселении. Кроме того в 3-ем слое 
имеются следы дакийского поселения. Разра
ботка находок позволила разделить римский 
и туземный кельтский материал на ранний 
и поздний периоды, материал же раннего 
железного века, состоящий исключительно из 
керамики, —• на Галыптат А и Б. 

Невзирая на смешанность слоев, вызван
ную более ранним вмешательством человека и 
водотоками, материал 4-го слоя в преобла
дающей части относится к (раннему и поздне
му) бронзовому веку, в меньшей же части 
— к раннему железному веку. Немало облом
ков посуды датируется 3-ий периодом бронзо
вого века, но имеются среди них и типы, 
представляющие переход к периоду А галь-
штатской культуры. В этот период богатый 
материал свидетельствует о весьма частой по-
селенности этого места. В отдельных местах 
обнаружены следы более ранней культуры 
(ранний бронзовый век, северопаннонские со
суды с известковой вставкой), которые посту
пили сюда из более глубоких слоев. Керамика 
этого слоя пополняется костяными долотами 
и ювелирными 'изделиями. 

5-й слой сравнительно беден. В это время 
пещера была мало посещаема. Найдено в нем 
лишь несколько обломков посуды характера 
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бронзовой эпохи, но они не пригодны для 
определения периода или культуры. Среди 
них встречаются обработанные рога, ору
дия, изготовленные из рога или кости. 

Большое количество находок 6-го (куль
турного) слоя, в том числе фрагменты круп
ных сосуд, относятся без исключения к. 
бронзовому веку, Тонкие, украшенные сосуды, 
жорнова говорят о длительной поселенности. 
Слои 6. и 7. в пещере представляют нижнюю 
границу бронзового века. 

В 7-ом слое можно еще обнаружить типы 
посуды бронзового века, но его нижний ярус 
содержит уже лишь находки культуры мед
ного века. Здесь встречаемся чаще всего с 
фрагментами сосуд, характерных для баден-
ской (пецельской) культуры. В Венгрии они 
редко встречаются в пещерах. Другие обломки 
типа медного века редки. Надоки медного 
века распространяются до нижней границы 
этого слоя. 

Во время залегания 8-го слоя пещера во
обще была необитаема. Человек редко посе
щал ее, что объясняется вероятно и частым 
осыпанием камней. Скудный материал содер
жит смешанные типы. 

Одно из древнейших доисторических по
селений в пещере представлено тонким куль
турными слоем, танущимся вдоль границы 
8-го и 9-го ярусов. На основе находок мы от
носим этот слой к 9-ому ярусу. В верхнем 
уровне найдены жорнова, костяные топоры. 
Керамические обломки сравнительно редки, 
они состоят из ушков, которые принадлежат 
к неолиту, но не позволяют более точного 
определения культуры. В нижней части 9-го 
слоя, где заканчивается голоцен пещеры, 
фрагментов посуды не обнаружено. Археологи
ческие находки состоят из костяных изделий, 
долот и обработанных роговых фрагментов. 
Последние являются роговыми мотыгами. Этот 
тип, пожалуй, можно возвести к более древ
нему времени. 

Автор подробно описывает типы, характе
ризующие отдельные периоды и культуры, и 
сличает их с находками, поступившими из 
других местонахождений на территории сто
лицы. Неолит известен в районах Бекаш-
медьер, Надьтетень, Табан (культура кера
мики с линейными украшениями), но пещер
ное, временное поселение едва ли можно от
нести к этой культуре, потому что оно харак
теризуется другими типами. — Находки ба-
денской (пецельской) культуры заслуживают 
внимания в первую очередь по пещерным ме
стонахождениям. Впрочем на территории Бу
дапешта стоянки этой культуры нам известны 
в немалых местах (район Бекашмедьер, улица 
Андор и т. д.), где были раскрыты идентичные 
находки. Эта культура медного века свиде
тельствует, если не о первом, то о самом ран
нем продолжительном поселении. Интересно 

появление вишшской группы среди находок 
медного века, которая очень редка на этой 
территории страны. — Более древний период 
бронзового века скудно представлен в районе 
столицы, но второй период показывает из
вестное развитие, переходящее в более позд
ний период. Спорадической заселенности во 
время раннего бронзового века соответствует 
небольшое число находок такого характера 
и в пещере Ремете. Более густо заселяется 
эта местность в третий период бронзового века, 
что сказывается и в пещере. Пещерные на
ходки идентичны находкам с различных кон
цов территории города. Бросается в глаза 
богатство находок конца бронзового века, 
частая заселенность пещеры в то время, как 
в переходный период от бронзового века к 
раннему железному имеется весьма мало на
ходок с территории самой столицы. Это, быть 
может, объясняется поселенческими изме
нениями. Чрезвычайно богат высший перво
бытный слой пещеры, ее материал позднего 
железного века, показывающий тесную связь 
с населением этого района в I столетии до н. э. 
до середины I столетия•~я-:*^гл(коргеннте тгасе-
ление — кельты-эрависки). — Находки более 
поздних периодов известны из различных 
частей столицы. Судя по находкам первобыт
ных слоев, можно установить, что наше место
нахождение содержит находки, относящиеся 
к следующим эпохам : новокаменный век, 
медный век (пецельская культура), ранний 
бронзовый век, поздний бронзовый век (севе-
ропаннонская и ватьяинская культуры), пере
ходный период от бронзового века к желез
ному, так наз. группа Вали раннего желез
ного века и группа Б галынтатской культуры. 
Поселение было длительным лишь в одном 
случае. В течение голоцена образование слоев 
шло быстро, и между сравнительно недли
тельными периодами накопились слои зна
чительной мощностью, в которых поселения 
кажутся спорадическими. Несмотря на то, 
что пещера Ремете представляет, можно ска
зать, идеальную последовательность культур 
в окрестностях Будапешта, она, по всей ве
роятности, была всегда лишь временным мес
том жительства, что подтверждается и чрез
вычайно большим количеством костей живот
ных. Зоологический материал обработан Ш. 
Бёкёньи, который нашел в нем 6 домашних 
видов животных и 14 видов диких зверей. 
Большое число последних не соответствует 
количеству таковых, найденных в местонахож
дениях неолитических, бронзового века, и 
объясняется, вероятно, сильным сгущением 
лесов под влиянием климатических изменений 
наступивших в течение бронзового века. По
разительно велико число кошачьих. Фауна 
имеет лесной характер. Одна лишь россомаха 
поступила впервые из голоценового место
нахождения. 
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ГОЛОЦЕНОВО-ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ЯРУСЫ 
ПЕЩЕРЫ 

ВОПРОСЫ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА В ВЕНГРИИ 

Нижние 4 яруса пещеры Ремете восходят 
к послеледниковому, т. е. плейстоценовому 
периоду. Их положение досконально обсуж
дается в этом очерке. В них археологических 
находок не обнаружено, кроме небольшого 
клинка в слое краснобурой глины. Флора 
состоит почти исключительно из лиственных 
деревьев. Найдены остатки лишь одной сосны. 
Обработка древесноугольного материала сви
детельствует о том, что возраст этого слоя 
определяется древнеголоценовой ореховой 
эпохой, последовавшей за сосново-березовой, 
т. е. восходит к послеледниковой эпохе с 
мезолитическими находками. Палеонтологи
ческие находки обработаны Д. Яношши. Стран
но, что в этот период встречаются еще Оспо-
tona, Lagopus, однако характерных леднико
вых видов нет. Сопоставляя стратографическо-
палеонтологические данные ряда местонахож
дений, автор установил, что в Венгрии от
дельные ледниковые породы просущество
вали до мезолита. Фауна лежащей ниже жел
той, лёссистой глины представлена следую
щими видами. Critecus, Dycrostonix, Micro-
tus arvalis-agrestis, Microtus nivalis, из числа 
же крупных млекопитающих — остатками 
лисы, волка, лошади, носорога, северного 
оленя и бизона. Два нижних яруса Л. Вертеш 
раньше определил вюрмом 2—3, т. е. вюрм-
интерстадиальными. В первом встречаются 
лемминги и прочие ледниковые виды, но пе
щерный медведь отсутствует. Правда, это мо
жет быть характерным для периодов от вюрма 
2 до вюрма 3, все же автор считает, что слои 
от последней ледниковой эпохи до пребореаль-
ной ореховой отсутствуют. В нижнем слое 
не обнаружено палеонтологических остатков. 
Возраст ржаво-красной глины определяется 
пещерным медведем и лесным волком, но зале
гающий над нею слой должен содержать иду
щий от 2-го ледникового климатического типа 
до 3-го и стратиграфически меньше всего 
выясненный период. 

Раннее эолитическая находка — неболь
шой клинок из токайского обсидиана. Куль
тура, к которой он принадлежит, по всей ве
роятности связана с так наз. «микрорезной» 
группой (микрограветтской), местонахожде
ниями которой являются пещеры Янкович, 
Кишкевей и каменная ниша Пилишсанто. По 
определнию возраста этого яруса находки 
отделены примерно 9000 годами от микроли
тической промышленности конца вюрма, од
нако развитие микрорезной культуры, и ее 
просуществование после ледниковой эпохи 
Кажутся подтвердить существование этой свя

зи. Пещерная культура конца вюрма считалась 
раньше магдаленской, но это название не соот
ветствовало культурному содержанию, рань
ше уже выявленному изучением ее связей. 
О пилишсантовской группе еще Хиллебранд 
установил, что она связана со свидерской груп
пой, и другие исследователи тоже упомянули 
об ее восточных связях. Это однако не относи
лось к поверхностному «магдалену», К позд
нему граветту лёссовых залежей. (Следует от
метить, что влияние восточной граветтской 
культуры было впервые обнаружено на неко
торых орудиях высших слоев пещеры Селета, 
затем было доказано, что корни пилишсантов
ской группы уходят в поздне-ориньякскую 
культуру. Проблема переопределения куль
туры лёссовых залежей возникла вместе с 
вопросами пещерной микрограветтской груп
пы.) 

Состав венгерского эпипалеолита является 
граветтско-свидерским вплоть до раннего ме
золита. На изучаемой территории поздний 
палеолит развился на граветтских началах. 
Эта восточно-граветтская культура была свя
зана со свидерской, разделялась в группы и, 
сохранившись до конца последней ледниковой 
эпохи, продолжала свое существование в 
позднейших ступенях, смешивавшихся cjnpo-
чими культурными элементами, чтобы перехо
дить в виде ранней тарденуасской, свидер-
ско-тарденуасской культуры в мезолит. До
сконально обсуждается культурное развитие 
территории Венгрии в период конца вюрма и 
позднеледниковой эпохи. Раньше, отчасти еще 
во" время вюрма 3. в северо-восточной части 
Трансданубии в горах Пилиш и Герече про
живала «микрограветтская группа». Группу 
свидерского характера нельзя считать само
стоятельной культурой, а лишь совсем моло
дым вариантом граветтской, да возможно 
даже и то, что она представляет временные 
стоянки позднеграветтского населения. Воз
раст культуры, известной из верхнего плей
стоцена пещерных местонахождений, опре
деляется, по последним исследованиям, вюр
мом 3 и последовавшим за ним периодом, но 
стратиграфические условия ее местонахож
дений не позволяют точно определить время 
первого появления этой культуры. Автор 
предполагает, что микрограветтская группа 
Венгрии существовала и после вюрма 3 вплоть 
до мезолита. — Моложе этой группы, но не 
мезолитическими считаются новые хонтские 
находки, тесно связанные с граветтскими 
вюрма 3. Еще не отличенные друг от друга 
группы, варианты этой культуры, возник
шие под действием таких факторов как время, 
расстояния, демографические изменения, со
седние культуры, их взаимодействие, существо
вали от вюрма 2 до конца ледниковой эпохи 
и, отчасти сохранившись и в последовавшие 
времена, не исчезли до мезолита. В связи с 
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пещерой Ремете автор касается стратиграфи
ческих вопросов, относящихся к вюрму 3, 
поздней и послеледниковой эпохам. Куль
турное развитие этого периода в общем и 
целом восходит к граветтской культуре, при
чем не только в Венгрии,ной на территории 
всей Центральной Европы. В дальнейшем 
автор занимается вопросами позднего палео
лита в Венгрии. 

Комплекс вюрма 2—3 в геологическом, па
леоклиматологическом и стратиграфическом 
отношениях является самым туманным перио
дом венгерского палеолита, и действительно 
представляет собой комплекс с культурной и ис
торической точек зрения, недостаточно и неуве
ренно освещаемый небольшим числом недо
статочно изученных, нераскрытых местона
хождений, проблематических пещерных на
ходок. Картина эта едва ли может быть более 
ясной и определенной и в других частях Сред
ней Европы, итак кажется вероятным, что 
Причину этому следует искать не столько в 
отсутствии исследований, а скорее в методе 
и преследуемых целях исследователей. От
сутствует исторический подход к проблемам 
важнейших местонахождений соседних тер
риторий, что же касается позднего венгер
ского палеолита, скудность данных, числа 
местонахождений и количества материала, 
да и отсутствие изучения подробностей не 
позволяют создать ясную картину населения, 
его жизни, исторического развития его куль
туры. 

Все же кажется необходимым выдви
нуть некоторые вопросы позднего венгерского 
палеолита и подытожить в общих чертах за
ключения, выводимые в качестве предполо
жений на основе изучения очень спорадиче
ских данных и местонахождений. 

В этом очерке следует исключить подроб
ное изучение стратиграфическо-хронологичес-
кое изучение археологического материала 
местонахождений, потому что об этом сказано 
во многих других местах. 

Появление в Венгрии поздне-ориньякской 
восточно-граветтской культуры можно от
нести к вюрму 2, она здесь возникла рань
ше, чем на расположенных западнее терри
ториях. До граветтской культуры нам 
известна в горах Бюкк ориньякская, но 
здесь способ заселения, орудия отличаются 
от таковых ранней граветтской, проявляю
щей иностранные элементы. Отличается и 
способ ведения хозяйства, что сказывается 
в ряде характерных черт. Бюккская средняя 
ориньякская культура (ориньякская II) 
является культурой, отличающейсякорен-
ным образом от граветтской, а позднеориньяк-
скую, т. е. среднеевропейскую восточно-
граветтскую нельзя считать «поздним» сту
пеней первой. Ориньякская и граветтская в 

Венгрии отличаются не только в хронологи
ческом отношении, но и, что важнее, по со
держанию. Последнюю следует приписать вли
янию иноземного населения, следствию де
мографических факторов. 

Менее вероятно, что она возникла 
вследствие внутренних изменений ориньяк-
ской, сопутствовавших экономическому, об
щественному развитию, т. е. вследствие 
сопряженных с миграцией, определяю
щих все развитие позднего палеолита фак
торов, карактерные черты которых ска
зываются на способе заселения, малоизвест
ных общественных условиях, искусстве и 
т. п. Внутреннее, местное развитие недоста
точно объясняет существенные изменения 
форм .орудий, которые можно приписать не 
только внезапному экономическому измене
нию, но, по существу, появлению новых ору
дий и поселенческим и поселенческо-геогра-
фическим различиям. В то же время сегодня 
уже нельзя полностью исключить возмож
ность местного, внутреннего развития, и воз
можно, что и ориньякская культура продол
жала развиваться; во время, когда началось 
распространение граветтской. На некоторых 
стоянках (Аггзбах, Лангманнерсдорф), принад
лежавших уже не к первой части вюрма 2, 
наблюдаются более ранние, ориньякские чер
ты. Предполагается существование ряда обоб
щенных групп, народов-пережитков, которые 
жили здесь в течение всего периода граветт
ской культуры. 

Имеются известные признаки, свиде
тельствующие о том, что граветтские жи
лища Происходят из ориньякской культуры. 
Материал Барца II в Восточной Словакии 
входит в интерстадиальный периода вюрма 
1—2, но жилища в Барца I показывают пере
ход в вюрм 2 и содержат граветтские элемен
ты. Автор подробно обсуждает вопрос проис
хождения граветтской культуры, возможно
сти и критерии местного развития и инозем
ного влияния. Он считает, что эту культуру 
можно связать скорее с иммиграцией инозем
ного населения в Среднюю Европу. 

Граветтское влияние проникло в Карпат
ский бассейн, по всей вероятности, с юго-
востока и северо-востока, но лишь последний 
путь кажется подтвержденным. Миграцию в 
юго-восточном направлении можно предпо
ложить на основе расположения австрийских 
поселений (Ф. Брандтнер), их связей с венгер
ской территорией, происхождения ювелирных 
изделий, но вопрос этот требует дальнейшего 
изучения. — Северный путь этой культуры, 
итак группы характера Костенки, можно; до
казать на основе связей между восточными, 
среднерусскими, украинскими местонахож
дениями. Эти связи исследовались с учетом 
чехословацких, нижне-австрийских и типично 
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донских, — значит расположенных далеко 
друг от друга географических — территорий 
и важнейших форм орудий, но следует обра
тить внимание и на большую группу более 
близких местонахождений в Подолии, в райо
нах Прута и Днестра, запущенную при иссле
довании направления происхождения гра-
ветта. Можно преположить, что эта культура 
пробралась в Карпатский бассейн непосред
ственно с именно этой территории, прокла
дывая себе путь и в южную часть современной 
Польши, в Словакию и Моравию. •— Начало 
культурных изменений, т. е. первую волну 
этого воздействия в Карпатском бассейне еле 
можно еще доказать, но кажется, что это 
произошло с северо-восточного и восточного 
направления, т. е. на территории Словакии и 
Трансильвании. Здесь нам известны ранние 
местонахождения, современные с венгерским 
ориньяком, но некоторые поселение имеют 
уже граветтский характер (поселения в до
лине р. Хернад, Барца I, Цейков, Кашов, 
Кехнец и т. п.). Несмотря на то, что они могут 
служить и доказательством медленного пре
вращения ориньякской культуры в граветт-
скую, автор считает их скорее представите
лями воздействия, оказанного на пороге ин
терстадиального вюрма 1—2 и вюрма 2, в 
начале стадиального, причем их раннее появ
ление свидетельствует о переходном харак
тере. Восточнословацкий ориньяк, однако, 
отличается по своей промышленности как от 
граветта так и от настоящего среднего ори-
ньяка. Было бы удобно предположить, что во
сточно-словацкая группа составляла во вто
рой половине интерстадиального периода мест
ную группу, изолированную от бюккской 
ориньякской, которая во время, непосред
ственно предшествовавшее вюрму 2, осталась 
нетронутой новыми воздействиями. Между 
венгерским ориньяком II (Ишталлошкё) и 
поверхностным поздним ориньяком нельзя 
предположить существование никаких гене
тических связей, причем первый по своему 
характеру целиком отличается и от группы 
местонахождений в Восточной Словакии. 

С юговостока восточная граветтская куль
тура проникла и в Трансильванию, где она 
представлена некоторыми местонахождения
ми. Важнейшим из них является Ситабодза 
(Мадьярбодза), датируемая вюрмом 2. В ее 
материале заметны орудия восточного типа. 
Местом происхождения этой культуры несом
ненно можно считать лежащую восточнее се
верную часть Бессарабии. Формы орудий тер
ритории, лежащей восточнее Карпат, тоже 
происходят из отдаленного русско-украин
ского края, причем и все развитие позднего 
палеолита упомянутой области тесно связана 
с развитием последнего. Другим трансиль
ванским местонахождением является Крачу-
нешти. Оба расположены в долине реки Бодза, 
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представляющей собой вход через Карпаты, 
и являются открытыми стоянками. В мате
риале Охабапонор (долина р. Ольт) имеются 
молодые типы орудий, часто очень похожие 
на таковые венгерской открытой граветтской 
культуры. Для дальнейших исследований зна
чение имеют в первую очередь Мадьярбодза и 
следы поселений в ее окрестностях. Связи, 
распространение и вообще миграция в ЮВ— 
СЗ направлении или внутренние демографи
ческие факторы являются вопросами граветт
ской культуры, требующими дальнейших ис
следований. Для подтверждения существо
вания отношений ЮВ направления на терри
тории Венгрии отсутствуют связывающие ме
стонахождения. 

На территории Венгрии к раннему пери
оду комплекса вюрма 2—3, к первой половине 
вюрма 2 восходят находки, поступившие из 
местонахождений Ипойшаг и Парашша I—II. 
В культурном отношении они считаются пе
реходного характера между ориньякской и 
граветтской культурами. На орудиях часто 
сказывается определенное восточное влияние, 
но Б- других средне-европейских поселениях, 
являющихся более молодыми членами граветт
ской культуры, и даже на виллендорфском 
ярусе И/5 наблюдаются граветтские нако
нечники. Сравнительное изучение находок 
привело к установлению, что он старше не 
только так наз. 1-й костенской ступени, но и 
большинства лежащих западнее граветтских 
поселений. Он показывает параллель с слоями 
4—5 Виллендорфа, Зенфтенбергом и Гетцерз-
дорфом. Последнее местонахождение старше 
австрийской граветтской культуры, но мо
ложе местонахождений Ипойшаг—Парашша. 
Кажется, что Парашшу I—II можно считать 
скорее ранней поздне-ориньякской. Пока что 
условное определение ее культуры и возраста 
указывает, пожалуй, как раз на культурное 
изменение, которое подобно лежащим запад
нее районам не могло быть медленным пере
ходом. Местонахождения восходят по своему 
возрасту к ведущему к вюрму 2 времени океан
ского характера, предшествовавшему образо
ванию лёсса. Кажется, что граветтская куль
тура к западу появляется в начале образо
вания лёсса в вюрме 2, но старые типы орудий 
еще сохраняются. Обсуждаются эти пере
житки, которые, однако, могут иметь только 
местное значение, ограничиваясь лишь изоли
рованным поселениями. Развитие средне-позд
него ориньяка в начале вюрма" 2 прекращается 
но в то же время наблюдается быстрый подъем 
граветтской культуры, что подтверждается 
многочисленными примерами. Смешивание 
этих культур, разумеется, произошло несмотря 
на то, что граветтская вытеснила первую. Пере
житки означают в большинстве случаев взаим-
ствование форм, но не непрерывную заселен
ность, которая органичивалась лишь спора-



дическими, разобщенными группами. — Во
сточное воздействие было не однократным, да 
и более поздние сношения ЮВ направления 
австрийской территории, по всей вероятно
сти, повторялись нераз. Иначе нельзя объяс
нить тот факт, что его признаки наблюдаются 
еще и в вюрме 3. Молодые поселения чехосло
вацкой граветтской культуры тоже свиде
тельствуют о том, что следует считаться с но
вой, молодой волной восточного влияния. 

В дальнейшем обсуждаются вопросы 
местных групп и взаимодействия от
дельных поселений. Недостаточно изучена 
очередность распространения культуры на 
средне-европейской территории,- точный путь 
ее распространения, для выяснения которого 
в нашем распоряжении находятся лишь не
уверенно определенные в геохронологическом 
отношении или совсем не определенные место
нахождения, да и то в небольшом количестве. 
Судя по наблюдениям, подробно изложенным 
для решения вышеупомянутых вопросов, 
кажется, что о. самом древнем воздействии во
сточной граветтской культуры, самом раннем 
внедрении культуры восточного происхож
дения свидетельствуют на территории Карпат
ского бассейна Ипойшаг, Парашша I—II, 
Кехнец, Цейков, Кашов, часть поселения 
Барца I, Мадьярбодза и Охабапонор. Вопрос 
о том, происходило ли внедрение этого влия
ния на равнинную территорию, т. е. во вну
треннюю часть бассейна безостановочно или 
в форме поздней, новой волны, сегодня нельзя 
еще решить. Между упомянутыми местона
хождениями и более молодыми лёссовыми 
залежами, особенно в ЮВ направлении свя
зывающие следы отсутствуют, но не выяснен 
и вопрос непосредственных связей между 
этими местонахождениями и лежащими к 
западу от них граветтскими поселениями. 

Культурное изменение, — соприкоснове
ние различных групп, их смешивание, изоля
ция некоторых небольших групп на неболь
ших территориях (Ф. Бандтнер), — произош
ло, по всей вероятности, еще раньше, в первой 
половине стадиального вюрма 2 (до образо
вания лёсса),' но не позже начала периода об
разования лёсса. В дальнейшей же части 
этого периода мы должны считаться уже 
скорее с медленным уравновешением куль
турных различий. Влияние граветтской куль
туры в это время направлено скорее на За
падную Европу, в Средней Европе она обще-
распространена, на территории же Венгрии 
происходят лишь образование групп и неболь
шие миграции. Это объясняется зимним и лет
ним переселением населения, что по Ф. Брандт-
неру заслуживает дальнейшего исследования 
на территории Венгрии. Восточная граветт-
ская культура вытесняет мадленскую в 
более отдаленной западной части Средней 
Европы еще позднее, превращаясь затем во 

второй половине вюрма 3 и в позднегляциаль-
ный период в СЗ Европе в культуру, расчле
ненную на группы и отчасти имеющую мад-
ленские основы. Одновременно с этим в по
следней стадии своего развития граветтская 
культура в Восточной Европе становится соз
дателем свидри, послеграветтская же, суще
ствовавшая после вюрма 3, своим сильным 
внутренним местным развитием закладывает 
основу мезолитических культур. О большой 
экспансивной силе восточного граветта сви
детельствует тот факт, что от среди ерусско-
украинской территории до Австрии основы 
мезолита закладывают позднеграветтские ва
рианты. — В проблемы позднего венгерского 
палеолита входят, — подобно проблемам со
седних территорий, — определение развития 
и ступеней граветтской культуры, выяснение 
ее сношений с соседними, в первую очередь, 
словацкой, моравской и австрийской терри
ториями, и вопрос о периодическом, неболь
ших размеров перемещении народностей на 
ставшей единой «граветтской» территории. — 
В вюрме 2—3 территория граветтской куль
туры не была замкнутой, со временем все 
новые воздействия внедрялись в бассейн Кар
пат. Автор считает возможным, что словацкая 
территория служила посредническим местом. 
Часть молодой венгерской граветтской куль
туры могла возникнуть под влиянием, оказан
ным из этого направления Дунайского ко
лена (райсн колена Дуная). 

В начале раннего периода граветтской 
культуры в Венгрии надо считаться и с дру
гими культурами на территории Венгрии. 
Если рассматривать вюрм 2 не как стратигра
фический ярус (лёсс вюрма 2 от максимума 
гляциального климатического типа до тунд
ровой фазы вюрма 3), а лишь как гляциаль-
ный климатический тип, то следует касаться 
и вопроса культуры листовидных остроконеч
ников, т. е. «селетинской» культуры Карпат
ского бассейна. Здесь не обсуждаются воз
никшие в этом отношении новые вопросы, а 
затрагиваются лишь проблемы, связанные с 
периодом вюрма 2—3. — В хронологическом 
отношении граветтская культура могла со
прикасаться с солютрейской Карпатского 
бассейна, с молодым периодом культуры ли
стовидных остроконечников. В вюрме 2 живет 
еще молодая ступень «селетинской» культуры, 
которая, кажется, продолжалась существо
вать и после вюрма 2. Верхний предел ее воз
раста не поддается определению. Л. Вертеш 
недавно различал две отдельные группы в 
венгерской культуре листовидных остроконеч
ников, не имеющие генетической общности. 
Одна из них можьо охарактеризовать место
нахождениями пещеры Селета и прочими в 
горах Бюкк, другая же — материалом пещер 
Трансданубии (пещера Янкович). В типологи
ческом отношении последняя считалась уже 
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раньше близкой к западным находкам куль
туры листовидных остроконечников (Кёстен, 
Ранис, Оффнет и т. д.) в отличие от селетин-
ской группы, самая развитая вюрма которой 
(высшая соютрейская) кажется самостоятель
ной группой. Автор оспаривает правильность 
применения названия «селетинского» к гене
тически независимым группам. Вопросы куль
туры листовидных остроконечников нельзя 
решить без учета подобной культуры окру
жающих территорий, в том числе Словакии. 
Но словацкая селетинская культура, по всей 
вероятности, представляет ступени развития 
«задунайской селетинской группы», а сопоста
вить ее с подлинным селетинским кругом 
нельзя. Итак название «селетинское» есть 
нечто иное, как генеральное наименование, 
охватывающие среднеевропейские культуры 
листовидных остроконечников, как пресолю-
трейского так и солютрейского характера, 
группу мустьерского типа (задунайскую) и 
селетинский круг, но во многих случаях оно 
несомненно обманчиво. Учитывая молодую сту
пень культуры листовидных остроконечников, 
можно заявить, что «верхний солютрейский» 
горизонт Селеты, материал его верхнего слоя 
составляет отличающуюся от другой подоб
ного характера промышленности Карпатского 
бассейна, разобщенную и в территориальном 
отношении группу. Кажется, что задунай
ская культура, которую можно, пожалуй, 
назвать развитой пресолютрейской, а также 
«селетинская» культура словацкой территории 
отличаются от первой, имеют сильно мустьер-
скую окраску, да и старше ее. Местонахож
дение Моравань-Дльха своим характером от
личается как от этой, так и от бюккской куль
тур листовидных остроконечников и, кажется, 
значительно моложе культуры задунайского 
характера. — Верхняя солютрейская куль
тура Венгрии, специальная форма которой 
известна из одного лишь местонахождения 
(верхний слой Селеты), если учесть стратигра
фическое и хронологическое положение более 
старых культур листовидных остроконечни
ков, существовала, по всей вероятности, в 
середине стадиального вюрма 2 (во время 
максимума этого климатического типа), со
храняясь и впоследствии. Небезоговорочно мы 
относим в эту же ступень некоторые «поздне-
соютрейские» местонахождения в Венгрии, 
вследствие чего «позднесолютрейская» сту
пень отпадает из ряда периодов, раньше 
казавшихся развившимися единым, образом. 
Отличающимися от этой культуры листовидных 
остроконечников на территории Венгрии яв
ляются «задунайская группа», самостоятель
ность которой должна быть подтверждена 
дальнейшими исследованиями, — материалы 
с листовидными остроконечниками из недавно 
обнаруженного открытого местонахождения 
в долине реки Ипой, которые проявляют сход-
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ство с словацкими находками, — и наконец, 
наконечник формы осинового листа, найден
ный в ул. Петёфи, являющийся единственной 
в Венгрии аналогией типа Моравань. — Если 
прослеживаем способ появления и распростра
нения граветтской культуры, глубокое куль
турное, историческое изменение, наступившее 
под восточными воздействиями во время вюр
ма 2, то можно предположить, что развитие, 
разобщенное положение селетинской куль
туры солютрейского характера связано с об
стоятельствами, которыми характеризуется 
этот оживленный период — «невралгическая 
зона». Изучение этой культуры затрудняется 
как раз ее самостоятельностью, отсутствием 
точных хронологическими исследований и, 
вместе с тем, невыясненностью верхнего пре
дела возраста культуры листовидных остро
конечников в Карпатском бассейне. В то же 
время радиация этой культуры с узкой тер
ритории Бюкка нам еле известна. Листовид
ный остроконечник в'Венгрии известен лишь 
из г. Соб (усть реки Ипой), но считается лишь 
находкой спорадической. Из местонахождения 
Моравань тоже известно несколько остроко
нечников, которые позволяют предполагать 
существование какой-то связи с бюккской 
культурой. Эти следы, однако, недостаточно 
многочисленны для того, чтобы определить 
миграцию этой своеобразной группы. Кажется 
вероятным, что поступившая в Австрию во 
время вюрма 2 форма культуры солютрей
ского характера была формой, отличающейся 
от селетинской, но в то же время нам известно 
среди моравских предметов с листовидными 
остроконечниками немало орудий, которые 
сравнительно сходны с селетинскимй. — Для 
понимания культурных отношений надо за
ниматься промышленностью верхнего слоя 
пещеры Селета, ее характеристикой. Наряду 
с наконечниками копей, весь остальный ин
вентарь имеет ориньякский характер, но были 
здесь найдены и определенно граветтские 
орудия. Таковыми являются появляющиеся 
в Карпатском бассейне в вюрме 2, затуплен
ные с одной стороны клинки, некоторые типы 
сверла, клинок с зубчатым лезвием, аналогии 
которого неизвестны до вюрма 2—3, граветт
ские наконечники, которые по отделке и раз
мерам превосходят таковые, найденные на 
открытых граветтских стоянках. Допускается 
предположение, что восточное позднеориньяк-
ское влияние, наблюдаемое здесь, осущест
влялось раньше или с другого направления, 
чем в- случае венгерских лёссовых залежей. 
— Обсуждается хронологическое положение 
верхней, молодой ступени культуры листо
видных остроконечников, далее, палеонто
логические данные, допускающие предполо
жение, что эта культура не прекратила свое 
существование в межстадиальный период вюр
ма 1—2, а сохранилась еще во время вюрма 2. 



При оценке вышесказанного и культурных 
взаимосвязей возникает вопрос времени по
явления другой культурной группы — так 
наз. «микрограветтской» пилишсантовского 
типа. 

Автор считает весь период вюрма 2—3 во 
всем своем распространении на территории 
Венгрии граветтским, несмотря на то, что 
стоянки, их следы в открытом лёссе вюрма 2 
еще нераскопаны. Невскрытым следует счи
тать и сравнительно лучше изученное поселе
ние Шагвар, своеобразное культурное поло
жение которого, пожалуй, не может быть 
решающим фактором при выяснении культур
ных вопросов граветта, за то его хронологи
ческое положение имеет решающее значение 
для граветтской культуры Венгрии. Его ме
стонахождения известны в Трансданубии и на 
Дунайском колене, но найденный материал 
нельзя считать единым. Два типичных место
нахождения —• Шагвар и Пилишмарот — от
личается по формам орудий, первое примы
кает скорее в восточноевропейским крупным 
поселкам, последнее же, имеющее известный 
костенский характер, — к стоянкам терри
тории Чехословакии и Австрии, причем иссле
дователи считают, что они и неодинакового 
возраста. Типологические сравнительные ис
следования, относящиеся в последнее время 
к Шагвару, позволяют предполагать, что 
стоянка эта сходна лишь с самостоятельными 
местонахождениями в граветтском круге, при
чем более молодые местонахождения около 
Дунайского колена скорее примыкают к по
селкам Словакии и Нижней Австрии. Шаг
вар, и вместе с ним и Сегед—Этхалом, Дуна-
фёльдвар, относятся к позднеориньякской ; 
культуре, имеют слабый граветтский харак
тер, но восточные воздействия на них сказы
ваются ярче, чем на поселениях, лежащих к 
северу от них. На этих стоянках не было най
дено орудий костенского типа, но их восточное 
происхождение и без этого доказано. — Если 
учесть культурные и поселенческие связи, то 
кажется, что шагварская культура является 
обособленной позднеориньякской, модифици
рованной граветтской или, по предположению 
Ф. Брандтнера, — зимней стоянкой, материал 
которой дает представление самостоятельного 
характера. Кажется, что по палеонтологи
ческим сведениям Шагвар следует отнести 
непременно к более раннему времени, нежели 
до сих пор предполагалось. — Два культур
ных слоя Шагвара говорят о том, что этот по
селок был возобновленной стоянкой того же 
самого племени. Подобный характер имеет и 
Сегед—Этхалом, где расположение культур
ных слоев свидетельствует о том, что между 
первым и вторым поселениями протекло лишь 
незначительное время. Как Сегед, так и следы 
поселка в Дунафёльдваре принадлежат к 
шагварской граветтской группе. Напраши

вается Предположение миграции в ЮВ—СЗ 
направлении. Правда, связывающие место
нахождения, да и обильный материал в Се
геде и Фёльдваре отсутствуют, но кажется 
правильным предположение, что лежащие 
южнее вилланьские и недавно раскрытые сле
ды залаэгерсегской открытой стоянки тоже 
относятся к этой группе. На югославской тер
ритории еще не обнаружено несомненно гра-
веттских поселков, но в последние годы стал 
известным целый ряд следов поселений в верх
нем лёссе, т. е. в самой высшей фоссильной 
зоне почвы, которые законно можно считать 
принадлежащими к юговосточной группе этой 
культуры. Судя по размещению и характеру 
местонахождений, мы должны и тут указать 
на связи ЮВ направления, которыми автор 
занимается и при обсуждении миграции юве
лирных изделий и прочих общих черт. 

Культура Шагвара и Пилишмарота имеют 
общие корни, причем нельзя упустить из виду, 
что типологические различия можно, по
жалуй, объяснить одним лишь различным 
сырьем. От Шагвара через Дунафёльдвар до 
Сегеда качество сырья все ухудшается. Самый 
плохой материал употреблялся на Большой 
Венгерской низменности, в Междуречье Ду
най—Тиса, и именно и этим может объяснить
ся тот факт, что южнее, на территории Юго
славии орудий на стоянках не обнаружено. 
Не исключено, что это означает и тут переход
ный характер стоянок. — Более обстоятельное 
изучение типологических связей показывает, 
что Шагвар связан с низнеавстрийской тер
риторией, примитивность же форм орудий, их 
небрежную обработку следует приписать, 
вероятно, сравнительно самостоятельному, 
географическому положению этих поселений. 
Следует учесть и то, что Шагвар имеет само
стоятельные, своеобразные, местные черты, 
приписываемые его развитию, или же тому, 
что Шагвар и примыкающие к нему поселения 
были лишь временными стоянками. — Стра
тиграфическое изучение этих поселений еще 
не позволяет определить их точный возраст в 
периоде вюрма 2—3, но кажется вероятным, 
что стратиграфические исследования будут 
датировать их более ранним периодом. Уточ
нению их возраста может способствовать и 
выяснение взаимосвязей между венгерской 
территорией и соседними территориями рас
пространения и направления миграции этой 
культуры. — В области исследования усло
вий поселения автор обращает внимание на 
топографический характер непосредственной 
окрестности этих местонахождений. Упомяну
тые поселки расположены на равнинных или 
слабо холмистых районах в южной части 
бассейна. Возле Шагвара нет реки, но изуче
ние остатков флоры указывает на требова
тельную к воде растительность. Об этом сви
детельствуют и остатки бобровы. Дунафёльд-
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вар лежит на правом берегу реки, Сегед— 
Этхалом тоже на правом берегу (р. Тиса), но 
они являются не непосредственно прибереж
ными поселениями, как и поселки около Ду
найского колена. Река, правда, не может 
представлять собой преграду для позднепа-
леолитического населения, но может ограни
чивать в известной степени миграцию или пе
редвижение отдельных племен на небольшие 
расстояния. 

На территории Венгрии граветтская куль
тура представлена поселениями на равнинных 
местностях, на лёссовой территории. Эта на
родность не заселяла высоких гор, хотя во 
время охоты могла проникать и туда. Ряд 
поселков у Дунайского колена допускают за
ключение, что там существовал единая куль
тура. Даже без глубокого анализа находок 
можно установить, что формальные особен
ности орудий, особенно из местонахождений 
Пилишмарот, Зебегень и Ноградверёце, гово
рят о тождественность культуры на этой тер
ритории, о том, что она была заселена той же 
самой народностью. На основе проведенных 
раньше исследований кажется, что эти по
селки тесно связаны с поселениями располо
женной к С—СЗ граветтской культуры, и 
ближе к главной артерии распространения 
этой культуры, чем южные поселки. Восточные 
формы орудий ярко распознаваемы на обеих 
территориях, но наряду с более тщательной 
обработкой предметов (с их лучшим материа
лом) на местонахождениях около Дунай
ского колена сказывается влияние костенской 
культуры. Предполагаем, что народность эта 
попала сюда с севера. Типологические сравни
тельные исследования отчасти могут бросать 
свет и на хронологическое положение этих 
местонахождений, недостаточно изученных в 
стратиграфическом отношении (ср. Моравань). 

Из числа поселков у Дунайского колена 
одно лишь собское поселение показывает из
вестные типологические особенности. Орудия 
изготовлялись из наносного гравия. Известные 
до сих пор орудия атипичны. Как уже М. 
Моттль заметила, здешняя культура похожа 
на шагварскую. Расхождение материала за
метно, ибо как раз на этой стоянке нельзя 
говорить о недостатке сырья, как на Большой 
Венгерской низменности. Это поселение по 
всей вероятности было мастерской, о чем гово
рит и большое количество производственных 
отбросов. Причина расхождения типологи
ческого характера может кроиться в этом или 
же во временном характере поселка, — 
В собском поселении имеется тоже два слоя, 
как в Шагваре, причем нижний и здесь бо
гаче. Между этими двумя поселками культур
ных расхождений нет. Небольшая мощность 
слоев как и небольшие размеры очагов гово
рят о том, что поселок был временной стоян
кой. Он расположен непосредственно возле 

берега, где Йпой впадает в Дунай. — (Ö пла* 
номерном сборе ювелирного материала гово
рит то, что здесь найдено большое количество 
улиток, тщательно отобранных по формам, 
сортированных и накопленных кучками. Они 
собирались в непосредственной окрестности 
поселка.) 

Область распространения граветта в Вен
грии сегодня еще неопределена, даже отмеже
вание ее групп условно. Трудно обнаружить 
единые черты и тесные связи между посел
ками. Это можно приписать продолжитель
ности времени, заимствованию местных основ, 
размерам восточного влияния, географиче
скому положению местонахождений по отно
шению к миграции в В—3 и ЮВ—СЗ направ
лении, возникновению местных особенностей, 
разнице между зимними и летними стоянками, 
проявляющейся и в форме орудий, основе охо
ты (мамонт, т. е. северный олень и лошадь), 
и т. п. Все эти обстоятельства вызвали обиль
ные вариации граветтской культуры. 

Предполагаемые две группы — Шагвар и 
Пилишмарот — общего происхождения. От
носительно способа производства и хозяй
ственных условий нет еще достаточных данных, 
но предполагается, что кроме особенностей, 
возникших вследствие продолжительного или 
временного пребывания на месте, эти две груп
пы не расходились. Основой хозяйства и тут 
и там является охота на северного оленя, что 
связано с приречным поселением. Лошадь, 
— характерное животное равнины в оринья-
ко-граветтской культуре, — играет подчи
ненную роль в отличие от северного оленя 
мадленской культуры. На стоянках Сегед— 
Этхалом и Дунафёльдвар мамонт тоже не 
является основой хозяйства, а указывает, по 
всей вероятности, лишь на различия рельефа, 
климата и растительности. 

Вариантом послеледникового возраста этой 
культуры, заполняющей весь период вюрма 
2—3, является «микрограветтская группа» в 
вюрме 3. Она распространялась на горы Пи-
лиш—Герече, ее промышленность нам извест
на из местонахождений каменная ниша Пи-
лишсанто, пещеры Кишкевей, Янкович, Се
лим и характеризуется граветтами неболь
ших размеров и затупленными с одной стороны 
клинками. Ее связи с граветтской доказаны, 
ее происхождение выведено с севера. Пока 
что число находок мало для того, чтобы соз
дать уверенную картину ее отношения к мест
ной, открытой граветтской культуре, к близ
ким местонахождениям у Дунайского колена. 
Интересно отметить, что найдены лишь выше
упомянутые два типа орудий, что и служит 
основой отделения этой пещерной группы. 
В пещерных местонахождениях не были обна
ружены те типы орудия, которые как раз 
характеризуют открытые граветтские поселе
ния. — Главная проблема заключается в том, 
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МОЖНО ЛИ считать эту культуру самостоятель
ной группой, вариантом граветтской, пред
ставляющим собой изолированный остров в 
открытой граветтской культуре в конце вюр-
ма. Как за, так и против ее изолированности 
можно выдвинуть немало аргументов. Изоли
рованность этой группы подтверждается пе
щерным характером местонахождений, — что 
впрочем служило бы единственным аргумен
том за «мадленское» определение, — типично 
микролитической промышленностью, в куль
турном же отношении, свидерским характе
ром, не наблюдаемым в отечественной откры
той граветтской культуре. Но обработка от
дельных орудий на обратной стороне наблю
дается и в материале граветтских поселений, 
относящихся к степной фазе вюрма 3. Итак 
можно предполагать и то, что пещерные 
местонахождения были современными охот
ничьими стоянками граветтской культуры 
окрыжающих местностей. Отсутствие долот, 
скребков и прочих орудий однако противо
речит связям с открытой граветтской культу
рой, но в то же время является доказатель
ством тому, что в этих пещерных местонахож
дениях не встречаются орудия труда, а лишь 
орудия охоты. Охотничьими оружиями сле
дует считать как граветтские наконечники 
небольших размеров, так и затупленные клин
ки, приспособленные к черенкам. Интересно, 
что в каменной нише Пилишсанто не обнару
жено никаких производственных отбросов, 
а лишь готовые орудия или их обломки. Это 
говорит за то, что орудия там не изготовлялись 
а лишь притаскивались. В этом отношении 
следует упомянуть наблюдения Т. Кормош, 
по которым здесь было найдено большое число 
дистальных частей костей конечностей север
ного оленя, что опять свидетельствует о том, 
что пещера служила охотничьей стоянкой. 
Пещерные местонахождения «микрограветт-
ской группы» не могут рассматриваться ти
пично горными, — каждая пещера выходит 
на низко-холмистую местность и расположена 
на краю гор. Итак возможно, что эта группа 
состояла только из временных охотничьих 
стоянок молодого граветтского населения. — 
Такому тесному отношению этой группы и 
граветтской культуры, кажется, противоречит 
свидерский характер костяных изделий и ка
менных орудий, судя по которому ее возраст 
следует отнести к периоду, последовавшему 
молодой венгерской граветтской культуре. 
Однако костяные орудия тоже указывают на 
позднюю граветтскую культуру восточного 
типа. Найденные в пещере Янкович предметы, 
как например, амулет, костяной наконечник, 
украшенный зигзагом, являются типами, ана
логии которых известны и в восточноевропей

ской, иногда в пережившей последнюю Лед
никовую эпоху послеграветтской культуре. 

Между молодой граветтской культурой и 
мезолитом от вюрма 3 до ореховой эпохи на 
территории Венгрии встречаются очень мало 
находок, но исследование краветтской куль
туры позволяет предполагать, что граветтские 
группы переходят в эпипалеолит. Лишь хонт-
ские находки доказывают это культурное раз
витие конца позднего палеолита. В преобла
дающем большинстве они содержат граветт
ские элементы, тесно связанные с таковыми 
из поселков периода вюрма 3. Тут, как и в 
микр о граветтской группе, ярко заметны сви-
дерские воздействия. 

Формирование мезолита в Венгрии сего
дня еще очень проблематично. Материал из 
местонахождений тарденуазской культуры, — 
Тосег—Альдозохалом, Худьяй, Корноцо и 
окрестности г. Дьёр, — весьма скуден, их 
стратиграфическое положение тоже не выяс
нено. В недавно раскрытом местонахождении 
Сёдлигет ранней тарденуазской культуры еще 
заметны формы орудий, унаследованные у 
поздней граветтской культуры, их можно об
наружить и на находках эпипалеолита, палео-
мезолита и раннего мезолита окружающих 
территорий. Это местонахождение будет, по 
всей вероятности, ближайшим современным 
соответствием единственного клинка пещеры 
Ремете. 

В конечном итоге можно утвердить, что, 
появившаяся в вюрме 2 граветтская культура 
существовала вплоть до последнего процве
тания вюрма, ее самые молодые местонахож
дения лежат отчасти уже в лёссе вюрма 3. 
Своими вариантами-пережитками, разобщен
ными группами, восходящими к общей основе, 
она представляет собой связь между палео
лита и мезолита. — Общий очерк позднего 
палеолита Венгрии, подтверждаемый много
численными данными настоящей статьи, со
держит немало гипотез, особенно, разумеется, 
по вопросам, относящимся к истории. Было бы 
разумнее не увеличить число вопросительных 
знаков, а глубоко изучать существующие, но 
кажется необходимым подходить к предстоя
щей работе применением более комплексных 
и исторических соображений, даже если те 
или иные гипотезы сегодня еще и не доказы
ваемы. Автор не занимается стратиграфиче
скими вопросами, решение которых будет слу
жить одной из основ точного изучения позд
него палеолита Венгрии, потому что они — 
со своими археологическо-историческими свя-
зами — охватывают такую широкую терри
торию, которая выходила бы за. пределы на
стоящего очерка. 
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1. kép. A helytartói palota alaprajza. Az 1956. év végéig feltárt állapot 





SZILÁGYI JÁNOS 

AZ AQUINCUMI HELYTARTÓI PALOTA 

ELŐSZÓ 

Rövid tájékoztatást bocsátunk előre az óbudai Hajógyár-szigeten feltárt római kori 
építményről, topográfiai helyzetéről és kiépítésének üteméről, hogy a következőkben tárgyalandó 
részletek átfogásához és megértéséhez világosabb képet nyerjünk. 

Eddigi előzetes közléseink1 a külföldi szakirodalomban legutóbb keltettek visszhangot. 
Doppelfield a kölni római kori császári palota feltárásáról írt beszámolójában2 kénytelen beismerni 
a szakvilág nevében, hogy igen keveset tudunk a helytartói praetoriumok, magánrezidenciák 
formájáról stb. Szerencsés esetnek látja ő is, hogy Budapesten most feltárták az aquincumi 
praetoriumot, amely „porticus-villa tipikus példája, kerek sarokrizalitokkal, csarnokokkal". 
Colin a katonai parancsnoki lakóházak fontos példájának értékeli a még feltárás alatt álló óbudai 
épületet,3 amelyhez a Flaviusok korában épített margidunumi (Britannia) parancsnoki villát 
vonja legközelebbi párhuzamba.4 

Immár elfogadott megítélés tehát, hogy az óbudai Hajógyár-sziget építménye a kelet-
pannóniai császári helytartó luxusvillája (villa urbana). Erre mutat , hogy Aquincum legmonu-
mentálisabb épületével állunk szemben, amely méreteiben egyenrangú a Vetera Castra-i,5 Dura 
Europos-i, kölni6 példákkal ; az első építésben a tartomány összes csapattestei közreműködtek 
felhasznált tégláik bélyegei szerint ;7 a déli szárny közepén (az 1. képen a 27. sz.) külön, zárt 
udvar sarkában emelt szentély körül egész sorozat fogadalomteljesítő kőoltárkát állítottak fel, 
amelyeket mind helytartók (egyetlen esetben a helytartó szabadosa) készíttettek.8 Azonban 
nem tiszta példája a sarokrizalitos, előcsarnokos, közép nagytermes villatípusnak, amelynek pl. a 
behatóbban ismertetett am hostërti,9 saalburgi,10 bollendorfi11 és britanniai12 esetek meghatároz
hatók, és amely villatípus legnagyobb kedveltségre Belgica, a két Germania és Britannia tarto
mányokban jutot t a császárkor folyamán. Olykor a porticusos villa tornáca mögött a centrális 
terem helyén udvar található.13 Alapjában véve azonban, amint már kimutatták, az itáliai villa
építészetnek őstípusa a porticus-villa,14 amely az i. sz. I . százada óta a római birodalom egyéb 
részeiben is elterjedt.15 A fejlődés során a peristyliumos (belső díszkertes) villatípussal kapcsoló
dott. A két fő villatípus egymásra hatásához ma is még Swoboda fejtegetései az alapvetőek.16 

Az aquincumi helytartói villa is, miként későbbi párhuzama, a Dura-Europos-i főparancs-
noki magánpalotának még összetettebb alaprajza, építészettörténetileg nem egyszerű típus, 
hanem a peristyliummal kombinált kialakítása a saroktornyos, homlokzati dísztornácos (porti
cusos), centrális nagytermes luxusvilla-típusnak. Colin érdemlegesen figyelmeztet arra, hogy a 
lambaesisi praetorium nem vethető össze ezekkel a helytartói magánrezidenciákkal, mert az 
csak fegyver- és municióraktárul, a hadijelek stb. kápolnájául, a principálisok irodáiul szolgált, 
de lakásjelleg nem nyilvánult meg a lambaesisi praetoriumban.17 

Aquincumban is a helytartói magánlak elkülönülten állott a szolgálati építményektől, 
miként pl. az Euphrates menti fővárosban a főparancsnok privát palotája.18 A saroktornyos, 
jól védhető, előtornácos épülettípust választották az elsőnek megépítendő, keleti szárny mintá
jául ; ez a villatípus biztonsági szempontból felelhetett meg a nyugati tartományok határ
övezetében is.19 Az óbudai szigeten feltárt palota a biztonsági követelmények tekintetében közel 
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áll az egyébként a dunai tartományokban szokásos ,,erődpalotá"-hoz, amilyen palotavárról 
adatunk van már a Száva menti Sirmiumból, Marcus Aurelius korából.20 Neuffer utalt legutóbb 
arra, hogy víz mentén az előtornácos, előteraszos villatípus volt szokásban,21 és valóban az aquin
cumi tornácos, porticusos villa is folyó mellett létesült. Az épületrészek tájolásánál is alkalmaz
kodtak a konvenciókhoz. így a melegvizű medence-helyiségeket a napsütötte déli és keleti irányba 
ugratták ki (az 1. képen az 57 — 58, 83. sz.) a palota zárt tömbjéből, míg a hidegvízű, valamint 
az uszoda-termeket a palota E-i és Ny-i szélén helyezték el. 

A régészeti szakirodalomban az a felfogás vált uralkodóvá, hogy a palota helye csak a 
középkor folyamán lett szigetté, sőt továbbmenően a légiói táborerődítmény a még ki nem alakult 
nyugati, ún. Kis-Duna-ág helyén átterjedt a palota helyére is.22 Ehhez a feltevéshez alapul egy 
évszázad előtti megfigyelés szolgált, amely szerint a Kis-Duna-ág medrében, egymástól 297 m 
távolságra, két fal haladt volna keresztbe.23 Mivel azonban a legalacsonyabb vízállás mellett sem 
látható ma ebből a falból semmi sem,24 mi elsodort, a partról leomlott faltömböknek véljük ezeket 
a hagyományos falakat. De már Choinoky szerint a régészek ezen feltevése tévedés : , , . . . a Hajó
gyársziget tipikus zátony . . . a rómaiak idejében egyáltalában nem is volt ott . . ,"25 Ezt a prob-

2. kép. Metszet a 20—22—23. sz. helyiségeken keresztül : a déli, I I . sz. épület 

lémát új megvilágításba helyezte, hogy a palota É-i előterében (az 1. képen a 69. sz.) mint
egy 50 m hosszúságban feltárt gyűjtőcsatorna, amelyet a I I I . század elejénél előbb nem épít
hettek,26 a mai Kis-Duna-ág felé előbb csak 1,3%-osan lejtett,27 majd az utolsó 4 m-en belül 
25 cm-t esik fenéknívója, és végül beletorkollik a mai Duna-ág partoldalában látható falmarad
ványon át (szabályos njáláson) a mai dunai mederbe.28 Eszerint valami vízmeder-féle vonult 
már a római korban is a palota és az erődített légió tábor között ! Fel kell tehát figyelnünk Tőry 
figyelmeztetéseire, hogy a Duna ilyen átmeneti szakaszán, a hordalékkúpnál a legkisebb ok is 
átalakíthatja a medreket, ennek feneke általában emelkedőben van, és az ágakra szakadozás 
jellegzetesség.29 Kretzói M., Pávai Vájna F . és Sümeghy J . geológusok is szíveskedtek megvizs
gálni — kivett talajpróbák alapján — a kérdést és egyöntetűen megállapították, hogy a 
helytartói palota mégis szigeten feküdt a római korban. 

Ha pedig így volt, akkor az aquincumi palota a topográfiai fekvés tekintetében egyedül
álló a maga nemében. Az bizonyos, hogy a légió táborerődítménye előtt, dunai szigeten épített 
luxusvillát nemigen lephette meg az ellenség, mert a Duna túlsó, keleti partján előretolt erődít
mény (Trans Aquincum) állott, 500 főnyi cohors helyőrséggel.30 

A kiépítés üteme és az építkezési periódusok egymásutánja az aquincumi palota külsején 
sem vehető ki. Fremersdorf periódusvizsgáló eljárása31 (belevágás minden falsarokba, a fugák 
és kősorok elválásának végigkutatása) tökéletes eredményre vezetne itt is, de a palota romjainak 
fenntartására még remény van, és így az teljesen még ïiem vihető végig. A több ezer példányban 
előkerült bélyeges téglák kétségen kívül annyit tanúsítanak, hogy a legszélesebb körű építkezés 
a II . század első évtizedében, majd a I I I . század 10-es éveiben ment végbe, kisebb építkezést, 
javításokat pedig Marcus Aurelius, majd Gordianus korában végezhettek.32 Legalábbis a téglák 
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ezekben az idó'szakokban készültek. Másodlagos felhasználásokat több ponton észleltünk. A leg
korábbi fogadalmi kőoltárkát i. sz. 120 körül, a legkésőbbit 283-ban állították. A legkorábbi 
falfestés Hadrianus korából való, a legkésőbbi a I I I . század derekáról. A talajszintet főleg a dunai 
vízszint-emelkedés miatt tölthették fel nagymértékben (a I I I . század elejére), aminthogy a palota 
végleges kiürítése is a végső árvíz-veszélyre való tekintettel következhetett be, i. sz. 293 után.33 

Az is bizonyos, hogy i. sz. 375-ben Valentinianus már nem talált téli szállásnak alkalmas épületet 
Aquincumban, tehát a palota ekkor már elhagyatott.34 A palota és udvarának terében az utakat, 
járdákat és padozatokat különböző felületeken terítették el, amelyek azonban határozottan 
három főcsoportba: hat—hét periódusra különülnek a tengerszint feletti magasságaikkal. 
Mindezek a körülmények nem véletlen egybeesések, és az alábbi periódusokra engednek követ
keztetni, kutatásunk jelenlegi állása szerint : 

l/a periódus : a korábbi kisszentély a 28. sz. szentély alatt (1. kép); 
I /b periódus : korábbi, simított tetejű falazatrendszer, amely megelőzte a helytartói 

villa építését (pl. az 54—56. sz.-nál) l/a és I/b azonos is lehet; 
I l / a periódus: 1 — 15, 16—25. sz. épületrész (i. sz. 107); 
I l /b periódus : 27—33, 35—37. sz. részek korábbi állapota, a déli szárnyból, abelső nagy

udvar körüli folyosó K-i része (17. sz.), a 16, 44—47, 64. sz. helyiségek korábbi állapotban (az 
É-i szárnyból), a fürdőrész déli traktusa (57—58, 83. sz. ; i. sz. 120) ; 

II/c periódus : a déli I I . épület (19—23. sz.), a déli szárny toldaléképítményei (34, 38. sz.), 
az udvarmenti folyosó déli oldala (26. sz.), a belső nagyudvarban az 50, 77. sz. (II. század dereka) ; 

I l l /a periódus : az É-i szárnyon a fürdőrész É-i traktusának végleges kialakulása (50, 
60—63, 68a sz.), a belső nagyudvarban a torony (48. sz.) és a nagyszentély körüli épületek 
( 5 1 - 5 3 , 76. sz.) (i. sz. 210 körül) ; 

III/b periódus : legnyugatibb hozzáépítések az ÉNy-i sarokhoz (pl. 90. sz.). 

A PALOTA FELTÁRT RÉSZEINEK ALAPRAJZI ÉS ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI LEÍRÁSA 

A déli melléképület. A főépülettől délre egy kisebb lakóépület alaprajza bontakozna ki. 
A modern hajógyár egyik műhelycsarnoka azonban éppen föléje épült. Ezért eddig csak É-i 
és Ny-i széléből volt módunkban egypár helyiségének részleteit feltárni (az 1. képen a 19—22. 
79—80. sz,). Megtaláltuk ezen épület déli zárófalának is egy kis darabját, amelyet 95 cm széles
nek mértünk. Ezt a melléképületet tehát 28 m szélesre és 35 m hosszúra tehetjük. Kisebb méretű-
sége ellenére sem gazdasági építményül vagy ,,cselédségi" lakások épületéül szolgálhatott, mert 
legalább öt helyiségét padlófűtési szerkezettel látták el és helyiségeinek falait, pl. a 19. és 20, 
számúakat bizonyítottan, festéssel díszítették (104. old.). Ezért inkább a ,,II. épület" elnevezés 
illetné meg. Alaprajzában feltűnő, hogy a főépítmény egyik, déli kapuja irányába ívelt folyosó 
(az 1. képen a 80. sz.) vezet, amely kb. 2,8 m széles lehetett. A fő- és I I . épület benső kap
csolatát tanúsítja, hogy kapuik egymással szemben létesültek (az 1. képen a 78. sz.-nál).35 

Ezek között a közlekedést zárt folyosók (22. és 78. sz.) irányították. A 22. sz. folyosónak hosszabb 
időn át való használatát a falán fennmaradt három (10—15 cm vastag) vakolatréteg bizonyítja. 
A palota terében egyáltalán a legkorábbi festés (Hadrianus uralkodása korszakából, 117 —138-ból) 
a 23. sz. épületköz falán, a fő- és a déli épület között maradt fenn, eredeti helyén (105. old.). Ez a 
korai festés magában véve tanúsítja, hogy a 22. és a 23. sz. folyosókat elválasztó fal már a I I . szá
zad első harmadában megépült. A 23. sz. épületköz valójában épületeken kívüli, udvari terület
sáv, ezért talaja döngölt agyag volt. Ez a tenger szintje felett végül is, feltöltődések után, mint
egy 102,30 m (2. kép) magasan terült el. A 22. sz. folyosó padozata ennél 20—30 cm-rel magasabb 
szinten feküdt. A 20. sz., nyolcoldalú terem padozat alatti fűtőterének fenekét képező terrazzo ré
teget fél méterrel felemelt szintre rakták a palota terében legkorábban beépített felületekhez képest, 
pl. a K-i szárnyhoz viszonyítva. Mindehhez talál az is, hogy ez a II . épület tengelyvonalaiban, 
kis elferdüléssel a palota déli szárnyának K-i harmadával esik egybe, de a palota főhomlokzatát, 
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3. kép . Metszet a í—4a—3—2-

4. kép . Metszet az 68a—63—61—51 sz. helyiségeken keresztül . A 63. sz. te 

5. kép . Metszet az 50c—54— 

6. kép . Metszet a 60(-í>0)—61—62—41. sz. helyiségeken keresztül 



sz. helyiségeken keresztül 

adozata alatt csillaggal jelölt felületet IIT. század eleji bélyeges tégla keltezi 

Ï. sz. helyiségeken keresztül 

kép. Metszet a ferde lehajtónál (71. sz.), az északi kapu előtt, a 68a sz. mellett. A csillaggal jelölt 
felületet III . század eleji bélyeges tégla keltezi 
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vagyis annak K-i oldalát nem takarta. Tehát tervezésénél már tekintettel voltak erre, mint 
már meglevő, főépület-részre. A 19. sz. helyiség padlója alatti feltöltésben talált apró leletanyag 
a II . század első felére utal. Mindezek alapján a I I . épületet i. sz. 130—150 körül emelhették. 
A feltöltés metszete meszes és kavicsos rétegeket mutat , tehát építőanyag-kupacokat volt szük
séges itt elegyengetni, hogy az építés egységes talajszintről indulhasson ki. A I I . épületnek már 
említett padozatai alatt korábbi, mélyebben fekvő padlószint nem mutatkozott. Eszerint az első 
építkezést jelenti a Hadrianus uralkodása körül emelt déli épület, a maga helyén (II/c periódus). 

A főépület homlokzati (keleti), reprezentatív szárnya. A főépület méreteiről, a K-i szárny 
tervezési egységességéről és rendeltetéséről évkönyvünk előző köteteiben már írtunk.36 A főhom
lokzat teljes szélességén végigmenő díszfolyosó (az 1. képen a 10. sz.) 270 m2-nyi térségében, 
terrazzo padozatán bőven volt hely a küldöttségek stb. számára. A főhomlokzati szárny közép
termét (az 1. képen az 5. sz.) nemcsak legnagyobb méretei emelték ki, hanem pl. a legtöbb 
ajtó, összesen hét bejárat ebbe a terembe nyílott. A 6. sz. mozaikos helyiség falán a Marcus Aurelius-
kori festés rétege alatt korábbi réteget fedezett fel a restaurátor. A K-i szárny többi termében 
fennmaradt falfestészet Marcus Aurelius—Gordianus korára jellegzetes (109. old.). Ennél azonban 
jelentősen korábban épült ez a szárny. 

A K-i szárny (az 1. képen az 1 — 15. sz.) felső padozatait ugyanis még csak nagy
jában terítették el egy szintmagasságban (1. a 3. képet). A felső, mozaik és terrazzo padozatok 
alatti fűtőterek fenék terrazzo rétegeit viszont már egyformán a 101,68—101,70 A. f. szintre 
rakták, vagyis olyan mélyen fekvő felületekre, amelyeknél mélyebben fekvő szintre az egész palota 
térségében nem építettek padozatot medencéhez vagy hypocaustumhoz vagy lakóhelyiséghez. 
A szintmagasságok egybevetése alapján tehát a K-i szárny a teljesen kiépített luxusvilla leg
korábbi részei közé tartozott. Kérdéses azonban, hogy a K-i oldallal egy időben építették-e a 18. 
és a 25, ill. a 16. sz. sarokelágazásokat, amelyek L alakú épületté formálták volna a legtisztább, 
előcsarnokos (porticusos), saroktornyos és közép nagytermes villatípust. Ezen kérdés tisztázá
sához még további periódusvizsgálatok szükségesek. Eszerint a K-i szárny már a I I . század elejére 
keltezhető, legalábbis alapelemeiben és főfalaiban. A I I . épületnél ugyanis, amely a I I . század 
derekán létesülhetett és már feltöltöttebb szinten feküdt, csak korábban épülhetett. Előbb épí
tették a K-i szárnyat az i. sz. 120 kőiül kezdődött kőoltár-sor megkezdésénél is (az 1. képen 
a 27. sz.-nál), mert a kőoltárkákat is magasabb (101,95 m A. f.) szinten kezdték sorba rakni, 
mint a K-i oldal fűtőtereinek fenék terrazzo rétegeit. 

A déli (gazdasági és személyzeti) szárny. A főépület déli oldalán eddig már mintegy 17 
helyiséget tár tunk fel, több-kevesebb mértékben, de mozaikpadozatnak vagy padlóalatti fűtési 
berendezésnek ezen a szárnyon még nem találtuk nyomát. Másodrendűségére mutat az is, hogy 
a homlokzati szárny átlagos 20 m-es szélességével szemben kb. csak 12 m a déli oldal széles
sége. A déli szárny második helyisége a gabona (élelem) tár (az 1. képen a 25. sz.). Kőfal 
alapját 75—80 cm es közökben 18—25 cm széles nyílások szakítják meg. Ezekben rögzíthették 
a gabonát tároló állványzat függőleges tartógerendáit.37 Ez a szerkezeti mód azonban már nem 
az első gabonatárat jelenti ezen a helyen. Az első magtár, téglapillérek és kőfalalapozás nélkül, 
talán még egészen fából épülhetett. A korábbi magtár (sóder-kőzuzalék) padlóját a 101,65 m A. f., 
a későbbi terrazzo padozatot közel 1 m-es feltöltéssel magasabban rakták. Előbbi tengerszint 
feletti magasság a K-i szárny eredeti, elegyengetett talajszintjének, utóbbi pl. a 41, 60—63, 68a sz. 
fürdőhelyiség-csoport fűtőtér, ill. terrazzo alapozás alatti felületének felel meg az E-i oldalon (3—4. 
kép, 102,60—102,67 m A. f., 50.-60). helyiség). A 18. sz., DK-i sarokhelyiség felső, terrazzo padozata 
is ugyanezen, legkésőbbi talajszintre ágyazódott. A palota ENy-i sarkában levő fürdoterem-csoport 
építését viszont a 63. sz. terem csatornájában (csillaggal jelölve a 4. képen) felhasznált bélyeges 
téglák (ANToniniana-jelző vei) a I I I . század elejére keltezik. Eszerint a kőfalas magtár a 211 — 
222. években nyerte el végső arculatát és feltöltését. A 18. sz. helyiség terében, a 93 cm magas, 
legkésőbbi feltöltés alatt, habarcsleöntéses padlózat terül el mint raktárfélének talajszint-burko
lata. A 18. és a 25. sz. helyiségeket elválasztó falból, 90 cm-es magasság-különbséggel, alsó és 
felső váll ugrik elő. Ez a kettős falpárkány alighanem arra vall, hogy a K-i szárny emeletessége 
a 18. sz. helyiségig tartott ,3 8 A gazdasági szárny toyábbmenően viszont mindvégig földszintes 
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magasságú maradhatott . Egyébként az őskori humusz felszínét a palotai első építkezéshez általá
ban kb. 20 cm-rel töltötték fel (a 101,40—101,45 m A. f.-ró'l). 

Az 1. képen a 24. sz. folyosó terében egymás felett 4 talajszint is elhelyezkedik. A leg
felső terrazzo burkolatot a I I I . század elejére keltezhető 102,55 m A. f.-i szintre rakták. 56 cm-rel 
mélyebben vékony habarcsréteget terítettek el, 54 cm magas feltöltés alatt, olyan szinten, amelyen 
egyik korábbi periódus padlóját rakták, pl. a déli szárny nyugatabbi helyiségeiben, így a 35c, 
36a sz. részekben, továbbá az ÉK-i sarok 46—47. sz. helyiségeinek terében (8. kép). Sőt 
erre a talajszintre helyezték az 57—58. sz. fürdőmedencék fűtőtérfenék-padozatait is (4. kép). 
Ezen a talajfelületen, amelyet pl. a kapuhoz vezető folyosó terében 34 cm magas földfeltöltéssel 
értek el, i. sz. 120 körül építkezhettek, mert viszonylagos korhatározásunkat támogatja az, hogy 
a 27. sz., szomszédos szentélyudvar falkerítése mentén ugyanezen talajszinten állították fel 
i. sz. 120 körül kezdődőleg a fogadalmi kőoltár-sort.39 A 24. sz folyosó terének alsó terrazzo 
rétegét a K-i szárny első, feltöltött szintjéig vastagították fel. 

A 24. sz. folyosóból 265 cm széles kapun át valóban torlódás nélkül léphettek be a későbbi 
szentély körül fenntartott, kb. 115 m2-nyi udvarba (az 1. képen a 27. sz.). 

A későbbi szentély40 (az 1. képen a 28. sz.) a kőoltár-sor szintjéhez képest 60 cm-es 
feltöltéssel elért magasabb nívón épülhetett, ami ez esetben csak térbeli kiemelkedés ugyanazon 
periódus szintjéből (i. sz. 120 körül). 

A 29b—c rész térségét az 1956. évi ásatás eredményei szerint egy későbbi periódusban 
belső elosztó falak három kis helyiségre különítették el. Legmélyebben mészégető kemencék 
nyomai mutatkoztak. A K-i szárny építéséhez it t égették a kötőanyagot. 

A T alakú belső elosztó fal közeiben a legkésőbbi periódus terrazzo, ill. habarcs rétegeit, 
60—85 cm magas feltöltés felett, a 102,97—103,05 m A. f.-i szintre kezdték rakni. E számokból 
azonban levonandók a fényűző szárnyak padozat alatti fűtőtereinek magasságméretei, ha egybe
vetni akarunk. A T alakú, belső elosztó fallal való felosztás előtt a 29a—c sz. térség fallal bekerí
te t t munkaudvar, esetleg munkacsarnok lehetett, a 102,19—102,26 m A. f.-i talajszinten elterített 
terrazzo, ül. döngölt agyag burkolással (1. a déli I I . épület keltezését, az 55, 58. old.). 

A 30—33. és 35. sz. helyiségeket szintén csak későbbi periódusban osztották fel. A 33. sz. 
folyosó felső, terrazzo padozatát, amely a kapuk periódusához tartozott, a I I I . század elejére kel
tezhető, 102,70—75 m A. f.-i szintre rakták, 68—84 cm magas feltöltés felett. Ez alatt laza habarcs
réteg terül szét mint korábbi periódus talajszint-burkolata (101,91 — 102,07 m A. f.-i szinten). 
Ezen korábbi kezdetleges talajburkolat szintjén még nem volt meg a 33. sz. folyosó, nem voltak 
meg a kapuk sem. Hasonlóan tagolódott a 35. sz. helyiség is egy későbbi periódusban a—c 
részekre, a 33. sz. térség alsó és felső burkolataival azonos szinteken. A viszonylagos kronológia 
alapján tehát ezeknek a helyiségeknek a terében i. sz. 120, ill. 210 körül folyt építkezés. A 30—31. sz. 
helyiségek padlószintjeit mindvégig mélyebben hagyták meg ; ezek a helyiségek talán raktár
pincék vagy tömlöcök voltak. 

Az 1956. évi feltárás tisztázta a 36. sz. helyiség beosztását is. Déli szélébe külön cellát 
építettek be ; belső tere : 2,1 x2,2 m. A cella beépítése szintén későbbi periódusban ment végbe 
ebben a munkaudvarban, később csarnokban. A 36a és 36b részekre való tagolás iö későbbi 
periódus munkája. Ezen kiépítés üteméhez itt is a szintmagasságok adatai jelentik a támpontokat ; 
kb. 102,60—102,82, ill. 101,90 m A. f., vagyis a 36. sz. alaprajzi rész kifejlődése párhuzamosan 
alakult a szomszédos 35. sz. térségével. Az alsó és felső talajburkolat között a földfeltöltés 75—95 
cm magas. A szomszédos, 37. sz. rész E-i felét K—Ny irányú fallal külön választották egy 
későbbi periódusban, amikor a 36. sz. térséget is kettéosztották. Erre vall többek között az, 
hogy az elosztó falak technikai kivitele azonos a két helyiségben, és a 36. sz. helyiség alsó talaj-
burkolatának (101,70 m A. f.) és a 37. sz. helyiség égetett, téglaporszerű padlójának felszíne 
(101,75 m A. f.) megfelel egymásnak. Utóbbi felett később 100—104 cm magas feltöltést végeztek, 
barnás földréteggel, és 11 cm vastag terrazzo réteggel burkolták ezt. Ezáltal olyan szintmagassá
got értek el, amely talajfelszínen, a I I I . század elején, a palota más pontjain is építkeztek. Külön
ben munkaudvar, későbbi periódusban munkacsarnok a 37. sz. térség is, miként a D-i szárny 
más részei is. 
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8. kép. Metszet a 47. sz. terem padozata alatt. A két 
padozat közötti feltöltést (csillaggal jelölve) III. század 

eleji bélyeges tégla keltezi (101,80 helyett : 101,20) 

A déli szárny legnyugatibb, legvégső 
helyiségét, amelyet a 82. sz.-mal jelöltünk, 
már csak DK-i és EK-i sarkaiban vizsgál
hat tuk meg, mert a mai hajógyári kerítés 
és a dunaparti betonút föléje épült ós meg
akadályozta a kutatás kiterjesztését Ny-abbi 
részére. Egyelőre feltűnik az, hogy innentől 
hirtelen erősebben lejtenek a talajszintek 
Ny felé. A legalsó habarcsréteg felszíne 
101,61, a középsőé 102,36—102,39, a legfelső 
habarcsréteg 102,77—102,88 m A. f. terül 
el ; ezek a magasság-számok a I I . század 
elejére, ill. derekára, majd a I I I . század 
kezdetére mutatnának. 

A 37. sz. térségnél a palota déli záró 
falához a palotán kívül a 38. sz. toldalék 
építményt emelték. 

Falának padkája a 102,22 m A. f. 
fekszik. A palota déli zárófalának párkánya 
fél méterrel fekszik mélyebben. 

A másik toldalék-építményt (az 1. 
képen a 34. sz. őrszobaként?) a 33. sz. 
kapu és folyosó elé emelték. A küszöbszint 

alatt, mélyebben, döngölt agyagpadló nyomait találtuk. A feltöltésben ennek megfelelően I I . 
századi apró leletanyag jelentkezett. A déli szárny zárófala mentén, keletebbre viszont már 
szemétgödör alsó végét találtuk meg (a 29a—c sz. térség falán kívül).41 Ebből is kitűnik talán, 
hogy a palota ezen tájékán csak a személyzet fordult meg. Mindkét toldalékhelyiség a I I . szá
zad dereka táján létesülhetett. 

A palota K-i és D-i szárnyait összekapcsolta az udvar körül kerengőfolyosó (az 1. ké
pen a 17. és 26. sz.). Ez a végül is U alakú és fedett folyosó, a teljes kiépítésben, a K-i oldalon 
51, a D-i szárny mentén legalább 78 m hosszúságban húzódott. 

Valami járdaféle, 5—6 cm vastag hevenyészett terrazzo burkolat már a 101,69— 
101,72 m A. f.-i szint periódusában, vagyis a I I . század elején létesült az udvarmenti folyosó 
helyén, esetleg már ekkor nyitott folyosó vagy verandaszerú körüljáró az udvar felé. Ügy látszik, 
hogy a palota terében a talajszint gyorsabb ütemben emelkedett, nyilvánvalóan a szigetet egyre 
gyakrabban elöntő árvizek iszaphordalékai emelték nagyobb mértékben a talaj nívót, mint a 
folyammeder partjaitól távolabb.42 Tehát itt nemcsak a lerombolások omladékaival való elegyen-
getés magasíthatta nem is egy ízben a talaj szintjét, és nem pusztán a szelek hordozta por, vala
mint a növényi takaró hulladékai által keletkező normális nívóemelkedéssel kell számolnunk, 
így érthető, hogy ezen a szigeti sík területen, mintegy másfél század leforgása alatt 101,40 m 
A. f.-ről 102,60 m A. f.-i magasra töltődött fel, vagyis összesen kb. 120 cm-rel emelkedett a talaj
szint a palota területén. Mindenesetre a kezdeti beépítés állapotában pl. ú t vezethetett mind a 
12., mind a 14. (C) sz. kemenceudvarhoz, a dunaági (?) kikötőhelyről. 

A I I . század dereka felé alapozódott a fűtőcsatorna a 26. sz. folyosó DNy-i szakaszán. 
Az udvar körül kerengő folyosót is fűtötték, de a mellette sorakozó helyiségek rendeltetését 
„megillető" hőfokra. A személyzeti szárny és munkacsarnokok előterében pl. kielégítőnek vélték 
a palota urai az egyetlen, keskeny hőcsatornát. A helytartói lakosztály közelében, a 17. sz. folyosórész 
EK-i sarkánál két kemence (B, D) is fűtött, egymás mellett, a 14. (C) sz. udvarból az udvarmenti 
folyosó padozata alá (a 16. és a 44—47. sz. helyiségcsoport előtt). Zsigmondy G. régi rajzán, 
amelyen az 1870. évig feltárt, de összefüggésükben akkor még fel nem ismert palota-részeket 
vázolja, még határozottan megvan a hosszú folyosó DK-i sarkában, az E-i, majd a Ny-i fala 
mentén futó hőcsatorna (a „neue Hechelei" írás körül).43 Az oldalfal mentén haladó csatornából 
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9. kép. Metszet a 89. sz. helyiség nyugati széle alatt 

ívelten elágazik (a régi rajzon) az általunk feltárt kemence irányába a hőt vezető, kiindító csatorna
rész. Az egy szál fűtőcsatorna még csak nem is a folyosónak belső szélén létesült, hanem annak 
udvar menti szélén. Talán azért, mert egy későbbi periódusban látták el fűtési berendezéssel 
és oldalfallal a korábban fedetlen vagy az udvar felől nyitott oldalú verandát.44 Egyébként ez a 
régi felvétel is tanúsítja, hogy a hajógyári építkezések és múlt századi házalapozások, ásatások 
kapcsán a palota sok részében már megzavarták a rétegeket és kibányászták a kis leleteket. 
Kitűnik a régi rajz bejegyzéseiből, hogy „fürdők" sűrű csoportjának gondolták elődeink az összes 
helyiséget, ahol padlófűtési rendszer mutatkozott. A közel egy évszázados térképre öt helyen is 
beírták a ,,Bad" szót. Ha ezt a régi térképet összevetjük tervszerű feltárásunk összalaprajzával, 
megállapíthatjuk, hogy már az 1870. óv végéig kiásták teljesen : az É-i szárnyon a 44. és 45. sz., 
valamint a 61., végül az 57—58. sz. helyiségeket ; már akkor egészen feltárták egyszer a 17. és 
26. sz. folyosók találkozó részeit is, „beleturkáltak" a 41. és a 47. sz. termek terébe (az É-i oldalon), 
továbbá (a K-i szárnyon) az 1., 10. és a 13. sz., valamint a (déli oldalon) a 18, 20, 25. és 79. sz. 
helyiségekbe is. A sok, szétszórtan előkerült apró leletből senki sem sejthette, hogy ezek az épület
nyomok egyazon monumentális római kori palota összefüggésébe tartoznak bele. A Nemzeti 
Múzeum régi naplói sok olyan leletet regisztrálnak, amelyet a gőzhajógyár tisztviselői ajándékoz
tak oda, és nyilvánvalóan munkahelyük építkezései kapcsán találták azokat. 

A belső nagyudvart környező folyosó falának DK-i és ÉK-i sarkaiban, a fugák kihézagolása 
után, megállapítható volt a teljes struktúra-egyezés a találkozó falakban ; következőleg az 
U folyosó udvarmenti fala egyszerre épült, legalábbis a K-i szárnyon, a két sarki elágazással 
együtt. Az 1956. évi feltárás során tűnt ki az 
is, hogy az udvar körül kerengő folyosó a 
DNy-i végén nem fordul el É felé, vagyis nincs 
Ny-i. szárnya az udvarmenti folyosónak. « 

Az északi (helytartói lakosztály és fürdő) 
szárny. A 16. sz. helyiség DK-i és ÉK-i fal-
sarkaiban a modern beépítettség folytán még 
nem volt módperiódusvizsgálatra, afafi fugákhé- , 
zagolására stb. Ezért még nem dönthető el, hogy a 
K-iszárnnyal, ill.a 8.sz. helyiséggel egybeépült-e, 
falaikat egybekötötték-e? A 16. és 47. sz. 
szobák falsarkaiban lehetőség nyílt az egybe-
kötés megvizsgálására. Kitűnt, hogy ez a két 
helyiség egyszerre nyerte el végső alakját. 
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À 46. sz. helyiségbe a korábbi periódusban az udvarból is nyílott kapu, amelyet azonban 
később befalaztak. Feltűnően széles volt ez a kapu, miként a 17. sz. folyosóról nyíló ajtó is 230 
cm-es szélességével tűnik ki. Az L alakú terem oldalfalainak lábazatát valódi márványlapokkal 
burkolták. A periódusvizsgálatok során megállapíthattuk, hogy EEK-i sarkában a falait egybe
kötötték, a felső, 15—24 cm vastag terrazzo padló alatt 42 cm magas feltöltés terül szét, ez alatt 
pedig a korábbi, 10 cm vastag terrazzo padozat mutatkozott. Utóbbi a 101,95—102,04 m A. f.-i 
szinten nyugszik, a későbbi padozat pedig átlag 50 cm-rel magasabban fekszik. Az EKK-i fal
sarokban, a 17. sz. hosszú folyosóba nyíló kapu két oldalán pillérek teszik a fal vázát. A fugák 
kihézagolásából kitűnt, hogy a 17. sz. folyosó ideeső faldarabja későbbi periódusban létesült 
már azért is, mert a 16. sz. helyiség déli fala simán halad tovább, nem kötötték bele a 46. sz. 
előcsarnok DK-i falát. A pillérek közötti 20—23 cm széles réseket (a fal belsejében) habarccsal, 
téglaporral és kövecsekkel töltötték ki ; ez a kitöltés 5 cm-rel é? le mélyebben a terrazzo padozat 
aljához képest. Eszerint a 46. sz. előcsarnok végső, zárt alakját akkor kapta, amikor a 102,50 m 
A. f.-i felületen építkeztek, vagyis a I I I . század elején. Ezen későbbi periódusban padozatának 
felszíne határozottan emelkedett É felé (bár csak 12 cm-t kb. 3 m-en belül). A korábbi, mélyeb
ben fekvő terrazzo padozat is olyan talajszinten létesült, amelyen szintén folytak egyéb épít
kezések is a palotában (pl. 27, 57. stb. sz. helyiségek, 59, 64. old). Ennek a padozatnak a korszakában 
a 17. sz. folyosó még úgy fordult meg az E-i irányból a Ny-i irányba itt, hogy elzáró falat és ajtót 
nem találtak a 46. sz. helyiség DK-i faldarabja helyén, bár egy lépcsőfokra szükség lehetett ezen 
a helyen a magasságkülönbözet kiegyenlítése végett. Amennyiben az E-i szárny középrésze való
ban a helytartók lakosztálya volt, akkor a 46. sz. térség előbb díszes folyosói előtér ahhoz, majd 
annak kibővítése zárt előcsarnokkal. 

A 47. sz. helyiséget, miként még a 7. és a 41. számút is, a falba vágott fülkék jellemzik.45 

A Zsigmondy-féle rajzon46 hővezető csatornát is látunk ebben a helyiségben, amely a közepéig 
ért volna el ; fűtőkemencéje a palota E-i zárófalán kívül lett volna. Saját feltárásunk alkalmával 
nem áshattuk ki ezt a csatornát, mert a modern, gyári pilléreket éppen ide alapozták. Ez a hő-
csatorna négyszögű keresztmetszetű aknában végződhetett a terem közepén; az akna teteje 
felér a felső terrazzo padozat síkja fölé. Ha valóban hőaknával van dolgunk, feltételezhetjük, 
hogy felül kő- vagy fémlappal lezárhatták. A periódusvizsgálat során megállapíthattuk, hogy a 
3—15 cm vastag, felső terrazzo padozat mintegy 10 cm magas feltöltésen nyugszik; ebből 
olyan téglákat szedtünk ki, amelyeket a bélyegük (COH VII BR ANT) végén olvasható császár-
név-jelzo (ANToniniana) alapján a I I I . század elején készíthettek. Ehhez a körülményhez talál 
az is, hogy ezt a felső terrazzo padozatot olyan talajszintre ágyazták, amelyen a palota egyéb, 
I I I . század eleji építményei létesültek. Az alsó, 3—5 cm vastag terrazzo padlót másik, 42 cm magas 
feltöltés felett rakták. Ezen a korábbi felületen folyt építkezés az É-i szárny többi szomszédos 
helyiségeinek terében is. Figyelemre méltó, hogy az alsó feltöltés a 101,64 m A. f.-i szinten kezdő
dött. Nem véletlen ez sem, mert pl. a K-i szárny fűtőtereit építették erre a talajnívóra. 

A szomszédos (az 1. képen a 44. sz.) kis helyiségben mintegy 3,6 m-en belül szabá
lyos lejtővel 60 cm-nyit emelkedett a felső padozat szintje K felől Ny-i irányba. A felső terrazzo 
padló azonban vékonyodott is, 17 cm-ről 10 cm-re. Alatta a kavicsos, habarcsos kőréteggel való 
feltöltést maximálisan 39 cm magasnak mértük. Az alsó terrazzo padló, amely őskori humusz 
rétegen nyugodott, csak 3 cm vastag volt a megmért pontokon. B. Thomas E. is megfigyelte, 
hogy ez a lejtős padlózás későbbi, mint az oldalfal és vakolása, mert a falon a vakolás mélyebben 
fennmaradt a terrazzo padló szintjénél.47 Az alsó, hevenyészettnek látszó vékony talaj burkolást 
a 102,11 m A. f.-i szintre rakták, miként a környező 43, 46—47. sz. részek terében is a korábbi 
padlót. Az első építkezés keltezése egyezhetik a déli melléképületével, vagyis : i. sz. 140 körül. 
A 44. sz. helyiség különben mind a két periódusban átjáró lehetett, a 45. sz. latrina-helyiség 
előszobája, de egyben lépcsőzetet pótló lejtős feljáró volt a 64. sz. helyiséghez. 

A 43. sz. helyiség fűtőtór-fenék terrazzo rétegét, amely 8—12 cm vastag, a 102,30 m A. f.-i 
szintre kezdték rakni. Alatta 22 — 26 cm magas, szárazon összeillesztett, ,.opus spicatum" kőlap
sorral végeztek felemelést. Rendkívül mélyre alapozták itt a helyiség oldalfalát ; alját 390 cm 
mélyen találtuk meg a legalsó padozattól mérve. Az ÉNy-i falsarokban a fugák kihézagolása után 
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kitűnt, hogy itt a találkozó falak kövei egybeékelődnek, vagyis a 43. sz. helyiség É-i és Ny-i 
fala egyazon periódus létesítménye. Viszont a 43. és 46. sz. térségek elválasztó fala simán, sőt 
hézaggal válik el az udvar felőli, déli faltól. Tehát egy későbbi periódusban alakult ki a 43. és a 
46. sz. helyiség. Az alsóbb terrazzo padozat alighanem az udvar körüli folyosó végének korábbi 
burkolata (102,04 m A. f.). Űgy látszik, hogy itt végződött az U folyosó, igen erősen alapozott 
lezáró fallal, a helytartói lakrész előtt É felé elágazó, széles beugrás után, amely később a 46. sz. 
előcsarnok É-i keskenyebb nyúlványa lett. Eszerint a feltételezhető dunaági kikötőből, a végső 
kiépítettség állapotában, fedett folyosóban lehetett a helytartói lakrészhez eljutni. 

A nyolcszögletes (az 1. képen a 41. sz.) rész mozaikpadozata és négy, falba vágott 
fülkéje már a múlt századi beásás kapcsán elpusztulhatott. Öltöző helyiségnek használhatták, 
a fürdőhelyiség-sor előtt. Fűtőterének fenék terrazzo padozatát a 102,53—102,65 m A. f.-i szintre 
terítették (III. század eleje!). Fontos, hogy lejjebb, periódusvizsgáló szelvényünkben, nem mutat
kozott korábbi vagy folyosóhoz tartozó padozatréteg, még udvari kerti út habarcs-sódersávja 
sem, tehát alighanem I. építkezés ezen a ponton a 41. sz. terem futószerkezete. 

A szomszédos (az 1. képen a 64. sz.) helyiség viszont megint korábbi periódust jelentő épít
kezés lehet. Megmaradt falfestészeti anyaga Marcus Aurelius idejére utal, de a felső padló
szintje alatti rétegből olyan apró leletanyag került elő, amely a I I . század első feléből keltezhető. 
ÉNy-i sarkában a fugák kihézagolásával megállapítható volt, hogy a falak kövei egymásba éke
lődnek ; tehát a későbbi periódusban a 64. és a szomszédos 63. sz. helyiség egyszerre nyerte el 
végső idomát. A felső terrazzo padozatot, amely 13 cm vastag, a 102,63 m A. f.-i szinten terí
tették le. Alatta 70 cm magas feltöltés található, a mélyebben fekvő szintmagasság viszont, 
nagyjában tekintve,*megfelel a K-ről szomszédos helyiségek korábbi periódusának. A felső terrazzo 
padozat felszíne felett 85 cm magasan feküsznek a 64. sz. helyiség DK-i és D-i ajtószintjei. Talán 
medence volt itt a későbbi periódusban, 8,8x10,7 m-es natatio. A helyiség ezen rendeltetését 
világíthatja meg az is, hogy terében É—D és K—Ny irányú csatorna találkozik. I . sz. 120, majd 
215 körül folyt ezen a helyen építkezés. 

A kisméretű 62. sz. helyiség fűtőterének mintegy 10 cm vastag terrazzo fenékburkolatát 
a 102,60 m A. f.-i szintre helyezték. Ez a talajnívó a I I I . század elejének felülete a palota terében 
(továbbiakban a szintmagasságokhoz : 4—5. kép). 

A kis helyiség, amelynek mozaikjából nyomok is alig maradtak fenn, talán szintén öltöző 
lehetett. 

Az ÉNy-i sarok fürdőmedencéi alá részben a 61. sz. helyen, egy szűk (4 m széles) udvar
ban épített három kemencéből végezték a fűtést. Falépcsőn, esetleg létrán vagy csiga szerkezet
félén hordhatták le a hasábfákat a kemencecsoportnak mélyen levő (munkapad) nívójára. A többi ösz-
szes fűtőkemencéhez közvetlenül udvarból vagy (idővel) udvarmenti folyosón át, vagyis úgy vihették 
az öles fahasábokat, hogy a nyilvánvalóan „szurtos", fát szállító rabszolgáknak nem kellett a belső 
helyiségeken átjárniok. Egyedül a 61. sz. fűtőudvarnál volt az a helyzet, hogy csak az egyik 
legdíszesebb termen, a 63. sz. mozaikos csarnokon át lehetett, alighanem a 73. sz., legközelebbi 
külső udvar készletéből, behordani a tüzelő anyagot. Ez a kemencecentrum csak a téliesebb idők
ben lehetett üzemben, amíg a 63. és a 68a sz. helyiségek mint nyári medencék használaton kívül 
voltak. A fűtőudvar É-i oldalán volt a csatornanyílás, amelyen lefolyathatták a fűtőudvarba 
hullott csapadékot a 63. sz. terem padozata alatt futó csatornába. Az udvarban egyébként mintegy 
2 m magasan létesült a 63. sz. teremből nyíló ajtó a fűtő aknája felett ; ez olyan magasság, amely
ben akár tető alatt is mozoghattak a fűtők (4. kép). 

Az 57. sz. elliptikus medence építménye a palota végső kiépítésének alaprajzában az 
É-i szárnyból kiugrik a belső nagyudvar terébe. Első ízben 1857-ben tár ták fel. A Nemzeti Mú
zeumba már ekkor vittek be leleteket ,,a Hajógyárszigeten oly caldariumból, amely lombozatok
kal ékes mozaikkal volt kipallózva . . .".48 Ebből a mozaikból mi már csak a fehér szegélyt talál
tuk meg (103,86 m A. f.-i szinten ; 4. kép). Sacken B.-ék a jelek szerint modern téglákkal kijaví
tot ták a medence oldalait. Egy ideig fenntarthatták, megtekintlietően, talán az 58. sz., szomszédos 
kerek helyiség maradványaival együtt. Hamarosan azonban ennek a műemléknek a gondozása 
is feledésbe merült, és ismét betakarták az antik romokat gyári salakkal. 
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Á tojásdad idomú, 11,3x6,5 m-es medencét hármas fallal, épületén kívül pedig a Í)Hy-í 
és DK-i sarkánál két-két, ÉK-i szögleténél egy támpillérrel biztosították a víznyomás ellen. 
A medence feneke kevéssé lejtett déli irányba. A víz magassága eszerint 77—-86 cm lehetett a 
medencében. A medence vizét alulról és oldalról is fűtötték, tehát caldariummal van dolgunk.49 

DNy-i sarkánál találtuk meg az elhasznált vizet elvezető csatornát. Mellette feküdt az ólomcső
vezeték, amely alighanem a vizet vezette be a medencébe. 

Magát a tojásdad medencét azonban korábban építették, noha ellenkezőre gondolunk, 
ha azt nézzük, hogy az 57—58. sz. helyiség-csoport alaprajzilag élesen előugrott épülettömbjével 
a belső nagyudvar terébe. Hajlanánk arra a következtetésre, hogy ezt a fürdőrészt későbbi perió
dusban toldották az É-i szárnyhoz. Mindenekelőtt ez az előugráscsak látszat. A valóságban ugyanis 
a tojásdad medence épületét hamarosan eltakarta az udvarban eléje emelt, 50a—56. és 76—77. sz. 
épületek félköre, mint későbbi periódus beépítései az udvarba. Az 57. sz. medencénél a hypo-
eaustum-folyosó feneke és a medence déli végénél a külső habarcsos padozat (4. kép) a 101,98 m 
A. f.-i szinten fekszik. A medenceépítmény ÉK-i sarkánál fennmaradt támpillér is tanúsíthatja, 
hogy egy korábbi periódusban (i. sz. 120 körül, 1. 67, 59. old.) K felé is elszigetelten állott ez a fürdő. 
Mindezek figyelembevételével a tojásdad nagymedence ugyanazon talajszint periódusában léte
sült, még mint különálló fürdőépület, amikor és amelyen pl. a 43—47. sz. helyiségcsoport korábbi 
periódusa. Természetesen tudjuk, hogy azonos padlószintek nem jelentenek szükségképpen 
azonos építési korszakokat ; ha nem támogatják a szintmagasságok viszonylatát olyan kor jelző 
apró leletek, amelyek a különböző szintek rétegeit megfelelő egymásutánba sorolják, korban 
meghatározzák, akkor kérdéses a szintek egybevetésének eredménye. A pince padlószintjét, a 
csatorna-építményt lesüllyesztették, a szentélyek, víztoronyfélék padozatnívóját feltöltötték, fel
emelték ugyanazon periódus szokásos talajszintjéhez képest. Azonban ha ezen építmény-részeket, 
amelyek elszigeteltségükkel is feltűnnek, figyelembe vettük, és korhatározó kísérő leleteink is 
vannak, eredményeinkre inkább építhetünk. 

A szomszédos, belső terében kerek helyiség (az 1. képen az 58. sz.) padozata alá 
legalább egy kemence fűtött a belső nagyudvarból. Lehetséges, hogy ennek az 5 m átmérőjű 
padlóját díszítette (egy későbbi periódusban) az a kör formájú mozaik, amelyet már a régebbi 
szakirodalomból ismerünk, mint a „hajógyárszigeti római fürdők" leletét, de teljesen nyoma 
veszett az idők során.50 

Az 58. sz. helyiség terében eddig nem volt mód periódus-vizsgálatok végzésére, és így 
nincsenek támpontjaink a hely korábbi történetére. A fűtőtér fenék terrazzójának felszíne 102,63 m 
A. f. fekszik, a padozat feletti küszöb teteje 104,11 m A. f. Ezek a magasság-mértékszámok a 
I I I . század elejének talajszintjét határozzák meg. A kerek helyiség azonban tervezésében annyira 
egybeolvad az 57. sz. tojásdad medencével, falaik is egybeépültek, hogy csak osztozhatott ezek 
sorsában, talán keletkezésében is.51 

A legutóbbi feltárás során tovább tisztázódott a 60. (50.) sz. helyiség (az 58. és a 63. sz. helyi
ségek közében). ÉK-i sarkában végezhettünk periódusvizsgálatot. Kitűnt, hogy K-i oldalfalát 
bekötés nélkül építették a 63. és 58. sz. helyiségek falaihoz, vagyis a 60. sz. helyiség egy későbbi 
periódusban alakult ki. A fútőtér fenéképítménye 84 em-nél is mélyebb : több sor kő, id. föld
réteggel töltötték fel a korábbi periódusok szintjeit ; 38, ill. 31, ill. minimálisan 15 cm magasak 
a talaj szintfeltöltések. A fútőtér alsó padozata (6. kép : 102,68) alatti, korábbi feltöltések fel
színei a 102,28—102,30, majd a 101,97, végül valószínűleg a 101,67 m A. f. helyezkedtek el. Ezek 
a szintmagasság-számok nem egyszeri feltöltés változatos technikáját jelentik, hiszen a kijött 
számok pontosan megfelelnek a palota más részeiben is jelentkező periódusok alapnívóinak ; 
pl. legközelebb az 57. és 43. sz. helyiségek terében folytak építkezések a 101,97, ill. 102,28 m A. f.-i 
szinten. 

Némi visszatekintéssel megállapíthatjuk, hogy a 60—62. és 41. sz. helyiségsorban a hypo-
caustum építményeket azonos talajszintre emelték, vagyis 80—90 cm-rel magasabb felületre, 
mint a K-i palota-szárnyon. A 60. sz. hely kezdetben szabad köz, amelyen át bejárhattak a 
kemence-csoporthoz, ill. tüzelőanyag-tároló, készletező térség lehetett ahhoz. A 60—62. és 41. sz. 
helyiségsorral valóban az 57. és 64. sz. helyiségek között üresen maradt ambitust töltötték ki. 
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A legdíszesebb termek közé tartozott a 63. sz. helyiség, amelyet a négy sarkában félkörös 
exedrákkal nyolcszögletesre alakítottak. ÉK-i sarkában az exedra félköríves fala kissé előre 
ugrott és (82—97 cm mély) medencét foglalt magában. Három kőfal-lépcsőn léphettek le ebbe 
a medencébe, amely valójában egyszemélyes kádnak tekinthető.52 A kis medencét, miként egyál
talán az egész termet, alulról, padozat alatti hypocaustummal nem fűthették. A süllyesztett kőfal
kádból az elhasznált vizet (félcsonkakúp alakú) téglákból összeállított csatorna Vezette le a terem 
padozata alatt (ÉNy—DK irányba) átvonuló főcsatornába.53 Ez pedig a terem közepe alatt 
hengeres testű aknában öblösödött.54 Ezt az aknát a terem padozatában víznyelő kőkorong fedte, 
amelynek vájatain át a víz aláfolyhatott.55 Evégből a padozat felülete mintegy 15 cm-t lejtett 
középpontja felé (4. kép). A fal-lábazatoknak márványlapokkal való díszítése szintén emelte ezen 
terem „fényét". 

A 63. sz. teremből léphettek be a kör alakú (az 1. képen a 68a sz.) medencébe (4. kép). 
Két lépcsője feltűnik magasságával (35, ül. 42 cm). Kétségen kívül hidegvizű fürdőnek (frigi-
darium) használták ezt a kb. 5,5 m átmérőjű medencét. Építménye a palota É-4 zárófalából, 
helyesebben a palota épülettömbjéből feltűnően, elszigetelten előugrik. A víz legalább 63 cm 
magasan állhatott benne. A víztömeg nyomását kívülről azzal egyensúlyozták, hogy a tartó 
körfalat két erős (334 cm magas és 150—160 cm-re kiugró) támpillérrel biztosították. A medence 
elhasznált vizét a terrazzo padozaton át vágott lyukon eresztették le a csatornába. A lyuk elduga-
szolására szolgáló kőkúpot megtaláltuk. Az oldalfalat, nyilvánvalóan a vízszint magasságáig, 
halvány vörös terrazzo réteg borította. A körfal vakolatában három réteg válik szét. 

Az előugró kör alakú medence oldalfalának kőanyaga beleékelődik a palota E-i záró
falába, ami tanúsítja, hogy az egyszerre létesülhetett a zárófallal. Az alaprajzi elhelyezésből 
pedig az következnék, hogy a kiugró kerek építmény későbbi periódus hozzáépítése a palota 
E-i zárófalához. Egyébként valóságos védőtorony szerepét játszhatta ez a toronyszerűén előugró 
fürdőépítmény, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy mellette ferde irány vonalú lehajtó indul 
ki, az É-i szárny egyik kapujából (7. kép). Fontos a keltezés szempontjából, hogy mind 
a 68a sz. medence terrazzo fenekét, mind a 63. sz. terem terrazzo padozata alját ugyanarra a 
szintre terítették, mint a 62—60. és 41. sz. helyiségek fűtőtérfenék terrazzóját. Mindez a két helyi
ségsor egyidejűségét tanúsítja, mégpedig a 102,52—102,60 m A. f.-i felületen, amely a I I I . század 
elejére utal. Éhhez talál, hogy a 63. sz. terem padozata alatti csatornát fedő téglákon a COH/ors/ 
VII BR/eucorum/ ANT/oniniana/ bélyeget olvashattuk. Ez a császárnóv-jelzQ pedig kétségtelenül 
arra vall, hogy a I I I . század elején vagy valamivel később építették ki a palota ÉNy-i sarkának 
végső arculatát. Ugyancsak az Antoninus (Caracalla vagy Elagabal) császárok korára keltező 
bélyeg volt olvasható azokon a téglákon is, amelyekkel a ferdén lejtő utat burkolták, a 65. és 
a 68a sz., kiugró építmények között. (A 4. és a 7. képen csillaggal jelölve.) 

A Ny-i oldalról a palota egyenetlen, sőt többszörösen tört vonalban zárult, amikor elnyerte 
végső arculatát, de alighanem az előző periódusokban is. Nem is akarták mutogatni a díszes villa 
ezen hátsó oldalát. Ezért kőfal-kerítéssel takarták el mind É, mind Ny felé. A legnyugatibb 
(az 1. képen a 85, 88 és 90. sz.) helyiségek és a kerítésfal között kutatóárkainkban már csak 
csatornák mutatkoztak, amelyek mind a Kis-Duna-ág medre felé lejtettek. A hátsó szárny sza
bálytalan toldozott-foltozott képét a különböző korszakokban végzett hozzáépítések magyaráz
hatják. 

A 83. sz., belső terében kerek medencés fürdőhelyiség a már tárgyalt 57—58. sz. fürdő
helyiségek folytatásának tekinthető. Medencéjének fenekét, amelyet egy későbbi periódusban 
3,7x3,85 m átm.-re szűkítettek (belső terében), márvány lapokkal burkolták. A víz ezt maximá
lisan 115 cm magasságig tölthette be. A medence terét kettős oldalfal veszi körül, ezek 
közül, szinte alig hihetően, a belső körfalat építették később. Ez a (33—35 cm széles) fal 
élesen elválik a külső fal vakolt oldalsíkjától, és a már előbb meglevő suspensurára 
alapozódott (10. kép). 

A 89. sz. helyen, legalábbis a palota legkésőbbi korszakában, mozaikpadozatos helyiség 
képezte az 57. és 83. sz. kerek fürdőhelyiségek szomszédságát. Mozaikjából azonban mi már 
csak nyomokat találtunk. (Fűtőtere alatti rétegeket a 9. kép mutatja.) 
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Ennek a helyiségnek kikutatását sajnálatosan megakadályozza, miként az Ê felé szom
szédos helyiségsor feltárását is, az ideépített modern gyári vízcső-pár, amely É—D irányba vonul 
el. Ezen, mozaikos helyiség hypocaustumát É-i oldaláról fűtötték. A fűtőtér fenék terrazzo rétege 
(1) alatt 84 cm magas földfeltöltés jelentkezett. A felemelés alsó részében 6—7 cm vastag 
habarcspadló (8) a legkorábbi (palotai) építkezés nívóját jelzi. Még lejjebb (a 89. sz. helyiség DNy-i 
sarkának terében) a palotakorszakot megelőző építkezésnek lesimított tetejű falazatai mutatkoztak, 
amelyek it t (belső terükben) 1,84x1,1 m méretű négyszöget képeznek (9. kép). 

A (1. képen) 88. sz., szomszédos fürdőmedence félelliptikus idomot mutat . K-i oldal
fala feltűnően széles (117 cm), É-i és D-i falait pedig a szomszédos helyiségek falai támasztották. 
A vízmagasságra való következtetésre i t t alig van támpont, mert csak a medencefenék alatti 
fűtőtér padozatát és egy-két suspensura-pillérjét találtuk meg, a felsőbb részeket már előttünk 
kiszedték. Fűtőterének padozatát ugyanarra a (101,78 m A. f.) szintre terítették, mint a 83. sz. 
kerek medence hypocaustumának fenékterrazzóját és a 89. sz. helyiség terében a korábbi habarcs
burkolatot. A féltojásdad alakú medence fűtése a szabad udvar felől történt, minimálisan 90 cm 
széles fűtőnyíláson át. A praefurnium-fofyosó itt 317 cm hosszú volt. Ezzel szemben a 83. sz. 
kerek medencénél a fűtőnyíláshoz vezető folyosó, amelyet épebb állapotban találtunk, belső 
terében csak 55,5 cm széles, 252 cm hosszú és 124 cm magas volt. Különben a fedett folyosóban 
több méteren át csak lehajtott fejjel és kényelmetlen meghajlásban hordhatták be a rabszolgák 
a fűtőanyagot, az alacsony fedél miatt. 

Egyelőre a feltárás menetében fehér foltot jelent a (1. képen) 91. sz. (alighanem kes
keny téglalap alakú) helyiség is. Megmaradt faldarabjai szerkezetben eltérnek egymástól, külö
nösen az É-i oldalfala mutat eltérő struktúrát a K-i és D-i faléhoz képest. Még az oldalfalak 
szélességei és válluk alatti mélységeik is különböznek. Az É-i fal felső része simán elválik a 63. sz. 
terem Ny-i fala oldalsíkjától. A tárgyalt helyiség Ny-i falától ÉNy felé (belüregében 22 cm széles) 
csatorna indul ki. Mégis, aligha lehetett víztartó medence ez a kis helyiség, mert küszöbének 
felszíne (102,58 m A. f.) túl alacsonyan fekszik. 

Határozottabban állapítható meg a szomszédos (az 1. képen a 92. és 73. sz.) helyiség 
rendeltetése, amelyet Ny-i végén lapos körívű fal zárt le. Ezen az íves falon át szintén (belüregé
ben 40 cm széles) csatornát vezettek ki, Ny-i irányba. Ennek tehát nagyobb volt vízelvezető 
képessége. Mellette is fennmaradt ólomcso (112 cm hosszúságban), miként pl. az 57. és 83. sz. 
vízmedencéknél. Fenék terrazzo burkolata mintegy a 102,51 — 102,19 m A. f.-i szinten terül el, 
felette az alsó lépcső felszíne 103,66 m A. f.-i szintmagasságban fekszik. A fenék terrazzo réteg 
kb. 40 cm magas. Alatta még feltöltés kevert földdel. Eszerint víztartó medencéül szolgált a 
92. (73.) sz. helyiség is, amelyben kb, 110 cm magas lehetett a víz magassága. Hypöcaustummal 
nem fűthették. Két lépcsőn át a 63. sz. (mozaikos) teremből volt megközelíthető, valamint való
színűleg a 91. sz. keskeny térségből. Feltűnő, hogy a teremből nyíló kapuját egy későbbi időben 
257 cm-esről 161 cm szélesre szűkítették. 

Bizonytalanabb a (az 1. képen a 90. sz.) legnyugatibb toldalék-helyiség rendeltetése. 
Belső tere csak 2,55 m széles, DK-i sarkában égetéses munkapadféle maradt fenn, amely a tégla
égett agyagpadló felett mintegy 40 cm magas lehetett. A palota ÉNy-i sarkánál legkésőbb épít
hették ezt a kis munkacellát, legalábbis munkaütem tekintetében. 

A 83. sz. kerek és a 88. sz. félelliptikus medencék közötti sarokban három kemence épült 
egymás mellé. A kemencesort (84. sz.) szabálytalan négyszögben kőfalak övezik. A kemencék 
belüregei eltérőek ; 197, 228, ül. 238 cm hosszúak, magasságuk 80, 114 és 130 cm, míg szélessé
gük nagyjában egyforma (72—75 cm). A kemencesor előtti munkahely csak 1,4x4,5 m méretű 
(85. sz.). Ennek a munkahelyiségnek (sütőüzem?) oldalfalai feltűntek különböző vastagságaikkal 
(K-i 63, Ny-i 80, ÉK-i 105 cm), és simán elválnak a 83. és 88. sz. helyiségek falaitól. Eszerint 
talán nem egy időben épültek. A kemencék padozatainak felületei a 101,84—101,91 m A. f.-i 
szinten feküsznek, a legkorábbi, legalsó sóderes talajburkolat felszíne a kapunál a 101,85 m A. f.-i 
síkon terül el, csak egy felemelt padozat teteje fekszik a 102,10 m A. f.-i szintmagasságban. Tehát 
úgy látszik, már i. sz. 120 körül megépítették ezt a sütőüzemet, mindjárt a fürdő déli traktusának 
(első) felépítése után. s 



A végső kiépítésben tehát három-három nagymedence csoportosult a 63. és az 58., ill. 
89. sz., mozaikpadozatos, díszes helyiségek, mintegy centrumok körül. A kb. 16—18 helyiségből 
összetevődő fürdő, thermae-része eszerint egységessé vált elgondolásban a palota ÉNy-i sarkát 
és az E-i szárny legnyugatibb helyiségeit foglalja le, és egyáltalán Aquincum legnagyobb köz
fürdőivel is vetekedhetett nagyságban. Az említett egységes elgondolás azonban két-három 
ütemben való kiépítést jelenthet. 

A (84. sz.) kemencesor funkciója azonban az alaprajzi látszat ellenére sem változott 
sohasem, vagyis nem szolgált fűtő kemencékül egy korábbi periódusban a 83. sz. caldarium-
hoz. Az magában véve kevéssé döntő ehhez a kérdéshez, hogy a (84. sz.) kemencesor sütőpadozata 
magasabb szinten (9) fekszik, mint a kerek medence fütőterének feneke (10. kép); de döntő körül
mény, hogy a medence Ny-i falában nincs nyoma annak, hogy elfalaztak volna benne utólag 
fűtőnyílásokat, és a kemencesor alatt korábbi, udvari burkolatréteg (1) terül el, egy szinten a medence 
fűtőtere fenékpadozatának aljával (101,63 m A. f.). Az udvari talajszint emelkedésére lehet 
jellemző, hogy a (déli oldalon levő) praefurnium-folyosó padlóját a 102,28 m A. f.-i szintmagasság
ban találtuk, ami arra utalhat, hogy a fedett bejárót (a fütőnyíláshoz) csak egy későbbi korszak
ban építhették meg (a II. század derekán). 

A 89. sz. helyen a mozaikpadozat felülete (103,81 m A. f.) alatt (9. kép) 124 cm 
mélyen fekszik a fűtőtér fenék terrazzója (1), ugyanazon a felületen, amelyen a szomszédos (58, 
60, 63, 68a sz.) fürdőhelyiség sor padozatát is terítették, vagyis a 89. sz. hely kiképzése mozaikos 
helyiséggé egyazon periódusban (a III. század elején) valósult meg, mint ezeknek végső arculata, 
beleértve a 83. sz. kerek medencénél nyilvánvalóan ekkor szükségessé vált belső átalakítást is. 
A 89. sz. helyen a korábbi periódusban is volt holyiség a talált, mélyebben elterülő habarcs
burkolat stb. szerint, de ennek határvonalait a feltárás még nem tisztázhatta. Fontos, hogy ehhez 
a korábbi helyiséghez tartozó egyik oldalfal válla (101,79 m A. f.) olyan szinten fekszik, amely a 
83. sz. kerek medence (de pl. még a K-i szárny stb.) alapozási felszínének felelhetett meg. A 88. sz., 
félelliptikus medence, a szintmagasságok szerint, egyazon korszak létesítménye a korábbi, 89. sz. 
helyiséggel és a 83. sz. medence korábbi állapotával. Viszont a 91. és 92. sz. helyiségek kiképzése 
nem előzhette meg a 63. sz. terem végső képének kialakulását, vagyis ezek tere legkorábban a 
I I I . század elején épülhetett be. A kis munkahelyiség (90. sz.) falát nem kötötték be a régebben 
álló helyiségek (88. és 91. sz.) oldalfalaiba, oldalfalainak vállai különböző szintmagasságokban 
feküsznek, udvari ajtajának küszöbe a 102,41 m A. f.-i síkig ér fel, Ny-i falának válla a 102,34 m 
A. f.-i szinten fekszik. A viszonylagos kronológia alapján ezért nem képződhetett ki ez a cella 
a II. század végénél korábban. 

A belső nagy udvar építményei. Valójában már az 57 — 58, 83, 88—89. sz. fürdőépítmények 
is ideszámítandók. Általában megállapítható, hogy a palota kibővítése nagyobb mértékben 
haladt előre udvari terében, vagyis befelé, mint a főépület külső zárófalán kívül (biztonság okából?). 

A belső udvar, legalábbis K-i részében nem nyújtotta az elhanyagoltság képét. A környező 
folyosó fala az udvar felé is festett vojt. 

Különben is, amíg a helytartói lakosztály előtti belső udvarrészt mindvégig nem építették 
be, addig az udvar nyugatibb részeit a (az 1. képen az 50a—c sz.) nagy szentély előteréig másod
rangú építményekkel szórták tele (az 1. képen az 51 — 56, 76. sz. stb.). Ezeknek alaprajzait 
az eddigi feltárás során még nem tisztázhattuk teljesen. 

A belső udvar szélét, legalábbis a helytartói lakosztály előtti sávban, a körüljáró folyosó 
fala mentén, vastag kőtömbökkel burkolták. Ennek szélességét az udvar ÉK-i beugrásában 223— 
290, DK-i sarkánál kb. 120 cm-esnek mértük. Ez a kőlapburkolat nem egyszerűen járdául szolgált. 
A 47. sz. terem szomszédságában pl. a kőlapok felületében 15, ill. 26 cm széles vájatok hálózatát 
találtuk, amelyekben alighanem víz csoboghatott a nyári hőség idején. Ezen létesítmény korához 
támpont lehet szintmagassága : 102,74—102,80 m A. f. (III. század eleje). Ezen udvari rósz 
korábbi külsejéről elképzelést nyújt az a körülmény, hogy a kőlapburkolat alatt, földfeltöltés 
alján előbb agyag (vályog?) elterítés terül szét (101,90—102,00 m A. f.), majd még mélyebben 
(4 cm vastag) homokréteg (101,56 m A. f.) fekszik, mint i. sz. 120, ill. 100 körüli állapotok tanúi, 
amikor még kerti kultúra virágozhatott itt is. 
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Határozottabban torony (vízműféle?) iehetett átellenben, a belső udvar DK-i sarkában 
(48. sz.), amely egy külön csatorna-négyszögnek központja.56 A csatorna tégláin Caracalla—-Elagabal 
korára utaló bélyeg volt olvasható.57 A csatorna ágyazása betonszilárd, különösen erős, öntött 
falazás. A torony É-i előterében minimálisan 4 x 1 , 8 m-es tömör faltömb, amely mintegy 50 cm 
magas építmény, tetején falazó téglákat raktak terrazzóba. Ez feljáró lehetett a toronyhoz, amely 
szintén a I I I . század építménye. A feljáró falazata alatt 36 cm magas földfeltöltés van, amely 
a palotát megelőző, simított tetejű falrendszer felszínén kezdődik. Különben ennek a díszes kút-
háznak (?) oldalát díszíthették azok az oszlopok, amelyeknek darabjait a toronyféle mellett találtuk. 

Pontosan fele távolságra mérték ki annak a nagyszentélynek a helyét (az 1. képen 
az 50a—c sz.), a korábbi periódusban épült 57. sz. elliptikus medence és a 26. sz. folyosó falai között, 
amely körül a későbbi építkezések korszakaiban is perspektívát nyújtó szabad térséget hagytak 
meg, legalábbis félkörben a bejárata körül, a reprezentatív K-i szárny felé és a szentély déli olda
lán. Falain belül, amelyeknek feltűnő vastagsága (130—160 cm) jelzi a szentély emeletes magas
ságát, nem mutatkozott alsó, korábbi habarcsréteg. Mintegy 90, ill. 130 cm-rel emelkedett ki 
pódiumával a környezetéből, aszerint, hogy mennyire töltötték azt fel. Három lépcső vezetett 
fel a cella bejáratához. A megtalált kultuszszobor is (Marcus Aurelius?) arra mutat , hogy a I I . szá
zad végén épülhetett.58 

A legújabb ásatási szakasz eredményei közé tartozik a 77. sz. terem-épület tisztázása. 
Ebből a teremből feltűnően széles (5,32 m) kapu nyílott a 26. sz. udvarmenti folyosóra. A terem 
közepe alatt egymást keresztező hőcsatorna-hálózattal fűtötték, mégpedig a Ny-i oldalán épített 
kemencéből. Ehhez a praefurnium 150 cm hosszú, 157 cm széles, ami kiemelkedő tágasságot 
jelent. Később építették a fűtőszáj elé. A terem terrazzo padozatának felszíne (103,08—103,11 m 
A. f.), a fűtőszáj alapjának szintmagassága (102,29—102,35 m A. f.) egyaránt jelzi, hogy egy későbbi 
periódus létesítményével van dolgunk. Az egész épület külső ÉK-i sarkából támpillérszerű falazat 
kapcsolódik az 50a—c sz. nagyszentély DNy-i sarka köré ; a támpillér későbbi, mert mö
götte előtűnt a vakolás a szentély külső falán. A praefurnium körül az udvari talajszint 102,16— 
102,20 m A. f. Ez a I I . század derekának talajszintje, amelyet a praefurnium körzetében nem 
engedtek feljebb töltetni. 

Eszerint a belső nagyudvart a későbbi beépítésekkel teljesen kettévágták, egy K-i és 
egy Ny-i részre. A helytartói lakosztály és a nagyszentély előtti rész gondosan ápolt pázsitos, 
kertes viridarium lehetett. A 48. sz. torony csatorna (vízcső ?)-hálózatának négyszögben való elágaz-
tatása annak öntözését tehette lehetővé.59 Az udvarmenti kerengő folyosó falát a 77. sz. teremtől 
kezdve mintegy 23 m hosszúságban duplumfal kíséri, egészen a DNy-i sarokig. A pótfal itt elfor
dul és még 4 m-en át követi a Ny-i kerítésfalat is. Kb. 90 cm széles ez a fal, amelynek habarcs-
leöntéses, vízszintesen fekvő felszíne az udvar talajszintje felett 70—75 cm magasan helyezked
hetett el. A DNy-i saroknál Sz. Póczy K. nagytömegű fedőtéglát figyelt meg. Fészerféle volt itt? 
Istálló? Mellvédes körüljáró a folyosó DNy-i kiugrásánál? Mindenesetre a biztonság, a kifelé 
való lezártság szempontja a helytartói luxusvillánál feltűnően érvényesült. 
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XVI. köt. Bp. 1955, 406—407, 422. 

40 A későbbi szentélyben három oszlopláb is 
előkerült, ezek (Schauschek J . vizsgálata szerint) 
mind nagyság, mind forma tekintetében azonossá
got mutatnak, attikai lábazat szabványos formáját 
ismétlik meg. Az oszlopsort igen lágy homokkőből 
faragták, egyazon darabból a lábazatot és az oszlop-
törzs egy részét. Részletesebb alaprajz : Bud. Rég. 
XVI. köt. Bp. 1955, 394. old., 13. kép. A két kőlap 
(57 x 46 cm), amelynek felületébe tányérszerű 
vájatot véstek, talán kőoltárkának szolgált alapul. 
A vájat 18 cm mély. A Mercurius-oltárkőhöz : Bud. 
Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 404, 423. 

41 A szemétgödör alsó részében 42 cm széles ; 
57 cm mély. 

42 Évszázadonként csak 15 cm volt a termé
szetes feltöltődés : Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 484. 

43 Bud. Rég. XIV. köt. Bp. 1945, 33. old. 1, kép. 
44 Egyébként általánosan megfigyelhető (Kar

dos—Major, Az etruszk és a róm. rabsz. társad, 
építészete. Bp. 1952, 74. Kézirat), hogy az i. sz. I. 
században a peristylium oszlopközeit kőkorláttal 
vagy ablakos fallal zárták el. 

45 Bud. Rég. XIV. köt. Bp. 1945, 54. old. 20. kép. 
46 Uo. 54, 5 6 - 5 7 . (22. kép). 
47 Ásatási napló. I. köt. 145. 
48 Nemzeti Múzeum Rég. napi. 1857/12 ; 1857/46. 
49 A medencét keretező höcsatornában körbe 

áramolhatott a melegített levegő, kivéve a ,Ny-i 
oldal közepén elfalazott rövid szakaszt. 

50 Rajza : Bud. Rég. XIV. köt. Bp. 1945, 100. 
old., 49. kép. 

51 Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 397. old., 15. 
kép (középen). 

52 A kőkorong alatti csatorna a téglacsúcsig 
113 cm magas. 

53 A lépcsők 12,30 és 36 cm magasak. 
54 Nagyméretűségóre jellemző magassága : 115 

cm. 
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55 A víznyelő kőkorong átmérője 193 cm. 
56 A csatorna belső terében 41 cm széles, 27 cm 

magas. 
57 COH(ors) VII BR(eucorum) ANT(oniniana). 

A toronyhoz korábban : Építés, Építészet 3 (1951) 
550. 

58 Bud. Rég. XVI.köt. Bp. 1955, 405. old., 25.kép. 

59 Talán itt is kút tartozéka lehetett az a vas-
karika-fogantyús kőlap, amely a déli szárny szen
télye közelében került elő, miként pl. az Alba Fucens-i 
analógiája [Antiquité Classique 23 (1954) 359 ; 
Visscher — Ruyt — Laet — Mertens közleménye]. Egy 
szök'íiút tartó hengerét már bemutat tuk: Bud. 
Rég. XVI. löt . Bp. 1955,403. old., 24. kép. 



J. SZILÁGYI 

DER STATTHALTERPALAST VON AQUINCUM 
EINFÜHRUNG 

Auf Grund unserer bisherigen Vorberichte 
ist die Ansicht allgemein durchgedrungen, dass 
der prunkvolle Bau auf der Schiffswerftinsel 
von Obuda die Privatresidenz des Statthalters 
von Ostpannonien gewesen ist. Das scheint 
u. a. auch durch den Umstand bestätigt, dass 
wir hier das monumentalste Bauwerk Aquin-
cums vor uns haben, welches mit den Beispielen 
von Vetera Castra, Dura-Europos und Köln 
gleichen Ranges ist. In der ersten Bauperiode 
nahmen am Bau des Palastes, laut Zeugnis der 
verwendeten Ziegelstempel, alle Truppenkörper 
der Provinz teil, und nur der Statthalter 
allein war berechtigt, über sämtliche Truppen 
der Provinz zu verfügen. Rings um ein Heiligtum, 
das in der Ecke eines separaten und abgeschlos
senen Hofes in der Mitte des Südtraktes 
(Abb. 1, Nr. 27) stand, war eine Reihe von 
Votivsteinaltärchen aufgestellt, die alle von 
Statthaltern (in einem einzigen Fall vom Liber-
tus eines Statthalters), errichtet wurden. Doch 
ist der Bau kein reines Beispiel eines Villentypus 
mit Eckturm, Vorhalle und mittlerem grossem 
Saal. Ähnlich dem noch komplexeren Grundriss 
des Privatpalastes des Oberbefehlshaber von 
Dura-Europos, ist er baugeschichtlich kein 
einfacher Typus, sondern eine mit Peristylium 
kombinierte Weiterbildung des Luxusvillen
typus mit ^Eckrisalit, Porticus und zentralem 
Grosssaal. Übrigens stand auch in Aquincum 
die Privat villa des Statthalters abgesondert 
von den Dienstgebäuden, ebenso wie beispiels
weise der Privatpalast des Dux in der Haupt
stadt am Euphrat. Auch in Aquincum wählte 
man den turmflankierten, verteidigungsfähigen 
Bautypus mit Vorhalle als Vorbild des zuerst 
zu errichtenden Osttraktes. Die Lösung dürfte 
wohl aus Sicherheitsgründen am besten ent
sprochen haben. Der auf der Donauinsel bei 
Óbuda freigelegte Palast stand vielleicht hin
sichtlich der getroffenen Schutzmassregeln den 
in den Donauprovinzen üblichen Wehrpalasten 
(z .B. bei Sirmium) nahe. Auch bei der Placierung 
der Gebäudeteile passte man sich den Konventio
nen an. So liess man die Warmwasseranlagen 
nach den besonnten südlichen und östlichen 
Seiten hin vorspringen, während die Kaltwasser
anlagen (Schwimmbad?) an der nördlichen und 
westlichen Palastseite angeordnet waren. 

Gegenstand unserer Forschung war auch 
die Frage, ob die Insel, auf der heute die Palast-
ruinen zu finden sind, bereits in der Römerzeit 
als solche existiert hat. Diese Frage hängt 
mit den Gesichtspunkten der Sicherheit ebenfalls 
zusammen. In der archäologischen Fachliteratur 
war die Meinung vorherrschend geworden, dass 

der Platz, auf dem der Palast erbaut war, 
erst im Laufe des Mittelalters zur Insel ward, 
ja sogar, dass sich das Legionslager an der 
Stelle des damals noch nicht vorhandenden 
Kleinen Donauarmes, auch auf das Gebiet um 
den Palast ausgedehnt hat und demnach der 
Palast innerhalb des Legionslagers gestanden 
hat. Diese Frage erhielt neue Beleuchtung durch 
den im nördlichen Vorgelände des Palastes 
freigelegten Kanal (Abb. 1, Nr. 69), der 
laut seiner gestempelten Ziegel [COH VII 
BR ANT] kaum vor Beginn des 3. Jahrhunderts 
gebaut werden konnte. Sein Gefälle dem Klei
nen Donauarm zu beträgt anfangs 1,3%, 
dann aber, während der letzten 4 m: 25 cm 
und mündet durch einen Mauer Überrest, der 
an der Uferseite des heutigen Kleinen Donau
armes zu sehen ist (durch eine regelmässige 
Öffnung!) in das heutige Flussbett. Demnach 
muss sich schon in der Römerzeit irgendein 
Wasserbett zwischen dem Palast und dem 
Legionslager befunden haben. Die Geologen 
M. Kretzói, F. Pávai-Vajna und J. Sümeghy 
wären so liebenswürdig die Frage anhand von 
Bodenproben zu untersuchen und stellten ein
stimmig fest, dass die Villa Urbana des Statthal
ters bereits während der Bauzeit auf einer Insel 
gestanden hat. Die auf der Donauinsel vor der 
Lagerbefestigung der Legion gebaute Luxusvil
la konnte dennoch nicht vom Feind überrascht 
werden, denn am jenseitigen östlichen Donau
ufer schob sich ein Castellum (Transaquincum) 
vor, in dem eine Kohorte von 500 Mann statio
niert war. 

Der Rhythmus des Ausbaus und das Auf
einanderfolgen der einzelnen Bauperioden kann 
am Palastäusseren nicht wahrgenommen wer
den. Die in mehreren Tausenden zutage geför
derten gestempelten Ziegel lassen keinen Zwei
fel darüber, dass die regste Bautätigkeit im 
ersten Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts und später 
zu Beginn des 3. Jahrhunderts stattfand. 
Danach dürften zur Zeit des Marcus Aurelius 
und schliesslich zu Lebzeiten des Gordianus 
kleinere Bauarbeiten und Ausbesserungen 
durchgeführt worden sein. Jedenfalls wurden 
in diesen Zeitpunkten die Ziegel hergestellt. 
Sekundäre Verwendungen konnten wir übri
gens an mehreren Stellen wahrnehmep. Das 
zeitlich früheste Votivsteinaltärchen wurde 
um 120 u. Z., das spätest datierte im Jahre 
2§3 errichtet. Der älteste Überrest einer Wand-
bemalung stammt aus der Zeit des Hadrian, 
der jüngste aus der Mitte des 3. Jahrhunderts. 
Die endgültige Räumung des Palastes dürfte 
nach 293 u. Z. wegen der drohenden Über-

71 



schwemmungsgefahr erfolgt sein. Im Jahre 
375 u. Z. fand Valentinianus in Aquincum be
reits keine Baülichkeit vor, die sich zu einem 
Winterquartier geeignet hätte, also war der 
Palast damals schon verödet. 

Im Gebiet des Palastes und des Hofes waren 
die Wege, Gehsteige und Fussböden auf ver
schiedenen Niveauflächen ausgebreitet, die aber 
dank ihrer Lage über dem Meeresspiegel 
deutlich in drei Hauptgruppen gegliedert wer
den können. Das Zusammentreffen dieser 
Umstände kann unmöglich dem Zufall zuge
schrieben werden und lässt dem gegenwärtigen 
Stand unserer Forschung gemäss auf folgende 
Bauetappen, Perioden schliessen : 

Periode I/a : 
das ältere kleine Heiligtum (unter dem Hei

ligtum Nr. 28) 
Periode I/b : 
das ältere Mauerwerksystem mit »geglätte

ter Oberfläche«, welches dem Bau der Statthalter
villa voranging (z. B. Grundriss 1, Nr. 54—56) 

Periode II /a : 
Bauteile Nr. 1—15, 16, 25 (107 u. Z.) 
Periode II /b : 
früherer Zustand der Teile Nr. 27—33, 35— 

37 (aus dem Südflügel) ; Ostteil des Ganges 
rings um den inneren grossen Hof (Nr. 17) ; 
Räume Nr. 44—47, 64, im früheren Zustand 
(aus dem Nordflügel) ; südlicher Trakt der 
Badeanlage (Nr. 57—58, 83 ; 120 u. Z.) 

Periode II/c : 
der Südbau (Nr. 19—23); im Hofe Nr. 50a—c, 

77 ; die Anbauten am Südflügel (Nr. 34, 38) ; 
Südseite des Ganges längs des Hofes (Nr. 26) ; 
um 140 u. Z. 

Periode III/a—b : 
der Turm im inneren Grosshof (Nr. 48) 

und die Gebäude rings um das grosse Heiligtum 
(Nr. 51—53, 76 ; um 210 u. Z.) ; 

die westlichen Annexen der Nordwest-
Ecke (z. B. Nr. 90) ; späterer Zustand von Nr. 
41, 60—64, 66a. 

BAUGESCHICHTE UND ERLÄUTERUNG DES 

GRUNDRISSESJ0ER ERSCHLOSSENEN PALAST -

TEILE 

Das südliche Nebengebäude. Südlich vom 
Hauptgebäude, das wir vor allem als die Privat-
residenz der Statthalter bezeichnen können, 
lassen sich zum Teil die Grundrissformen eines 
kleineren Wohnhauses erkennen. Eine der 
Werkhallen der modernen Schiffswerft befindet 
sich gerade über ihm. Bisher gelang es uns, nur 
einige Teile der Räume am West- und Nordrand 
freizulegen (Abb. 1, Nr. 19—22, 79—80). 
Es hat den Anschein, dass wir auch weiter 

südlich einen kleineren Abschnitt aus dem süd
lichen Mauerabschluss desselben Gebäudes ge
funden hätten. 

Das Nebengebäude kann demnach als 28 m 
breit und 35 m lang angenommen werden. 
Trotz seiner kleineren Dimensionen diente es 
anscheinend dennoch nicht als Gesindewohnung 
oder Wirtschaftsgebäude, denn zumindest 5 
Räume sind unter dem Fussbodem mit Hei
zungsvorrichtungen versehen und die WTände 
der Gemächer mit Malereien geschmückt. Des
halb würde ihm eher die Bezeichnung »Gebäude 
II« gebühren. Eme Merkwürdigkeit des Grund
risses ist, dass ein gewölbter Gang in die Rich
tung eines der Südtore des Hauptgebäudes führt 
(Abb. 1, Nr. 80). Der enge Zusammenhang, 
der offensichtlich zwischen dem Hauptgebäude 
und dem Gebäude I I bestand, ist ebenfalls aus 
der Anordnung ihrer Tore ersichtlich, die 
einander zugekehrt waren (Nr. 78). Zwischen 
diesen wickelte sich der Verkehr durch einen 
geschlossenen Gang ab (Nr. 22 und 78). 

Das Wandgemälde aus der Zeit des Hadrian 
blieb an der Mauer des Zwischenraumes Nr. 23, 
zwischen dem Hauptgebäude und dem Gebäude 
II. erhalten, demnach wurde die Mauer, die die 
Gänge Nr. 22 und 23 voneinander trennt, bereits 
im ersten Drittel des 2. Jahrhunderts errichtet. 
Die aus einer Terrazzoschicht gebildete Sohle 
des Heizungsraumes unter dem Fussböden des 
achteckigen Saales Nr. 20 (Abb. 2.) legte 
man auf ein um 50 cm höheres Niveau als 
die im Palastbereich am frühesten bebauten 
und ausgeglichenen Bauwerkssohlen, wie bei
spielsweise im Osttrakt. Ausserdem fällt das 
Gebäude II . mit einiger Unregelmässigkeit 
und einer kleinen Krümmung in seinen Achsen
linien mit dem östlichen Drittel des Südflügels 
des Hauptgebäudes zusammen, ohne jedoch 
die Vorderfassade des letzteren, die Ostseite, 
zu verdecken. Also wurde schon bei der Pla
nung des Gebäudes diese Vorderfassade als 
ein bereits bestehender Teil des Hauptgebäudes 
in Betracht gezogen. Die in der Aufschüttung 
unter dem Fussböden des Raumes Nr. 19 ge
borgene Keramik stammt aus der ersten Hälfte 
des 2. Jahrhunderts. Auf diese Tatsachen stützt 
sich unsere Vermutung, dass das Gebäude II 
wahrscheinlich in den Jahren 130—150 u. Z. 
erbaut wurde. Der Durchschnitt der Aufschüt
tung zeigt kalkige und kiesige Schichten, als 
ob es notwendig gewesen wäre, hier den Bau
grund mit den Resten des Baustoffvorfates 
auszugleichen, um auf einer einheitlichen Niveau
fläche bauen zu können. Im Gelände der 
bisher aufgedeckten Teile des Gebäudes II 
wurden tiefer liegende Fussbodenniveaus nicht 
gefunden. 

Folglich wird die erste Bautätigkeit durch 
das etwa in der Zeit Hadrians errichtete südliche 
Gebäude an seinem entsprechenden Platz 
[Periode II /c] vertreten. 
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Der frontale (östliche) representative Trakt 
des Hauptgebäudes. Über die Dimensionen des 
Hauptgebäudes, die Einheitlichkeit des Bau
plans und die Bestimmung des Osttraktes 
haben wir bereits an anderer Stelle gesprochen.1 

Die von der Nordostecke des Ostflügels in 
östliche Richtung ansetzende Mauer (Abb. 
1, Nr. 71) dürfte möglicherweise zu der im 
3. Jahrhundert ausgeführten Schutz( ?)einfrie-
dung, eventuell zu einer Vorterrasse gehören. 
Den Prachtgang (Nr. 10), der der Fassade ent
lang verlief, betrat man durch die weiten Tore 
neben den beiden Ecktürmen (Nr. 1 und 9). 
Im Prachtgang mit seinem Terrazzoboden 
von einer Fläche von 270 qm war Raum genug 
für die Gesandtschaften. Der Zentralsaal 
zeichnete sich nicht nur durch seine grossen 
Dimensionen aus, sondern auch dadurch, 
dass zu ihm die meisten (sieben) Türen 
führten. 

Sowohl sein Mosaikfussboden als auch 
die Wandmalereien waren bis Schluss in 
baulich gutem Stand erhalten. An der Wand 
des Saales Nr. 6 kam unter der bemalten 
Schicht aus der Zeit Marc \ Aureis eine 
ältere Schicht zum Vorschein. Die erste Bau
periode des Osttraktes gehört aber in eine noch 
frühere Zeit. Die oberen Böden der Räume 
Nr. 1—15 waren nämlich nur noch beiläufig 
in derselben Höhenschicht ausgebreitet (Abb. 
3). Die Sohlenterrazzoschichten der Heiz
räume unter den Mosaik- und Terrazzoboden
belagen wurden jedoch schon genaustens auf 
ein und dasselbe Niveau gebreitet, und zwar 
derart, dass im ganzen Palastbereich keine 
Fussbodenschichten für Bassins, Hypocaustum, 
oder Wohnräumen in grösserer Tiefe gefunden 
wurden. 

Aus dem Vergleich der Höhenschichten 
ergibt sich also, dass der Osttrakt zu den älte
sten Teilen der vollständig ausgebauten Luxus
villa gehört hat. Unbeantwortet ist noch die 
Frage, ob die Eckräume Nr. 18 und 25 bzw. 
Nr. 16 mit der Ostseite gleichzeitig erbaut 
wurden. Diese hät ten den reinen Villentypus 
mit Vorhalle (mit Porticus), Eckturm und 
zentralem grossen Saal in ein L-förmiges 
Gebäude verwandelt. Demnach ist der Osttrakt 
zu Beginn des 2. Jahrhunderts zu datieren, 
zumindest hinsichtlich seiner Grundelemente 
und Hauptmauern. Er konnte nur früher erbaut 
worden sein als das Gebäude II , das aus der 
Mitte des 2. Jahrhunderts stammt und auf 
einem höher aufgeschütteten Niveau liegt. 
Der Osttrakt entstand ebenfalls früher als die 
um 120 u. Z. begonnene Reihe der Steinaltär-
chen (Abb. 1, Nr. 27), da die Steinaltär-
chen von Anfang an auf einer höheren Niveau
schicht (der Einfriedung des Heiligtums gegen 
den Hof hin entlang) als die Terrazzoschich
ten der Heizräume an der Ostseite errichtet 
werden. 

Der südliche Wirtschafts- und Gesindeflügel. 
An der Südseite des Hauptgebäudes haben 
wir bisher 17 Räume mehr oder weniger frei
gelegt, doch fanden wir in diesem Trakt keine 
Spur von Mosaikböden oder Bodenheizungs
einrichtungen. Seine Sekundärbedeutung t r i t t 
auch darin hervor, dass gegenüber der im 
Durchschnitt 20 m betragenden Breite der 
Fassadenseite, die Breite der Südseite lediglich 
12 m beträgt. Aus der Trennungswand zwi
schen den Räumen Nr. 18 und 25 springen mit 
einem Höhenunterschied von 90 cm zwei, 
ein unterer und ein oberer, Auflager hervor. 
Das doppelte Mauergesims dürfte aller Wahr
scheinlichkeit nach ein Zeichen dafür sein, dass 
bei Raum Nr. 18 die einstöckige Höhe des Ost-
flügels endete, im weiteren aber der Wirt
schaftstrakt eine Erdgeschosshöhe gehabt hat. 
Hier war der zweite Raum das Getreidemagazin 
(Abb. 1, Nr. 25). Sein Steinmauerfunda
ment wird in Abständen von 75—-80 cm von 
18—25 cm breiten Öffnungen unterbrochen. 
In diesen befestigte man wahrscheinlich in den 
späteren Perioden die senkrechten Tragbalken 
des Gerüstes zur Lagerung des Getreides. Der 
frühere Getreidespeicher (daselbst) war wahr
scheinlich ohne Ziegelpfeiler und Steinmauer
fundament noch ganz aus Holz gebaut. Über 
dem Boden aus Schotter und zerschlagenem 
Bruchstein des früheren Getreidespeichers legte 
man auf die 1 m dicke Schuttmasse den Terräz-
zoboden des späteren- Getreidespeichers, auf 
jene Terrainhöhe, welche beim Bau der Bäder
gruppe Nr. 41, 60—63, 68a (am Nordtrakt) 
als das planierte Niveau diente. Den Bau dieses 
Teiles der Badeanlage aber datieren die im 
Kanal des Saales Nr. 63 (Durchschnitt auf 
Abb. 4) verwendeten gestempelten Ziegel 
COH[ors] VII. BR[eucorum] ANT[oniniana] 
in den Anfang des 3. Jahrhunderts. Demnach 
erhielt auch der aus Steinmauern errichtete 
Getreidespeicher um die Jahre 211—222 seine 
endgültige Gestalt und Aufschüttung. 

Im Raum des Ganges Nr. 24 sind 4 Boden
flächen übereinander gelagert. Der oberste 
Terrazzoboden liegt auf einem Niveau, das in 
den Anfang des 3. Jahrhunderts weist. Darunter 
breitet sich eine 50—60 cm dicke Schuttmasse 
auf einer dünnen, in die Periode um 120 u. Z. 
zu setzenden Mörtelschicht. Unter dieser ist 
eine etwa 34 cm dicke Erdaufschüttung auf den 
älteren Terrazzoboden gekommen. 

Aus diesem Gang konnte man durch ein 
265 cm breites Tor den ungefähr 115 m2 

grossen Hof betreten, der das jüngere Heilig
tum (Abb. 1, Nr. 27) umgab. Das jüngere 
Heiligtum stand auf einer 60 cm hohen Erhebung 
und ragte aus der unmittelbaren Umgebung 
hervor. 

Den Raum des Saales Nr. 29a—c teilten 
den Ergebnissen der Ausgrabungen von 1956 
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gemäss Binnenwände in drei kleinere Räum
lichkeiten mit Terrazzoböden (Beginn des 3. 
Jahrhunderte ?). Während der früheren Perio
den dürfte hier ein mit einer Mauer umschlosse
ner Werkhof, vielleicht eine Werkhalle auf 
einem Terrainniveau gewesen sein (mit einem 
Belag aus gestampftem Lehm und dünner 
Terrazzoschicht), auf der beispielsweise auch 
das Gebäude IL stand (gegen Mitte des 2. 
Jahrhunderts). Eine Trockencella und Kalk
öfen standen hier (letztere in den früheren 
Perioden). 

Der obere Terrazzoboden des Ganges Nr. 
33 (Abb. 1) liegt ebenfalls in einer, in den 
Anfang des 3. Jahrhundert zu setzenden Niveau
höhe. Die tiefer liegende lockere Mörtelschicht 
ist der Belag des Terrainniveaus aus den 
Jahren um 120 u. Z. Auf gleichen Niveaus 
und zu gleicher Zeit entstand auch der Raum 
Nr. 35., der anscheinend zu Beginn des 3. 
Jahrhunderts in die Teile a—c geteilt wurde. 
Die Bodenniveaus der Räume Nr. 30—31 
wurden bis ans Ende tiefer gehalten ; diese 
Räume waren vielleicht Magazinkeller oder 
Kerker. Die Ausgrabungen von 1956 brachten 
eine Aufklärung auch hinsichtlich der Eintei
lung des Raumes Nr. 36. Auf seiner Südseite 
war eine separate Cella mit einem Innenraum 
2,1 X 2 m eingebaut. Die Erdaufschüttung 
ist hier zwischen dem unteren und oberen 
Bodenbelag 75—95 cm dick. Die beiden Böden 
entstanden auf Niveauschichten, auf denen 
man im Palastbereich um 120 u. Z. bzw. zu 
Beginn des 3. Jahrhunderts baute. Der Einbau 
der Cella und die Einteilung in Teile a—b 
wurde auch im Werkhof Nr. 36. bzw. in der 
Werkhalle während der späteren Perioden 
durchgeführt. Im Laufe unserer neueren Freile
gung wurde auch die Einteilung des Gemaches 
Nr. 37. geklärt. Auch hier geht die Gliederung 
in Süd- und Nordteil auf den Anfang des 3. 
Jahrhunderts zurück. Im übrigen (in seinem 
südlichen Teil) dürfte der Raum eine Trocken
oder Brennwerkstätte gewesen sein. Von den 
kleinen Annexbauten konnten wir den Raum des 
Gemaches Nr. 34 am eingehendsten untersuchen, 
das man (als Wachtstube?) vor das abschlies
sende Tor des Gangs Nr. 33 baute. Unter dem 
Schwellenniveau fanden wir tiefer die Spuren 
eines gestampften Lehmstrichs. Aus der Schutt
masse kam Keramik aus dem 2. Jahrhundert 
zum Vorschein. Die Bank der Seitenwand liegt 
in einer in die Mitte des 2. Jahrhunderts zeigen
den Schichtenhöhe. 

Die Ost- und Südtrakte des Palastes ver
band ein um den Hof verlaufender bedeckter 
Gang (Abb. 1, Nr. 17 und 26), der U-för-
mig endete und nach vollständigem Ausbau 
an der Ostseite in einer Länge von 51 m, an 
der Südseite in einer Länge von mindestens 
78 m verlief. Eine Art Gehsteig mit 5—6 cm 
dickem Terrazzobelag war bereit zu Beginn 
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des 2. Jahrhunderts an der Stelle des späteren 
bedeckten Ganges entstanden, vielleicht^ ein 
verandaartiger Rundgang zum Hof hin. Über
haupt wuchs die Niveauhöhe im Palastbereich 
viel rascher an als in den von den Ufern des 
Flussbettes entfernter liegenden Teilen. Offen
bar wurde dieses Gebiet in stärkerem Mass von 
den Ablagerungen der Überschwemmungen 
aufgeschüttet, die die Insel immer häufiger 
und in immer höheren Lagen heimsuchten, so 
dass nicht allein der vom Wind herbeigetragene 
Staub und der Trümmerschutt das zu den neuen 
Bauwerken ausgeglichene höhere Niveau schu
fen. Auf solche Weise wuchs die Niveauhöhe 
im Palastbereich binnen etwa anderthalb Jahr
hunderten beiläufig um 120 cm. Der Gang um 
den Hof wurde übrigens geheizt. In seinen 
südöstlichen und nordöstlichen Ecken konnte, 
nach Ausschmierung der Fugen die vollstän
dige Strukturübereinstimmung in der Konstruk
tion seiner Mauern festgestellt werden. Demnach 
entstanden der Ostflügel des U-Ganges samt 
den Abzweigungen an den Ecken zu gleicher 
Zeit. An seinem südwestlichen Ende wendet 
sich aber der Gang nicht nach Westen ; er hat 
also keinen Westflügel. Es scheint jedoch, dass 
am Ende des Ganges im Südwesten ein abstei
gender Weg begonnen hat, der (innerhalb einer 
Strecke von einigen Metern) ein Gefälle von 
40 cm am Ufer des heutigen Kleinen-Donau
armes hatte. 

Der Nordflügel (Wohnung des Statthalters 
und Bad). In den Raum Nr. 46, der seine end
gültige L-förmige Gestalt auf einem Boden-
liveau aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts 

gewann, führten auffallend breite Türen. Das 
in den Hof führende Tor wurde in den nach
folgenden Perioden vermauert. So wurde er 
zu einer glänzenden repräsentiven Vorhalle vor 
den Wohnräumen des Statthalters. Die Sockel 
der Mauern waren mit echten Marmorplatten 
verkleidet. Früher lag auch hier der Terrazzo
boden auf der tieferen Niveauschicht, auf der 
man wahrscheinlich um 120 u. Z. im Palast
bereich baute und der Raum Nr. 46 war zu 
jener Zeit wohl nur ein Zubehör des U-Ganges. 
Bemerkenswert im Saal Nr. 47 sind, wie in 
den Sälen Nr. 7 und 41, die Wandnischen. Unter 
dem ungefähr 15 cm dicken oberen Terrazzo
boden ist eine 10 cm dicke Aufschüttung. Dieser 
entnahmen wir Ziegel, deren Stempel auf eine 
Anfertigung zu Beginn des 3. Jahrhunderts 
weisen. Das stimmt mit dem Umstand überein, 
dass der Bodenbelag auf ein Niveau gelegt 
wurde, auf dem bereits an anderen Stellen im 
Palastbereich um 211—222 gebaut wurde. 
Den unteren, ungefähr 4 cm dicken Terrazzo
boden (Abb. 8) breitete man über eine andere, 
42 cm dicke Aufschüttung aus. Die untere 
Aufschüttung begann auf demselben Niveau, 
auf dem u. a. die Heizräume des Osttraktes 
grundiert wurden. 



In dem kleinen Raum Nr. 44 (Abb. 1) 
stieg innerhalb von etwa 3,6 m das Niveau 
des oberen Fussbodens um 60 cm, mit. regel
mässigem Gefälle in Richtung von Ost nach 
West an. Der lediglich 3 cm dicke untere Ter
razzoboden breitete sich auf einer prähisto
rischen Humusschicht aus. Während beider 
Bauperioden ist dieser kleine Raum ein Durch
gang und zugleich der Vorraum des Latrinen
raumes Nr. 45 gewesen sowie eine die Treppen 
ersetzende Rampe zum Raum Nr. 64. Nur vom 
Vorraum Nr. 44 konnte man den kleinen, 
länglichrunden Raum Nr. 45 betreten, der 
allein unter den Latrinenräumen des Palastes 
mit Mosaikboden geschmückt war. Die Sohlen-
terrazzoschicht des Hypocaustums des heiz
baren Saales Nr. 43 wurde auf ein Niveau gelegt, 
auf dem man im allgemeinen gegen Mitte des 2. 
Jahrhunderts im Bereich der Villa gebaut haben 
dürfte. Weiter unten liegt eine etwa 24 cm 
hohe Aufschüttung in der Art des opus spica-
tum aus einer trocken gelegten Steinplatten
reihe. Die Scheidewand der Räume Nr. 43 und 
46 trennt sich glatt von der Mauer der Hofseite. 
Der untere Terrazzoboden ist wahrscheinlich 
der Belag des Endabschnitts des rings um den 
Hof verlaufenden Ganges. Hier endete in der 
früheren Periode [II/b] der U-Gang, nach dem vor 
dem Wohntrakt des Statthalters gegen Norden 
abzweigenden einspringenden Teil, der später 
in die Halle Nr. 46 einbezogen wurde. Der 
Mosaikboden des achteckigen (Abb. 1, Nr. 
41) Raumes sowie seine vier Mauernischen 
sind aller Wahrscheinlichkeit nach schon wäh
rend der Eingrabungen im vergangenen Jahr
hundert zugrunde gegangen. Dieses Gemach 
dürfte als Ankleideraum gedient haben, ebenso 
wie der kleine Raum Nr. 62, von dessen Mosaik
boden kaum eine Spur erhalten geblieben ist. 
Die Grundsohle der Heizräume beider Apody-
terien wurde auf ein in den Beginn des 3. 
Jahrhunderts datierbares Niveau gelegt, somit 
bekamen die beiden Ankleideräume zu jener Zeit 
ihre endgültige Gestalt. Unter dem Boden
niveau des Raumes Nr. 64 (Abb. 1) kam 
Keramik aus der etwa 70 cm dicken Schutt
masse zum Vorschein, die sich in die Mitte 
des 2. Jahrhunderts datieren lässt. Der obere, 
13 cm dicke Terrazzoboden liegt ebenfalls auf 
einem, dem angehenden 3. Jahrhundert ent
sprechenden Niveau, während die zeitlich 
frühere Bautätigkeit hier um 120 u. Z. statt
gefunden haben dürfte. 85 cm über dem oberen 
Terrazzoboden liegt die Niveaufläche der Türen 
an der Südost- und Ostseite des Raumes. In 
dem 8,8x10,7 m grossen Raum dürfte allem 
Anschein nach ein Bassin (natatio) gewesen 
sein, ganz bestimmt aber in den späteren Pe
rioden. Tatsächlich treffen in diesem Raum 
zwei Kanäle zusammen. Die Unterheizung der 
Räume in der Nordwestecke des Badeflügels 
ging zum Teil von drei, in einem schma

len (4 m breiten) Hof (Abb. 1, Nr. 61) 
errichteten Öfen aus. Diese Ofenstelle war 
zumindest teilweise ohne Bedachung. Der 
einzige Zugang (später) zu dem Heizhof war in 
einer Höhe von beiläufig 2 m (aus dem Saal 
Nr. 63) über dem Heizungsschacht ; eine 
Höhe, die es sogar gestattete, dass sich die 
Heizer unter Bedachung bewegen konnten. 

Eine der Warmwasseranlagen — Calda-
rium — des Badetraktes (Abb. 1, Nr. 57) 
ist elliptisch. Das 11,3x6,5 m grosse Bassin, 
in dem die Wasserhöhe 77—86 cm sein mochte, 
wurde mit dreifachen Seitenmauern und Stütz
pfeilern an den Aussenecken gegen den Wasser
druck gesichert verstärkt. An seiner Süd
westecke fanden wir den Kanal, der das ver
brauchte WTasser abführte, neben ihm lag die 
Bleirohrleitung, die vermutlich das Wasser 
in das Bassin einführte. Unter dem Boden des 
benachbarten innen kreisförmigen Raumes (Nr. 
58) wurde vom Hofe aus geheizt. Vielleicht 
war sein Fussboden, dessen Durchmesser 5 m 
betrug, von jenem kreisförmigen Mosaik ge
schmückt (in der Periode am Anfang des 3. 
Jahrhunderts?), der uns aus der,Jj£i@XÊ^iilaeh-
literatur als Fund »aus den römischen Bädern 
auf der Schiffswertinsel« bekannt ist, von dem 
wir aber im Laufe der Zeit jedwede Spur ver
loren haben. 

Die östliche Seitenwand des Gemaches Nr. 
60 (-50) wurde ohne Einbindung den Wänden der 
Gemächer Nr. 63 und 58 angebaut. Die Sohle 
seines Heizungsraumes ist ein, sogar die Höhe 
von 84 cm übertreffendes Bauwerk. Die Dicke 
dieser Stein- bzw. Erdschichten, aus denen sich 
die Sohlengrundierung zusammensetzt, beträgt 
38 + 31 + mindestens 15 cm. Wurden etwa 
die einzelnen Bodenniveaus im Raumgebiet 
Nr. 60, sogar zweimal erhöht, ohne dass auf 
ihnen gebaut wurde? Übrigens dürfte das 
Gemach Nr. 60 anfangs ein freier Zwischen
raum gewesen sein, von dem man zur Ofen
gruppe Eintr i t t hat te bzw. konnte er als Lager 
für Heizmaterial dienen. Die Gemächer Nr. 
60-—62 und 41 wurden wahrscheinlich zu 
Beginn des 3. Jahrhunderts ausgebildet, wodurch 
tatsächlich der zwischen den Gemächern Nr. 57 
und 64 leergebliebene Ambitus ausgefüllt wurde. 

Saal Nr. 63. wurde durch die halbkreis
förmige Exedra in seinen vier Ecken in einen 
achteckigen Raum umgestaltet. Im Raum der 
von der halbkreisförmigen Mauer der Exedra 
gebildeten Auskragung der Nordostecke war 
ein kleines Bassin (82—97 cm tief). Weder dieses 
Bassin noch der Saal hatten Hypocaustum-
heizung. Der unter dem Fussboden des Saales 
durchgehende Hauptkanal erweiterte sich unter 
der Mitte des Saales zu einem zylinderförmigen 
Schacht. Der Schacht war im Saalfussboden 
mit einer steinernen Schlingerscheibe bedeckt. 
Der Saal war nicht nur mit Mosaiken reich 
geschmückt, die bemalten Wände waren oben 
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mit einem Stuckfries abgeschlossen und die 
Sockel mit Marmorplatten verkleidet. Nur aus 
diesem Saal konnte das kreisförmige, vom 
Hypocaustum nicht heizbare Bassin betreten 
werden (Abb. 1, Nr. 68a). In dem Becken 
miit, einem Durchmesser von ungefähr 5,5 m 
stand das Wasser mindestens 63 cm hoch. 
Um dem Druck, der Wassermassen das Gegen
gewicht zu halten, wurde die kreisförmig 
verlaufende Tragmauer mit Stützpfeilern ver
stärkt. Das verbrauchte Wasser wurde durch 
den Beckenboden in den Kanal abgelassen. 
Den Steinkegel, der zum Verschliessen des 
Schluckloches diente, haben wir ebenfalls ge
funden. Das kreisförmige Gemach, das gleich 
einer Bastei neben dem Tor hier vorspringt, 
mochte geradezu die Rolle eines echten Wehr-
turmes gespielt haben (zur Deckung des Weges, 
der vom Tor stark abfallend ausging) (Abb. 7). 
An der anderen Seite des Tores springt noch 
ein zweiter kreisförmiger Raum aus dem Gebäu
deblock des Palastes hervor (Abb. 1, Nr. 
9 3 ; übrigens eine Latrine). Die Gemächer 
Nr. 63 und 68a erhielten ihre endgültige Ge
stalt auf einem Niveau, das in den Anfang des 
3. Jahrhunderts verweist. Dafür spricht auch 
der Umstand, dass die den Kanal deckenden 
Ziegel unter dem Saal Nr. 63 (Abb. 4), 
laut Zeugnis ihrer Stempel in den Jahren 211— 
222 gestrichen wurden. 

An der Westseite schloss der Palast nicht 
in einer geraden, sondern in einer sogar mehr
fach gebrochenen Linie ab. Offensichtlich 
hatte man gar nicht vor, diese Rückseite zur 
Schau zu stellen. Aus diesem Grund wurde 
er durch eine Steinmauereinfriedung sowohl 
gegen Norden als auch gegen Westen verdeckt, 
wodurch im westlichen Teil des Nordtraktes 
ein Hof entstand. Zwischen den am westlichsten 
liegenden Gemächern (Nr. 85, 88 und 90) und 
der Einfriedungsmauer kamen in unseren 
Forschungsgraben nur mehr Kanäle zum Vor
schein, die alle abwärts, dem Flussbett des 
Kleinen Donauarms zu, verliefen. Für die 
Innenausstattung der am westlichsten gelegenen 
Flucht von Räumen wurde grosse Sorge getra
gen. Ein rundes Bassin in Nr. 83 wurde (zu 
Beginn des 3. Jahrhunderts?) durch den nach
träglichen Einbau einer Zusatzmauer auf 
3,7 X 3,85 m verkleinert. Das Wasser dürfte es 
bis zu einer Höhe von 115 cm gefüllt haben. 
Vom Mosaikfussboden des Gemaches Nr. 89 
haben wir nur wenige Spuren gefunden. Die 
Erforschung dieses Gemaches und der im Nor
den anstossenden Räume wurde von den bei
den modernen Wasserleitungsrohren, die hier 
eingebaut sind, gehemmt. Die Ausbildung des 
anstossenden Bassinraumes von halbellipti
scher Form (Nr. 88) dürfte parallel mit der 
von Nr. 83 gegangen sein. Die Heizung geschah 
vom freien Hof aus. Gleicherweise enthielt 
auch der Raum Nr. 92 ein Wasserbecken, in 

dem die Wasserhöhe vermutlich 110 cm betrug. 
Ein Kanal dürfte durch seine gewölbte Mauer 
das verbrauchte Wasser abgeführt haben. Das 
einführende Bleirohr blieb hier nur in einer 
Länge von 112 cm erhalten. In der Südostecke 
dieses im Innern nur 2,55 m breiten Raumes 
(Abb. 1, Nr. 90) blieb eine Art von Brenn-
arbeitsbank erhalten, deren Höhe über dem 
Ziegelboden etwa 40 cm betrug. Dieser kleine 
Anbau an der Nordwestecke des Palastes wurde 
vermutlich zeitlich am spätesten gebaut. 

In der Ecke zwischen dem runden Bassin 
Nr. 83 und dem von halbelliptischer Form Nr. 
88 standen drei Öfen nebeneinander (bei Nr. 
84). Die Höhe der Öfen beträgt 80, 114 und 
130 cm. Die Tür ist 303 cm breit und dürfte 
eher eine Einsatzöffnung gewesen sein. Die 
Ofen reihe diente in einer früheren Periode 
trotz allem Anschein nicht zur Heizung des 
Caldariums Nr. 83, weil wir in der West wand 
des Bassins keine Spuren fanden, die dafür 
zeugten, dass dort nachträglich Heizöffnungen 
vermauert worden wären und sich unter 
der Ofenreihe die zeitlich frühere Belagschicht 
des Hofes, auf gleichem Niveau mit dem Sohlen
grund des Heizungsraumes des Beckens aus
breitet (Abb. 10). Aller Wahrscheinlichkeit nach 
war hier bereits seit der Mitte des 2. Jahrhun
derts eine Backstube. 

Im endgültigen Ausbau gruppierten sich 
also als um die Zentren der Anlage je drei 
Bassinräume um die mit Mosaik belegten Prunk
räume Nr. 63 und 58 bzw. Nr. 89. Der sich aus 
16—18 Räumen zusammensetzende Badetrakt 
umfasste demnach die Nordwestecke des Pala
stes sowie die am westlichsten liegenden Räume 
des Nordflügels und konnte sich übrigens dank 
seinem Umfang mit den grössten öffentlichen 
Bädern Aquincums messen. 

Die Bauwerke des grossen Innenhofes. Schon 
die Baderäume Nr. 57, 83, 88—89 müssen zu 
dieser Gruppe gezählt werden. Überhaupt wur
den die Palasterweiterungen stets in grösserem 
Mass nach Innen, im Bereich des Hofes vor
genommen als ausserhalb der äusseren Abschluss
mauer des Hauptgebäudes (aus Sicherheits
gründen?). Der innere Hof bot kein Bild der 
Vernachlässigung. Auch die Aussenwand des 
Rundganges wurde mit Malereien geschmückt. 
Während aber der Hofteil vor der Wohnungs
flucht des Statthalters bis Ende unbebaut blieb, 
verdeckte man den Teil im Süden und im 
Westen des Hofes mit Bauten, die aus der 
Mitte des 2. und dem Anfang des 3. Jahrhunderts 
entstammen. Auch der freie Platz vor dem 
grossen Heiligtum blieb unbebaut (Abb. 1, Nr. 
50a—c). Der Rand des grossen, inneren Hofes 
war mit dicken Steinplatten belegt, die Breite 
der Verkleidung wechselte zwischen 120—290 
cm. Er diente nicht nur als Gehsteig, denn wir 
fanden beispielsweise in der Nähe des Saales 
Nr. 47 ein Netz von 15 bzw. 26 cm tiefen Rinnen 
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an der Oberfläche der Steinblöcke, in denen 
vermutlich während der heissen Sommertage 
Wasser plätscherte. Auf Grund der Niveau
höhe können wir die Entstehungszeit in den 
Beginn des 3. Jahrhunderts ansetzen. Die 
darunter liegende Lehmschicht ist ein Hinweis 
darauf, dass um 120 u. Z. auch an der Stelle 
der Steinplattenreihe noch ein Garten blühte. 

Ein prächtiges Brunnenhaus, eine Art von 
Wasserturm, mochte wohl die Turmanlage an 
der Südostecke des Hofes gewesen sein (Abb. 1, 
Nr. 48), die der Mittelpunkt eines abge
sonderten Kanalvierecks ist. Nach Aussage der 
Stempel der hier verwendeten Ziegel ist auch dieser 
Turm samt seinem Kanalnetz, das die Bewässe
rung des Ziergartens und des Rasens erleichtert 
haben dürfte, am Anfang des 3. Jahrhunderts 
entstanden. Im Mittelpunkt des inneren grossen 
Hofes stand das grosse Heiligtum genau in der 
Mitte zwischen der Mauer der in der vorange
henden Periode (um 120 u. Z.) erbauten 
Bassinanlage (Nr. 57) und dem des Gangteils 
(Nr. 26). Innerhalb der Mauern des grossen 
Heiligtums, deren Dicke von 130—160 cm an
deutet, dass der Tempel Obergeschosshöhe 
hat te , fand sich keine unterständige und zeit
lich frühere Belagschicht. Er dürfte etwa 90 
bzw. 130 cm hoch aus der gleichartigen Niveau
schicht seiner Umgebung herausgeragt haben. 
Drei Stufen führten zum Eingang der Cella 
hinauf. Wir haben eine der Kultstatuen des 
Heiligtums, wahrscheinlich eine Statue des 
Marc Aurel (?) gefunden, also musste das 

Abb. 1. Grundriss der Villa des Siatthalters. Zustand 
während der Freilegung bis Ende 1956 

Abb. 2. Schnitt durch die Räume Nr. 20—22—23 ; 
das südliche Gebäude II 

Abb. 3. Schnitt durch die Räume Nr. 5—4a—3—2—11 
Abb. 4. Schnitt durch die Räume Nr. 68a—63—61—51 

68« Die mit Stern bezeichnete Fläche unter dem 
Boden des Saales Nr. 63, durch Ziegelstempel aus 
dem Anfang dès 3. Jahrhunderts datiert 

Abb. 5. Schnitt durch die Räume Nr. 50c—54—56—42 
Abb. 6. Schnitt durch die Räume Nr. 60 (-50)—61— 

62—41 

Heiligtum spätestens Ende des 2. Jahrhunderts 
schon gestanden haben. Nach der Niveauhöhe 
aber dürfte es um die Mitte des 2. Jahrhunderts 
gebaut worden sein. 

Die Ausgrabungen von 1956 klärten auch 
den Grundriss des Saales Nr. 77. Er konnte nur 
vom bedeckten, den Hof umgebenden Gang aus 
durch das 5,32 m breite Tor betreten werden. 
Dieser Saal wurde von einem an der Westseite 
des Saales gebauten Ofen geheizt, dessen Wärme 
von einem Netz von Heizkanälen, die sich 
unter der Mitte des Saales kreuzten, verbreitet 
wurde. 

Demnach wurde der grosse Innenhof wäh
rend einer späteren Bebauung vollständig 
entzwei, in einen Ost- und Westteil, geschnitten. 
Die nicht bebauten Hofteile blieben als Garten 
bestehen. Rings um die Südwestecke des Innen
hofes entlang der Mauer des Ganges wurde 
in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts eine 
Zusatzmauer in einer Länge von etwa 27 m 
gebaut, die bei der Wand des Saales Nr. 77 
begann. Die zweite Mauer, deren horizontal 
liegende und mit Mörtelüberguss versehene 
Oberfläche sich 75 cm hoch über dem Bodenni
veau des Hofes ausbreitete, war 90 cm breit. 
Neben ihr kam in der Ecke ein Haufen von 
Deckziegeln zum Vorschein. Befand sich hier 
ein Stall oder ein Schuppen, oder vielleicht 
ein Rundgang mit Brustlehne bei der südwest
lichen Vorkragung des Ganges ? (Zu den Er
örterungen s. die Literatur in den Anmerkungen 
1—15, 18—30) 

Abb. 7. Schnitt bei der Böschung (bei Nr. 71) vor dem 
Nordtor, neben No. 68a. Die mit einem Stern bezei
chnete Fläche ist durch Ziegelstempel aus dem 
Anfang des 3. Jahrhunderts datiert 

Abb. 8. Schnitt unter dem Boden des Raumes Nr. 47. 
Die Aufschüttung zwischen den beiden Fuss-
böden (mit Stern bezeichnet) datiert ein Ziegel-
Stempel aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts 
(statt 101,80: 101,20). 

Abb. 9. Schnitt unter dem Westrand des Raumes Nr. 
89 

Abb. 10. Schnitt des runden Bassins Nr. 83 
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KÁBA MELINDA 

AZ AQUINCUMI HELYTARTÓI PALOTA 
MOZAIKPADOZATAI 

Az aquincumi helytartói palotában feltárt mozaikpadozatok eddig ismeretlen motívum
kincsekkel gazdagítják a pannóniai mozaikemlékek sorát. 

A jelenleg kiásott palotarész termeinek nagy részét padlómozaikkal díszítették. Több 
helyről csak töredéksávok mutat ták a valamikori mozaikpadozat nyomát. A 8. sz. helyiségnek 
csupán küszöbe maradt meg, hét helyiségben (2—3, 5—6, 45, 58, 63. sz) azonban a teljes felület 
rekonstruálható. Ezek közül az 58. sz. caldarium padozatát a múlt századi ásatások után Bécsbe 
szállították.1 A K-i traktus geometrikus mozaikdíszítései (3, 5, 6. sz.) már az 1941. évi rövid 
kutatás során kibontakoztak,2 kivéve a 2. sz. teremét, amelyet 1951-bén tár tunk fel. Ugyancsak új 
ásatásunk hozta felszínre a 45. és 63. sz. helyiségek mozaikját. E helyen utóbbi három padozattal 
foglalkozunk, tekintettel arra, hogy az 1941. évi eredményeket Szilágyi János már összegezte.3 

Az akkori kutatás csak keskeny árkokkal tárhat ta fel részben a területet. Bár a minták kirajzo
lódtak, pompázatukat mégis a termek teljes feltárása mutatja (1 — 10. kép). 

2. SZ. HELYISÉG 

A K-i szárny geometrikus mozaikjainak stílusát követi a szabálytalan nyolcszögletű terem 
széles fehér keretbe foglalt, fekete—fehér geometrikus díszítése (4, 9, 12. kép). A terem közepét fel
törte egy hajógyári daruállvány, ennek következtében középen hiányos a mozaik, egyébként az 
egész felület sértetlen. Az ókori mesterek a nagy felületek díszítésénél akár stukkóval,4 freskóval5 

vagy mozaikkal6 dolgoznak, a mintákat hálós beosztás alapján variálják. A négyzetes háló egy
másra merőleges vonalai mentén alakult a 2. sz. terem stilizált szívalakban szerkesztett mintája. 
Az egyes formák a középpontban ívelt oldalú négyzetidomban találkoznak megszakítás nélkül. 
A kőszemcsék mérete : 1,5 X 1,5 cm ; anyaga bazalt ós haraszti mészkő.7 Hasonló díszítőelemek lát
hatók a zliteni villa padozatán.8 I t t nem teljes felületen ismétlődik az ornamens, mint a helytartói 
palotában, hanem csupán egyetlen négyzetes mezőt tölt be. Ugyanígy Ostiában is.9 AIV. században 
ez az ornamens visszatér a mozaikmesterek repertoárjában, de sokkal komplikáltabb meg
oldásban.10 A padozat készítési ideje a zliteni és ostiai analógiák alapján megfelel a palota ezen 
szárnyán épült többi terem (3, 5—6. sz.) keletkezésének : i. sz. I I . század első fele,11 amikor a görbe 
vonalas díszítések igen népszerűek különböző változatokban és motívumokkal.12 

45. SZ. HELYISÉG 

Padozatán ugyancsak geometrikus díszítés tűnt elő (5, 14. kép). Sárga alapon fekete 
szemcsékből a padozat teljes felületét betöltő centrikus meander-mintát alakított a mozaik
művész, amelyet 120, illetőleg 60°-os szögek rombuszháló rendszerébe szerkesztett. Három meander 
közös középpontban — axonometrikusan ábrázolt kockában — találkozik. A kocka egyik oldala 
sárgás, a másik fekete és a harmadik szürke színű. A négy sarkán lekerekített téglalap alakú helyi
ség falai mentén a padozat kőkockái egyenlőtlen szélességű fekete csíkot alkotnak. 

A meander az antik művészet leggyakrabban visszatérő díszítő eleme, amely a kőplasztiká-
tól a freskóig mindenütt megtalálható. A klasszikus kőfaragó művészet számtalan helyén alkalma-
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1. kép. A 3. sz. terem mozaikpadozata 
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2. kép. A 6. sz. terem mozaikpadozata 
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3. kép. Az 5. sz. terem mozaikpadozata 
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4. kép. A 2. sz. terem mozaikpadozata 
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5. kép. A 45. sz. terem mozaikpadozata 



zott meander díszítések közül az ephesosi boltozat meanderkompozíciójára emlékeztet a mozai
kunkon alkalmazott változat.13 A görög meander kifejlődése római földön tovább folytatódik az 
i. sz. I . században.14 Aquincumban a polgárváros nagy lakóházából ismerünk meandermintás 
kőtöredéket.15 A helytartói palota 46. sz. helyiségének falát meandermintás freskó díszítette. 
Mozaikpadozatokon a meanderminták legkülönbözőbb változatait alkalmazták. Előfordul 
egyszerű csavarással,16 kettős szálvezetéssel,17 perspektivikus18 ábrázolással, majd néhol kompli
káltabb megszakított19 formában. Gyakori kombináció négyzetek közbeiktatásával,20 vagy 
egyéb geometrikus elemek : háromszög, négyszög és korong kíséretében. Négyzetes mezők
ben21 kis önálló díszítés, vagy elválasztó csík22 formájában is feltűnik mozaik padozatok képmezőin. 
Leggyakoribb keretmegoldásban,23 de találkozunk egész felületet betöltő meanderkompozíció-
val is.24 

Különféle idomok oldalaihoz csatlakozva egészben véve ferdeszögű rendszert alkotnak. 
Ezért keltik első pillanatban azt a benyomást, mintha a helytartói palota mozaikpadozatának 
párhuzamai volnának. Valóságos hasonlóságot az i. sz. I I I . századi új előadási formában megjelenő 
ostiai25 és londoni26 padozat mutat . Ostiában és Londonban a meander nem tölti be az egész 
felületet — csak egy részét —, de szerkesztése 120, illetőleg 60°-os rendszerben készült, mint a 45. sz. 
helyiség padozatán. I t t jól lemérhető, hogy a nagy művészeti központok alkotásai változásokon 
mennek keresztül,27 mire nálunk megvalósításra találnak. 

A helytartói palota meanderdíszes padozata az i. sz. I I I . század első évtizedében készül
hetett, amikor még gyakran uralkodik a világos alap a mozaikképmezőkben, de a korábbi nyugodt, 
geometrikus kompozíciókat ferde rombusz, romboid alapháló kereteiben megjelenő minták váltják 
fel.28 A padozat datálása egybeesik a palota ezen szárnyának átépítési időpontjával.29 

63. SZ. HELYISÉG 

A helytartói palota ÉNy-i részében épült „fürdőnegyed" legimpozánsabb része a mozaikkal 
borított nyolcszögű, exedrás terem (11, 13. kép). Az egykori padozatdíszítés csak a terem 
déli oldalán és a K-i küszöbbejárat előtti sávban látható, a többi elpusztult. A megsemmisült rész 
az egész felületnek mintegy háromnegyed része. 

A mozaikminta a D-i szakaszon fehér alapon fekete, illetve vörös, a K-i oldalon 
fordítva, fekete alapon fehér kövekből készült. A DK-i részlet úgy látszik még a római idők
ben megsérülhetett, mert itt szabad szemmel is jól kivehető kiegészítés elváló darabja mutat
kozik (24. kép). 

Figurális mozaikképek fonhatták körbe a középen besüllyesztett víznyelőt (13. kép). 
Közvetlenül a fal mellett fekete alapon fehér halpikkelyminta képezte a padozat keretét (22 — 
24. kép). A sarokfordulót mandula alakú ornamens közbeiktatásával hidalta át a musivarius 
(23. kép). Széles fehér és fekete csík után következik a képmező. A kompozíció alapjául egyen
lőszárú háromszög háló kerete szolgált. A háromszög befogóinak vonalában vízbehajló, leveleiket 
lefelé lógató nádszálak tűnnek fel. Ugyancsak nádszálak választják el egymástól a tengeri élet két 
különböző jelenetét. A nyugati képmezőben csendes tengeri idillt szemlélhetünk. Talán éppen egy 
kis szigetre képzelte magát a művész, ahol a vízből kinövő vastag átmérőjű évszázados fatörzset 
fiatal hajtású nád- és fűszálak, valamint indák fonják körül, tövében — a víztükör tetején — 
büszke fejtartású, sűrű tollazatú vadkacsa úszkál békésen (21. kép). A tollazat tarkaságát fehér 
és néhol vörös színű kövek jelzik. Valószínű, éppen párja felé tekintgetett, amely minden bizonnyal 
a vele; szemközti oldalon helyezkedett el. E feltevést az a fekete mozaikcsík támasztja alá, amely 
szimmetrikusan húzódik a fatörzs ellenkező oldalán a kacsa alakjának megfelelő formában. Lejjebb 
a víz alatt pontyot (Cyprinidae-félék családjából) (17. kép)30 kardorrú hal (Xiphias gladius) 
(1.9. kép.)31 kerget. 

Mögöttük a tenger értékes gyöngyszemeit magában rejtő kagyló (21. kép). Utóbbi egy
ben az alsó sáv lezáró figurája diagonális elhelyezésben. A víztükör simaságát hosszú, egyenes 
csíkok jelzik. Fejlett művészi ízlésről tanúskodik a baloldali csendes tengeri jelenet perspektívája. 
Az egymás mögött elhelyezett állatalakok érzékeltetik a tenger tükrének nagyságát. 
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A felület szimmetrikus felosztása kedvéért szabadon hagyott középrész u tán a K-i részleten 
óriási delfin veti magát a tengerbe (16. kép). A delfin orra vízbebukása pillanatában a hullá
mokba mélyül. Stilizált levélmintában megrajzolt farka visszacsapódva még a levegőben úszik 
utána. A hallá stilizált delfin testét borító pikkelyeket és a gerincvonalát fehér, ívelt sávokkal 
ábrázolta a művész. Stilizált a fehér kopoltyú rajza is. Szembogarát egy vastag vörös karika 
emeli ki. 

Alatta diagonálisan, egész testével a vízben ábrázolt vörös színű aranyhal menekül a mélybe 
(18. kép). A kis, vörös kövekből rakott haltest domborúságát a has vonalának és a farokrésznek 
fekete színével érzékeltette a musivarius. 

A DK-i kiegészített padlórész egybefolyik a K-i főbejárati küszöb előterének mozaik
mintájával. Fekete alapon aszimmetrikusan elhelyezett két öblöstestű kantharos (15. kép) és 
vízben felfelé ficánkoló kicsi delfin (20. kép) figurája a rosszul lerakott tesserákból nehezen 
hámozható ki. A kantharosokat egymásba fonódó borostyánindák és azok stilizált levelei kapcsol
ják össze. Ha összehasonlítjuk a megmaradt főképpel, szembetűnik a gyengébb technika és a figu
rák hibás ábrázolása. Legfeltűnőbb a szerkesztés nélküli aszimmetrikus kompozíció. Amíg a két 
eredeti képrészlet gondos alapháló felhasználásával készült, addig a küszöbminta aránytalansága 
bántóan hat. A fő kép szemcséi egyenletesek, négyzet alakúak, csak akkor használ háromszög alakú 
kisebb szemcséket, ha apró részlet finomságának kidolgozásához szükséges ; például a szem vagy a 
fekete delfin farokrészének lendületes ívénél látható. A küszöb szemcséi lényegesen nagyobb 
méretűek, rendszertelenül váltakoznak, néhol alaktalanok, néhol négyzetesek, tekintet nélkül 
arra, hogy finomabb részlet ábrázolásáról (fehér delfin szeme, farka és kantharosok fülei) vagy 
nagyobb felület kitöltéséről van szó. 

A kiegészített DK-i részleten és a küszöb előtt a nagyszemű és ritkán rakott tesserák 
közötti fugákba a terrazzo felhatolt. Ennek következtében a figurák rajza zavarossá vált. Fino
mabban kidolgozott munkáknál, arcképeknél ezeket a fugákat a mozaikkövek színére festette a 
művész.32 I t t azonban megmaradt a terrazzo eredeti színe. A terrazzo összetétele megfelel a plini-
usi33 és vitruviusi34 adatnak. 

Néhány pikkelyminta követhető az exedrás medence előtt, a frigidarium küszöbénél és a 
Ny-i fal mentén, ahol vizet jelző vonalak is fennmaradtak. 

A mozaikpadozatok nem minden esetben simulnak közvetlenül a festett falmezőkhöz, 
néha stukkópárkány határolja azokat.35 A helytartói palota díszes fürdőnegyedének gazdagon 
dekorált termében a felmenő fal lábazatát téglalap alakú hófehér márványlapokkal (25. kép) 
vonták be, hogy a terem csillogását és díszességét ezzel is hatásosabbá tegyék. 

Aquincum területéről eddig felszínre került mozaikok közül két figurális ábrázolást 
ismerünk : a polgárvárosi magánfürdő apodytériumának birkózóit36 és ugyancsak a polgárváros 
egyik lakóházának padozatát díszítő Dirke-jelenetet.37 A helytartói palota most feltárt padozata 
a mozaikművészetben,,tengeri ciklus" névvel jelölt figurális ábrázolások gyűjteményét gazdagítja.38 

Altalános szokás, hogy középemblémát kereteinek különféle figurális vagy ornamentális 
motívumokkal. I t t a helytartói palotában az emblémát víznyelő helyettesíti, amelynek feltétlenül 
esztétikai jelentősége is volt nem csupán praktikus rendeltetése. Az építész egyben a terem fürdő
jellegét hangsúlyozta a víznyelő művészi faragásával és elhelyezésével, amelyhez harmonikusan 
igazodott a tengeri jelenetes körkép. 

Az ostiai therma mozaikpadozatába később víznyelőt helyeztek, amely azonban nem 
zavarja az egész felületen folytatódó mintát.39 

A római birodalom lakóinak pompaszeretete általánossá tette a mozaik készítését a gazdag 
lakóházak falain és padozatán.40 A felszínre került számtalan mozaikornamens között kedvelt 
téma a tenger világának megörökítése. A lakóházak kőkockákból készült — az ókort túlélő — 
időtálló szőnyegmintáin gyakran szerepelnek a halak, delfinek és kagylók. Legkorábban a már 
szinte konvencionálissá váló delfin alakja tűnik fel.41 Természetesen főleg fürdők padozatán lát
hatók nagy számmal, ahol a téma általában összefüggésben van a rendeltetéssel.42 

Pannóniában a savariai capitólium padozatának geometrikus szegélydíszítését fehér alapon 
ábrázolt fekete delfin alakja szakítja meg.43 Delosban küszöbbejárat diagonális figurájaként tűnik 
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fel a delfin.44 Főként azonban tengeri jelenetek szereplője birodalomszerte.45 Tengeri jelenet nyüzsgő 
pillanatképét mutatja egy Pompejiből fennmaradt mozaik.46 Hajósok mellett különféle tengeri 
állatok láthatók római padozatképeken.47 Változatos tengeri jelenetek tűnnek fel Nápoly,48 

Herculaneum,49 Oberweis,50 Trier51 és Münsingen52 ásatásainak mozaikemlékeiben. A gazdag 
afrikai mozaikok közül Leptis Magnából,53 Caesareaból,54 Algírból55 és Thamugadiból56 ismeretesek 
a tenger világának lakói számtalan kompozícióban. 

10. kép. A 8. sz. terem küszöbdíszítése 
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11. kép. A 63. sz. terem mozaikpadozata 
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12 —15. kép. Geometrikus padozat a 2. Sz. teremből — Madártávlati felvételi a 63. sz. teremről — Meanderdíszes mozaikpadozat 
a 45. sz. teremből — A 63. sz. terem kliszöbdiszítése 



16 — 19. kép. Részletek a 63. sz. terem padozatdíszítéséből: Delfin és aranyhal — Ponty — Aranyhal — Kardorrú hal 



20. kép. Fehér delfin a 63. sz. helyiségből 21. kép. Vadkacsa és kagyló a 63. sz. helyiségből 



22—25. kép. A tengeri jelenetes mozaikmező keretdíszítésének részlete — A DNy-i sarok — Feltört és utólag kijavított 
DK-i sarok — A 63. sz. terem falának lábazatát borító fehér márványlapok 



Itália es a nyugati provinciák ábrázolásmódjai elütnek az aquincumi mozaikképtől. 
À delfinnek és halaknak gyakran csak kiragadott alakja tölti be a nagy felület egy-egy kis részét, 
néha geometrikus mezőben, néha keretdíszként komponálva, mint Oberweisben vagy Trierben. 
A münsingeni mozaikon négyzetes keretben zsúfolt tengeri állatok nem keltik egy cselekmény 
benyomását, csak felületdíszítést adnak. Az afrikai mozaikoknál életszerűbb ábrázolásokat talá
lunk. Leptis Magnán vízbe bukó vadkacsa, Caesareaban Odysseus utazásánál megrajzolt víztükör 
vízszintes vonalai és a vízbeugró delfinek, vagy thamugadi „Neptun fogatá"-t kísérő hippocam-
pusok és delfinek a valóságos tengervilág emlékét idézik. 

Ulpia Oescus57 1954-ben feltárt mozaikpadozatának keretmintáján feltűnő aranyhalak 
ábrázolásával rokon az aquincumi aranyhal-motívum. Mindkét helyen az arany színű (vörös) 
kövekből rakott haltest hasrészének vonalát fekete szemcsék jelzik, amivel plasztikus hatást 
kelt a szemlélőben a művész. 

A tengeri jelenetek előbbiektől eltérő megfogalmazásának számos emléke elevenedik fel 
az antióchiai padozatok gazdag gyűjteményében. Thetist58 körülvevő halak, csigák, rákok, kagy
lók és polipok tarka sokasága a kép előterében ábrázolt főalak mögött lépcsőzetesen helyezkedik 
el. A kép előterében delfin alakja fúródik a habokba. A víz tarajos hullámait festői módon ábrá
zolja a művész éppen úgy, mint magát a plasztikus, különböző tónusú ,,kőkocka"-vonalakkal 
rajzolt delfintestet. 

Az antióchiai Psyche-terem apsisaiban delfinek hátán „lovagló" Erosok alakja tölt i be 
a fehér kövekkel jelzett végtelen tenger vizét.59 E ház szomszédos helyiségében delfinek, kis halak, 
hosszú, elnyúlt testű, kardorrú halak élénk mozgással töltik be a tengert a padozat kőkocka borítá
sán.60 I t t nem vonalak vagy tarajos hullámok jelölik a tengert, csupán a halak mozdulatai 
árulják el, hogy vízben és nem szárazföldön ábrázolja őket a mozaikmester. 

Úgy tűnik, mintha az aquincumi padozat készítője a fennmaradt két kis képtöredéken 
szándékosan akart volna két különböző ábrázolási módot egy helyen bemutatni. A Ny-i képcso
port szereplői egymásmögötti perspektívában helyezkednek el, mint az antióchiai Thetis-jelenet-
nél, míg a delfin és aranyhal kettősét azonos mozdulattal a tenger „metszet" képében látjuk, 
hasonlóan a Psyche-terem díszítéséhez. 

Az aquincumi padozat egyes részleteinek nemcsak az ábrázolási módja hasonló az antió
chiai mozaikok képeivel, hanem rokonvonások fedezhetők fel a keleti vízivilágra jellemző fauna-
és flórarészleteknél is.61 Utóbbi padozatoknak majdnem mindegyikén találkozunk például a Föld
közi-tenger állandó lakójával, a hosszú kardorrú hallal. A birodalom más városaiban kevésbé ked
velhették, mert a pontyfélék kópét örökítették meg gyakrabban. A tengeri kagyló is többször 
van jelen à keleti víziállatok között, mint Itáliában, vagy a birodalom más részein. Az egyiptomi 
művészet enilékét őrzik a leveleiket lefelé lógató nádszálak, sások, amelyek ugyancsak keleten 
válnak kis képniezőket kettéosztó ornamensekké.62 

A római birodalom tengeri jelenetes ábrázolásainál külön figyelmet érdemel a víztükör 
megjelenítése. Általában különféle geometrikus keretben képmetszetek tűnnek fel, ahol a halak 
mozgása érzékelteti a víz jelenlétét. Legtöbb esetben önálló díszítő elemekké válnak a tenger 
állatai s ilyenkor a víz ábrázolása teljesen elmarad.63 Néha az az érzése a belépőnek, hogy 
lába alatt tátong a tenger mélysége, máskor pedig partról szemléli a víztükör simaságát fel
kavaró és felbukkanó halak, delfinek és egyéb tengeri állatok játékát.64 Vadkacsának az aquin
cumi padozaton látható megfogalmazása ritka. I t t mint saját szigeti életének résztvevője mutat
kozik be, máshol pedig általában mint csendéletek szereplője látható. Aquincumban rövid, 
sötét vonalak egymásutánja rajzolja a víztükör tetejét. A delfin vízbeugró mozdulata eleven, 
ugyancsak természetes a vele párhuzamos aranyhal úszása is. Hasonlóképp élethű a kardorrú 
hal és ponty kettőse mellett kinyílásban elhelyezkedő kagyló. Az antióchiai Thetis-jelenettel össze
hasonlítva, keleten a tajtékzó habok és élénk halak figurája nyüzsgő életet elevenít meg, míg 
Aquincumban, a távoli provincia földjén ez nyugodtabb megoldássá alakul. 

A keleti mintaképek stílusjegyeit felhasználó aquincumi mester a római birodalom tengeri 
jelenetes mozaikkép gyűjteményét egy Pannóniában kiemelkedő darabbal gyarapította. 
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Ismeretes, hogy a mozaikművészek nem eredeti művészek, hanem mintakönyvekből 
másolnak,65 ez a másolás azonban mégsem történik szolgai módon. A római polgárok idegen orszá
gokban látták és megcsodálták a különféle dekorációkat. A mestereket magukkal hozták, akik 
azután gyakran alakítottak a kartonokon megrendelőik kívánságának, néha saját ízlésüknek 
megfelelően.66 Amint az aquincumi „Dirke" mozaik sem h ű másolata a mintalapnak, hanem az 
eredeti képnek csak a kompozícióját adja vissza, ugyanúgy a helytartói palota tengeri jelenetes 
padozatdíszítése is több keleti képrészlet kiválogatásából tevődött össze. A keleti repertoárral 
dolgozó mozaikmester kezenyomát őrző 63. sz. helyiség motívumaihoz hasonló ábrázolást nem 
találunk sehol máshol a provincia területén. Ez a mester — eddigi feltárásaink szerint — csak az 
aquincumi helytartói palotában dolgozott. \ , 

A rómaikori mozaikokat nehéz díszeik és beosztásuk alapján időbelileg meghatározni.67 

Gauckler bevallása szerint stíluskritikai alapon végzett datálási kísérlete kudarccal végződött.68 

Ugyancsak nehéz a helyi anyagokból előállított tesserák nagyságából kiindulni, mert a görbe
vonalú ábrázolásnál természetszerűleg egyenlőtlenekké lesznek.69 Komoly segítséget nyújtanak 
a kísérőleletek.70 A helytartói palota 63. sz. helyisége mozaikjának elkészülósi idejét pontosan 
datálják a padozattal egyidőben épült, vízlevezető csatornát burkoló bélyeges téglák.71 A 
,,COH VII BH A" jelölés az i. sz. I I I . század első évtizedének dátumát örökíti meg. A csatorna 
iszaprétegében érintetlenül feküdt az ellipszis díszítésű, szír készítményű, félgömb alakú üvegtál, 
apotropaikus szemdíszítésű eltört csésze72 darabja, egy bronz strigilis és néhány színes ablaküveg-
töredék, valamint pipereeszköz elefántcsont nyelének töredékét tartalmazó illatszeres üvegecske.73 

Ezek a tárgyak a víznyelő virágszirom nyílásain keresztül eshettek a csatornába, ahol megőrizte 
számunkra a vastag iszapréteg, mint a helytartói palota lakóinak életéről képet adó emlékeket. 
A bélyeges téglák idejével egyező apróleletek alátámasztják a mozaiknak i. sz. I I I . század korai 
éveire történő datálását. A keleti mintaképek már az i. sz. I I . század folyamán feltűnnek Antióchia 
mozaikpadozatain. Virágzásuk tetőfokát birodalomszerte Antoninus Pius alatt érik el.74 Ez az 
időpont megfelel az analógiákból és kísérő leletekből levonható következtetésnek, amely szerint 
keleten az i. sz. I I . század végén divatos ábrázolási mód az i. sz. I I I . század elején érkezik 
Pannónia fővárosába. 

A 63. SZ. HELYISÉG K-I KÜSZÖB DÍSZÍTÉSE ™ 

A 63. sz. helyiség DK-i, utólag rosszul kiegészített sarkával valószínűleg egyidejűleg készült 4 

a K-i bejárat küszöbe (9. kép). 
Mozaikpadozatok képmezőin kantharosok számtalan variánsai szerepelnek, éppenúgy, 

mint a sírkőplasztikában,76 falfestményeken77 és stukkópárkányokon.78 Pannóniában a balácai 
mozaikpadozat egyik főmotívuma.79 Gyakori küszöbdíszítés részleteként,80 néhol keretelő motí
vum,81 vagy négyzetes mezők önálló térkitöltő része,82 leggyakrabban sarokképző motívum.83 

A közkedvelt kantharos -ábrázolások az egyes padozatok részleteinek általában gondosan 
megmunkált díszei. Az aquincumi küszöb kantharosaihoz a felsorolt példák egyikében sem talá
lunk hasonlóságot. A cikkelyezett öblös testű edények kidolgozása kevesebb gondosságot árul el, 
mint a főkép kivitelezése. Kétségtelen, hogy a helyiség DK-i sarka még római időben megsérült, 
jóval később azonban, mint ahogy a terem mozaikját lerakták. Általában a kantharos ábrázolások 
az i. sz. I I . századtól egyre gyakoribbak,84 a I I I . századi ábrázolások már dekadens jellegűek.85 

A kantharosokból kihajló növények annyira stilizáltak, hogy inkább díszítések,86 mint ábrázolások. 
Ezek a vonások jellemzik az aquincumi padozat mesterének kezemunkáját s ebből adódik a követ
keztetés, hogy az i. sz. I I I . század elején készült padozat sérülésének kijavítása a század végén 
történhetett, egy egészen más mester kartonja után. 

A mozaik képmező „pikkely" keretdíszítése szoros összefüggésben áll a főkép témájával. 
A mozaikművész a keretet a képpel együtt tervezi, s így jobban összehangolja.87 Hasonló szegély 
kereteli a savariai i. sz. I I I . századi padozatot,88 de előfordul Itáliában Severus-kori rétegben is.89 

Ez a típusú keretelés népszerű marad végig az i. sz. I I I . században.90 Ezért folytatja tehát a 
mintát változtatás nélkül a terem K-i részén a későbbi mozaikmester is. 
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Végezetül összehasonlítást téve a helytartói palota keleti, északi és északnyugati traktusai
ban feltárt padozatok között, megállapítható, hogy két művészeti központ mozaikművészei dolgoz
tak a palotában. A Hadrianus-kori gazdag dekoratív törekvés mellett feltűnő diszkrét motívumok 
követése jellemzi a keleti t raktus és közöttük az újólag feltárt 2. sz. helyiség itáliai mesterének 
kezenyomát.91 Néhány évtizeddel később, az i. sz. I I I . század elején készítette a 45. sz. helyiség 
padozatát az ugyancsak Itáliában, az ostiai iskolában tanult musivarius. Teljesen új , eltérő a 63. 
sz. helyiség díszítése. Nemcsak Aquincumban, hanem egész Pannónia mozaikgyűjteményében 
először feltűnő tengeri jelenet ábrázolás i. sz .II . század végi keleti mintakönyvek felhasználásával 
történt az i. sz .III . század első éveiben. Ha a mozaikkartonok sokáig történő felhasználásával, ezen 
keresztül azok konzervatív módjával számolunk, ez az emberöltőnyi eltolódás könnyen magyaráz
ható a birodalom egyik távoleső, de a Duna-könyökben jelentős végvárának pontján. 
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M. KÁBA 

DIE MOSAIKFUSSBÖDEN DES STATTHALTERPALASTES 
VON AQUINCUM 

Die im Statthalterpalast von Aquincum zum 
Vorschein gekommenen Mosaikfussböden be
reichern den pannonischen Mosaikdenkmäler
bestand mit bisher unbekannten Motivschätzen. 

Im Wohnzimmer Nr. 8 (Abb. 10) blieb 
lediglich die Schwelle erhalten, in sieben 
Räumen aber (Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 45, 58 und 63) 
ist die ganze Oberfläche rekonstruierbar. Der 
Bodenbelag des Caldariums Nr. 58 wurde nach 
den im vergangenen Jahrhundert durchführten 
Ausgrabungen nach Wien überführt. Die geo
metrischen Mosaikdekorationen des Osttraktes 
(3, 5 und 6) haben zum Teil bereits im Jahre 
1941 Gestalt erhalten und die Resultate wurden 
von J . SZILÁGYI zusammengefasst. Die ganze 
Pracht der Mosaikmuster zeigt aber erst die 
vollständige Aufdeckung von 1951. (Abb. 1—10,) 

Baum Nr. 2 

Der mittlere Teil des Saalfussbodens ist 
durch ein Krangerüst der Schiffswerft auf
gebrochen worden, im übrigen ist die ganze 
Oberfläche unbeschädigt geblieben (Abb. 12). 
Die Meister des Altertums bedienten sich 
bei der Dekorierung grosser Flächen, bald 
der Stuckplastik, bald der Fresko oder der 
Mosaiktechnik, und dabei variierten sie die 
einzelnen Motive unter Zuhilfenahme einer 
netzartigen Flächeneinteilung. Den senkrecht 
aufeinanderstehenden Linien des quadratischen 
Netzes entlang entstand das sich zur stilisierten 
Herzform erweiternde Muster des Saales Nr. 2. 
Ähnliche Ziermotive können am Fussboden der 
Villa von Zliten und in Ostia beobachtet wer
den. Die Entstehungszeit des Mosaikbodens 
entspricht der Datierung der übrigen Säle in 
diesem Palasttrakt : erste Hälfte des 3. Jahr
hunderts u. Z. 

Baum Nr. 45 

Hier gestaltete der Mosaikkünstler mit 
schwarzen Steinchen auf gelbem Grund ein 
zentrisches Meandermuster, das im Rauten-
netzsystem in einen Winkel von 120° bzw. 
60° konstruiert die ganze Fussbodenflache 
ausfüllt. Entlang der Wände verläuft ein schwar
zer Randstreifen von unregelmässiger Dicke. 
Auf den Mosaikfussböden wurden die verschie
densten Variationen von Meandermustern ver
wendet. Ähnlich unserem Mosaik ist das Fuss-
bodenmosaik von Ostia aus dem 3. Jahrhundert 
u. Z. In Ostia füllt jedoch das Meander nicht 
die ganze Oberfläche aus, sondern nur einen 
Teil von ihr, doch zeigt seine Konstruktion 

ein System in Winkel von 120° bzw. 60° 
wie beim Gemach Nr. 45. Das Meanderfuss 
bodenmosaik des Statthalterpalastes dürfte im 
ersten Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts u. Z. 
ausgeführt worden sein, zu einem Zeitpunkt, 
der mit der Umbauzeit dieses Palasttraktes 
zusammenfiel. 

Baum Nr. 63 

Der imposanteste Teil des im Nordwesttrakt 
des Statthalterpalastes angelegten »Badviertels« 
ist der mit Mosaik belegte achteckige Saal 
mit Exedra (Abb. 11). Unmittelbar an der 
Wand entlang bildete auf schwarzen Grund 
ein weisses Fischschuppenmuster die Umrah
mung des Fussbodens (Abb. 22). Nach 
einem breiten schwarzen und einem weis-
sen Streifen folgt das Bildfeld. Als Grund der 
Komposition diente der Rahmen des gleich-
schenkeligen Dreiecksnetzes. In den Linien der 
Dreieckskatheten sind sich zum Wasser neigende 
Schilfrohre mit hinabhängenden Blättern dar
gestellt. Im westlichen Bildfeld kann man ein 
stilles Meeresidyll betrachten. Aus dem Wasser 
ragt ein dicker, jahrhundertealter Baum
stamm heraus, den junge Triebe von Schilf
rohren, Grashalme und Ranken umflechten. 
Am Fuss des Baumes — an der Oberfläche des 
Wasserspiegels — schwimmt friedlich eine 
Wildente mit dichtem Gefieder und stolzer 
Kopfhaltung (Abb. 21). Das bunte Gefieder 
wird durch weisse und hie und da rote 
Steine angedeutet. Ihr Gegenstück befand sich 
vermutlich auf der gegenüberliegenden Seite, 
denn der schwarze Mosaikstreifen verläuft 
auch dort in einer der Entengestalt entsprechend 
symmetrischen Form. Weiter unten unter dem 
Wasserspiegel schwimmen ein Karpfen [aus 
der Familie der Cyprinidaearten] (Abb. 17) 
und ein Schwertfisch [Xiphias gladius] 
(Abb 19), hinter ihnen Muschel (Abb. 21). 
Lange, gerade Streifen versinnbildlichen die 
Glätte des Wasserspiegels. Die Perspektive 
der stillen Meereszene auf der linken Seite 
zeugt von feinem künstlerischen Geschmack. 
Die hintereinander angeordneten Tiergestal
ten sollen den Eindruck der Weite des 
Meeresspiegels vermitteln. 

Im Teilstück der Ostseite stürzt sich. ein 
riesiger Delphin ins Meer (Abb. 16). Sein 
Maul taucht im Augenblick des Sturzes 
unter die Wellen. Der im stilisierten Blatt
muster gezeichnete Delphinschwanz aber 
schwebt noch, zurückgeworfen, in der Luft. 
Unter ihm flieht ein roter Goldfisch in die 
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'Tiefe (Abb. 18). Durch die schwarze Farbe 
der Bauchlinie und des Schwanzes verlieh 
der Musivarius dem Fischkörper Plastizität. 

Der ergänzte südöstliche Mosaikbodenteil 
geht über in das Mosaikmuster des Feldes vor 
der östlichen Haupteingangsschwelle. Die Fi
guren der auf schwarzem Grund asymmetrisch 
angeordneten zwei bauchigen Kantharosgef ässe 
(Abb. 20) und des im Wasser aufwärts -
zappelnden Delphins (Abb. 15) sind dem 
Bild aus den schlecht gelegten M-Osaikstein-
chen nur schwer zu entnehmen. Ein dichtes 
Geflecht von Efeuranken und ihre stilisierten 
Blätter verbinden die Kantharosgef ässe mitein
ander. Einigen Schuppenmustern kann vor 
dem Bassin mit der Exedra gefolgt werden, 
an der Schwelle des Frigidariums und der 
Westwand entlang, wo auch wasserandeutende 
Linien erhalten geblieben sind. 

Die Mosaikfussböden schmiegen sich nicht 
immer unmittelbar an die bemalten Wandfelder, 
manchmal werden letztere von Stuckgesimsen 
begrenzt. Im Statthalterpalast war die Anschluss
linie von Wand und Mosaik mit schneeweissen 
Marmorplatten (Abb. 25) belegt. 

Von den im Gebiet von Aquincum bisher 
zutage gekommenen Mosaiken kennen wir 
zwei figurale Darstellungen: die Szenen »Ring
kämpfer« und »Dirke«. Die nun freigelegten 
Fussböden des Statthalterpalastes bereichern 
die Sammlung jener figuralen Darstellungen, 
die die Mosaikkunst unter dem Namen »Meeres-
zyklus« kennt. 

Im allgemeinen pflegte man das Mittel
emblem mit verschiedenartigen figuralen oder 
ornamentalen Motiven zu umrahmen. Im Statt-
halterpalast ist an Stelle des Emblems ein Was-
serschlinger. 

Im Kapitolium von Savaria in Pannonién 
wird die geometrische Randdekoration des 
Fussbodens durch eine schwarze Delphin
gestalt auf weissem Grund unterbrochen. 

In Delos ist die Diagonalfigur der Ein
gangschwelle, aus Pompeji das bewegte Moment-
bild einer Meeresszene bekannt. Auf einem 
Mosaikfussböden in Rom sind neben Schiffern 
verschiedene Seetiere zu sehen. Abwechslungs
reiche Meeresszenen sind auf den Mosaiken im 
Estemuseum, in Herculaneum, Oberweis, Trier 
und Münsingen dargestellt. Auf den reichen 
afrikanischen Mosaiken in Leptis Magna, Cesa-
rea, Algir und Thamugadii kommen mannig
fache Szenen aus dem Leben des Meeres vor. 
Zuweilen sind sie als Rahmendekorationen 
komponiert, wie z. B. in Oberweis oder in 
Trier. Im Randornament des Fussbodenmosaiks 
von Ulpia Oescus sind grosse Goldfische dar
gestellt und die untere Linie des Fischleibs 
wurde, zur Erreichung einer stärkeren plasti
schen Wirkung aus schwarzen Steinchen ge
bildet. In der reichen Sammlung der antiochi-
schen Mosaikböden sind die Meeresszenen in 
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mannigfach abweichenden Fassungen vertreten. 
Die Vielheit der die Thetis umringenden See-
tiere ordnet sich stufenweise hinter der im Vor
dergrund des Bildes dargestellten Hauptfigur. 
Der Künstler veranschaulicht auf malerische 
Weise die Kämme der Meeres wogen. In der 
Psycheszene des Mosaiks im Apsissaal erschei
nen in dem mit weissem Grund angedeuteten 
unendlichen Meer Erose, auf Delphinrücken 
reitend. Im anstossenden Saal desselben Hauses 
tummeln sich auf weissem Grund die aus schwar
zen Steinchen ausgelegten Seetierfiguren leb
haft im Meer, welches in diesem Fall vom 
Künstler weder mit Linien noch mit Wellen
kämmen angedeutet ist; nur die Bewegung der 
Fische verrät, dass diese im Wasser dargestellt 
sind. 

Nicht nur die Darstellungsweise, sondern 
auch die für die See weit des Ostens so charak
teristische Flora und Fauna lassen an gewisse 
Einzelheiten des Fussbodenmosaiks in Aquin
cum denken. So begegnen wir beispielsweise 
beinahe an jedem der antiochischen Boden-
dekorationen dem langen Schwertfisch, dem 
ständigen Bewohner des Mittelmeeres. Die 
Schilfrohre mit den hinab hängenden Blättern, 
Riedgras wahren die Erinnerung an die ägyp
tische Kunst. Die Künstler zeichneten ihre 
Kartons oft den Wünschen ihrer Auftraggeber 
gemäss, manchmal folgten sie aber ihrem eigenen 
künstlerischen Trieb und Geschmack. Auch im 
Statthalterpalast dürfte das der Fall gewesen 
sein. Die Bodendekoration des Raumes 63 ist 
die Arbeit eines Meisters, der aus dem Osten 
stammte und seine Bildinhalte aus dem von 
ihm mitgebrachten Themenkreis des Ostens 
schöpfte. Dieser Künstler arbeitete — laut unse
rer bisherigen Fundbestände — nur im Statthal
terpalast von Aquincum. Nirgends im Provinz -
gebiet finden wir Denkmäler, die mit seinen 
Werken auch nur die geringste Ähnlichkeit 
zeigen. Bei den Meeresszenendarstellungen des 
römischen Reiches verdient die Art der Behand
lung des Wasserspiegels besonders hervor
gehoben zu werden. Im allgemeinen erscheinen 
in verschiedenartigster geometrischer Einrah
mung Bildschnitte, in denen die Bewegung 
der Fische das Wasser versinnbildlicht. In den 
meisten Fällen werden jedoch die Tiere des 
Meeres zu Zierelementen des Fussbodens und 
im allgemeinen bleibt die Darstellung des 
Wassers ganz weg. Manchmal ergreift den 
Eintretenden das Gefühl, als ob unmittelbar 
unter ihm die bodenlose Tiefe des Meeres gähn
te, ein anderesmal scheint es, als schaute er 
vom sicheren Ufer aus dem Spiel der Fische, 
der Delphine und dem Treiben anderer See
tiere zu, die die Glätte des Wasserspiegels 
aufrühren. 

Es ist bekannt, dass die Zeitbestimmung 
der römischen Mosaiken auf Grund ihrer Ver
zierungen und Einteilungen äusserst schwierig 



ist. Eine wertvolle Hilfe leisten uns diesbezüg
lich die Begleitfunde. Die Entstehungszeit des 
Hauptmosaikbildes im Statthalterpalast wird 
durch die gestempelten Ziegel der mit dem 
Pussboden zu gleicher Zeit gebauten Wasser
ableitungskanäle genauestens bestimmt. Die 
Inschrift »COH VII BR A« wahrt das Datum 
der ersten Jahrzehnte des 3. Jahrhunderts u. Z. 
Unter der wasserschlingenden Steinblume im 
Schlamm des Schachtes, der mit demselben 
Kanal unmittelbar zusammenhängt, fanden 
sich die halbkugelförmige Glasschale mit el
liptischem Bündelornament —- eine syrische 
Arbeit -— das Bruchstück einer apotropäischen 
Augensehale, eine bronzene Strigilis und einige 
farbige Fenstergläser sowie ein Salbfläschchen, 
welches das Bruchstück eines Elfenbeingriffes 
enthielt. Die einheitliche Datierung der Klein
funde unterstützt uns in unserer Zeitbestim
mung bezüglich der Mosaikverfertigung. Die 
Darstellungen von Meeresszenen erreichten ihre 
grösste Blütezeit unter Antoninus Pius. Dieser 
Zeitpunkt entspricht den Schlussfolgerungen, 
die an Hand von Analogien und Begleitfunden 
gezogen werden können und demnach die im 
Osten am Ausgang des 2. Jahrhunderts modi
sche Darstellungsweise die Hauptstadt Panno-
niens zu Beginn des 3. Jahrhunderts u. Z. 
erreichte. 

Dekoration der Ostschwelle im, Baum Nr. 63 

Zahllose Varianten der im Mosaik der 
Eingangsschwelle dargestellten Kantharos-

Abb. 1. Mosaikboden des Raumes Nr. 3 
Abb. 2. Mosaikboden des Raumes Nr. 6 
Abb. 3. Mosaikboden des Raumes Nr. 5 
Abb. 4. Mosaikboden des Raumes Nr. 2 
Abb. 5. Mosaikboden des Raumes Nr. 45 
Abb. 6.13er in 1951 aufgedeckte Mosaikfussboden 

des Raumes Nr. 5 
Abb. 7. Der in 1951 auf gedeckte Mosaikfussboden 

des Raumes Nr. 3 
Abb. 8. Erschlossener Mosaikfussboden des Raumes 

Nr. 6. (Ausgrabungen aus dem Jahre 1951) 
Abb. 9. Die erschlossenen Mosaikfussboden der Räu

me Nr. 3.und 2 (Ausgrabungenaus dem Jahre 1951 ) 
Abb. 10. Schwellenverzierung des Raumes Nr. 8 
Abb. 11. Mosaikboden des Raumes Nr. 63 

gefässe kommen in Mosaiken, in der Grab-
5 plastik, auf Wandmalereien und Stuckgesimsen 
1 vor. Im allgemeinen weisen die Darstellungen 
l des 3. Jahrhunderts u. Z. schon dekadente Züge 

auf. Die sich aus den Kantharosvasen neigen-
j den Pflanzen sind schon dermassen stilisiert, 
l dass sie eher Ornamente als figürliche Dar

stellungen sind. Diese Merkmale sind ganz 
i besonders bezeichnend für das Werk des Mei-
l sters des Fussbodenmosaiks von Aquincum und 
i daraus ergibt sich die Folgerung, dass die 
- Schäden des am Anfang des 3. Jahrhunderts 
5 entstandenen Mosaikfussbodens, gegen Ende 
L des Jahrhunderts nach dem Karton eines ande-
; ren Meisters ausgebessert wurden. 

j Wenn wir nun abschliessend einen Ver
gleich zwischen den im Nord- und Südtrakt 
des Stathalterpalastes erschlossenen Mosaik
fussboden ziehen, können wir feststellen, dass 

s hier Mosaikkünstler gearbeitet haben, die zwei 
verschiedenen Kunstzentren angehörten. Der 
Raum Nr. 2 bewahrt das Werk eines italischen 
Meisters. Ebenfalls in Italia, in der Schule von 
Ostia lernte der Meister des Gemaches Nr. 45. 
Ganz neuartig und verschieden ist die Dekora
tion des Raumes Nr. 63. Die Darstellung der 
Meeresszene, welche nicht allein in Aquincum, 
sondern im Mosaikinventar ganz Pannoniens 
zum erstenmal auftritt, wurde unter Zuhilfe
nahme von östlichen Musterbüchern aus dem 
2. Jahrhundertende u. Z. in den ersten Jahren 
des 3. Jahrhunderts u. Z. ausgeführt. 

Abb. 12—15. Geometrischer Fussboden aus Raum Nr. 
2—Aufnahme in Vogelperspektive vom Saal 
Nr. 63—Mosaikboden mit Meanderornament 
aus demRaum Nr. 45—Dekoration der Schwelle 
im Saal Nr. 63 

Abb. 16--19. Details des Fussbodenmosaiks des 
Raumes Nr. 63 : Delphin und Goldfisch — Kar
pfen — Goldfisch — Schwertfisch 

Abb. 20. Weisser Delphin des Raumes Nr. 63 
Abb. 21. Wildente und Muschel des Raumes Nr. 63 
Abb. 22—25. Detail des Randornaments des Meeres

szenenmosaiks — Die SW-Ecke. —• Aufgebro
chene und später ausgebesserte SO-Ecke. — Die 
weisse Marmorplattenverkleidung des Mauer
sockels des Raumes Nr. 63 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 
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SZ. PŐCZY KLÁRA 

AZ AQUINCUMI HELYTARTÓI PALOTA 
FALFESTÉSZETE 

A helytartói palota falfestészetéről az irodalomban eddig több ízben történt említés, sőt 
részletes beszámoló. Ezek közül két lényeges munkát említünk : 1926-ban Nagy Lajos alapvető 
tanulmányban foglalkozott Pannónia falfestészetével s ennek során az aquincumi helytartói palota 
faldíszítésére is kitért, hangsúlyozva, hogy ezt a provinciális festészet egyik jelentős állomásá
nak kell tekinteni.1 Minthogy csak a XIX. században feltárt épületrészek festését ismerte, bizony
talanságban volt a korhatározást illetően. Problémájának okát ma abban látjuk, hogy különböző 
építési periódusoknak megfelelő falmezőket ismertetett. 

A palota rendszeres feltárására első ízben 1941—42-ben került sor. Az ásatás feldolgozása 
során Szilágyi János az előkerült falfestészeti anyagot is közzétette.2 

Nagy Lajos falfestészettel foglalkozó tanulmánya óta ebből a tárgykörből pannóniai 
vonatkozásban nem jelent meg újabb közlemény. A balácai villa ragyogó falfestményeinek meg
felelő értékelése hiányában3 — ami pedig korban éppen érintené a helytartói palota dekoráció
ját — részben az Aquincumban feltárt, de még alig publikált épületek festésével vonhattunk 
párhuzamot.4 Egy esetben intercisai épület falfestésére utalhattunk, amelyről még ásatója, Hekler 
Antal te t t említést a század elején.5 Sopianae IV. században festett sírkamrái kutatásaink szempont
jából nem jöhetnek számításba,6 minthogy a helytartói palotát ebben az időben már nem lakták. 
Másrészt Aquincumban más irányú hatások érvényesültek a falfestészeti stílusok kialakulásánál, 
mint Pannónia déli részein, ezért a tartomány különböző pontjainak falfestészete párhuzamba 
nem állítható. 

A helytartói palota feltárása a mai napig sincs lezárva. Tisztázásra vár néhány ponton az 
egyes periódusok egymáshoz való viszonya, a nagyudvar utólagos beépítése, a palota környékének 
megerősítése. A palota alaprajzáról azonban kitűnik, hogy a díszes kivitelű traktusok 
feltárása már megtörtént, ezért a mozaikdíszítés, stukkó, falfestészet kérdéséhez lényeges adatok 
már aligha járulhatnak. így sor kerülhetett a palota belső díszítésének közzétételére a végső 
monografikus feldolgozás előtt. 

Az óbudai Hajógyár-szigeten álló római kori épületmaradványok több, mint egy évszázad 
óta foglalkoztatják a történészek érdeklődését. 1851-ben és 1857-ben kitisztították és felmérték az 
akkor még „fürdők"-nek vélt épületcsoport egy részét.7 A helyenként több méter magasan álló 
falak díszítését részben éppen ezek a kutatások semmisítették meg. Sok értékes alakos díszű fal
festmény töredék került ekkor a bécsi császári udvar gyűjteményeibe.8 

Az 1951 és 1956 közt folyt kutatások a falfestészet és mozaikdíszítés szempontjából 
lényeges eredménnyel zárultak. Noha eredeti falfestést most is csak a falak lábazati részén talál
tunk, a több, mint tízezer töredékből gondos ásatási megfigyelések segítségével szerencsés ese
tekben összefüggő falfelületek díszítését rekonstruálhattuk, s ott is, ahol erre nem nyílt lehetőség, 
összefüggő mintákra lehetett következtetni a gazdag leletanyagból. 

A helyszínen sok esetben többszöri átfestés vagy javítgatás nyomát figyelhettük meg. 
A töredékes, de bő falfestményanyagot helyiségenként, az alaprajz sorrendjében írjuk le, 

beleágyazva az építéstörténet ásatási megfigyeléseibe. A falfestés szoros kapcsolatban áll az épí
tészettel s a jól datálható falfestészeti stílusok az építkezések korszakaira is utalnak. Bármikor 
újjáfesthették az épületszárnyakat — pl. a központi fűtés, csatornázás javítása következtében is—, 
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1. kép. Gyöngy sormintás 
fríz a 3. sz. helyiségből 
(2. periódus) 

ugyanígy minden lényeges átépítést, renoválást a falak újrafestése követett. Amikor a falfesté
szeti maradványok több ezer töredékből összetevődő halmazát korszakokra bontottuk, az építé
szeti megfigyelések messzemenően hozzásegítettek az abszolút korhatározáshoz. 

A palota hatalmas épülettömbje szakaszokban készült el. Elfalazások, hozzátoidások, 
padlószintemelések ezt világosan bizonyítják. Szilágyi J . a szintmagasságok egybevetésével is 
dokumentálta az épületszárnyak lépcsőzetes kiépítését,9 amint ez a mellékelt ásatási metszetekből 
kitűnik. A falfestészeti korszakok szétválasztásánál éppen ezért csak utalunk az eredményeire 
anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznánk. 

A falfestészet feldolgozása során az abszolút kronológia szempontjából felhasználtuk az 
épületben előkerült kerámia és egyéb apróleletek datáló értékét is. Ennek illusztrálására néhány 
jellemző példát említünk : 

A 23. sz. helyiségben a feltárás időpontjában még eredeti helyén álló festésréteg csak egy 
rétegű volt, a falon semmiféle javítgatásnak, újrafestésnek nyomát nem figyelhettük meg. A folyosó 
a palota legkorábbi szintjére volt alapozva,10 a festékréteg alatt olyan faltéglákat találtunk, ame
lyek bélyege a I I . század elején Aquincumba vezényelt és a palota építésénél részt vevő dél-
pannóniai katonai alakulatoktól származik.11 Ezzel szemben a 19, 22. sz. helyiségekben aterrazzo 
padló alatt a I I . század elejéről származó apróleletek voltak abban az elplanírozott rétegben, 
amelyikre a helyiséget alapozták.12 Ezek szerint a szobák falán még eredeti helyén talált faldíszí
tés, vagy a padlón felhalmozott töredékes freskók semmiképpen sem származhatnak a Hadrianus-
kori festés idejéből. Minthogy a 19, 22. sz. helyiségek faldíszével azonos minták a palota keleti 
traktusában majdnem minden helyiségben előfordulnak, azok sem készülhettek a I I . század köze
pénél korábban. Továbbá a 46. sz. helyiségben a déli fal festése alatt a I I I . század elejére tehető 
téglabélyegek COH VII BRANT jelzése azt bizonyítja, hogy fölötte a falfestés sem készülhetett 
korábban. Minthogy a szóban forgó falfestés a terem K-i elfalazása alá is behúzódott, az elfalazásra 
festett, eredeti helyén talált dekoráció már a I I I . század közepére vagy ennél későbbi időpontra 
utal. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert az említett minta a palota több helyiségében (pl. 47—48, 
27, 29, 36. sz. sfb.) ismétlődik, s így ezek korát is meghatározza, illetve további korhatározásokhoz 
segített hozzá. 

Az abszolút korhatározás lehetőségeit a helytartói palota falfestészetének feldolgozása 
során amennyire csak lehetett, kiaknáztuk, két igen fontos határkövet véve ehhez alapul: a 
palota építésének dátumát, vagyis Hadrianus pannóniai helytartóságának idejét, s a palota 
pusztulásának, illetve felhagyásának időpontját a I I I . század végén. Másodsorban vettük igénybe a 
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2. kép. Virágmintás szegély sáv 
a 3. sz. helyiségből (2. periódus) 

stíluskritika relatív kronológiai adatait, s itt is elsősorban az aquincumi korabeli falfestészettel 
tet tünk összehasonlításokat. Csak harmadsorban fordultunk a római birodalom művészeti centru
maiból ismert analógiákhoz, vagy a távolabbi provinciák hasonló falfestészeti mintáihoz. Utóbbi 
összehasonlítások igen tanulságosaknak bizonyultak abból a szempontból, hogy milyen módo
sulásokkal és időbeli eltolódásokkal követte a nagy stílusirányokat a birodalom kereskedelmi 
forgalmából kieső területen egy határmenti város képzőművészete. 

] . PERIÓDUS 

Az építéstörténetből leszűrhető, hogy még a palota első alaprajzi elrendezésében emelték 
a keleti szárnyat, amit először a I I . század végén — valószínűleg éppen Marcus Aurelius idejében —, 
majd később a I I I . század során több ízben is renováltak. Alaprajzi változtatás sohasem történt 
ebben a szárnyban, ezért arra gondolunk, hogy a csatornázás, vagy hypocaustumos fűtés módosítása 
alkalmával verték le a falakról az eredeti festést s pótolták azt újabbal. Az eredeti Hadrianus-kori 

faldekoráció nyomokban megmaradt ugyanis 
a 3. és 7. sz. helyiségek sarkaiban a felső 
vakolatréteg leválasztása után. I t t a falak nem 
voltak kibélelve üreges téglákkal, tehát a fűtés 
javításakor is sértetlenül maradt az eredeti 
vakolás. A későbbi átfestés alól aranysárga 
színű, ill. fedő rózsaszínű mezők tűnnek elő, 
finoman elsimított és olajozott felületüket 
később piros, ill. középkék színű sávokkal 
festették át. 

A 23. sz. K—Ny-i irányú belső folyosó 
lábazati részén több méter hossziiságban ma
radt meg az eredeti Hadrianus-kori festés, 
helyenként másfél méter magasságig. A rész
arányos táblás beosztás nyugodt felületét 

3. kép. Rozettával díszített töredékek a 3. sz. helyi
ségből (2. periódus) 
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4. kép. Lábazati festés a 23. sz. helyiség D-i faláról ( i . periódus) 

egész vékonyan felvázolt kandeláberminta élénkíti. Ezt a dekorációs módot F. Wirth „zónás 
stílus"-nak nevezte.13 A végletekig gondos és pontos kidolgozású festést könnyeddé varázsolják 
a kandeláberekre kötött szeszélyesen megrajzolt szalagok. Az egységesen rózsaszínű mező kere-
telő sávja mindenütt azonos szélességű. A falon csupán a szalagoknál jelentkeznek színfoltok. 
Bzek vékony körvonalát hol világoskék, hol sárga ecsetvonások tarkítják (4. kép). 

Egészen hasonló felfogásban festették meg Tivoliban a Hadraianus-villa ún. Propilaen 
csarnokát, sőt a 23. sz. helyiség festésének színösszeállítása is emlékeztet a híres tivoli faldekorációra, 
amennyiben a rózsaszínű falfelületet ott is sárga és fekete csíkok tagolják.14 A helytartói palotában 
világoskék szalagok, az itáliai mintaképen finom zöld indák élénkítik az egyébként mértéktartó 
színhatást. Eleusisból említünk a 23. sz. helyiségfestéséhez egy további analógiát,15 erre a nyugati 
provinciákból a viranumi fürdők egyik legkorábbi falrészlete is emlékeztet.16 Az aquincumi faldísz 
a virunumival mégsem hozható közvetlen kapcsolatba, minthogy a H. Kenner által ismertetett 
viranumi kandeláberminta jellegzetessége a lábazaton végighúzódó vékony maeanderszalag, 
ezzel szemben a helytartói palota festésére az egyszerű tagolatlan lábazati rész jellemző. 

A felsorolt kandelábermintás falfestések közös vonása a szigorúan szimmetrikus falbeosz
tás. Az egymással párhuzamosan elhelyezett díszítőmotívumok — a „túlzottan karcsú kandelá
berek" F. Wirth jellemző kifejezésével élve — szigorú egyszerűsége klasszicizáló törekvésből ered, 
ami ebben az időben, a I I . század elején a birodalmi művészetek minden ágában érvényesül.17 

A későhellenisztikus formanyelv hűvös nyugalma tükröződik a Hadrianus-kori szobrászatban, 
portréábrázolásban is.18 Ha összehasonlítjuk a korabeli szobrászat híres alkotásait az aquincumi 
kőfaragók Hadrianus-kori alkotásaival,19 kitűnik, hogy a provinciális mesterek még stílusban 
sem tudták követni a korszak divatos stílusirányait. Ezért feltűnő, hogy az aquincumi falfestészet 
jelentéktelen időbeli eltolódással lépést tar t az itáliai és görögországi híres falfestészettel még 
ebben az időben, amihez nagymértékben hozzájárulhatott a mintakönyvek elterjedése.20 

A helytartói palota falfestészetének technikai kivitelezése is megüti a távoli analógiák 
mértékét a I I . század első felében. A 23. sz. helyiség lábazati festésének fehér-piros márványozása 
aprólékos munkával készült. A laza, puha ecsetkezeléssel feldobott foltos festés aprószemű már
ványt utánoz. Aquincumban eddig a, Laktanya utca 31. sz. alatti ún. praetori palotában került 
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elő hasonló technikával megoldott márványimitáció.21 A két faldíszítés egyformán gondos kivitele, 
az elsimított viaszos felület fényes csillogása ellenére két feltűnő eltérés figyelmeztet arra, hogy a 
helytartói és praetori paloták falfestése nem ugyanabban az időben készült. A Laktanya utcai 
épület lábazati részét elütő színű mezőkre osztották, s minden mezőt korong vagy élére állított 
rombus tölt ki, ami még a pompeji 1. stílus faldekorációjára emlékeztet a leginkább.22 

A helytartói palota Hadrianus-kori kandeláber stílusához egyetlen közeli analógiát sem 
ismerünk eddig Pannóniából, annak ellenére, hogy ebben az időben már dolgozott festőműhely 
Aquincumban. A polgárvárosban az egyik mester műhelye is előkerült, illetve műhelyre követ
keztettek a díszesen kifestett helyiségekben levő szerszámokról, vakolókanalakról, festékekkel telt 
tégelyekről.23 Az ún. festőlakás kandeláber stílusával egyező falrészek további két táborvárosi 
épület feltárása során kerültek napfényre, a helytartói palota kandeláberfalától teljesen elütő és 
ellentétes megoldással és színösszeállítássá]. Az említett három épület Hadrianus-kori falfestését 
fehér alapon többféle zölddel árnyalt, dúsan megfestett kandeláberek és girlandok díszítik,2* ami 
a helytartói palota mértéktartó és sokkal ridegebb felfogásával szemben egy más stílusirányt 
képvisel. Nem tartjuk kizártnak, hogy a költségesen megépített és fényűzően berendezett palota 
dekorálására a l l . század legelején idegenből hoztak mesterembereket, akik csak ezen az épü
leten dolgoztak. Természetesen messzemenő következtetéseket egyetlen fal dekorációja alapján 
nem vonhatunk le a műhely eredetére vonatkozóan. Az idézett analógiák arra figyelmeztetnek, 
hogy magában Itáliában, vagy a Pannóniától délre fekvő tartományokban keressük a kapcsola
tokat, és nem a keletre vagy nyugatra fekvő provinciákban. 

A felsorakoztatott görögországi, itáliai, rómavárosi mintaképek ebben az időben nem lep
hetnek meg. Az aquincumi kézműipar területérő] má,r eddig is számtalan adat bizonyította a szoros 
kapcsolatot Itália művészete és kereskedelme felé.25 Aquincum iparművészei, a díszes kerámiát 
készítő fazekasok itáliai sigillatákat másolnak az I—II. század fordulóján.26 A helytartói palotában 
a mozaikkészítő musivariusok itáliai mintaképeket tar tanak szem előtt.27 A kereskedelmi út 
Aquüeián keresztül elsősorban még Itália felé mutat ebben az időben,28' többek közt ezt 
bizonyítják a bor- és olajszállítmányok is az eddig előkerült amphora-bólyegek tanúsága 
szerint.29 
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5. kép. Indamintás szegélysáv a 3. sz. helyiségből (2. periódus) 
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Egy-két évtizeddel később már a nyugati provinciák érdekterületévé válik Aquin
cum. Megtelepülnek városunkban a kölni kereskedők,30 galliai sigillaták lerakata létesül a pol
gárváros üzletsorában,31 nyugati mintaképek után dolgoznak a kőfaragók.32 Mint látni fogjuk, 
a nyugati provinciák jellegzetes falfestészeti stílusában készülnek a helytartói palota falképei 
is a I I . század végén. 

2. PERIÓDUS 

A Hadriaiius-kori dekorációs stílus mértéktartó színhatásra, nyugodt vonalvezetésre, a 
falmező beosztásában arányosságra törekedett. A I I . század közepén a római birodalomban nagy
méretű átalakulások történtek a képzőművészetek terén s ezt nyomon követte az iparművészeti 
alkotások stílusváltozása is.33 

A mértéktartó „zónás stílus" már Hadrianus uralkodásának utolsó éveiben lényeges 
változáson megy keresztül.34 A díszítmények gazdagabbak, dúsabbak lesznek, többnyire a valóságot 
jóval meghaladó mértékben, erőteljes, élénk színek kerülnek a falra, az előző korszak pasztell 
tónusaival szemben. Minthogy az új irány szakít a naturalista látásmóddal, csak a kifejezés össz
benyomását adja vissza nem törődve az anatómiai valósággal. Az összefoglaló foltos kidolgozásmód 
következtében a vonások elmosódnak, az alakos ábrázolásnál csak a szem és száj kifejező és erő
teljes, egyébként az arcvonások nélkülöznek minden rajzélességet.35 A korszak portrészobrászatát 
boncolgatva Delbrück psychologikus iránynak nevezte ezt a stílust.36 

Az új impresszionista ábrázolásmód a falfestészetben egészen különös módon párosul az 
ún. pompeji 3. és nem a 4. stílus továbbélésével.37 A festői 4. stílussal szemben ugyanis a 3. stílus 
egy merevebb, határozottabb falbeosztást, vagyis egy jobban körülhatárolt térhatást követel.38 

Ennek következtében a falra festett ábrázolás felakasztott kép benyomását kelti. A négyszögű 
képkeret vízszintes és függőleges egyenesekkel tagolt felületbe illeszkedik bele, s ez még jobban 
fokozza belső terének kihangsúlyozását. Mire a helytartói palota másodszori kifestésére került 
volna sor, már végbement ez az irányváltozás a művészetek terén, így szembetűnő az ellentét 
a néhány évtizeddel korábbi faldekorációval 
szemben. 

Az új korszak ízlését a palota legdísze
sebb helységsora, az ún. keleti traktus őrizte 
meg a legjobban. Ebben a traktusban is több 
ízben javítgatták a fűtést, sőt a I I I . század ele
jén csatornázták ezt a szárnyat is,39 a szobák 
dekorációjában mégsem jelentettek ezek a mun
kák alapvető változást. Már korábban megálla
pították, hogy a padlót borító mozaikokat nem 
érintették a fűtőtérben lezajlott bontások, át
alakítások, s ugyanígy érintetlenül maradtak a 
falakon az eredeti festmények is, kivéve azon a 
néhány ponton, ahol kivésték a fűtőtéglákat. 
A későbbi korból származó bélyeges téglákra 
vakolt új festés azt bizonyítja, hogy az eredeti 
mintákat ezeken a pontokon is pótolták,40 ki
egészítették a sérült ábrázolást. Erre a további
akban még kitérünk. 

Minthogy a keleti traktus festéséről az 
1941. évi feltárások feldolgozása következtében 
részletes anyagközlés jelent meg,41 csak nagy 
vonalakban összegezzük jellemző vonásait. 
A falfelületeket a római kori díszítés szabályai 
szerint hármas beosztás — lábazati rész, fölötte 
középmező, majd ezt lezáró fríz — jellemzi.42 6. kép. Bozettával díszített falrészlet az 5. sz. helyi

ségből (2. periódus) 
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7. kép. Szegfűmültás fríz az 5. sz. helyiségből (2. periódus) 
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A legtöbb falon, pl. a 3, 6—7. sz. helyiségekben eg yszinü vörös a lábazati rész. Ezt fekete, 
fehér, keskeny kereteló' csíkok kisebb-nagyobb táblákra osztják. A vöröstáblás beosztáshoz közeli 
analógiát ismerünk a virunumi thermák 64. sz. helyiségéből.43 H. Kenner szerint a I I . századra 
tehető az említett helyiség festése. 

A 2, 4—-6. sz. helyiségek lábazati részét elütő színű keretelő sávok kisebb-nagyobb tégla
lapokra osztják. A téglalapokat márványutánzás díszíti. A márványozás benyomását elsősorban 
finom fröeskölóssel érzékeltették vagy különböző színek tarkafoltos megoldásával.44 Barnáslila 

8. kép. Rozettával díszített falrész a 64. sz. helyiségből (2. periódus) 

alapra sárga és fehér színt fröcsköltek, vörös táblára zöldet vagy sárgát. Okker színű mezőben 
fehér-vörös-rózsaszín foltozás élénkíti az 5. sz. helyiség Ny-i falát. 

A lábazati rész fölött többnyire hármas csíkozása keretsávok tagolják mezőkre a falfelü
letet. Ezen belül kisebb táblák mintha képkeretek benyomását keltenék. A „képkeretek" közt 
alkalmazhatták az erősen leegyszerűsített tulipánmintás szegélydíszeket (10. kép). 

Ez a virágmintás szegélysáv közismert a provinciális falfestészetben. Legközelebbi analógia
ként egy Bern melletti villa falfestését említjük.45 A svájci osztósáv függőlegesen alkalmazott 
füzérét az aquincuminál biztosabb kézzel rajzolták meg, azonban színösszeállítása és a motívumok 
azonossága közös mintaképet feltételez. W. Drack a szóban forgó berni faldíszítést a I I . század 
második felére tette.46 

Az egészen elstilizált, leegyszerűsített s csak kontúrosan megoldott virágos szegélymintá
kon kívül a középmezőkben naturalisztikusan megfestett dús virágfüzérek is szerepelnek. A virág
minták megfestésénél kiemeljük azt a jellegzetességet, hogy minden stilizáltságuk ellenére a fény
árnyék hatását igyekeztek kihangsúlyozni az igen jó mintaképek után dolgozó falfestők. Az enyhén 
ívelt levélfüzérek aranysárgára festett falmezőt díszítettek, a leveleket háromféle elütő színű 
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9. kép. ívesen liajló peltamintás szegélydísz JO. kép. Pelta- és tulipánmintás szegélydísz 
a 3. sz. helyiségből (2. periódus) az 5. sz. helyiségből (2. periódus) 

11. kép. Kagylómintás fel részlet az 5. sz. helyiségből 12. kép. Fehérruhás nőalak vállrósze 
(2. periódus) a 3. sz. helyiségből (2. periódus) 
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13. kép. Alakos díszű töredékek a K-i épületszárnyból (2. periódus) 

zöld teszi dúsabbá, a levelek közt néhol fehér fényfolt csillán meg. A dúslombú füzérek közé piros 
és kék virágokat fontak. Ezeket is többféle árnyalású szirmokon fehér fényekkel élénkítik. A 
füzérek elkeskenyedő végét aranybarna, szeszélyesen megrajzolt szalagok tartják össze. 

"A falra festett virágfüzérek kidolgozásán a későhellenizmus felfogásának hatása érvénye
sül. Az i. e. I. század falfestészetében a pompeji 2. stílusban a valóságig hűen ábrázolt girlan
doknak középponti szerepük lesz.47 A számtalan analógia közül az ún. Livia házának füzérdíszes 
faldekorációját említjük,48 mert az aquincumi girlandos falmezők végső fokon ennek a virágdíszes 
megoldásnak távoli és gyenge utánérzéséből származnak. A rómavárosi példa aranyos falképét 
ragyogó színű, dús lombozatú füzér díszíti, amelyre silányan és soványabban, de mindenben 
emlékeztetnek a helytartói palota keleti traktusát díszítő falmezők. 

A II. század második felében az egyik legdivatosabb szobadekoráció szerte a provinciák
ban az egész falmezőt beborító dús lombozat, illetve egymás mellé aggatott füzérek buja tarkasága. 

14. kép . Fórfialakkal díszített falmező 
töredéke a 3. sz. helyiségből (2. periódus) 
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Á fény es árnyék kihangsúlyozására kiválóan alkalmas témára a provinciális falfestészetben 
Virunum fekete alapra alkalmazott ragyogó dús lombozata szolgáltatja a legszebb példát.49 Pannó
niában a közismert balácai50 lombos falmezőn kívül Aquincumban a polgárváros ún. „nagy 
lakóház"-ában találtak fekete háttérből kiemelkedő dús lombú faldekorációt.51 A három említett 
falfestés közös stílusirányból fakad, de mindegyik más-más helyi sajátságot tükröz. A balácai 
minősége egy sorba állítható a virunumival, bár bágyadtabb színekkel van megfestve. Az aquin
cumi lombos minta kivitelezésén azonban meglátszik, hogy az árnyalás csak modorosság követ
kezménye. A mintakönyvből másoló festő az eredeti fényhatás visszaadására nem is törekedett. 

A helytartói palota keleti traktusában az aranysárga mezők mellett élénk piros és türkiz
kék mezők váltakoztak s ezt a három, merőben elütő színt választották el egymástól három-
ötsorosan tarka csíkozású keretelő sávok. A keretes színmezők közepén a „falképek"-ben emberi és 
állatalakos ábrázolás lehetett. Erre következtethetünk a piros vagy türkizkék alapra alkalmazott 
meztelen vagy hosszú fehér fátylakba burkolt alakos töredékek alapján (12—16. kép). A lebegő férfi-és 
nőalakok könnyed légiességét fokozza megfestésük módja : jóformán körvonalazás nélkül, pasz
tell szinekből feldobott foltok domborítják ki az arcot és alakot. Lazán megfestett haj keretezi 
a fejet, amelyben a szem és száj érzékeltetése igen erőteljes, de szintén nélkülözi a rajzélességet. 
A végtagok és a ruharedő megfestésénél puha árnyékolást alkalmaztak. A kidolgozottság hiánya 
könnyed impresszionista felfogásból ered, s így az alakok festőiessége még jobban kidomborodik 
a rikító színű és merev keretsávok hátterében. 

A keleti traktus alakos ábrázolásai közül az 1941. évi feltárás feldolgozása során bemutatott 
Apolló-töredék az impresszionista stílus egyik legszebb példája.52 Ehhez egészen közeli analógiát 
ismerünk egy Genf melletti villa urbana fürdőszárnyából.53 Az alak kontraposzto testtartása, 

15. kép. Lebegő nőalak töredéke a 3. sz. helyiségből (2. periódus) 
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l6. kép. Nőalakkal díszített falmező töredéke a 
7. sz. helyiségből (3. periódus) 

foltokban összefoglalt megfestése, fény-ár
nyékos hatáskeltése az aquincuminál semmi
vel sem kvalitásosabb, csak a szinek erőtel
jesebbek a nyugati példán. 

A 3. sz. helyiség egyik freskótöredé
kén jobbra lépő nőalak körül elszórt virágok 
ismerhetők fel. Talán Flora alakját vetették 
itt falra, mint a közismert herculanumi fal
képen.54 Az alak mögül előtűnő türkizkék 
háttér valószínűvé teszi, hogy hasonló díszí
tésre gondolt a helytartói palota festője. 
Egy másik táblán szárnyas géniuszok 
és fehér színű pegazus szerepelhetett, 
amilyent Pannóniában már Balácáról is
merünk.55 

A lebegő alakok mellett az ábrázolás 
könnyedségét fokozza a táblákat szegélyező 
pálcákra csavart szalagok,56 szeszélyesen 
ívelő virágminták sora (5. kép). Mint a pompeji 3. stüus távoli leszármazottai kerülhettek a 
keretes színmezőkre. 

Most néhány szót a középmezőket lezáró és keretező frízről. A keleti traktusban legálta
lánosabb a 'peltamotivum alkalmazása.57 A türkizkék mezőben lebegő fehérruhás vagy meztelen 
alakok hátterében is ívesen hajló fehér peltadíszítést látunk. Néhol a pelta fríz asztragallosz-szerü 
gyöngysorral kombinálódik (9 — 10. kép). Az aranysárga színű füzérrel díszített mezőt vörösbarna 
peltamintás szegélysáv zárja le. I t t azonos színű tulipános mintával kapcsolódik.58 Ugyanezt a 
tulipánmintát a faltáblákat függőleges irányban osztó sávokról már ismerjük (10. kép). 

Minden helyiségben ismétlődött a lila alapra festett zöld indákból összefűzött és gyöngy
sorral variált motívum.59 Többféle zölddel és fehér-sárga fényekkel festették meg, mint a közép
mezőkre alkalmazott füzéreket (5. kép). 

Az egyik legérdekesebb fríz-motívum egy nagyobb kagyló töredékeiben csak a 3. sz. helyi
ségben került elő.60 Az élesen kontúrozott kagylót hatféle színnel (türkizkék, vörös, barna, fekete, 
fehér, sárga) festették meg. Különösen figyelemre méltó a kidolgozása, minthogy az árnyalás 
benyomását finom fröcskoléssel keltették, szintén a már említett szinek ritmikus váltakozásában 
(11. kép).61 : ' 

A kagylómotívum a falfestésen kívül stukkópárkányon is előfordul a helytartói 
palotában. A stukkók matricái az aquincumi polgárváros fazekastelepén készültek,62 így koru
kat pontos időhatárhoz lehetett kötni. A fazekastelep feldolgozója szerint a I I I . század leg
elején készültek.63 

A szóban forgó falfestési periódus magas színvonalát a tudatos és szinte raffinait ábrázolás
mód jellemzi legjobban.64 Nem tartozott az átlagos tehetségű provinciális festők közé az a mester 
vagy a műhely, aki a palota keleti helyiségsorát eredetileg kifestette. Azért hangsúlyozzuk, hogy 
„eredetileg", mert később sok évtizednyi használat vagy a fűtés javítása következtében restaurá
lásra szorult a falak díszítése ezekben a helyiségekben is, s akkor sem tértek el az eredeti elgondolás
tól és nem követtek divatosabb dekorációs stílusokat. Ahol az eredeti festés elpusztult vagy javí
tásra szorult, igyekeztek azt pontos másolattal pótolni vagy kiigazítani (pl. 7, 17. kép).Az eredeti 
színt az igyekezet ellenére sem sikerült azonban újra kikeverni.65 Különösen érdekesek számunkra 
az alakos átfestések, amikből az is kitűnik, hogy ekkor már sokkal rajzosabb technikával dol
goztak a térkitöltő elemek, valamint a stilizált mintás szegélycsíkok pótlásánál. Továbbá az 
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17. kép. Indadíszes fríz javított falsarka a 6. sz. helyiségből (3. periódus) 

eredeti patronok nem álltak már a mesterek rendelkezésére, s így sokkal ügyetlenebbül, szabad
kézzel festették a mintákat a falra.66 

Az aquincumi falfestészet során a javítgatás többféle módjával ismerkedtünk meg. Általá
nosan a korábbi falfelületre újabb alapozó réteget vakolnak s erre kerül rá a divatosabb, új minta. 
Néha a felső festésréteg leválasztható a korábbiról, s így több korszak ízlésének bizonyítékát 
találjuk rétegesen egymásra rárakódva. Legszebb példák erre Aquincumból a canabae északnyu

gati szegélyén feltárt Szél utcai díszes lakóház
ból valók.67 Három rétegű festéssel találkoztunk 
a canabae déli negyedében álló ún. Korvin Ottó 
utcai fürdő és lakóház helyiségeiben is.68 

Egy másik módszer szerint a régi, átfes
tésre szoruló falfelületet sűrűn beverik, beékelik. 
A következő falfestésréteg vakolata így rátapad 
a korábbi rétegre. Ebben az esetben mindig 
hézag támad a két vakolatréteg között, s az alsó 
réteg faldíszítése még világosabban felismerhető, 
— bár sérülten, mint a felület egyszerű rávako-
lása esetében. Ez az utóbbi módszer a I I I . szá
zadban igen elterjedt volt Aquincumban, amire 
számos példa mutat.69 Sajnos, a helytartói palo
tában az egyszerű átvakolást használták a fes
tők, ami majdnem minden esetben a felismer
hetetlenségig elkente a korábbi falfestés min
táját.70 

Az aquincumi kutatás szempontjából 
megemlítjük azt a megfigyelést, hogy a polgár-
és táborvárosban egyaránt több eddig feltárt 
épület falfestményanyagában ismertünk fel meg
tévesztésig azonos darabokat a keleti t raktus 
faldíszítósével. Pl. a Vihar utca sarkán álló 
több periódusú épületből még Nagy Lajos mu
ta to t t be több olyan alakos töredéket,71 amely a 
helytartói palota festőjének kezétől származ
hat . Egy több szakaszban megépített díszes 
lakóház a táborváros délkeleti sarkában a mai 
Szentlélek téren állott. Ealát azonos színű 
táblás, illetve sávos keretelésú színmezők díszí
tették. Az alakos festésből piros alapon fehér-
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18. kép. Bozettával díszített falmező javítása 
a 7. sz. helyiségből (3. periódus) 



19. kép. Lábazati festés a 46. sz. helyiség D-i. faláról (3. periódus) 

ruhás nőalak kar- és válltöredékei maradtak meg.72 Ugyanilyen piros alapra alkalmazott fehér-
tógás lebegő alak díszítette a polgárváros egyik nagyméretű lakóházát az aquaeductus mellett.73 

A laza ecsetvonásokkal megfestett nőalak akár a helytartói palota egyik nőalakjának párja 
is lehetne. •'" • , Л-

Mindebből tehát az tűnik ki, hogy egy mester vagy talán egész műhely települt meg ekkor 
Aquincumban. Talán éppen a helytartói palota dekorálására szerződtették őket, majd egymás
után kapták a városban a megrendeléseket. Aquincum virágkorát élte a III. század elején. A quad— 
markomann háborúk után rohamosan helyreállhatott a város gazdasági helyzete,74 amit többek 
között az is bizonyít, hogy az említett falfestések olyan helyiségekből valók, amelyeket a háborús 
pusztítások égésrétegére alapoztak, nem sokkal a katasztrófa után. 

3. PERIÓDUS 

A III. században a palotában lényeges átépítések, átalakítások, sőt bővítések történtek. 
Elsősorban a csatornázást említjük, minthogy a palota alatt húzódó, sokszor embermagasságú 
csatornahálózat burkoló tégláin а Ш . században itt dolgozó katonai műszaki alakulatok bélyegét 

20. kép. Lábazati festés a 46. sz. helyiség 21. kép. Lábazati festés a 47. sz. helyiség 
DK-i sarkában (4. periódus) K-i falán (4. periódus) 
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22. kép. Indadíszes falrészlet a 46. sz. helyiségből (3. periódus) 
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olvassuk.75 Ezek szerint ekkor épült meg a belső udvar déli részén egy víztorony,76 innen látták el a 
fürdőrészt is vízzel, tehát a vízcsőfektetés kapcsán a fürdőszárnyban is alapos átalakítások történ
tek. Továbbá a víztorony táplálta vízzel a belső udvar díszmedencéjét, az északi szárny nympheu-
mát és a keleti t raktus mellékhelyiségeit is (13, 15, 45. és 48. sz.). A csatornázással járó építkezések 
során erősen megemelték néhány ponton az udvar szintjét, s erre az elplanírozott rétegre77 épültek 
rá a nagy szentély körül ekkor létesített toldaléképületek, pl. 77. számmal jelölt tanácsterem stb. 
Mindebből következik, hogy a felsorolt helyiségekben, amelyeknek faltégláit a I I I . század első 
felénél korábban nem készíthették, a festés sem származhatik korábbról. így ezt az egységes, zárt 
stiláris csoportot már biztos terminus post quem datálja. 

A hosszú folyosókban három részre tagolt a faldíszítés, mint a keleti szárnyban ; lábazati 
rész, középmező, felső lezáró sáv jellemzi a falak beosztását. S ezt a hármas tagozódást össze
hangolja egy széles, azonos vastagságú piros-fehér duplasáv, amely egységesen kereteli mindhá
rom falrész díszítését (37. kép ; rekonstrukció). 

A hosszú folyosók eredeti helyén talált festését nem írjuk le újból, hiszen már többször 
történt róluk említés az irodalomban. Értékelésükkor csak annyit említünk meg, hogy a lábazati 
rész téglalapokra osztott beosztásában az egyes táblák méreteinél semmiféle törvényszerűséget 
sem állapíthattunk meg. A táblák hossza változó, márványozásuk különböző technikával történt, 
minden tábla más-más színű, de nem ismétlődik ritmikusan. Legtöbb esetben élesen körvonalazott, 
különböző nagyságú, tojásdad idomok töltik ki a téglalapot, néha minden függőleges határolás 
nélkül megy át ez a minta egy hullámvonalasán árnyalt elütő színű mezőbe. Foltos színű alapon, 
zegzugos, szabálytalan vonalakból alakul ki a következő tábla díszítése, de több ízben ismétlődik 
csupán a ferde egyenesek tarka, sávos mintája is. Ezek fölött egyszínű, nagyméretű keretsávos 
téglalap alakú mezőket látunk. A felső lezáró fríz tábláit szintén különböző színű és fajtájú márvá-
nyozás tölti ki, a lábazati márványozásnál leírt változatos rajzú ós színű megoldásokkal. A hosszú 
folyosók díszítésénél egyetlen esetben sem tapasztaltuk, hogy a középmezőket bármilyen alakos 
díszítés, növényi ornamentika vagy bármilyen egyéb térkitöltő elem díszítette volna. Éppen így 
nélkülözi ez a stílusirány mindenfajta építészeti elem szerepeltetését. 

A 46. sz. helyiség díszítése részben azonos a 17. és 26. sz. folyosó dekorációjával, részben 
azonos motívumok többféle variálása teszi még változatosabbá a belső térhatást. 

A lábazati rész márványozott tábláira számtalan példát hozhatnánk fel a nyugati provin
ciákból is, de a közös stílusirányon belül a megfestés módjában az aquincumi díszítéshez leg
közelebb kisázsiai analógiák járnak.78 Dura-Europos egyik mithraeumában, több keresi kata
komba falán találunk hasonló tojásdad idomokkal telezsúfolt táblákat ; az aquincuminál elnagyol
tabb, de erőteljesebben megfestett motívum színösszeállítása is szorosan az aquincumi mellé 
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24. kép. Geometrikus díszítésű falrészlet a 46. sz. 
helyiségből (3. periódus) 

23. kép. Növényekkel díszített falrészlet a 46. sz. 
helyiségből (3. periódus) 



25. kép. Vízinövényekkel díszített falrészlet a 46. sz. 
helyiségből (3. periódus) 

állítható. A kisázsiai analógiákat Rostovzeff 
a Severusok korára keltezte.79 Aquincumban 
több táborvárosi épületben találunk a hely
tartói palota folyosóival azonos falfestést,80 

s ezek is mind a H L század közepén készül
hettek. 

A 46. sz. helyiség jellegzetessége, hogy 
a középmezőt különböző fajta márványozással 
díszítették. Ehhez a megoldáshoz is számta
lan példát hozhatnánk fel, hiszen az inkrusz-
tációs stílus legtisztább képviselői éppen Pan
nóniában terjedtek el ebben az időben, — amint 
azt már Nagy Lajos megállapította.81 Az aqu
incumi korabeli faldíszítés apróbb jellegzetes
ségei révén eltér a nyugati, de a keleti provin
ciák hasonló festésétől is. Ostiából a I I I . század 
legelejéről több épületet ismerünk, amelynek 
falbeosztása párhuzamba állítható a helytartói palotáéval,82 de csak a falbeosztásban, minthogy 
az itáliai falfestészetben sehol sem látunk még ebben az időben kontúrélességű márványután
zást, ami pl. a helytartói palota falmezőit betölti. 

A nyugati provinciákban megvan ugyan a márványozás, viszont a lábazati rész és a felső 
fríz díszítése tér el az aquincumitól. Ott ugyanis a lábazat díszítésében többnyire növénydíszes 
táblák vannak beiktatva a márványozott táblák közé,83 — ez még az I. századi vízinövény-stílus 
késői továbbélése,84 ami nálunk teljesen hiányzik a I I I . században. A növényi motívumok, elég 
kontúrosan és mereven kidolgozva előfordulnak a helytartói palota 46. sz. helyiségében is, — de 
mindig a középmezőben, sohasem a lábazaton (pl. 2 2 - 2 3 , 2 5 - 2 6 . kép). A római birodalom 
egyéb tartományaiban is elterjedt ekkor már az ún. 2. inkrusztációs stílus, amelyről még Nagy 
Lajos megállapította, hogy a I I I . század elején Aquincum és Kelet-Pannónia fő falfestési el
járása volt. A többszínű csíkozással bekeretezett, márványutánzással kitöltött síkidomokat 
(27—28. kép) erősen leegyszerűsített indás díszítés tagolta.85 Ezenkívül vízinövényekre 

26. kép. Indadíszes fal-
mező részlete a 46. sz. 
helyiségből (3. periódus) 
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27. kép. Márványimitációval díszített keretsáv a 46. 
sz. helyiségből (3. periódus) 

emlékeztető levélmotívum is előfordul a márvány-
utánzatú táblák elválasztó sávjában a 46. sz. 
helyiség közép falmezőjón. Az egymáshoz kapcso
lódó három- és négyszögek közt térkitöltő szerepe 
lehetett a márványutánzással megfestett csiga
vonalaknak (24. kép), párkányszerűen kiugró 
többszínű sávoknak.86 

Minthogy a falak középmezejéből egyetlen 
téglalap sem maradt ránk teljesen épen, a fal
mezők magasságát nem sikerült rekonstruálnunk, 
csak a táblák szélességéről tudjuk, hogy 1,50—2 m 
között váltakoztak. Nem látjuk eldöntöttnek azt 
a kérdést sem, hogy a helyiségek padlóterének 
közepére hullott vakolattöredékek a folyosók 
falán húzódó legfelső sávot díszítették-e a római 
kori faldekoráció jellegzetes ,.,fríz" megoldásában, 
vagy pedig a mennyezet dekorálásához tartoz

tak.87 Mindenesetre megjegyezhetjük, hogy stukkót a helytartói palotában csak elvétve találtunk,88 

ezekben a helyiségekben nyomuk sem volt. 
A balácai falfestészet és faldíszítés rekonstruálása során Rhé Gy. következtetett a helyiségek 

magasságára is, s arra a megállapításra jutott , hogy 2,50 m-re tehető a szobák magassága.89 

A helytartói palota folyosóin helyenként 2 m magasságig megvolt az eredeti festés a falon, aminek 
kiegészítéséből önként következik, hogy a helyiségek legalább 3,50—4 m magasak voltak. Balácán 
boltíves fedőszerkezetre gondolt Rhé Gy., s ezt ívesen hajló vakolatdarabok is alátámasztották.90 

A helytartói palota folyosóinak több száz darabból álló töredéke közt egyetlen íves darabot sem 
találtunk. Sok kazettás töredék vakolatrétege ma is lapos, peremes tetőtéglára tapad. A rekon
strukció lapos mennyezetet kívánna, ami annál is figyelemreméltóbb, minthogy a felső részek ka
zettákra osztott falfestése tulajdonképpen mennyezetre kívánkozik (29 — 31. kép).91 A kazetták mére
téből kitűnik, hogy a felmenő falak felső sávjában egy-egy faltáblának megfelelően két-két kazetta 

28. kép. Különböző fajta már
vány ozások a 46. sz. helyiség 
lábazati festéséből (3. periódus) 
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29. kép. Kazettás beosztású mennyezet részlete a 46. sz. helyiségből (3. periódus) 

képzelhető el (37. kép; rekonstrukció). Ilyen kazettás beosztást egyébként már a Severusok római 
bazilikájában ismerünk boltíves mennyezetről is.92 Számos római katakomba mennyezetét díszíti 
azonos beosztású kazettázás.93 A trieri katakombában már a középmezőre kerül a durván elnagyolt 
kazettás beosztás,94 akárcsak a kisázsiai katakombák kettős beosztású falán,95 ahol a kazettás 
mező fölött alakos díszítés következik. 

A szóban forgó kazettás díszítés kisebb-nagyobb körökből, illetve ezek kapcsolódásából, 
valamint nyolcszögek rendszeréből áll (33. kép). Az élesen kontúrozott mintát négyzetes háló
rendszerbe rajzolták bele. A hálók középpontjában ma is jól látszik a körző hegyének helye, 
valamint a kör kontúrjának előkarcolása. A nyolcszögek keretelése között kimaradt sávba a stuk
kókról jól ismert klasszikus asztragallosz-minta egészen durva leegyszerűsített változatát festették 
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30. kép. Gyöngysor mintás 
keretsáv töredéke a kazettás 
díszü mennyezetről 
(3. periódus) 

piros-fehér árnyalással, érzékeltetve a gyöngysor domborulatát. Ilyen megoldást több ízben lát tunk 
más provinciák falfestészetében is, többek között egy rhaetiai villa ívesen lezáródó á*blakkeretére 
festették hasonló architektúra utánzatát.96 Aquincumban egy táborvárosi díszes épület ajtónyílása 
mellett hevertek félpillért utánzó falfestmény-töredékek, a helytartói palota gyöngysor-mintájával 
azonos színű és díszítésű festéssel.97 Nagy Tibor egy Ulcisia Castra-beli épületnél tár t fel ugyan
csak oszlopfaragást utánzó falfestést.98 

A hosszú folyosók kazettás festésének érdekessége, hogy a kazetták találkozásánál rózsák 
teszik változatossá a merőben mértani díszű mintát, s ezek fehér-vörös foltja szabadkézzel meg
festve, a patronos mintának valamilyen aránytalanságot kölcsönöz (30. kép). 

Ugyanennek a kazettás, sokszögű beosztású mintának többféle változatát találtuk a 46. sz. 
helyiségben. A terem északi, L alakú kiugrásában pl. a nyolcszögek sorát vörös sáv szegélyezte, itt 
tehát, fríz-szerű megoldásban szerepel ugyanaz a minta, valószínűleg az alaprajzi adottságok 
kívánták ezt a változatot (35. kép). .}.. 

31. kép. Kazettarészlet 
a 46. sz. helyiségből 
(3. periódus) 
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32. kép. Hálóbeosztású falrészlet a 46. sz. helyiségből (3. periódus) 

A 46. sz. helyiségben a nyolcszögű kazettás díszítés jellegzetessége, hogy egy körökkel díszí
te t t hálómintával szerepel együtt. A nyolcszögű kazetták a kisebb-nagyobb körökkel összefonód
nak. A körös hálómintát ugyanabba a méretű négyzetes hálórendszerbe állították bele, mint 
amilyenről már a kazetták leírásánál szó volt. Festésük is ugyanazokkal a színekkel történt, 
mint a nyolcszögű mintáé, eltérés mutatkozik azonban a díszítés egész felfogásában, amennyiben 
a kazettás festés élesen kontúrozott mértani díszével szemben a körök belsejében és a metszés
vonalak mentén páros levelekből álló vörösbarna, illetve világoskék szegélydíszt alkalmaztak. Ez 
a sűrű, babérlevélszerű keretelés dússá és egyben nyugtalanná teszi az egyébként csak mértani 
idomokból összefűzött mintát (32, 34. kép). Ennek a hálódíszítésnek további barokkos jellegét 
csak növeli az, hogy több kör találkozásánál a különböző színű metszésvonalak is találkoznak, s ezt 
a pontot kis fehér körrel jelölték. 

Ezzel a mintával már találkoztunk Aquincumban a polgárvárosi amphiteatrum melletti 
Nemesis-szentélyben," — ahogy ez Kuzsinszky Bálint alapos leírásából kitűnik. A szentély a I I I . 
század első feléből származik. Ez a párhuzam azért is figyelmet érdemel, mert az aquincumi neme-
saeumot egy keleti származású gazdag kereskedő építtette,100 s a szentélyben elhelyezett fogadalmi 
kövek mindegyikén keleti hangzású neveket olvasunk. A kis szentély különleges faldíszítésére eddig 
csak kisázsiai párhuzamokat ismerünk,101 sőt a körös hálódíszű mintán kívül a helytartói palota 
hatszögű kazettás faldekorációja is csak a Fekete-tenger partvidékének I I I . század első felére 
tehető falfestészetéből ismert. Nem lehetetlen, hogy akkor, amikor a Severusok alatt Aquincum 
lakosságának kereskedő rétegében olyan nagyszámú a keleti elem, amikor a városban görög és 
kisázsiai orvosokról, színészekről, zenészekről hallunk,102 sőt maga a helytartó is Kisázsiából 
származik, kisázsiai festők is megtelepedtek a virágzó fővárosban. 

Az architektúrát, illetve stukkót utánzó kazettás falfestést a 46. sz. helyiségben az egyik 
legszebb szegélydísz zárja le. Ez feketével és sárgával megfestett maeanderszalag, amelyben térkitöltő 
elemként kék-fehér csillag, illetve stilizált virág szerepel (36. kép). Hasonló maeanderdísz a 
virunumi thermák falfestése közt is előfordul,103 Pannóniában eddig nem ismerjük párját. 

A 46. sz. helyiség jellegzetes falfestményének több motívumát találjuk együttesen az egyik 
I l i . századra tehető aquileiai mozaikon.104 A kazettás beosztás mellett elválasztósávként szerepel 
a maeanderszalaggal kitöltött sáv, ennek másik oldalán egy geometrikus minta, amelynek kétszínű 
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33. kép. Kazettamintás falrészlet a-17. sz. folyosóból (3. periódus) 

felületét Aquincumban egy Vihar utcai épület falára festve találtuk.105 Utóbbi a virunumi thermák 
egyik helyiségének falán is előfordul. H. Kenner ezt a falrészt tévesen már az V. századra datálta.106 

A két szállal futtatott, virágdíszes maeanderszalag balácai falfestményen is előfordul.107 

Aquincumban eddig csak stukkópárkányról ismerjük ezt a maeandermotívumot.108 A helytartói 
palotában egyébként az egyik mozaikpadlót is maeandermotívum díszíti,109 ennek perspektivikus 
megoldása azonban semmiképpen sem hozható összefüggésbe a 46. sz. helyiség fríz díszével. 

A 46. sz. helyiség D-i falának lábazata ritmikusan táblás beosztású (19. kép). A középmező 
növényi díszu táblái márványozással borított táblákkal váltakoznak. A mennyezet kazettái, 
illetve hálómintája színben hangolódik össze a lábazattal és középmezővel. Az egész fal díszí
tésre ugyanis a sötét kevert színek jellemzőek. Fekete, sötétkék, vörösbarna, szürke és barnászöld 
mellett sárga és világoskék csak másodsorban jöhet számításba. Különösen homályos és komor 
lehetett a helyiség díszítése, ha azt vesszük, hogy a feltűnően magas terem csak felülről kapha
tott némi világítást, hiszen keletről és nyugatról helyiségek közé ékelődik, északról egy világítás 
nélküli kis átjáró szoba nyílik belőle, ahol ajtónyílásnak nyoma sincs, dél felé egy fedett folyosó 
húzódik, s így innen sem kaphatott sok fényt a terem (vö. : a palota alaprajza és a 37. kép). 

Ebben az időben, amikor a 46. sz. termet először kifestik, a K-i traktusban már kisebb 
javítgatásokat végeznek a fent leírt módon a korábbi falfestésen. Ekkor kerülhetett pl. a 7. sz. 
helyiség keleti falának legfelső sávjára egy oda nem illő téglalap alakú tábla virágos mintája, ami
nek párját a 46. sz. teremből ismerjük. 

4. PERIÓDUS 

A palota utolsó lefesteséről maradt a legtöbb nyom a különböző helyiségekben. A déli 
szárnyban minden egyes helyiségben az utolsó festéskorszak dekorációja maradt meg, az ehhez 
csatlakozó 26. sz. folyosóban egyes szakaszokban későbbi javítgatás során került a falakra ez a 
késői festés. A belső nagyudvar fedett körül járóját a hosszú folyosóktól eltérően csak ebben a 
késői szakaszban festették le, itt kétféle festésrétegnek nyomait nem találtuk. Az északi szárnyon a 
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34. kép. Hálómintás mennyezet részlete a 46, sz. helyiségből (3. periódus) 
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35. kép. Kazettás beosztású fríz a 46. sz. helyiségből (3. periódus) 

47—49. sz. díszes helyiségekből maradt meg falfestés ebből a korszakból, valamint a fürdőrész 
57. sz. helyiségében. 

A helytartói palota utolsó lefestósének egyik legszebb falrésze a 24. sz. kapuátjáróból 
maradt ránk. Vörössel kereteit lábazati rész fölött fehér alapon zöld és vörös keretelésű körök 
képezik a mintát (39. kép), majd minden egyes kör közepében szabálytalanul megrajzolt stilizált 
virágminta sárga színnel. Ez a virágminta egy előző korszakban divatos, ún. päonia minta 
elkorcsosult maradványa. Szabadkézzel festették a körzővel meghúzott körök közepébe, így min
den egyes virág rajza más és más. Ugyanilyen szabálytalanok a körök között látható inda-, illetve 
levélcsomók. A körös minta lazán beborítja az egész fal felületét, így „tapétázás" benyomását 
kelti. 

A 24. sz. helyiség stilizált virágmintájával azonos virágdísz került elő a 83. sz. tojásdad 
alakú kis fürdőmedence falán az északi fürdőszárnyban. Az eltérés csak annyiban mutatkozik, hogy 
a 24. sz. helyiségben vörösbarna alapon fehér-kék kis virágcsomókat látunk, a medence falát kék 
alapon vörösbarna-fehér virágcsomókkal szórták tele. A virágok közét sűrűn kitöltötték kétféle 
zölddel árnyalt levelekkel. A virágos töredékek közt néhány alakos töredék is előkerült a medence 
törmelékanyagában. Az egyiken feltartott karú, ruhátlan nő vállrésze látható, a vörösre festett 
haj néhány tincsével (38. kép). A másik két kisebb töredék is ruhátlan nőalakok ábrázolásához 

36. kép. Maeanderszalaggal díszített fríz a 46. sz. helyiségből (3. periódus) 

127 



37. kép. A 17. sz. folyosó Ë-i végének rekonstrukciója (3. periódus) 

tartozhatott . E néhány töredék alapján nem következtethetünk az ábrázolt jelenetre. Minthogy 
azonban több különböző alakhoz tartozó feltartott kar- és vállrész is szerepel töredékeink közt, 
arra gondolunk, hogy esetleg a három grácia közismert ábrázolását110 festették a medencébe 
levezető lépcsővel szemben álló falrészletre. 

Az alakos töredékek technikájához azt a megjegyzést fűzzük, hogy az eltérést mutat 
a K-i traktusban előkerült foltosán megfestett lebegő alakoktól. A medence nőalakjait 
határozott vonásokkal körvonalazták, a bágyadt színű tagok árnyalása egészen finom ecset
vonásokkal történt. Ez a kissé plakátszerű, merev ábrázolásmód a I I I . század közepére jellem
ző,111 a birodalmi stílusváltozások törvényszerűségeinek következménye. A I I I . század elejétől 
kezdve ugyanis a formák mindinkább leegyszerűsödnek, a részletek elmosódnak, az összefoglalt 
formák nagyobb egységeit éles körvonalak hangsúlyozzák. Ezek a jellemvonások a képző
művészet minden ágában megnyilvánulnak, a szobrászatban a síkban való ábrázoláshoz, a 
falfestészetben az ún. tapétamintához vezetnek. Aquincumban az egyik táborvárosi magán
fürdő nagyobb termét díszítették hasonló stílusú vadászjelenettel.112 Az alakok mögött itt is 
levelekkel teleszórt egyszínű háttér szerepel. 

Sajnos, a fürdőszárny medencéinek falfestéséből alig maradt ránk rekonstruálható leletanyag. 
A nagyméretű, ellipszis alakú medence falát, valamint a szomszédos állatalakos mozaikkal díszített 
padlójú helyiséget a 83. sz. helyiségnél leírt erősen stilizált virágokkal és levelekkel díszítették. Erre 
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38. kép. Nőalak vállrésze a 83. sz. medence 
faláról (3. periódus) 

a tapétaszerű falfestésre, éppen úgy, mint a 
kazettás faldekorációra, kisázsiai mintaképek 
szolgáltatnak párhuzamot a I I I . században.113 

Az egyik augsti fürdőhelyiségben mereven 
körvonalazott halász jelenetet festettek.114 

Az alak mögött a háttérben szkematikusan 
vázolt kisebb-nagyobb halak töltik ki a 
teret. A jelenet színösszeállítása és kontúros 
megoldása erősen emlékeztet a helytartói 
palota medencéinek I I I . századi faldekorálá
sára. 

Á tapétaminta, ha jól megnézzük, 
az előző korszak kazettás falbeosztásából 
önként következik, amennyiben tovább egy
szerűsödnek a formák. A dús és komor 
színösszeállítással szemben kiáltó ellentét

tel jelentkeznek azonban a fehér alapra 
vékony vonalakkal skicc-szerűen felvázolt díszítőmotívumok. Mégis, éppen a „tapétaminta" 
korhatározása körül zajlottak a legélesebb viták a késő antik művészettörténetben,115 

míg alig néhány évtizede F . Wirth a római Acilius katakomba falfestészetének vizsgálata 
során kimutatta, hogy a freskók I I I . századra tehető faltéglákra, illetve feliratos kőanyagra 
készültek.116 

39. kép. A 24. sz. kapuátjáró tapétamintás festése (4. periódus) 
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40. kép. Virágmintás töredékek a 29. sz. helyiségből (4. periódus) 
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Aquincumban különösen elterjedt ez a díszítésmód, a megfelelő provinciális eltérésekkel. 
Nagy L. még nem ismerte fel a minták összefüggését, a díszítésmód rendszerét s így korhatáro
zásukkor sem állt biztos alapon. W. Drack mutatot t rá arra, hogy a Pannónia Inferiorból régóta 
közismert minták a tapétázás rendszeréhez tartozhatnak.117 

A nagy stílusirányon belül az aquincumi tapétaminták jellegzetessége, hogy egy korábbi 
korszak ún. paoniamintáját ismétlik a falfestők unos-untalan.118 Ezt azért említjük meg, mert a 
korábbi periódusokban a helytartói palotában paoniamintás díszítés nem fordult elő, tehát ez az 
egyébként birodalomszerte divatos minta nem egy helyi továbbélésként került aquincumi fal
festményekre, hanem külföldi mintaképek másolataként. 

41. kép. Vörös-zöld festésű falrészlet a 26. sz. helyiségből (4. periódus) 

Ezt a motívumot kivéve a helytartói palota e késői díszítéscsoportjára éppen az 
jellemző, hogy a korábbi periódusok mintáit a megváltozott stílusban folytatja, pl. a gyöngy-
soros osztósávokat, a virágos szegélymintákat, csak az előző korszakoktól eltérő színösszeállítás
ban (43. kép). 

A 24. sz. kapufolyosó mellett a 27. számmal jelölt szentélyben csak a lábazati rész eredeti 
festése maradt meg s fölötte keskeny sáv a középmezőből. A lábazati rész érdekessége, hogy 
vörös nyerstégla-utánzat díszíti. Ezt a díszítésmódot közelebbről egyik inter cisai épületből ismer
jük, amelyet még a század elején Hekler Antal tár t fel.119 A díszítés a legutolsó felfogás szerint a I I I . 
században készült. A felmenő falakat az intercisai példán márványutánzással dekorálták. 

A téglafal-utánzat egyébként nemcsak Pannóniában terjedt el a keleti mintaképek alap
ján,120 hanem már néhány évtizeddel korábban magában Itáliában is. Ostiából és Pompejiből az 
épületek külső falán kváderfalas utánzatokat látunk vörös kontúrozással vagy fehér-vörös 
sakktáblaszerű megoldással festve.121 

A I I I . század második felében a helytartói palotában a belső nagyudvart kisebb beépí
tésekkel szűkítik le. A 46. helyiség keleti oldalát elfalazzák (20. kép), s ettől délre a fülkékkel 
díszített 47. helyiséget alapjaiban átépítik.122 A déli szárnyon a kapunyílások és átjárók körül 
történnek módosulások. I t t is korhatározó adatokat szolgáltatnak tehát az ásatási megfigyelések. 

Márványutánzás látható a sima vörös színű lábazati rész fölött a belső nagyudvar fedett 
körüljárójának falán. A díszítés elsősorban az ún. „víztorony" falfestésénél, illetve az ehhez csat
lakozó K—-Ny-i irányú falon maradt meg a legjobb állapotban (42. kép). A táblákra osztott fal
mező márványozása fehér alapon piros-sárga-fekete vagy világossárga alapon fekete-barna-
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life 
vörös vonalkázásból áll. Ez a vonalas megoldás az eredeti márványra még csak nem is emlékez
tet, egyszerűen az előző korszakok díszítésmódjának szkemátikus leegyszerűsítése. 

Tovább egyszerűsödik ebben a korszakban a kazettás minta is, illetve ennek térkitöltő asz-
tragallosz motívuma. Az egyes gyöngyszemeket most már nem árnyalják két színnel, hanem egy
szerű piros pettyek sorát tagolják a háromszirmú stilizált virágok (43. kép). A korszak ízlésének 
megfelelően az egész falfelület színezése is néhány alapszínre korlátozódik. Fehér alapon piros és 
zöld festék mellett elvétve a világoskéket is használják. A keretelóst erőteljes fekete körvonalazás 
teszi még merevebbé. Ugyanezeket a színeket és merev vonalvezetést figyeltük meg több aquincumi 
épület falfestésénél, amelyről már e korszak tapétamintás faldekorációja során említést tet tünk. 

Az előbb vázolt mintákkal javítgatások történtek a korábbi falfestéseken a palota némely 
pontjain. így pl. a ,,hosszú folyosók" találkozásánál, ahol az utolsó periódusban az ásatás során 
főfalak átépítését lehetett megfigyelni.123 Az előző korszak színes kazettás és táblás díszítését 
feltűnő módon helyettesíti a fehér alapra festett feketével kontúrozott minta. Ugyanez a szegély
dísz került elő a 47. sz. fülkékkel díszített sokszögű teremben is. A lábazati rész festése fehér alapon 
szivárvány színű márványozással történt, de a keretes táblák fehér alapján néhol piros fröcskölt 
minta érzékelteti a márványozást, fölötte a fehér alapon piros keretelésű táblás beosztás kezdő
dik. A he]yiség padlóján gyöngysorral díszített sávos minta és fehér alapon piros-zöld elszórt 
növényi dísz látható (21. kép). Az ásatás során kitűnt, hogy ebben a helyiségben alapos átépíté
sek folytak ; a padló terrazzóját két ízben is megújították. Az utolsó alkalommal vastag törme
lékréteg jelzi a szintemelés magasságát, ebben a díszes épülettraktusban is, az északi szárnyon. 

A fürdőrész festéséből csak a lábazati részen találtunk valami nyomot, a magasabb falak 
díszítéséből szinte cm-esre morzsolódott töredékes vakolathalmaz maradt csak meg, az épületrész 
többszöri kiásása és bolygatása következtében. Minthogy a múlt században éppen ezt a részt 
tisztították ki több ízben is, szinte biztosra, vehetjük, hogy azok a sokat emlegetett freskódarabok, 
amelyeket a császári gyűjteménynek ajándékoztak, innen származhattak.124 A 83. sz. helyiség, 

42. kép. Részletek a 24. és 49. sz. helyiség lábazati festéséből (4. periódus) 



m 
valamint az 57. sz. ellipszis alakú medence türkizkék falmezője azt mutatja, hogy a festők a 
keleti traktusfal képeivel igyekeztek összhangban maradni. Az alakok lapos és kontúros kidol
gozásmódja, az árnyékolás vonalas kivitele azonban elárulja az alakos falmező korát, amit a I I I . 
század közepénél semmi esetre sem tehetünk korábbra. Ez a kontúros megoldás, a felületek 
összevont ábrázolása, plakátszerűvé teszi a falképeket,125 s a korszak minden művészeti alkotását, 
a szobrászatot, építészetet is beleértve. Aquincumban eddig a Korvin Ottó utcai fürdő vadász-
jelenetes falfestménye szolgáltatja erre a kontúros, extraháló stílusirányra a legjobb helyi példát. 
Az alakok megfestése már minden naturalisztikus vonástól mentes. 

A 83. sz. kagyló alakú medence lépcsőjével szemben levő fal tövében találtuk az említett 
alakos freskótöredékeket, így különösen monumentálisan hathat tak az egyébként szúk térben a két-

43. kép. Keretdísz a 49. sz. helyiségből (4. periódus) 

harmados méretben ábrázolt nymphák vagy gráciák. A falakat egyébként körben a kék alapot 
teljesen beborító virág- és levélminta díszítette, az un. „tapétaminta" jellemző stílusában. 
. Mint említettük a I I I . század második felében ez a legáltalánosabb díszítésmód a római 

birodalomban. Díszesebb kivitelben és majdnem ilyen egyszerű változatában megtaláljuk róma
városi katakombákban,126 valamint germániai és noricumi épületek fennmaradt falfestésén.127 

Aquincumban az eddig feltárt épületeknél eddig hat ízben állapíthattunk meg tapéta
mintás dekorációt.128 Színük minden esetben fehér alapon vörös-zöld kereteléssel történt. Már 
máshol szó volt arról, hogy mind a hat aquincumi azonos stílusban megfestett épület kora a I I I . 
század második fele. 

: Későbbi beépítések során került a falra a fürdőszárny északnyugati sarkában húzódó 
néhány helyiségben a fehér alapon festett szabálytalan vörös vonalakból álló falfestés (41. kép). 
Á falak lábazati részén fennmaradt eredeti festés itt mindenütt vörös sávokkal körülhatárolt 
táblákhoz tartozott. Ilyen vörössávos keretelés — fehér alapon — körvonalazta az ajtónyíláso
kat is, 
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Ennek a korszaknak festése egészen gyenge kivitelű. A vonalak szabálytalanok, különösen 
a magasabb részeken — amint azt a mennyezethez csatlakozó falrészek maradványai bizonyítják — 
valósággal görbék, befejezetlenek, egy-egy csík vastagsága sem egyenletes. A vörös szín barnás 
árnyalatú, a kékek szürkének hatnak, a növényi ornamensek zöldje helyenként sárgásbarna benyo
mást kelt, anélkül, hogy a festők bármilyen tudatos árnyalásra törekedtek volna. Az alapozás 
durva szemcséi a legfelső réteg díszítésén is áttűnnek. Viaszolásnak, simításnak nyoma sem érzik 
ennek a korszaknak falfestésén. 

Míg a tapétamintás megoldás elsősorban a nyugati provinciákban terjedt el az itáliai 
katakombafestészet derivációjaként, a kisázsiai példák azt mutatják, hogy a keleti tartományok
ban ugyanakkor elszórt virágminta borítja a falakat. Aquincumban érdekesen keveredik ez a 
két irány egyszerre, egy-egy falon, így pl. a helytartói palota 47, 46, 27, 24. sz. helyiségeiben egymás 
fölött, illetve egymás mellett szerepel a kétfajta díszítésmód. 

Magán a virágokkal beszórt falfelületeken belül is kétfajta megoldással találkoztunk. A leg
több esetben kis zöld levélcsomók közt piros és kék, esetleg csak egyszínű vörös virágok ismétlődé
séből áll a díszítés (40. kép). Egy másik megoldás szerint árnyképszerűen csak fekete virágok 
és levelek borítják a falat. Pl. ilyen lehetett a 27. sz. helyiség falán a vöröstéglás lábazati rész fölött, 
valamint a 47. sz. helyiség felső falbeosztásán (43. kép). 

A többféle stílus néhol egy-egy helyiségen belül is előfordul. Pl. a 46. sz. helyiségben külön
böző periódusok festése maradt meg a terem különböző falain. A déli fal 3. periódusának 
dús színű, komor díszítése mellett különös ellentót lehetett a 4. periódus fehér alapozású, 
kontúrosan megfestett szegényes faldekorációja. 

Részben a fent leírt ásatási megfigyelések összegezése, részben az aquincumi 
párhuzamok korhatározása alapján megállapíthatjuk, hogy a helytartói palotában a I I I . század 
hatvanas éveiben, talán Gallienus uralkodása alatt, folytattak utoljára javítgatásokat, kifes-
téseket. Néhány évvel az épület bizonyára költséges helyreállítása és felfrissítése u tán a 
palotát elhagyják lakói. Ennek okát eddig még nem látjuk világosan. Biztos azonban az, 
hogy a római birodalmi közigazgatás képviselői soha többé nem használták reprezentatív 
célokra az épületet. 

* 

Miután a helytartói palota falfestészeti anyagát korszakokra bontottuk, önként adó
dott a kérdés, milyen stílusváltozások tükröződnek a palota falfestmény-anyagában a, lefolyt két év
század alatti: Milyen kézműves mesterek, illetve műhelyek vettek részt az épület dekorálásánál? 

Talán merésznek tűnik az a kísérletünk, hogy a I I I . század faldíszítései alapján néhol 
íálféstő műhelyek vagy egyes helyi mesterek kezenyomát véltük felismerni a palota dekoráció
jában. A római kori felfestészetben — mint arra W. Drack a közelmúltban figyelmeztetett — 
a pompeji és rómavárosi falképek alapján is csak kísérletek történtek az alkotóművész személyé
nek megállapítására.129 Véleményünk szerint azonban a mesterkérdés szempontjából nem hasonlít
ható össze egy későcsászárkori határmenti kisváros művészete a római birodalom nagy 
művészeti centrumaiéval az itáliai aranykorban.130 Aquincumban — a II.—III. századok 
fordulóján — számtalan építési felirat és már eddig is feltárt gazdagon díszített lakóház és 
középület bizonyítja, hogy a város viszonylagos virágkorát élte, amikor valóban áldoztak 
a belső dekorációra,131 s talán versengtek a tehetős polgárok egy-egy tehetségesebb művész 
foglalkoztatásáért. Egyszerre egy-két festőműhelynél több egy ilyen kis városban mégsem élhetett 
meg az épületek dekorálásából. Ha tehát egy emberöltőt betöltő időközből — mint pl. a I I I . 
század elején vagy közepén erre Aquincumból adataink vannak — több, mint féltucat épületben 
azonos stílusban kidolgozott és azonos mintakönyvek után megfestett faldekorációt ismerünk, 
megkísérelhetjük azt a feltevést, hogy itt egy műhely vagy ugyanazon mester munkájával számol
junk. Természetesen további kutatások részletesebb eredményeket hozhatnak, amennyiben 
Aquincumon kívül a környező nagyobb településekről ismerni fogjuk az épületek díszítését, s így 
Aquincum környékéről is rendelkezésünkre fog állni összehasonlító anyag. 
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Kezdetben a palotában dolgozó falfestők mintaképek után dolgoztak. A falmezők beosztása 
azt bizonyítja, hogy pontos felmérések előzték meg a minták kidolgozását. Még a III. század 
elején is patronokkal festik meg az ismétlődő mintákat.152 A falakra vázolt hálóbeosztás, körző és 
vonalzó használata mind arra mutat, hogy alapos és gondos munkára törekedtek a mesterek. 
Az első periódus Hadrianus kori művészi kivitelű festésére megfelelő párhuzamot nem is talál
tunk Aquincumban. Talán csak az építtető helytartó számára dolgozott a városban a palota 
dekorálásával megbízott mester. A második periódus magas színvonalú teljesítményével még 
mindig kiemelkedő helyet biztosít magának a város képzőművészetében. A palotában előkerült 
művészi szobrok és dísztárgyak mind ebből a korszakból, vagyis a II.—III. század fordulójáról 
valók,133 s így csak fokozták a gazdagon kifestett termek fényűzését. A dekorálást végző 
festők kezenyomát még néhány díszes kivitelű aquincumi épületben is felismertük. Az átlagosan 
megismert jómódú lakosság lakásait azonban ugyanebben az időben valamivel szerényebb és egy
szerűbb falfestéssel díszítették. 

Az utolsó két korszak falfestése a helytartói palotában már semmivel sem pompásabb 
vagy gondosabb, mint bármelyik gazdagabb korabeli aquincumi magánlakásé. A gyakori analógiák 
azt bizonyítják, hogy helyi aquincumi mestereket foglalkoztattak, bíztak meg a palota díszítésé
vel. Hogy ezek az itt megtelepedett mesterek előzőleg esetleg melyik provinciális városban dolgoz
tak és ennek megfelelően melyik távoli provinciában kialakult mintaképeket honosítottak meg 
Pannónia Inferior fővárosában, arra nézve csak feltételezésekre szorítkozhatunk. A két utolsó 
periódus stílusváltozása olyan átmenet mellett zajlott le, hogy nem tartjuk kizártnak : egy helyi 
műhely több generációja vett részt a falak dekorálásában a III. század harmincas és 
hatvanas éveiben, közvetlenül azelőtt, hogy a palotát tulajdonosai és lakói elhagyták s így 
az épület őrizetlenül pusztulni kezdett. 

Kutatásaink szempontjából éppen ez a két utolsó periódus a legtanulságosabb, akár 
Aquincum díszítőművészete, akár a pannóniai falfestészet szemszögéből nézve. Nagy L. alapvető 
tanulmányában nagy vonalakban tisztázta azokat a különböző irányú hatásokat és jellemvoná
sokat, amelyek a provincia különböző falfestészeti emlékein érvényesülnek.134 Megfigyeléseihez, 
illetve az újabb eredményekhez e dolgozat keretén belül nem szólhatunk hozzá. Azt azonban már 
most megállapíthatjuk, hogy az utolsó húsz év ásatásai során előkerült falfestészeti anyag alapján 
a III. és IV. század stílusáról vallott nézetek módosulásra szorulnak. A helytartói palota falfesté
szetében csak a III. századon belül háromszori lefestést figyelhettünk meg, s ezek stílusváltozását 
is nyomon követhettük. A palota díszítését párhuzamba állítva azonos korú aquincumi épületek 
falfestésével, a város leggazdagabb korszakában tisztázhattuk az egyik díszítőművészet virágzásá
nak és hanyatlásának történetét. 

A HELYTARTÓI PALOTA FALFESTMÉNYEINEK KATALÓGUSA 

; D É L I MELLÉKÉPÜLET 

: 19—20. Sz. 

':•'. A helyiségek padlóján törmelékanyagban igen Sok falfestéssel díszített vakolatdarab hevert. A 
töredékekből összefüggő mintára nem következtethettünk. A vakolatdarabok közül megemlítjük a barnás
lila alapra festett sárga indák sorát, amelyet piros és kék négyszögek tagolnak. A lila sáv egyik oldalán 
élénk piros mező, másik oldalán türkizkék elválasztó sáv után, aranysárga mező következik (vö. : 1—3. kép). 
(A színösszeállításhoz : Fremersdorf, Der röm. Gutshof. Köln—Müngersdorf 1929, I. t.) 

A falon kétrétegű festést figyelhettünk meg. Egy későbbi átfestésből származhatnak azok a töre
dékek, amelyeknek falmezejét nyolcszögű kazettás beosztás tagolta. A kb. 60—65 em átmérője kazetták
ban zöld, majd vörös keretsávot látunk. Ezeken belül barnásvörös alapon fehér, nyolcszirmú virág volt látható. 
A kazetták közepét sárga sáv tölti ki, ebben fehérrel árnyalt piros gyöngysor futott (vö. : 29—31. kép). (A virág
mintához : M. Rostovzeff, Röm. Wandmalerei aus Südrussland. Petrograd 1917, LXXXII . t., keresi kata
kombából a III . század elejéről. A nyolcszögű kazettás beosztáshoz : J. Wilpert, Die Malereien in den Kata
komben Roms. Freibourg 1903, 63a t. Kora szintén a III . század első fele. A gyöngysoros kereteléshez : W. Drack, 
Die röm. Wandmalerei d. Schweiz. Basel 1950, 107. kép az előzőkkel megegyező korhatározással.) 
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23. sz. 

A helyiség déli falán közel 8 m hosszban találtunk falfestést az eredeti helyén igen rongált állapot
ban. A terrazzo padló fölött a fal teljes hosszában 30 cm magas világos piros sáv futott végig megszakítás 
nélkül, ezen fehér és sötétebb piros lazán feldobott foltokkal márványozás benyomását keltve. A sávot 
felül 10 cm széles vízszintes vörös esik zárta le. E fölött 1,50 ín magasságig, amíg a mintát a falon követni 
tudtuk, egyszínű rózsaszínű mező következett, amit 10 cm széles függőleges csíkok táblákra osztottak. Minden 
második piros függőlegesen belül sárga keretsáv, az 1,20 m széles táblák közt keskenyebb függőleges csíkok, 
ezekben feketével festett vékony szalagokkal díszített pálcák láthatók. Minden második szalagcsokrot világos
kék árnyalással hangsúlyoztak (vö.: 4. kép). AfalmezŐ tagoltságának nyugodt kiegyensúlyozott beosztásához 
legközelebb a tivoli Hadrianus-villa egyik folyosójának festése áll. [F. Wirih, Kömische Wandmalerei vom 
Untergang Pompejis bis Hadrian. 1934, 67. old., 27. kép. A 120—'136. évek között készülhetett. Továbbá : uo. 
24. kép ; uő v : RM 44 (1929) 7. kép ; C. Praschnilcer—H. Kenner, Der Bäderbezirk von Virunum. Wien 1947, 
163. old., 4. kép. A felsorolt párhuzamok mind a II . század második negyedéből valók.] 

KELETI SZÁRNY 

5. sz. 

A helyiség Ny-i falán eredeti helyén 1951-ben a lábazati részen találtunk festést. Ennek táblás beosz
tásáról már az 1941. évi ásatás értékelésénél részletesen szó volt. (Szilágyi J.: Bud. Rég. XIV. köt. Bp. 1945, 
100.) A padlón heverő törmelékanyagból kiemeljük a sárga alapon vörös-barnával festett tulipános szegély
mintát, amelyet fehér-kék kisebb korongos virágok tarkítanak (vö.: 10. kép). (Ennek a motívumnak eltérő színek
ben festett korábbi változatát látjuk a virunumi fürdőkben : Praschniker—Kenner i. m. 223. old., 31. kép.) 
A sárga szegélysáv türkizkék és piros falmezőket választ el egymástól. — A törmelékanyagban egy másik 
el választósáv barnáslila alapjára festve a 19—20. sz. helyiségek falfestésénél leírt stilizált indaminta szerepelt: 
sárgával árnyalt zöld indák közt kék és piros négyszögek váltakoznak. I t t a töredék alapján a szegélydíszt 
már összefüggő egészében rekonstruálni lehetett. 

4. sz. 

Díszítése ugyanolyan, mint az 5. sz. helyiségé. 

3. sz. 

A helyiségben a K-i falon eredeti helyén találtunk festést. Ezen piros alapon fehér és kék csíkokkal 
keretezett szabálytalan nagyságú táblák váltakozását látjuk (vö. : 8. kép). 

A helyiség egyik legérdekesebb mintája ívesen forduló kagylószerű motívum, esetleg stilizált függöny
höz tartozhatott (vö.: 11. kép). [Ehhez : 0. Krieger: RM 44 (1929) 2. kép.] A sárga alapra festett kagyló árnyalá
sát barnával festették, piros, barna, sárga, fehér spriccelés csak fokozza az ábrázolás plaszticitását. (Ehhez : 
Wirth utóbb i. h. 11. t.) A töredékek megfejtését még nehezíti, hogy a karélyosan kiképzett kagyló vagy 
függöny szegélyéből barna peltadíszű sáv indul ki ferdén a sárga mezőben. [A peltadíszű azonos díszítésekhez : 
Germania Romana XXIII . köt. 2. kép, a l l . század második feléből. W. Drack i. m. 161. kép, 4. melléklet, már 
a III . század első feléből. P . Steiner: TZ (1927) 54. old., 7. kép. A szegélymotívum alatt i t t is virágfüzér látható. ] 

Ugyanez a peltamotívum keretezi az egyik türkizkékre festett főmezőt, mégpedig i t t a kék alapra, 
alkalmazott fehér peltasor kb. 1 m-es átmérőjű kör vagy körív vonalátköveti (vö. : 9. kép). (A körzővel előrajzolt 
körvonal szegélyére gyöngysort festettek.) A mezőben könnyedén lebegő fehérruhás női alak vállrésze és 
lába maradt meg (vö. : 15. kép). Ugyanebben a türkizkék mezőben vagy egy másik tábla azonos színű hátterében 
meztelen férfi állt. Combjához szorított bal kezében botot tar t (vö.: 14. kép). Az alakok a palota eddig ismertetett 
emberi ábrázolásai közt a legfinomabban kidolgozottak. Stílusuk alapján még a II . században készülhettek. 
(Wirih utóbb i. h. 13, 15.) 

A töredékek alapján az alakos ábrázolások sorába delfin, ló, szárnyas geniusok is tartozhattak. Ezek 
sárga vagy lilásbarna keretsávokat díszítettek. Az apró töredékek alapján a helyiség díszítésének összefüggő 
képéről ma már nem lehet fogalmunk. Egy negatívumot azonban még megemlíthetünk : architektúrának 
még nyomára sem akadtunk a falmezők díszítései közt. 

2. sz. 

A helyiség falfestésének anyagában alakos díszítés nem fordult elő. Az 5, 4, 3. sz. helyiségekben leírt 
szegélydíszek, füzérek, sárga alapon barnával festett peltadíszű motívum ismétlődik it t is (vö. : 10. kép). A 
helyiségben talált töredékek egy új adattal járulnak hozzá az eddigi képhez, amennyiben az egyik lilásbarna 
alapra festett indadíszes függőleges szegélycsík mellett, azzal párhuzamosan fehér pálcára csavart világossárga 
szalagmintát látunk (vö. : 5 kép). Ennek könnyed kidolgozása a lebegő alakok körül keringő szalagokéval azonos. 
(Ehhez: Drack i. m. XXXVI. t., a II . század második feléből származó falról.) 
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6. sz. 

Az apsisos záródású helyiség K-i falán vörös alapon élénk kékcsíkos keretelésű táblás beosztást 
találtunk. A padlón heverő néhány vakolattöredék sárga alapra festett tarka füzérdíszből származik. Az egyik 
nagyobb darabon a füzér egyik vége maradt meg, amely fehérrel árnyalt vékony türkizkék pálcára van erősítve. 
A pálca végéről barna és fehér lebegő szalagok csüngenek le. I t t is megemlítjük a lilásbarna mezőt keretelő 
fekete és sárga csíkokat, amelyek a lábazati részt borították. (Bartha László az in situ fennmaradt freskó -
részeket cementtejjel rögzítette és konzerválta ezen a szárnyon, az 1952. évi feltárások során.) 

7. sz. 

A helyiség lábazati részét a keleti szárny előző helyiségeitől eltérően díszítették. A fehér alapra alkal
mazott vörös, majd sárga sávos keretelést az 1951. évi ásatás során még eredeti helyén találtuk a helyiség 
keleti és északi falán. A padlón heverő törmelékek közt újra találkozunk a vörös, illetve hússzínű sávra alkal
mazott tulipános szegélymotívummal. Ennek színéről, méreteiről, valamint ezek alapján annak koráról ugyan
azt mondhatjuk el, mint a 11. sz. helyiség azonos díszú töredékeinél. A geometrikus minták közül alakos festésű 
töredéket, két kisebb női fejet emelünk ki és egy vörösbarna alapra alkalmazott női kar töredékét (vö. : 16. kép), 
amelyet könyökig érő fehér ruha fed, a nő kezében fehér fátylat tart . Az alakos töredékeket, kidolgozásuk 
alapján a 3. sz. helyiség hasonló tárgyú töredékeinél későbbre, már a III . század elejére tehetjük. (Ehhez: Wirth 
utóbb i. h. 112. old., 52. kép, 22. t. b.) 

11. sz. 

A helyiség terrazzo padozatán talált falfestmény-töredékek mintája az 5, 3. sz. szobákban leírt szegély
motívumokkal egyezik. A legtöbb darab piros alapra festett sárga,, tulipán" mintához tartozik (vö. : 17. kép). Az 
egymással szembeforduló kecses virágok közt ötszirmú rózsa virít. A piros alapszín i t t inkább hússzínűrc 
sikerült, az indás, virágos díszítő elem méretében kb. kétszerese az előbb leírt azonos dísznek. Ezért későbbi 
javítgatásból is származhatnak ezek a töredékek, akárcsak azok a szürke keretdíszű, vörös, ez időből szár
mazó darabok, amelyeknek kék-fehér „márványozás"-a a 46. sz. helyiségben egy III . században festett fal
részhez tartozik. 

18. sz. 

A helyiségben padlóra hullott törmelékanyagban a K-i traktusnál leírt piros és sárga falmezőket 
lilásbarna sávok tagolják. Ezeken sárga gyöngyfüzér látható, amelyet ötszirmú fehér virág és piros meg kék 
négyszögek tarkítanak. 

ÉSZAKI SZÁRNY 

;•"•'. . 46. sz. . ; \ . i.';. ::'•..-.,' 

A helyiségben — amelyet 1951-ben első ízben tártunk fel —- a falak díszítését viszonylag a legjobban 
lehetett rekonstruálni. A D-i fal teljes hosszában megmaradt 1 m magasságig. I t t kékesfekete, egyszínű, keske
nyebb táblákat — szürkéssárgával márványozott nagyobb téglalapokból — vörös, függőleges sáv választ el. 
A 40 cm magas lábazati részt a fal hosszában 10 cm széles vörös sáv zárta le vízszintes irányban. E fölött fehér
rel márványozott szürke alapon kisebb-nagyobb, illetve szélesebb-keskenyebb táblákból megkonstruált közép
mező következik. A táblákat vörössel márványozott sárga sáv keretezi. A táblák a 19. képen látható szim
metrikus elképzelés szerint ismétlődnek. Fekete mezőben fehér, kék, piros virágokat látunk, ennek megfelelő 
vörös mezőt fehér-kék-szürke stilizált virágminta tölti ki. A keskeny középmezőkben világoskék-szürke-fehér 
a márványozás. A különböző nagyságú táblák nyugtalan ritmusú beosztásához ( Wirth előbb i. m. 32. t.) a római 
stadion 195-ben festett folyosójának díszítése szolgáltatja a legközelebbi analógiát. 

A helyiség D-i falának táblás beosztású középmezejét felül — egy vörös sáv közbeiktatása után — 
fekete-sárga maeanderminta széles sávja zárjaié (vö. :36. kép). Minden második maeanderminta után, a két szál 
megnyújtása következtében, kis négyzet keletkezik, ezt fehér-kék nyolcszirmú virág tarkítja. A szalag
mintát felül szintén vörös sáv zárja le, majd sárga, vörös, újabb sárga sáv után a mennyezet festése követ
kezik. [A maeanderszalag azonos megoldását vö. : Praschniker—Kenner i. m. 54. old., 39. kép, geomet
rikus mo-zaik szélén: A. de Franciscis: Not. d. Scavi (1952) 319, kőemlék bázisán ; Wirth előbb i. m. 30. kép. 
Traianus-kori mennyezet festésén.] ' 

A középmezőben többször ismétlődhetett a 23. képen látható stilizált növényminta. Fehér alapon 
barnászöld szőlőtő, feketével árnyalva. Jobbra-balra ágazó indák és szívalakú levelek ritmikusan ágaznak 
el a középtőről. A töredékek alapján négy azonos patronból megfestett táblához ugyancsak fekete keretelésű 
táblák csatlakoztak. (Drack i. m. 40. kép 2, Iulia Domna-érem datálta.) A négyszögű mezők fehér alapját kékes-
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Zöld és fekete márványozás töltötte ki. Ezután egészen tarka, vörösfoltos keskenyebb mező következett. A Ny-i 
falat többször ismétlődő vörös-fekete csíkok zárták le (vö.: 26—28. kép). 

A helyiség mennyezetét vagy felső sávját frízszerűen a 17. és 26. sz. folyosóknál részletesen leírásra 
kerülő nyolcszögletű kazetták díszítették. A kazetták közt fennmaradó területen a piros-fehér priíoitíy rózsák 
helyett i t t zöld négyzeteket látunk, ezeknek közepén nyolcszirmú fehér, kékkel árnyalt virág volt (vö. : 30—31. kép). 

Ugyancsak a felső fríz díszéhez tartozhatott a 34. képen rekonstruált kisebb-nagyobb körökből 
szőtt hálóminta. A 73 cm átmérőjű lilásbarna körök érintették egymást, egy-egy érintkezési pontban kis barna 
korongok metszik a nagyobb köröket, amelyek közt -,— minden négy kör találkozásánál — 23 cm átmérőjű 
zöld korongot látunk. A vörösbarna körök szegélyét világoskék, illetve a sárga felületre eső részén — barna — 
babérlevél-koszorú díszíti. (Ehhez : Wilpert i. m. 42. t. a Priscilla katakombából.) Hasonló körös díszítés az 
aquincumi (Bud. Rég. III . köt. Bp. 1891, 116) és a carnuntumi Nemesis-szentélyekből [Nagy L.: RM 41 (1926) 
111] ismert. 

A helyiség K-i falát később húzták az L alakú folyosóban. A D-i fal festése így az utólagos 
falazás mögött is folytatódik (vö. : 20. kép). Ezen a K-i falón szürke-fekete keretelésű táblás 
beosztást láthatunk, a szürke sávot vörös fröcskölés tarkítja. A fehér táblában egészen halvány szürkészöld már
ványozás látható. Egy másik mező barnásvörös mezejére fehér-kék foltos szabálytalan festést alkalmaztak, 
mintha a D-i fal gondosabban megfestett hasonló díszű mezőinek durvább másolatait látnánk itt . 

Az in situ fennmaradt freskónyomok — a helyiség egyik falának lábazati részén — tanúsítják azt, 
hogy nem díszítették márványlapokkal valamennyi falának lábazatát (vö. : 19. kép). 

47. sz. 

Az exedrás helyiség falfestéséből mutatóban egy-két adatot már ismertünk a múlt századból Zsig-
mondy I. felméréséből. Eszerint a fehér falat piros és fekete keretelés díszítette (vö.: 21. kép), s ugyanilyen színű 
keretelés hangsúlyozta ki a falakba vágott íves záródású fülkék falszegélyét is. Az 1956. évi feltárások során 
a fülkéknek már csak az alapját találtuk, a felmenő falakat időközben teljesen lehordták, szétrombolták. 
A helyiségben körben megmaradt azonban a lábazati rész faldíszítése, ami a múlt századi helyszíni felvétellel 
mindenben összhangban van. Ezek szerint a helyiség minden falát fehérre vakolták. Ezt a lábazati 
részen széles vörössávos keretelésű táblás beosztás tagolta. A lábazati részt lezáró vörös sáv fölött fehér alapon; 
in situ látható mezőben zöld levelek és kék, valamint barnásvörös stilizált virágok szerepelnek. A virágos 
falfelület szegélyét a délkeleti falsarokban két keskeny, barna csík zárja le, majd a sarkot követő függőleges 
vonalban széles, sötétkék csík fut fel. A déli falon a saroktól kezdve az előbb leírt lábazati rész vörös sávja 
fölött sötétsárga alapon barna tulipános szegélysáv következik, a virágos elválasztó sáv ellentett oldalán 
szürke falmező következik, ebben alakos díszítés töredéke látható. A padlóra hullott vakolattöredékek között 
női fej darabját látjuk, erősen kontúrozott, megfestett szem ós orr részével, elnagyoltan meghúzott hajfürtök
kel. AT, eredeti helyén látható szürke mezőben az alakos ábrázolás körül fekete, háromszirmú virágok láthatók. 

A helyiség falán mindenütt csak egyrétegű falfestést figyeltünk meg. Megújításnak, legalábbis a 
lábazati részen, sehol nem volt nyoma. 

44—45. sz. 

Figyelemre méltó az, hogy itt egyszínű vörösre festett lábazati részt találtunk in situ a falon. 
A magasabb falrészekből származhatnak az alábbi mintához tartozó töredékek, amelyeket a fal mellett 

a helyiség padlójára hullva találtunk : 
Fehér alapon világoszöld vízinövény-minta (vö. : 26. kép). Fehér alapon kékeszöld finomabb 

és durvább szemcséjű márványt imitáló festés. A kétféle márványozást fekete, függőleges sáv választja el 
egymástól (vö. : 28. kép). 

Fehér alapon fekete ós vörös sáv, ezzel párhuzamosan fekete alapon fehér csigavonalak. A fekete és 
fehér festést zöld fröcskölés élénkíti (Vö. : 24. kép). 

i 64. sz. 

A helyiség Ny-i felében sok falfestmény-töredék feküdt egy halomban a padlóra borulva. 

AZ ÉPÜLETSZÁRNYAKAT ÖSSZEKÖTŐ HOSSZÚ FOLYOSÓK 

17. sz. 

A folyosó falait több ízben is átfestették ; erre vallanak a hosszú helyiség különböző pontjain más 
ós más korszak stílusával megfestett, eredeti helyén talált lábazati részek. A folyosó É-i felében szinte meg
szakítás nélkül megmaradt kb. 1,50 m magasságig a festés. Márvány utánzó táblás beosztása már a 
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múlt század vége óta ismert az irodalomból. (Bud. Rég. XIV. köt. Bp. 1945, 66. kép.) Ezt a faldekorációt 
az 1941. évi ásatás értékelése során a 211—221. évek közt lezajlott átépítéssel hozta kapcsolatba 
Szilágyi János. Ebből az átfestésből származhat egy kazettás díszítés is, amelynek töredékeit a folyosó teljes 
hosszában mindenütt megtaláltuk a padlóra borítva (vö.: 29. kép). A vörös-zöld sávokkal keretezett hatszögű 
kazetták közepét fehér, nyolcszirmú virág tölti ki, A kazetták közt sárga összekötő sáv fut, ebben vörös-fehér 
árnyalású gyöngysor. Négy-négy kazetta közt négyszögű mezők képződtek, amelyeket a gyöngysorral egyező 
színű rózsák élénkítenek. 

A folyosó D-i részében négyszögű kazettás beosztást látunk, a kazetták középmezeje világosszürke, 
ebben fekete virágminta látható, fekete indákkal és levelekkel, amilyenről a D-i szárny 36. sz. helyiségében 
is előfordul. A kazetták közt ugyanolyan sárga összekötő sáv húzódik, mint amilyen a nyolcszögű kazet
tákat az említett helyiségben is összekötötte. A gyöngysor azonban egyszínű vörössel van megfestve, s két-két 
gyöngyszemet tagoló tojásdad pálcika helyett i t t hármas levélcsomót látunk (vö.: 43. kép). (Wirth élőbb 
i. m. 189. öld., 100. kép, ez 230—250. évekre keltezi faldíszünk megfelelő párhuzamát.) A fekete virágokkal 
díszített kazetták zárósávja világoskék színű. 

26. sz. 

A folyosó festéséről ugyanazt ismételhetjük el, amit az előzőnél (17. sz.) részletesen kifejtettünk. 
A folyosó Ny-i és K-i végében egy későbbi korból származó átfestés nyomai is megfigyelhetők. A 36. 

és 17. sz.-nál levő világoskék sávot betöltő piros gyöngysorok töredékei mellett, fehér mezőben zöld növény
díszt, piros és sárga virágokat látunk. Hasonló faldíszítésről a D-i helyiségsor dekorációja során lesz szó. 
Említésre méltóak azonban az i t t talált nagy mennyiségű falfestészeti töredékek közül a fehér alapra alkalmazott 
vörösköríves minta töredékei (vö.: 41. kép), amelyek a III . század közepétől kezdve divatos falmező-beosztásra 
jellemzőek. ( Wirth előbb i. m. 83, 93. kép.) Ugyanebből a korszakból való a fehér mezőt lezáró kék, zöld, barna 
színekkel lazán megfestett primitív füzérdísz is (vö.: 40. kép). 

A folyosó északi falán még az 1956. évi feltárás során is több, mint 12 m hosszban követni tudtuk a 
lábazati rész díszítésének mintáját eredeti helyén a 77. sz. terem mellett, s i t t némileg más mintát 
ta lá l tunk,mint 1952-ben ettől Ny-ra. A helyenként fél méter magasan megmaradt festés téglalap alakú táblás 
beosztásról számol be, a hosszabb oldalukra fektetett táblák i t t sem azonos méretűek, viszont a folyosót ebben 
a szakaszában minden táblán fehér alapon különböző színű, táblánként más és más szabálytalan alakú tojásdad 
idomok töltik ki. A táblákat egymástól keskeny, vörös, függőleges csík választja el. A lábazati részt széles, 
vízszintes, vörös sáv zárja le. E fölött rózsaszínű mezőben vörös-barna foltos márványozás látható a középmező 
falfestéséből. 

DÉLI TRAKTUS 

24. sz. 

A helyiség K-i falán kb. 2 m magasságig megvolt a feltárások időpontjában a lábazati rész eredeti 
festése. A Ny-i falon végig kb. 1 m magasságig követhettük a faldíszítést. A fehér fal felületét pirossal kere
tezett táblák tagolják. A különböző méretű táblák szegélyén az elválasztó piros sáv mellett néhol egy-egy zöld 
vagy sárga függőleges csíkot is látunk. Az így keretezett táblák fehér színű alapmezejét zöld levéllel, sárga 
virágokkal szórták be. (Kuzsinszky B. : Bud. Rég. I. köt. Bp. 1889, 142, a ,,nagy lakóház" M és N helyiségében. 
Ugyanilyen falfestést találtunk a Kiscelli u. 10. sz. alatti római épületek D, G helyiségében, ezeket a III . század 
közepén festettek újra. Praschniker—Kenner i. m. 222. old. a III . század második felének stílusához.) 

A helyiség virágmintás közőpmezejét az előkerült töredékek alapján rekonstruálni nem tudtuk. 
Pontosan össze lehetett azonban állítani a falmező geometrikus mintával díszített részét, — ez lehetett azonban 
a felső fríz festése is. 32 cm átmérőjű, egymást érintő körök hálószerűén borí tot tak—a töredékek mennyiségéből 
következtetve -— nagyméretű falfelületet (vö. : 39. kép). A zölddel és pirossal keretezett körök közét szabálytalan 
alakú zöld levél töltötte ki. A körök belső díszítését nem sikerült megnyugtatóan rekonstruálnunk. Valószínűleg 
különböző színűre festették a körök belsejét. így a sárga, piros és fekete korongok között fehér alapszínű 
korongok is szerepelhettek. Néhol zöld levéldíszt és sárga virágmintát is látunk. Ez a külföldi irodalomban 
,,tapétaminta"-nak nevezett díszítésmód a III . század közepének legáltalánosabban elterjedt falfestése szerte 
a provinciában. (Nagy L. i. h. 104 ; Brack i. m. 119, 122. kép, 5. melléklet ; Wilpert i. m. 104, 113. t. ; J« Wulff, 
Altkristliche u. byzantinische Kunst. Berlin 1914, 55. old., 42. kép.) 

25. sz. 

A helyiség térségéből egy bedőlt falrészről származnak az alábbi mintákhoz tartozó falfestmény
töredékek : 

Fehér alapon kék és sárga virágminta kis lándzsa alakú zöld levelek hátterében. A virágok kontúrozás 
és árnyalás nélkül patronnal készültek, legalábbis erre enged következtetni a tapétamintában ismétlődő hibák 
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sora. Pl. minden harmadik kék virág egyik szirmából hiányzik egy félholdnyi. Mindenütt eltolódás van a kék 
és sárga színek találkozásánál, mintha az egyik szín festésekor a patron megcsúszott volna. 

Fehér alapon keskenyebb és ugyancsak fehér alapon szélesebb vörös sávok arról számolnak be, hogy 
a fal egy részét i t t is táblás beosztás díszíthette. 

27. sz. 

A szentély belső falán körös-körül fennmaradt a lábazati rész festései Ez fehér alapon vörös sávokkal 
keretezett táblás beosztást mutat, — mint a 24. sz. helyiségben. Eltérést a helyiség Ny-i falánál látunk, ahol 
egyszínű vörössel festett nyerstégla utánzatú mintával díszítették a lábazati részt. [Ehhez : Hehler A., Jelentés 
a MNM 1908. évi állapotáról. Bp. 1909, 175, Intercisa táborának egyik épületéből. Nagy L. ezt a díszítésmódot 
már a III . század végére tette. RM 41 (1926) 106.] 

A szentély falai mellett, törmelékrétegből valók azok a vakolatdarabok, amelyeken fehér alapra zöld 
növénydíszt, sárga virágokat festettek, — mint a 24. sz. helyiségben. (Drack i. m. XXXIX. t., a III . század 
második feléből.) 

29. sz. 

A helyiség falfestése a délnyugati sarokban 80 cm magasságig maradt meg eredeti helyén. Az elmosó
dott mintából csak annyit állapíthatunk meg, hogy a fehér falfelületet 16, ill. 48 cm távolságra függőleges 
sötétkék csíkok, szélesebb-keskenyebb táblákra osztják. A táblák fehér alapját világossárga és narancssárga 
foltos festés tarkítja. A lábazati rész festését a terrazzo padló fölött 50 cm magasan narancs színű sáv zárja le. 
E fölött a képmező fehér alapját szabálytalan alakú zöld levelek közt sárga szegfűk élénkítik (vö. : 40. kép). A 
virágok megfestése elnagyolt, minden kontúrozás és árnyalás nélkül készültek. A padlón heverő töredékes falfest
mény-darabokon sárga virágokon kívül kisebb piros, ötszirmú virágok láthatók a zöld levelek közt. Megfi
gyeléseink szerint a falmezőt minden tagolás nélkül, teljesen beborította ez az elszórt növényi minta. 

Többszöri átfestésről számolnak be a falfestmény-töredékek, amelyeken a későbbi — felületes — 
átfestés során a korábbi festésnek csak intunaco rétegét verték le, és arra rakták rá az új díszítést. A korábbi 
falfestésből azonban egész falrészek maradhattak, mert az E-i fal mellett sárgavörös, valamint szürke-fehér 
márványozású mezők töredékei maradtak fenn. Ezek közt tarka-foltos szegélycsík látható. 

' . ' : - • _ 3 0 . SZ. 

Már csak a helyiség K-i falán találtunk a feltárás időpontjában eredeti helyén falfestést. A kopott 
díszítésből a lábazati rész festését sikerült rekonstruálnunk : fehér alapon vörössávos táblás keretelés fölött 
a fehér falmezőt zöld levelek beszórt mintája díszíti. 

36. sz. 

Szintén több méter hosszban megtaláltuk a lábazati rész fehér alapra festett vörössel kereteit táblás 
beosztású díszítését. A táblák keretdíszét néhol széles sárga sávok képezik. Ebben vörössel festett, durván 
kidolgozott gyöngysor tűnik elő (vö. : 43. kép). [Drack i. m. 107. kép ablakkeret szegélyén látjuk ugyanezt a 
motívumot.) 

A fehér mezők elszórt zöld levelei közt ugyanazt az elnagyoltan megfestett nyolcszirmú virágot lát
juk feketével megfestve, amellyel a 24, 27, 29. sz. helyiségek falfestménytöredékei leírásánál már találkoztunk. 
Pra schniker—Kenner i. m. 225.) 

FÜRDŐSZÁRNY 

57. sz. 

A több ízben is kibontott 57. sz. fürdőmedence falfestményéből csak egészen apró töredékek halmaza 
maradt meg. Ezek összefüggő mintákról nem tájékoztatnak. A töredékek egy része egyszínű türkizkék mező
ből származik. 

A fürdőmedence díszítésének alapja az egyszínű türkizkék, hátterére esetleg lebegő alakokat fes
tettek. Ma már csak az irodalomból tudunk arról, hogy a „fürdők" feltárásakor a múlt század végén alakos 
díszű falfestmény-töredékeket szállítottak el a bécsi udvari gyűjteménybe. 

Türkizkék alapra festett durva virágfüzérekhez tartozhattak azok a töredékek, amelyeknek piszkos-
szürkésszöld levelei között rozsdabarna és sötétebb kék virágokat látunk. Más darabokon a sárga alapra rozsda
barna és szürkéskék foltos mintát alkalmaztak. 

Egy másik csoportba tartoznak a fehér alapra festett zöld levélszerű díszek. Ezek a D-i traktus mintá
jával egyeznek. 
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66. sz. 
A terem falait az 57. sz. helyiségnél leírt rozsdabarna és "szürkéskék színű levélmintával díszítették. 

I t t is csak apró töredékek tájékoztatnak az eredeti faldíszítésről. 

63. sz. 

A helyiségben a falfestmények közt néhány stukkodarab is előkerült. Az 1941. évi ásatás során le
írt stukókkal mindenben egyeznek. (Bp. Rég. XIV. köt. Bp. 1945, 65. kép.) Alakos ábrázolás nélküli 
típus, egyszerű hármas hornyolással. A stukkószegély legnagyobb kiugrása 33,5 mm, magassága 80 mm. 

58. sz. '.'• • '.'. ' 

A helyiség falán feltárásunkkor eredeti helyén volt a lábazati rész világosvörös, inkább rózsa
színnek mondható egyszínű festése. Ugyanilyen volt az 57. sz. medencéé. Ny-i külső falán is egyszínű világos
vörös lábazati részt említettünk már a 44—45. sz. helyiségek leleteinek leírása során. A 60—61. sz. kis helyi
ségekben leleteket nem találtunk. 

66. sz.-̂  ; 

A köralakú medence D-i falán in situ fehér alapon vörössávos táblák keretelése ismétlődött, 
mint a D-i traktus 24, 29, 36. sz. helyiségeiben, valamint/az É-i szárny 47. sz. helyiségében. A törmelékanyag
ban márványozásra valló darabok, mint az 57. és 63. sz. helyiségekben. 

,"•'• 67. sz. • 

A fal mellett a 67. sz. térségben — egyébként a 64. sz. helyiség falfestmény-töredékeivel egyező — 
nagy halom vakolat hevert. Megemlítjük a piros-fehér sávokat elválasztó türkizkék darabokat. 
Piros alapon fehér, sárga, zöld indadíszes szególymotívum, sárga alapon tarka virágokkal díszített 
zöld füzérdísz. Ezeket a mintákat a 3, 64. sz. helyiségekből már ismerjük. Eddig ismeretlen díszű falmezőről 
származnak azok a darabok, amelyeken világosabb és sötétebb sárgával, fehér alapra sakktábla-szerű mintát 
festettek. 

83. sz. 

A 83. sz. köralakú medencében eredeti helyén csak a lábazati részen maradt meg a festés addig a 
magasságig, ameddig a víz állhatott, ez egyszínű vörös, amin mai napig látható a vastag vízköves lerakódás. 
E fölött a rész fölött a fűtő téglákon még megmaradt egy kis részen az élénk türkizkék festés. A medence padló
jára hullott és ott felhalmozódott nagy mennyiségű vakolatdarab mind türkizkék alapszínű. A legtöbb darabon 
rozsdabarna virágok és szürkészöld levelek csomója látható — mint az 57. sz. ellipszis alakú medence tér
ségében. A virágokat, illetve leveleket kontúrozás nélkül, árnyalás vagy fényhatások keltése nélkül, igen egyszerű 
módon festették. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert ugyancsak türkizkék alapú töredékeken finoman megfestett 
meztelen nőalakok kar- és vállrészei számolnak be arról, hogy a virágos motívum az alakos díszítés hátteréül 
szolgálhatott. Az egyik női vállrészre vörös hajfürtök omolnak, a kar és mell árnyalása finom párhuzamos 
ecsetkezeléssel történt (vö.: 38. kép), szemben a keleti traktus emberábrázolásánál megismert foltos kidolgozás
móddal. 

Az ajtó- vagy ablaknyílások kereteléséből tompaszögben megtört, lécezéssel tagolt vakolatdarabok 
maradtak fenn, helyenként 30—40 cm-es hosszban. A türkizkék mezőt i t t vörös sávok keretelik, a sávot fekete 
kontúrozás és durván erezett fekete márványozás hangsúlyozza ki. — Más, ugyancsak tompaszögben vagy 
ívesen hajló keretdarabokon a türkizkék mezőt rozsdabarna széles sáv szegélyezi. Ebben fekete-fehér gyöngy
soros minta — mint a hosszú folyosók kazettái közt —, csak sokkal durvább és elnagyoltabb kivitelben ( vö. : 43. 
kép). (Ehhez : Brack i. m.) 

BELSŐ KÖRÜLJÁRÓ 

48. sz. 

A 48. sz. építmény mellett közvetlenül a falról lehullott vakolatdarabok halmaza hevert. Ezek közt 
sárga sávban vörös gyöngysort látunk. A sárga sávot fekete csíkok keretezik. Ezek egyik oldalán világoskék, 
másik oldalán fekete mező következik. Azonos díszítés a 17. sz. folyosó III . század közepére keltezett javítása 
következtében is fennmaradt. Más darabokon fehér alapra festett zöld és vörös íves, ill. karéj os mintát látunk. 

Az építmény külső falán a K-i oldalon találtunk in situ festést. Fehér lábazati részét széles sötétvörös, 
majd emellett egészen keskeny fekete csík tagolta (vö. : 42. kép). Ez a csík az okkersárgára festett középmező 
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táblái közt fut tovább. A lábazati fehér mezőt ettöl a sárgára festett középrésztől keskeny, fekete, víz
szintes csík zárta le. Ugyanezt a festést találtuk 1 m magasságig a köralakú építmény É-i oldalán is. (Drack 
korhatározása szerint ez a díszítés a III. század közepétől divatos, i. m. 23.) 

49. sz. 

A 49. sz. folyosó D-i falán a 48. sz. építménytől Ny-ra közel 1 m magasságig még az eredeti festés 
volt látható, több mint 3 m hosszban. Vörössel márványozott okkersárga színű az egész falfelület, ezt vörös -
sávos keretelés négyszögű táblákra osztja. A felületes, elnagyolt munkára jellemző, hogy a táblák méretei 
csak 5—7 cm eltéréssel egyeznek. A függőleges vörösbarna elválasztó sávok is bizonytalan kézzel vannak 
megrajzolva. A középmező színösszeállítása, márványozásának technikája a 46. sz. helyiség D-i faláéval rokon. 

77. sz. • 

A terem délkeleti sarkában és D-i fal hosszában a falfestés lábazati része eredeti helyén látható volt 
a fűtő téglákon. Ez végig okker színű volt, vékonyabb-vastagabb ecsetvonások árnyalták, s így a márványozás 
benyomását keltette. A sárga falfelületet vékony fekete sávok függőleges irányban 42, ill. 45 cm széles táb
lákra osztják, ezek a fekete osztó-csíkok a középmezőre is felfutnak s így annak felületét is tagolják. 

A terem nyugati falán megfigyeléseink szerint a falfestés egyrétegű volt, ezzel szemben a déli fal 
7 cm vastag habarcsrétegén belül kétszeri lefestésre lehetett következtetni. A felső díszítés alapozása kis hézag
gal válik el a korábbi lef estestől. A második festékréteg durvább kivitelű, nincs annyira lesimítva, mint a fal 
túlsó oldalán húzódó ún. „hosszú folyosó" festése. 

A terem északi falát valószínűleg fehérre festették, mert a helyiség padlójára borulva a nagy mennyi
ségű falfestmény-anyag fehér alapú mintákból származik. Fehér alapon látjuk az előbb leírt karélyos szegély
minta megfelelőjót fekete színezéssel, fekete-szürke-kék csíkozású keretsávval párhuzamosan. A sáv másik 
oldalán a fehér alapon rózsaszín és zöld foltos minta látható. 
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KLÁRA az. PŐCZY 

B Í E W A N D M A L E R E I D E S S T A T T H A L T E R P A L A S T E S 
V O N A Q U I N C U M 

Die Freilegung des Statthalterpalastes ist 
bis auf den heutigen Tag noch immer nicht 
vollkommen abgeschlossen. Das Verhältnis der 
einzelnen Bauperioden zueinander, der nach
trägliche Verbau des grossen Hofes, die Befe
stigung des Palastgeländes usw. bedürfen noch 
in gewissen Punkten der Klärung. Aus dem 
beiliegenden Grundriss ist aber ersichtlich, 
dass die Erschliessung der prächtig ausge
statteten Gebäudetrakte bereits stattgefun
den hat , und es ist es kaum denkbar, dass 
sich zu den Fragen bezüglich Mosaikdekoration, 
Stuck und Wandmalerei noch weitere wesent
liche Daten einstellen werden. So konnte denn 
die diesbezügliche Publikation auch vor der 
endgültigen monographischen Aufarbeitung des 
Palastes stattfinden. 

Die Forschungen der Jahre 1951—1956 
schlössen auch hinsichtlich der Wandmalerei 
und der Mosaikdekoration mit bedeutsamen 
Resultaten ab. Obzwar wir Wandbemalung 
an ursprünglichen Stellen (in situ) auch jetzt 
nur an den Sockelteilen der Wände finden 
konnten, ist es uns in glücklichen Fällen gelun
gen, auf Grund der ständigen und genauen 
Beobachtungen der Fundumstände während 
der Grabungen aus den über 10 000 Fragmenten 
die Dekoration zusammenhängender Wand
flächen zu rekonstruieren. Auch dort, wo wir 
dies nicht vermochten, konnte aus dem reichen 
Fundbestand auf zusammenhängende Motive 
gefolgert werden. In vielen Fällen bemerkten 
wir während der an Ort und Stelle angestellten 
Beobachtungen die Spuren von mehrfachen 
Übermalungen oder Ausbesserungen. 

Das zwar fragmentarische doch reiche Fund
material der Wandmalerei bringen wir im 
folgenden in der anhand des Grundrisses gege
benen Reihenfolge der Räume und in den 
Rahmen der baugeschichtlichen Ergebnisse der 
Grabungsbeobachtungen eingefügt. 

Gleichzeitig haben wir den datierenden 
Wert der im Gebäude geborgenen keramischen 
Erzeugnisse und anderer Kleinfunde zur Zeit
bestimmung der Wandmalereien herangezogen. 
Zur Illustrierung erwähnen wir hier nur einige 
charakteristische Beispiele : 

Im Laufe der Verarbeitung der Wandmale
reifunde des Statthalterpalastes haben wir die 
Möglichkeiten der absoluten Zeitbestimmung, 
soweit es ging, ausgenutzt, da sich den pannoni-
schen Forschungen selten die Gelegenheit zur 
Dokumentation eines so reichen und eine 
derart lange Zeitspanne umfassenden Fund
materials bot. Nur in zweiter Linie nahmen wir 
die relativen chronologischen Daten der Stil

kritik zu Hilfe, und auch hier machten wir vor 
allem Vergleiche mit der . zeitgenössischen 
Wandmalerei in Aquincum. Nur in dritter 
Reihe wendeten wir uns zu den aus den künst
lerischen Zentren des römischen Reiches be
kannten Analogien oder zu analogen Fällen 
der Wandmalerei der ferneren Provinzen. Letz
tere erwiesen sich als recht aufschlussreich 
hinsichtlich der Frage, welchen Änderungen 
und zeitlichen Verschiebungen die grossen 
Stilrichtungen seitens der bildenden Kunst 
einer Grenzstadt ausgesetzt waren, die fern 
vom Handelsverkehr des Reiches lag. 

Aus dem veröffentlichten Dekorationsmate
rial ersehen wir, dass abgesehen von mehrmali
gen Ausbesserungen, der Palast in den erwähn
ten zwei Jahrhunderten viermal neubemalt 
wurde : zum erstenmal im Zeitalter des Ha
drian, dann unmittelbar nach den Markomannen
kriegen um die Wende des 2.—3. Jahrhunderts, 
danach im Zusammenhang mit dem erwähnten 
und in die Zeit des Caracalla-Elagabal zu setzen
den Umbau und schliesslich um die Mitte dessel
ben Jahrhunderts. 

Vom dem in den Beginn des 2. Jahr
hunderts zu datierenden Material der Wand
bemalung konnte während der Grabun
gen nur so wenig rekonstruiert werden bzw. 
blieben nur so wenige Stücke an ihrem ursprüng
lichen Platz erhalten, dass wir die hauptsäch
lichen Merkmale dieser Epoche nur ganz 
schematisch skizzieren können. Bei der Bema
lung der symmetrisch eingeteilten Wandfelder 
wurden nur wenige Farben, vor allem Grund
farben verwendet, ohne Licht- und Schatten -
effekte hervorzurufen. Die masshaltende Deko
ration der Wandflächen verlieh den Räumen 
den Eindruck von Luft und Weite. Ein anderer 
Charakterzug dieser ruhigen harmonischen De
koration ist die sorgfältige Art der Ausführung. 
Minutiöse Genauigkeit in der Berechnung und 
Zeichnung der Muster paart sich mit sorgsam
ster Pinselführung. Auch auf die feine Durch
bildung der Einzelheiten wurde Sorge verwendet, 
in dem Bestreben, ein möglichst treues Abbild 
der Natur zu geben. In dieser Periode spielt 
auch die Architektur eine Rolle in der Gliede
rung der Wandfelder, und die architektonischen 
Elemente sind ebenfalls mit einer gleichsam 
photographischen Genauigkeit dargestellt. 

In der nächstfolgenden Periode spiegelt 
sich in der Wandmalerei eine völlig andere Auf
fassung. Anstatt der lebenstreuen Wiedergabe 
architektonischer Gebilde handelt es sich hier 
um skizzenhaft entworfene illusionistische Bil
der. Die Architektur erstarrt zum Rahmenorna-
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ment, als Erinnerung an die Säulen, Gesimse 
und Pfeiler wird nun die Fläche von Spiralen 
und verschiedenen geometrischen Figuren aus
gefüllt. Die lockere und fleckige Bemalung der 
in diese erstarrte Umrahmung gesetzten schwe
benden Figuren entbehrt jeder Natürlichkeit. 
Doch gerade diese gegensätzliche Lösung von 
Einrahmung und Bildfeld verleiht in dieser 
Periode der Wandmalerei noch den Eindruck 
von Proportion und Ausgeglichenheit. 

Mitte des 3. Jahrhunderts wird auch dieses 
Gleichgewicht zerstört, und zwar bewirkten 
das nicht nur die Unregelmässigkeiten, die in 
der Einteilung der Wandflächen zu bemerken 
sind, sondern auch dadurch, dass die getäfelte 
Einteilung nun schon als Selbstzweck in den 
mittleren Zonen von Hauptfeldern verwendet 
wird, ohne an ihre ursprüngliche Funktion der 
Einrahmung zu erinnern. Infolge der die Bild
rahmen ausfüllenden Marmorimitation oder 
der Vielfalt der stilisierten Rankenornamente 
machen auch die grösseren Säle einen überla
denen und gedrückten Eindruck. Diese Über
ladung kommt auch in den figurengeschmück
ten Wandflächen zum Ausdruck, da anstatt 
des einfarbigen Hintergrundes der vorangehen
den Periode die ganze Bildfläche dicht mit 
pflanzlichen Zierelementen bestreut ist. 

In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts 
geht, dank einer weiteren Vereinfachung, sowohl 
die getäfelte Gliederung als auch die kassetten
artige Dekoration der Wände in ein sich stän
dig wiederholendes Tapetenmuster über, das 
die ganze Wandfläche ausfüllt. Folglich verliert 
die Wandbemalung etwas von ihrer Gedrängt
heit und die fortwährende Wiederholung des 
einen oder anderen geometrischen Motivs er
gibt eher eine fade, eintönige Dekoration. 

Im Entwicklungsverlauf der zwei Jahrhun
derte umfassenden Palastdekoration fanden 
ausser in der Wandeinteilung auch in der 
Farbenverwendung grosse Veränderungen statt . 
Die Maler in der Zeit Hadrians arbeiteten mit 
wenigen Farben und Tönen, waren bestrebt, 
durch feine Betonung von Gegensätzen eine 
Raumwirkung von angenehmer Gesamter
scheinung zu erreichen. Später gelang ihnen, 
diese Raumwirkung gerade durch das Neben-
einandersetzen der schreienden Grundfarben 
zu erreichen. Die Wände erstrahlten in rot, 
blau und gelb, immer in den GrUndtönen, ohne 
eine geringste Schattierung. Nur am Girlanden
schmuck sehen wir die Auftragung weissschim-
mernder Lichter, wodurch die Dekoration der 
Wände noch glänzender und lebhafter erscheint. 

Die Meister der späteren Perioden waren 
auf die Hervorrufung von Licht- und Schatten
effekten dieser Art nicht mehr bedacht, ja, an 
die Stelle der reinen Farben treten jetzt im 
Statthalterpalast zum erstenmal die Misch
farben auf. Grau, braun, graugrün, bräunliches 
violett, dunkelblau sind die häufigst verwende-
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ten Farben. An das klassische »pompeianische« 
Rot klingen die bräunlichroten Konturen an. 

In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
verschwindet diese mannigfache Farben
mischung beinahe vollständig von den Haupt
wänden. Rot und Grün beherrschen den weis
sen Hintergrund und die bräunlichroten, grau
grünen, blauen Farben werden nur als Ergän
zung bei der Marmorierung der Sockelteile und 
an den Randstreifen verwendet. 

Eine auffällige Wandlung macht auch die 
Marmorimitation im Verlauf der besprochenen 
Periode durch, um nur eines der angewandten 
Dekorationsweisen anzuführen. In der ersten 
Periode erzielte man mit feiner und minutiöser 
Pinselführung eine wirklich treue Nachah
mung des Marmors. Bei der Marmorimitation 
der zweiten Periode wollte man nur den Ein
druck des Steinmaterials geben, indem auf den 
einfarbigen Grund eine abstechende Farbe 
gespritzt odei Flecken aufgesprenkelt wur
den. Bis zur dritten Periode erstarrt dieses 
Verfahren in einem solchen Masse, dass ledig
lich unregelmässige Wellenlinien oder ovale 
Formen mit scharfen Konturen aufgetragen 
werden, die die Aderung des Marmors versinn
bildlichen sollen. In der 4. Periode endlich 
erinnert die mit unregelmässigen Linien 
gezeichnete »Marmorierung« überhaupt nicht 
mehr an die ursprüngliche Vorlage und war 
nur eine geistlose Kopierung der vorangehenden 
Perioden. 

Derselbe rapide Verfall kann in der Aus
führung der Wandmalerei und selbst im Stoff 
des Mauerverputzes wahrgenommen werden. 

Nachdem wir das Material der Wandmalerei 
im Statthalterpalast in der Reihenfolge der Räu
me beschrieben und in Perioden eingeteilt haben, 
wollten wir einstweilen nur auf zwei Fragen 
eingehen. Eine endgültige Wertung des Mate
rials und eine Aufstellung weiterer Perspektiven 
kann erst nach Beendigung der Grabungen in 
diesem Gebiet, im Laufe der endgültigen mono
graphischen Bearbeitung an die Reihe kommen. 

Nach Zusammenfassung der Ergebnisse 
stellten sich von selbst die Fragen, welche 
Stilwandlungen das zwei Jahrhunderte um
fassende Wandmalereimaterial des Statthalter
palastes widerspiegelt und welche Hand
werkermeister bzw. Werkstätten an der Deko
ration des Palastes teilnahmen. 

Vielleicht scheint unser Versuch etwas ge
wagt, dass wir auf Grund der aus dem 3. 
Jahrhundert stammenden Wanddekoration des 
Palastes an einigen Stellen die Hand von 
Wandmalerwerkstätten oder von einzelnen 
Lokalmeistern zu erkennen meinen. Auch in 
der römischen Wandmalerei — worauf W. 
DRACK gerade in jüngster Zeit aufmerksam 
machte — wurden bisher nur Versuche ange
stellt, anhand der Wandgemälde Pompeji und 
Rom, die Person des ausführenden Künstlers 



zu identifizieren. Bezüglich der Meisterfrage 
kann aber unserer Meinung nach die Kunst einer 
kleinen Grenzstadt in der späten Kaiserzeit 
nicht mit den in den grossen Kunstzentren des 
römischen Reiches im goldenen Zeitalter herr
schenden Verhältnissen verglichen werden. In 
Aquincum bezeugen die aus der Wende des 2. 
zum 3. Jahrhundert stammenden zahllosen 
Bauinschriften und bisher aufgedeckten reich 
geschmückten Wohnhäuser und öffentlichen 
Gebäude, dass die Stadt damals eine relative 
Blüte hatte, als tatsächlich für Innendekoration 
Opfer gebracht wurden und die bemittelten 
Bürger vielleicht auch um die Arbeit des einen 
oder anderen begabteren Künstlers miteinander 
wetteiferten. Es ist jedoch kaum wahrschein
lich, dass in einer so kleinen Stadt gleichzeitig 
mehr als eine oder höchstens zwei Malerwerk
stät ten mit Dekorationen von Gebäuden ihren 
Lebensunterhalt bestreiten konnten. Wenn 
wir also aus einer ein Menschenalter erfassende 
Zeitspanne — und diesbezügliche Daten besitzen 
wir aus Aquincum zu Beginn oder Mitte des 3. 
Jahrhunderts—mehr als ein halbes Dutzend Ge
bäude kennen, deren Wanddekorationen im 
gleichen Stil und nach denselben Vorlagen aus
geführt sind, so können wir die Hypothese auf
stellen, dass wir hier die Arbeiten ein und der
selben, Werkstätte oder desselben Meisters vor 
uns haben. Selbstverständlich können weitere 
Forschungen noch mehr ins einzelne gehende 
Ergebnisse bringen, besonders wenn wir auch 
die Dekoration von Gebäuden der ausserhalb 
Aquincums, in der Umgebung liegenden grösse
ren Ansiedlungen kennen und dadurch auch 
über ein Vergleichsmaterial verfügen werden. 

Anfangs arbeiteten die Wandmaler des 
Palastes nach Vorlagen. Die Einteilung der 
Wandflächen beweist, dass der Auftragung 
der Muster genaue Messungen vorangingen. 
Auch noch im Anfang des 3. Jahrhunderts 
werden die sich wiederholenden Muster mit 
Schablonen aufgetragen. Die auf die W a n d 
skizzierte Netzeinteilung sowie der Gebrauch 
von Zirkel und Lineal deuten darauf, dass die 
Meister eine gründliche und sorgfältige Arbeit 
liefern wollten. Für die kunstvolle Ausführung 
der Malerei der ersten Periode haben wir auch 
keine entsprechende Parallele in xiquincum 
gefunden. Möglicherweise arbeitete der mit 
der Palast dekoration beauftragte Meister in 
der Stadt nur für den Statthalter. Die zweite 
Periode nahm mit dem hohen Niveau ihrer 
Leistung noch immer einen bevorzugten Platz 
in der bildenden Kunst der Stadt ein. Die im 
Palast zum Vorschein gekommenen kunstvollen 

Statuen und Schmuckgegenstände gehören eben
falls dieser Epoche an und haben ihrerseits 
die Pracht der reich bemalten Säle gesteigert. 
Die Hand der den Palast dekorierenden Maler 
erkannten wir noch an einigen Gebäuden 
in Aquincum von stattlicher Ausführung. Die 
uns bekannten Wohnungen der wohlsituierten 
Bevölkerung derselben Zeit waren aber mit 
etwas bescheidenerer und einfacherer Wand-
bemalung geschmückt. 

Die Wandmalerei der beiden letzten Perio
den ist aber in keiner Hinsicht prächtiger oder 
sorgfältiger im Statthalterpalast als inirgendei-
ner anderen reicheren zeitgenössischen Privat -
wohnung Aquincums. Die zahlreichen Paralle
len deuten an, dass die Arbeiten lokale, in 
Aquincum ansässige Meister ausführten, die 
auch mit der Dekorierung des Palastes betraut 
wurden. Hinsichtlich der Orte, wo diese Meister 
vor ihrer Ansiedlung in Aquincum gearbeitet 
haben und in welch ferner Provinz die von ihnen 
in der Hauptstadt von Pannónia Inferior 
eingebürgerten Musterbilder entstanden waren, 
können wir uns lediglich auf Vermutungen be
schränken. Die Stilwandlungen der beiden letz
ten Perioden weisen Übergangsformen auf, die 
es nicht ausschliessen, dass mehrere Genera
tionen derselben lokalen Werkstatt an der 
Dekorierung der Wände teilnahmen. 

Für unsere Forschungen sind gerade diese 
beiden letzten Perioden am aufschlussreichsten, 
ob wir sie von der Dekorationskunst Aquin
cums oder von der pannonischen Wandmalerei 
aus betrachten. L. NAGY hat in seiner grund
legenden Studie in grossen Linien die Charakter
züge und Richtungen der verschiedenen Einflüsse 
die in den Wandgemäldedenkmälern der Pro
vinz zum Ausdruck kommen, geklärt. Zu seinen 
Bemerkungen bzw. zu den neueren Ergebnis
sen können wir im Rahmen dieser Arbeit nichts 
hinzufügen. Soviel können wir jedoch feststel
len, dass auf Grund des während der letzten 
zwanzig Jahre zutage gekommenen Aquincumer 
Wandmalereimaterials die Ansichten betreffs 
des Stils im 3. und 4. Jahrhundert einer Modi
fikation bedürfen. In der Wandmalerei des 
Statthalterpalastes konnten wir allein innerhalb 
des 3. Jahrhunderts eine dreimalige Bemalung 
beobachten, und es war möglich, auch die Stil
wandlungen zu beobachten. Indem wir die 
Dekoration des Palastes mit der Wandbemalung 
anderer Gebäude Aquincums aus derselben 
Zeit verglichen haben, vermochten wir in der 
Zeit des grössten Reichtums der Stadt die 
Geschichte der Blüte und des Verfalls einer der 
Dekorationskünste zu beleuchten. 
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V E R Z E I C H N I S DER ABBILDUNGEN 

Abb. L Fries mit Perlenschnurornament aus dem 
Raum Nr. 3 (2. Periode) 

Abb. 2. Randstreifen mit Blumenmuster aus dem 
Raum Nr. 3 (2. Periode) 

Abb. 3. Rosettenverzierte Fragmente aus Raum Nr. 
3 (2. Periode) 

Abb. 4. Sockelbemalung an der S-Wand des Raumes 
Nr. 23 (1. Periode) 

Abb. 5. Rankenband aus Raum Nr. 3 (2. Periode) 
Abb. 6. Teilstück einer Wand mit Rosettenschmuck 

aus Raum Nr. 5 (2. Periode) 
Abb. 7. Fries mit Nelkenmuster aus Raum Nr. 5 

(2. Periode) 
Abb. 8. Teilstück einer Wand mit Rosettenschmuck 

aus Raum Nr. 64 (2. Periode) 
Abb. 9. Im Bogen verlaufendes Randornament mit 

Peltamuster aus Raum Nr. 3 (2. Periode) 
Abb. 10. Randornament mit Pelta- und Tulpenmuster 

aus Raum Nr. 5 (2. Periode) 
Abb. 11. Teilstück einer Wand mit Muschelornament 

aus dem Raum Nr. 5 (2. Periode) 
Abb. 12. Teil der Schulter einer weissgekleideten 

weiblichen Gestalt and Raum Nr. 3 (2. Periode) 
Abb. 13. Figurengeschmückte Bruchstücke aus dem 

Osttrakt (2. Periode) 
Abb. 14. Fragment einer mit männlicher Figur ge

schmückten Wandfläche aus Raum Nr. 3 (2. 
Periode) 

Abb. 15. Fragment einer schwebenden weibliehen 
Gestalt aus Raum Nr. 3 (2. Periode) 

Abb. 16. Fragment einer Wandfläche mit weiblicher 
Figur aus Raum Nr. 7 (3. Periode) 

Abb. 17. Aus der restaurierten Wandecke eines Ran
kenornamentes im Raum 6 (3. Periode) 

Abb. 18. Ausbesserung einer Wandfläche mit Rosetten
ornament im Raum Nr. 7 (3. Periode) 

Abb. 19. Sockelbemalung der S-Wand des Raumes 
Nr. 46 (3. Periode) 

Abb. 20. Sockelbemalung der SO-Ecke des Raumes 
Nr 46 (4. Periode) 

Abb. 21. Sockelbemalung oder O-Wand des Raumes 
Nr. 47 (4. Periode) 

Abb. 22. Teilstück einer Wand mit Rankenornament 
aus Raum Nr. 46 (3. Periode) 

Abb. 23. Teilstück einer Wand mit Pflanzenornament 
aus Raum Nr. 46 (3. Periode) 

Abb. 24. Teilstück einer Wand mit geometrischem 
Ornament aus Raum Nr. 46 (3. Periode) 

Abb. 25. Wanddetail mit Wasserpflanzen aus Raum 
Nr. 46 (3. Periode) 

Abb. 26. Detail einer Wandfläche mit Rankenorna
ment aus Raum Nr. 46 (3. Periode) 

Abb. 27. Mit Marmorimitation geschmück te Umrah
mung aus Raum Nr. 46 (3. Periode) 

Abb. 28. Verschiedene Marmorimitationen aus der 
Sockelbemalung der Wände im Raum Nr. 46 
(3. Periode) 

Abb. 29. Teilstücke einer kassettierten Decke aus 
Raum Nr. 46 (3. Periode) 

Abb. 30. Fragment eines Umrahmungsstreifens mit 
Perlenschnurornament von der kassetten ge
schmückten Decke (3. Periode) 

Abb. 31. Kassettendetail aus Raum Nr. 46 (3. Periode) 
Abb. 32. Teilstück einer Wand mit Netzemteilung aus 

Raum Nr. 46 (3. Periode) 
Abb. 33. Teilstück einer kassettierten Wand aus dem 

Gang Nr. 17 (3. Periode) 
Abb. 34. Teilstück der Decke mit Netzmuster aus 

Raum Nr. 46 (3. Periode) 
Abb. 35. Fries mit Kassetteneinteilung aus Raum Nr. 

46 (3. Periode) 
Abb. 36. Fries mit Meanderband aus Raum Nr. 46 

(3. Periode) 
Abb. 37. Rekonstruktion des N-Endes des Ganges Nr. 

17 (3. Periode) 
Abb. 38. Schulterteil einer weiblichen Gestalt von 

der Wand des Bassins Nr. 83 (3. Periode) 
Abb. 39. Aus der „tapetengemusterten" Bemalung 

des Tordurchgangs Nr. 24 (4. Periode) 
Abb. 40. Fragmente mit Blumenmuster aus dem Raum 

Nr. 29 (4. Periode)-
Abb. 41. Rot-grün bemaltes Teilstück einer Wand 

aus Raum Nr. 26 (4. Periode) 
Abb. 42. Details aus der Sockelbemalung der Wände 

in den Räumen Nr. 24 und 4.9 (4. Periode) 
Abb. 43. Umrahmungsschmuck aus Raum Nr. 49 

(4. Periode) 
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NAGY TIBOR 

AZ AQUINCUMI ÜN. FESTŐLAKÁS 

Az aquincumi ún. polgárváros területén folyt régebbi kutatások a Duna felé eső keleti 
városrész középső sávjára szorítkoztak.1 Félévszázados ásatói munka után az 1930-as évek végén 
még mindig tisztázatlan volt, hogy pl. a keleti városrész meddig terjedt É-i,K-i és D-i irányba s vajon 
fallal volt-e körülvéve. Az említett topográfiai problémák közül az 1941. évi ásatás tisztázta az 
aquincumi település déli határsávját, amikor feltárta a déli regio utcahálózatát, épületeit és a város
fal közel 40 m hosszú szakaszát.2 

Az 1941. évi ásatások azonban nemcsak helytörténeti és várostörténeti kérdések megoldá
sát vitték előbbre, hanem egy díszesebb falfestést megőrző lakóház, valamint mithraeum feltárásá
val a pannóniai falfestészet, illetve vallástörténet számára is becses anyagokat szolgáltattak.3 

Az akkor végzett ásatások régészeti anyaga és a feldolgozásuk eredményei, amelyek kéziratban 
már régóta várnak kiadásra, remélhetőleg a jövő évben a Budapesti Várostörténeti Monográfiák c. 
sorozatban látnak napvilágot. A szerkesztőség azonban addig is szükségesnek ítélte, hogy az 1941-
ben feltárt ún. festőlakás legfontosabb leleteit és a feldolgozás néhány eredményét már e teljes 
publikációt megelőzően a szakkörök számára hozzáférhetővé tegye. 

I . A KILENCHELYISÉGES LAKÓÉPÜLET (FESTŐLAKÁS) 
ÉS KORHATÁROZÓ APRÓ LELETEI 

A lakóépület, amelyet az egyik helyiségében előkerült festőkészlet alapján a továbbiakban 
röviden festőlakásnak nevezünk,4 a déli városfal szomszédságában egy K-ről Ny felé és D-ről 
E felé enyhén emelkedő terephullámra épült. Az épület hossznégyszögű alaprajzot mutat (1. kép) 
és hét lakóhelyiségből állott (1. kép 2—8), melyekhez az első periódusban az É-i oldalon porti-
cus csatlakozott. 

A felmenő kőfalak építéséhez különböző nagyságú mészköveket használtak s ezeket aprószemű duna
kaviccsal kevert habarcsba rakták. A falazás technikája : opus incertum. A falsarkok átvágásakor kitűnt, 
hogy mind a négyszögű körfal, mind pedig a belső elválasztó kőfalak szervesen egymásba kötnek, egyidő-
ben épültek. 

A második 'periódusban a lakóépületet D-i irányba, az udvar felé, még egy portieusszal 
kibővítették. A második periódus építkezése azonban nem terjedt ki a lakóház többi részére, 
ahol a korábbi terrazzopadlókat sem újították meg. Ezzel magyarázható, hogy az épület belsejé
ben, a padlózatokat fedő és az épület pusztulásából származó törmelékes rétegen kívül korábbi 
kultúrréteg nem keletkezhetett. Az említett törmelékes rétegből előkerült apró leletek (terra 
sigillaták, mécsek, csont-tűk stb.) tehát a lakóépület pusztulásának idejéből származnak, és így 
nem az építkezés időpontjára, hanem a lakóépület felhagyására (a második periódus végére), illetve 
az apró leletek használati időtartamára vethetnek világot. 

A gazdag sigülata-anyagból, amelynél -— a többi kerámiával szemben — legalább a gyár
tási idő hozzávetőleges pontossággal megállapítható, legfeljebb arra következtethetünk, hogy a 
lakóépület a I I . század első felében már fennállott. Enélkül ugyanis nehezen volna érthető, hogy 
a helyiségek padlózatát fedő épülettörmelékből nemcsak néhány dél-galliai sigillata, hanem több 
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Traianus—Hadrianus-kori heiligenbergi, ittenweileri es lezoux-i edénytöredék került élő. Jelen 
alkalommal az említett csoportok csupán néhány jellemző darabjának rövid bemutatására szorít
kozhatunk : 

1. Drag. 78-as pohár töredéke (2. kép). Leihelye a 6. sz. helyiség. A meredekfalú profil a forma 
Domitianus-kori változatát mutatja. A háromszögű levélkében végződő ellentétesen ívelődő indaszárak 
között elhelyezett nyílhegyalakú levélke : Knorr, Rottenburg. III . 4. Knorr, Cannstatt 1921, 2. szöveg
kép 2. A jobbra futó kis medve : Osw. 1586 = Hermet, 26. t., 1. A pihenő oroszlán : Osw. 1445. Victoria : 
Knorr, Töpfer. 16.1.1 (BIRAGIL : 75—90) ; 57. t. 21 (MERCATO : 80—90) ; 67. t. 2 (OF P V D E N ï : 80—90). 
Jacobs, Sigillatafunde. ü l . 19 (Montans?) May, Colchester. XXI . 116 (Mercaío-stílus). 

Az aquincumi poharat díszítése azok közé a sigillaták közé sorolja, amelyeket Knorr egy rottweili 
bélyeges töredék alapján a Domitianus—Traianus korában működő Natalis nevű fazekas körébe utalt.5 A Knorr-
tól körülhatárolt csoport azonban nem egységes és további osztályozást tesz lehetővé. Az aquincumi pohár 
azokkal a sigülatákkal áll a legszorosabb kapcsolatban, amelyek jellemzője a felület nyílhegy alakú levelekkel 
történő díszítése. Az edénycsoport határozott műhelyhez és fazekashoz még nem köthető. Világos azonban 
számos díszítő elem kölcsönvétele a Germanus-raűhély formakincséből. Az ismeretlen nevű fazekas készítmé
nyein erősen érződnek továbbá a banassaci hagyományok. Későbbi, durva kivitelű edényei pedig Natalis 
körével érintkeznek. A fazekas munkásságát nagyjából 80—100 közé keltezhetjük. 

2. Két darabból összeragasztott tál6 alsó részének töredékei (sl. 1004). A felületen medaillon-dekoráció 
(7. kép 5). Kis gladiátor : Lud. V.M. 144 = Osw. 1049. A medaillonokat Ianus csavartnyelű leveleiből (Lud. 
V. O. 229) másolt függőleges levélsorok választották el. Töredékünk ábrázolásának pontos megfelelőit Reginas 
heiligenbergi táljairól ismerjük (Forrer, XXXVTII. 1, 9. May, Colchester, XXVIII . 218). 

3. Oldaltöredék (sl. 953). Leihelye a 3. sz. helyiség. Tojásfüzér : Forrer, 178—179, 182. kép. Mars 
tropaiophoros : Osw. 46 7A változata. Az ábrázolás Satto és Saturninus faulquemonti műhelye révén került 
a sigillata-ábrázolások motívumkincsébe.7 Az aquincumi tál Verecundus ittenweileri műhelyében készült 
(8. kép 2). 

4. Tál oldaltöredéke (sl. 926). Leihelye a 6. sz. helyiség. Az oldalfelület beosztása sok rokon vonást 
mutat Butrio és körével,8 de Oinnamus stílusától sem idegen.9 A jól megrajzolt guggoló szatír mozgalmas alakja : 
Déch. 657 = Osw. 604, Austrus. A felület kisebb karikákkal történő kitöltése Arcanus stílusát idézi.10 

A kuporgó kis nyú l : Déch. 950 = Osw. 2116. Szarvas: Osw. 1732A. — Lezoux, Traianus kora (7. kép 9). 
5. Nagyobb tál alsó része a 6. sz. helyiség padlójáról (sl. 930). Amedaillonokkal díszítettnagyobbmezők-

ben Osw. H jelzésű symplegma váltakozott balra haladó férfi alakjával. A keskeny mezőkben Déch. 656 = Osw. 
1199. mintájú karyatida. A talpgyűrű fölötti sima felületen DIVIX F bélyeg. Divixtus Lezoux második periódu
sában működött.11 Nagy medaillondíszes edényei azonban már Hadrianus idejében készülhettek (7. kép 11). 

Aránylag korai emlékanyagnak számítanak a lakóház területén előkerült és Loeschke 
I, C—IványiI, 3. formához sorolható volutás agyag mécsesek (9. kép). Az eddigi irodalom szerint 
ezeket Pannóniában az egész II. század folyamán használták.12 A lakóházunkban talált példányok 
készítési ideje pontosabban nem határozható meg,13 élettartamuk azonban kétségtelenül átnyú-
lott a HE. századba. 

Az apró leletanyag helyett az első periódus keltezésénél a falfestmények legkorábbi cso
portjára támaszkodhatunk, amelynek készítési ideje, mint alább részletesebben megindokoljuk, a 
LT. század 10—20-as évei. 

A második periódusban a lakóház a déli oldalon újabb porticussal bővült. A déli porticus 
padlózatának átvágásakor néhány korhatározó apró lelet is előkerült,14 ezek a kibővítés terminus 
post quemjét megadják. 

1. A Domitianus—Hadrianus idejében működő Oriciro, lezoux-i fazekas Drag. 37. formájú táltöredéke 
(7. kép 8). A felület beosztása és a díszítés legtöbb eleme megtalálható Criciro aquincumi töredékein és a Criciro 
stílusában készült egyik londoni edényen [Juhász: Arch. Ért . (1934) II . t. 13—17, I I I . t. 1, illetve Walters, 
Cat. M. 1352 és 1363]. Űj díszítő elemnek számít viszont a delplii tripusz körül csavarodó Python kígyó 
(Déch. 1067. változata), amelyet eddig a „horgonyleveles fazekas" (Anchor potter) edényeiről ismertünk 
[Walters, Cat. M. 1206, 192. kép. Oswald, Margidunnm (1948) XXIX. t, 5A. Pryce—Birley: J. R. St. XXXV 
(1935) XIX. t . 2]. 

2. Resatus stílusában készült benyomott díszű tál töredéke (10. kép). Anyaga világosszürke, külső 
és belső oldalát szürke bevonás fedi. A halszálka mintás füzérek megfelelőire 1. pl. Acta Arch. IV (1954) 153—154. 
old., 19. kép és XLVH. t. 2. A taenidk végét díszítő nagy levelek megfelelői a tabáni 77. sz. szemétgödör,16 

valamint az óbudai ásatások16 anyagából ismeretesek. Közvetlen mintaképül szóba jöhetnek a heiligen
bergi „F"-szignós fazekas edényei (Knorr, Bottweil, 1907, XIX, 2 ; uő., Eottenburg, VH, 14. Forrer, Heiligen-
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1. kép. A lakóház alaprajza 



berg, XXXIII , 2), amelyeken a girlandok közt lecsüngő taeniák végeit sok esetben nagy szőlőlevelek díszítik. 
Az aquincumi tál a I I . század első harmadában készülhetett. Olyan helyi műhely készítménye, amely Resalns 
stílusában, de önálló formakinccsel dolgozott. . 

3. Vörösba,rna anyagú raetiai serleg töredéke. A festőlakástól Ny-ra fekvő kisebb lakóépület
ben azonos díszü teljes edény II . századi rétegből került elő. A szomszédos Noricum területén is erre az idő
szakra keltezhető a raetiai edényeknek ez a csoportja [Schörgendorfer, Die römerzeitl. Keramik d. Ostalpen
länder (1942) 194—195. sz. Kenner, Virunum (1948) 113], amellyel Drexel foglalkozott behatóbban (OllLi 
XXXV, 80. kk.). 

Az említett leletek a padlószint alatti kultúrréteget I I . századinak határozzák meg. A I I . 
század végére utal a déli porticus első kifestésé. Erre az időre tehető a D-i porticus építése s ezzel 
együtt a második periódus kezdete (1. erre alább, 181. old.). 

Végleges formájában a I I . század végére kiépült lakóház két keskenyebb oldalán elhelye
zett nyitott tornácával sajátos lakóház-formát képvisel, amely az aquincumi polgárváros területén 

2. kép. Késő dél-galliai sigillata-pohár töredéke (1 :1) 

eddig hiányzott. Számos példáját ismerjük viszont a Rajna vidék, Gallia ós Britannia területéről, 
ahol elsősorban a villae rusticae építésekor alkalmazták.17 

Mind a két periódusban a lakóház főbejárata az É-i porticus Ny-i keskeny oldaláról, a ház 
mellett futó É—D-i irányú úttestről nyílott.18 A bejárat egész szélességét faküszöb foglalta el, 
amelynek lenyomata a habarcsban megőrződött. A porticus K-i oldala is nyitott volt. Falépcsőn 
keresztül kifalazott és kőlapokkal fedett csatorna19 fölött beépítetlen szabad térre lehetett kijutni. 

A porticusból keskeny és terrazzo-padlós fauces (2. sz. helyiség) vezet az atrium helyét 
elfoglaló 5. sz. helyiségébe,20 amelyből a 3—4. és 6—8. sz. helyiségek nyílottak. A bejáratoknál 
eredetileg sem voltak küszöbkövek vagy faküszöbök. Az ajtónyílásokat vélummsl zárhatták el.21 

Az É-i fekvésű terrazzo-padlós 3—4. sz. szobák szolgálhattak hálóhelyiségül (cubicula). 
A kisebb, de ugyancsak terrazzo-padlós 6. sz. szoba, gazdag edónylelete alapján,22 a második 
periódusban raktárhelyiségül szolgálhatott. A leletek közül különleges hely illeti meg a szoba 
padlózatán talált festéktégelyeket. 

1. Sárgásbarna színű, jól iszapolt, világos téglaanyagú tégely (12. kép 1). Vastagfalú (5—ö mm), 
lapos, cüindrikus forma. Szájperemrésze ferde síkkal behúzott. Oldala sérült. M. : 56 mm, szp. : 84 mm, fá.: 
81 mm. Belső oldalához zöld festék maradványa tapadt. 
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2. Cilindrikus falú, csószeformájú kis tégely (12. kép 2). Anyaga, peremkiképzése, falvastagsága az 
előbbiével egyezik. Fenékrésze sérült. M. : 69 mm, szp. : 78 mm, mérhető fá. : 76 mm. Belső falán vastagon 
rászáradt barna festékmaradványok. 

3. Több darabból összeragasztott nyúlánkabb, íveltfalú serlegformájú tégely (12. kép 3). Anyaga, 
mint az előbbi daraboké. Az enyhén kifelé ívelődő szájperemrész és a sarkított fenókrész ferde síkkal profilált. 
M.: 81 mm, szp.: 83 mm, fá. : 74 mm. A belső oldalon rászáradt sötétvörös festék. 

4. íveltfalú, alsó részében csonkakúpos és lapos talpgyűrűvel rendelkező bögreformájti tégely (12. kép 
4). Vékonyfalú, világosszürke. Egyenesre vágott szájperemrésze legömbölyített. Oldalából nagyobb felület 
kitörött. M.: 57 mm, szp.: hem mérhető, fá.: 38 mm. Belső oldalán okkersárga festék maradványa. 

5. Hengerestestű, alsó részében csonkakúposan elkeskenyülő csészeformájú tégely (12. kép 5). 
Sárgásszürke, vékonyfalú. M.: 36 mm, szp.: 36 mm, fá.: 35 mm. Belsejében helyenként fekete festéknyomok. 

A cilindrikus csészeforma (2. sz.) közeli megfelelői a I I . század második felében sigillata-any ágban 
mutathatók ki (Lud. Nb, illetve Niederbieber, 13. forma). Az idézett sigillaták közvetlen formai előzményeit 
a kutatás nyugaton a I I . század első felének ún. használati kerámiájában, elsősorban a terra nigra ós a fehér
anyagú edények körében keresi.23 A vindonissai anyag alapján azonban, ahol a lapos talpgyűrűvel rendelkező 
ciHndrikus csésze elvétve már előfordul,24 visszanyúlhatunk az I. századig. Az előzmények pedig Itáliában 
kereshetek. 

A talpgyűrűs kónikus tégely (4. sz.) valamivel nagyobbméretű rokon darabja, ugyancsak téglaszínű 
anyagban, a régebbi aquincumi leletekből ismert.25 Rokon formájú, de jóval nagyobb és szürkeanyagú csésze 
Albertfalván az I. század végi, I I . század eleji rétegből került elő. Későbbi egyenesfalú változatát a gázgyári 
fazekastelep szórvány anyagából ismerjük.26 Az edényforma nem szorítkozik Pannóniára. Itália felé mutat, 
hogy az I. századi változatokat nálunk Emona és Poetovio területéről, nyugaton Vindonissából tartják számon.27 

A talpnélküli íveltfalú tégely (3. sz.) rokon a Behn. 277. formával, amely Felső-Itáliában igen gyakori. 
Mint ólomtartó tégely ismert pl. az albengai hajóleletből.28 

A hengerestestű, lapos, csészeformájú tégely (5. sz.) formailag a felső-itáliai eredetű I. századi csé
székből vezethető le.29 Változata Vindonissában is megtalálható.30 A vékonyfalú importdarabokat mindkét 
helyen már igen korán utánozták. 

Az agyagtégelyek közül az 1—3. számúak anyaguk és szájperemkiképzésük miatt szoro
san összetartoznak. Előzményeik a helyi kerámiában hiányoznak. Anyaguk alapján is import
daraboknak tekinthetők. A 4—5. számúak idegen formák helyi utánzatai. Az edényegyüttesnek 
egyetlen olyan darabja sincs, amely a II . század első felénél későbbi keltezést szükségessé tenne. 
A tégelyek anyaguk és méreteik miatt sem tartozhattak toilette-készlethez. A tégelyekben nem 
nyers festékanyagok ('pigmenta), hanem festéshez használt színek (colores) voltak. 

Az agyagtégelyekben talált festékmaradványokat megvizsgáltattuk. A kémiai analízis 
kimutatta, hogy a festékmaradványok összetételükben a lakóház legkorábbi festésénél használt 
színekkel egyeznek. A tégelyek lelőhelyével kombinálva ebből önként következik, hogy lakóhá
zunk szobáinak első kifestesét végző pictor parietarius a II. század első felében egyúttal a ház 
lakójának (tulajdonosának) is tekinthető.31 

A lakóház D-i szárnyán levő terrazzo-padlós nagyobb helyiségek közül a 8. sz. a szomszé
dos (7. sz.) helyiség felől is megközelíthető volt. A bejárat két oldalán, a padlózatba süllyesztve, egy-
egy négyszögű kotalapzatot találtunk (6. kép),32 ezeken faoszlopok tarthatták az ajtópár
kány fölötti díszesebb oromzatot. Az ilyen oszloparchitektúrával keretezett ajtók a római magán
házak tablinumjabira, jellemzőek.33 A szomszédos 7. sz. szoba lehetett a lakóház ebédlője (cenato-
rium, oicus). 

A második periódusban a 7. sz. helyiségből nyílott a D-i porticus bejárata.3* A D-i tornác 
különben a lakóház Ny-i oldalán húzódó úttestről is megközelíthető volt egy hátsó, kiskapu-szerű 
bejáraton (1. kép).35 

AII . század elején épült és a század végén kibővített lakóházat a III. század közepe táján 
tűz pusztította el.36 A pusztulás hozzávetőleges időpontja és körülményei meghatározhatók a 
stratigrafia és az apró leletek segítségével. 

A lakóhelyiségeket átégett épülettörmelék töltötte ki ; efölött a lakóház felhagyása utáni 
időből származó 60—70 cm vastag elplanírozott réteg húzódott. Az alsó törmelékes réteg legké
sőbbi leletei Rheinzabern harmadik periódusába (i. sz. 165—200) sorolható sigillaták (Augusti
nus, Iulianus, Julius, Secundinus Aviti, Victor készítményei), Gomitialis, Helenms, Onnio western-
dorfi darabjai és Oensorinus trieri fazekas (175—225) táltöredéke. 
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1. (13. kép 1). Két különböző tál töredékei (sl. 900, és 970). Amaz világos sárgásvörös. Mindkettőn 
azonos tojásfüzér (Lud. V. R. 84 : Augustinus, a), amelyet alsó harmadában (a formatálban előre meghúzott) 
vízszintes vonal metsz. 

A díszített felületen nyolcszirmú rozetták (Lud. V. 99 : többek között Augustinus, a) és inda vagy 
médaillon maradványa. Augustinus formatálja és díszített edényei Waiblingen-Beinsteinben is előkerültek.37 

De i t t más tojásfüzért használt (Lud. V. R. 85). A festőlakásból származó két töredék ezért egyelőre rhein-
/.aberni készítményként kezelhető.38 Kora a II . század második fele.39 

2. (13. kép 2). Nagyobb tál oldaltöredéko (sl. 990). A máz világos rózsaszínű. Felül tojássor 
(Lud. V. R. 40), alatta fáktól (Lud. V. P. 1) elválasztva vadász jelenetből kiragadott futó állatalakok : nyúl 
(Lud. V. T. 243), mögötte kutya (Lud. V. T. 220). Az állatalakok fölött keresztalakú ornamens (Lud. V. 0 . 
J05. Knorr, Oannstatt, 1905, XXIV, 8). Valamennyi díszítő elem a II . század utolsó harmadában működő 
Julius nevű fazekasra utal.40 A töredékünkön látható ábrázolás kompozíciója GeriaKs késői munkáihoz csatla
kozik.41 

3. (13. kép 3). Az előbbivel rokon díszítésű, de egy másik tálhoz tartozó töredék (si. 1000).42 

A máz azonos az előbbi darabéval. Tojásfüzér, mint az előbbi töredéken. Alatta fejét hátrafordító szarvastehén 
(Lud. V. T. 96. Osw. 1817), efölött a jellegzetes keresztalakú ornamens. 

4. (13. kép 7). Narancsvörös színű mázzal bevont tál alsó része (sl. 933) árkáddekoráció marad
ványával. Az alsó végükön kissé megvastagodó kettős sima íveket kannelurás oltárszerű talapzatok (Lud. 
V. O. 282 : Iulianus, a. Beginus, a. Victorinus, a, c) tartották.43 Az ívpárok alatt sima kettős körkeretben 
fogaskerékhez hasonló rozetta (Lud. V. O. 72 változata), alatta fogazott „szemes" ornamens (Lud. V. O. 226 : 
Iulius, a. Iulianus, Bespectus, a). Az utóbbit hasonló térkitöltő díszként megtaláljuk egy lanus stílusában 
készült tál töredéken (Knorr, Rottenburg, XII, 8). Árkádív talapzatait helyettesíti viszont a Iuüanus nevével 
bélyegzett egyik rottweili darabon,44 valamint egy elewijti45 és inheideni46 töredéken. Az aquincumi töredék 
valószínűleg a l l . század második felében működő Iulianus készítménye. lulmsszal való kapcsolatára az irodalom 
ismételten rámutatott.47 

5. (13. kép 5). Sötét barnáspiros mázzal bevont nagyobb szájperemtöredék (sl. 56, 60, 139). Leihelye 
a 3. sz. helyiség. A tojássor (Lud. V. R. 65) lanus, Bélsus ós Secundin(us) Avi(ti) edényeiről ismert. (L. a 
következő töredéket.) 

6. (13. kép 6). Kisebb tál oldaltöredóke (sl. 949). Leihelye a 6. sz. szoba. Máz az előbbi darabóval 
egyező. Tojásfüzér az előző töredékével azonos. A képmezőben öklelő szarvasbika (Lud. V. T. 107. Osw. 1710), 
alul levélfüzér. SECVNDINAVI bélyeggel teljesen azonos töredéket közöltek Aquileiából.48 A lauriacumi 
bélyeges darabot pedig a mienkével egyező tojásfüzér és levélsor díszíti.49 Secundin(us) Avi(ti) munkássága 
Rheinzabern harmadik szakaszába (160—) sorolható.50 Nem biztos, hogy azonos azzal a Secundinus nevű 
fazekassal, aki később Westerndorfban Comitialissza] ós Maianussz&L dolgozott együtt (Oswald—Pryce, 29, 
123). A nóvbélyegek ugyanis teljesen különbözőek. 

7. (13. kép 4). Sötétebb barnásvörös mázzal bevont tál oldaltöredóke (sl. 959). A jellemző tojás
sort (Lud. V. R. 7) egyedül Cobnertus és Victor használta. Az egyszerű vonalmedaülonba foglalt Apollon-
alakot (Lud. V. M. 88) megtaláljuk Victor készítményein, míg Cobnertus mintakincséből eddig hiányzik. Durvább 
kivitele miatt is töredékünk a II . század második felében működő Victor műhelyében készülhetett. A műhely 
simafalú, bélyeges áruja nemcsak Pannóniába,51 hanem Dáciába52 is eljutott. 

A lakóház területéről való westerndorfi töredékeket, hibás leihellyel (Óbuda) közölte már Kiss: Arch. 
Ért. (1946—48) VU. t. 4, X. t. 11 (Oomitialis), XVIII. t. 2, XXI . t. 11 (Helenius), XXXÏÏ . t. 8 (Onnio). 
Az említett darabokon kívül még két további töredéket tartunk számon : 

1. (14. kép). Égéstől lilás-vörösre színezett töredék (lt. sz. 56, 20, 148). Leihelye az É-i porticus. 
A töredéken balra néző női mellkóp (H. 44. Osw. 1213). Bal oldalt medaillon-keret nyoma. Oomitialis ké
szítménye. Megfelelőjét közli : Kiss i. h. VII. t. 2. 

2. (15. kép). Kis töredék (lt. sz. elmosódott). Szórvány. A máz rózsaszínű árnyalatú barna. Tojás-
füzér: Kiss, 1. Alatta fonott kosár : H. 96. Kiss, 7. Onnio műhelyéből. Azonos díszítésű töredéket közöl Óbu
dáról : KÍSSÍ. h. x x x n . t. 11. 

K'szítósi helye (Trier), valamint ábrázolása miatt külön hely illeti meg Oensorinus Drag. 37. 
formájú táltöredékót (16. kép). A barnásvörös máz igen kopott. Az ábrázolásból megmaradt jelenet: női alak 
Oidipus szerepében a sziklán ülő szfinx előtt, unicumnak számít a sigillata anyagban. Előzményei La Grau-
fesenque- és Lezoux-banmutathatók ki (Osw. 836, 837). Alul geometrikus formákra egyszerűsített delfinpárok: 
Falzer, XV. t. 9, XVI. t. 11—12, 21, XXXI. t. 795. Oelmann, Niederbieber, VI. t. 1. 

Az előkerült sigillaták legkésőbbi csoportjához kapcsolható két helyi készítményu F ABI 
fenékbélyeges agyagmécses és a III. század első felére jellemző áttört kengyelű csuklós bronz-

fibula (17. kép).63 

1. Szürke anyagú, vörösesbarnára festett háromlángú mécses vízszintes fogóval (lt. sz. 56, 20, 59). 
Használt példány, két darabból összeragasztva (92 mm h., 73 mm sz., 32 mm m.). Loesehke m . , Iványi III . 
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3—6. kép. A feltárt lakóház ÈK felől — A lakóépület DK felől — Az épület É-i szárnya K felől — A 8. sz. helyiség K felől 



7. kép. 1—2. Dél-galliai, 3—6. heiligenbergi, 7—13. lezoux-i sigillata-edények töredékei (valamivel 
nagyobb, mint 1 : 2) 
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8. kép. 1. Cerialis, 2. Verecundus edényeinek töredéke (1 :1) 

9. kép. Volutás agyagmécs égő oltár
ábrázolással (1 :1) 

10. kép. Benyomott díszű tál töredéke 
(valamivel kisebb, mint 1:1) 
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formához sorolható. Fenékrészén kis taipgyúrű. Beiül sima körkeretben EABI bélyeg. Aquincumból eddig 
bárom példány ismert.51 Aquincumon kívül még nem került elő. Helyi gyártmány. 

2. Sárgásszürke anyagú, világos barnára festett ötlángú mécses (lt. sz. 56.. 20, 55). 110 mm h., 70 mm 
m., 92 mm sz. (41. kép). A két széles gyűrűvel tagolt homorú tányér közepén elhelyezett öntőnyílást gyöngysor 
kereteli. A ferdén elálló fogó szőlőlevél erezetét utánozza. A fenékrészen kettős körgyűrűben elmosódott FABI 
bélyeg. Darabunk a gázgyári fazekastelepen készülhetett abból a kétrészes mintából, amelynek töredékes 
felső lapját Kuzsinszky (Bud. Rég. XI. köt. Bp. 1932, 291, 29(3—297. kép) publikálta.55 Az eddigiek ismere
lében Fabius aquincumi mécseskészítő munkássága a II. század középső évtizedeire tehető. 

A felső elplanírozott rétegből származik viszont Gallienus valószínűleg 257-ben vert 
hibrid dénárja (18. kép 1). 

Av. IMP GALLIENVS P AVG. A császár jobbra néző sugárkoronás mellképe paludamentumban 
-Rv. LIBER-ALITAS AVGG. Balra forduló Liberalitas áUó alakja (lt. sz. 56, 20 187). A föntebbi előlap kör
iratát Mediolanumban 257—259 között (s alkalmilag később is), Lugdunumban pedig 258—259-ben használták, 
azonban nem verték Liberalitas -hátlapokkal.56 Gallienus Liberalitas-hátlapú veretei, azonban hybrid veretünk -
től eltérő előlapokkal, a 256—257. évekhez tartoznak.57 

Az elpusztult lakóház fölötti elplanírozott réteg ezek szerint a I I I . század utolsó harmadára 
keltezhető. A lakóház legkésőbbi falfestményeinek keletkezését viszont meglehetős pontossággal 
a I I I . század 20—30-as éveire tehetjük,58 ami a föntebb említett és túlnyomórészben I I . századi 
díszített kerámia, valamint mécsek használati idejére is érdekes világot vet. A különböző adalékok 
összevetéséből arra a következtetésre juthatunk, hogy a lakóépület a I I I . század második harma
dában, valószínűleg az 50—60-as években pusztult el. Ebben az összefüggésben megemlíthető, 
hogy a lakóház területéről szórványként Septimius Geta (18. kép 2) és Elagabalus (18. kép 3) egy-
egy jó fenntartású dénárját és Gordianus középbronzát őrizzük. 

1. Av. P. SEPT. GETA-CAES PONT. Ruhás mellkép jobbra. -Rv. PRINC. IV-VENT VTIS (lt. sz. 
56, 20 189). A 200—201. évekből. RIC, IV, 1 (1936) 316. old., 18. sz. 

2. Av. IMP ANTONINVS PIVS AVG. A császár jobbra néző babérkoszorús mellképe. -Rv. VICTORI-A 
AVG. (lt. sz.: 56, 20, 188). Pontosabban nem keltezhető. RIC, IV, 2 (1938) 38. old., 158. sz, 

3. Av. IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. — A császár babérkoszorús mellképe jobbra. Hátlap 
felismerhetetlen. A föntebbi előlap köriratát 240 március—májusáig használták a verdék. Utána már megjele
nik a császári titulaturában a PIVS jelző. RIO, IV, 3 (1949) 21. 

Feltűnő, hogy a I I I . század közepéig fennállott aquincumi lakóépület sigillata-anyagában 
szerepel még három dél-galliai töredék (2. kép és 7. kép 1—2). Az edények legkésőbb Traianus 
uralkodása idejében juthat tak el a dunai piacra. 

1. Kisebb tál összeillő oldaltöredékei (sl. 966, 989). A felületen décor à métopes, amely általános 
La Graufesenque és Banassac Domitianus- és kora-Traianus-kori edényein, ahonnan a Natalis nevével kapcso
latba hozott műhelyek fazekasai is átvették.59 A jobb lábát kissé befelé fordító karyatida a Germanus-műhely 
hagyományait őrző ,,A"-szignós fazekas egyik rottenburgi edény töredékén található meg.60 A futó oroszlán 
ikonográfiái őse talán Biragillus oroszlánfigurájában (Knotr, Töpfer, 16, 6) jelölhető meg. A két sorban elren
dezett rovátkoltszólü levélkék a Germanus-műhely késői (GERMANI ,/F"-szignós) készítményeivel, illetve az 
,,A"-szignós fazekas körével kapcsolatba hozható darabokon találhatók meg (7. kép l).81 

2. Kisebb oldaltöredék (sl. 1006). Máza tompafényű barnásvörös. A férfialak teljesebben megmaradt 
a bregenzi pincelelet L. Oosius körével kapcsolatba hozott egyik tálján.62 A lándzsaalakú levélben végződő 
indát is megtaláljuk a Natalis köréhez kapcsolható galliai műhely darabjain.63 Mindkét aquincumi töredék 
stílusban egy rheinzaberni tállal vethető össze,64 amely a 100 körüli évekre keltezhető ós erős kapcsolatokat 
mutat egyrészt L. Oosius műhelyével, másrészt az „A"-szignós fazekas körével (7. kép 2). 

3. Knorr 78. formájú pohár. Föntebb már volt róla szó. 

Nem hiányoztak továbbá a heiligenbergi Ciriuna és Beginns, az ittenweileri Verecundus 
edényei (7. kép 3—6; 8. kép 2), amelyek a lezoux-i Albucius, Criciro, Cobnertus, Divixtus ésPater-
nus táljaival együtt (7. kép 7 — 13) legkésőbb Hadrianus uralkodása idejében kerülhettek 
Aquincumba.65 
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HeiHgenberg 

1. (7. k ' p 6). Egy edényhez tartozó töredékek 
(si. 893, 896). A máz világosbarna, fénytelen. Tojásfüzér: 
Forrer, XX, 10 ; XXI , 4, Oiriuna. Lovas amazon : Osw. 
242, Oiriuna. Töredékünk pontos megfelelője Oiriuna 
egyik heiligenbergi edényéről ismert (Forrer, XX, 4). 

2. Vékonyfalú tál kis töredéke (sl. 993). A máz 
az előbbiével rokon. Alul nagy koncentrikus pontkörök 
(Lud. V. R. 120 : Beginns, f). Fölöttük baba lépő kó
csag alakjára kiegészíthető lábtöredék (Lud. V. T. 305. 
— Osw. 2203). Az erős (7mwwa-hatást tükröző töredék 
Beginns heiligenbergi műhelyében készült. A mintaképre 
1. pl.: Forrer, XX, 12. 

3. (7. kép 3). Narancsvörös mázzal bevont töre
dék (sl. 972). Tojássor: Forrer, XXXVII, 2, Beginus. 
Kis karika korongos maggal : Forrer, XXXVII, 2, 6, 14, 
Beginus. A jobbra néző Szilénfej (Lud. V. M. 29. Osw. 1348 
változata) Beginus egyik heiligenbergi töredékéről ismert 
(Forrer, XXXVH, 14). 

4. (7. kép 4). Nagyobb tál összetartozó két töre
déke (sl. 938, 939). A narancsvörös máz kissé kopott. 
A tojássor helyén koncentrikus körök : Lud. V. R. 116, Beginus, î. A nagy maszkot tartó kis Neptunus -
alak kormánylapát körül csavarodó delfinre helyezett posztamensen állhatott (Osw. 731). Az ábrázolás 
első ízben Blickweilerben a „nagy alakok mesteréinél tűnik fel (Knorr—Spmier, 9, 2 ; 31, 1 ; 60, 1), 
ahonnan La Madeleine és Heiligenberg egyes műhelyei is átveszik.66 A Ids Neptunustól balra a blickweilen 
„nagy alakok mesteré"-nek stüusában elhelyezett meztelen férfi alakja. Jobbjában a kelta érmekről és a kora
császárkori dombormüvekről jól ismert sárkányfejes hadi kürtöt (karnyx) tartja.67 E sajátos ábrázolás eddig 
csak egy rosszul értelmezett brigetiói sigillata-töredékről (Juhász, Brig. XXVIII, 7) ismeretes. Az aquincumi 
töredékek a LT. század első évtizedeiből keltezhetők.68 

11. kép. A 2. és 5. sz. helyiségek közti ajtó 
vascsapágya (1 :3) 

Lezoux 
1. (7. kép 7). Két különböző edény töredékei (sl. 979, 968). Tojásfüzér: Juhász: Arch. Ért . (1934) 

I . t. 2—5., Albucius. Mercurius alakja : Déch. 289. Osw. 529, PATERN F E és Albucius. Mindkét töredék 
Albucius műhelyében készült edényekhez tartozott. Leihelyük a 3. sz. helyiség. 

12. kép. Agyagtégelyek a festőlakásból (2 : 5) 
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2. (7, kép 10). Égy edényhez tartozó oldaltöredékek (sl. 942, 1012). Tojásfüzér: Juhász, Brig. V, 4, 
Cobnertus. A felületet borító indadisz nagy sykomór-levelei : Juhász, Brig. IX, 18. May, Colchester, XX, k. A 
töredékek a csillogó sárgás-piros máz alapján is Cobnertus lezoux-i készítményei közé sorolhatók. 

3. (7. kép 13). Kis tál oldaltöredóke fenékrésszel (sl. 940). Tojásfüzér: a Pafemusiól használt 
széles, sarkított tojástagok, alul kissé kivágott sima pálcikával. A két szélső töredékes mezőben oroszlán
lábú trónuson ülő Apollon : Osw. 84, Birrantus, Oensorinus, Oinnamus és Paternus edényeiről ismert. Kettős 
körkeretben sas : Déch. 987. Osw. 2183. Oensorinus, Marcus és Paternus használták. A médaillon alatt el
helyezett akantuszlevél azonos a Paternus műhelyében használt térkitöltő levélkével.69 Tropaion : Déch. 
1117, határozott műhelyhez nem köthető. Az aquincumi tál Paternus körében készült. 

4. (7. kép 12). Nagyobb tál töredéke (sl. 1010). Tojásfüzér : Juhász: Arch. Ért . (1934) III . t. 3 (Pater
nus), Oswald Margidunum, XXXVI. t. 31 (Oensorinus). A megmaradt felületen medaillonos-metópás 
dekoráció. A jobb oldali mezőben sima körkeretbe foglalt nyolcszirmú rozetta {Déch. 1180 változata).70 

Töredékünk Paternus, esetleg Oensorinus műhelyéhez kapcsolható. 

13. kép. Rheinzaberni sigillata-töredékek (1 :2) 

Az előkerült sigillata-edények több, mint felét viszont a l l . század második harmadára kel
tezhető lezoux-i és rheinzaberni darabok alkotják.71 A lakóház területén előkerült legkésőbbi 
rheinzaberni, valamint westerndorfi edények72 készítési ideje sem megy túl azonban a I I . század 
utolsó évtizedein és a trieri Censorinus tálja is készülhetett a Severas-féle dinasztia évtizedeiben. 
A sigillata-anyag alapján tehát a festőlakás elpusztulását a I I és a I I I . század fordulójára, illetve a 
I I I . század első évtizedeire is tehetnénk ; ez azonban, mint föntebb rámutattunk, ellentétben 
állna a máshonnan nyert régészeti tényekkel. 

A festőlakás sigillata-anyagának megítélése s egyben a díszes sigillata-edények használati 
idejének — legalábbis az aquincumi polgárvárosra (részben) érvényes — tisztázása szempontjá
ból73 tanulságosak a lakóépületünk Ny-i szomszédságában feltárt kézműves-tűzoltók székházának 
sigillata-cserepei. * 

A schóla feltárásakor az ásató három réteget figyelt meg.74 Az udvar (IV. sz. tér), valamint 
a VIII—X. sz. helyiségekben ezenkívül még egy negyedik, un. „legalsó" réteget is számontartott, 
amely a kézműves-tűzoltók székházának építését megelőző időben keletkezett. Az említett „leg
alsó" rétegből kizárólag dél-galliai sigillaták (benyomott díszű stb. kerámia társaságában) kerül
tek elő. A 150—160 körül épült székház a I I I . század közepe táján leégett. Az ásató a tűzoltó szék-
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ház eme kereken 10Ô évnyi fennállásához kapcsolta az ,,alsó és középső" rétegek (2—3. sz.) anyagát. 
A sigillaták közül az utóbb említett rétegekből került elő mármost egy-egy dél-galliai ós blick -
weileri töredék, több lezoux-i darab s majdnem kivétel nélkül valamennyi rheinzaberni és 
westerndorfi töredék. A tűzvész után helyreállított épület kultúrrétegéből („felső" réteg, 1. sz.) 
viszont hiányoztak már a sigillaták. 

A sigillata-anyag alapján, a festőlakáséhoz hasonlóan, a tűzoltó székház pusztulását is 
nyugodtan tehetnénk a l l . század végére Vagy a I I . és a I I I . század fodulójára. A schola esetében a 
pincébe zuhant orgona évre keltezett felirata alapján tudjuk viszont, hogy az épület csak 222 után, 
valószínűleg a század közepe táján esett tűzvésznek áldozatul. A festőlakás esetében viszont a 
falfestmények utolsó csoportjával igazolható, hogy a lakóépület a I I I . század 20—30-as éveiben 
még fennállott. Mindkét épület leletanyagában megfigyelt rokonjelenségek alapján állítható, 

hogy a I I I . század első felében az aquincumi polgárváros olyan ,,régi", még a Marcus-féle háborúk 
előtt épült lakó- vagy társas összejöveteleket szolgáló épületeiben, ahol egy-egy módosabb család 
vagy collegium folyamatos birtoklásával számolhatunk, nemcsak rheinzaberni és westerndorfi 
edényeket használtak nagyobb számban, hanem akadhatott még néhány heiligenbergi vagy 
lezoux-i tányér és tál, sőt egy-egy blickweileri vagy dél-galliai edény is.75 Egyes darabok használati 
(megőrzési) idejét néha három-négy generációra (90—120 év) is becsülhetjük. 

Legutóbb az egyik fontos britanniai telep, Camulodunum kerámiájának publikálásakor 
figyelmeztettek arra, hogy az ottani és az írásos forrásokkal pontosan Claudius és Nero korára 
keltezhető I . századi rétegekben még arezzói sigillaták is előfordulnak.76 A jelenség egyik magyará
zatául fölvetették annak a lehetőségét, hogy ilyen esetekben pl. az egyes családokban tovább
öröklődő darabokkal (heirloom) állunk szemben. A föntebbi lehetőséggel az aquincumi festett 
lakóház legkorábbi darabjainál, pl. aKnor r 78. formájú pohárnál ugyancsak számolhatunk. Ennek 
előfeltétele, hogy a lakóházban három-négy nemzedéken keresztül ugyanaz a család lakott, teljes 
exaktsággal természetesen nem igazolható. Nem zárhatjuk ki azonban ennek a lehetőségét az 
alábbi meggondolás alapján sem. 

A 6. sz. helyiségben talált festéktégelyek gyártási ideje — formájuk ós anyaguk miatt — a 
I I . század első felénél későbbi időre aligha tehető. A tégelyek belső oldalához tapadt festékmarad
ványok a lakóház első festésénél (II. század első harmad) használt színekkel egyeznek. A tégelye
ket szépen egymás mellett a helyiség sarkában találtuk. Az agyagtégelyek a lakóház pusztulásakor 
gyakorlati célt már régen nem szolgálhattak ; a házban lakók ezeket mégsem dobták ki, hanem 
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16. kép. A trieri Censorinus táltöredéke 
(1 :2) 

17. kép. Csuklós bronz-
fitmla (1 :1) 

14—15. kép. Westerndorfi sigillata-töredékek Comitialis, 
ül. Onnio műhelyéből (valamivel kisebb, mint 1:1) 



18. kép. 1. Gallienus hibrid dénárja. 2. Septimius Geta Caesar dénárja. 3. Elagabalus császár dénárja 
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19. kép. Delfines stukkópárkány a 2. sz. helyiségből (valamivel kisebb, mint 1 : 2) 

20. kép. Levélfüzér, 
fölötte festett pár
kányrész a 2. sz. 
helyiségből 
(valamivel nagyobb, 
mint 1 : 9) 

21. kép. Középmezők 1 
füzér és növényi 1 

kandeláber maradva- I 
nyaival a 2. sz. helyi- 1 
ségből (valamivel na

gyobb, mint 1:7) I 



őrizték a I I I . század közepe táján is. Időközben idegén család beköltözésével számolva ez a pietas* 
nak is jelölhető magatartás érthetetlen volna. 

A modern nagyvárosokban a családok átlagos élettartama három-négy nemzedékre 
tehető. Legalább ilyen mértékű fennállással számolhatunk esetenként a nyugodtabb életütemű 
római provinciális városok, mint pl. Aquincum keretében, különösen Hadrianus és az Antoninusok 
aránylag békés és nyugodt korszakában. 

I I . A LAKÓÉPÜLET FALFESTÉSZETE 

A FALFESTMÉNYEK, PÁRKÁNYOK ÖSSZEGEZŐ LEÍRÁSA ÉS TECHNIKÁJA 

A lakóháznak a helyiségek falfestése kölcsönöz különösebb jelentőséget. Az 1—-8. 
helyiségek belsejét közvetlenül a lakóház építésének befejezése után kifestették. 

sz. 

Az 1—2. és 8. sz. szobákban a lábazati festést még a falon találtuk (28. kép). Ezenkívül mind
három helyiségben, valamint a 3. sz. szobában nagyszámú falfestmény-töredék került elő a padlózatot 
boritó törmelékből; így lehetővé vált, hogy gondos és türelmes munkával nemcsak a falbeosztás rend
szerét, hanem egész falak teljes dekorációját helyreállítsuk. A 6. és 7. Sz. helyiségek falfestését viszont 
csak nagy vonásokban ismerjük. 

A töredékessége ellenére is gazdag falfestészeti anyag az aquincumi polgárváros legkorábbi, 
a I I . század első harmadára keltezhető falfestészetét képviseli. Az aquincumi falfestészet későbbi 
fázisait illusztrálja a 3. sz. helyiség átfestése és a D-i porticus falfestmény-töredékei. 

A lakóház első építési periódusában az 1-—3. és 6—7. sz. helyiségeket /eAéralapú dekoratív 
festés díszítette. A felületet vízszintes és függőleges vörös és zöld sávok osztották különböző nagy
ságú mezőkre. A lábazati festés vagy a felületre szabálytalanul odavetett foltokkal és vonalakkal 
(3. sz. helyiség) vagy háromszög alakú vörös foltos fekete lapokkal (opus sedile) márványozást 
utánzott (23, 33. kép). Az l .sz . helyiségben vörös, barna és zöld színekben festett törpe növényi 
kandeláberek díszítették a lábazatot. A 2. sz. szoba középső falfelületén többszínű virág-girlan
dokkal77 díszített nagyobb mezők váltakoztak színpompás növényi kandeláberektől78 elfog

lalt keskeny mezőkkel (20—21, 23, 29. kép). 
A nagyobb mezőbe lebegő madarakat fes
tet tek (színes melléklet). Felül részben fes
téssel utánzott, részben stukkóból készült 
párkány zárta le a dekorációt. A 3,6—7. sz. 
helyiségek falfestése hasonlóképpen egészít
hető ki (30—32. kép). 

Az ilyen girland-díszes fehér falak 
Nyugat-Pannónia korai falfestésében egészen 
általánosak.79 A hármas fűzérrel díszített 
falaka campaniai—rómavárosi ún. negyedik 
stílusra vezethetők vissza.80 A hellenisztikus, 
majd a korai campaniai—rómavárosi falfes
tészetben még összetartozó girland-madár 
ábrázolást az ún. harmadik stílus dekoratív 
iránya választja el egymástól. Az aquincu
mihoz hasonló galambszerű és ágon pihenő 
madár ábrázolását azonban már a negyedik 
stílust követő falról közöltek.81 

A girland-kandeláberes díszítéssel 
együtt jelentkező márványozott lábazatok 
végső fokon a keleti inkrustációs stílusra 
mennek vissza. A korai császárkorban Pan-
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nónia felé azonban ezt még Felső-Itália közvetíthette. Erre utalnak pl. a tessini,82 polai,83 poetoviói 
I . századra keltezhető emlékek. Fölvethető, hogy a 2. sz. helyiség opus sectile technikát utánzó 
márványfestése ugyancsak ezen az útvonalon került el hozzánk.85 Ebből a szempontból nézve még 
fontos lehet, hogy az aquincumi parancsnoki épület egyik hasonló lábazati festése a I I . század első 
harmadából való.86 Későbbi változatot képvisel az intercisai lábazati festés (24—26. kép),87 

amely a virunumi fürdőkörzet88 és az egyik keresi sírkamra89 festésével vethető össze. Az intercisai 
és a keresi falfestés azonban már közvetlen kapcsolatban áll az ún. második inkrustáciős stílussal, 
amely a I I . század 20—30-as éveitől kezdve a Duna vonala mentén Pannónia keleti részeibe is 
elhatolt, Dél-Oroszországot pedig a Pontuson keresztül még korábban elérte.90 

Az aquincumi lakóház 2. sz. helyiségéből, mint említettük, részben festéssel utánzott, 
részben stukkóból készült párkányrészek kerültek elő (19—21. kép). A gazdagon tagolt komp
lex párkány pontos megfelelője még nem ismeretes. A festéssel utánzott párkányrészek ugyan 
gyakoriak Itália és a tartományok falfestészetében.91 Emlékeztethetünk azonban arra, hogy a 
többsávos, magas párkányrészek általában Pannónia keleti, Duna menti területeire jellemzőek, 
míg az alacsony (8—10 cm magas) ós kevésbé gazdagon tagolt párkányok Nyugat-Pannóniában 
otthonosak.92 Ebből a szemszögből nézve a festőlakás 2. sz. helyiségének részben festéssel utánzott 
„komplex" párkánydísze a pannóniai párkányok keleti csoportjába sorolható, amely keletről 
már a I I . század folyamán kapott ösztönzéseket. 

Jól ismert viszont a felső lezárás stukkópárkányának delfinpár közé állított kantharost 
mutató díszítő eleme, amely Aquincumban már korábban előfordult egy kisebb töredéken.93 

Az utóbbi darabot a delfinek finomvonalú rajza és egyúttal ornamentális kezelése, a kan-
tharos részletező mintázása a legkorábbi aquincumi stukkópárkányok közé sorolja. A I I . század 
első évtizedeibe helyezhető. Az említett aquincumi töredéket csupán a téma azonossága kapcsolja 
össze a festőlakás összegező, a belső részletek feltüntetését elhanyagoló párkánydíszével, amely
nek pontos mását a grobelcachi villa anyagában találjuk meg.94 Rokon darabokat idézhetünk 
Poetovióból,95 Emonából, valamint a szomszédos noricumi részekről (Flavia Solva, Virunum).96 

Az ilyen stukkópárkányok az I . század végétől kezdve terjednek el Nyugat-Pannónia és Dél-
Noricum anyagi műveltségükben Itáliához kapcsolódó városaiban, valamint a városi közpon
tok műhelyeinek hatása alatt álló villa épületek belső díszítéseiben. Ebből a körből származtat
hatók az aquincumi delfines stukkópárkányok is. Az utóbbiak divatja azonban Pannóniában is 
belenyúlik az Antoninusok korába. Aquincumból erre idézhetjük a Szél utcai festett épületből 
előkerült párkánytöredéket.97 A delfinek vonalakra egyszerűsített, teljesen lineáris ábrázolása és a 
felületen látható égési nyomok párkányunkat a Szél utcai falfestmények második csoportjába 
sorolják, amelyet a tapétamintás dekoráció a I I . század végére, a III. század első évtizedeire 
keltez.98 

Az aquincumi festőlakás 1 — 7. sz. helyiségeinél színezésben gazdagabb volt a 8. sz. helyi
ség (táblinum) festése. A lilás ][árnyalatú vörösesbarna lábazat zöldlevelű, vízicserjék közt 
lépdelő fehér madarakat ábrázolt. A lábazat fölött nagyobb egyszínű vörös és sárga mezők 
váltakoztak, amelyeket /e&e£ealapú keskeny sávokban sárgásfehér színű kandeláberek válasz
tot tak el (34. kép). 

A 8. sz. helyiség festése — a vízi jelenetes lábazat, a vörös-fekete-sárga színű mezők váltá
sára építő középső falfelület, a belső ornamentika kidolgozása — az ún. negyedik stílus hagyomá
nyait követi. A lábazati festés Poetovión keresztül99 (36. kép) ugyancsak a negyedik stílus 
itáliai emlékanyagáig követhető.100 

Az első festéshez sorolható töredékeket a falvakolat (tectorium) igen gondos előkészítése 
jellemzi. A töredékeken általában három különböző összetételű vakolatróteget találunk. A legalsó 
mészben szegény és főként kvarcit homokból álló 1,5—2 cm vastag szürke színű réteg, amelyet 
közvetlenül a falra vakoltak. Erre az alsó rétegre erős mésztartalmú, kisebb kavicsszemekkel és 
sokszor téglaporral kevert habarcsot (harena) kentek fel két-három rétegben. Az alsó réteg felü
letét még nedves állapotban szabálytalan vonalakkal bekarcolták (trullissatio), hogy a következő 
réteg jobban tapadjon. Legfelül 2—3 mm vastag márványporos stukkóréteg következett, amit a 
festéshez gondosan lesimítottak (expolitio). 
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23. kép. A 2. sz. helyiség falfestéséből 1. Az egyik keskeny középmező növényi kandeláber dísze 
2. Lábazati festés (valamivel nagyobb, mint 1:4) z c ' 
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24—28. kép. Márványlapokat utánzó lábazati festések: Intercisa ^-Hajógyársziget — Fes tő laká^a három, 
felső kép) (kb. 1:5) 
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Még az első periódus végén (a I I . század utolsó évtizedei) átfestették a 3. sz. helyiségei. 
A korábbi festés felületét feltörték, majd két rétegben 4,6—5 cm vastag, erősen kavicsos, sová-
nyított habarcsot kentek föl, s erre alig 1 mm vastag stukkóréteget húztak. Az átfestés különben 
az első festésnél alkalmazott falbeosztás rendszerét és dekoratív elemeit újította fel. Az egyszerű 
föcsölt lábazat fölött fehéralapú girland-díszes nagyobb mezők váltakoztak növénydíszes keskeny 
mezőkkel (32. kép).101 Az egyetlen eltérés, hogy a lábazat és a középmezők közé sötétvörös vonal-
márványozással inkrustált keskeny, vörösalapú frízszalagot iktattak. A díszített falfelületet 
felül szélesebb vörös sáv zárta le, amelyre barnássárga tónusban tar to t t többsávos festett párkány 
következett.102 

A lakóház második periódusában az 1 — 8. sz. helyiségek falfestését nem újították meg. A má
sodik építési periódus elejére tehető viszont a D-i portions (9. sz. helyiség) első kifestésé (38. kép).103 

A fehér alapszínű lábazatot függőleges vörös sávok osztották mezőkre, amelyeket fekete folt-
márványozás díszített. A középső falfelületen függőleges kék sávoktól elválasztott sárga- és fekete-
alapú mezők váltakoztak, s ezekben zöld korongok, illetve (a feketealapú mezőkben) zöld, fehér és 
vörös színű növényi ornamensek foglaltak helyet. 

A I I I . század 20—30-as éveiben a D-i porticust átfestették (22,39. kép).104 A korábbi festést 
fehér mésztejjel vonták be s a középső falfelületen erre nagyobb fogazott köríveket, virágokat 
festettek barnásvörös színben. A lábazati festés mintája nem ismeretes. 

Stílus ós festéstechnika alapján a lakóház falfestményeit három csoportba sorolhatjuk. 
Az elsőbe tartoznak a fehéralapú, girland-díszes falak, amelyek az első építési periódus elejére 
tartoznak (II. század 10 —20-as évek). A második csoportot a 3. sz. helyiség átfestésének és 
a 9. sz. helyiség első kifestésének dekorációja képviseli (az első építési periódus vége és a 2. periódus 
eleje, I I . század utolsó harmad). A harmadik csoportba tartoznak a D-i portions átfestésének marad
ványai (második periódus, I I I . század 20—30-as évek). 

Az első csoport festésénél az alapszíneket fresco buono, majd ezt követően a belső orna
mensek nagy részét al secco (valószínűleg tempera) technikával festették. A második csoportnál 
a festést ugyancsak még a nedves falfe-ületen kezdték meg. A részletek kidolgozása azonban 
itt is már a száraz falon történt. A külön tectoriumot nélkülöző harmadik csoport festése viszont 
kizárólag al secco történt, éspedig valószínűleg tempera eljárással. 

A FALFESTMÉNYEK ELSŐ CSOPORTJÁNAK KIDOLGOZÁSA ÉS KORA 

A tórmólység és a perspektíva kérdései a Flavius -kori falfestészetnek csupán a fantasztikus 
architektúra-festést követő irányában jelentettek komolyabb problémát, amelyet a római deko
ratív falfestészet, az újabbkori festészet számításokon alapuló exakt perspektívájától eltérően, 
gyakorlati módon igyekezett megoldani.105 Az architektúra-festéstől elforduló és az emberi alak
ábrázolástól is idegenkedő Havius-kori egyszerű dekoratív falfestészetben azonban nem a per
spektivikus ábrázolás, sem az ezzel összekapcsolt térprobléma megoldandó feladatként nem 
jelentkezett. Az egymást váltó nagy egyszínű mezők, illetve a falfelület nagyobb részére vagy egé
szére kiterjedő egységes alapszín ezeknél nem a hátrafelé mélyülő tér kiinduló felületét jelentette, 
mint a különböző természetű áttörésekkel fellazított falfelületeknél, hanem ellenkezőleg a dekora
tív ábrázolást hátul lezáró összefüggő alapsíkot, amelyen (amennyiben ez összeesett a képsíkkal) 
vagy amely előtt (amennyiben különböző volt a kettő) terült szét a felületen az ábrázolás. El
mosódott kontúrrajzzal, az alapszínnel harmonikusan összeolvadó színezéssel azonban az előbbi 
esetben is lehetséges volt az egyes dekoratív elemek testszerű, háromdimenziós ábrázolása. Az erős 
színkontraszttal dolgozó Flavius-kori dekoratív festészet a fokozatosan tompított színek harmo
nikus összeolvadásának térképző lehetőségeire azonban csak ritkán épített. A térképzetet több
nyire nem a zárt, összefüggő alapsík fellazításával, hátrafelé történő kimélyítésével, hanem a le
zárt felület előtt teremtették meg. Az alapsík és az eléje helyezett képsík ilyenkor egymáshoz 
egész közel helyezkedik el és csak figyelmes elemzéssel választható szét. 

Az aquincumi festett épület legtöbb helyiségében az egész felületre kiterjedő melegebb 
árnyalatú fehér alapszínt találjuk meg, amelyet a vertikális és horizontális tengelyeket kihang-
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Madár alakja a 2. sz. helyiségből (1:1) 





súlyozó sávok különböző nagyságú, négyszögű mezőkre osztanak. A keskeny, sávos keretdekoráció 
mintegy rátapad az alapfelületre, felosztva, de egyúttal keretbe is foglalva a felületet. A sávos 
keretelés egy pillanatra sem hagy kétséget afelől, hogy a fehér alapszínű háttér a sík
szerű, kétdimenziós alapsík funkcióját játssza, amely hátrafelé, mélységben való perspektivikus 
ábrázolást nem enged meg. A dekoráció elemei vagy a zárt alapfelületen vagy előtte jelen
hetnek meg. 

A háttér és az ábrázolás — vagy más szavakkal : az alapsík és a képsík — egymáshoz való 
viszonyát a festőlakás fehéralapú festészetében talán sehol sem tanulmányozhatjuk olyan világosan, 
mint a 2. sz. helyiség leveles zöld ágon lebegő madár-alakjánál (színes melléklet). A madár oldalt és 
hátra kitett, valamint perspektivikus rövidüléssel festett bal lába azt a benyomást kelti, mintha a 
madár a hátrafelé nyitott és mélyülő levegős térbe lépne. Ebben az esetben azt várnánk, hogy a há
romnegyed nézetben ábrázolt columbida bal oldali mellrésze, amely a madárábrázolás legmélyebben 
fekvő pontja, elmosódó kontúrokkal és az alaphoz hangolt színezéssel szinte beleolvad a háttérbe. 
Ezzel szemben viszont azt találjuk, hogy festőnk a madárnak éppen ezt a szemlélőtől legtávolabb 
eső részét határozott, vastag fekete kontúrvonallal élesen elválasztotta a háttértől s ezáltal mint
egy a zárt alapsík előtt kialakított térbe állította. 

A háttér teljesen azonos felfogásával találkozunk a keskeny kandeláberes oldalmezőkben 
is (23. kép). A növénykandeláber hosszú, függőleges, zöld szára két oldalt világosabb tónusú, sárgás
barnával közelíti meg a háttér alapszínét. De it t sem olvad azzal össze, hanem a találkozásnál 
hegyes ecsettel finoman meghúzott sötétebb árnyalatú, sárgásbarna vonallal határolódik el ismét 
egészen élesen a háttér alapszínétől. A kissé síkszerú és lapos kidolgozása ellenére is testszerűen 
jelzett kandeláber tehát itt is a zárt alapsík előtt magasodik fel. Az egymás fölött váltakozva 
vörös és zöld színben festett leveles ágak jellemző módon a kandeláber előoldalából ágaznak ki 
kétoldalt, az alapsík előtt és azzal párhuzamosan elhelyezett képsíkban. Éppen ezért nem is 
rendelkeznek külön kontúrral, hanem egészen lineáris, dekoratív módon vannak festve. 

Az alap- és képsíknak a fehér alapszínű szobák festésével teljesen azonos felfogását találjuk 
a 8. sz. helyiség feketealapii kandeláber-töredékén. A háttér ezen a töredéken ugyancsak mint 
lezáró felület érvényesül. A kandeláber növényszára, valamint a finoman megrajzolt levelek éles, 
fehér színű kontúrjai a növényi ornamens egészét és részleteit is határozott körvonalakkal el
határolják az alapsíktól. A reliefszerű plaszticitással megfestett karcsú kandeláber a zárt alapsik 
elé állítva s az előtt teret alkotó funkcióban emelkedik fel indaszerűen széthajló, leveles ágaival 
együtt (34. kép). ; : 

Az aquincumi lakóház falfestményeinek első csoportja, amint a falfelület beosztásában, 
a színskálában és a belső ornamentika elemeiben kimutatható, a háttér és az ornamentális festés 
egymáshoz való viszonyában is a Flavius-kori egyszerű, architektúramentes dekoratív falfestészet 
hagyományait követi. Az ornamensek festési módjának vizsgálata a föntebbieknek mintegy ellen
őrzéséül szolgálhat. 

A 2. sz. szoba festészetét az egyes ornamensek különböző színű kisebb foltokban való 
felrakása jellemzi, amely minden gondosság ellenére is már önmagában kizárja a belső részletek 
aprólékos kidolgozását. Foltokban festett harang alakú kehelylevelekből tevődnek össze a közép
mező füzérei (19—-20. kép). Ha közelebbről nézünk egy ilyen virágfüzért, akkor csak üres, a háttér
től és egymástól egyformán elhatárolt színes felületeket, egymásmellé helyezett színfoltokat látunk, 
amelyek összetartozása szervetlennek, majdnem önkényesnek tűnik. Amikor azonban megfelelő 
távolságból vesszük szemügyre a girlandokat, akkor az eddig elhatárolt színfoltok az öt különböző 
szín ellentétére és harmóniájára építő levél-girland szépen ívelődő és dekoratív ornamensévé tevőd
nek össze. Füzéreinken a felrakott színek említett két jellegzetessége azonban a füzérek különböző 
részein érvényesül. A nagyjából egyforma mértékben alkalmazott színtömegek ellenére is az egyes 
füzérek középső része a világosabb tónusú zöld és tengerkék, valamint a sötét fekete kiáltó szín
kontrasztját mutatja. Ha viszont a füzéreken kétoldalt továbbsiklik tekintetünk, akkor a füzérek 
középső ívrészének erős színkontrasztja a rokontónusú sötétvörös és barna színek harmóniájában 
olvad fel. A különböző színek váltási módja egészen irreális benyomást kelt, amennyiben a sötétebb 
árnyalatú színeknek alkalmazása helyén tömöttebbnek, súlyosabbnak érezzük a girland fölfelé 
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29. kép. A 2. sz. helyiség Ny-i falának helyreállított dekorációja. Nagy T. rekonstrukciója után testette Jeges Ernő (kb. 1 : 13) 



30. kép. A 3. Sz. helyiség első festésének töredékei {valamivel kijjebb.,- mint 1 : 2) 
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31. kép. GirlancTés növényi kandelábereid a 3. sz. helyiségből (girland 1 :5 , a többi : ] : 3) 



32. kép. A 3, sz. helyiség átfestésének maradványai (valamivel nagyobb, mint 1:5) 
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33. kép. Falfestménytöredékek a 3. sz. helyiségből (kb. 1 : 2) 



ívelődŐ szárát, mint középütt, ahol a világosabb kék és zöld foltok levegősebbé, mondhatjuk 
könnyebbé teszik füzéreinket. 

A színfoltokban való dekoratív festés keretében is különálló hely illeti meg a középmezőben 
elhelyezett lebegő madár alakját (színes melléklet), amely az egyszerű pannóniai dekoratív falfesté
szet valódi gyöngyszeme. Festőnk itt két színnek, a cinobervörösnek és a zöldnek harmóniájára épí
tet te fel a képet. A kísérő fekete szín csupán arra szolgált, hogy egyrészt bizonyos tagoltságot 
vigyen a nagyobb színfelületekre, másrészt hogy az alakot erőteljesen elhatárolja a szürkésfehér 
háttértől. 

A madár nyugodt testtartásban oldalnézetben festve áll a zöld leveles ágon, amely it t az 
alapszint jelzésére is szolgál, de egyúttal zöld szmtömegével ellensúlyozza a madártest vörös 
színmennyiségét. Kiváló rajzkészséggel, helyes testarányokkal festették meg a madár alakját. 
De ez csak olyan mellékes, bizonyára iskolázottságból adódó ajándéka festőnknek, akit csak a 
színekkel kifejezhető formák érdekeltek. Madarunk helyes elhelyezését akkor kapjuk meg, ha a 
testet a jobb láb függőleges vonalára állítjuk. A madártest akkor kissé jobbra dűlő vertikális ten
gelyre épül fel, amely alul a zöld ág kissé jobbra hajló horizontális tengelyével derékszöget zár be. 
A kép alsó részének nyugodtságával szemben a felső rész mozgalmasságot árul el. A madár nyakát 
hátrafordítja és nyitott csőrével éppen cselekménybe készül lendülni. 

A művész egészen a hellenizmusig követhető mintakép ismerete ellenére is olyan „impresz-
szionista" frissességgel festette meg a madár alakját, hogy elhihetővé teszi : a valóság egy adott 
pillanatát rögzíti meg számunkra. Ha azonban figyelmesen elemezzük a képet, akkor kitűnik, 
hogy ez a megfestett pillanat nem a valóságot figyelő művéss „impresszionizmusa", hanem a 
dekoráció szolgálatába állított, belülről kivetített „expresszionizmus". Irreális a madár, az alkal
mazott színek és formák összessége, mint ahogy irreálisak azok a zöld foltok, amelyekbe épp 
mohón belecsípni készül. 

Az aquincumi lakóház falfestményeinek első csoportjánál a falfelület beosztásával, a szín
skálával és a belső díszítő elemekkel kapcsolatban kimutatható, hogy ez az első csoport a Flavius-
kori dekoratív falfestészet hagyományait követi. A kidolgozás néhány sajátosságának tanul
mányozása után hasonló eredményre juthatunk. A színfoltokkal dolgozó festés, karöltve az orna
mentika egy részének lineáris tendenciájával, megtalálható a Via dei Cerchi i. sz. I . század végére 
keltezett mennyezetfestésén.106 A Traianus-kori Ponte di Caligula korlátfalának festésében már 
eltérő törekvések jelentkeznek.107 Megtaláljuk ugyan még a falfelület kihangsúlyozott vertikális 
és horizontális tagolását, amely a Flavius-kori művészet öröksége. A kereteit mezőkben elhelyezett 
álló alakok lapos, reliefszerű felfogása, világos elrendezése azonban már elárulja a hellenizmus 
művészete felé tekintő új klasszicista stílus törekvéseit. Az utóbbi érvényesül a Traianus-oszlop 
ábrázolásain, az egymásfölötti sávokban elhelyezett, határozott körvonalú alakok rajzában és 
már teljesen kialakulva, differenciált irányaival jelenik meg a Villa Hadriana falfestészetében és 
mozaikpadlóin.108 Az újabb irodalomtól nem egészen szerencsésen „philhellén"-nek nevezett új 
stílus azonban Itáliában sem szoríthatta ki mindenütt a korábbi, egyszerű sávos beosztást és 
ornamentikát használó dekoratív falfestést.109 Még kevésbé lehet ezzel számolni a nyugati tarto
mányokban.110 Aquincumban az új „philhellén" stílus legkorábbi jelentkezését a helytartói palota 
déli szárnyának falfestéséből ismerjük.111 A nrínta eléggé pontos megfelelőjét a laufenburgi villa 
festészetében találjuk meg.112 A helytartói palota említett fala a I I . század 20—30-as éveire 
keltezhető. Nem valószínű, hogy az aquincumi lakóépületekben korábban alkalmazták volna az 
új falfestészeti stílust, mint a helytartó személyén és környezetén keresztül Itáliával szorosabb 
kapcsolatban álló helytartói palotában. Az óbudai Szél utcai falfestmények113 első csoportja (40. kép) 
alapján valóban kimutatható, hogy a I I . század második negyedében az új stílus az egyszerű 
lakóházakból még nem szorította ki teljesen a Flavius-kori dekorációt. Amikor másutt is hasonló 
jelenségek figyelhetők meg,114 akkor túlzás a „philhellén" stílusnak birodalmi stílus jelleget tulaj
donítani.115 

A festőlakás falfestményeinek első csoportját a föntebbi összefüggésbe állítva, szinte ön
magától adódik a csoport időrendi besorolása. Az idézett falfestmények kidolgozásukban éppúgy, 
mint díszítő elemeikben nem szakíthatok el a Flavius-kori egyszerűbb dekoratív falfestészet hagyo-
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34. kép. Az egyik fekete alapú középmező a 8. sz. 
helyiségből (kb. 1 : 4) 

35. kép. A. 8. sz. helyiség lábazati festésének összeillő töredékei 

36. kép. Lábazati festés Poetovióból (Skrabar nyomán) 



Hiányaitól. Előremutató elemei, mint a helyenként alkalmazott határozottabb kontárrajz, az orna
mentika, lineáris kezelése, kimutathatók az I . század végi itáliai falfestészetben. Ugyanakkor 
falfestményeink első csoportjában a legcsekélyebb nyomát sem találjuk Itália nagyobb művészeti 
centrumaiban Traianus uralkodásának utolsó évtizedében jelentkező „philhellén" stílusnak, amely 
pedig Hadrianus idejében már Aquincumba is utat talált. Igaz, hogy az un. „philhellén" stílus 
Aquincumban ma még elszigetelt jelenségnek számít. A helytartói palotára szorítkozik, „udvari 
művészet" jellege van. Hiánya épp ezért nem lehet korhatározó az aquincumi magánházak korai 
falfestésének megítélésénél. Olyan elefántcsont finomságúra csiszolt falfelületek viszont, mint 
amilyenekkel a festőlakás falfestményeinek első csoportjában találkozunk, Hadrianustól kezdve 
általában már az igényesebb épületek falfestésénél sem találhatók. Hiányoznak a helytartói palo
tából, ahol pedig tartományi viszonylatban a kor színvonalán álló gondos festéssel számolhatunk. 
Festéstechnikai ós stíluskritikai érvek egyaránt amellett szólnak, hogy a festőlakás falfestményei
nek első csoportja a I I . századnák még az első évtizedeiben készült. 

37. kép. A 8. sz. helyiság kiegészített faldekorációja. JSTagy T. rekonstrukció-iá után festette Jeges Ernő 
(kb. 1 : 10) 

1^ Budapest régiscyci 177 



38. kép. A D-i portious első festéséből. I. Párkány rész. 2—3. Középmezők töredékei 
(valamivel kisebb, mint 1:2) 

A FALFESTMÉNYEK MÁSODIK CSOPORTJA 
A 3. sz. helyiség átfestésének dekorációs rendszere és díszítő elemei még a Flavrás*kori 

stílus hagyományait folytatják tovább. Az al fresco technikával kivitelezett átfestés ornamen-
seinek stílusa viszont alapvetően eltér az első csoport kidolgozásától. Elég csak egy pillantást 
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39. kép. 3—5, 7. Töredékek a D-i porticus első festéséből. 1—2, 6. Töredékek az átfestésből (valamivei nagyobb, 
mint 1:2) 

vetnünk a tömött, nagylevelű füzérekre (30. kép), amelyek az első festésből valók és utána a második 
festés apró, tűszerű levelekből álló egyik girlandjára (32. kép) iekintenünk, hogy a két csoport közötti 
stíluskülönbséget egész jelentőségében felmérjük. A lineáris tendencia, amely mint fentebb láttuk, 
már az első csoport növényi ornamenseinél jelentkezett, a 3. sz. helyiség átfestésénél teljesen ura
lomra jut. A korábbi foltmárványozás helyett a lineárizmus érvényesül a vonalmárványozásban 
is, amely most már nemcsak a lábazatra szorítkozik, hanem a fölötte húzódó frízszalagra és 
párkányrészre is átterjed (32. kép). 
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40. kép. Falfestménytöredékek Óbudáról, a Szél utcában feltárt római magánházból (kb. 2 : 3) 
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Az i. sz. I I . század folyamán a falfestészet anyagában mindenütt kimutatható az orna-
menseknek a festőlakás második csoportjához hasonló lapos-síkszerű, rajzos felfogása, amely 
azonban területenként más formákban és eltérő időpontokban jelentkezik. Következik ebből, 
hogy a második csoport időrendi helyzetét nem határozhatja meg pontosan más tartományoknak 
az aquincumi lakóház dekorációs elemeivel és stílusával rokon falfestészete. Figyelemre méltó 
viszont, hogy a 3. sz. helyiség átfestéséhez felhozható párhuzamok a I I . századból, ennek is inkább 
a második feléből keltezhetők. 

A lábazat és a párkányrész vonalmárványozásával azonos stílusban festett töredékeket 
ismerünk pl. Augstból; ezeket a I I . század középső évtizedeire tehetjük.116 Vonal- és folt
technikával találkozunk az oberweningeni villa rustica egyik festett párkányán,117 ahol a zsinór
dísz, majd a triglyphes tojástagok fölött az aquincumihoz hasonló márványozott szalag követ
kezett. A festést a svájci kutatás a I I . század harmadik negyedére teszi.118 Korábbi és későbbi 
példákat ismerünk keletről, az un. második inkrustációs stílus köréből,119 ahonnét a nyugati fal
festészet is ösztönzést kaphatott.120 

A középmezők ornamensei közül a tűlevelű girland (32. kép) az eichi fehéralapú „fenyő-
galy"-mintákkal vethető össze.121 -

A zöld leveles ágú töredék (33 kép), amely az egyik középmező kandeláber díszéhez tartoz
hatott , a minden perspektivikus hatásról lemondó lapos, síkszerü felfogásával a 9. sz. helyiség 
egyik feketealapú levéldíszével muta t rokonságot (39. kép 5). 

Az aquincumi falfestészetben érvényesülő új irányhoz hasonlóan a I I . század második 
felében a szomszédos nyugati tartományok falfestése is elfordult a korábbi virágdíszes növényi 
kandeláber-mintáktól. A virunumi fürdőkörzet egyik helyiségében pl. az egész falfelületet takarják 
a zsúfoltan egymás mellé helyezett stilizált zöld levelek,122 amíg a räetiai Bern-Bümplizben már 
a tapétamintát idéző arabeszkszerű felfogásban jelenne meg a falfelületen.123 A különbségek a 
helyi festőiskolák eltérő törekvéseivel magyarázhatók. 

Az aquincumi lakóház 3. sz. helyiségének átfestését a föntebbi párhuzamok is a I I . század 
második felére keltezik. Tekintetbe véve azonban, hogy Aquincumban az átfestés nemcsak a fal
beosztásban, hanem a fontosabb ornamentális elemekben is még az első csoporthoz csatlakozott, 
az átfestés időben közelebb állhatott a I I . század középső évtizedeihez, mint a század végéhez. 

A második csoporton belül külön helyet foglal el a 9. sz. helyiség első festése. A piros
sárga és fekete középmezők váltásában, a girlandok alkalmazásával, fehér vonalszegélyes el
választó sávjaival a faldekoráció még a Flavius-kori stílus hagyományaihoz kapcsolódik, amely 
Itália, valamint a nyugati tartományok I I . századi falfestészetében survival-szerűen tovább él.124 

A dekorációban új elemet jelentenek viszont a fehér vonallal kereteit nagyobb zöld korongok, 
amelyek a 9. sz. helyiségben a sárga színű középmezőket díszítették. Megfelelőit az ormalingeni 
villa I I . század második felére keltezett falfestményei között találjuk meg,125 ahol háromlevelű 
palmetták fölött színes korongok helyezkedtek el szabálytalan elrendezésben.126 Az aquincumi 
töredékek között növényi ornamensek nem maradtak meg ; ilyenek meglétét azonban jogosan 
feltételezhetjük. Az egyszínű korongokkal való dekoráció további fontos példáját szolgáltatja 
a salzburgi Michaelsplatzon feltárt lakóház falfestése.127 

A felhozott példák, amelyekhez még az albertfalvai egyik lakóépület dekorációja csatol
ható,128 a I I . század végére, a I I I . század első évtizedeire keltezhetők.129 Erre az időre — színezése 
és falbeosztása alapján azonban inkább a I I . század utolsó évtizedeire — tehető az aquincumi lakó
ház 9. sz. helyiségének kifestésé is. . ; 

A FALFESTMÉNYEK HARMADIK CSOPORTJA 

A 9. sz. helyiség átfestése. A kevésszámú fennmaradt töredék nem teszi ugyan lehetővé 
nagyobb falfelületek dekorációjának pontos rekonstrukcióját, a 39. képen közölt (és más 
kisebb) levéldíszes töredékek alapján azonban fölvethető, hogy a koncentrikus körmintákat el
stilizált növényi ornamensek kapcsolták össze. Amennyiben föltevésünk helyes, a 9. sz. helyiséget 
az ún. tapéta-ornamentika dekorációjával festették ki egy későbbi időpontban. 
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A hálókeretbe foglalt geometrikus díszekből vagy csak virágokból álló egyszerűbb tapéta
mintával130 szemben a növényi és geometrikus ornamensek váltakozó elrendezésével kialakított 
tapétaminta, amelyhez legnagyobb valószínűség szerint helyiségünk falfestése is sorolható, a gazda
gabb, de ugyanakkor a kevésbé elterjedt változatot képviseli. Amíg ugyanis a hálós keretbe illesz
tet t rozetták, csillagok, illetve virágok dekorációja az i. sz. I . század rómavárosi—campaniai falfesté
szetben is egészen gyakori,131 a I I . században pedig tovább követhető az itáliai132 és a keleti133 

mozaikpadlókon, majd pedig a I I I . századtól kezdve újból a falfestészetben,134 addig a felületen 
egyenértékű ornamensként összekapcsolt növényi és geometrikus elemek tapétadekorációja egé
szen ritka Itália korai falfestészetében135 és az itteni mozaikpadlókon is csak elvétve tűnik fel.136 

Jellemző módon hiányzik az antióchiai mozaikpadlókon, és keleten a II—III . századi falfestészetben 
sem találjuk meg.137 Valószínűbb ezért, hogy a nyugati tartományok gazdagabb „geometrikus
virágos" tapétamintájának eredetét Itáliában keh keresnünk, ahol az egyszerűbb geometrikus vagy 
virágos tapétadekoráció az I. századtól kezdve (nagyobb megszakítások nélkül) az egész császár
koron keresztül megtalálható. Ezzel azonban nem állítjuk azt, hogy a tapétamintás dekoráció 
általában itáliai eredetű. Az eredet kérdésénél a közeikeleti textilművészet és falfestészet ugyanis 
nem kapcsolható ki.138 

A 9. sz. helyiség falfestésének omamentális elemeit és feltételezett tapétamintás 
festését azonban nem szükséges a keleti művészet köréből származtatni. Ugyancsak megérthető 
az itáliai művészet későbbi változásaiból a virunumi fürdőkörzet paoniamintás festése,139 amely 
ha jóval későbbi is, mint az aquincumi dekoráció, elrendezésével annak legközelebbi párhuzamául 
szolgálhat Az aquincumi lakóház 9 sz. helyiségének átfestésénél az itáliai falfestészet felé mutat 
az ornamentika egy olyan apró, de jellemző részlete is, mint a nagyobb koncentrikus körök foga
zott köríve, amely a keltezés szempontjából fontos. 

A I I . század végén és a I I I . század első harmadában az itáliai és a rómavárosi falfestészet
ben egészen közönséges a fogazott szélű félkörívek, oválisok és körök alkalmazása,140 amely a 
kymation vagy tojástaggal való keretelés egyik elgeometrizált változata.141 A nyugati tartomá
nyokban előfordul a tojástagokkal keretezett geometrikus minta142 és elég gyakori a kerek kis 
foltokkal való keretelés, amelyet pl. az Unter-Lunkhofen-í villa egyik fehéralapú töredékén is 
megtalálunk.143 A közzétett anyagban azonban „fogazott" keretdísz hiányzik. Ez még szorosabbra 
vonja a harmadik csoport ornamentikájának az egykorú itáliai falfestészettel való kapcsolatait. 

Az itáliai emlékanyaggal elég jól keltezhető fogazott élű körök alapján, még a számba
jövő retardáció esetében is, a I I I század 20—30-as éveire tehető a 9. sz. helyiség átfestése. 

41. kép. Ötlángú agyagmécs Fabius aquincumi műhelyéből 
(valamivel nagyobb, mint 2 : 3) 
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kérdéshez : T. D. Pryce: J . R. St. XXV (1935) 60. 

6 A következőkben, ahol az edényformákat nem 
tüntetjük fel, Drag. 37. formára kiegészíthető töre
dékekről van szó. 

7 y ö . : K. Delort, Vases ornés de la Moselle. 
Nancy 1953, 34, 37, 41. t. 

8 Knorr, Rottweil, 1912, XXX. t. 4. - Juhász 
Gy., A brigetiói terra sigillaták. Diss. Pann. II . 3. 
vn . t. 9. 

9 F. Oswald, Margidunum. 1948, XLI. t. 2. 
10 B. Knorr, Die verzierten Terra Sigillata-

Gefässe von Rottenburg—Sumelocenna. Stuttgart 
1910 (a továbbiakban : Knorr, Rottenburg), IX. t. 
1 - 2 ; es Germania XXIII (1939) 165. old., 5. kép. 

11 J. Déchélette, Les vases céramiques ornés de 
la Gaule romaine. I. köt. Paris 1904, 182. old. — 
F. Oswald —T. D. Pryce, An Introduction to the 
Study of Terra Sigillata. London 1920, 1 7 - 1 8 , 112. 

12 G. Loeschke, Lampen aus Vindonissa. Zürich 
1919, 30. kk., 60. sz. — Iványi D., A pannóniai 
mécsesek. Diss. Pann. I I , 2. 11. 

13 1. Barnásvörös festéssel bevont világos tégla
anyagú mécses. Használt példány (9. k 'p ) . Az ábrá
zolásra 1. : Loeschke i. m. 168 — 181. sz., és i n . t . ; 
Iványi i. m. 362 — 379. sz., s különösen : Fr. Drexel: 
ORLi. I I . 35 (Faimingen) 103. old., IX. t. - 2. Az 
előbbivel anyag és festés tekintetében is egyező töre
dékes példány. Igen. kopott darab. Leihelye a 8. sz. 
helyiség. — 3. Világos téglaanyagú mécses sötétbarna 
festéssel. Szórvány. Fényképét közöltük: Bud. Rég. 
X I I I . köt .Bp. 1943, 380. A ritka ábrázolásra: Iványi i. 
m. 224. sz. (Emona). — Loeschke i. m. 273, 503. sz., 
és XIII. t. — Schmidt M. egykori gyűjteményében 
is volt egy ilyen példány. 

14 Az 1 — 8. sz. helyiségek padlói alatt viszont 
ez a 10—15 cm vastag korábbi kultúrréteg hiány
zott. Lakóházunk építését megelőzően ez a terület 
tehát lakatlan volt. 

E T E K 
15 Nagy L.: Bud. Rég. XIH. köt. Bp. 1943, 

449. old., 4. kép. 
16 A hivatkozott szürke anyagú töredék az 1928. 

évi csatornázás alkalmával Óbudán, a Kerék utcában 
került elő. Lt. sz. 15/3. 

17 M. Swdboda, Römische und romanische Pa
läste. Wien 1919, 109. kk. - B. C. Collingwood, 
The Archaeology of Roman Britain. London 1930, 
121. kk. — Fr. Fremersdorf, Der römische Gutshof 
von Köln — Müngersdorf. Berlin — Leipzig 1933, 25. kk. 

18 Az úttest 1 — 1,05 m (3% római láb) széles volt, 
ós kisebb mészkőlapok fedték. Alapozásul durva kő-
zuzalék szolgált. A D-i városrészt Ë felől határoló 
5.m széles Ny —K-i utcából nyílott. L. : Szilágyi J'., 
Aquincum. Bp. 1956, I. melléklet, a XXXVII. szám
mal jelzett út. 

19 A habarcsba rakott kisebb mészkövekből 
épült csatornafalak közül a Ny-i szorosan hozzá-
ópült a lakóház K-i zárófalához. A kifalazott és 
téglával bélelt csatorna szélessége 35 cm volt. Esése 
Él-ról D felé (a lakóház hosszában) 4°/00-et tet t ki. 

20 A porticus felé a fauces nyitott volt ; az 5. 
sz. helyiség felől azonban szárnyas ajtó zárta el. 
Az egyik ajtószárny alsó vascsapágyát a faküszöbbe 
ágyazva találtuk (11. kép). 

21 Hasonló megoldásokra 1. : Kuzsinszky B.: 
Bud. Rég. IV. köt. Bp. 1892, 105. 

22 A zömében lezoux-i, rheinzaberni sigillaták 
közlése a bevezetésben idézett kiadványban jelenik meg. 

23 Yr. Oelmann, Die K e r a m i k des Kaste l l s 
Niederbieber . F r a n k f u r t a. M. 1914, 2 3 - 2 4 . Az idé
ze t t köln — a l teburg i fehéranyagú csésze [Lehner: 
Bonn . J b . 114/5 (1906) 3 1 7 - 3 1 8 . old., X V I H . t . 
73] Lezoux h a r m a d i k pe r iódusába sorolható Pecu-
liaris D rag . 3 1 . formájú t ányér j áva l egy helyről 
ke rü l t elő (Lehner i. h . 314). 

24 Ettlinger — Simonett, Römische Keramik aus 
dem Schutthügel vom Vindonissa. 1952, 9. t. 182; 
12. t. 256 (festéktartó tégely). 

25 Kiadatlan a BTM Régészeti Osztály anyagá
ban. Lt. sz. 50570. 

26 Kuzsinszky B.:. Bud. Rég. XI. köt. Bp. 1932, 
356. old., 365. kép 4. 

37 J27. Bónis, Die kaiserzeitliche Keramik v. 
Pannonién. Diss. Pann. IL 20. 129. kk. — Ettlinger — 
Simonett i. m. 13. t. 270. sz. 

28 N. Lambogliá: Riv. di Studi Liguri XVHI 
(1952) 197. old., 50. kép. 

29 A. Schörgendorfer, Die römerzeitliche Keramik 
der Ostalpenländer. Wien 1942, I. t. 2. sz., és 71, 
173. old. 

30 Ettlinger — Simonett i. m. 13. t. 266. 
31 Arra a jogosan felvetődő kérdésre, hogy egy 

H. századi festőkészlet hogy maradhatott meg a III . 
század közepe táján elpusztult lakóház anyagában, 
részletesen 1. alább, 161. old. 

32 A kőbázisok közül csak a K-i feküdt in situ. Mé
rete : 34 X 30 X 16 cm. Felső lapján enyhén bemélyített 
négyszögű vájat szolgált a tartó faoszlop beillesztésére. 

33 Vö. : Overbeck—Mau, Pompeji. 249. 
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34 Az ajtónyílás helyét 80 cm széles falcsorba 
tartotta fenn. 

35 Helyét 1,10, illetve 1,05 m széles sarkított 
falcsorba őrizte. 

36 Számos falfestmény-töredéken és sigillata-
darabon is megfigyelhető az erős átégés. 

37 H. Ricken: Festschr. Oxé. 9. t. 20-21, 24. 
Ugyanitt a nyoleszirmú rozetták is szerepelnek. 

38 A világos sárgás-vörös máz Waiblingen mel
lett szólna. Ricken i. m. 64. old. azonban helyesen 
figyelmeztet arra, hogy végső fokon mindig a díszí
tés az irányadó. — Augustinus pannóniai darabjaira 
1. : Finály G.: Bud. Rég. IX. köt. Bp. 1906, 96. old., 
19 ; Juhász i. m. 75. old., és 136. old., 28. sz., Ff. 
v. Kenner: Jb. f. Altertumskunde V (1911) 145a. 

39 G. Reubel, Röm. Töpfer in Rheinzabern. 16. 
- Oswald-Pryce i. m. 29. - Lud. VI. 148.. t. 5. 

40 Reubel i. m. 41. — Oswald—Pryce i. m. 30. 
41 Nagy L.: Laur. Aq. II, 8., 11. kép (CERIALIS 

F-bólyeges töredékek), továbbá : Juhász i. m. XXIX. 
t. 47. 

42 Ide tartozik még egy kis töredék (él. 999) : 
Lud. V. R. 40, V. P. 1 és balrafutó vadkan marad
ványa. 

43 Ludowicinél pontos megfelelője hiányzik. Leg
közelebb áll hozzá a Lud. V. K. B. 15 (Reginus, a), 
csak ez a töredékünkön látható ívpárnál jóval kisebb. 
L. még : Juhász i. m. XX. t. 22, és a szombathelyi 
Quirinus bazilika egyik kiadatlan töredékét (Lud. 
V. O. 282. V. K. B. 15. V. O. 226). 

44 Knorr, Rottweil, 1907, XXVIII. t. 10, Az ár
kádok alatt térkitöltő elemként a Lud. V. O. 282. 
sz. minta szerepel! 

45 fi Vaes — J. Mertem, La céramique gallo-
romaine en terre sigillée d'Elewijt. Coll. Latomus 13. 
1953, IX. t. 101. 

40 Ed. Anthes: ORLi, II, 17 (Inheiden) tábla, 
és 13. sz., ahol Julius műhelyéhez sorolták. 

47 W. Barthel: ORLi, II, 8 (Zugmantel), 127. 
- Reubel i. m. 40. - Lud. VI. 206. kk. 

48 Knorr, Rottweil, 1907, XXX. t. 6. 
49 P. Karnitsch : Forschungen in Lauriacum I 

(1953) XIX. t. 15. 
50 A névbólyeg helyes feloldása, mint ismeretes, 

Barthettôl származik (i. m. 123). 
51 Finály i. m. 100. old., 166. sz. — Juhász i. m. 

332. sz. 
52 V. Christescu, Viata economica a Daciei 

romane. Pitesti 1929, 60. old., 6. jegyzet (Drag. 32. 
formájú tányéron VICTOR F bélyeg). 

C3 Pannóniai megfelelőit összeállította : Fatele 
E., A pannóniai fibulatípusok elterjedése ós eredete. 
Diss. Pann. II. 19. 144. kk, 254. kk. - L. még Kov-
rig I., A császárkori fibulák főformái Pannóniában. 
Diss. Pann. II. 4. XIV. t. 146. 

54 Iványi i. m. 605-607. sz. és LXXV. t. 14. 
65 Aquincumból egy másik ötlángú mécset F ABI 

bélyeggel említ : Iványi i. m. 608. sz., amelyet két 
TTadrianus-óremmel találtak. 

56 RIC V 1 (1927) 66. 
57 RIC V 1 (1927) 98. old., 385. sz. ; 103. old., 

443. sz. 

58 L. 182. old. 
59 Xworr, Rottenburg, IV. t. 1, 5, 7. - Uő., Rott

weil, 1907, XV, t. 9. - Lud. III. t. 235. old. 
60 Knorr, Rottenburg, II, 5. A karyatida zár

tabb lábtartással szerepel az egyik epfachi töredéken 
(Knorr, Töpfer, 50. szövegkép, Osw. 1195), amely a 
,,nyílhegyes" mester köréhez tartozik, valamint egy 
La Graufesenque-i Domitianus-kori darabon (F. 
Hermet, La Graufesenque. Paris 1934, 140. old., 1. 
kép). L. még : W. Deonna, Anzeiger f. schweizerische 
Altertumskunde XXVIII (1926) 89. old., 50. sz. 

61 Knorr, Rottweil, 1907, XV. t. 9. - Uő., Rotten -
burg,III.t.9;IV.t. 3. - Uő., Rottweil, 1912, XXIV. t. 
4; XXVI. t. 1 — 2. Unterkirchberg, 13. old., 4. kép. .—• 
I. Jacobs: Jb. f. Altertumskunde VI (1912) IV. t. 29. 
— Juhász i. m. I. t. 19. 

62 Jacobs i. h. V. t. 32. — Oswald ,,Index"-e nem 
közli. 

63 L. pl. Knorr, Rottenburg, III. t. 1 ; IV. t. 11. 
64 Lud. III. t. 235. — L. még : Knorr, Rotten

burg, IV. t. 5. 
65 Az edények készítése és piacrakerülése közötti 

intervallum a Ny — K-i közlekedési főútvonal (Duna) 
mellett fekvő Aquincum esetében lényeges időbeli 
eltolódást nem jelenthet. A lezoux-i műhelyeknek 
az aquincumi polgárvárosban feltárt üzlethelyisége, 
amely a II. század 20 —30-as éveiben pusztiilt el, 
kizárólag a II. század első évtizedeiben ké
szült lezoux-i edényeket tartalmazott. Az olyan 
összetételű árukészlet, mint amilyen Tasgetium 
(Eschenz) területén napvilágot látott, ahol külön
böző műVielyek különböző korú (kb. 115 — 175 közötti 
időből származó) edényeit árulták egy üzletben 
(H. XJrner— Astholz, Die römerzeitl. Keramik v. 
Eschenz-Tasgetium. 1942, 92. kk.) a későbbi idők
ben ugyan Aquincumban is elképzelhető, eddig 
azonban nem igazolt. 

66 La Madeleineben Ricken H-jelzésű tojás-
füzérével lép fel {Ricken: Saalburg Jb. VIII (1934) 
X. t. 7. — E. Fölzer, Die Bilderschüsseln der ostgalli
schen Sigillata — Manufakturen. Bonn 1913,11. t. 15. 
Az utóbbin blickweilori elemnek számító kandaláber-
omamens társaságában.] — Ileiligenbergben megta
láljuk az ,,F"-mester körében (Knorr — Sprater, Die 
westpfälzischen Sigillata-Töpferei von Blickweilcr 
und Eschweiler Hof. Speier am Rhein 1927, 93. t. 
I — 3) és lanusnál (R. Forrer, Die röm. Terra Sigillata 
Töpferei von Heiligenberg-Diensheim und Itten-
wciler im Elsass. Strassburg 1911, 65. kép). 

67 L. pl. Daremberg — Saglio „kamyx" címszó, 
továbbá : A. Blanchet, Traité des monnaies gauloises. 
1905, 64. kép. - F. Beim: Mainzer Ztschr. VIIT 
(1912) 39-40. old., 6. kép. - Fr. Drexel: Jb. d. 
I. XXX (1915) 1. t., stb. 

68 További heiligenborgi és ittenweilori dara
bokra. 150. old. 

69 Juhász: Arch. Ért. (1934) III. t. 12. - H. B. 
Walters, Catalogue of the Roman Pottery in the 
British Museum. London 1908, M. 1954 ós 219. kép 
(Paternus-stílus). Másik változat : Juhász előbb i. m. 
VII. t. 3(PATERNI bélyeg). L. még: Knorr - Sprater 
i. m. 7. kép. 
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70 Oswald i. m. XXXV. t. 2 (C ens orinus-stílus). 
L. még : Walters i. m. M. 1954, 219. kép (Paternus-
stílus), és Juhász előbb i. m. VII. t., 17. 

71 Bemutatásuk (helyhiány miatt) a bevezető
ben idézett publikációban. 

72 L. ezekre 154. old. 
73 A kérdés fontosságára általában rámutatott : 

0. Macdonald, The Dáting-Value of Samian Ware. 
J. R. St. XXV (1935) 200. Szerinte az egyes sigillata-
edények használati ideje azonban még teljesen tisz
tázatlan. 

74 Nagy L. : Laur. Aq. II, 189, 191. A publiká
cióban ,,alsó", „középső" és ,,felső" vagy a „két 
alsó" és „felső" a rétegek megjelölése. 

75 A festőlakás 6. sz. helyiségében egy luxeuili 
Drag. 31. formájú tányér két összeillő, nagyobb 
töredéke is előkerült, a fenékrészen MV[SIC]I M 
bélyeggel (lt. sz. 56, 20, 135). A bélyeg a pannóniai 
anyagból már ismert : Juhász i. m. XLVII. t. 201 
(Drag. 33. formájú csésze) ; Mócsy: Arch. Ért. (1955) 
62. old., 14. jegyzet (Százhalombatta. Az edény
forma ismeretlen) ; CIL III 12014, 398b (Carnuntum). 
A nagyjából 80 —120-ra keltezhető luxeuili műhelyek 
fogyasztási területe elsősorban a Rajna vidék és 
Britannia volt [Fölzer i. m. 3. — J. H. Holwerda, 
Arentsburg. Leiden 1923, Afb. 71, 3 -9 . - Oswald-
Pryce i. m. 34. Különösen fontos : T. D. Pryce — 
E. Birley:J. R. St. XXV (1935) 59. kk. ; s újabban : 
Oswald Margidunum, passim]. 

76 C. F. H. Hawkes-M. R. Hull, Camulodunum, 
First Report on the Excavations at Colchester 
1930-1939. Oxford 1947, 168. kk. - Comfort: 
Am. Journ. Arch. (1949) 328. kk. 

77 Az alkalmazott színek : vörös és barna külön
böző árnyalatai, továbbá tengerkék, zöld és fekete. 

78 A közölt töredék színei : az alsó virágkehely 
külső oldala kék, a belső oldal zöld. A szegély barna, 
illetve sötétvörös. A belső vonaldísz fekete. Jobbra 
zöld virág hajlik ki. A kandeláber szára barna vona
lak közé foglalt zöld sáv. A szétágazó virágos indák 
színei: vörös, zöld, kék és fekete. 

79 Z/. Nagy, Die röm. — pannonische dekorative 
Malerei. RM XLI (1926) 120 kk. (Vindobona), 83 
(Savaria). -Lorger: CasopisXXIX (1934) 149 (Poeto-
vio körzete). 

80 E. Présuhn, La décoration murale. 1878, XL 
t. — Niccolini, Le Case e Monumenti di Pompei 
disegnati e descritti. I— V. köt. Nápoli 1854 — 1896, 
IV. köt. XXV. t. 

81 W. Zahn, Die schönsten Ornamente. II, 15. 
82 Ch. Simonett, Tessiner Gräberfelder. 1941,1.1. 
83 Schwalb, Röm. Villa bei Pola. Schriften d. 

Balkankomm. II (1902) 43. kk. 
84 8. Skrabar, Röm. Funde in Póettau. Jb. d. 

kkCC II (1904) 199. 
85 A. Mau, Geschichte der dekorativen Wand

malerei in Pompeji. Berlin 1882, 306 — 307. old., és 
XII. t. - Sogliano: Mon. Antichi, VIII, 292. - P. 
Marconi, La pittura dei romani, 1929, 125. — A. 
Maiuri, Casa del Menandro. 15. kép. — G. E. Rizzo, 
La pittura ellenistieo-romana. Milano 1929, XXVII. 
1, stb. 

86 Kaba M.: Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 
273. old., 1. kép. 

87 Még Paulo vies I. szíves engedélyévél foglal
kozhattam ezekkel a darabokkal, amelyeket jelenleg 
a Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Múzeum őriz. 
A töredékek Paulo vies írásbeli közlése szerint a 
táboron kívül egy félköríves falrészről kerültek 
elő [Arch. Ért. (1932-33) 160 ; s utána Barkóczi L., 
Intercisa I. köt. Bp. 1955, 41]. 

88 Q Praschniker — H. Kenner, Der Bäderbezirk 
von Viranum. Wien 1947 (a továbbiakban a fal-
festészetet tárgyaló fejezetet „Kenner, Virunum" 
idézzük) 17. old.,. 7. kép. 

89 Strassoff, Chambre sépulchrale avec fresques 
découvert en 1872 prés de Kertsch. Compte rendu 
de la Comm. imp. arch, pour l'année 1872, 235, es 
különösen 274. old., valamint III, XII. t. 

90 M. Rostowzew, Antike dekorative Malerei in 
Südrussland. 1914, bevezetés. 

91 V. Spinazzola, Le arti decorative in Pompei 
e nel Museo Nazionale di Napoli. Milano — Roma — 
Venezia —Firenze 1928. — W. Druck, Die röm. Wand
malerei der Schweiz. Basel 1950, XVIII. t. — R. Forrer, 
Strasbourg —Argentorate. IL köt. Strasbourg 1927, 
L VUE. t.- — H. Ingholt, Quelques fresques récemment 
découverts à Palmyre. Acta Arch. Ill (1932) 3. old., 
II. t. 

92 Nagy L.: Arch. Ért. 41 (1927) 120. 
93 Uo. 114. — A darab közelebbi lelőhelye saj

nos ismeretlen. 
94 Lorger: Öasopis (1934) 149. old., I. t. 2. 
95 Skrabar: Jb. d. kkCC II (1904) 208-209. 

old., 16. kép. 
96 Összefoglalóan említi ezeket : W. Schmid : 

Ö. Jh. X I X - X X (1919) Beibl. 154, és Rom. For
schungen in Österreich 1912 — 1924 [15. Ber. RGK 
1923/24 (1925) 229]. 

97 Az alapréteg téglaporos szemcsés habarcs. 
Erre következik a 4 — 5 mm vastag márványporos 
felső réteg. 

98 L. alább, 178. old. 
»»Skrabar: Jb. f. kkCC II (1904) 204. old., 

III. t. 
100 L. pl. : Le pitture antiche d'Ercolano. III. köt. 

44. — W. Heibig, Wandgemälde der vom Vesuv 
verschütteten Städte Campaniens. Leipzig 1868. 
1614. sz. — Roux —Bai-ré, Hereulaneum et Pompei. 
I. köt. 1841, I. t., 60 (alsó kép). 

101 A girlandok használt színei : vörös és barna. 
Nagyobb színfoltok helyett finom ecsettel meghúzott 
vonallal és pontokkal festették a leveleket. A kes
keny mezőkből zöld\eve]\í ágak töredékei marad
tak fenn. 

102 Jellemző a barna szín árnyalataiban festett 
„fogazott" párkányrész fölött a finom vörös vonal-
kákkal márványozott sáv, amelyet a festőlakás 
anyagából egyedül innen ismerünk. 

103 A falvakolat előkészítése nem olyan gondos, 
mint az első periódusú falaknál. Alul tömöttebb, 
mészben szegény, egyrétegű habarcs s efölött 2 — 3 
mm vastag intonacco fekszik. 

104 A keltezésre 1. 181. old. 

185 



105 A kérdésre általában : G. M. Richter, Per
spective, Ancient, Mediaeval and Renaissance. Scritti 
in onore di B. Nogara. 1937, 381-388, és G. J. Kern: 
Arch. Anz. (1938) 243 — 263. Az antik perspektívánál 
a discussio középpontjában természetesen a 2. stílus 
reális (Beyen : impresszionista) architektúra-festé
szetének megoldásai állanak. Erről behatóan : H. G. 
Beyen, Pompeianische Wanddekoration. I. 1938, 
157. kk. ; Ph. W. Lehmann, Roman Wall Paintings 
from Boscoreale. 1953, 149. kk. A. fal és a kép viszo
nyát a 2. stílus kései fázisától a 4. stílusig H. G. 
Beyen [Jb. d. I. 42 (1927) 56. kk.] tanulmányozta, 
Tőle várjuk a Pompeian. Wanddek. következő köte
teiben a részletes kidolgozást. — A II. századi deko
ratív festészet szempontjából is tanulságosak Wick-
hoff, Die Wiener Genesis. Wien 1912, 21. kk., vala
mint Fr. Wirth, Röm. Wandmalerei. Berlin 1934, 
elszórt megjegyzései, — Csak könyvészetből ismerjük : 
F. W. Bissing, Raumillusion und Prospekte in der 
Wandmalerei. Fontes Ambrosiani 26 (1951) 33. kk. 

106 A. Strong, Forgotten Fragments of Ancient 
Wall Paintings. Papers of British School at Rome 
VIII (1916) 100. - Wirth i. m. 45-46. 

107 Wiff% i, m . 60. old., 21—23. képek, amelyekkel 
a falbeosztás tekintetében pl. Beyen, Bericht über 
den VI. internat. Kongress für Archäologie. 1940, 
56. t. (Casa dei Dioscuri) vethető össze. 

108 L. pl. Wirth i. m. 24, 29. kép. 
109 Néhány példát hoz erre : Wirth i. in. 63. 
110 Másképp : Drack i. m. 27, aki Itáliával egy-

időben bekövetkezett stílus változással számol pl. 
Raetia egész területén. 

111 L. Póczy K. e kötetben levő dolgozatát : 
37. t. 

112 Drack i. m. XIV. t., 90. old. A Villa Had-
riana egyik festett fala ( Wirth i. m. 67. old., 37. kép) 
is összevethető ezzel. 

113 Szilágyi J. ásatása : Bud. Rég. XIII. köt. 
Bp. 1943, 351. A fekete alapú, kandeláberrel díszí
tett keskeny középmező a festőlakás 8. sz. helyiségé
nek mintájával vethető össze. Az óbudai festmények
nél a tectorium azonban kevésbé gondos és az al 
secco festett ornamensek vaskosak. A kvalitásbeli 
különbség, ebben az esetben időbeli különbséget is 
jelent. 

114 Pl. a Róma elővárosának tekinthető Ostia 
polgárházaiban is alig hagyott nyomot az új stílus. 

115 Mint pl. : Wirth i. m. 94. Elutasító ezzel 
lényegében már Doro Levi, L'arte romána. Ann.uar.io  
della scuola archeologica di Atene XXIV —XXVI 
(1950) 230. old., 3. jegyzet és A. Rumpf, Malerei 
und Zeichnung. 1953, 183. old. tartózkodóbb állás
foglalása is. 

U 6 Drack i, m. 49. old., XXXI. t. I, 3-4 . 
i» Uo. 104. old,, XVIII. t. 
118 Uo. 
119 M. Rostowzew: J. H. St. XXXIX (1919) 

149. - H. Ingholt: Acta Arch. (1932) 18. kk. 
120 Korábban a vonalmárványozás nem tisz

tán, hanem a pont- ós foltmárványozással együtt 
jelentkezik a nyugati tartományok falfestészetében. 

121 Drack i, na. 78. old., 61. kép. A britarmjai 

analógiák alapján javasolt 200 körüli keltezés azon
ban kissé későinek látszik. 

122 Kenner, Virunum. II—IV. t. Aquincumból 
valamivel később, az „Ailios-dipintis" épületből is
merünk az idézett virunumi falakkal összevethető 
falfestmónytöredékeket : L. Nagy, Die röm. —pannon, 
dekorative Malerei. 102. old., 7. kép. — Uő., Buda
pest története. I. köt, Bp. 1941, XL, XXXVEII. t. 1. 

123 Drack i. m. XXXV. t. 19, 31. 
124 A vonalszegélyes elválasztó sávok az I. szá

zadi itáliai —campaniai dekoratív falfestészetben egé
szen közönségesek. Nyugat-Pannóniából két korai 
példát idézhetünk: 1. Vindobona [M. Abramiá: 
Jb. f. Altertumskunde III (1909) col. 88a] ; 2. Poeto-
vio [S. Skrabar: Jb. d. kkCC II (1904) col. 199]'. 
A nagy egyszínű mezőkkel együtt a vonal szegélyes 
sávok is megtalálhatók azonban egészen a II. szá
zad végéig a provinciális falfestószetben. L. pl. : 
Kenner, Virunum. III—IV. t., 219. old., valamint 
az alább, a 127. jegyzetben idézett salzburgi festett 
falat. Az ilyen vonalszegélyes elválasztó savóknak 
korhatározó jelentősége tehát igen csekély. 

125 Drack i, m. 106. old., XXIII. t. 
126 Különbség azonban, hogy nem egyszínűek, 

hanem minden negyedívszektor különböző színnel 
(fehér, kék, fekete, barnásvörös) volt kitöltve. 

127 , / . Arneth: Archaeologische Analekten (1851) 
IX. t. 

128 Nagy T.: Ant. Hung. II (1948) 101. old., 
3. kép 1. 

129 A sima ós egyszínnel kitöltött, de nem már
ványozott korongok eredetét a medaillonba foglalt 
kis mellkópekből vezethetjük le, amelyek nemcsak 
a pompeji, hanem a II. századi itáliai falfestészetben 
is elég gyakoriak. A nyugati tartományok falfesté
szetében az alakos ábrázolástól való idegenkedés, 
amely a II. század utolsó harmadától kezdve kar
öltve járt a geometrikus formák kedvelésével, lehet
séges, hogy a mozaikpadlók felől is ösztönzést nyerve 
I'M. E. Blake: Memoirs of Américain Academy at 
Rome VII (1930) 44. t. 4; XIII (1936) 23. t. 4] 
egyszerűsíthette le a medaillondíszt a sima, egyszínnel 
kitöltött geometrikus ornamensre. 

130 M. Rostowzew: J. H. St. XXXIX (1919) 
161. old. fejtegetései szerint csak az utóbbira volna 
alkalmazható a „szőnyeg-" vagy „tapétastílus" (car
pet style) megjelölés, amely a „virágstílus" (floral 
style) egyik változata. 

181 Uo. egyedül Pompeji bői tíz ilyen falfest
mény említve. — Kenner, Virunum. 222. old., 
222. kép közöl egy további példát. L. ezen kívül 
még a Casa di M. Lucrezio egyik bolthelyiségé
nek festését (R. Herbig, Denkmäler d, Malerei des 
Altertums. 1950, 62-63. old., 241. t.), a Via Taranto 
columbariumának mennyezetfestését [M. Pallottino 
Bull. Com. LXn (1934) 45. old., IL t.] stb. 

132 M. E. Blake, Memoirs XTJJ (1936) 126. old., 
32. t, 2. 

133 D. Levi, Antioch Mosaic Pavements. I. köt. 
1947, 51. old., 16. kép, 61. old., 23. kép, 68. old., 
27. kép, 89. old., 24. kép, 90. old., 35. kép ; II. köt. 
1947, XXI. t. 
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134 Rómából mindenekelőtt a Via Appia egyik 
újabban feltárt sírkamrájának falfestésére utalha
tunk [P. Wuilleumier: Mon. Piot 46 (1952) 77. kk., 
1. kép], amit megítélésünk szerint helytelenül hatá
roztak meg Augustus-korinak. A Villa Doria Pam-
phili columbariumának festészetével (G. Bendinelli, 
Monumenti della pittura antica, III. 5 1941, L t . ) , 
amelyre Wuilleumier i. h. 81. old. hivatkozik, a Via 
Appia menti sírkamra festészetének a fehér alap
színen és a madarak tematikáján kívül semmi kap
csolata sincs. Az utóbbinál a fogazottívű körök, az 
arcosoliumokban látható vastag szárú, apró levelű 
girlandok, ugyanitt a fogazott párhuzamos félkörök, 
az egészen jellegzetes geometrikus E-minták, az 
alakos festés nem részletező, hanem könnyedén 
odavetett „impresszionista" módja a Via Appia 
menti sírkamra falfestését a III. század első harma
dába utalja. Ennek a Wuilleumier i.-h. 82. oldalon 
közölt felirat sem mond ellent, amely szerkezetét 
tekintve nem Augustus korára, hanem a II. század 
második, de még inkább a III. század első felére 
jellemző. — A ferde hálómintás, egyszeri! tapéta
dekoráció új értelmezéssel egészen a IV. századig 
követhető a katakombafestészetben (J. Wilpert, Die 
Malereien d. Katakomben Roms, II. passim). Pan
nóniából a IV. század második harmadára keltez
hető II. számú pécsi (Sopianae) ó-keresztény sír
kamra festészetének egyik részlete [Gosztonyi: Arch. 
Ért. (1942) 200. kk. old., 4 - 5 . kép, valamint A. 
Gerke, Die Wandmalereien d. neugefundenen Grab-
kammer im Pécs. Spätantike und Byzanz. 1952, 
115 kk.] tartozik ide. 

135 Pompejiből pl. a Casa dei capitelli colorati 
egyik helyisége idézhető. Nowotny vázlatos rajza 
után említi : Kenner, Virunum. 222. 

136 I,. pl. : Blake i. m. 10. t. 2 (Ostia) ; 29. t. 
3 (Castel Porziano) ; az utóbbi helyen a növényi 
ornamentika túlsúlyával. 

137 Ezzel szemben hivatkozni szokás az egyik 
prienei festett falra (Th. Wiegand — H. Schroder, 
Priene. 1904, 363. kép), amelyen azonban a szorosan 
egymás mellé helyezett hosszúkás és egyenlőoldalú 
oktaederminták a belső csenevész növénydísszel 
nem vethetők össze a széthúzott geometrikus díszek 
között nagyobb felületeket kitöltő növény díszes 
tapétamintákkal. 

138 Szőnyeg- és falfestés ősi kapcsolatát Mezo
potámiában újabb példával világítja meg : Moortgat, 
Teppich und Malerei. Bibliotheca Orientalis, IX. 
köt. 1952, 92. kk. — Levi utóbb i. m. I. köt. 
436. old. helyesen emeli ki, hogy az egyszerű tapéta
mintákat általánosan használták Itáliában az i. sz. 
I— II. században. Ugyanakkor viszont lebecsüli a 
keleti textilművészet jelentőségót, amit Bostowzev: 
utóbb i. h. 151. old. ha egyes adataiban vitathatóan is, 
de lényegében helyesen látott. Az emlékek tanul
mányozása után úgy tűnik ki, hogy Italia (föltehetően 
orientális kezdeményezésre) már az i. e. I. század 
végén sajátos tapétadekorációt fejlesztett ki, amely
nek jellemzője a ferdevonalú, négyzetes hálózatba 
elhelyezett rozetták, csillagok, virágok stb. Keleten 
ezzel szemben más ornamentika érvényesült. Kelet
től a kihangsúlyozott hálórendszer és a geometrikus, 
meg növényi elemek közel egyenértékű használata 
lényegében idegen. A keleti emlékanyagban vagy a 
szorosan összefűzött geometrikus minták dominál -
nak, mint pl. a prienei falakon (Wiegand —Schroder 
i. m. 161, 363. kép), vagy a tiszta vir ág-ornamentika, 
mint pl. az antiochiai Phoinix-mozaikon, amit Lassu.s 
[Mon. Piot XXXVI (1938) 96] tanulságosan tár
gyalt. A keleti ós a nyugati ,?fioTa.l «tyfe**-steSffölíb-
ségére legutóbb A.- Frova: Cahiers d'Arts (1954) 
254. old. is rámutatott. 

139 Kenner, Virunum. I. t. és 46. old. (a päonia-
mintás fal habarcsából Probus-érem került elő). 

140 L. pl. : Wirth i. m. 114. old., 53. kép (Ostia, 
Casa del Ganimede, korridor) 140 old., 72. kép (a 
laterani bazilika alatti magánház dekorációja), 131. 
old., 62. kép (a trasteveri excubitorium vigilum fes
tészete), Wuilleumier i. h. 46. 77. kk. old. (Via Appia, 
sírkamra dekorációja) stb. 

1 4 1 A ,,fogazás" az itáliai mozaikpadlókon már 
korábban jelentkezik ós a II. században az egyik 
legkedveltebb keretdísznek számít (Blake i. h. 
187-188. old.; G. Calza, Isola Sacra. 1940, 168. 
old., 82. kép, 178. old., 88. kép). Keleten viszont 
elég ritka. Az antiochiai mozaikpadlókon pl. csak 
elvétve találjuk meg (Levi utóbb i. m. Ï. köt. 28. 
kép; II. köt. CIL t. f - g ; XXIII. t. b ; XCIV. 
t. e). 

142 A példákat összeállította : Draclc i. m. 33. 
143 Uo. 114. old., 115. kép. 
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Г. НАДЬ 

ТАК НАЗ. КВАРТИРА ЖИВОПИСЦА В АКВИНКУМЕ 

В южной части гражданского города Ак-
винкума в ходе спасательных раскопок, пред
принятых в 1941 году, были раскрыты остатки 
состоявшего из девяти помещений жилого 
здания, план которого представляет собой 
продолговатый четырехугольник (илл. 1.) 
Стены выведены из песчаниковых и извест
няковых камней, закрепленных строительным 
раствором, техникой opus incertum. 

Можно различать два строительных пери
ода. В первый период вход в дом, т. е. в рас
положенное в северной части здания продол
говатое помещение porticus (№ 1) был обра
щен в сторону узкой мощеной улицы, огра
ничивающей здание на западе. Узкий fauces 
(№ 2) вел из porticus в занимавшее централь
ное место крупное помещение (№ 5), откуда 
были доступны прочие комнаты. Выходив
шие на север комнаты №№ 3 и 4 можно счи
тать спальными (cubicula). В комнате № б 
было найдено множество terra sigillata, 
глиняных лампочек (илл. 41) и банок, 
которыми пользовался живописец при 
работе (илл. 12). Химический состав насохших 
на внутренней стороне банок красных, зеле
ных, бурых красок соответствует таковому 
красок стенных живописей, украшавших с II 
столетия комнаты дома. Глиняные банки, кото
рые, судя по материалу и форме, можно дати
ровать первой третью II века новой эры, вхо
дили в прибор живописца pictor parietariiis, 
впервые украсившего стены этого здания. Этот 
стенописец должен быть и владельцем дома, 
глиняные же банки, сохранившиеся в разру
шенном в средних десятилетиях III столетия 
новой эры, по всей вероятности передавались 
по наследству в семье. 

Помещения дневного пребывания были рас
положены в южной части здания. № 7 должно 
было быть столовой (cenatoriiim, oecus), по
мещение же № 8, имевшее особенно пышно 
украшенный вход и тщательно разработан
ные росписи стен, должно было служит целям 
tablinum. За исключением porticus (№ 1) 
настил всех помещений был так наз. терраззо. 
Судя по небольшим находкам и стенописи, 
здание было построенно в первой трети II 
века н. э. 

В первый период помещения №№ 1, 2, 3, 
6 и 7 были украшены гирляидовой и канде-
лябровидной орнаментикой на белом фоне. 

В упомянутых комнатах стенные поверхности 
были расчленены на поля красными или зеле
ными горизонтальными и вертикальными по
лосами. Цокольная часть стены была укра
шена имитацией простой мраморировки нане
сением крапов и линий или имитацией инкру
стации мраморных досок (opus sectile) 
(илл 28). Широкие средние поля были украшены 
гирляндами, птицами, узкие же — раститель
ными канделябрами (илл. 19). Наверну орна
ментика замыкалась карнизными лепными 
украшениями Стенопись комнаты № 8 отли
чается от остальных. Цокольная часть 
изображала белых водоплавающих птиц, 
шагающих среди зеленых водяных растений 
на буровато-красном фоне с фиолетовым от
тенком. По средней стенной поверхности чере
довались крупные красные поля с желтыми, 
которые отграничивались друг от друга уз
кими черными полями (илл. 34). 

Грунтовые краски были нанесены альфре
ско, другие же — альсекко (по всей вероят
ности темперой). В общем tectorium был весь
ма толстым (мощностью в 3—4 см) и много
слойным. 

Судя по системе расчленения стены, эле
ментам внутренней орнаментики, копориту 
техноке нанесения красок, по италийским 
образцам и сродному материалу из Паннонии, 
стенописи можно датировать первой третью 
II столетия н. э. — 20-ми 30-ми годами. 

К концу II столетия или в начале III, к 
зданию был пристроен porticus (№ 9) на юж
ной стороне. Это относится к второму строи
тельному периоду. Стенописи этого помеще
ния представляют собой 2 группу стенных 
живописей этого здания (илл. 39). Стены юж
ного porticus были перекрашены в 20-х, 30-х 
годах III столетия. Ранние стенописи были 
покрыты известковым молоком и на полу
ченную таким образом поверхность нанесли 
так наз. обойный узор. Скудные остатки по
следнего составляют третью группу стено-
писей здания. 

Здание было разрушено в средних десяти
летиях III века. Над обломками здания расти-
лалась мощная полоса продуктов сгорания. 
В спланированной над зданием прослойке был 
найден отчеканный в 257 или 258 году дина
рий Галлиена. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Илл. 1. План жилого дома . 
Илл. 2. Фрагмент поздне-южногаллийского бокала 

из terra sigillata (1:1) 
Илл. 3—6. Открытый жилой дом с СВ стороны —Жи

лой дом с ЮВ стороны — Северный флигель здания 
с восточной стороны—Помещение № 8 с восточной 
стороны 

Илл. 7. Фрагменты сосудов из terra sigillata, най
денные 
1—2. в Южной Галлии, 
3—6. в Хейлигенберге и 
7—13. в Лезу (побольще, чем 1:2) 

Илл; 8. Фрагменты сосудов 
~--.il Cerialis 

2. Verecundus (1:1) -
Илл, 9. Украшенный валютами глиняный светиль

ник с изображением пылающего алтаря (1:1) 
Илл. 10. Фрагмент миски с вдавленной орнаментацией 

(поменьше, чем 1:1) 
Илл. 11. Железный подшипник двери между комна

тами №№ 2 и 5 (1 :3) 
Илл. 12. Глиняная баночка для красок из квартиры 

живописца (2 : 5) ' 
Илл. 13. Фрагменты sigillata, из Рейнцаберна (1 : 2) 
Илл. 14 — 15. Фрагменты sigillata, найденные в Вес-

терндорфе, из мастерской Comitialis и Ormio (по
меньше, чем 1 : 1) 

Илл. 16. Фрагмент миски триерского Censorinus 
(1:2) 

Илл. 17. Складная бронзовая фибула (1:1) 
Илл. 18. 1. Гибридный динарий Галлиена 

2, Динарий Септимия Геты Цезаря 
3. Динарий цезаря Элагабала 

Илл. 19. Лепной карниз с дельфинами (поменьше, 
чем, 1:2) 

Илл. 20. Гирлянда из листьев, над нею фрагмент 
рисованного карниза из помещения № 2 (по
больше, чем 1:9) 

Илл. 21. Серединные картинные поля с остатками 
гирлянды и растениеобразного канделябра из 
помещения № 2 (побольше, чем 1:7) 

Илл. 22. Геометрический узор цветов из перекраски 
южного porticus (1:1) 

Илл. 23. Из стенописи комнаты № 2 
1. Растениеобразный канделябр, нарисованный 

в одном из узких средних нолей 
2. Нижняя полоса стены (побольше, чем 1 : 4) 

Илл. 24—28. Цокольная раскраска, подражающая 
мраморным плитам : Интерциза (три верхние 
картины) — Остров Судоверфи — Квартира 
живописца (примерно 1:5) 

Илл. 29. Восстановленная декорация западной стены 
помещения № 2 (написано Э. Егешем По рекон
струкции Т. Надь. — Примерно 1 : 13) 

Илл. 30. Фрагменты первой раскраски помещения 
№ 3 (меньше, чем 1:2) 

Илл. 31. Гирлянда и растительные канделябры из 
помещения № 3 (гирлянда 1 : 5, остальное 1 :3) 

Илл; 32. Остатки перекраски помещения № 3 
(больше, чем 1:5) 

Илл. 33. Фрагменты стенописи из помещения № 3 
(примерно 1 : 2) 

Илл. 34. Одно из серединных полей с черным фоном 
из этого же помещения (примерно 1 : 4) 

Илл. 35. Фрагменты цокольной раскраски помещения 
№ 8 

Илл. 36. Цокольная раскраска из Петовио (по 
Срабару) 

Илл. 37. Дополненная стенная декорация поме
щения № 8 (написано Э. Егешем по реконструкции 
Т. Надь. — Примерно 1 : 10) 

Илл. 38. Из первой раскраски южного porticus 
1. Часть карниза 
2—3. Фрагменты серединных полей (меньше, 
чем 1:2) 

Илл. 39. 3—5, 7. Фрагменты из первой раскраски 
южного porticus 
1—2, 6. Их перекраски (больше, чем 1 : 2) 

Илл. 40. Фрагменты стенописи из Обуда, из от
крытого в улице Сель римского частного дома 
(примерно 2 :3) 

Илл. 41. Глиняный светильник с пятью отверстиями 
из аквинкумской мастерской Fabius (побольше, 
чем 2:3) 

Цветное приложение. Птица из помещения № 2 (1 : 1) 
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VATTAI ERZSÉBET 

A MARGITSZIGETI KORONA 

Az 1838 tavaszán pusztító nagy pesti árvíz apadása után a margitszigeti domonkos apáca
kolostor templomának romjai közül ékköves, gyöngyös korona került elő. 

A múlt század közepétől helytörténeti leírások1 ismételten megemlékeztek arról, hogyan 
fedezték fel a koronát a romok közti sírban és találgatják, vajon ki viselte egykor. Néhány törté
neti név felmerült, így V. Istváné is, de a sír egykori tulajdonosáról egységes vélemény nem ala
kult ki. A koronát művészettörténeti szempontból is vizsgálták és személyi azonosítások helyett 
stílusa alapján próbálták meghatározni korát.2 Ujabban a margitszigeti korona V. István koro
nájaként szerepel.3 Ezért szeretnénk az egész leletet megvizsgálni, anélkül, hogy a fenti kutatási 
szempontok bármelyikét mellőznénk. 

A helyrajzi ismertetések közül három szerző műve érdemel különösebb figyelmet : 
Luczenbacher leírása 1847-ből, Radványi 1858-ban megjelent, a Margitsziget történetét tárgyaló 
könyve és Kubinyi 1861-ben írt dolgozata.4 A későbbi szerzők ugyanis a tőlük átvett adatokat 
idézik vagy azokra hivatkoznak. Egyúttal felhasználjuk a korona eddig ismeretlen leltári adatait 
is,5 amelyek kiegészítik eddigi ismereteinket. Sajnos ezeknél az alkalomszerű feltárásoknál a 
szakértelem és pontos megfigyelés hiányzott. így a szemtanúk utólagos elbeszélése alapján készült 
leírásoknál csak gondos mérlegeléssel tudunk az egymásnak olykor ellentmondó híradások út
vesztőjében eligazodni, 

A koronát tartalmazó sírt 1838 tavaszán József nádornak, a sziget akkori tulajdonosának 
kertészei találták meg.6 Veszelovszki segédkertész fedezte fel, de egyedül felbontani nem tudta . 
Az odasiető Tószt főkertész és a szigeti munkások ásták ki. Radványi elbeszéléséből úgy tűnik, 
mintha a tárgyak rögtön múzeumba kerültek volna.7 A leltárkönyvből azonban tudjuk, hogy a 
korona, több más margitszigeti lelettel, továbbá az alcsuti Vérszentgyörgy-pusztán talált régi
ségekkel együtt csak jóval később, 1847-ben, József nádor (f 1847. jan. 13.) hagyatékaként került 
a Nemzeti Múzeumba.8 

A leltár először a margitszigeti Boldogasszony templomban az oltár evangéliumi 
oldalán felfedezett öt faragott „fövénykővel kirakott" sírból származó tárgyakat sorolja fel : 
az ékköves gyöngyös, „arannyal fut tatot t" ezüst pártát (koronát) egy kis kalcedon-köves arany 
gyűrűt, továbbá elporladt, aranyozott ezüst csipkemaradványt. Ezután leltározták azokat a 
tárgyakat, amelyek ugyanennek a templomnak északi oldalfala alatt kerültek elő : a három 
bizánci arany érmet, egy arany gyűrűt ós vas sarkantyút. A harmadik tételben a következő 
tárgyak szerepelnek : a templom tornyában talált rézolvadékok, a romok közül előkerült csont-
faragványok, üvegtöredékek, csúcsos üvegfedő, rézgombok és betűk, vastöredékek, faragott 
márvány töredékek és két pelikánnal díszített tégla. Sajnos, Hlct illeti* csak a korona van meg, a 
többi tárgy elpusztult, vagy nem azonosítható ! 

A leltári adatok szerint tehát a koronával együtt kis kalcedon-köves arany gyűrű és csipke
maradvány került elő. A templom északi oldalfalánál felfedezett tárgyakban — bár a leltárkönyv 
nem közli, hogy szintén sírból származnak — a Radványinál ós Kubinyinál is leírt, helyrajzilag 
pontosan egyező, un. görög lovag sírjának mellékleteit ismerhetjük fel.9 Ebben a sírban a bizánci 
érmeken, gyűrűn és sarkantyún kívül még kard is volt.10 

A leltári napló Jeírása bár meglehetősen szűkszavú, de a különféle lelőhelyekről származó 
tárgyakat határozottan elkülöníti egymástól. A koronát tartalmazó sír és a görög lovag sír tárgyai 
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1. kép. A margitszigeti korona első közölt, kiegészített képe 1847-ből. Szerelmey ,,Magyar hajdan és jelen" 
c. művéből 

félreértés folytán azonban a későbbi irodalomban összekeveredtek. Luczenbacher, aki a koronát 
először ismertette, rekonstruált képét is közölte, egy nagy arany pecsétgyűrű és három arany érem 
mindkét oldalát bemutató rajzával együtt (1. kép). Jóllehet Luczenbacher ezeket a kisebb tárgya
kat sem a szövegben, sem a feliratban nem említi meg, a kép alapján a koronával összetartozó 
daraboknak lehet tartani. Nyilvánvaló azonban, hogy a három arany érem és a nagy pecsétgyűrű 
a görög lovag sírjából származik. 
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A korona már Radványi szerint is férfi kézre illő nagy 
pecsétgyűrűvel és néhány pénzzel került elő.11 Kubinyi, bár 
Radványi több tévedését helyreigazította,12 a tárgyakkal 
részletesen nem foglalkozott. 

Még egy körülményt figyelembe kell vennünk, amely 
szintén azt bizonyítja, hogy a Luczenbachernál közölt gyűrű 
és három érem tévesen került a korona mellé. A későbbi iroda
lomban az érmek a templom • északi oldalfalánál előkerült sír 
leírásánál továbbra is szerepelnek.13 Ezt a sírt görög lovag sír
jának pedig nyilván nem a sarkantyú és kard, hanem a három 
..bizánci" érem alapján nevezték el. Érdy meghatározása nyo
mán ugyanis az érmeket XII . századiaknak, Komnenos János
korabelieknek tartották.1 4 A baloldali alsó érem (1. kép) valóban 
keleti, balkáni jellegű meghatározatlan veret, de a másik kettő 
nyugati : a felső bázeli krajcár, a jobb alsó XIV—XV. századi 
francia zseton.15 ;.;•>.'*. 

Meg kell még vizsgálni, hogy a koronát tartalmazó sír 
a templom melyik részén feküdt. Sajnos ellentmondások i t t is 
vannak. A leltárkönyv szerint Boldogasszony egyház evangé
liumi, tehát bal oldalán került elő. Luczenbacher csak annyit 
említ, hogy a hajóban fedezték fel.16 Radványi szerint szintén 
a hajóban találták jobb oldalt, és márványlap fedte.17 Kubinyi 
Tosztra hivatkozva Radványit a következőképpen igazította 
helyre: , , . . . a sír a karban a harmadik féloszlop irányában, 
valamivel közelebb a déli oldalfalhoz feküdt, párhuzamosan a 
templom falaival : alját, oldalait és tetejét három-három négy-
szeg kőlap képezé, s nem volt márvány lappal fedve."18 Ku
binyi szerint tehát a sír nem a hajóban, hanem a hosszú szen
télyben — amelyet karnak nevez — jobb oldalon került elő. 
Templomromról lévén szó, régebbi szerzők a kolduló szerzetek 
templomaira jellemző hosszú szentélyt könnyen összetéveszthet
ték a hajóval. Kubinyi a templomról alaprajzot is közölt (2. 
kép),19 ahová a sírok helyét is bejelölte. Kubinyi Tószttal 
nyilván a helyszínen járt . A síroknak ekkor még bizonyára 
nyomai is megvoltak. Ezért alaprajzán a sírok helyét hiteles
nek tekinthetjük. 

A sír helyrajzi ismertetés után vizsgáljuk meg magát 
a koronát (3, 5—6. kép). Részletes technikai leírását Czobor elvé
gezte.20 Sajnos nem sikerült olyan koronát találnunk, amelyen a 
liliom alakja a margitszigeti koronáéval pontosan egyezne. 
A XI I I . századi stockholmi ereklyetartó koronájának (4. kép l ) 2 1 

liliomain az alsó szirmok kiképzése hasonló, de erőteljesebb végződésű. Ez a korona egykor Szent 
Erzsébet marburgi fejereklyetartóját díszítette. Szintén nyolctagú csuklós, de a liliomok keresz
tekkel váltakoznak, díszítése a margitszigeti koronáénál gazdagabb. A liliom alsó szirmainak 
hasonló kiképzését láthatjuk Habsburg Rudolf első feleségének, Anna Gertrud császárnénak 
(fi281) négy nagy liliommal díszített, széles abroncs koronáján is.22 

A maritszigeti korona ékköveit Czobor szintén részletesen leírt% bár kisebb 
tévedésekkel.23 A csuklós pántokon az ékkövek színeinek összeválogatásánál igen nehéz valami 
rendszert felismerni. A fogazatos szirmú virágokat úgy látszik két oldalt különféle színű ékkövek 
fogták közre. A liliomokat váltakozva vagy középen gyöngy díszíti, amelyet ékkövek vesznek 
körül, vagy ékkő és körülötte gyöngyök. Ha gyöngy van középen, akkor a két szélső kődísz 
egyezik, a felső más. 

2. kép. Kubinyi alaprajza a mar
gitszigeti Boldogasszony templom
ról. 1. A sír, ahol a korona előke
rült. 2. Az ún. görög lovag sírja 
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3. kép. A margitszigeti korona kiterített rajza 

A margitszigeti koronához hasonló csuklós pántos koronák ősét nyugaton a nyolc
szögű, csuklós, lemezes bécsi császári koronában kell keresnünk. Bizáncban ilyen koronák 
használata már a kora-középkorban kimutatható.24 

Károly Róbert feleségének elpusztult drágaköves, gyöngyös arany koronája szintén 
csuklós pántos lehetett. Erzsébet királyné ereklyéit a rend megszüntetéséig az óbudai klarisszák 
őrizték, akik értékeiket Buda elfoglalása után Pozsonyba menekítették. A törökök kiűzése után 
a rend Budára költözött. Kincstáruk jelentős részét képezték Erzsébet királynénak — egykori 
alapítójuknak — tárgyai és ereklyéi. A XVIII . század hetvenes éveiben Berchtold püspök ezeket 
írta a koronáról : „Tulajdoníttatik ezen Erzsébet királynénak egy arany korona, mely körül 
van véve drága kövekkel és melyről azon vélemény van, miszerint ez ugyanaz a korona volt, 

7 2 
4. kép. 1. Liliom a stockholmi XTTT. századi aranyozott 
ezüst ereklyetartó koronáról. 2. Liliom Habsburg 
Rudolf első feleségének, Anna Gertrud császárnénak 
( | 1281) bázeli sírjából származó aranyozott ezüst ko

ronáról 

melyet ő rendesen használt, mivel könnyű és összerakható."25 Más leírásból tudjuk, hogy az arany 
koronát rubinok, smaragdok, gránátok, zafirok díszítették,26 de alakjáról közelebbi adataink 
nincsenek. 

A margitszigeti korona stílusának és korának meghatározásához meg kell vizsgál
nunk, hogy a XIII—XIV. században milyen koronát viseltek. 

A XII I . századi ábrázolásokon a koronák virágdíszesek (couronne fleuronnée). A külön
féle levelek és virágok közt gyakori a liliom (fleur de lis). A legrégebbi liliomos koronát a IX . 
századból ismerjük, Kopasz Károlyt ábrázoló miniaturáról.27Alilioma késő-antik császári diadém 
háromlevél-díszéből alakult ki.28 

Nyugaton a férfi és női koronák között nincs különbség. A korona több tagú pánt vagy 
kerek abroncs, amelyből levéldíszes vagy liliomos ágak nőnek ki. Az égi és földi hatalmat jelképező 
koronák pontosan megegyeznek. Királyok, királynők — akár portréról vagy jelképes királyábrá
zolásról29 van szó — óppenúgy Krisztus,30 Mária, az Egyházat jelképező nőalak, a bibliai királyok, 
mind virágdíszes koronát viselnek. 

A XII I . század végi, XIV. század eleji francia királysíremlékek „fleuronnée" koronáit 
négy nagyobb, közben egy-egy kisebb leveles ág díszíti.31 Ez a koronatípus már a XII I . századi 
ábrázolásokon elég általános,32 de a korona még a francia királyportrékon egyazon uralkodó 
képénél sem azonos.33 Az abroncsból gyakran kisebb levél- és oromdíszek közbeiktatása nélkül 
csupán nagy leveles ágak nőnek ki.34 Ugyanezeket a változatokat a liliomos koronáknál is meg
találjuk.35 A margitszigeti korona liliomai között elhelyezett kis leveles ágak a X I H . századi, 
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5. kép. A margitszigeti aranyozott ezüst korona, XI I I . század végi, kiegészítés előtt. Budapest. MNM Tört. Múz. 
Magassága 6,2 cm. átmérője 17 cm, egy tag hossza 6,3 cm 

6. kép. A margitszigeti korona kiegészítés után 
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7. kép. Arany koronarészlet és csattöredék a XIII. század első feléből. Budapest. MNM Tört. Múz. 
Magassága 2,7 cm, egy tag hossza 4,8 cm, a csat átmérője 3,3 cm 

XIV. század eleji „fleuronnée" koronaábrázolások hasonló díszeire emlékeztetnek. Erre majd 
még később visszatérünk. . 

A koronáknál gyakori ugyan a négy vagy nyolc ág, de a középkorban az ágak számát 
és nagyságát előírások nem szabályozták, csak a heraldika alakította ki a későbbi századokban 
a különböző rangcímeknek megfelelő koronatípusokat.36 

A királyokat és hercegeket megillető koronára már a középkorban egyre szélesebb körben 
tar tot tak igényt, ezért már a XII I . században tiltották a polgároknak és feleségeiknek az értékes 
ékszerek, így a koronaalakú fejékek viselését is.37 A XIII—XIV. században grófnők korona alakú 
fejéket, a XIV. században pl. Flandriában grófok koronát viseltek.38 A középkorban hajadonfőtt 
járó lányok ünnepi fejdísze a koszorú volt. A koszorút helyettesítő fejék alakulása is összefügg a 
koronával.39 Drága hímzések, ékkövek díszítették, s gyakran mint a korona, fémből is készült. 
Ez volt a „chapel", amelyet fiatal lányok a házasságkötésig viselhettek. Ilyen értelmezés később a 
koronaszerű fejékek széleskörű elterjedését te t te lehetővé. A menyasszonyi korona, koszorú divatja 
is innen ered. A középkorban azonban ünnepélyes alkalmakkor nemcsak a lányok, hanem a fiatal 
férfiak is viseltek fejdíszt. A XII I . században a „chapel"-t áll alatt megkötött, sapkaszeruen 
alakított fejkendővel egyesítették. így jöt t létre a „chaperon", amelyet asszonyok viseltek. 
Ez a kendővel társított chapel sem volt mindig sima,40 drágakővel, hímzéssel díszítették, sőt néha 
ezt is koronaszerűen képezték ki.41 

A lányok fejdíszét nálunk pártának nevezték. A XIV—XVI. századi sírleletek azt mutat
ják, hogy a veretes párták meglehetősen általánosak voltak. A pártát és pártaövet díszítő fém
lemezeken is a koronák kedvelt virág- és liliomdísze jelenik meg. A párta divatja későbbi századokba 
nyúlik. A koronáknál is szívós formai továbbéléssel találkozunk. A nyílt, liliomos korona emlékét 
a címereken kívül a XVII—XVIII. századi diákkoronák is őrzik.42 

A XII I . század első felében a koronákat áttört levélinda vagy filigránháló gazdagon borítja. 
Ebből az időből származó, gyaluforgácsra emlékeztető fémszállal átszőtt, ékköves, gyöngyös 
arany koronarészietet és hozzátartozó szintén töredékes boglárt vásárolt meg az Iparművészeti 
Múzeum 1897-ben Pichon Jerome párizsi gyűjteményéből (7. kép).43 Utóbb, mint magyarországi 
sírlelet a Történeti Múzeumba került, származását azonban semmi közelebbi adat nem bizo
nyítja. Czobor ezt a koronát is részletesen leírta.44 Ékkövei nagyrészt rubin, helyenként egy-két 
almandin, zafir és néhány türkiz. Amíg a pántokon a rubint és zafirt felváltva alkalmazták, 
a liliomokat három-három rubin díszíti középen egy türkizzel. A bogláron pedig két zafir és két 
türkiz váltakozhatott, a karéjokon egy-egy rubinnal. 

A budapasti koronarészlet stílusa a namuri székesegyház nyolctagú filigrános, ékköves, 
gyöngyös koronájáéval rokon. A namuri koronát a XII I . század elején működő francia ötvös 
művének kell tartanunk.45 Nèm a korona, ahogy korábban tévesen hitték, hanem csak a koronába 
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foglalt Krisztus-ereklye származik Bizáncból. Még közelebbi stíluskapcsolat fűzi a budapesti 
koronatöredéket a londoni British Museum egyetlen csuklós tagból álló koronatöredékéhez.46 

A kettőt egyazon korona részletének lehet tartani, bár a londoni pánton a liliomok ékkövei nagyob
baknak, szögletesebbeknek tűnnek. A kisméretű londoni koronát „chapel"-nak tekintik, a 
namuri korona stíluskörébe kapcsolják és francia ötvösműnek tartják.47 

Tehát a budapesti koronarészlet is valószínűleg Franciaországban készült, amit még 
az is megerősít, hogy francia gyűjteményből került hozzánk. 

A XIV. század felé a koronák díszítése úgy látszik egyszerűsödött, bár drágakövekkel 
és gyöngyökkel továbbra is gazdagon díszítették. Anna Gertrud császárné már említett XI I I . 
század végi koronájára gondolunk elsősorban, amelynek liliomai a margitszigeti korona liliomaihoz 
hasonlóak. Erre a koronára, habár csak aranyozott ezüstből van, értékes drágaköveket erősítettek 
fel.Hasonlóan sima, aranyozott ezüst lemezből készült az aacheni kincstárban Nagy Károly mell
szobrán fennmaradt ékköves, liliomos abroncskorona,48 amelyet Bock tévesen német királyi 
koronának tartot t . Korát illetőleg ma is megoszlanak a vélemények a XIII—XIV. század között. 
A XIV. század közepétől sima falú, nagy, zömök, liliomos koronát találunk a francia királysírok 
portréin a korábbi ágas-bogas levéldíszes koronák helyett.49 IV. Károly rendeletére 1346 körül 
készült négytagú csuklós prágai arany korona szintén teljesen sima, csak drágakövek és gyöngyök 
díszítik (10. kép).50 

Ebbe a csoportba tartozik a Történeti Múzeum Nagyváradról származó koronája is, 
amely azonban a margitszigeti koronánál feltétlenül későbbi (8. kép).51 Az aranyozott ezüst korona 
eredetileg csuklókkal összekapcsolt pántokból állt, töredékeit csak utólag erősítették sima réz
abroncsra. A liliomok itt nem zömökek, mint a margitszigeti koronán, hanem magasan felnyúlnak. 
A Képes Krónika ábrázolásai között találunk ilyen karcsú liliomos koronákat. A nagyváradi koronán 
a pánt és liliom egy lemezből készült és sodrony szegélyezi. Hasonló díszítés van a kilenctagú, rész
ben pasztaköves brüsszeli koronán, bár formai rokonság nincs köztük (9. kép).52 A nagyváradi 
korona ékkövei gyönge rubinok és smaragdok. A liliomokat rubinok közt smaragddal vagy sma
ragdok közt rubinnal díszítették. Amikor a korona töredékeit utólag rézabroncsra erősítették, 
a három-három egyforma változat egymás mellé került, pedig eredetileg váltakozva követték 
egymást. A pánton csak egy smaragd maradt meg. A korona gazdag gyöngydísze is elpusztult. 

8. kép. Aranyozott ezüst korona és országalma Mária (f 1395) nagyváradi sírjából. Budapest. MNM Tört. 
Múz. Magassága 8,2 cm, egy tag hossza 4,9—5,1 cm, az országalma magassága 17,4 cm 
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. A korona töredékeit és a szintén aranyozott ezüstből készült országalmát 1755-ben a 
nagyváradi citadella ötszögű terének közepén, az egykori székesegyház helyén egy sírban 
találták. Ugyanott öltönyfoszlányok és egy sárkányos aranycsat is előkerült. Á korona és ország
alma az 1933-as velencei egyezmény értelmében a Bécsből visszakapott tárgyakkal került a 
Történeti Múzeumba. Sajnos, az aranyékszernek már régebben nyoma veszett. A nagyváradi 
várparancsnok, Charles de Canon Marquis de Ville tábornok a leletről közvetlen Mária Teréziának te t t 
jelentést. Az eredeti kísérő irat ugyan nem maradt ránk, de a tábornok egy második, 1755. július 
17-én kelt levelében szintén a lelettel foglalkozik.53 A nagyváradi sírban Mária (f 1395),54 Nagy Lajos 
leánya sírját vélte felfedezni, és a korona sokáig így szerepelt a kiállításokon. Varjú vetette fel 
először, hogy a sírból származó ékszer a sárkányrend aranyjelvénye lehetett,55 amelyet Zsigmond 
csak első felesége halála után, 1408-ban alapított, tehát Mária sírjában elképzelhetetlen. Varjú ezért 
Zsigmond koronájának tartja, akinek külön kívánsága volt, hogy Szent László városában temessék 
el.56 

Zsigmond 1437-ben halt meg. Korábban Szent Lászlón kívül I I . Is tván (f 1131), Kálmán 
fia temetkezett Váradon,57 1319-ben pedig Károly Róbert második feleségét, Beatrixet, VII. 
Henrik császár leányát temették el a váradi székesegyházban.58 Az országalma feltétlenül király
sírból származik. I I . István nem jöhet számításba, mert a tárgyak későbbiek, különben is őt a 
krónikák szerint barátruhában ós valószínűleg nem a székesegyházban, hanem az általa ala
pított premontrei kolostorban temették el. Beatrix nem uralkodott. A tárgyak stílusát 
tekintve is valóban elsősorban Mária vagy Zsigmond sírjáról lehet szó. Sajnos, a leletről 
nem sok adat maradt fenn. A váradi várparancsnok leveléből nem sokat tudunk meg, 
legfeljebb megállapíthatjuk, hogy a feltárás gondatlanul történt. Állítólag a felbontott sírt 
este őrizetlenül hagyták és másnap, amikor a munkát folytatták, a munkások és a jelen
levő hadnagy állítása szerint is a nyílást nem olyan állapotban találták, mint ahogy előző 
este otthagyták. Már a várparancsnoknak is az volt a véleménye, hogy a sírban több tárgy lehe
tet t : ha országalma volt, a kormánypálca sem hiányozhatott. Sajnos, a korona is csak töredékesen 
maradt ránk. Ma már nem lehet megállapítani, hogy eredetileg hány tagú, milyen méretű volt. 
A tagok meglehetősen keskenyek (4,9—5,1 cm), tehát valószínűleg nyolcnál több tagból állt. 
A középkorban tíz- (11. kép), sőt tizennégytagú koronákról is tudunk.59 A töredékes, új 
abroncsra felszerelt koronán megállapítani nem lehet, hogy volt-e rajta a császári koronákra 
jellemző kettős keresztpánt, mint amilyet a prágai koronán is láthatunk. Feltehetőleg Zsigmondot 
császári koronával temették el.60 

A nagyváradi országalma keresztjéhez hasonló zömökebb kereszt van a Zsigmond apja, 
IV. Károly rendeletére készített prágai aranykorona tetején (10. kép).61 A nagyváradi korona 
a prágai koronával közvetlen stíluskapcsolatban nincs, mégis a kettőn némi hasonlóságot talá
lunk a kövek elrendezésénél, összeválogatásánál. A prágai korona hátsó oldalán is a pántot közé
pen nagyobb ékkő, kétoldalt kisebb ékkövek díszítik ; a prágai koronát rubin, smaragd, zafir, 
a nagyváradi koronát gyenge rubin, smaragd. Mégis valószínűbb, hogy a nagyváradi korona 
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9. kép. Aranyozott ezüst 
korona a XIV. századból. 
Brüsszel. Musée de 
Cinquantenaire. Egy tag 
hossza 6—7 cm, magas
sága 6,5 cm 



nem Zsigmondé, hanem az 1395-ben váratlanul elhunyt Mária királynőé volt. Ugyanis több 
adat arra mutat , hogy 1638-ban I . Rákóczi György a nagyváradi székesegyházban nem Szent 
László, hanem Zsigmond sírját dúlta fel.62 Továbbá, ha ig hagyomány, hogy a Nem
zeti Múzeumba került XIV. századi arany karperecek is a nagyváradi sírból származnak,63 

az szintén azt bizonyítja, hogy egykori .tulajdonosa nő lehetett. A sárkányos melltű, sajnos, el
veszett, de úgy látszik mégis ékszer, s nem a sárkányrend jelvénye volt. 

Európa különböző részeiről előkerült sírkoronák azt bizonyítják, hogy a középkorban 
a temetéshez kevésbé értékes fémkoronákat is használtak, Szicíliát kivéve, ahol az uralkodó 
temetése bizánci hatás alatt valódi koronával történt.64 Ez ideig I I . Konrád (f 1039) és felesége, 
Gizella (f 1043) bázeli sírjából származó rézkoronák a legrégibb ilyen emlékek.65 A margitszigeti 
és nagyváradi koronáknál is felmerül a kérdés, hogy bár sírból kerültek elő, valóban sírkoronák-e.66 

I I I . Béla (f 1196) és felesége, Antiochiai Anna (f 1183) egyszerű dísztelen ezüst koronáját nyilván a 
temetéshez rögtönözték, ezt bizonyítja az is, hogy I I I . Béla koronáját nem is aranyozták;67 

eddig is több ízben hangsúlyozták,68 hogy a margitszigeti és nagyváradi koronák gazdag 
ékkő és gyöngydíszük miatt közvetlen a temetéshez nem készülhettek. A középkorban egységes 
előírás az uralkodók temetésénél nem volt. A sírkoronák használata egyrészt belenyúlik még a 
XIV. századba is, amikor már egyre inkább valódi koronákkal temetik el a királyokat, másrészt 
a XII I . században is előfordul olyan eset, amikor a sírba az aranyozott ezüstből készült, 
de értékes kövekkel díszített koronát is eltemetik.69 A margitszigeti és a nagyváradi korona, 
ha ékköveik különösebben nem is értékesek, közvetlen a temetéshez nem készülhettek, inkább 
valószínű, hogy mindkét esetben már meglevő koronát használtak a temetési szertartáshoz. 

A margitszigeti koronához hasonló zömök, liliomos, aranyozott ezüstkorona a salzburgi, 
nonnbergi kolostorban is fennmaradt (11. kép).70 Ékköveinek foglalása azonban már rene-

10. kep. IV. Károly rendele
tére készült arany korona 
1346-ból vagy valamivel 
korábbról. Prága. Dómkincs -
tár. Magassága 17 és 19 cm, 
átmérője 19 cm 
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11. kép. Liliomos korona, aranyozott ezüst, a XV. század első feléből. Salzburg-—Nonnberg. Magassága 
4 cm, átmérője 17 cm 

szánsz stílusú. Ez a korona Szent Erentrud mellszobrán, nyakára erősítve függött 1874-ig, tehát 
fogadalmi tárgyként maradt fenn, nem sírból került elő. 

A csuklós, pántos liliomos koronák csoportjába tartozik a nürnbergi sodronyzománcos 
korona is, amellyel Hampel Béla — Kövér Béla álnéven — foglalkozott részletesen (12. kép).71 

Szerinte a XV. századi zománcos lemezeket nem sokkal később szerelték fel a sárgaréz koronára, 
és a sugaras női mellképek szintén még a XVI. században kerültek fel rá. Kétségtelen, hogy az 
egykori sodronyzománcos ezüst koronát magyarországi vagy külföldön élő magyar származású 
ötvös készíthette. Sajnos, származása ismeretlen, csak annyit tudunk róla, hogy Johannes Paul 
hamburgi gyűjtőé volt, akinek gyűjteményét 1882-ben Kölnben Heberle régiségkereskedő árve
rezte el és a koronát a nürnbergi Germanisches Museum vásárolta meg. Hampel szerint szobor 
vagy herma fejét díszíthette, de nem lehetetlen, hogy a diákkoronák emlékét őrzi. Az ezüst-
zománcos lemezek utólagos felhasználása későbbi réz koronához indokolja azt a feltevést, hogy a 
korona templomi tárgy vagy esetleg diákkorona, bár ez utóbbi nem valószínű, mert ilyen 
koronák csak a XVII—XVIII. századból maradtak fenn, legalábbis a brassaiak nem koráb
biak. A nürnbergi korona is, úgy látszik, nyolcnál több tagú volt, mert az egyik lemez hátán 
kilences jelzés van. 

Hampel a nürnbergi koronával kapcsolatban á margitszigeti koronával is foglalkozott. 
Erről is feltételezi, hogy hermához tartozott,72 mert nem elég nagy ahhoz, hogy felnőtt ember 
viselje. Hampel nem veszi figyelembe, hogy a korona sírból került elő. A margitszigeti koronát 
kis mérete miatt női koronának kell tartanunk, ahogy eddig is már több kutatónak ez volt a 
véleménye,73 és aminek úgy látszik a sír egyéb leletei sem mondanak ellent. A díszes ruha ugyan 
nem feltétlenül női sírt jelez, a margitszigeti sírból azonban semmiféle fegyver vagy férfiviseletre 
jellemző darab nem került elő. I I I . Béla székesfehérvári sírjában kardot, sarkantyút is találtak. 
Károly Róbertet (f 1342), akinek temetéséről részletes leírás maradt fenn, skarlátveres öltönyben, 
fején aranykoronával temették el.74 Lábait drágakövekkel díszített saru fedte, rajta arany sarkan
tyú volt. A margitszigeti koronával előkerült csipke és a ,,kis" kalcedon-köves gyűrű inkább 
női, mint férfi sírra jellemző. 

A margitszigeti sírt több történeti személlyel próbálták azonosítani. Amikor fel
fedezték, azt hitték, IV. Béla szentéletű leányának, Margitnak sírját és koronáját találták meg.75 

Ezt a feltevést azonban csakhamar elvetették. A fényes ruha, ékköves korona nem illett Margit 
minden fényűzést, világi pompát megtagadó alakjához. De történeti adatok sem támogatják. 
A köztiszteletben álló szentéletű királylány testének ereklyéit magukkal vitték a török elől 
menekülő apácák. Az ereklyéket Ferrari 1635-ben Pozsonyban a klarisszáknál még látta.76 Margit 
síremlékének töredékei pedig azóta az 1937—38-as ásatásoknál láttak napvilágot.77 

V. István neve nem ok nélkül merült fel. A krónikák szerint őt a margitszigeti Boldog
asszony egyházban temették el.78 A legrészletesebb híradást a Margit életéről írt, magyar nyelvű 
szövegből kapjuk, ahol mai írásmód szerint ezt olvashatjuk: „ . . .ő maga István király, halála után 

200 



i t t temettette magát az nagy 
oltár mellett az evangéliom felöl 
az magas veres márvány kő ko
porsó alatt."79 A margitszigeti 
sír azonosítását V. István sírjá
val több ízben cáfolták. Luczen-
bacher szerint Margit életírója 
világosan állítja, hogy V. Istvánt 
márvány koporsóban temették 
el, tehát a homokkő sír a Margit
legendában említett sírral nem 
lehet azonos.80 Radványi arra 
hivatkozik, hogy V. Istvánt az 
evangéliumi oldalon temették el, 
a sírt viszont az ellenkező oldalon 
találták.81 A sír Kubinyi alap
rajza szerint sem az evangéliumi 
oldalon került elő (2. kép 1). 
Kubinyi még azzal is érvel, hogy 
V. István sírja közismert lehe
tet t és az apácák elmenekülése 
után bizonyára kifosztották.82 

Ez azonban nem okvetlen döntő, 
mert pl. a székesfehérvári király
sírok is a sok háborús viszontag
ság ellenére fennmaradtak. A sír 
azonosítását V. István sírjával 
— mint láttuk — a sírmellék
letek sem támogatják, és való
színűbb, hogy női sír volt, azért 
is hitték először, hogy Margit 
királylány sírját találták meg. 

Az azonosításnál már ed
dig is felvetették az Árpád-házi 
királyi család egy-két nőtagjának 
nevét. A sír V. István Erzsébet83 

nevű apáca-lányáé nem lehet, 
mert a Margit-legenda szerint 
nem a templomban, hanem ,,az ca-
pitulom házban az feszület előtt te
mették el".84 Mivel a tetem fényes, 
csipkés ruhát viselt, a kolostor 
apácái aligha jöhetnek számítás
ba, hanem olyan világi személy, 
aki fogadalmat nem te t t , de a 
kolostorban élt vagy oda temet
kezett. Ezért merült fel Kun 
László feleségének, Anjou Károly 
nápolyi király leányának, Iza
bellának neve, akit az oklevelek 
eleinte Izabellának, később Er
zsébetnek neveznek. Izabellát 
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ugyanis László király az oklevelek szerint a szép kun nők kedvéért a margitszigeti kolostorba 
záratta.85 Ezt az azonosítást már Radványi elvetette.86 Izabella, ha nem is közvetlen férje halála 
(fl290) után — ahogy Radványi hitte —, de 1299-ben visszatért hazájába.87 Haláláig (1304) 
ugyanabban a nápolyi kolostorban élt, ahol egy ideig sógornője is, V. István leánya, Erzsébet, 
margitszigeti fogságának egykori megkeserítője. 

Radványi a margitszigeti koronát IV. Béla Szabina lányának, Mózes nádor özvegyének 
tulajdonítja, aki végrendeletében birtokait a margitszigeti apácáknak hagyományozta.88 Radványi 
szerint a koronát tartalmazó sír mellett két oldalt keresztben egy-egy apácasírt találtak.89 Ezeket 
Szabina lányai sírjának tartja, akik az okleveles adatok szerint kolostorban éltek. Kubinyi ezekről 
a sírokról nem ír és az alaprajzon sem tünteti fel a koronát tartalmazó sírra merőleges sírokat 
(2. kép 1). A későbbi kutatás szerint kétséges ugyan, hogy Szabina IV. Béla leánya volt,90 

de mint a királyi családdal rokon előkelő nő, esetleg az azonosításnál számításba jöhetne. Az ok
leveles adatokból azonban nem tűnik bizonyosnak, hogy Szabinát a margitszigeti apácakolostor 
templomában temették el. 1281-ben valóban megerősítteti férje végrendeleti intézkedését, 
amelyben az a margitszigeti apácáknak birtokokat juttat ,9 1 de a kilencvenes években a budavári 
minoriták közelében begina-házat alapít és azokat pártolja.92 

Sajnos a kutatást megnehezíti az, hogy az Árpád-házi királyi család több nőtagjárói 
nem tudjuk : hova temették el. Nem tudjuk hova temették el I I I . Endre első feleségét, Fennenát, 
aki valószínűleg 1295-ben halt meg.93 I I I . Endre anyja, Moroisini Tomasina, a krónika szerint 
Magyarországon halt meg mérgezés következtében.94 Még leginkább V. István felesége, Kun 
Erzsébet jöhetne számításba, akiről Ágnes királyné 1295-ben már mint nem élőről emlékezik meg.95 

Wertner szerint legvalószínűbb, hogy a margitszigeti kolostorban halt meg.96 Okleveles adatunk 
azonban nincs erről. 

A koronát V. István személyéhez biztosan kötni nem tudjuk. Tehát keltezéséhez sem kap
hatunk segítséget. Ebben a kérdésben is igen megoszlottak a vélemények, a XII I . század második 
fele97 és a XIV. század második fele98 közti időszakra vonatkozólag. Többen a liliomdíszt az Anjoukkal 
hozták összefüggésbe,99 ennek azonban — lát tuk — korábbi előzménye van, megjelenését Magyaror
szágon nem kell az Anjouk XIV. századi történeti szerepével magyaráznunk. A korona csuklószögei
nek levél díszét a koronánál későbbi hozzátételnek is tartották,100 sőt az egész korona készítési 
idejét a XIV. század végére tették.101 A levéldísz a korona liliomaival egykorúnak látszik és a 
későbbi keltezést szintén nem feltétlenül indokolja, mert XII I . századi és XIV. század eleji korona
ábrázolásokon fordul elő.102 Liliomaihoz is — mint láttuk — leginkább két XII I . századi korona 
liliomai hasonlítanak. A korona valószínűleg a XII I . század végén készült. A margitszigeti apáca
kolostor az Árpád-házi királyi családdal állt közvetlen kapcsolatban, a XIV. században az Anjouk 
idején korábbi jelentőségét elvesztette. Ezért kell elsősorban arra gondolnunk, hogy a korona 
— méretét és a vele együtt előkerült tárgyakat is figyelembe véve — elsősorban az Árpád-ház 
valamelyik nőtagjáé lehetett. 
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hajdan és most. Budafok 1901, 26, 34. 35. 

2 Bock: Mitth. d. kkCC (1867) 9 9 - 1 0 0 . -
Czobor B., III . Béla és hitvese halotti ékszerei. Meg
jelent : Forster Oy., I II . Béla magyar király emlé
kezete. Bp. 1900, 221 -223 . Divald K., Budapest 
művészete a török hódoltság előtt. Bp. é. n. 44. — 
P . AlcsutiK., Régi magyar ékszerek. Bp. 1940,19 — 20. 

3 Varjú F.: MM (1933) 270. - Domanovszky S., 
Magyar művelődéstörténet. H. n. é. n. I. köt. 183, 
624. — J. Deér, Der Kaiserornat Friedrichs IL Bern 
1952, 18. — P . E. Schramm, Herrschaftszeichen und 
Staatssymbolik. III. köt. Schriften der Monumenta 
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Germaniae Historica 13. Stuttgart 1956, 772. old., 
7. jegyzet. 

4 L. 1. jegyzet. 
5 MNM Tört. Múz. Régiségnaplói. 1847. 43. a 

i - i n . 
6 Radványi i. m. 95 — 97. 
7 Uo. 97. 
8 „Gróf Grünne Károly, Fens István Főhg Fő

udvari mestere s Meghatalmazottja felszólítja az 
Igazgatót, hogy a dicsőült József cs. kir. Főhg s 
Nádorispán által vegintézetileg a M. N. Múzeumnak 
hagyományozott Margitszigeti ós alcsuthi régisége
ket vegye át ." OL. Múzeumi iktatókönyv. 1847. 
ápr. 24. (47. sz). Sajnos a levél nincs meg. — „Nem
zeti Múzeum Igazgatója Kubinyi Ágoston 66 sz. a. 
jelentvén, hogy részint Fenséges József dicsőült 
Nádor által hagyott régiségeknek Alcsuthon átvétele, 
részint némely ásatások megszemlélése végett Érdre 
rándulni szándékozik — e végből mind magának, 
mind Luczenbacher őrnek folyó május 31-től június 
4-ikéig távolléti szabadságot kér." OL. Nádori hiva
tal Iktató Főkönyv. 298. sz. 1847. máj. 26. 536. 

9 Radványi i. m. 109 —110. — Kubinyi i. m. 
2 0 - 2 1 , 

10 Radványi i. m. 110. — Kubinyi i. m. 20. 
11 Radványi i. m. 9 7 - 9 9 , 106. 
12 Kubinyi i. m. 20, 22. 
13 Uo. 20. — Radványi az érmeket nem említi, 

de „görög lovag" sírjáról beszél, i. m. 109. 
14 Kubinyi i. m. 21. old., 1. jegyzet. 
15 Az érmek meghatározását Huszár Lajosnak 

köszönjük. 
16 Luczenbacher i. m. 46. 
17 Radványi i. m. 96. — Radványi szerint — 

tehát 1858-ban — a homokkő koporsó körül elszór
tan ott hevert a l l darabra tört vörösmárvány fedő
lap. Uo. 100. 

18 Kubinyi i. m. 20. 
19 Képatlasz az Archeológiai Közlemények II . 

kötetéhez. Pest 1861, I V - V . t. 
20 Czobor i. m. 221 —223. — A rajzon könnyebb 

áttekintés céljából a Czobor-féle leírás sorrendjét 
követtük (3. kép). A régi állapottól eltér a csukló -
szögek levéldíszének elhelyezése, továbbá a 3. tag 
lilioma jelenleg az 5. tagon van. A korona hiányzó 
részeit az 1951-ben készült történeti kiállításhoz 
ideiglenesen kiegészítették, restaurálása azonban vég
legesnek nem tekinthető. 

21 A. Weixlgärtner, Das Reliquiar mit der Krone 
im staatlichen historischen Museum zu Stockholm. 
Uppsala 1954, 7. t. — Schramm i. m. III . köt. 886. 

22 J. H. Hefner-Alteneck, Trachten, Kunst--
werke und Gerätschaften, Frankfurt am Main 1881, 
32. old., I I . t. 136/a. - Schramm i. m. III . köt. 
835-836 . 

23 Az ékkövek meghatározásának ellenőrzését 
és vizsgálatát Erdélyi Jánosnak köszönjük. A koro
nán az ékkövek egy része a zafírnál sötétebb ásvány, 
amely feltehetőleg cordierit. Sajnos a meghatározás 
csak hozzávetőleges lehet, mert a magas, zárt tokos 
foglalatok a kövek alaposabb tanulmányozását meg
akadályozzák. Az ékkövek a Czobor-féle leírás (vö. : 

20. jegyzet) sorrendjében: 1 tag: sötét kő (inkább 
cordierit, mint zafir) és kerek műkő (Czobor tévesen 
nevezi gyöngynek) közt a virág kelyhében világos 
zafir. A liliom közepén gyöngy, két oldalt ametiszt, 
fent zafir, 2. tag: sötét zafir és ametiszt közt a virág 
kelyhében téglavörös kő (inkább égetett ametiszt, 
mint almandin). A liliomon három gyöngy közt zafir, 
3. tag: zafir és sötétszínű kő (gagát, get vagy pótlás, 
Czobornál ametiszt) közt a virág kelyhében cordierit. 
Ennek a tagnak lilioma jelenleg az 5. tagbn van, 
ezért köveit ott ismertetjük, 4. tag: két zafir közt a 
virág kelyhében almandin, a liliom hiányzik, 5. tag: 
türkiz és almandin közt a virág kelyhében zafir. 
A liliomon fent cordierit, oldalt egy-egy almandin, 
középen gyöngy, 6. tag: zafir és cordierit közt a 
virág kelyhében almandin. A liliomon gyöngyök közt 
türkiz, 7. tag: cordierit és ametiszt közt a virág 
kelyhében türkiz. A liliomon fent almandin, két 
oldalt egy-egy zafir, középen gyöngy, 8. tag: zafir és 
cordierit közt a virág kelyhében ametiszt (Czobornál 
almandin). A liliomon három gyöngy közt ametiszt. 
A hatszirmú, fogazatos szélű lemezvirágokon elhelye
zett apró gyöngyökből ma sokkal kevesebb van ínég, 
mint Czobor leírása idején. Lemáltak, letöre
deztek. 

24 Schramm, i. m. II . köt. Stuttgart 1955, 562. 
25 Némethy L. — Fraknói F., Adatok árpádházi 

boldog Margit történetéhez. Bp. 1885, 153, 93. 
26 Uo. 153. Az 1782-ben feloszlatott budai és 

pesti klarissza rend leltára. Esztergom, Érseki lvt. 
Batthyány-féle iratok. P. E. 181. 51. sz. 

27 Schramm i. m. I I . köt. 440 — 441. 
28 Az antik császári diadém geometrikus három

levél-díszének stilizálásából keletkezett, amely Deér 
szerint először a szaszanida művészetben jelenik 
meg és közvetlen arab vagy bizánci közvetítéssel 
kerül nyugatra. J. Deér, Mittelalterliche Frauen-
kronen in Ost und West. Megjelent : Schramm i. 
m. I I . köt. 440—441. old., 1. jegyzet, vö. : 413. old., 
3. jegyzet. 

29 Pl. Király a kárhozottak közt. Bambergi dóm. 
H. Beenken, Bildwerke des Bamberger Domes aus 
dem 13. Jahrhundert. Bonn 1925, 47. kép. 

30 Krisztust többnyire dicsfénnyel veszik körül, 
de gyakran koronát is visel: Gerevich T., Magyar
ország románkori emlékei. Bp. 1938, CCXXXI. t. 

31 M. VioUet-le-Duc, Dictionnaire raisonnée de 
mobilier français. III . köt. Paris 1872, 314. —.HI. 
Merész Fülöp (f 1285) és felesége, Aragóniái Izabella 
(f 1271) és IV. Szép Fülöp (f 1314) síremléke ; S. 
Crosby— P. Devinoy, L 'abbaye royale de Saint Denis. 
Paris 1953, 9 6 - 9 8 . kép. IL Róbert (f 1031) és fele
sége, Arles-i Konstancia (f 1032) síremléke a XHI. 
század közepéről: P. Vitry — G. Brière, L'église 
abbatiale de Saint-Denis et ses tombeaux. Paris 
1908, 114-115. 

32 IL Henrik császár (f 1024) és felesége, Kuni
gunda (f 1039) XIII. századi portréi. Bambergi dóm : 
Beenken i. m. 59, 61., hasonló levéldíszes koronát 
visel az egyházat jelképező nőalak. Beenken i. m. 
55. kép. — Salamon, Heródes és a háromkirályok, 
XIH. század első fele. Amiens-i székesegyház : 
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H. Karlinger, Die Kunst der Gotik. Propyläen Kunst
geschichte. VII. köt. Berlin 1926,378. 

33 Merész Fülöp egy 1285 előtt készült minia-
túrán szintén „fleuronnée" koronát visel, de a 
három virágdíszes ág közt, a kis levéldíszek helyett 
háromszög alakú oromzatok emelkednek ki : H. Mar
tin, La miniature du XIII e au XVe siècle française. 
Paris-Bruxelles 1924, 11. t., XIII . kép. 

34 Rendszerint négy, amelyből — síkábrázolás 
esetén — csak hármat rajzolnak meg, mert a negye
dik hátul van és elölről nem látszik. Ez a korona-
típus is eléggé általános a XIII. szazadban, amint 
azt a pecsétek és pénzek rajzai tanúsítják. I I . Endre 
pecsétje: Turul 34 (1916) 4. - IV. Béla arany
bullája : Domanovszky i. m. I. köt. 143. — V. István 
és IV. Kun László pecsétéi : Qerevich T. — Qenthon T., 
A magyar történelem képeskönyve. Bp. 1935, 34, 
36. — Károly Róbert koronázása. Freskó. Szepes-
hely 1317 : Radocsay D., A középkori Magyarország 
falképei. Bp. 1954, XLIX. t. 

35 Liliomos koronát visel Eleonóra királynő 
1290 körüli bronz síremléken. London. Westminster. 
A koronán a liliomos ágak közé kisebb liliomok ós há
romszög alakú oromdíszek is iktatódnak : A. Gardner, 
— E. Prior, An account of medieval figure-scluptűre 
in England. Cambridge 1912, 739. kép. — Mária 
1300 körüli francia miniatúrán szintén olyan koronát 
visel, amelyen a liliomok közé háromszögű orom
díszeket iktattak : Schools of illumination. Repro
ductions from manuscripts in the British Museum. 
V. rész. London 1926, 14. t. — Mária kisebb ágak 
közbeiktatása nélküli liliomos koronát visel a bam-
bergi dóm Angyali üdvözletén : Beenken i. m. 27. 
kép. — A magyarországi anyagban háromágú lilio
mos koronát viselnek a szentéi pillérfejezet nőalakjai. 
XIII. század első fele. Esztergom. Kőtár : Qerevich 
T. i. m. 144. old., CXXII. t. 8 (Méri István hívta fel 
rá figyelmünket). — Korábban a XII. században 
III . Béla és Imre király 1198-ban készült nagy-
pecsétjén : Domanovszky i. m. I . köt. 129, 135. — 
II. Endre pénzein ritkán, de IV. Bélától kezdve az 
Árpád-házi királyok pénzein az uralkodó háromágú 
liliomos koronát visel : L. Réihy, Corpus Nummorum 
Hungáriáé. I . köt. Bp. 1899, 1 3 - 1 8 . t. 

36 Viollet-le-Duc i. m. 316. - Turul 18 (1900) 
97 ; 27 (1909) 14. 

37 J. Evans, A history of jewellery 1100-1870. 
London 1953, 47. 

38 Schramm i. m. III . köt. 983. — J. Tellenbach, 
Über Herzogskronen und Herzogshüte im Mittelalter. 
Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters 
(1942) 5 5 - 7 1 . 

39 A korona őse is a koszorú volt. Viollét-le-Duc 
i. m. „chaperon" ós „coiffure" ; Qerevich L., A csuti 
középkori sírmező. Bud. Rég. XHI. köt. Bp. 1943,161— 
162; Schramm i. m. III . köt. 983-985, 995, 1007, 1026. 

40 Dísztelen ,,chaperon"-t viselnek a bátmonos-
tori és szentkirályi timpanon nőalakjai, a jaki tem
plom Mária halála freskó sirató asszonyai. XHI . 
század közepe: Qerevich T. i. na. 193, 222. old., 
CCXV, COXLIH. t. 

41 A naumburgi dóm alapító-szobrok nőalakjai : 
ff. Jantzen, Deutsche Plastik des3. Jahrhunderts. 
München 1941, 137, 145. kép ; liliomdíszes, 
koronaszerűen kiképzett ,,chaperon"-t visel Uta, 
132. kép. 

42 Czobor B.—Szalay L., Magyarország történeti 
emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. 
Bp. é. n. I I . köt. 407. kép. 

43 Ltsz. : 10 .922-3, és MNM 55.427. C. 1 - 2 . 
44 Czobor i. m. 228-230. 
45 J. Braun, Die Reliquiare. Freiburg in Breisgau 

1940, 451. — Evans i. m. 47 — 48. — Schramm i. m. 
III . köt. 850 -853 . 

46 Először közölve : S. Mihalik : The Hungarian 
Quartely (1940) 2. sz. 211, 316. — P. Lasko 
(British Museum, Department of British and Me
dieval Antiquities) szíves közlése szerint a korona
részlet mérete: 4,8x2,7 cm. Tehát ugyanaz, mint 
a budapestié, sőt ékkövei is azonosak : rubin, zafir, 
türkiz, csak a kövek alakja és elhelyezésének sor
rendje nem pontosan ugyanaz. A liliomon fönt zafir 
van, két oldalt rubin, középen türkiz. 1895-ben 
a Frank-gyüjteményből került be a múzeumba, 
származása isneretlen. Radisich J. szerint a buda
pesti korona „állítólag árpádházi király sírjában 
találtatott". Ideiglenes kalauz az Orsz. Iparművé
szeti Múzeum gyűjteményeiben. Bp. 1897, 28. 

47 Schramm i. m. III . köt. 853-854. - O. 
Källstörm, E t t nyfunnet majestätsdiadem frân om-
kring ár 1000. Arkeolögiska Forskningar och fynd. 
Stockholm 1952, 203. old., 13. kép. 

48 Die Kunstdenkmäler der Stadt Aachen I. (Die 
Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. X. köt.) Düssel
dorf 1916, 232—233.— Evans i. m. 48. - Schramm i. 
m. III . köt. 876. 

49 XIII . századi jellegű „fleuronnée" koronát 
visel Magyarországi Clemencia (f 1328) : Bárányné, 
Oberschall M.: MM (1931) 158. - VI. Valois Fülöp 
( t 1350), I I . Jó János (f 1364) : Crosby - Devinoy 
i. m. fedőlap és 99. kép. 

5Ü K. Chytil-A. Podlaha-K. Vrba, Die Kron-
insignien des Königreiches Böhmen. Topographie 
der hist, und Kunst-Denkmale im Königreiche Böh
men. Prag III . Prag 1912, 51 — 61. — A prágai korona 
liliomain az alsó szirmok kiképzése ugyanolyan, 
mint I. Károly Róbert firenzei mintára vert liliomos 
arany forintjain : Domanovszky i. m. I . köt. 243. — 
Hasonló liliomok Nagy Kázmér (1333 — 70) sírkoro
náján. Krakkó, Wawel : Schramm i. m. I I I . köt. 
949. old., 108. t. 136. 

51 Lt. sz. 1934. 415. a—b. A magy. tört. ötvösmű 
kiállítás lajstroma. Bp. 1884, III . terem I. szék. 
1 8 - 1 9 . sz. : Czobor i. m. 223-226. - Qenthon I.: 
A Műgyűjtő (1930) 138. - Varjú E.: MM (1933) 
268, 270. - Höllrigl J.: MM (1936) 89. — Horváth 
ff., Zsigmond király és kora. Bp. 1938, 187. — 
Alcsuti i. m. 20. 

52 ff. Clifford Smith, Jewellery. London 1908, 
106. — 1861-ben került a múzeumba, származása 
ismeretlen. — A koronára vonatkozó többi adatot 
Heinz Biehnnek (Wiesbaden) köszönjük. 
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8â H. Zimertnan, Jahrbuch der Kunsth. Sammi. 
des Kaiserhauses. Wien 1895, XVT. köt., II . rész, 
12618. — Átveszi: Boheim V., A Habsburgház 
műkincsei. Megjelent: Radisics J., Magyar mű
kincsek. Bp. 1898, I I . köt. 4 9 - 51. - Vö. : Márki S., 
Mária Magyarország királynéja. Bp. 1885, 149. old., 
3. jegyzet. 

54 Mária haláláról Zsigmond egy későbbi ok
levelében megemlékezik. „Waradinque telluris gremio 
supremo cum decorn extitit commendata." láOl. Fejér, 
Cod. Dipl. X 4 54 — 55, Mátyusz E., Zsigmondkori 
oklevéltár. I I . köt. Bp. 1956, 885. sz. — „sepultaque in 
ecclesia uaradensi". Cronica Hungarorum. Buda 1473, 
„De coronatione Marie filie regis Lodouici" feje
zetben. Vö. : Podhradczky J., Budai krónika, Buda 
1838, 345., Dubnici krónika. Florianus M., Históriáé 
Hungarieae Fontes Domestici. Script. Pécs 1884, III . 
köt. 194. — A Turóczi-króhikában nem szerepel, 
hol temették el. Schwandtner — Bél, Scriptores rerum 
Hungaricum veteres ac genuini. Nagyszombat 1765, 
I. köt. 357 — 358. Bonfininál tévesen „corpus Albe in 
sacellum patris retulit" : Rerum Ungaricarum Deca
des. Fógel I . —Iványi B. — Juhász L. kiadásában. 
Lipcse 1936, Hl . 30. 

55 Varjú i. h. 270. 
56 ,, . . . facta nempe electione nostrae sepulturae 

in Basilica Cathedrali Varadiensi." Zsigmond 1406-i 
oklevele. Fejér, Cod.f Dipl. X 4 519. Mályusz i. m. 
5066. sz. — , , . . . sepultusque in ecclesia uaradiensi." 
Cronica Hungarorum. Buda 1473. "De coronatione 
regis Sigismundi, filii Karoli Imperatoris et regis 
bohemie" fejezet, vö. : Podhradczky i. m. 347.— 
Florianus i. m. Hl . köt. 195. — „ . . . in Ecclesia 
Waradiensi, honorif ice. suorum praedecessorum ad instar 
traditus est sepulturae. ' ' Schwandtner — Bél i. m. I. köt. 
388. — „Corpus deinde Budám devectum atque, veluti 
vivens ipse, légárat, Varadinum detulere, quando divi 
se Ladislai numini semper addixerat." Fógel —Iványi 
— Juhász i. m. HL köt. 76. — „ . . . civitas Wara-
dinum, sedes episcopi ecclesia cathedrali, sepultura 
divi Ladislai regis miraculis clari, et Sigismundi 
imperatoris inelyta, in qua die noctuqe ex eiüsdem 
caesaris fundatione psalmi Davidici ad eius tumbam 
mutatis per vices personis cuncinuntur." Oláh M., 
Hungária. Eperjessy K.—Juhász I., Bibliotheca Scrip-
torum Medii Recentisque Aevorum. Bp. 1938, XVI. 
fej. 27. — Zsigmond oklevelét, 1407-ből közli: 
Bunyitay V., A váradi püspökség története. Nagyvá
rad 1883, I . köt. 227. old., 1. jegyzet. 

57 „Sed cum esset in articulo mortis, monachalem 
habitum, relicto regno suscepit anno regni sui X —o 
VIH — o et sepultus est Varadini." Bécsi képes krónika. 
Gombos, Cat. I. köt. 651 ; Szentpétery, Script. I. köt. 
445. —Müncheni krónika : uo. II . köt. 81. — Schwandt
ner—Bél i. ni. I. köt. 231. — „cuius corpus uaradini 
quiescit". Cronica Hungarorum. Buda 1473. „Mor-
tuo rege colomanno : Stephänus secundus filius eius 
in regem consecratur" fejezet. Vö. : Podhradczky i. 
m. 183; Florianus i. m. HE. köt. 98. — „cuius 
corpus Wardini [sic] quiescit". Pozsonyi Krónika. 
Szentpétery i. m. IL köt. 41. — Bunyitay i. m. I. köt. 
56. old., 1. jegyzet, I I . köt. 389—391. 

68 „Anno Domini M-o CCC-o XVIH-o accepit 
rex dominam Beatricem filiam regis Romanorum, 
sororem regis Bohemorum, de terra Luchumburgensi, 
que in revolutione eiusdem anni obdormivit in 
Domino et Waradini in cathedrali ecclesia tumulatur." 
Gombos L m . I. köt. 662 — 663. — Szentpétery i. m. 
I. köt. 490. — Hasonló szöveg: Cronica Hungaro
rum. Buda 1473. Podhradczky i. m. 238. — Floria
nus i. m. III. köt. 118 — 119. — Schwandtner — Bél i. m. 
I . kot- 259. — Kis kihagyással : Pozsonyi krónika. 
Szentpétery i. m. I I . köt. 49 — 50. — „ . . . que non-
dum anno lapso obdormivit in Domino ét Waradini 
sepelitur." Müncheni krónika. Uo. II . köt. 86. .— 
,, . . . sepulcrum eius in Varadina basilica speetare 
licet . . . " Fogel — Iványi — Juhász i. m. H. 205. — 
Beatrixet a Szent Vince —Szent Lajos-oltárnál te
mették el, a székesegyház déli oldalán : Bunyitay 
V., A váradi káptalan legrégibb statútumai. Nagy
várad 1886, 71 és Bunyitay — Málnási, A váradi 
püspökség tört. IV. köt. Debrecen 1935, 296. old., 
313. jegyzet. 

59 Evans i. m. 47. old., 7. jegyzet. 
60 A XlH —XIV. században a császári koronát 

fent kettős keresztpánttal zárják le. Zsigmondot is 
ilyen koronával ábrázolják. Magyar földművesek 
terményajándéka Zsigmondnak. Színezett tollrajz. 
Richenthal Ulrik konstanzi zsinati krónikája bécsi 
kéziratából. Bécs. Állami Könyvtár : Domanovszky 
i. m. II . köt. 145. — Dedikációs jelenet Antonius 
Minuccius de Prato Veteri „De Feudis" c. kódexéből. 
Budapest Orsz. Széchényi Könyvtár : Horváth i. m. 
XV. t. 29. — A XV. század második felétől a királyi 
koronáknál is visszatérnek a zárt formához, ezt 
mutatják a Turóczi-krónika királyábrázolásai. — 
Szent István-, Szent László-fametszet. Missale Stri-
goniense. 1501. Esztergom Főszékesegyházi könyv
tár : Hubay I., Missalia Hungarica. Bp. 1938, X. t. 
és 48 ; I I . Ulászló a Gersei Petheő-család címer
újító levelén 1507 : Domanovszky i. m. II . köt. 267. 
- Schramm i. m. III . köt. 888, 1042-1043. 

61 Hasonló keresztszár-végződést találunk a né
met lovagrend keresztjén : Bárczay O., A heraldika 
kézikönyve. Bp. 1897, 33. — A Vatikáni legendárium 
Szent Imre- és Szent László-miniatúráin is előfordul. 
1365 — 1370: Domanovszky i. m. I . köt. 447 és Der-
csényi D., Nagy Lajos kora. Bp. é. n. XXXVHL 
t. — Kompolthy László leánya, Osanna, állítólag 
a margitszigeti domonkos kolostorból származó sír
kövén. Budapest Nemzeti Múzeum. XIV. század. Doma
novszky i. m. I . köt. 413. — Hasonló keresztvégződést 
találunk a sárkányrend hímzett jelvényén, a sárkány 
hátán. Bajor Nemzeti Múzeum. München : Horváth i. 
m. XXXIII . t. 70. - Baranyai [Századok (1925-26) 
589] szerint ez a hímzés az alapítólevél jelvényleírá
sához elég hű. A kiválasztott előkelőbb tagok jelvénye 
azonban jelmondatos keresztén függött {Horváth i. m. 
55). Ennek a díszesebb jelvénynek rajzát Grünenberg 
Konrád lovag, konstanzi polgár címeres könyvéből 
ismerjük, de ezen egyszerű vízszintes keresztvégző
dóst találunk : Bárczay i. m. 336, 340. (Baranyai 
cikkére Szabó György hívta fel figyelmünket.) — 
A nagyváradi korona keresztjéhez hasonló szárvóg-
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ződést 1434-ben Stibor fia, János sírkövén, a fej mel
letti címerpajzs keresztjén is láthatunk. Budapest. 
Vármúzeum. Domanovszky i. m. I I . köt. 249. 

62 M. Zeiller, Beschreibung des Königreichs 
Ungarn. UÍm 1660, 315-316. old. ezt írja : „In der 
Frankfurtischen Frühlings Relation des 1639 Jahrs 
stehet am 99. Blatt, dass als die Kirch allhie ganz 
abgebrochen worden, man im December anno 1638. 
im Durchgraben eine Crufft und darinn einen König
lichen Sarck, und in solchem ein überaus köstliche 
gülden, und mit Edelsteinen versetzte Cron, ein 
Scepter, Monstranzen, und andere Mess : oder 
Kirchen Ornat darunter auch ein helleuchtenden 
Diamant so gross, als ein Hüner-Ey, beneben silbern 
Bänck, und Stangen gefunden habe . . . Ob nun 
solcher Königl. Sarck des H. Ladislai oder des K. 
Sigismundi gewesen, wird gezweiffeit." Vö. : G. 
Pray, Dissertatio historico-critica de Sancto Ladislao 
Hungáriáé rege. Pozsony 1774, 40. old. 2. jegyzet. 
— Podhradczky J., Szent László királynak és viselt 
dolgainak históriája. Buda 1836, I I . köt. 6 0 - 6 1 . — 
Forster Oy., Szent László király váradi egyháza. III. 
Béla emlékezete. Bp. 1900, 303. Bár ez ideig Szent 
László sírjának tartották, inkább Zsigmondé lehetett. 
Ugyanis Szent László sírját 1565-ben János Zsigmond 
feldúlta [Podhradczky utóbb i. m. 44; Ipolyi A., Magyar 
ereklyék. Arch. Közi. I I I . , (1863) 73, 82], viszont 
az 1638-ban előkerült sír, mint gazdag mellékletei 
mutatják, még érintetlen volt. 

63 MNM; Tört. Múz. Régiség naplói. 1900. 87 
és Orri. Jánk. 249. 250. — Pulszky F. — Radisich 
J., Az ötvösség remekei. Bp. 1884, I I . köt. 22. — 
A magy. tört. ötvösmű kiállítás lajst. ÜL terem, 
I. tárló. 5 - 8 . - Forster i. m. 226-228. — Pulszky F., 
Magyarországarchaeologiája. Bp. 1897, I I . köt. 208-209. 
A sokat vitatott karkötök közül az 1900. 87. számú 
darab eredetinek látszik. A másik kettő hamisít
vány. 

64 Deér i. m. 18. — Schramm i. m. III . köt. 
772-773 , 818, 911-912, 1104. 

65 Uo. I I . köt. 73. t., 97. kép a - e , 629. old. 
66 Deér i. m. 18. — Schramm i. m. III . köt. 772. 

old., 7. jegyzet. 
67 Czohor i. m. 217. 
68 Kövér [Hampel] B.: Arch. Ért. 25 (1905) 

157. - Varjú i. h. 270. 
69 Habsburg Rudolf felesége, Anna Gertrud 

császárné (f 1281) már említett koronáján többek 
közt egy igen értékes zafirkő is van: Schramm i. m. 
IH. köt. 836, 912. old., vö. : 22. jegyzet. 

70 Österreichische Kunsttopographie. VII. köt. 
Wien 1911, 105. 

71 Kövér i. h. 146 — 159. — Hampel a koronáról 
csak rajzot közölt. Ez a fénykép Gerevich Tibor 
hagyatékából származik. Köszönjük Gerevich László
nak? hogy a képet közlésre átengedte ós a nonnbergi 
koronára is felhívta figyelmünket. A korona mérete: 
E . Meyer Heisig (Nürnberg, Germanisches Museum) 
szíves közlése. 

72 Uo. 157. 
73 Bock i. m. 100. - Czohor i. m. 222. - Divald 

i. m. 44. — Alcsuti i. m. 19 — 20. 

74 „ . . . et preciosissimum caput ípsius : íuxtá 
decentiam regni sui : honoris corona aurea, corpusque 
ipsius splendissimum tunica scraletina, ac etiam 
caligis sotularibus gemmis preciosissimis contextis, 
et desuper calcaria aurea pulcherrimis pedibus sue 
excellentie annectendo . . . " Cronica Hungarorum. 
Buda 1473, „De morte regis Karoli" c. fejezet. — 
Vö. : Podhradczky i. m. 258 ; Florianus i. m. IH. 
köt. 131 — 132. Hasonló szöveg, csak „sotularibus" 
helyett „salutaribus" : Schwandtner — Bél i. m. I. 
köt. 272. — „cui trabea coccina, gemmatum dia-
dema, item ensis aureaque calcaria ae cetera regis 
insignia aderant." Fógel — Iványi—Juhász i. m . I I . köt. 
214. — Erzsébet királyné 1349-i oklevelében Károly 
Róbert sírrablásáról megemlékezve, koronáját is 
megemlíti: "coronae eiusdem aureae mirifici operis". 
Fejér, Cod. Dipl. IX, 660. 

75 Luczenbacher i. m. 47. — Radványi i. m. 
98-99. 

76 S. Ferrari, De rebus Hungaricae Provinciáé 
Ordinis Praedicatorum. Bées 1637, 328. — Némethy — 
Fraknôi i. m. 32, 43, 94, 271-272 . 

77 Lux G.: Technika (1938) 212. - Balogh J.: 
MÉ (1953) 107. 

78 „ . . . in insula vocata Beatae Virginis in ca-
enoibo monialium requiscit tumulatus." Kézai Simon, 
Gesta Hungarorum. Szentpétery i. m. I . köt. 184. 
— ,, . . . cuius corpus requiescit in insula Budensi 
in Ecclesia Beate Virginis." Zágrábi krónika, Váradi 
interpoláció. Uo. I . köt. 213. — „ . . . sepultus est 
in ecclesia Beate VLginis in insula Budensi in loco 
beginarum." Gombos i. m. Lkot. 657 és Szentpétery 
i. m. I . köt. 471. — Vö. : Cronica Hungarorum. 
Buda 1473. „De coronatione regis Stephani quinti ; 
filii regis Bele quart i" c. fejezet — Podhradczky 
i. m. 204. — Florianus i. m. III . köt. 106. — Schwandt
ner—Bél i. m. I. 246. — „ . . .sepultus est in ecclesia 
Beate Virginis in insula Wudens [sic] inoco begina
rum." Pozsonyi krónika. Szentpétery i. m. H. köt. 
44. r -" . . . sepultus in insula Budenzi." Müncheni 
krónika Uo. I I . köt. 83. — „ . . . in insula Budensi 
ac in ede dive virginis pontificum permissu sepe-
liverunt." Fógel —Iványi —Juhász i. m. n . köt. 185, 

79 Gombos i. m. H. köt. 1542. — Pauler Gy., 
A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok 
alatt. Bp. 1893, H. köt. 390. 

80 Luczenbacher i. m. 47. 
81 Radványi i. m. 100. 
82 Kubinyi i. m. 21. 
83 Wertner M., Az Árpádok családi története. 

Nagybecskerek 1892, 527 — 531. — Koltay-Kastner 
J., Együgyű lelkek tüköré. Bp. 1929, 2 2 - 2 3 . -
Pauler i. m. I I . köt. 515-516. 

84 Gombos i. m. I I . köt. 1542. — Pauler i. m. 
n . köt. 603. 

85 Cod. Dipl. V3 462, VH 2 126-128. 
86 Radványi i. m. 107—109. 
87 Wertner i. m. 539 — 540. — Pauler i. m. H . 

köt. 546, 596-597 , 603. - Wenzel G., Magy. dipL 
emlékek az Anjou-korbóJ. Mon. Hung. Hist. IV. 
oszt. I . köt. 132-133, 138, 153-169, 172. 
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88 Radványi i. m. 102 — 107. — Átveszi: Lux 
G.: Technika (1938) 207. 

89 Radványi i. m. 102, 104, 107. 
90 Wertner i. m. 606 — 610. 
91 Gárdonyi A., Budapest történetének okleveles 

emlékei. Bp. 1936, 182. sz. 
92 Uo. 244, 263, 282. sz. 
93 Wertner i. m. Ö73. — Pauler i. m. I I . köt. 

674. — Inkább valószínű, hogy Váradon temették 
el : Bunyilay i. m. I . köt. 156. 

94 Wertner tévesen hiszi, hogy Velencébe vissza
tért, i. m. 566. - Vö. : Pauler i. m. II . köt. 606. 
— O. v. Steier, Reimchronik. Gombos i. m. ü l . 
köt. 1891. 

98 ,, . . . dominus Béla et Stephanus, Illustres 
Reges Vngariae et consortes eorundem piarum recor-
dacionu ii." Wenzel, Árpádkori Új Okmánytár. X. 
Mon. Hung. Hist. I . oszt. 18. köt. 181. 

96 Wertner i. m. 505. 
97 Divald i. m. 44. — Gzobor i. m. 223. — Varju 

i. h. 270. 
98 Bock i. m. 100. - Alcsuti i. m. 1 9 - 2 0 . -

Kövér i. h. 157. — A magy. tört. ötvösmű kiállítás. 
HI. terem, I . szék. 17. 

99 Bock i. m. 100. - Alcsuti i. m. 1 9 - 2 0 . 
100 Czobor i. m. 223. 
101 Bock i. m. 100. 
102 Viollet-le-Duc i. m. 313-314. - Crosby -

Devinoy i. m. 96 — 98. — Vö. : 31. jegyzet. 
A rajzokat Patay Pálné készítette. 
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E. VATTAI 

THE CROWN OF THE MARGARET ISLAND 

After the recess of the devastating flood 
that occurred in the spring of 1838 the gardeners 
of Palatine Joseph, the then owner of the island 
found a tomb among the ruins of the church 
of the convent that once stood on the Margaret 
Island. The tomb contained a crown lying 
beside a luxuriously-appareled corpse. When, 
as a bequest of Palatine Joseph, the objects 
found in the tomb, and also other relics un
earthed on the island and at Alcsut, were subse
quently transferred to the National Museum, 
not only the silver-gilt, gemmed crown but 
also a small ring of gold adorned with chal
cedony and the mouldered remnants of a silver-
gilt lace were registered in the inventory of 
the museum. Unfortunately only the crown is 
still extant (Figs. 3, 5, 6). 

The crown was published by Luczenbacher 
in 1847 : he presented a picture of the recon
structed crown (Fig. 1) together with the 
drawing of a golden signet-ring and tha t of 
three golden medals showing both their sides. 
Although none of these smaller objects is 
mentioned by Luczenbacher either in the 
inscription of the drawings or in the accompany
ing text , their picture suggests a close connec
tion with the crown. Yet, the register of the 
museum reveals the fact that neither the three 
golden medals nor the ring were brought to 
light from the tomb found in the long chancel 
of the church (Fig. 2/1) which contained 
the crown : they came from another tomb 
discovered next to the northern side-wall in 
the nave (Fig. 2/2). This tomb figures in the 
literature as tha t of the "Greek knight", in 
spite of the fact, tha t the medals do not 
belong to the 12th century and are not of 
Byzantine origin as was originally assumed. 
The fig. 1 represents a cantonal "kreutzer" from 
Basel, while one of the lower pictures shows 
an undefined device of the Balkanic type, 
the other a French jetton fromthe 14th or 15th 
century. 

The data as revealed by the entries in the 
inventory had later sunk into oblivion and 
subsequent literature, following Luczenbacher's 
version, regarded the said crown as having come 
to light together with the medals and the large 
ring. No thorough study of the treasures found 
on the Margaret Island in 1838 has ever been 
made so tha t the error is still uncorrected. Yet, 
it is all the more important to elucidate the 
circumstances in which the discovery was made 
and to obtain reliable information of the relics 
brought to light with the crown, as investigators 
are in the dark about the person of its original 
owner ; while its small size induced some au
thors to regard the crown as one made for a 

woman, others have associated it with the 
name of Stephen V (f 1272). 

There is a good explanation for the fact 
tha t the name of Stephen V was suggested. 
According to the chronicles, this king was 
laid to rest in the church of the convent on 
the Margaret Island. Earlier authors, how
ever, repeatedly refused to identify the tomb 
under review with tha t of Stephen V. In doing 
so they were led by the consideration tha t the 
tomb in question had been found in the long 
chancel on the side opposite to tha t mentioned 
by a Hungarian legend about Margaret which, 
dating from the 16th century, was based on 
an earlier Latin text , while another reason of 
their refusal was tha t the tomb is made of 
sandstone although the legend speaks of a 
marble tomb in connection with Stephen V. 

The crowns of kings and queens had the 
same form in the 13th and 14th centuries. The 
small size of the crown unearthed on the island 
points to a feminine crown, and the objects 
found with it point to a woman's grave. Un
fortunately, we know of no queen or princess 
with whom the crown in question could reliably 
be associated. 

Seeing that opinions are contradictory as 
to whether the crown did or did not belong to 
Stephen V, the person of its owner gives us 
no clue for its date of origin. Some authors 
suggested the second half of the 13th, others 
the 14th century. Two reasons were given in 
favour of the latter date. On the one hand, the 
fleur-de-lys ornamentation of the crown was 
associated with the Anjou dynasty ; on the 
other, the leaf-like ornament on the hinges was 
regarded as a later addition or, else, on account 
of this ornament, the entire crown was regarded 
as having been made at the end of the 14th 
century. The fleur-de-lys seen on crowns has, 
however, an earlier history, and its appearance 
in Hungary need not necessarily be associated 
with the reign of the Anjous in the 14th centu
ry. The leaf-like ornament in itself supplies 
no cogent reason for accepting the later date 
because similar ornaments are often seen in 
the representations of crowns from the 13th 
century. I t is undeniable tha t the ornamenta
tions of crowns tended to become simpler 
towards the 14th century, so tha t the origin 
of the crown of the Margaret Island may safely 
be placed between the second half of the 13th 
and the outset of the 14th century. The end 
of the 13th century suggests itself for the 
following reasons. I t was found that , above 
all, the lilies of the crown of the Margaret 
Island, at least as regards the details of the 
lower petals, resemble those of two crowns from 

208 



the 13th century. Further, the nunnery which 
stood on the island used to be closely connected 
with the Árpád dynasty and was repeatedly 
the scene of historical events, to lose its for
mer significance during the reign of the Anjous 
in the 14th century. Therefore, considering also 
the size of the crown and the nature of the 
objects with which it was discovered, it seems 
safe to assume that it belonged to a female 
member of the Árpád dynasty. Information 
regarding the burial of the members of the royal 
family is regrettably scanty. One could think 
of Elisabeth, the wife of Stephen V, who — 
in accordance with the custom prevailing at 
the time — may have been entombed in the 
same church as her husband. A document from 
1295 mentions her as having deceased, but 
we possess no document regarding her burial. 

The National Museum in Budapest possesses 
also a portion of a golden crown and the 
fragment of a clasp from the first half of the 
13th century (Fig. 7). They were purchased 
in 1897 by the Museum of Industrial Arts from 
the Paris collection of Jerome Pichon and — 
as Hungarian relics — transferred subsequently 
to the Historical Museum. However, we have 
no reliable data concerning their origin. The 
style of the crown is akin to tha t of the crown 
of Namur. I t is still more closely related to tha t 
crown-fragment in the British Museum which 
consists of a single jointed member. (It was first 
published by A. Mihalik in 1940.) The London 
fragment is stylistically akin to the crown of 
Namur and is believed to be the work of a 
French goldsmith. I t is quite probable tha t our 
crown, too, was made in France which suppo
sition seems to be substantiated by the fact tha t 
it was bought from a French collection. 

Of a later origin than tha t of the Margaret 
Island is a silver-gilt crown (Fig. 8) found in 
1755 in a tomb situated in the centre of the 
pentagonal square of the citadel, on the site of 
the former cathedral at Nagyvárad (now Ora-
dea, Roumania). The crown and an orb discover
ed with it came from Vienna to the Budapest 
National Museum in accordance with the Venice 
convention of 1933. The commander of the 
fortress who presented a report on the find 
to Maria Theresa direct, believed the tomb to 
have been tha t of Maria (f 1395), daughter of 
Louis the Great, and it figured for a long time 
as such at subsequent exhibitions. Varju was 
the first to suggest tha t the crown found at 
Nagyvárad may have been tha t of Sigismund 
(t 1437) who had specially desired to be laid 
to rest in tha t town near the tomb of St. 
Ladislas. To wit, the tomb contained also a gol
den clasp representing a dragon which has Since 
been lost, and Varju believed it to have been 
the emblem of the Order of the Dragon. 

The presence of the orb in the tomb is a sure 
indication that it was used for the burial of a 
royal personage. Apart from Sigismund and 
Maria, Stephen II (t 1131) and Beatrix (f 1319) 
daughter of Emperor Henry VII, second wife 
of Charles Robert, were buried in the cathedral 
of Nagyvárad. Stylistic and historical considera
tions suggest Sigismund and Maria as the most 
probable owners of the crown. I t is unfortunate
ly too much of a fragment to admit conclusions 
as to the number of members of which it was 
originally composed. I t is also impossible to tell 
whether it was provided with arch, a character
istic feature of imperial crowns. As Sigismund 
has always been represented as wearing a crown 
of this type it is safe to assume that he was 
buried with such a crown. I t was only later, 
by the end of the 15th century, tha t the 
arched form had become general for kings' 
crowns, as is evidenced also by Hungarian 
representations. 

A cross, similar to, but stockier than that 
of the orb of Nagyvárad, is seen on top of the 
golden crown of Prague made at the order of 
Emperor Charles IV, father of Sigismund (Fig. 
10). This cross, the type of which occurred 
both in the 14th and 15th centuries, bears the 
closest resemblance to the cross of the Teutonic 
Knights. Although there exists no direct 
stylistical affinity between the crowns of 
Nagyvárad and Prague they are, nevertheless, 
somewhat similar as regards the arrangement 
and choice of the precious stones. The back 
par t of the crown of Prague, too, is set with 
larger stones in the middle of the arch and smal
ler ones on both sides. The gems of the Prague 
crown are ruby, emerald and sapphire, those 
of the Nagyvárad crown are second rate ruby 
and emerald. I t is more probable that the crown 
of Nagyvárad belonged to the Queen Maria 
and not to the Emperor Sigismund. Namely 
there are some da ta indicating tha t the tomb 
of Sigismund was opened earlier. 

Crowns brought to light from tombs in 
various parts of Europe make it evident tha t 
also crowns made of less valuable metal were 
used for burials in the Middle Ages. I t is, for 
example, obvious tha t the simple silver crown 
found in the tomb of Béla III (f 1196) and 
his wife (f 1183) at Székesfehérvár was made 
for the burial. This is substantiated by the 
fact tha t the crown of Béla I I I was not 
even gilded. The original rich precious-stone 
and pearl ornamentation of the crowns found 
on the Margaret Island and at Nagyvárad shows 
tha t neither of them could have been made fór 
the special purpose of a burial : in both cases 
crowns were used tha t had existed already, 
crowns which though richly adorned were 
studded with stones of but moderate value. 
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CAPTIONS 
Fig. 1 The first published completed picture of the 

crown of the Margaret Island from 1847. Taken 
from Szerelmey's work "Hungarian Past and 
Present" 

Fig. 2 Kubinyi's ground-plan of the Church of the 
Blessed Virgin on the Margaret Island. 1. The 
tomb where the crown was found. 2. Tomb of 
the so-called Greek Knight 

Fig. 3 Drawing representing the crown of the Mar
garet Island, laid-out 

Fig. 4 1. Fleur-de-lys adorning the silver-gilt reli
quary-crown from Stockholm, 13th century. 
2. Fleur-de-lys from the silver-gilt crown found 
at Basel in the tomb of the Empress Anne Ger
trude (t 1281) 

Fig. 5 The silver-gilt crown of the Margaret Island. 
End of 13th century, before reconstruction. 
Budapest, Hungarian National Museum. Height : 
6.2 cm; diameter: 17 cm; length of a member : 
6.3 cm 

Fig. 6 The crown of the Margaret Island after recon
struction 

Fig. 7 Fragments of golden crown and clasp. First 
half of 13th century. Budapest, Hungarian Nation
al Museum. Height : 2,7 cm ; length of a member : 
4,8 cm ; diam. of clasp : 3,3 cm 

Fig. 8 Silver-gilt crown and orb from Maria's (fl395) 
tomb at Nagyvárad—Oradea Budapest, Hun
garian National Museum. Height: 8,2 cm; length 
of a member: 4,9—5,1 c m ; height of o rb : 
17,4 cm 

Fig. 9 Silver-gilt crown. 14th century. Brussels, 
Musée de Cinquantenaire. Height : 6,5 cm, length 
of a member ; 6—7 cm 

Fig. 10 Gold crown ordered by Charles IV. 1346 
or somewhat earlier. Prague, Dome-Treasury. 
Height : 17—19 cm, diameter : 19 cm 

Fig. 11 Crown with fleur-de-lys, silver-gilt. First 
half of 15th century. Salzburg—Nonnberg. 
Height: 4 cm; diam.: 17 cm 

Fig. 12 Crown with filigree enamel. Silver plates 
mounted on copper hoop. Nurenberg, Germa
nisches Museum, 15th and 16th century. Height : 
9,6 cm; length of a member 6,4—6,5 cm 



HOLL IMRE 

KÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK 
MAGYARORSZÁGON I 

AZ UDVARI KÖZPONTOK MŰHELYEI ÉS HATÁSUK 
A V I D É K I FAZEKASSÁGRA (XIV. SZÁZAD—XV. SZÁZAD KÖZEPE) 

A középkori kályhacsempék feldolgozásának első részében a királyi várak és paloták 
anyagát foglaljuk össze. A leletanyag gazdagsága és az egyes korszakok anyagának aránylag 
törésmentes időrendi sorakozása lehetővé teszi a mesterség fejlődésének bemutatását, — amit 
a vidéki várak vagy városok leletei kapcsán ma még korántsem lehetne elvégezni. A feldolgozás 
során à legfontosabbnak az anyag korrendi csoportosítását és az egyes darabok összefüggéseinek 
bemutatását tartottuk. Ilyen módon gyakran lehetősége van annak, hogy az eredetileg egységes 
műalkotást, a teljes kályhát megismerjük. A gótikus kályhák felépítésükkel és gazdag részlet-
kiképzésük összhatásával szervesen kiegészítették azt a belső teret, amelynek építészeti kiképzését 
a berendezőmúvészet egyéb alkotásai (bútorok, falkárpitok) is gazdagították. 

A csempetípusok összefüggései nemcsak a rekonstrukció szempontjából nélkülözhetet
lenek ; sok esetben a darabok kormeghatározása is csak így végezhető el. Szerencsés leletegyüttesek 
és zárt rétegek vagy címerek csak az anyag egy részét határozzák meg, a többi esetében csak a 
műhelyfogások vizsgálata és a csoportosítás hozhat eredményeket. 

SZEMESKEMENCÉK A XIV. SZAZADBAN 

A középkori szemeskályhák első formáját három korabeli svájci ábrázolás őrizte meg 
számunkra. Az agyagból tapasztott kemence lába kőpadkán áll, hengeres, kúpos tetejű falába 
kerek kályhaszemek sorakoznak. Az egyik ábrázolás már fejlettebb kályhaformát m u t a t : i t t 
az alsó kályhatest kocka alakú tömbjén keskenyebb hengeres, majd félgömb alakú felsőrész 
ül. Ebben a formájában a kályha felépítése már magában foglalja azt a hármas tagolást, amelyet 
a későgótika díszes kályhái egyedi formakülönbségeik mellett is megőriztek : a fáihoz épített 
kocka vagy hasáb alakú tűztér felett emelkedő 
sokszögletű vagy hengeres test, amelyet oromsor 
fejez be. A kályhák használata tekintetében 
minhárom példánk előkelő feudális környezetre 
utal. Kettő közülök nemesi címerben szerepel 
a XIV. század első harmadában, ill. 1510-ben 
(utóbbi évszám ellenére is jogosan foglal helyet e 
fejezetünkben, hisz a heraldika kötöttsége mel
lett festője valószínűleg a korábbi címerkép 
alapján rajzolta meg), a harmadik pedig egy 
előkelő konstanzi ház XIV. századi falfestmé
nyén látható.1 

1. kép. Szemeskályhák rajza egy zürichi címerben. 
XIV. század 
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2. kép. Szemeskályhák képe egy bázeli címerben. 1510 

Pontosan datálható XIV. századi kályha
szemeket a hazai leletanyagból eddig nem ismer
tünk,2 s így magyarországi anyagunk első biz
tos darabjai fokozott művelődéstörténeti értéket 
jelentenek. Az első példányok a visegrádi első 
palota feltárása közben kerültek elő,3 s az itteni 
pénzlelet tanúsága szerint ezeket a szemes
kályhákat a XIV. század utolsó harmadában már 
lebontották. A budai palotában végzett ása
tások hasonló kályhaszemeket tár tak fel, i t t is 
Anjou-kori leletanyagtól kísérve. Az eddig resta
urált példányok alapján három különböző fajta 
szemeskályhára következtethetünk. Egyiket 
finoman iszapolt szürkésbarna szemekből rak
ták, a tapasztásból a szemeknek csak félgömb 
formájú teste emelkedett ki ; a másik faj
tánál a kemence oldalát pohár alakúra és szív 
alakúra nyomott, szürke szemek szájnyílásai 
képezték, míg a kemence tetején félgömbös 
vagy hagymaformájú szemek emelkedtek ; a 
harmadik fajtánál a vörösessárga szemek fél
gömb alakú és a beépítés után is látható tetejét 
a zöldessárga ólommáz élénkítette (4. kép). 

A harmadik épület, amelyben szemes
kályhák is állottak a XIV. században, a pesti 

vár királyi háza volt (5. kép). A castrum közepén feltárt középkori falmaradványok mellett Nagy 
Lajos ásatása alkalmával szürke kályhaszemek kerültek elő. Az itt talált egyéb leletek, mint 
ahogy azt később a kályhacsempék tárgyalásakor látni fogjuk, valószínűsítik, hogy it t a XIV. 
században királyi ház állott. Az itteni kályhaszemek formai és technikai jellege szorosan kapcso
lódik a visegrádi kályhaszemek csoportjához. 

Egyelőre még nem határozhatjuk meg, hogy ezek a kályhaszemek hol készülhettek. 
A háromfajta nyersanyag s a formai különbségek arra mutatnak, hogy ekkor már egyidőben 
vagy más-más években, több fazekasműhely dolgozott a királyi udvar s valószínűleg a király 
környezetében élő főurak számára is. Amíg a század első felében ilyen munkához értő fazekas -
mesterek talán csak az udvar közelében dolgoztak, a század második feléből már ismerünk — 
egyelőre csak okleveles adatból — olyan mestert is, aki a gazdag vidéki kolostorok s valószínűleg 
vidéki várurak számára is készít szemeskályhákat. 1387-ben a veszprémvölgyi apácakolostor 
köt építkezési szerződóst Konch kőművesmesterrel és munkatársaival ; az utasítás szerint : 
, , . . .a kolostor felé eső rész ebédlőül szolgáljon. Ebben a részben a kemencét az apácák kívánsága 
szerint kőből vagy kályhaszemekből felállítani.. . " 4 

Főurak vagy gazdag polgárok városi palotájában szemeskályhák használatát bizonyítják 
Budán a Dísz tér 10. sz. ház pincekútjából előkerült szürke kályhaszem-töredékek is,5 amelyek 
típusukban az említett pesti kályhaszemekkel egyeznek. 

A szemeskályhák használatának terjedésével egyidejűleg indulhatott meg az a folyamat, 
amely magukat a kályhaszemeket alakította és tökéletesítette használhatóbb és díszesebb formá
júvá. A kerek szájnyílású kályhaszemek megrövidülnek és peremüket négyszögletesre formálják, 
így az egyes szemek összerakva lapos oldalaikkal egymást támasztják és új fajta szerkezeti fel
építést tesznek lehetővé ; az agyag, amely korábban a kemence falát alkotta, most már a kályha 
egyes elemeinek ragasztó-kitöltő anyagává válik. Ugyanekkor a hősugárzás megnövekszik az 
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3. kép. Kályhacsempék és csempetípusok Budán a XIV —XVI. században. 1—2. XIV. század. Pest. 
3 - 4 . XIV. század második fele. 5 - 7 . 1408 után. 8. XV. század közepe. 9. XVI. század első fele 
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4. kép. Kályhaszemek a visegrádi alsó palotából. XIV. század 

egész felületen ; a formai fejlődés a szerkezet és funkció fejlődését jelenti. Ilyen szegletes szürke 
kályliaszemeket a XIV. század folyamán már a budai palotában is használnak. 

A mesterség fejlődése a XIV. században már lehetővé teszi azt, hogy a szerkezetileg tartós 
ós ugyanakkor nagyobb meleget adó kályhák a korabeli paloták és polgárházak díszesebb termei
ben is megjelenhessenek. A négyzetes kályhaszemek előoldalát lappal zárják be. Ez a meg
oldás a díszítés alkalmazására gazdag lehetőségeket nyújt, akár domborműves formában, akár 
a gótikus művészet mérműrendszeréből átvett áttört vagy vakrácsos díszek felhasználásával. 
A díszített kályhaszemek megjelenését tovább gazdagítja a különböző színű ólommázak fel
használása, majd a XV. század végén — a majolikatechnika alkalmazása. 

A magyarországi csempeanyag típusait áttekintve megállapíthatjuk, hogy az eddigi 
leletanyagban a középkori csempekiképzések majdnem minden fokozatát megtalálhatjuk. Csak 
a kezdeti átmeneti formák hiányzanak (átmenet az edényből a kályhaszembe), a kialakult 
kályhaszem és kályhacsempe már a XIV. században majdnem minden variációjában megvan. 
Fokozatosan figyelemmel kísérhetjük a kialakult csempék formájának fokozatos változását, 
egyszerűsítését, amelynek folyamán a négyzetcsempék kezdetben mélyen hátranyúló oldal
fala fokozatosan rövidül s a XV. század végén Budán már megjelennek az első, rövid 
hátoldalú csempék. E formát a reneszánsz csempék elterjedésével a XVI. században már 
országszerte használják (3. kép). Alkalmazásuk lehetővé teszi a kályha oldalfalainak véko-
nyítását, kevesebb agyag használatát, azaz a hősugárzás növelését. Egyes esetekben a csempék 
hátrészének kiképzése jellemzőbben árulja el a készítés korát, mint az előlap sematikus vagy 
kezdetleges jellegű díszítése. 

• • . • . • • . • 
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5. kép. Szürke kályhaszemek a pesti várból. XIV. század 

A XIV. századtól kezdve ismerjük a magyarországi anyagban az álló téglalap alakú, 
zárt vagy áttört előlappal ellátott dongás hátú csempéket és a háromszögű oromcsempéket is ; 
mindkét formát használják a királyi műhelyek még a XV. század első felében is (3. kép). A nyitott 
kiképzésű dongás lezárású csempék is megtalálhatóak már a XIV. században (12. kép), de e formát 
csak a XV. század második felében kezdik általánosabban használni. 

*A KIRÁLYI UDVAR KÁLYHÁI A XIV. SZÁZADBAN 

Á középkori Magyarország területén az első mázas csempékből felrakott kályhákat a 
királyi udvarból ismerjük. A budai és a visegrádi palotában az Anjou-korszak leleteit tartalmazó 
szemétréteg feltárásakor nagyszámú csempetöredék került elő. Csoportosításuk során az egyező 
st üusú darabok egybevetésével sikerült három kályhatípust elkülöníteni. A különböző formájú 
és méretű darabok alapján lehetővé vált egy esetben a kályha valószínű formájának rekonstruá
lása is. 

I. CSOPORT 
A budai és visegrádi palota anyagát egybevetve, e csoportból eddig nyolc csempetípust 

ismerhettünk meg.6 Öt típus négyzetes csempe formát mutat (illetve egy e formának felezet 
méretét adja). Ezek tartozhattak a kályha alsó részéhez. A feles méretű töredék mutatja, hogy a 
sarkoknál váltakozva félcsempéket is használtak. Az egyes csempék domborműves mintája 
változó, teljes egészében csak egy darabnál ismerjük a teljes díszítést (6. kép, 27,5 cm), Sámson 
és az oroszlán harcának középkorban kedvelt jelenetét. A többi csempelap csak töredékekben 
maradt ránk, a részletek (oroszlán, kutyák) alapján vadászjelenetekre következtethetünk 
(7 -8 , 10. kép). 

A téglalap alakú csempék a kályha felső testéhez tartozhattak. E daraboknál a hátoldal 
íves kiképzése lehetővé teszi azt, hogy ezeket sokszögű, tehát a kört megközelítő formában lehessen 
elhelyezni. A legalsó sorból egy fejét hátrafordító sárkány magas domborműve maradt meg 
(6. típus, 11. kép). Felette vályú alakú, nyitott csempék sorakoztak, a nyílás szélét külön beragasz-
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6. kép. Sámson és az oroszlán. Kályhacsempe a budai várpalotából. XIV. század második fele (1 :2 ) 

tot t ív díszíti (12. kép, 43 cm). Ennek mintáját szőlő- és tölgyleveles inda, másokét galamb, 
kutya és oroszlán ismétlődő szalagja alkotja (16—18. kép), a szakaszosan ismétlődő díszítést 
valószínűleg valamilyen pecsétnyomószerű eszközzel nyomták fel az agyagra. Az ívesen mélyülő 
csempék belsejében apró szobrocskák álltak, amelyeket csak lábuknál és hátoldalukon ragasztottak 
be a fülkébe. Eredetileg a kályha mindegyik ilyen típusú csempéjét egy-egy szobor díszítette, 
de ma már csak néhánynak ismerjük töredékét (14—15. kép). Az alakokat szabadkézzel mintáz
ták, s egyes részeiket (szem, gombok, övdíszek) sötétbarna színű mázzal színezték. 

A második fülkés sort az előzőkhöz hasonló, de valamivel kisebb (39,5 cm) csempék adják. 
Ezeknek fülkéjében is apró figurák álltak, de a nyílást keretelő ívet már díszítetlenül hagyták. 
A csempesor felett újabb nyitott sor következett, amelynek pontos formáját ma még nem ismerjük. 
Az eddig előkerült töredékek gazdag díszítésű, áttört megoldású csempékre mutatnak, amelyek 
nyílását szőlőlevelek és fürtök lendületesen mintázott fonadékai hálózzák be (9. kép). I t t is elő
fordul, hogy egyes részleteket (pl. a szőlőfürtöket) más színű vasoxidos mázzal színeztek, hogy a 
hatást fokozzák. 

A legfelső sort háromszög alakú oromcsempék adják. Előoldalukat benyomott éksorral 
díszített négykarélyos kör, a sarkokban pedig hármaskarélyok áttört mintája tölti ki, felső 
csúcsuk karimás hengerben végződik (19. kép). 
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7—8. kép. Kályhacsempe töredékek a budai vár
palotából. XIV. század második fele 

A kályha egykori formáját ma még a leletanyag hiányossága miatt csak megközelíthetően 
rekonstruálhatjuk, de ilyen formájában is meglepő gazdagságot és fejlettséget mutat (20. kép). 
Felépítésének rendszere — az alsó tégla alakú túztér váltakozó fugaritmusú soraival és a rajta 
nyugvó felső, sokszögű alaprajzú test (rekonstrukciónkon tizenkétszögű test, hatszögű orom
sorral) — fő vonásaiban a gótikus kályhák lényeges elemeit már magában foglalja. Egy csempesor 
hiányzik csak : a párkány. Ez azonban, mint később látni fogjuk, még a Zsigmond-kori kályhákon 
is csak alárendelt formában jelentkezik, teljes gazdagságában csak a XV. század derekától kezdve 
alkalmazzák ; így valószínűnek tartom, hogy a párkányos megoldást a XIV. században még 
nem is ismerik. 

A rekonstrukció szélességi méreteiben a lehető legkisebb formát használtuk fel — amit 
az oromsor hatszögű elrendezése jelent. Ennél kevesebb oromcsempével a kályhát lezárni nem 

9. kép. Növénydíszes, áttört 
kályhacsempe töredékei a bu
dai várpalotából. XIV. század 
második fele 
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10. kép. Vadászjelenetes kály
hacsempe töredékei a budai 
várpalotából 

lehet. így adódik a felső test tizenkétszögű elrendezése (átmérője 84, illetve 73 cm ; a belső tűztér 
számára 64—53 cm marad), ami bőségesen elegendő fűtőfelületet biztosít. Az alsó tégla alakú 
test szélességi méretét is a felső rész határozza meg, szélesítését már a statikai követelmény sem 
engedi meg : a sokszögű csempesor súlyát az alsó rész csempéinek befelé nyúló oldalára kell 
elhelyezni. A kályha alsó részének magassági mérete bizonytalan, a csempesorok számát csak egy 
szerencsés ásatási leletegyüttes határozhatja meg, ha egy kályha összes darabját egy helyen 
leljük fel. 

II. CSOPORT 

A következő XIV. századi csoportot az első kályha egyes csempéinek másolatai adják, 
mázatlan szürkére égetett cserépből, illetve vörös cserépből zöld mázzal (21. kép). Töredékeiket 
eddig csak a budai palotából ismerjük. Az előkerült darabokon az előző kályha 1. és 2. csempe
típusának másolatait ismerhetjük fel; plasztikájuk elmosódottabb. A másolást bizonyítja, 
hogy az alakok azonos kontúrjai 20%-kal kisebbedtek az első csoporthoz viszonyítva, tehát 
kész példányokról készített lenyomatot a fazekas. Az új negatívot azonban helyenként újabb 
részletekkel, díszítőelemekkel tölti ki : Sámson karján és mellén a ruhát gombok díszítik, a lépő 
oroszlán körül mindenütt levelek és indák burjánzanak. A mázas példány is kisebb, de változ
tatást a részleteken nem végeztek (21. kép 3). 

III. CSOPORT 

Az Anjou-kori csempék harmadik csoportja jellegében erősen különbözik az előzőktől 
és különválasztása nem ütközik nehézségekbe. Az eredeti kályhaforma rekonstruálása azonban 
ma még nem végezhető el, mert egyes, ehhez nélkülözhetetlen csempetípusokat (sarokcsempék, 
felső lezárás) eddig még nem ismerünk vagy csak túlságosan töredékesen. A felsorolásra kerülő 
darabok összetartozását azonban alátámasztja, hogy majd mindig azonos leletegyüttesekben 
kerültek elő. A csempék erősen soványított vörös vagy vörösesszürke cserépből készültek, rend
kívül sokfajta mázmegoldással (sötétzöld, borsózöld, olívzöld, aranysárga, barnássárga, vöröses
barna ólommázzal bevont példányok ugyanazon típusokból). 

Az alsó kályhatesthez tartozhattak az egyszerű keretelésű, egyenes előlappal lezárt négy
zetes csempék, amelyeket az Anjou-liliomok végtelen mustrája díszít (1. típus, 22. kép, m. 20 cm). 
A kályha felsőrészének alsó sorát talán négyzetes csempék alkothatták, amelyeken a jobbra dűlő 
vágott címerpajzsban a magyar pólyák és a liliomok láthatóak (2. típus, 23. kép, m. 25 cm). 
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11. kép. Sárkány. Kályhacsempe a budai várpalotából. XIV. század második fele 

Ezek felett állhatott (ha a heraldikai elrendezéshez a csempék összeállításánál ügyeltek) az a sor, 
amelynek nagyméretű csempéit az Anjouk oromdíszes sisakja díszítette : csöbörsisak felett 
koronából kinövő, szájában patkót tartó struccfej két toll között (3. típus, 24. kép, m. 47 cm). 

Már eddig is kerültek elő azonos színekben készült mérműves töredékek, amelyek a 
felső sort, majd az oromsort képezték ; díszítésük és méretük a töredékek csekélysége miatt még 
nem állapítható meg. Az oromsor kiképzése az I . csoportban bemutatotthoz hasonlíthatott, 
azonos karimás gombvégződéssel. 

A liliomokkal díszített négyzetes csempékből és az át tört mérműves darabokból mázatlan, 
szürke cseréppéldányok is készültek, azonos méretben (22. kép). 

E kályha egyes csempetípusai eddig a budai palotából (1—3. típus), a visegrádi alsó 
palotából (1. típus) és az esztergomi érseki palotából kerültek elő (1. típus) ; a kályhaszemekkel 
kapcsolatban már említett pesti királyi házból az egyik sisakdíszes csempe (24. kép) és mérműves 
töredékek származnak. Ennek alapján bizonyosra vehetjük, hogy Pesten már Nagy Lajos korában 
is létezett a királyi ház. 
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12 — 13. kép. Kályhacsempék a visegrádi palotából. 
XIV. század második fele 

14 — 15. kép. Szobortöredókek a budai és visegrádi palota kályhájáról 
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16 — 18. kép. Töredékek a budai és a visegrádi palota kályhacsempéinek széldíszítéséből 

19. kép. Oromcsempék a visegrádi kályháról 
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20. kép. Az Anjou-kori I. csoport kályhájának rekonstruált felépítése 
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21. kép. Szürke mázatlan és 
zöldmázas kályhaesempék tö
redékei a budai várpalotából 

(1 :2 ) 
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A felsorolt darabok mellett ismerünk az emlékanyagban további XIV. századi csempéket 
is, amelyek a bemutatott három csoportba nem sorolhatóak. Ezek stílusuk, anyaguk és méreteik 
alapján arra mutatnak, hogy más kályhákhoz tartozhattak, amelyeknek elpusztult darabjai 
eddig csak kis számban kerültek elő. 

Az egyik csoportba a visegrádi alsó palotában feltárt7 töredékek tartoznak. A fehér 
cserépből készült darabokat tüzes fűzöld máz fedi, díszítésük a pólyákkal és liliomokkal vágott 
jobbra dűlő pajzs, illetve az Anjouk sisakdísze, a patkót tartó struccfej. A csempék arányaikban 
kisebbek, mint a I I I . csoportban. Készítőjük nagyobb ügyességéről, gyakorlottságáról az a körül
mény vall, hogy a címerdíszes csempék közül egyesek már át tört megoldásúak. 

Lelőkörülményei alapján e korba sorolhatjuk az indadíszes kettős körbe mintázott, ugró 
szarvas zöldesbarna mázzal fedett kis csempéjét (25. kép, m. 17 cm) a budai palotából ; párja ezzel 
egyező keretelésben jobbra lépő sörényes állatalakkal (26. kép), a pomázi kastélyból került elő. 
Lehetséges, hogy e két típus az I . csoport kályhájához tartozik és szegélyként annak legalsó 
sorát képezte (töredékes állapotuk miatt ma még nem állapíthatjuk meg, hogy szélességi méretük 
az ilyenfajta alkalmazást lehetővé tette-e) ; stílusuk mindenesetre alátámasztaná ezt az össze
függést. 

Még a XIV. században készülhettek azok a több színben (olívzöld és borsózöld mázzal) 
előforduló budai csempék, amelyeken a koronás sellő alakja fordul elő, a hátteret behajló virágok, 
alul rák (27. kép, m. 17 cm) tölti ki. Hasonló gyengébb rajzú és elmosódott mintájú az a visegrádi 
töredék8 is, amelyen mérműves-fiálés keretben a struccfejes sisak látható. 

I t t kell megjegyeznünk, hogy a pomázi királyi szálláshely leletanyagában még további 
XIV. századi csempék is előfordulnak ; bemutatásukat sajátos jellegük és másirányú probléma
körük külön tanulmányba utalja. 
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22. kép. Kályhacsempe liliomos mustrával. 
Budai várpalota 

23. kép. Kályhacsempe az Anjou-címerrel. 
Budai várpalota 



24. kép. Kályhacsempe Nagy Lajos címerének sisakdíszével a pesti vár királyi házából 

KOR- ÉS MÜHELYKÉRDÉSEK 

Az eddig bemutatott kályhacfeempék készítési körülményeire és korára vonatkozó ada
tainkat a következőkben foglalhatjuk össze : Az I. csoport kályhacsempéi közül a fülkés típus 
Visegrádon zárt leletegyüttesben került elő az alsó palota északi felső udvarának 10. rétegében, 
XIII—XIV. századi házi kerámia és 1373 és 1382 között forgalomban levő pénz kíséretében, egy 
oromtöredék pedig a Beatrix-szárny egyik helyisége alatt húzódó, már korábban eltemetett kis 
sziklapincében feküdt XIH—XIV. századi kerámiával együtt. A csoport budai leletei közül a 
sárkányos és a Sámson-jelenetes darab a Csonka torony melletti borospince XIV. század végi 
feltöltésében (2. R.) feküdt ; egy töredék pedig a keleti védőudvar északi kaputornyának alapfala 
mellett, XIII—XIV. századi kerámia és Mária-dénárok kíséretében. 

15 Budapest régiségei 225 



A I I . csoport példányai Budán a Csonka torony előtti második udvar legalsó szemétréte
gében XIV. századi pénz, illetve a keleti sziklaudvar legalsó rétegeiben (8—9. R.) Zsigmond
kori pénzlelettel együtt kerültek elő. 

A I I I . csoport budavári darabjai a Csonka torony melletti borospince 1—4. rétegében 
XIV. századi kerámia kíséretében és a torony építésekor betöltött rétegben, illetve alapfala mellett, 
más darabok pedig az északi kaputorony melletti előbb már említett rétegben feküdtek ; az 
utóbbi lelőhelyről való a szarvasos csempe is. 

A kísérő leletek tehát egyöntetűen arra mutatnak, hogy a kályhákat Zsigmond uralkodá
sának elején, legkésőbb a XIV. század utolsó évtizedében lebontották, tehát a kályhák az 
Anjouk palotáihoz tartoztak. Ezt a meghatározást a csempék stílusának vizsgálata is alátámasztja ; 
főleg az I . csoport figurális részletei, mint a kis szobrok vagy Sámson ruházata, mutatnak a XIV. 
század második felére jellemző vonásokat. A I I I . csoport esetében az ábrázolt címerek is ezt 
erősítik meg. 

A bemutatott csempék technikai sajátságaiból arra következtethetünk, hogy készíté
süknél legkevesebb négy különböző fazekasmesterrel, illetve műhellyel számolhatunk. Az I. 
csoport műhelye vörösre égő agyagot használ és csak a sárga, engobe nélkül felrakott ólommázat 
ismeri ; egy másik csoportnál ezzel szemben csak fehér cserepet találunk. A I I . csoport 
mestere nem rendelkezik saját negatívokkal és mások műveiről vett lenyomatokkal segít magán. 
A I I I . műhelye már a cserép- és mázfajták bő sorozatával rendelkezik. 

Még feltűnőbbek az egyes mesterek közötti különbségek, ha a plasztikai megoldást 
tekintjük. Az első kályha mestere azonos a kivitelező fazekassal : a fülkébe állított lovagalakok 
önálló kisplasztikái alkotások, amelyeket szabadkézzel formálva, nem pedig negatívból készítettek. 
Ugyanígy a kötetlen mintázás nyomait viseli a Sámson-csempe és a sárkányos csempe is : Sámson 
haját és a sárkány fogait a lágy agyag bevagdalásával formálták, a fület külön ragasztották fel, 
ugyanígy kis felrakott gömbökből készülnek a szemek és a ruhák díszei. Különösen a sárkányfej 
tanúsítja a mester művészi képességeit ; egyéni értékei mögött — akár ösztönző példaképek, 
akár gyakorló műhelymunka formájában — a virágzó XIV. századi magyar szobrászat áll. 

A I I . csoport mestere nem tud önálló kompozíciókat készíteni, de a lenyomott 
negatív hibáinak kijavítása közben további díszítésbe fog, amelyen érződik a horror vacui, a 
jellegzetes díszítőszemlélet. 

A I I I . csoport mestere a mérműves elemek felhasználása mellett csak heraldikus 
díszítést alkalmaz, a figurális kompozíciókat kerüli ; alacsonyan domborodó rajzos plasztikája 
kiérlelt, dekoratív hatású. 

A tematikai felfogás is különbségeket mutat . Az első kályha kiképzése semmiféle utalást 
sem rejt a megrendelő személyére, csak a kor általános udvari levegőjébe illeszkedik. Vadász
jelenetek és bibliai, allegorikus témák, de ezek is jellegzetesen az udvari művészet megfogalma
zásban : Sámson ószövetségi alak jellegét elvesztve koronával, sarkantyúval jelenik meg és 
küzdőtársát az oroszlánt is korona emeli a bibliai múltból a lovagvilág mesetémái közé. Az eddigi 
leletek arra mutatnak, hogy a kályha csak két példányban készült el, Buda és Visegrád számára. 

A I I I . csoport kályhája — és más, ma még csak részben ismert darabok — hangsú
lyozottan utalnak a királyi megrendelőre : a szokásos mérműves csempéktől eltekintve mindenütt 
a királyi címer vagy annak elemei tűnnek fel. E csoportnál, a szűkebb értelemben vett technikai 
feladatot tekintve, már nagy műhelygyakorlatra vall az alkalmazott mázfajták gazdagsága és 
az is, hogy az eddigiek közül ez a kályhafajta készült a legtöbb példányban : a budai és a visegrádi 
palotában felállított különböző színű példányok mellett az esztergomi várba és a pesti királyi 
házba is jutot t belőle. 

A műhelyek helyének és a készítés korának pontos meghatározására alkalmas adatokat 
ma még nem ismerünk. A középkori magyar fazekasság a XIV. század elején kezd a háziipari 
kötöttségekből kiszabaduló önálló élethez, és ebben — a leletek tanúsága szerint — az udvari 
centrumoknak nagy szerepük volt. A közönséges használatra készült kerámia azonban eddig nem 
mutat semmi kapcsolatot a kályhák műhelyeivel. A XIV. század folyamán a közép-európai 
fazekasság még alig készít mázas edényeket ; csak egy kiemelkedőbb központot ismerünk eddig, 
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25. kép. Kályhacsempe a budai várpalotából. 
XIV. század (1 :2 ) 26. kép. Csempetöredék Pomázról. XIV. század 

(1 : 2) 

27. kép. Kályhacsempe sellő és rák alakjával. Budai várpalota 
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amely már 1300 körül többfajta ólommázat használ : Bécset.9 Feltehető, hogy az első kályhákat 
innen rendelik, meg valószínűbb, hogy Közép-Európa egyik legfényesebb és nagy építkezésekbe 
kezdő udvarának vonzására bécsi mesterek is kerülnek hazánkba, s hosszabb-rövidebb időre 
királyi műhely létesül. A kályhák készítésében mindenesetre több mester vett egymás után részt, 
köztük kapcsolat sem stílusban, sem technikai síkon nem mutatható ki. Miután hiteles XIV. 
századi bécsi kályhacsempéket nem ismerünk, a kérdés megnyugtatóan nem oldható meg. Hang
súlyoznunk kell, hogy a bemutatott kályhák — az első magyarországi példányok •— technikai 
megoldása és a felépítés-szerkezete már a gótikus kályha kifejlett formáját mutatja, ami hosszú, 
tovább öröklődő műhelygyakorlat eredménye. Ez pusztán a magyar kerámiaművesség fejlődéséből 
nem vezethető le. 

» ' , - • • ' . 

KÁLYHÁK ZSIGMOND KIRÁLY PALOTÁIBAN 
I. CSOPORT 

A Zsigmond-kori kályhacsempék első csoportjába nyolc csempetípust sorolunk. Össze
tartozásuk bizonyítékát a csempék méreteinek és kivitelüknek összefüggésében látjuk ; vala
mennyi csempe szürkésfehér, néha szürkés-rózsaszínű, erősen soványított cserépből készült, 
borsózöld ólommázzal bevonva. Néhány csempe e mellett aranysárga vagy sötét fűzöld mázas 
megoldásban is előfordul (1,4, 6. típus), egyesekből ismerünk mázatlan szürke cserép-példányokat 
is (1, 3. típus). 

Az 1. típushoz négyzetes csempék tartoznak, a tagolatlan léckeretben Zsigmond branden
burgi sassal és a magyar pólyákkal négyeit címere látható címerrJajzs nélkül (28. kép, m. 26 cm). 
A következő négyzetes csempén — 2. típus — egy állatmese illusztrációja látható : a stilizált 
sziklás talajból középen tölgyfa nő, az ágakból sarjadó levelek és a köztük csüngő makkok majd
nem az egész csempét betöltik. Baloldalról, szikláktól takarva a nyúl, jobb oldalon a sündisznó 
alakja is látható (30. kép, m. 26 cm). A 3. típust az előzőkhöz képest felezett méretű csempe adja, 
amelynek tükrét négyleveles szőlőinda és -fürt tölti ki (29. kép) ; a 4., ezzel egyező méretű 
típus : táncoló (?) szakállas alak díszíti a képmezőt, könyökig érő bőujjú, hasogatott ruhában, 
övéről tőr lóg (31. kép). A felezett méretű csempék néhány töredék bizonysága szerint az első két 
csempetípus sarokcsempéihez illesztett oldallapok. 

Az 5. típus nagyméretű, dongás hátán ovális tűznyílással ellátott csempe ; ferdén 
vagdalt szegélyű tükörben a magyar pólyákkal és a cseh oroszlánnal négyeit címerpajzs felett 
jobbranéző zárt sisak, rajta koronából kinövő tollas orom. A sisakkal szemben korona, felette 
kivehetetlen ábrázolás, talán egy lovagrend jelvénye, tölti ki a teret (32. kép, m. 42 cm). 

A 6. típust dongáshatú, áttört mérműves előlappal kiképzett, kettős csúcsívek felett 
körbeírt hármas karélyok mérmű rendszerével díszített csempék alkotják. A típusnak két 
egyező méretű variációja ismert, négyes, illetve ötös osztásban lóhere-mérművekkel (33. kép, 
magassága pontosan még nem rekonstruálható). A 7. csempetípus ismét két variációban for
dul elő, a dongáshatú csempék áttört mérműves előlapján három csúcsíves nyílás felett kerek 
mezőben forgó lóherés mérművekkel (35. kép, m. 40,5 cm). A 8. t ípust háromszögű orom
csempék adják, forgó halhólyagok mérművével (34. kép, m. 28 cm). Az oromzatokból át tört és 
vakmérmúves példányok egyaránt előfordulnak ; a vakmérműves darabokat valószínűleg a 
kályha kevésbé látható hátsó részén helyezték el. 

A felsorolt nyolc típus összetartozását néhány egyező stílusjegy is megerősíti ; így pl. a 
4. típus alakján a hasogatott ruha alja és az 5. t ípus tollas orom díszének egyező kezelése, 
valamint az elmosódottabb részletformák mellett a teret kitöltő biztos rajzú plasztika. 

A csempék teljesnek mondható sorozata lehetővé tette, hogy rekonstruáljuk a kályha 
alakját (36. kép, m. 252 cm). Az összeállítás valószínűségét alátámasztja, hogy az egyre keske
nyedő felső tizenkétszögü test utolsó csempesorát nyolc öromcsempével arányosan és hiány 
nélkül zárni lehetett. E kályha esetében is megfigyelhetjük, hogy a nagyobb magasságban levő, 
tehát közelről már nem szemlélhető csempék csak összhatásukban fontosak, a részletkiképzés 
elnagyolt és gondatlanabbul mintázott. 
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28 — 31. kép. Kályhacsempék a Zsigmond-korszak I. csoportjából. Budai várpalota és pesti vár (1 :3) 

229 



32. kép. Kályhacsempe Zsigmond címerével. Budai várpalota 
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A kályha az eddig ismert leletek szerint öt helyen állott : a budai királyi palotában (ahol 
valamennyi típus csempéjét megtaláltuk), a pesti castrum királyi házában (1. és 3. típus szürke 
mázatlan cserépből), a visegrádi alsó palotában, a nyéki királyi kastélyban (3. és 5. típus) és az 
esztergomi várban (1. típus mázatlan példányai). " 

33. kép. A Zsigmond-korszak I. csoport 6a és 6b csempetípusának rekonstruált rajza. Budai várpalota 

II . CSOPORT 

A II . Zsigmond-kori csoport csempéinek sorozatát ismét csak a műhely-eljárások vizsgá
latával különíthetjük el. A tizenhat, alább bemutatandó típus ez esetben már több, má-s- és más 
fajta csempéből felrakott kályhához tartozik, ráadásul egy-egy kályhatípus maga is több példány
ban készült el, különböző színekben. Az ólommázak adta színlehetőségeket egy csoport készítői 
használták ki a legszélesebb mértékben. Eddig hét (sárgásfehér, aranysárga, zöld, fakó borsó
zöld, barna, csokoládébarna, mázatlan fehér) különböző színt találtunk a csempéken; természete
sen egyes kevesebb példányban ránk maradt típusok esetében csak két vagy három szín
variációt találunk meg. A felhasznált mázszíneknek két fajtája csak e csoport típusain fordul elő ; 
a vasoxiddal színezett csokoládébarna és a majdnem színtelen sárgásfehér (utóbbi szín — három 
t í pus : 4, 10. és 14. kivételével — minden típuson előfordul). 
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34 — 35. kép. Mérmûves csempék a Zsigmond-korszak I. csoportjából. Budai várpalota (1 :3 ) 
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36. kép. A Zsigmond-kori I. csoport csempéi alapján rekonstruált kályhamodell. 1387 — 1408 



37—38. kép. Kályhacsempék a Zsigmond-korszak I I . csoportjából. Budai várpalota (1 :3 ) 

A csempék szürkés-rózsaszín, vörösesszürke vagy szürkésfehér, erősen soványított cserép
ből készültek. 

1. típus : négyzetes kályhacsempe, előlapján tagolatlan léckeretben Zsigmond magyar 
pólyákkal és a brandenburgi sassal négyeit címerpajzsa a köréje tekeredő balra néző sárkánnyal 
(37. kép, m. 23 cm). 

2. típus : a már ismert állatmese-illusztráció változata a stilizált tölgyfa két oldalán 
megjelenő nyúl és sündisznó alakjával. Az I. csoport 2. típusától eltér kisebb részleteiben (39. kép, 
m. 23 cm). 

3. típus : négyzetes csempe, léckeretes tükörben pártázatos bástyafal mögött két oldalt 
egy-egy torony, középen konzolokon 
nyugvó fiatornyokkal kaputorony, ke
resztosztású ablakokkal. Az épületeket 
gömbös díszekben végződő magas te
tők fedik (40. kép, m. 23 cm). 

4. típus : az előző csempék fe
lezett méretében készült sarokcsempe 
jobbra néző koronás oroszlán alakjával. 

5. típus : felezett méretű sarok
csempe, díszítése egyenes indából ki
növő négy tölgylevél, alul két gyü
mölcsfürttel (38. kép, sz. 13 cm). 

6. típus : téglalap alakú, don
gas hátán ovális tüznyílással ellátott 
csempe, előlapján Zsigmond cseh orosz
lánnal és a magyar pólyákkal négyeit 
címere. A címer felett orrtagokkal el
látott csúcsíves mérmű, nyílásában 

39. kép. Kályhacsempe a Zsigmondkorszak 
II . csoportjából. Budai várpalota (1 : 3) 
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40. kép. Kályhacsempe várábrázolással. Nyéki műhely, 1408 után. Budai várpalota (1 :2) 

egy-egy derékig takart figurával. A címerpajzsot alul a. sarkokban egy-egy ülő torz alak tartja 
(41. kép, m. 41 cm). 

7. típus : téglalap alakú, dongás hátú csempe áttört mérműves előlappal. Díszítése két 
lóherés csúcsív felett körben hét sugaras elrendezésű halhólyag (42. kép, m. 42 cm). . 

8. típus : csak töredékeiből ismert dongáshátú csempe áttört mérműves előlappal. Alsó 
harmadában a csúcsívek osztóját keresztpálca merevíti. 

9. típus : háromszögű oromcsempe áttört díszítéssel. A háromszöget kitöltő körben 
kilenc sugaras elrendezésű halhólyag, a sarkokban két-két halhólyag. A csempe csúcsdíszét 
nem ismerjük (43. kép, sz. 31,4 cm). 

, 10. típus : négyzetes csempe zárt előlappal, tagolatlan léckeretén belül vékony karélyos 
szegélyben jobbra néző, melső lábait felemelő griff alakjával (44. kép, m. 23,6 cm). 

11. típus : az előző csempéhez tartozó fél sarokcsempe, S alakban hajló indán eperszemek
kel és levelekkel. E típus önálló dongáshátú csempe formájában és egyszerű léckeretes hátrésszel 
is előfordul mint szegélycsempe (45. kép, m. 23,7—24,4 cm). 

12. típus : négyzetes csempe bimbós virágokban végződő négykarélyos díszítéssel, sarkai
ban egy-egy ötszirmú rózsával (47. kép, m. 27 cm). 

13. típus : téglalap alakú, dongás hátán ovális tűznyílással ellátott csempe. Előlapján 
gyengén balra dűlő címerpajzsban koronából kinövő állatlábak, a címerpajzson zárt, jobbra néző 
sisak állatfejes és bivalyszarvas oromdísszel. A hátteret a leveles stilizálású sisaktartó, a felső 
sarkokat" pedig háromkarélyos stilizált növény tölti ki (48. kép, m. 40 cm). 
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4 1 - 4 2 . kép. Kályhacsempék Zsigmond címerével, ill. mérműves díszítéssel. Budai várpalota (1 :3 ) 

14. típus : téglalap alakú, dongáshátú csempe áttört mérműves díszítéssel. A két csúcs
íves nyílás felett kis körben három forgó halhófyag, középen lóherével (49. kép, m. 41,6 cm). 

15. típus : párkánycsempe, pálca-, lemez- és horonytag felett orrtagos pálcataggal. 
16. t í pus : lapos tetejű kerek kályhaszem, díszítése pártás fejekkel díszes hosszúfürt íí 

lányfej (50. kép), előfordul oromcsempe kiképzésben is (51. kép). •< 
A bemutatott típusok közül valószínűleg az első kilenc tartozott azonos kályhához. 

Az első öt típus alkothatta az alsó tűzszekrényt, egyező méreteik mellett ilyen összefüggésre 
mutat az is, hogy pl. a tölgyleveles sarokcsempe, amely az állatmese jelenetének ábrázolásából 
veszi térkitöltő levéldíszét, néhány esetben a címeres csempékhez ragasztott sarokként szerepel. 
A felső fűtőtérhez felhasználható dongáshátú — tehát sok szögben elhelyezhető — csempék 
közül a 6—8. típus méretei alkalmasak a kályha felső építményének elkészítésére (a 13. típus 
oroszlánláb címeres csempéi ehhez túl szélesek, valószínűleg a 12. típus négyzetes csempéjéből 
felrakott másik kályhához tartoztak). A kályha oromzatát a 9. típus csempéiből lehetett elkészí
teni (52. kép, m. 243 cm). 

A csempék negatívjainak elkészítésében több mester is részt vehetett. Úgy véljük, az 
állatmese jelenet másolója készíthette a sárkányrend címeres és a várábrázolásos csempéket, 
s egy másik mester dolgozhatott a plasztikailag finomabb kiképzésű oroszlánláb címeres és 
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43. kép. Oromcsempe sötétbarna mázzal. Budai várpalota (1:3) 

44—45. kép. Kályhacsempe griff alakjával és a hozzátartozó szegély csempe. Budai várpalota (1:3) 
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a griffes csempén, valamint a 12. típus karélydíszes mintáján. Erre mutat az is, hogy a címeres 
csempe sarkaiban a karélyok ugyanolyan bimbó-díszben végződnek, mint amilyeneket a négyzetes 
csempe karélyainak csúcsain láthatunk (47—48. kép). 

A csoport egyes tagjai eddig hat helyről ismertek : a budai palotából (valamennyi típus), 
a nyéki vadászkastélyból (2—3, 10, 16. típus), a visegrádi alsó palotából és a fellegvárból (1—2, 
16. típus), a pomázi kastélyból (1, 12. típus), valamint Baraes község kőházából (6, 12. típus, 
46. kép). 

47. kép. Kályhacsempe mezza-
ma jolika technikával. Nyéki 
műhely, 1408 után. Budai vár
palota (1: 3) 
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46. kép. Kályhacsempe töredé
kek a középkori Baraes község
ből. II. csoport 6. és 12. típus. 
Kecskemét, Katona József Mú
zeum i 



4 8 - 4 9 . kép. Kályhacsempék a Zsigmond-korszak II. csoportjából, 1 3 - 1 4 . típus. Budai várpalota ( 1 : 3 ) 

50. kép. Kályhaszem leányfejjel, Zsigmond-korszak 51. kép. Szemeskályha oromcsempéjének töredéke 
II . csoport, 16. típus. Budai várpalota Visegrádról. Országos Történeti Múzeum 
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52. kép. A nyéki királyi műhely egyik kályhájának rekonstruált rajza. 1408 után (1 : 15) 
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53. kép. Várábrázolásos kályhacsempe áttört kiképzéssel. Budai várpalota (1 :2) 

III. CSÖPOBT 

A csoport egyes csempéi sováiiyított, fehér cserépből készültek, fűzöld, borsózöld és 
aranysárga ólommázzal. Egyik típusa (5.) ezenkívül még citromsárga színben is előfordul. 

1. típus : négyzetes csempe, kerek végződésű, tálformájú hátsó résszel, előlapján az előző 
csoportban ismertetett várábrázolás át tört rácsos kivitelben (53. kép, m. 24,5 cm). 

2. típus : téglalap alakú dongáshátú csempe, át tört rácsos előlapján két orrtagos csúcsív 
felett körbeírt négy karély, ezek felett a háromszögű záródás meredek háztetőben végződik ; 
két oldalt a mérművek mellett egy-egy kapuval, ablakkal és kiugró erkéllyel ellátott hegyes
tetejű torony ; a tetők gömbös díszekben végződnek (54. kép, m. 36,5 cm). 

3. típus : négyzetes csempe dongás háttal, át tört előlapján lóhere mintás kettős csúcsív 
felett körben sugarasan elhelyezett tizenkét halhólyaggal (m. 36,5 cm). 

4. típus : az előző két típus egymás mellé helyezéséből kiképzett sarokcsempe, sarkán 
szabadkézzel mintázott csavarodó kötéldísszel (55. kép). 

5. típus : oromcsempe, felül háromszögletes oromban záródó dongáshátú csempe, át tört 
díszítése két csúcsíves nyílás felett karélyos mérmű rendszer (csak töredékekből ismert, m. kb. 
46 cm). 

A 2—3. típus összetartozását az egybeépített 4. típus bizonyítja, az 1. típus azonos dísze 
ellenére sem tartozhat a I I . csoport kályhájához, mert csak az it t felsorolt színekben fordul elő. 
Áttört kivitele és mérete is bizonyítja, hogy e sajátságos elképzelésű csempék készítése során 
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54. kép. Mérmûves csem
pe a Zsigmond-korszak 
III . csoportjából. Budai 
várpalota 

használták fel újra a már meglevő negatívot, egyes részletei a még lágy agyag átvagdalása közben 
kis mértékben módosultak. A felsorolt csempeformákat eddig csak a budai palotában találtuk 
meg, egy töredék (1. típus) a visegrádi alsó palota leletei között is előfordul. 

IV. CSOPORT 

Az it t összefoglalt csempék többfajta kivitelben fordulnak elő ; a vöröscserépből készült 
példányokat sárgásbarna ólommázzal vonták be, ugyanazon mintájú fűzöld, borsózöld és citrom
sárga mázú darabok viszont fehércserépből készültek. 
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1. típus : iéckeretes, négyzetes csempe előlapján halfarkaít fogó koronás sellő, galléros, 
derékban szűk, gombos ruhával, rövid, ráncolt szoknyában (56. kép, in. 25 cm). 

2. típus : négyzetes csempe, előlapján két, nyakánál fogva hurkolódó sárkány, közöttük 
korona, az alsó bal sarokban nyúl, a jobb sarokban vadászkutya alakjával (57. kép, m. 25 cm). 

3. típus : négyzetes csempe, balra forduló koronás kettős farkú oroszlánnal (58. kép, 
m. 25 cm). 

4. típus : négyzetes csempe, előlapján címerpajzsban jobbra néző sas, a címerpajzs körül 
tekeredő sárkánnyal (59. kép, m. 27 cm), 

A csoport típusait stílusban összefűzi a felületet jói kitöltő, de nem zsúfolt, erősen deko
ratív jellegű kompozíció, a háttértől tiszta rajzával élesen elváló plasztika ; azonos kézre mutat a 
sellő és a cseh oroszlán egyező koronája is. , 

Az egyes típusok eddig három helyen fordultak e lő : a budai palotában (1—3. típus), 
a nyéki vadászkastélyban (1—4. típus), valamint a pomázi kastélyban (3. típus). A sárkányrend 
címeres csempéről a budai palota egyik kályhája számára másolatot is készítettek. Az újabb 
negatívból már elmosódottabb rajzú, az eredetinél 8%-kal kisebb lenyomatokat tudtak csak 
készíteni, s a hibákat helyenként újabb mintázással pótolták (60. kép, m. 24,2 cm). 

V. CSOPORT 

Az idesorolt darabok vöröscserépből készültek fűzöld, sötétzöld, illetve barna ólommázzal. 
1. t ípus : négyzetes csempe, zárt előlapján három, hátágú csillaggal és három pólyával 

négyeit címerpajzs, a köréjetekeredő jobbra forduló sárkánnyal, a Cillei-címerrel (61. kép, 
m. 26,5 cm). 

2. típus : négyzetes csempe, zárt előlapján négyeit címerpajzsban karélyos talpú serleg 0) 
és koronából kinövő szárnyas a ilataiaiv « a pajzs köré tekeredő sárkánnyal (62. kép, m. 26,4 cm). 

3. típus : négyzetes csempe, elő
lapján címerpajzsban jobbjával szakállát 
fogó, baljával melléhez könyvet szorító 
hosszúhajú férfi félalakja, gyűrűs varrású 
gombos ruhában. A címerpajzson püs
pöki föveg ; a hátteret apró körös mustra 
díszíti: Pálóczi György címere (63. kép, 
m. 26 cm). 

4. típus : egyező magasságú fele
zett sarokcsempe, a léckeretes tükörben 
mellvértes, páncélinges vitéz áll, szétter
pesztett lábain hosszú sarkantyúkkal. 
Jobbjában zászlós kopját, baljában ket
tős keresztes tárcsapajzsot ta r t (64. kép, 
m. 26,4 cm). 

5. típus : csak töredékeiből is
mert nagyobb méretű csempe, amelyen 
négyeit címerpajzs látható (valószínűleg 
a cseh oroszlán és a magyar pólyák) a 
köréje tekeredő sárkánnyal és oromdíszes 
zárt sisakkal (65. kép). 

6. típus : csak töredékeiből is
mert, nagyméretű, háromszögű záródású 
oromcsempe, két oldalán kúszó levelekkel. 

A csoport egybetartozására mutat , 
hogy az egyező méretű négyzetes csem
pék léckeretét belül vékony pálcatag sze
gélyezi. A készítéshez felhasznált mintá-
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65. kép. Áttört kiképzésű, sarokcsempe. Budai várpalota 



56-57 . kép. A Zsigmond-korszak IV. csoportjának kályhacsempéi.. Budai várpalota (1 :3 ) 

kat egy mester készítette, akinek szobrászi készségeit különösen a sárkányrend jelvény állatá
nak lendületes mintázása mutatja. A hasonló témakörű csempék közül ezek messze kimagasla-
nak; a sarokcsempe királyi vitézének alakja a kötött heraldikai jelleg ellenére is természetesen hat. 

A csoport darabjai egy kályhához készülhettek ; ennek egyes példányait hat helyen 
állították fel : a budai palotában (1—4, 6. típus), a nyéki vadászkastélyban (2—3. típus), az 
óbudai királynői palotában (1—2, 5. típus), a pomázi kastélyban (2, 5 típus), talán Székesíehér-

58 — 59. kép. Kályhacsempék a Zsigmond-korszak IV. csoportjából; cseh oroszlán és sárkányrendes címer. 
Nyéki királyi kastély (1 :3 ) 
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60. kép. A Zsigmond-kori IV. csoport címeres csempéjének 
másolata. Budai várpalota (1 :3 ) 

várott (4. típus példánya a Veszprémi Múzeum leletanyagában, 66. kép) és Étén (a szekszárdi 
Balogh Ádám Múzeum leletanyagában a 4. t ípus címertartó vitézének zöld mázas töredéke, 
M. 1/934. 27. ltsz.). * 

A bemutatott öt nagyobb Zsigmond-kori csoport mellett ismerünk több csempetípust, 
amely lelokörülményei vagy témája alapján a XV. század első felébe sorolható, de az emlékanyag 

61—62. kép. Kályhacsempék a Zsigmond-korszaL V. csoportjából sárkányrendes címerekkel. Budai vár
palota, 1423 és 1437 között (1 :3 ) 
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63. kép. Kályhacsempe Pálóczi György címerével. 1423 és 1437 
kőzött. Budai várpalota (1 :3) 

64. kép. Szegély csempe címertartó 
vitéz alakjával. Budai várpalotául : 3) 

nagymérvű pusztulása miatt ma még csoporthoz nem köthető. Az alább bemutatott darabok 
különböző kályhákhoz tartozhattak, összefüggéseiket csak a további ásatások leletei derít
hetik fel. 

Elsősorban azt a sarokcsempét kell megemlítenünk, amelynek léckeretes tükrét Zsigmond 
király alakja tölti ki, fején jellegzetes kucsmájával, kezében liliomos jogarral és országalmával. 
A XV. század elejére jellemző bőujjú ruha nagyvonalú redőkezelése dekoratív jelleget ad az 

65c kép. Sárkányrend címeres csempetöredék az óbudai királynői várból 
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66, kép. Csempetöredék Székesfehérvárról 

egyébként nagyon kezdetleges plasztikája csempének, amelyet egyszerű mestere valószínűleg 
valamely közismert ábrázolás alapján készített el (67. kép, m. 24,5 cm). A csempe vörösesszürke 
cserépből készült piszkossárga ólommázzal ; eddig csak a budai palotából ismerjük. Nagyobb 
számban került elő egy négyzetes csempetípus, amelyet Zsigmond jellegzetes négyeit címerpajzsa 
díszít a magyar pólyákkal és a cseh oroszlánnal. Finoman iszapolt világos-rózsaszín cserépből 
készült; a budai palotából aranysárga mázzal (68. kép, m. 23 cm), a nyéki vadászkastélyból fűzöld 
és citromsárga mázzal bevont példányait ismerjük. Az egyik budai példány a kápolna melletti 
udvar legalsó rétegéből (8/c. R.) került elő, s így bizonyítható, hogy a kályha, amelyhez tartozott, 
legkésőbb a XV. század közepén már megsérült.10 Ugyanerről a lelőhelyről (8. R.) került elő az a 
mázatlan, sárgásfehér cserépből készült dongáshátú csempe is, amelynek előlapját egymást 
keresztező hullámvonalak hármas szalagfonata díszíti végtelen mustrában. A fonatok közeit 
karélyos levélmotívum tölti ki (69. kép, m. 40 cm). Néhány töredéke sötétzöld, illetve barna mázzal 
is előfordul. A csempetípus korát ez esetben is a lelőhely rétegeinek kísérő leletei (pl. az I. csoport 
Zsigmond-címeres csempéjének egy példánya) alapján helyezhetjük a XV. század első felébe. 
A gótikus kályhacsempe anyagban szokatlan díszítés párhuzamát egy Erdélyből származó XV. 
századi faliszekrény szélének lapos faragásában találjuk fel (70. kép),11 s ez a példa is megerősíti 
azt a véleményünket, hogy a kályhacsempék negatívjának elkészítéséhez szükséges minták 
mestereit gyakran a középkor névtelen magyar faragó—asztalos mesterei között kereshetjük. 

KOR- tëS MÛHBLYKÉRDËSEK 

A Zsigmond-kor kályháinak bemutatása és a csempetípusok műhelyek szerinti összefogla
lása után legfontosabb feladatunk annak megállapítása, hogy a felsorakoztatott darabok mikor 
készültek, illetve legalább a relatív sorrend felállítása. 

Véleményünk szerint az I. csoport csempéi, illetve egyetlen kályhatípusa készült a legko
rábban. A kályhának mind az alsó, mind a felső részén Zsigmond négyes osztású címere szerepel, 
a magyar pólya, alul a brandenburgi sassal, felül a cseh oroszlánnal váltakozva. (A cseh oroszlánt 
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67. kép. Sarokesempe Zsigmond király alakjával. XV, század első fele, Budai várpalota 
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68. kép. Kályhacsempe Zsigmond címerével. 
XV. század első fele. Budai várpalota (1 : 3) 

69. kép. Mázatlan kályhacsempe szalagfonatos 
dísszel. XV. század első fele. Budai várpalota 
(1:3) 

70. kép. Erdélyi faliszekrény. XV. század. 
Országos Történeti Múzeum 
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71 kép. Kályhacsempe negatívjának töredékei a királyi mű
helyből. 1408 után. Nyéki királyi kastély 

címerében Zsigmond már 1420-as cseh koronázása előtt 
is használta mint igénycímert, így pl. őrgrófi pecsétjén 
és nagypecsétjén.)12 A későbbi csempékkel ellentétben 
a sárkányrend jelvénye e darabokon még nem szerepel. 
Így az I. csoport kályhatípusát 1387 és 1408 között, 
Zsigmond uralkodásának első két évtizedében készít
hették el. Zsigmond a királyi paloták és várak átvétele 
után már uralkodásának elején megkezdte építkezéseit. 
A budai várpalota keleti várudvarának északi kapuja 
előtt feltárt rétegek építési törmelékanyaga és az it t 
talált nagyszámú XIV. századi kályhacsempe bizonyítja, 
hogy a király itteni építkezései is átalakításokkal és 
egyben a korábbi korszak kályháinak lebontásával jár
tak,13 s úgy látszik a visegrádi palota bővítése és a 
nyéki nyaralókastély megépítése is korán szükségessé 
tette az új kályhák felállítását. Az eddigi leleteket figye
lembe véve e típusból mintegy 3 - 4 példányt állíthattak 
fel a budai palotában, egy-egy pedig a visegrádi alsó 
palotába, illetve Nyékre került. A pesti vár leletei kö

zött e korszak anyagából már csak az I. csoport töredékei fordulnak elő, valószínű, hogy a X V 
század későbbi évtizedeiben az itteni királyi ház már veszített jelentőségéből. Az esztergomi palo
tában a kályha egy mázatlan példányát 1403 után állíthatták fel ; Nápolyi László sikertelen trón-
foglaló kísérlete után a hűtlen Kanizsai János érsek várát Zsigmond ekkor foglalja el és szállja 
meg katonaságával.14 

A kályhák műhelyét ma még nem tudjuk helyhez kötni ; egyes jelekből arra következtet
hetünk, hogy talán a I I I . Anjou-kori csoport műhelyének folytatója lehetett (mindkettőnél 
egyező az aranysárga és a borsózöld máz, valamint a mázatlan. szürke színűre égetett csempék 
használata). 

A I I . csoport 1. csempetípusán Zsigmond négyeit osztású, brandenburgi sasos címerpajzsát 
mar a sarkányrend jelvénye kereteli, s így bizonyos, hogy az első kilenc csempefajtából rekonstruál
ható kályha csak az 1408 utáni években keletkezhetett. De egy másik adat is arra mutat , hogy 
ennek a csoportnak műhelye működését csak akkor kezdte meg, amikor az I. csoport kályhái 
mar állottak : a 2. csempetípus tulajdonképpen másolata az I. csoportban szereplő, a sündisznó 
ós a nyúl versenyfutásának mesetémájából illusztrált csempének (30, 39. kép). Akiége te t t 
csempékről vett másolatok jellemző tulajdonságai jól megfigyelhetőek : a kompozíció azonos 
de mereteiben kisebb, a lenyomat által elmosódott plasztikát átfaragással, a kontúrok élesítésévei 
javítják ki, helyenként kisebb változtatásokkal (pl. a nyúl füle, vagy az eredeti csempén szereplő 
kihullott makk helyett egy teljes makk ábrázolása). Nem lehet véletlen, hogy éppen ez a műhely 
mutatja a legnagyobb tevékenységet a csempetípusok alkotásában. A XIV. század és a XV 
század első felének teljes anyagát egybevetve eddig csak olyan csoportokat, illetve műhelyeket 
találtunk, amelyek a királyi várak számára csak egyfajta kályhatípust készítettek - ha több 
példányban is. Ez a műhely ezzel szemben legalább három kályhatípust és egy kemencetípust 
készít ; a kályhákból a felsorolt paloták számára legalább tizennyolc példányt szállított, 

Az Anjou- és Zsigmond-korszak díszkályháinak műhelyei közül eddig ez az egyetlen 
amelynek működési helyét minden kétséget kizáróan meg lehet határozni. Garády Sándor a 
budai hegyekben fekvő királyi vadászkastélyok feltárása közben talált néhány töredéket, amely 
a n . csoport 11. csempetípusának (45. kép) cserépnegatívjához tartozik (71.'kép). A rendkívül 
fmoman iszapolt agyagból égetett szürkésbarna negatív láthatóan nem az agvag mintázása útján 
jött létre, hanem lenyomata a finomrajzú, fából faragott mintának. 
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A nyéki műhely, amely minden bizonnyal a királyi nyaraló közelében, a település ma még 
ismeretlen helyen fekvő gazdasági épületei között munkálkodott, a királyi építkezéseket látta el 
kályháival. Tevékenysége a XV. század második és harmadik évtizedére eshetett, amidőn az 
egyre nagyobb méreteket öltő építkezések szükségszerűvé tették, hogy — bizonyára több mester 
vezetése mellett — egy állandó műhely elégítse ki az egyre fokozódó igényeket. ; 

A nyéki műhelyhez köthető I I . csoport leletanyaga a legbővebb, — csempetípusok és a 
darabszám tekintetében egyaránt, s «éppen ez a műhely használja ki az ólommázak adta szín
lehetőségeket is a legjobban. Az ismert és a középkori csempéken gyakori zöld, sárga és barnás 
színek különböző variációi mellett két új mázfajtát, illetve színhatást is alkalmaz : az egyik 
a vasoxiddal elért csokoládébarna, néha majdnem lilásfekete szín, a másik ennek ellentéte a fehér. 
Az utóbbi színt két különböző módon is megpróbálták megközelíteni. Egyrészt fehérre égetett 
cserepet használtak minden máz nélkül (s hogy e példányok nem félkész darabok, azt kiégett 
füstös hátoldaluk bizonyítja), máskor a fehér cserépre oxiddal nem színezett átlátszó mázanyagot 
vittek fel, azaz a mezza-WMJolika eljárást alkalmazták. Természetesen egyik esetben sem értek el 
tiszta fehér színt, hisz első esetben a cserépanyag, a második esetben pedig a máz szennyeződése 
csak szürkésfehér-sárgásfehér színt eredményezett. Valószínű, hogy a műhelyt technikai törekvésé
ben az vezette, hogy láttak majolika tárgyakat, de az ónmáz készítését nem ismerték, — így 
csak az eljárás előzményéig, a mezza-majolika technikáig jutottak el. Az utóbbi eljárás se gyakori 
a XV. századi európai műhelyekben, hazánkban pedig e műhelyt kivéve Zsigmond korában senki 
sem alkalmazta. Most sem arról volt szó, hogy a technika olasz fogásait (fehér alapon többfajta 
ólommázzal színhatások elérése) vették volna át, s éppen ez a körülmény *Waonyátja,-fe0gy«€i^ 
beszélhetünk közvetlen olasz műhelyhatásról. A nyéki királyi műhelyben valami jelentősebb 
történt, a kerámiaműhelyek fejlődési irányának felismerése : törekvés a majolika-eljárás lényege, 
a fehér mázhatás felé. Talán nem véletlen, hogy még ugyané század folyamán ismét Budán királyi 
műhely teszi meg a következő lépést : a majolika-eljárás alkalmazását (Mátyás műhelyének 
kezdeményező szerepét Voit Pál kutatásai világítják meg).15 

Bizonyosra vehető, hogy á I I I . csoportban összefoglalt csempetípusok is (53—55. kép) 
a nyéki műhelyben készültek, hisz a várábrázolásos csempe áttört példányát az eredeti negatív
ból nyomták ki. A mérműves felépítéssel bővített nagyobb csempén is azonos elemek tűnnek fel, 
csak míg az első esetben talán Zsigmond várépítő tevékenységének sajátos hangulatú szimbólumát 
látjuk, az utóbbin inkább a középkori templomhomlokzatok kéttornyos, középső timpanon alatt 
rózsaablakkal ellátott rendszere ihlette mesterünket. A különös módon megszerkesztett csempe 
a legjobb bizonyítéka annak, hogy a budai mesterek a körülöttük zajló sokrétű művészi tevékeny
ség hatása alatt milyen újszerű és egyéni hangú műveket hoztak létre.16 

A korszak következő két csempecsoportja a budai udvar életének másik jellemző oldala 
felé fordítja vizsgálódásunkat. A sellős és sárkányos csempék (56—57. kép) is a heraldikai stili
zálás jellegét viselik és a címerábrázolások mégjobban uralkodnak. A IV. csoport 4. típusán (59. 
kép) előforduló sas értelmezésénél a brandenburgi jelvény helyett (amely a négyeit címerpajzs
ban gyakran szerepel) inkább az egyfejű birodalmi sasra gondolunk, amelyet Zsigmond római 
királlyá választása után (1410—-11) használt. A sárkányrend szereplése mindenesetre e csoport 
korát is 1408-nál későbbre engedi helyezni; a cseh oroszlán hangsűlyozottabb megjelenése a 
prágai koronázásra (1420) utalhat. 

Főleg az V. csoport csempéi jellemzik az utolsó lovagkirály udvarának levegőjét, Zsig
mond címeradományozási szenvedélyét és az oligarcha szövetségek nagy súlyát. Egyrészt az 
ismeretlen sárkányrendes lovag címere és a Cillei-címer utal a király — vagy talán, a királynő — 
szűkebb környezetére, másrészt a datálás szempontjából fontos Pálóezi-címer (68. kép). Pálóczi 
György esztergomi érsek (1423—39) a király legszűkebb környezetébe tartozott és szereplésére 
jellemző, hogy 1430—34-ben, Zsigmond évekig tartó külföldi útja alatt (császárrá koronázás 
és bázeli zsinat) az országos tanács ólén az érsek kormányozta az országot négy társával.17 Hatal
mát mutatja, hogy 1434-ben a király rendeletére a koronát, amelyet addig Gara Miklós nádor 
őrzött, ennek halála után az érsek kezébe adták át.18 így az V. csoport kályhájának készültét 
az 1423 és 1437 közötti évekre, Zsigmond uralkodásának végére tehetjük. 
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A LOVAGALAKOS KÁLYHA ÉS HATÁSA 

A következő korszak anyagából tizenkét összefüggő, azonos műhelyben készült kályha
csempe típust mutatunk be először. Valamennyi sárgás-vörösre égetett cserép, engobe felett zöld — 
egyes párkány-; illetve sarokdarabok esetében vörösesbarna —; ólommázzal bevonva. A teljes 
sorozatot ma még csak a budai palotából ismerjük. 

1. típus : négyzetes csempe, léckereten belül két pálcatag között csonkolt ágra csavarodó 
levélsorral ; a középső négyzetes tükörben balra forduló, nyitott csőrű griff, amely jobb mellső 
lábát felemeli (74. kép, m. 23 cm). 

2. típus : négyzetes csempe, többször tagolt kerettel, ezen belül elmosódott levólsorral ; 
négyzetes tükrében balra forduló, szembenéző oroszlánnal (72. kép, m. 22,6 cm). A csempe ismert 
még két másfajta variációban is (73. kép), különböző profilú keretben, az oroszlán alatt sziklás 
talaj jelzésével ós élesebb rajzú levélsor szegéllyel. 

3. típus : téglalap alakú, dongáshátú nyitott csempe. Szélesen hornyolt keretét mindkét 
oldalon egy-egy meredek, kúszólevelekkel és keresztrózsával díszített vimberga tagolja, alul 
egy-egy címeres konzollal. A konzol felett egyes csempéken apostolok vagy szentek szobrai állanak 
(Dávid, Izaiás, Szent Péter, Szent György, Szent Antal, Szent Kristóf), de a csempék túlnyomó 
részén a fülkék üresek. A csempe középső részét szamárhátív tölti ki, az ívmezőben ág köré csava
rodó levólsorral. Az ív kúszólevelekkel díszített hátán három, félköríves záródású ablak emelkedik, 
kettős nyílás fölött kerek mérműves nyílással. A középső ablak részben takar t (76. kép, m. 27 cm, 
sz. 21,5 cm). 

3/a típus : téglalap alakú, két különböző részből összeépített sarokcsempe. Bal oldalát 
az elfelezett előbbi csempetípus adja, jobb oldalán hasáb alakú sarokrésszel, lapos ékmetszéses 
mustrával. Utóbbi részt dióbarna ólommáz borítja, míg dongás bal oldala az előzőkkel egyező 
zöld mázas (77. kép, sz. 22,5 cm). 

3/b t ípus: téglalap alakú két részből összeépített sarokcsempe : jobb oldalát a 3. típus ké
pezi, bal oldalán keskenyebb, át tört ívvel ós mérművel zárt dongáshátú fülke, amelyben alul sas
címeres konzol áll. A baloldali keskenyebb csempe a harmadik típus felezett méretében készült 
(78. kép). 

4. típus : téglalap alakú dongáshátú csempe : keretében mindkét oldalon lábazattal és 
fejezettel ellátott háromnegyed oszlopok állanak, a külső kisebb oszlopok felett apostolok és 
szentek szobraival (Szent Péter, Szent Antal, Szent Rókus), felettük gótikus fiáiéval díszített 
baldachin. A csempék 80%-a szobrok nélkül készült. A keret belső részén álló háromnegyed
oszlopok felett fiálés tornyocska áll. A középső át tört teret orrtagokkal ellátott szamárhátív 
fogja át, az ívmezőben csonkolt ág köré tekeredő levélsorral. Az ív hátából kiemelkedő kettős 
nyílású ablakok hasonlóak a harmadik típusnál alkalmazottakhoz, de a felső kerek ablaknál a 
négy karély helyén három forgó halhólyag található (79. kép, m. 38 cm, sz. 21 cm). 

5. típus : téglalap alakú, dongáshátú csempe. Alsó zárólapja ívben hajlik. Áttört előlapján 
bal felé vágtató lovon talpig vértbe öltözött lovag ül, tornalándzsával ós tárcsapajzzsal, amelyet 
ágaskodó oroszlán díszít. A lovag zárt sisakján koronából kinövő koronás oroszlán fél alakja 
látható. A lovag felett kettős lóherével díszített szamárhátív hátából hét, csúcsíves, egyszerű 
mérmüvű ablak emelkedik. Egyes csempéken a ló és lovas alakja nincs mázzal bevonva, s a 
nyersszínű cserépen a nyereg, kantár és hám piros földfestókkel színezett (81. kép, m. 32,2 cm, 
sz. 20,5 cm). 

5/a típus : jellegében az előző típussal egyező csempe, amelynél azonban a ló jobb felé 
vágtat, így a lovag lándzsát szorító keze is látszik. A lovag sisakdísze koronából kiemelkedő páva
toll csomó. A mérmúvek és kúszólevelek megoldása az előző típustól eltér és kevésbé biztos rajzú 
(80. kép, sz. 20,8 cm). 

6. típus : téglalap alakú, dongáshátú csempe, át tört előlappal. Szélesen hornyolt kere
tében mindkét oldalon levéldíszes gyám és meredek ívű baldachin által képzett fülkében itt 
is apró szobrok állanak (Judit, Szent Antal, Szent Rókus). A csempe középső részét lóherével 
ellátott szamárhátív fogja át, a széles ívmezőben faág köré csavarodó levólsorral. A kereszt-

252 



72—73. kép. Oroszlános kályhacsempe és változatainak töredékei. 
Budai várpalota és Visegrád (1 :2 ) 



74. kép. Kályhacsenipe griff 
alakjával. Budai várpalota 
(1 :2 ) 

75. kép. A griffes csempe má-
zatlan másolata. Sopron. 
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76. kép. Mérműves csempe szent és próféta alakjával. 1454 — 57. Budai várpalota 
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rózsás ív hátából hat, csúcsíves, egyszerű 
mérművű ablak emelkedik (82. kép, m. 
24,5 cm, sz. 20,3 cm). 

7. típus : Csúcsíves záródású, don-
gáshátú oromcsempe. Áttört előlapját alul 
félkörívbe foglalt liliomos végződésű örr-
tagokkal ellátott kettős lóhere mérmű 
tölti ki, felső részén zárókőszerűen el
helyezett címerpajzzsal. A fölötte húzódó 
egyenes léotagon hosszú, redozött ruhájú 
angyalalak áll, mindkét kezében címer
pajzsot tar tva. A feje felett csúcsívben 
záródó, karélyos mérmu csúcsán ismét 
zárókőszerűen elhelyezett kis címerpajzs 
lóg. A csúcsív fölötti teret három halhó
lyagos mérmű tölti ki. Egyes csempék
nél az angyal alakját és a címerpajzsokat 
nem fedi máz, ilyenkor a címerpajzsot és 
az angyalszárnyat piros földfestékkel szí
nezték (83. kép, m. 54,5 cm, sz. 19 cm). 

8. típus : párkánycsempe, gesz
tenyebarna mázzal bevonva ; pálca-, le
mez- és horony tagokból összetett rész 
alatt vakmérműves kiképzésű, körbeírt 
négy karélyok sorakoznak (87. kép). 

9. típus : párkánycsempe, az elő
zővel egyező mázzal bevonva, lemez- és 
horonytagokból összetett előreugró pro
fillal (86. kép). 

A CSEMPÉK ÖSSZEFÜGGÉSEI, 
A KÁLYHA REKONSTRUKCIÓJA 

Melyek azok a jellemvonások, 
amelyek alapján a bemutatott csempetí
pusokat egy műhely alkotásainak vehet
jük, s amelyek szerint eredetileg ugyanegy 
gótikus díszkályha részleteit képezték? 
Az 1. és 2. típus mérete egyező, és egy 
töredék tanúsága szerint a griffes ós orosz
lános csempét egybeépítve sarokdarabként 
is használták, a két típus ezek szerint a 
kályha egyik csempesorát adja. Az 1., 3. 
és 4. típus esetében a keretelést, illetve 
az ívmezőt díszítő galy körül csavarodó 
levélsor mintázása teljesen egyforma (88. 
kép), a 3. és 4. típus szamárhátívének 
kiképzése is egyezik. Az 5. típus lovagos 
csempéje már csak elgondolásának lénye
gében rokon a kis szobrokkal díszített 
társaival, de a lovag címerpajzsának orosz
lánja teljesen egyező méretben és kidől-

77—78. kép. Sarokcsempék a íovagalakos kályháról. 
Budai várpalota 



79. kép. Mérműves csempe a lovagalakos kályháról. Budai várpalota 
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80. kép. Lovagalakos csempe töredékei. Budai várpalota 

gozásban fordul elő a 3. típus jobb oldali címeres konzolján. A lovagcsempe csúcsíves ablakainak 
kiképzése a 6. típus ablakaival egyezik, a két csempe szélességi mérete is azonos. A lovagcsempék 
egyes darabjai egyező technikai kivitelt mutatnak az oromcsempék némelyikével : mindkét 
típusnál találunk olyan példányokat, amelyeknél a figurális részeket máz nélkül hagyták és a 
kor házi kerámiáján gyakran megtalálható piros földfestés díszíti a résztateket. Ez a technikai 
fogás a középkori budai kályhacsempék esetében annyira ritka, hogy az egyezés magában is 
elegendő volna annak feltételezésére, hogy a két csempe ugyanabból a műhelyből került ki. 
Az oromcsempe és a griffes csempe esetében megállapíthatjuk azt is, hogy az angyal és a griff 
szárnyának mintázása annyira egyező, hogy azonos faragómesterrel kell számolnunk. 

Az említett jelenségek mellett egybefűzi a csempéket a készítő szobrász személyét ille
tően az a szembetűnő hangsúly és gondosság, amellyel a mester a gótikus építészet formakincsé
nek egyes elemeit alkalmazza (osztósmérműves ablakok, kúszólevelek, konzol- és zárókőszerűen 
elhelyezett címerpajzsok). Szembetűnő az is, hogy míg az előzőkben bemutatott XV. századi 
kályhákon a megrendelő személyét előtérbe állító címerek mindig domináló helyzetet foglalnak el, 
itt gyakori alkalmazásuk mellett is háttérbe szorulnak. A felépített kályha összhatását figyelembe 
véve az egyes címerek már alig láthatóak; és még az oromcsempe nagyobb méretű címerei sem 
kaptak erősebb hangot abban a magasságban, ahol eredetileg állottak. Jellegzetes vonása 
a faragó szobrásznak az a biztonság, amellyel aránylag kisméretű ember- és állatalakjait meg
oldja és az a pontosság, ahogy a mérműves részek első-, másod- és harmadrendű tagjainak kereszt-
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81. kép. Kályhacsempe lovag alakjával. Budai várpalota 

metszetét fokozatosan csökkenti. Más kályháknál a mérműves díszítésű csempék sokkal elnagyol-
tabbak és csak visszfényét adják az eredeti mintaképnek. Egyedülálló jellemvonás a mérműves 
csempék apró részletekből való összeállítása is. Az áttört előlappal díszített kályhák aránylag 
ritkán fordulnak elő az európai anyagban, hiszen a kinyomott agyagminta üres részeinek kifara-
gása is nagyfokú ügyességet követel a fazekasmestertől. A mi esetünkben ráadásul egy-egy csempe 
elkészítésekor is több negatívot használnak fel : a címer-konzolokat, kis szobrokat és a középső 
ívrendszert külön formákból nyomják ki és utólag építik össze. Ez az eljárás teszi lehetővé azt, 
hogy a csempelap ne legyen erősen síkszerű, az alakok befelé fordítása, a címerkonzolok ferde 
elhelyezése perspektivikus hatást és architektonikus egységet ad a kész műnek. Mindez arra mutat, 
hogy a nagytehetségű szobrász, aki a negatívokat készíti, kivételes ügyességű fazekasmesterrel 
társulva hozza létre a kályhát. Feltétlenül azonos és új műhelyre mutat az is, hogy a korábbi 



82. kép. Kályhacsempe szentek alakjával. Budai várpalota 

kályháktól eltérően itt már párhuzamosan két más színt használnak egy kályhán belül : a zöld 
csempék mellett gesztenyebarna sarokrészeket és párkányokat. 

A következőkben megkíséreljük a díszkályha eredeti felépítésének rekonstruálását. A XV— 
XVI. századi ábrázolások és a fennálló kisszámú eredeti kályha mind arra mutat, hogy a leg
általánosabb kályhatípus kocka- vagy fekvőhasáb alakú alsó részből (tűztér) és az ezen emelkedő 
toronyszerű, többszögű felső részből (fűtőtér) állott. E típus alapján rekonstruáltuk a korábbi 
gótikus kályháinkat is. A budai lovagkályha csempesorozata esetében nyilvánvaló, hogy a három 
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84. kép; Oromcsempe másolata a pécsi kály
háról. 1473-1505 

83. kép. Oromcsempe címertartó angyallal. 
1454 — 57. Budai várpalota 

első típus a kályha alsó részéhez készült. Erre mutat a négyzetes vagy a négyzethez közelálló 
forma és ezt erősíti meg a 3/a, 3/b típusok sarokmegoldása is, amelyet a felső résznél sohasem 
alkalmaznak. Az első két típus csempéje a legalsó sorhoz tartozhatott, a 8. típus a kályha lába
zatát, a 9. az alsó rész párkányát képezhette. A kályha felső részét a 4—6. típus csempéi adják 
(ezekből sarokcsempe egyetlen esetben sem került elő) ; csökkenő magasságuk egyben az egymás 
feletti sorok sorrendjét is megadja. Felül a 7. típus angyalos oromcsempéi zárták le a kályhát 
(89. kép, m. 273 cm). 
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85. kép. Töredékek az oromcsempékről. Budai várpalota 

A kályha felépítését nézve figyelemre méltó az egyes típusok változó plasztikai értéke. 
A legalsó sor állatalakos csempéinek részletező megoldása alárendeltebb szerepüknek megfelelő. 
A 3. és 4. típus mutatja a leggondosabb mintázást : az apró méretű, de részletesen kidolgozott 
címerkonzolok alkalmazása, a kisméretű szobrok és a mérműves részletek pontos kivitele bizo
nyítja, hogy ezek a csempék álltak a szemlélő nézőpontjához a legközelebb. A lovagalakos csempe 
figurája már nagyobb méretű, mérműves ablakai nyújtottabbak. A 6. típus szamárhátíve indoko
latlanul szélesnek tűnik akkor, ha a csempéket önmagukban vizsgáljuk. De ez a széles ívmezo 
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86—87. kép. Párkánycsempék töredékei. 
Budai várpalota 

ugyanúgy, mint az erősen kiképzett rézsüs 
ívhat, csak szembe nézetből ilyen széles, alul
nézetből a többi csempével egyenértékű ké
pet ad. Ez az alulnézetet figyelembe vevő 
kialakítás eredményezte azt is, hogy a leg
magasabban fekvő oromsor angyalalakja a 
legnagyobb, mérműves részei pedig feltűnően 
durvább, erőteljesebb mintázást mutatnak. 
Mindez jellemző arra, hogy milyen előre 
kiszámított hatással készültek a csempék, 
mennyire egységes elképzelés szerint tervez
ték meg a kályhát. 

A MŰHELY TOVÁBBI ALKOTÁSAI 

A rekonstruált lovagkályha csempe
sorozata után még néhány további típust is 
bemutatunk, amely azonos mester negatívjai 
alapján ugyanabban a műhelyben készült. 
E típusokból rendkívül kevés maradt ránk 
(alig két-három példány töredéke a budai 
palotából), s az egyes csempék sem rekonst
ruálhatók pontosan. 

10. típus : nagyméretű, zöldmázas, 
mérműves csempe, dongás háttal . A gazda
gon tagozott középső szamárhátívet orrta
gos karélyok felett mérműves rózsaablak 
tölti ki (90. kép). Eredeti formáját csak 
rajzban közelíthetjük meg (91. kép, m. kb. 
45 cm, sz. kb. 24 cm). 

11. típus : nagyméretű, négyszögű 
csempe, zöldmázas, zárt előlappal, gazda
gon profilait, erősen kiugró kerettel. Az előlap 
tükrét jobbra forduló oroszlán alakja tölti 
ki, fejét mellső lábai előtt fekvő kölykeihez 
nyújtja (92. kép, m. kb. 40. cm). 

12. típus : sarokcsempe darabjai, 
gazdag pálca-, lemez- és horonytagokból al
kotott sarokpillér előtt háromnegyedoszlop 
későgótikus levélfejezettel. A fejezet fölött 
következő üresen hagyott hely és a követ
kező tagon látható lyukasztás azt bizonyítja, 
hogy it t szobrocska állott (94. kép). 

A budai kályha, amelyhez e típusok 
tartoztak, az első lovagkályhával azonos 
műhelyben készült. A sarokmegoldás it t is 
gesztenyebarna mázzal fedett, s a 10. típus 

88. kép. Levéldísz az 1. és 4. csempetípusról. 
Budai várpalota 
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szélére ugyanazt a Kristóf-szobrocskát ragasztották, mint amelyik a 3. típus egyik példá
nyán is előfordult már. A csempék negatívjait is ugyanaz a mester faragta, akit már az első 
kályha stílusának vizsgálata közben megismertünk : a 10. típus rendszerének elképzelése, rész
letformáinak finom rajza, a 11. típus keretelésének ág körül csavarodó levélsora és az oroszlán
kölykök plasztikai megoldása ugyanarra a kézre vall, mint amely például a griffes csempét vagy 
a 4. típus mérműves csempéjét készítette. 

Felépítésének rendszerében e kályha is hasonló lehetett a lovagkályhához, de nagyobb 
méretű csempékből készült, tagolása kevésbé felaprózott, viszont arányaiban és méreteiben 
nagyobb szabású volt. Ezt bizonyítja az is, hogy az alsó kályhatest egyik előkerült saroktöredéke 
az első kályháéhoz hasonló, de méretében kétakkora ékmetszéses kiképzéssel bírt. A töredékek 
csekély száma arra mutat , hogy a kályha csak egyetlen példányban készült el, talán a budai 
palota trónterme számára. 

KOR, STILUS ÉS MEGRENDELÉS 

A továbbiakban megkíséreljük a bemutatott kályhák készítési idejének és körülményei
nek meghatározását. Az architektonikus elemek közül a szamárhátív például Nagy Lajos ezüst 
garasán, Siegfried pannonhalmi apát sírkövén (1375), Zsigmond császári pecsétjén egyaránt 
nyomon követhető, hogy végül a Mátyás-kori magyar gótika művészetében egyre szélesebb 
mértékben terjedjen. De a század második felének gótikája, ha sok közös vonást mutat is fel 
csempéink részleteivel, a mérműrendszerek felhasználásában és főleg az egymást keresztező tagok 
áthatásainak játékos alkalmazásával már fejlettebb korszakot képvisel. Egy ilyen kimagasló 
művészi színvonalat bizonyító alkotás mestere valószínűleg felhasználta volna a kor új, divatos 
megoldásait is, ha művét ekkor készíti. Jellegében a lovagkályha mestere inkább a század első 
felének hazai eredményeit tükrözi. A pontos korhoz köthető magyarországi művészeti anyagot 
tekintve Hunyadi János vajdahunyadi építkezéseinek stílusjegyeivel találkozunk a csempék 
részleteinek vizsgálatakor : így pl. a lovagteremhez 1453 körül épített csigalépcső kapuzatán 
szereplő pálcatagos keretelés kanellurás lábazataira és a szamárhátíves orom megoldására utal
hatunk. A lovagkályha felső részének lezárásánál csúcsíves oromcsempéket és nem párkányt 
találunk, ami szintén arra mutat , hogy mesterünk a század második felének ilyen irányú fejlő
dését még nem ismeri. A jellegzetes Mátyás-kori kályháink túlnyomó többsége akkor is szegletes 
vagy kerek párkánylezárást alkalmaz, ha csempéinek stílusa még gótikus formákat mutat . 

A megrendelő személyére való utalás még közelebb hozza a kályha készültének körül
ményeit. A 3. csempetípus baloldali konzolján ágaskodó párduc Stíria címere (stílusában az 1456-os 
címerrel egyezik); a jobboldali konzolon látható jobbra forduló oroszlán, amelyet tornapajzsán 
a lovagalak is visel, a Habsburg és Luxemburg hercegek címerállatja ; a 3/b típus sarokcsempé
jének konzolján és az oromcsempe felső záróállásánál függő pajzsban sas látható, ez Morvaország 
címere. Az oromcsempe alsó kis pajzsán Karinthia címerét fedezhetjük fel : hasított pajzsban 
bal oldalon pólya, jobb oldalon három lépő oroszlán. A meghatározás szempontjából a legfonto
sabbak az oromcsempék angyala által tar tot t címerek — Ausztria : vörös mezőben ezüst pólya ; 
Bécs : kereszt ; Felső-Ausztria : hasított címerben bal oldalon sas, jobb oldalon három cölöp. 
A budai palota urai közül csak egy személlyel hozhatjuk kapcsolatba ezt a címersorozatot, V. László 
pecsétjén és címzésében magát Ausztria és Stíria hercegének, Morvaország őrgróf jának nevezi ; 
Karinthia is V. László gyámjának, I I I . Frigyesnek hódol ; Felső- és Alsó-Ausztria Bécs városával 
együtt V. László örökrésze, amelyet első gyámja, Albert is még az ő nevében kormányzott. Maga 
Bécs városa mindvégig V. László pártjának központja volt.19 

Érdekes megfigyelni azt, hogy a lovagviadal jobb oldali alakjának tárcsapajzsán és sisak
díszeként éppen az oroszlán fordul elő. A kályha mestere így kettős hatást ért el : egyrészt köz
vetlenül utalt a palota urára (hiszen az alkalmazott hét címer közül ez éppen V. László családi 
címere), másrészt zártsisakú — és a nézők számára személytelenné vált — alakot szerepeltet a 
küzdelemben, akinek címerképe : az oroszlán éppen a lovagi vitézség, az „oroszláni bátorság" 
jelképe,20 és így általános utalás a lovagjátékok szellemére. 
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89. kép. A lovagalakos kályha rekonstruált képe. 1454 — 57 (1 : 15) 
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Hunyadi János 1455-ben engedi át a királyi várakat, köztük a legfontosabbat, Budát a 
még külföldön tartózkodó királynak,21 s ettől kezdve a László-párti Gara parancsol a várban. 
A magyar főurak sürgetése ellenére V. László csak rövid ideig tartózkodott az országban. 1456 
februárjában jön Budára, a nyarat már Bécsben tölti, ősszel Visegrádon, majd Budán tartóz
kodik, hogy emlékezetes nándorfehérvári útja után októbertől 1457 májusáig ismét a budai 
palotában töltse a telet. Ezután Bécsbe megy, majd Prágába, ahol novemberben meghal. Mint 
látjuk, kétszer is éppen a téli hónapokban lakta a budai palotát, s nem valószínű, hogy ez idő 

90. kép. Mérműves csempe töredékei. Budai várpalota 

alatt a harminc évvel korábban felállított Zsigmond-féle kályhák fűtötték volna a legfényesebb 
termeket. Egyébként írásos nyoma is maradt annak, hogy az 50-es években a palota felszerelésére 
gondoltak : 1454-ben V. László Csehországból emlékiratot küld a magyar országos tanácshoz, 
amely szerint „mivel megszégyenítő volna, ha a király Magyarországba visszatértekor palotáit 
üresen találná, kívánja, hogy azok illően fölszereltessenek".22 1457 januárjában pedig a budai 
palota kiigazítására szükséges épületfa, tégla és egyebek költségére fordított 3500 forintot Pozsony 
harmincad jövedelmeiből fizetteti a király.23 Ezek szerint a lovagkályhák készítésének idejét 
1454 és 1457 közé tehetjük. A leletek előkerülési helye arra mutat , hogy a kályha egy-egy példá
nyát a budai palota Dunára néző keleti szárnyában és a Friss palotában állították fel. 
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91. kép. Mérműves 
csempe rekonstru
ál t rajza 
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92. kép. Oroszlán kölykei vei. Budai várpalota 

A LOVAGALAKOS KÁLYHA ELTERJEDÉSE ÉS HATÁSA A VIDÉKI FAZEKASSÁGRA 

A továbbiakban először a lovagalakos kályha egyes példányainak hazai elterjedését 
tekintjük át. A budai kályhával teljesen megegyező, azonos formákból kinyomott csempék töre
dékei kerültek elő a nyéki királyi vadászkastélyból24 és a visegrádi királyi palotából.25 Az egyéb
ként mindkét helyen bőséges XV. századi kerámialeletekhez képest azonban a töredékek száma 
olyan csekély, hogy e helyeken csak egy-egy kályha felállításával számolhatunk. Ezeket — véle
ményünk szerint — a budai kályhákkal egy időben állították fel. A lovagkályha megjelenése 
e két helyen ismét azt bizonyítja, hogy Nyék és Visegrád mint állandó királyi nyaralóhelyek, e 
korszakban is használatban állanak, építkezési és berendezési munkálataik most is a budai palotá
val párhuzamosan folynak. 

A lovagkályha töredékeit megtaláljuk az esztergomi palotában26 és Pécsett is.27 Mindkét 
hely vezető egyházi hatalmassága szoros politikai kapcsolatban állott V. Lászlóval. Széchi Dénes 
esztergomi érsek (1440—65) támogatta elsősorban a csecsemő V. László megkoronázását és trónra 
ju t t a t á sá t l . Ulászlóval szemben, a Ciliéi—Garai-csoporttal, s az ország törvényei ellenére az érsek 
végezte el az első koronázást is. A pécsi püspöki székben pedig 1456 és 1459 között Miklós ül, 
V. László titkos kancellárja. A két főpap valószínűleg királyi ajándékként kapta a lovagkályhát 
palotája díszítésére. 
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Meglepő — és levéltári adatok előkerülése 
nélkül alig megoldható — kérdést vetnek fel azok 
a csempék, amelyeket a középkori Baracs községből 
ismerünk. Az 1, 3. és 7. típus csempéivel azonos 
töredékek28 a község egyetlen úri házából kerültek 
elő. Sajnos tulajdonosának nevét és így kapcsolatait 
a királyi udvarhoz nem ismerjük. Bizonyos, hogy az 
udvarhoz közelálló körökből kerültek ki a ház gazdái, 
akiknek többször is alkalmuk nyílott a budai palota 
számára dolgozó műhelyből kályhákat hozatni, hisz 
a ház leletanyagában a Zsigmond-korszak két csem
péjének töredéke is előkerült.29 

A királyi és főúri palotákban felállított 
díszkályhák nem maradtak hatás nélkül más faze
kasmesterek működésére sem. A közvetlen hatás 
elsősorban a másolatok készítésében mutatkozott. 
Az első darabok, amelyekről bizonyítható, hogy a 
kályha kész csempéinek lenyomata alapján készültek, 
a budai palotából kerültek elő : a 4. típus mér-
műves csempéjének másolatai elmosódottabb rajzú-
ak. Miután Budán eddig csak egy típus másolata 
fordult elő, nem valószínű, hogy ezek már egy új 
kályha készítésekor jöttek létre, hanem talán az 
eredeti kályha megrongálódott csempéinek kicseré
lésekor készültek. A másolatok anyagvizsgálata ki
mutat ta , hogy készítésükkor az eredetivel majd
nem teljesen azonos agyagot használtak, hasonló 
hőfokon égették ki őket és csak a felhasznált zöld 
máz összetétele másfajta, ami a másolatokon kéke
sebb elszíneződésű árnyalatot adott.30 Az egyezések 
alapján feltételezhetjük, hogy a másolatokat még a 
XV. században készítették, majdnem azonos techni
kai eljárássál. 

Messzemenő következtetéseket vonhatunk le 
a máshelyütt előkerült másolatokból. Először a vajda
hunyadi várban előkerült lovagcsempét kell meg
említenünk.31 A vajdahunyadi építkezésekhez szer
ződtetett mesterek és legények sorában ott lehetett 
egy Budát megjárt fazekas is, aki az eredeti dara
bokról magának formákat készítve vállalkozott 
hasonló kályha felállítására. Csempéi már elmosó
dottabbak, és az át tört részek kivágását sem végezte el. A másolatok készítését lehetővé 
tet te, hogy az eredeti műhelyből kikerült kályhák az országban több helyen is állottak, 
így a pécsi püspöki palota eredeti kályhája tet te lehetővé, hogy a helyi mesterek ilyen 
célra felhasználják. Valószínűleg a pécsi vár területén kerültek elő azok a részben mázat, 
lan, részben sötétzöld mázas csempék,32 amelyeknek mestere a lovagcsempe, a nagy mér-
műves csempe és az oromcsempe alapján újabb negatívokat készített. Ez esetben sem sike
rült éles lenyomatokat kapni, s az egyes elhibázott részleteket (pl. sisak) a fazekas át is dolgozta, 
máshol újabb részletekkel egészítette ki (pl. a csillag a lovag háta mögött). Az újabb csempék 
készítésének két égetése (a negatív és a csempe kiégetése) az eredeti méreteket kb. 20 %-kal csök
kentette (96. kép) 1—2. E második pécsi kályha megrendelőjét is ismerjük. A kályha alsó részéhez 
a fazekas ugyanis másfajta csempéket készített : ezeknek gazdag tagolású keretében egy-egy 

93. kép. Fiáiétöredék a lovagkályha műhe
lyéből. Budai várpalota 
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címert íáthatunk. Az egyik sövénykerítésen ülő nyíl
lal átlőtt madarat ábrázol, a másik lőréses bástya
fal, felül egy-egy nyolcágú csillaggal (96. kép 3—4). 
Utóbbi Csáktornyai Ernuszt Zsigmond pécsi püspök 
(1473—1505) címere. Ügy látszik, hogy a pécsi palo
tában 1456—57-ben felállított első lovagkályha 
negyven év alatt tönkrement. Ernuszt Zsigmond, 
aki 1498 és 1500 között kezd építkezésekbe és 
emel épületeket a várban,33 hasonló kályhát szeretett 
volna, s fazekasa a régi — talán a lebontáskor félre
te t t — darabok lemásolásával készítette el kályhája 
felső részét. Az áttört megoldást nem mindig merte 
megkísérelni, s ahol megpróbálkozott vele, bizony
talan kontúrokat kapott (84, 96. kép 2). A kályha alsó 
részéhez már újonnan mintázott és így élesrajzú ne
gatívokat használt a megrendelő címerével ; ilyen 
címereket helyezett el kivágva a kályha sarkaira is 
(96. kép 3, 5).34 

A középkori Nyársapát község ásatásából 
ismerjük a fát őrző oroszlán csempéjének máso
latát.35 Az áttört mintájú csempe erősen elmosódott 
részletformái tanúsítják, hogy itt is a mázzal bevont 
eredeti csempéről készítettek új negatívot. A nyárs
apáti kályha többi előkerült csempéjének (az előző
vel egyező zöld és halványsárga mázzal bevonva) 
stílusa és kivitelezése népies szemléletű vidéki mes
terre vall. Valószínű, hogy valamelyik budai mű
helyben tanult, itt juthatott az eredeti mintához, s 
ezt erősíti meg az is, hogy az ólommáz mellett meg
próbált ónmázat is alkalmazni,36 ami Mátyás budai 
műhelyének vívmánya. Az alföldi mester technikai 
eljárása nem volt elég magasfokú : mázai fakók és 
könnyen lepattogzanak. A kályha a XV. század utolsó 
éveiben készülhetett. 

A soproni úgynevezett gótikus-ház (Új utca 
16.) újjáépítése során egy földszinti szoba boltvállá-
nak feltöltéséből más XV. századi csempékkel együtt 
előkerült a budai griffes csempe másolata is.37 

A darabról jól leolvasható, hogy a fazekas itt is az 
eredeti csempéről készített lenyomatot ; a formák 
természetesen elmosódottabbak és az égetés során 
továbbzsugorodva az eredetinél 15%-kal kisebbek 
(75. kép). A ház középkori lakóiról nincsenek 
adataink ; jellemző azonban, hogy az Űj utcai ház 
alaprajzi elrendezése és homlokzatának konzolsoros 
kiképzése jól mutatja budai kapcsolatait38 és tanúsítja 
építtető jenek ízlésigazodását az ország fővárosa felé. 

Végül a lovagkályha nagy mórműves csem
péjének mázatlan másolatát kell megemlítenünk 
Szt. Jakab várából (Somogy m.). 

Falusi fazekasmesterek munkái között is 
megtaláljuk a gótikus iparművészet e kimagasló 



96. kép. Csempetöredékek Ernuszt Zsigmond kályhájából. Pécs, 1473 — 1505. Országos Történeti Múzeum 



97. kép. A pécsi 
kályha rekonstru
ált képe 

alkotásának visszfényét. Egy Siklódon (Erdélyben) előkerült csempe39 egész kompozíciójában 
rokona a lovagcsempének. Mintázása gyengébb minőségű, és különösen az eredeti gótikus elemek 
(szamárhátív és ablakok) változtak sokat, jól mutatva, hogy a vidéki mester gyakorlatától a 
gótikus stílus milyen messze állt. Legjobban a ló és lovag mintázása sikerült, a természetes tar tás 
megfigyelése a mester reális szemléletét bizonyítja (98. kép). 

Talán a vajdahunyadi kályha hatására készült valamelyik helyi fazekasmester műhelyé
ben — valószínűleg szintén a XVI. században — egy mázatlan csempe, amelyet Fotosmartonoson 
(Háromszék m.) találtak40 (100. kép). Mintája erősen sematizált és a páncélos vitéz felett látható 
keretelés az eredeti gótikus ívrendszer félreértett és dekoratív utánzása, amelynek értelmét csak 
az eredeti darabbal összehasonlítva fedezhetjük fel. 
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98. kép. Mázatlan csernpc lovagábrázolással. 
Siklód, 1515 (?) 

99. kép. Kályhacsempe töredék Geiiáról 

A sárospataki, egri ós füleki várban eddig is kerültek elő olyan darabok, amelyek rokon 
megoldásúak a lovagkályha egyik-másik csempéjével ; de töredékes állapotuk pontosabb vizsgá
latot nem tesz lehetővé. Vidéki váraink ásatásai valószínűleg további adatokkal fogják az elter
jedés és hatások kérdését bővíteni. 

A gerlai vár területéről ismerünk egy gazdag XVI. századi kályhacsempe sorozatot, amely 
egyik legjobb bizonyítéka annak, hogy a kiválóbb vidéki fazekasmesterek a lovagkályha egyes 
csempetípusainak alapformáiból mennyire egyéni jellegű 
alkotásokat tudtak létrehozni. A technikailag durva kivi- n 

° . i 
telű mázatlan kályhacsempét (99. kép) felül pártázat 
koronázza, a szamárhátíves nyílás felett az eredeti típuson 
látható (79. kép) három, félköríves ablak it t is megtalál
ható. A gerlai csempesorozat többi darabja már egészen ] 
eltérő jellegű önálló alkotás, rajtuk a vidéki fazekas egyéni 
stílusa sokkal jobban érvényesül.41 

KÜLFÖLDI MÁSOLATOK ÉS PÁRHUZAMOK 
• . | 

A következőkben a külföldi párhuzamok sorát j 
tekintjük át, hogy a lovagkályha jelentőségét megismer
hessük. A stuttgarti Landesgewerbemuseum csempéjének42 

megoldása (101. kép) annyira közel áll az 5. típus csempéje- j 
hez, hogy bizonyosra vehetjük, készítője ismerte ezt a típust, | 

I 
100. kép. Kályhaesempe Fotosmartonosról. XVI. század * 

18 Budapest régiségei 2 7 3 

\ 



101 —102. kép. Mérműves csempék. Stuttgart és Stein a. Rhein 

103—104. kép. Lovagalakos csempék 
a Figdor-gyûjteménybol 



105. kép. A ravensburgi kályha. XV. század 
közepe 

106. kép Kályhacsempe a Figdor-gyűjteményből 

107-108. kép. Kályhacsempék Zürichből 

18* 2.75 



csakhogy a lovagalak elkészítése már meghaladta erejét. 
A svájci Stein a. Rheinben előkerült gazdag csempelelet 
egyik példánya szamárhátíves keretrendszerével és az alakok 
finom plasztikájával (102. kép) egyenértékű társa díszkály
hánknak ; bár architektonikus részletei sematikusabbak, 
valószínűleg már a század végén készült.43 A Molthein által 
közzétett sárkányölős csempe44 készítője is fülkébe helyezett 
lovagalakos megoldással próbálkozik az 1500-as évek körül, 
de kompozícióját a csempelap átvágásai már erősen leront
ják (103. kép). 

Hogy a budai lovagkályha mestere mennyire erős 
hatássalTvolt közép-európai társaira, azt a fent idézett össze
függések mellett egy további másolat is alátámasztja. Ugyan
csak a Figdor-gyűjteményben szerepelt az a XV. századi zöld
mázas csempe,45 amely első pillanatra önálló alkotásnak tűn
het (104. kép). Jobban megvizsgálva észrevesszük, hogy készí
tője a budai lovagcsempe figuráját nyomta le negatívja 
számára, s csak a lovag felső testét változtatta meg a kör
kompozíciónak megfelelően. (Valószínűleg nem is a teljes 
csempét, hanem csak a birtokában levő töredéket használta 
fel a negatív elkészítéséhez.) 

A svábországi anyag legszebb kályhája — és kapcso
latai — viszont fontos adatokat nyújt az oroszlános csempe 
elterjedésére. A ravensburgi kályha46 (Stuttgart, Schloss
museum) felső része eredeti formájában maradt fenn (105. 
kép). A csempék készítésénél a fazekas a meglevő dúcokat csak 
részben használta' fel ; egyes részleteket kivágott, hihetőleg 
azért, mert eredetileg más megrendelők címerei szerepeltek 
ott. Mivel egyik csempesorán III. Frigyes alakját láthat
juk, Pazaurek a kályha készítésének idejét a XV. század 
közepére helyezi. Az oromzaton a budai kályha oroszlános 
csempéjének másával találkozunk. Ez a típus több gyűjte
ményben szerepel (Figdor-gyűjt. 106. kép ; Stuttgart, Lan-
desgewerbemuseum ; uo. magángyűjteményben47), részletei
ben kisebb-nagyobb eltéréssel, ami arra utal, hogy többfajta 
negatívot használtak. Pazaurek által összegyűjtött variációi 
mellett e típust találtuk meg egy zürichi leletben48 (107. 
kép), de Stein a. Rhein fent említett csempéi között is elő

fordul egy variációja.49 Utóbbinak képét nem közölték ; a leírás szerint a zöldmázas csempét 
kettósfarkú oroszlán alakja díszíti, bal mellső lábával egy tölgy törzsét fogja át, míg jobb lába 
egy ágon nyugszik. Egy ágcsonkon rágcsáló mókus, a fa koronáján bagoly ül. Egyező, de nagyobb 
méretű példányát ugyanebben a városban találták meg. 

A felsorolt példányok és a budai csempe összehasonlítása után megállapíthatjuk, hogy a 
budai darab még az első variációk közé tartozhat, kidolgozásában, a későbbiektől eltérően, korri
gálásnak, stilizálásnak nyoma nincsen. Véleményünk szerint a budai kályha mestere azt a nega
tívot készítette, amelyiken az oroszlán alatt sziklás talaj ábrázolás látható. A keretelés levélsora 
(73. kép) egyező kivitelben fordul elő a 6. t ípus szamárhátívének díszítéseként (82. kép). Később 
a kályha kivitelezését végző fazekasmester talán e negatívot (amely esetleg megsérült) csak középső 
részének meghagyásával használta fel ós új keretelést (az eredetinél jóval gyengébb kivitelben, 
72. kép) készített. 

A budai kályha alsó sorában szereplő griffmotívum is gyakori a közép-európai csempe
anyagban, de közvetlen hatásokról már nem beszélhetünk. Egy zürichi lelet,50 amely a publikált 

109. kép. Az erfurti kályha. 1473 







darabok közül az egyik legszebb példány (108. kép), a budai darabbal összevetve jól mutatja, 
hogy mesterünk mind a kompozíció, mind a szobrászi kvalitás terén felülmúlta európai társait. 

A külföldi összefüggések sorában meg kell említenünk még az erfurti díszkályhát is (109. 
kép), amely az oklevelek szerint 1473-ban készült el.51 Részleteiben már erősen eltér a budai 
kályhától, de összhatása az ismert ép példányok közül még a legjobban közelíti meg. Rokonságát 
erősen alátámasztja az is, hogy az egyébként zöldmázas kályha egyes részeit (áttört ívek, pár
kányok) okkersárga máz fedi, a fazekas tehát itt is két szín alkalmazásával próbálkozott. A formai 
tagolás színekkel történő fokozása (a gótikus építészet általánosan használt módszere) kályhák 
esetében e korban nagyon ritka. 

Az oroszlános csempék előfordulása a svájci körzetben és a lovagcsempe típusának máso
latai a budai kályha mesterének messzemenő hatását bizonyítják. A lovagalakos kályha a közép
kori kerámiaművesség messzeágazó kapcsolatainak, a mesterek vándorlásának szempontjából 
is jelentős értéke a magyar leletanyagnak (110. kép). 
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M I T T E L A L T E R L I C H E O F E N K A C H E L N I N U N G A R N I 

WERKSTÄTTEN DER HÖFISCHEN ZENTREN* UND I H R EINFLUSS AUF DIE TÖPFEREI 

DER PROVINZ (14. BIS MITTE DES 15. JAHRHUNDERTS) 

Im ersten Teil der Abhandlung über die 
mittelalterlichen Ofenkacheln wird eine Über
sicht über das aus den königlichen Burgen und 
Palästen stammende Material gegeben. Der 
Reichtum des Fundbestandes und die chrono
logisch verhältnismässig ungebrochene Reihen
folge des Materials der einzelnen Epochen er
möglicht eine Vorführung der Entwicklung 
dieses Kunsthandwerks, was an Hand der 
Funde aus den Burgen oder den Städten der 
Provinz allein , heute bei weitem völlig 
nicht bewältigt werden könnte. Während der 
Bearbeitung des Materials wurde die chrono
logische Gruppierung des Stoffes und Hinweise 
auf die zwischen den einzelnen Exemplaren 
bestehenden Beziehungen als die wichtigste 
Aufgabe angesehen. Auf diese Weise bietet 
sich nämlich des öfteren Gelegenheit, das 
ursprünglich einheitliche Kunstwerk, den voll
ständigen Ofen kennenzulernen. Die gotischen 
Öfen geben durch ihren Aufbau und die 
Gesamterscheinung ihrer reich ausgestalteten 
Einzelformen eine organische und künstleri
sche Ergänzung des Innenraumes, dessen 
architektonische Ausgestaltung noch durch 
andere Werke der Innenraumkunst (Möbeln, 
Wandteppiche) bereichert wurde. 

Der Hinweis auf Zusammenhänge zwischen 
den Kacheltypen ist nicht allein hinsichtlich 
der Rekonstruktion unerlässlich ; in zahlrei
chen Fällen kann auch die Zeitbestimmung der 
einzelnen Stücke nur solcherart durchgeführt 
werden. Glückliche Zusammensetzungen von 
Fundgruppen und geschlossene Schichten oder 
Wappen bestimmen lediglich einen Teil des 
Materials, im Falle der übrigen Stücke kann 
nur die Untersuchung, Prüfung der Werk
stattgriffe und die Gruppierung zu Resultaten 
führen. 

OFEN AUS TOPFKACHELN DES 

14. JAHRHUNDERTS 

Drei zeitgenössische Schweizer Abbildungen 
haben die erste Gestalt der mittelalterlichen, 
aus Topfkacheln zusammengesetzten Öfen für 
uns bewahrt. Der Fuss des aus Lehm geklebten 
Ofens steht auf einem Steinsockel, in seiner 
zylindrischen Wand mit kegelförmigem Áb-
schluss reihen sich runde Topfkacheln. Eine 
der Darstellungen führt eine entwickeltere 
Ofenform vor: hier sitzt auf dem würfelför
migen Block des unteren Ofenkörpers ein 

schmalerer zylindrischer Oberbau, der allmäh
lich halbkugelförmig wird. In dieser Form hat 
der Aufbau des Ofens bereits jene dreiteilige 
Gliederung, welche die Prachtöfen der Spät
gotik bei aller Individualität ihrer Formen 
bewahrt haben: über dem an die Wand gebau
ten Würfel- oder quaderförmigen Feuerraum, 
erhebt sich der vieleckige oder zylindrische 
Oberbau, der von einer Krönung abgeschlossen 
wird. Bezüglich ihrer Verwendung weisen alle 
drei Beispiele auf eine vornehme, feudale 
Umgebung hin. Zwei von ihnen tragen Adels -
wappen aus dem ersten Drittel des 14. Jahr
hunderts bzw. aus dem Jahre 1510 (trotz der 
letzten Jahreszahl kann der Ofen in diesen 
Abschnitt unserer Abhandlung einbezogen 
werden, da ihn der Wappenmaler bei der in 
der Heraldik herrschenden Gebundenheit, 
sicherlich auf Grund eines früheren Wappen
bildes gezeichnet haben dürfte), der dritte 
Ofen aber ist auf dem aus dem 14. Jahrhunder t 
stammenden Wandgemälde eines vornehmen 
Konstanzer Hauses zu sehen.1 

Zeitlich genau bestimmbare Ofenkacheln 
aus dem 14. Jahrhundert waren bisher im 
einheimischen Fundbestand unbekannt,2 des
halb verleihen diese ersten sicheren Stücke 
unserem ungarischen Material einen erhöhten 
kulturgeschichtlichen Wert. Die ersten Exem
plare wurden im Laufe der Freilegung des 
ersten Palastes von Visegrád geborgen3 und 
nach Aussage der dort geborgenen Münzfunde 
müssen diese aus Topf kacheln zusammengesetz
ten Öfen im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts 
bereits abgetragen gewesen sein. Die im Palast 
von Buda stattgefundenen Grabungen haben 
ähnliche Topf kacheln zutage gefördert, auch 
hier von Funden aus der Anjouzeit begleitet. 
Aus den bisher restaurierten Exemplaren 
können wir auf drei verschiedene Arten von 
Öfen aus Topfkacheln schliessen. Der eine 
wurde aus feingeschlämmten grau-braunen 
Topfkacheln zusammengesetzt, aus dem Kleb
stoff hob sich nur der halbkugelige Körperteil 
der Töpfe hervor; bei der anderen Art waren 
die Seiten des Ofens aus den Mündungen 
der Becher- und zu herzförmigen Gebilden 
zusammengedrückten grauen Topfkacheln an
gefertigt, während sich am Ofenaufsatz halb
kugelige oder zwiebeiförmige Topfkacheln 
erhoben. Bei der dritten Gattung belebte die 
grünlich gelbe Bleiglasur den auch nach dem 
Einsetzen sichtbaren halbkugeligen oberen 
Teil der rötlichgelben Topf kacheln (Abb. 4). 
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Der dritte Bau, in dem ebenfalls Öfen aus 
Topfkacheln des 14. Jahrhunderts standen, 
war das königliche Haus der Burg von Pest 
(Abb. 5). Neben den in der Mitte des Castrums 
ausgegrabenen mittelalterlichen Mauerüber
resten kamen bei den von L. NAGY geführten 

grabungen graue Topfkacheln für Öfen 
zum Vorschein. Wie wir bei der Besprechung 
der Ofenkacheln noch sehen werden, ist es 
auf, Grund der übrigen geborgenen Funde 
wahrscheinlich, dass hier im 14. Jahrhundert 
ein königliches Haus gestanden hat. Die 
Pester Topfkacheln schliessen sich sowohl 
der Form als auch dem technischen Charakter 
nach eng an die Gruppe der Topf kacheln von 
Visegrád. 

Einstweilen können wir noch nicht mit 
Bestimmtheit feststellen, wo diese Topf
kacheln angefertigt wurden. Die drei ver
schiedenen Arten des Scherbenmaterials und 
die Unterschiede in der Form deuten darauf, 
dass damals entweder gleichzeitig oder im 
Wechsel der Jahre mehrere Töpferwerkstätten 
im Dienste des königlichen Hofes und wohl 
auch im Dienst der in der Umgebung des 
Königs lebenden hohen Würdenträger gear
beitet haben. Während in der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts in ähnlichen Arbeiten be
wanderte Töpfermeister nur in der nähe des 
Hofes gearbeitet haben dürften, kennen wir 
bereits aus der zweiten Jahrhunderthälfte — 
vorläufig nur aus einer urkundlichen Über
lieferung — einen Meister, der für die reichen 
Klöster in der Provinz und vermutlich auch 
für die reichen Burgherren der Provinz Öfen 
aus Topfkacheln baute. Im Jahre 1387 schliesst 
das Nonnenkloster von Veszprémvölgy einen 
Bauvertrag mit dem Maurermeister Konch 
und seinen Gesellen der Instruktion gemäss : 
» . . . der dem Kloster näher liegende Teil soll 
als Speisesaal dienen. In diesem Teil ist der 
Ofen dem Wunsch der Nonnen entsprechend 
aus Stein oder aus Topf kacheln zu errichten...«4 

Für den Gebrauch von Öfen aus Topfka-
chcln in den städtischen Palästen des hohen 
Adels oder der reichen Bürgerschaft zeugen 
auch die in Buda aus dem Kellerbrunnen des 
Hauses am Disz-Platz Nr. 10 geborgenen grau
en Topfkachelnscherben5, welche in ihrem 
Typus mit den erwähnten Pester Topfkacheln 
identisch sind. 

Gleichzeitig mit der Verbreitung der Öfen 
aus Topfkacheln dürfte ein Entwicklungspro-
zess eingesetzt haben, der die Verwendbarkeit 
der Topfkacheln vervollkommnete und ihre 
Form selbst prächtiger ausgestaltete. Die mit 
runden Mündungen versehenen Topfkacheln 
werden gedrungener und ihre Einfassung nimmt 
allmählich die viereckige Schüsselform an. 
So zusammengefügt stützen sich die einzelnen 
Sc hüsselkacheln mit ihren plat ten Seiten 
und ermöglichen eine neue Konstruktions -

weise. Der Lehm, aus dem früher die Ofen
wand bestand, wird nunmehr zum ausfüllenden 
Klebestoff zwischen den einzelnen Bestand
teilen des Ofens. Zu gleicher Zeit nimmt aber 
auch die Wärmestrahlung auf der ganzen 
Wandfläche zu, die Formentwicklung geht 
Hand in Hand mit der Konstruktions- und 
Funktionsentwicklung. Eckige graue Schüssel
kacheln wurden im 14. Jahrhunder t auch im 
Palast von Buda verwendet. 

Dank der Weiterentwicklung des Hand
werks und infolge der Dauerhaftigkeit des 
Baues und ihrer grösseren Wärmeabgabe fin
den die Kachelöfen auch in den prunk
volleren Sälen der Paläste und Bürgerhäuser 
der Epoche Platz. Die Vorderseite der quadra
tischen Schüsselkachel wird nun durch eine 
Plat te abgeschlossen. Damit ergibt sich eine 
mannigfache Möglichkeit zu Verzierungen, die 
mit dem ganzen Aufgebot der Ornamentik der 
Zeit, sei es durch Reliefschmuck, sei es durch 
die Anwendung der aus dem kunstvollen goti
schen Masswerksystem übernommenen durch
brochenen Muster oder Blendmasswerk aus
giebig ausgenutzt wurde. Die kunstvoll ver
zierten Ofenkacheln erfahren eine weitere 
Bereicherung ihrer Gestaltung durch Verwen
dung der verschiedenfarbigen Bleiglasuren und 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts , durch die 
Anwendung der Majolikatechnik. 

Beim Ordnen des ungarischen Kachel
materials, konnte festgestellt werden, dass 
im bisherigen Fundbestand beinahe jede Ent
wicklungsstufe der mittelalterlichen Kachel -
formen vorliegt. Nur die anfänglichen Über
gangsformen fehlen (Übergang von der Ge-
fässform zur Form der Topfkachel bzw. 
Schüsselkachel), die fertig entwickelte Form 
der Schüsselkachel und der Ofenkachel findet 
sich schon im 14. Jahrhundert in beinahe allen 
Varianten. Wir können jede einzelne Phase 
der Formentwicklung sowie der Formverein
fachung verfolgen, demnach die anfangs tief 
nach rückwärts greifenden Seiten der quadra
tischen Kacheln allmählich immer gedrungener 
werden, bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
in Buda die ersten Kacheln mit kurzer Rück
seite auftreten. Diese Form ist mit der Ver
breitung der Renaissancekacheln im 16. Jahr
hundert schon im ganzen Land gebräulich 
(Abb. 3). Die Ofenwände werden dünner, 
geringere Menge von Lehm wird benötigt, was 
wiederum zur Erhöhung der Wärmeausstrah 
lung führt. Manchmal verrät die Gestalt der 
Rückseite der Kacheln mehr über die Zeit 
ihrer Herstellung als die schematische oder 
noch anfängliche Verzierung. 

Vom 14. Jahrhundert an begegnen wir 
im ungarischen Fundbestand den oblongen, 
mit geschlossener oder durchbrochener Vorder
seite versehenen Tafelkacheln mit zylindrisch 
gewölbter Rückseite und auch den dreieckigen 
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Krönungskacheln. Beide Formen sind sogar 
noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
in den königlichen Werkstätten geläufig (Abb. 
3). Auch die offenen, mit einer Rückseite 
von halbzylindrischer Gestalt abgeschlossenen 
Nischenkacheln waren bereits im dem 14. 
Jahrhunder t bekannt (Abb. 12), doch begann 
man erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts diese Form in grösserem Mass zu 
verwenden. 

DIE ÖFEN AM KÖNIGLICHEN HOF 
IM 14. JAHRHUNDERT 

Auf dem Gebiet des mittelalterlichen 
Ungarn sind uns die ersten, aus glasierten 
Kacheln gebauten Ofen aus dem königlichen 
Hof bekannt. Bei der Freilegung der die Funde 
aus der Anjouzeit enthaltenden Schutt
schicht in den Budaer und Visegráder Palästen 
kamen zahlreiche Kachelscherben zum Vor
schein. Anhand der vergleichenden Stilanalyse 
gelang es, drei Ofentypen voneinander zu 
sondern. In einem Fall vermochten wir sogar 
auf Grund der verschieden geformten und 
dimensionierten Stücke die vermutliche Ge
stalt des Ofens selbst zu rekonstruieren. 
Gruppe I 

Aus dem Vergleich der Pundmateriale der 
Budaer und Visegráder Paläste ergeben sich 
für diese Gruppe vorläufig acht Kacheltypen.6 

Fünf Typen haben die quadratische Tafel
kachelform (bzw. gibt eine von ihnen die hal
bierten Grössenmasse dieser Form). Diese 
Kacheltypen dürften zum Unterbau des Ofens 
gehört haben. Das Scherbenstück mit den 
halbierten Grössenmassen verweist darauf, 
dass an den Ecken abwechselnd auch Halb
kacheln verwendet wurden. Der Relief
schmuck der einzelnen Kacheln ist verschieden, 
die vollständige Verzierung, die im Mittel
alter beliebte Kampfszene zwischen Samson 
und dem Löwen, kennen wir nur bei einem 
Stück (H. : 27,5 cm ; Abb. 6). Die übrigen 
Kacheltafeln blieben lediglich in Bruchstücken 
erhalten, aus Einzelheiten (Löwe, Hunde) 
können wir auf Darstellungen von Jagdszenen 
schliessen (Abb. 7—8, 10). 

Die oblongen Kacheln dürften zum Ober
bau des Ofens gehört haben. Diese Stücke 
können, da ihre Rückseite gewölbt ist, in 
vieleckiger also in einer dem Kreis ähnlichen 
Form angeordnet werden. Aus der untersten 
Reihe blieb das erhabene Reliefbild eines den 
Kopf rückwärts wendenden Drachen erhalten 
(Typus 6, Abb. 11). Über diese reihten sich 
Nischenkacheln, am Rand der Öffnung ent
lang mit einem bogenförmig verlaufenden 
Ornamentband verziert (H. : 43 cm ; Abb. 12). 
Das Muster besteht hier aus Wein- und Eichen
blat t ranken, andere wieder werden von dem 
sich wiederholenden Bandmuster mit Taube, 

Hund und Löwe geschmückt (Abb. 16—18). 
Die sich periodisch wiederholenden Muster 
wurden wahrscheinlich mittels eines Stempels 
auf den Ton gedrückt. Im Inneren der sich 
nischenförmig vertiefenden Öffnungen standen 
Statuet ten, welche nur an den Füssen und an 
der Rückseite in der Nische befestigt waren. 
Ursprünglich waren alle diese Ofenkachelty
pen mit einer Statue geschmückt, heute kennen 
wir nur Bruchstücke von einigen (Abb. 14-— 
15). Es waren frei modellierte Figürchen, 
deren einige Teile mit dunkelbrauner Glasur 
gefärbt waren (Augen, Knöpfe, Gürtelschmuck 
usw.). 

Die zweite Nischenreihe besteht aus ähn
lichen Kacheln kleineren Formats (H : 39,5 
cm). Auch in ihren Nischen standen kleine 
Figuren, doch blieb der Bogen über der Öff
nung ohne Ornamentierung. Über dieser 
Kachelreihe folgte abermals eine offene Reihe, 
deren genaue Formen wir noch nicht kennen. 
Die bisher gefundenen Bruchstücke lassen auf 
reich verzierte Kacheln durchbrochenen Mu
sters schliessen, deren Öffnungen schwungvoll 
von Weintrauben- und Weinlaubgeflechten 
umrankt waren (Abb. 9). Auch hier wurden 
gewisse Einzelheiten, zwecks Steigerung des 
Effektes, mit andersfarbiger Eisenoxydglasur 
gefärbt. 

Die oberste Reihe besteht aus den drei
eckigen Kacheln der Krönung. Ihre Vorder
seiten sind von einem mit einer Kerbschnitt -
reihe geschmückten Kreis mit Vierpass, in 
den Ecken mit Dreipässen in durchbrochenem 
Muster ausgefüllt, ihre obere Spitze läuft in 
ein zylinderförmiges Gebilde mit krempen-
artigem Schmuck aus (Abb. 19). 

Die ehemalige Gestalt des Ofens können 
wir heute des lückenhaften Fundbestandes 
wegen vorderhand nur annähernd rekonstru
ieren, doch zeigt er auch in diesem Zustand 
einen überraschenden Reichtum und Voll
kommenheit der Formen (Abb. 20). Sein Auf
bausystem: der untere rechteckige Feuerraum 
mit dem Wechselnden Fugenrhythmus seiner 
Kachelreihen und der auf ihm ruhende Ober
bau vieleckigen Grundrisses (auf unserer Re
konstruktion zwölfeckiger Körper mit sechs
eckiger Krönung), enthält in den Haupt
zügen bereits die wesentlichen Grundelemente 
der gotischen Öfen. Lediglich eine Kachelreihe 
fehlt : das Gesims. Das Gesims aber, wie wil
es später noch sehen werden, erscheint auch 
noch an den Öfen der Zeit Sigismunds in nur 
untergeordneter Stellung und kommt erst 
seit Mitte des 15. Jahrhunderts in seinem 
ganzen Reichtum zur Anwendung. Es ist 
wahrscheinlich, dass im 14. Jahrhunder t die 
Gesimskacheln noch unbekannt waren. 

Bei dem Rekonstruktionsversuch ging ich 
hinsichtlich der Breite des Ofens von den 
möglichst kleinsten Massen aus, wodurch 
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die sechseckige Anordnung der Krönung ent
stand. Mit weniger Krönungskacheln kann der 
Ofen nicht abgeschlossen werden. Daraus 
ergibt sich die zwölfeckige Form des Oberbaus 
(der Durchmesser beträgt 84 bzw. 73 cm; 
für den inneren Heizungsraum bleiben 63—• 
53 cm), die eine reichliche Heizfläche sichert. 
Die Breitenmasse des rechteckigen Unterbaus 
sind ihrerseits wieder durch den Oberbau 
bedingt, eine grössere Breite liesse auch das 
Gesetz der Statik nicht zu; das Gewicht der 
vieleckigen Kachelreihe war auf die nach 
Innen greifenden Seiten der Kacheln des 
Unterbaus zu verlegen. Die Höhe des Unter
baus ist ungewiss, die Anzahl der Reihen 
könnte nur durch einen äusserst glücklichen 
Fundumstand bestimmt werden, wenn wir 
nämlich bei der Ausgrabung sämtliche Be
standstücke des Ofens an ein und dem selben 
Fundort fänden. 

Gruppe II 

Die nächste, dem 14. Jahrhunder t ange
hörende Gruppe umfasst die Kopien einzelner 
Kacheln des ersten Ofens, die teils aus ungla
sierten graugebrannten, teils aus grünglassier-
ten roten Scherben verfertigt sind (Abb. 21 
Fragmente liegen vorderhand nur aus dem 
Budaer Palast vor. In den Fundstücken 
können wir die Kopien der 1. und 2. Kachel
typen des obenbesprochenen Ofens erkennen, 
ihre Reliefierung ist verschwommener. Im 
Verhältnis zur ersten Gruppe sind die übrigens 
ganz identischen Konturen der Figuren um 
20% kleiner, also hat der Töpfer seine Ab
drücke von fertigen Exemplaren verfertigt. 
Die so gewonnene neue Form ergänzte er 
jedoch stellenweise mit neuen Einzelheiten 
und Ziermotiven: Knöpfe schmücken Sam
sons Kleid an Brust und Ärmeln, rings um den 
schreitenden Löwen wuchert üppiges Laub
und Rankengeflecht. Das glasierte Exemplar 
ist natürlich ebenfalls kleineren Formats, 
doch wurden in den Details keine Änderungen 
vorgenommen (Abb. 21, 3). 

Gruppe III 

Die drit te Kachelgruppe aus der Zeit der 
Anjoukönige unterscheidet sich ganz ent
schieden von den vorangehenden, und ihre 
Trennung" von den ersteren stösst auf keine 
Schwierigkeiten. Eine Rekonstruktion der 
ursprünglichen Ofenform ist gegenwärtig lei
der dennoch unausführbar, da wir gewisse, 
zu diesem Zweck unentbehrliche Kacheltypen 
(Eckkacheln, oberer Abschluss) entweder noch 
nicht kennen oder in allzu fragmentarischen 
Resten besitzen. Für die Zusammengehörig
keit der im weiteren angeführten Stücke 
bürgt aber die Tatsache, dass diese beinahe 
immer in Funden gleicher Zusammensetzung 
vorkamen. Die Kacheln sind aus einem stark 

mageren roten oder rötlich grauen Scherben 
hergestellt und zeichnen sich durch eine ausser
ordentliche Vielfalt in der Glasierung aus 
(dunkelgrüne, erbsengrüne, olivengrüne, gold
gelbe, bräunlich gelbe oder rotbraune Blei
glasur bedeckt die zum selben Typus gehören
den Exemplare). 

Zu dem unteren Ofenkörper mochten die 
mit einfacher Umrahmung versehenen quadra
tischen Tafelkacheln gehört haben, die mit dem 
ununterbrochenen Muster der Anjoulilien ge
schmückt sind (Typus 1, Abb. 22 ; H. : 20 cm). 
Die unterste Reihe des Oberbaus bestand viel
leicht aus den quadratischen Tafelkacheln, 
an denen im gespaltenen, nach rechts geneigten 
Wappenschild die ungarischen Balken und 
die Anjoulilien zu erkennen sind (Typus 2, 
Abb. 23 ; H. : 25 cm). Über dieser Reihe konnte 
sich jene Reihe hingezogen haben (falls man bei 
der Zusammensetzung der Kacheln auf die 
heraldische Anordnung geachtet hat) , deren 
grosse Tafelkacheln mit der Helmverzierung 
der Anjous geschmückt waren: Kübelhelm 
gekrönt, mit aus der Krone zwischen zwei 
Federn herauswachsendem Straussenkopf, ein 
Hufeisen im Schnabel haltend (Typus 3, 
Abb. 24 ; H. : 47 cm). 

Schon bisher Avurden Masswerkfragmente 
gefunden, die, in gleichen Farben gehalten, 
die obere Reihe, sodann die Krönungsreihe 
gebildet haben ; die Grössenverhältnisse und 
Art ihrer Ornamentik können jedoch infolge 
der geringen Zahl der Scherben einstweilen 
nicht festgestellt werden. Die Ausgestaltung 
der Krönung dürfte der in der Gruppe I 
vorgeführten Anordnung ähnlich gewesen sein, 
mit gleicher gekrempten, knopfartigen Endi
gung der Kachelspitzen. 

Von den mit Lilien geschmückten quadra
tischen Tafelkacheln und den durchbrochenen 
Mass Werkstücken wurden auch unglasierte 
graue Exemplare in denselben Formaten her
gestellt (Abb. 22). 

Die einzelnen Kacheltypen des Ofens kamen 
bis jetzt aus dem Palast von Buda (Typus 
1—3), aus dem Palast von Visegrád (Typus 1) 
und aus dem Primatenpalast von Esztergom 
(Typus 1) zum Vorschein. Aus dem im Zusam
menhang mit den Topfkacheln erwähnten 
Pester Palast stammen Masswerkfragmente 
und eine Kachel mit Helm Verzierung (Abb. 
24). Infolgedessen können wir es als sicher 
annehmen, dass das königliche Haus in Pest 
bereits zur Zeit Ludwigs des Grossen exi
stierte. 

* 

Neben den angeführten Stücken kennen 
wir im Denkmalmaterial auch weitere Kacheln 
aus dem 14. Jahrhunder t , die in die drei 
Gruppen nicht eingeordnet werden können. 
Stil, Material und Dimension deuten auf eine 
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wahrscheinliche Zugehörigkeit zu anderen 
Öfen, deren Bestandteile bisher nur in ganz 
geringer Zahl zum Vorschein gekommen sind. 

Der einen Gruppe gehören die im unteren 
Palast von Visegrád7 geborgenen Scherben
fragmente an. Die weissen Scherben sind mit 
einer grasgrünen Glasur bedeckt, als Verzierung 
tragen sie das nach rechts geneigte, gespaltene 
Wappenschild mit Balken und Lilien bzw. 
die Helmverzierung der Anjous, den Straussen-
kopf mit dem Hufeisen im Schnabel. In ihren 
Massenverhältnissen sind diese Kacheln klei
ner als die der drit ten Gruppe. Der Umstand, 

von den Wappenkacheln einzelne bereits 
durchbrochene Muster aufweisen, verrät die 
grössere Handwerksfertigkeit und Geübtheit 
des Meisters. 

Die mit grünlichbrauner Glasur bedeckte, 
von einem doppelten Kreis und Ranken
schmuck eingefasste kleine Kachel der Figur des 
springenden Hirsches (Abb. 25 ; H. : 17 cm) 
aus dem Budaer Palast kann auf Grund der 
Fundumstände in jene Epoche datiert werden; 
ihr Gegenstück mit der nach rechts ausschrei
tenden Tierfigur mit Mähne in identischer 
Einrahmung kam aus dem Schloss von Pomáz 
zum Vorschein (Abb. 26). Möglicherweise 
gehörten die zwei Typen zum Ofen der Gruppe 
I. und bildeten als Randstücke dessen unterste 
Reihe (der fragmentarische Zustand lässt 
die Feststellung nicht zu, ob ihre Breiten
masse eine derartige Verwendung zuliessen) ; 
dem Stil nach könnten sie jedenfalls in einen 
solchen Zusammenhang gebracht werden. 

Die in mehreren Farben (mit olivengrüner 
und erbsengrüner Glasur) vorliegenden Ka
cheln aus Buda dürften schon im 14. Jahr
hundert entstanden sein. Sie zeigen eine 
gekrönte Nixe und im Hintergrund sich der 
Mitte zu neigende Blumen, der untere Teil 
ist mit einem Krebs ausgefüllt (Abb. 27; 
H.: 17 cm). Von ähnlicher, schwächerer 
Zeichnung und verschwommeneren Musters 
ist das Bruchstück von Visegrád8, auf dem in 
einer aus Masswerk und Fialen ausgestalteten 
Umrahmung der Helm mit dem Straussen-
kopf zu sehen ist. 

Hier sei bemerkt, dass in dem aus dem 
königlichen Quartier in Pomáz stammenden 
Fundbestand auch noch andere Kacheln des 
14. Jahrhunderts vorkommen ; ihre Eigenart 
jedoch und die von ihnen aufgeworfenen anders
gearteten Probleme erfordern eine eigene 
Abhandlung. 

Zeit- und Werkstattfragen 

Die sich auf Zeit und Umstände der Her
stellung der bisher vorgeführten Kacheln 
beziehenden Daten können im folgenden 
zusammengefasst werden. Von den Ofen
kacheln der Gruppe I. kamen — in Begleitung 

von Haüskeramik aus dem 13.—14. Jahr
hundert sowie von der Münze, die zwischen 
1372—1382 im Umlauf war — die Typen 
7 und 9 im unteren Palast von Visegrád aus 
der 10. Schicht des oberen nördlichen Hofes 
als eine geschlossene Fundgruppe zum Vor
schein. Das Fragment einer Krönungskachel 
fand sich aber zusammen mit keramischen 
Erzeugnissen aus dem 13.—14. Jahrhundert 
in dem schon früher zugeschütteten kleinen 
Felskeller, der sich unter einem der Gemächer 
des Beatrixflügels dahinzog. Von den Budaer 
Fundstücken der Gruppe lagen die Exemplare 
mit dem Drachen und der Samsondarstellung 
in der vom Ende des 14. Jahrhunderts stam
menden Aufschüttung (2. Schicht) des Wein
kellers neben dem »Csonka«-Turm; ein anderes 
Fragment aber neben der zum nördlichen 
Torturm gehörenden Grundmauer des östli
chen Zwingers, in Begleitung von Keramik 
des 13.—14. Jahrhunderts und von Denaren 
(1382—1385). 

Die Exemplare der Gruppe I I kamen in 
Buda in der untersten Schuttschicht des zwei
ten, dem »Csonka«-Turm vorgekg®reen*Efofes, 
mit Münzen aus dem 14. Jahrhunder t bzw. 
aus den untersten Schichten des östlichen 
Felshofes zusammen mit einem Münzfund 
aus der Sigismundzeit zum Vorschein (8.—9. 
Schicht). 

Die in die Gruppe III . verwiesenen Stücke 
aus der Burg von Buda lagen in den Schichten 
1—4 des Weinkellers neben dem »Csonka«-
Turm, begleitet von Keramik aus dem 14. 
Jahrhundert , und in der während des Turm
baus zugeschütteten Schicht bzw. neben der 
Grundmauer des Turmes ; andere Exemplare 
wieder fanden sich in den schon erwähnten 
Schichten neben dem nördlichen Torturm; 
von letzter Fundstä t te s tammt auch die 
Kachel mit der Hirschfigur. 

Die Begleitfunde scheinen sämtlich zu 
bezeugen, dass die Öfen zu Beginn der Regie
rung Sigismunds, spätestens aber im letzten 
Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts bereits nieder
gerissen wurden, dass also die Öfen den 
Palästen der Anjous zugehörten. Diese Zeit
bestimmung wird auch von den Ergebnissen 
der Stilanalyse unterstützt ; besonders die 
figuralen Details der Gruppe I. u. a. die klei
nen Statuen oder die Bekleidung Samsons 
tragen Merkmale an sich, die bezeichnend 
für die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts 
sind. Bei Gruppe III legen auch die dargestell
ten Wappen dasselbe Zeugnis ab. 

Aus den technischen Eigenarten der vor
geführten Kacheln können wir die Schluss-
folgerung ziehen, dass wir bezüglich ihrer 
Herstellung zumindest mit vier verschiedenen 
Meistern bzw. Töpferwerkstätten zu rechnen 
haben. Die Werkstät te der ersten Gruppe 
verwandte einen rot gebrannten Ton und 
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kannte lediglich die ohne Engo.be aufgetragene 
gelbe Bleiglasur; dagegen finden wir bei einer 
anderen Gruppe nur weissen Scherben. Der 
Meister der zweiten Gruppe verfügte nicht 
über eigene Modelle und half sich, indem er 
sich Abdrücke von fremden Werken ver
schaffte. Die Werkstat t des dri t ten Meisters 
besas.s bereits eine Reihe von Scherben- und 
Glasurarten. 

Noch auffallender treten die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Meistern hervor, wenn 
wir die Werke von der plastischen Seile aus 
betrachten. Der Meister des ersten Ofens ist 
mit dem ausführenden Töpfermeister iden
tisch: die in die Nischen gestellten Ritter
figuren sind selbständige Werke der Klein
plastik, frei geformt und nicht mit Hilfe eines 
Models verfertigt. Ebenfalls Spuren freier 
Modellierung tragen die Kacheln mit der 
Samsonszene und mit dem Drachen. Samsons 
Haare, die Zähne des Drachen wurden durch 
Einschnitte in den weichen Ton wieder
gegeben, die Ohren wurden hinterher angeklebt, 
die Augen und Verzierungen der Bekleidung 
entstanden auf ebendieselbe Weise aus auf
gesetzten kleinen Kügelchen. Besonders der 
Drachenkopf zeugt für das künstlerische 
Können des Meisters; hinter seinem indivi
duellen Wert steht — sei es in Form von 
Anregungen seitens gewisser Vorbilder oder 
von einer bereits ausgebildetem Werkstatt
praxis — die im Blühen begriffene ungarische 
Skulptur des 14. Jahrhunderts . 

Der Meister der zweiten Gruppe vermochte 
keine selbständigen Kompositionen zustande 
zu bringen, während er aber die Fehler der 
abgedrückten Form ausbesserte, fügte er 
weitere Verzierungen hinzu, in denen sich 
das »Horror vacui«, die charakteristische 
ornamentalischc Anschauungsweise, geltend 
macht. 

Der Meister der drit ten Gruppe gebrauchte 
neben den Masswerkselementen nur heraldi
schen Schmuck und vermied die figuralen 
Kompositionen. Seine zeichnerische, wenig 
hervortretende Plastik ergibt ein ausgereiftes, 
dekoratives Gesamtbild. 

Auch in thematischer Hinsicht treten die 
Unterschiede hervor. In der Ausgestaltung 
des ersten Ofens verweist nichts auf die Person 
des Bestellers; die Bilder passen sich der allge
meinen höfischen Atmosphäre der Zeit an. 
Dargestellt werden Jagdszenen und biblische, 
allegorische Themen und auch diese in einer 
für die höfische Kunst bezeichnenden Kon
zeption: Samson ist nicht mehr die typische 
Gestalt des Alten Testamentes, er erscheint 
mit Krone und Sporen und selbst sein Gegner 
im Kampf, der Löwe, wird durch die Krone 
aus der biblischen Vergangenheit in die 
Märchenthemen der Ritterwelt versetzt. Nach 
den bisher geborgenen Funden dürfte der 

Ofen nur in zwei Exemplaren gebaut worden 
sein, und zwar für Buda und für Visegrád. 

Der Ofen der dritten Gruppe — und andere, 
heute nur zum Teil bekannte Stücke —• ver
weisen entschieden auf den königlichen Auf
traggeber : abgesehen Von den gebräuchlichen 
Kacheln mit Mass werkschmuck, t r i t t überall 
das königliche Wappen — oder wenigstens 
Elemente desselben — auf. Für eine bereits 
bedeutende Werkstat tübung hinsichtlich der 
technischen Aufgabe im engeren Sinn zeugen 
bei dieser Gruppe der Reichtum in den ver
wendeten Glasurarten und der Umstand, dass 
von den besprochenen Typen dieser Ofen
typus in den zahlreichsten Exemplaren her
gestellt wurde: ausser den in den Palästen 
von Buda und Visegrád aufgestellten ver
schiedenfarbigen Stücken kamen auch Exem
plare in die Burg von Esztergom und in das 
königliche Haus von Pest. 

Zur Zeit besitzen wir keine Daten als 
Handhabe, um die Zeit der Herstellung näher 
zu bestimmen und die Frage beantworten zu 
können, wo sich die betreffenden Werkstät ten 
befanden. Die mittelalterliche ungarische 
Töpferkunst beginnt gegen Anfang des 14. 
Jahrhunderts über die engen Rahmen der 
Hausindustrie hinauswachsend, ein selbständi
ges Leben zu führen und darin spielten, dem 
Zeugnis der Funde gemäss, die höfischen 
Mittelpunkte eine ausschlaggebende Rolle. 
Die für alltägliche Gebrauchszwecke dienende 
Keramik zeigt aber einstweilen keine Zusam
menhänge mit jenen Werkstätten, in denen 
unsere Öfen entstanden waren. Im 14. Jahr
hundert verfertigt die mitteleuropäische Töp
ferei kaum noch glasierte Gefässe. Vorderhand 
ist uns nur ein hervorragenderes Zentrum 
dieses Kunsthandwerks bekannt, das um 1300 
bereits mehrere Arten von Bleiglasuren ver
wendet hat: die Wiener Töpfermeister.9 Es 
liegt somit die Vermutung nahe, dass die 
ersten Öfen bei ihnen bestellt wurden, noch 
wahrscheinlicher aber ist, dass die Anziehungs
kraft eines der glänzendsten mitteleuropä
ischen Höfe der Zeit, der eine Bautätigkeit 
gewaltigen Umfangs zu entfalten begriffen 
war, auch Wiener Töpfermeister in unsere 
Heimat lockte, wro — für längere oder kürzere 
Zeit — eine königliche Werkstät te ins Leben 
gerufen wurde. Bei der Herstellung der Öfen 
nahmen jedenfalls mehrere Meister nacheinan
der Teil, zwischen ihnen können weder stili
stische noch technische Zusammenhänge nach
gewiesen werden. Da wir keine authentischen 
Wiener Ofenkacheln aus dem 14. Jahrhunder t 
kennen, kann auf diese Frage keine befriedi
gende Antwort gegeben werden. Zu betonen 
ist, dass die besprochenen Öfen — die ersten 
Exemplare in Ungarn — in der technischen 
Lösung und Konstruktion ihres Aufbaus be
reits die vollentwickelten Formen des goti-
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sehen Ofens zeigen, was aber nur das Ergebnis 
einer langen, sich vererbenden Werkstatt
praxis sein kann. Eine solche aus der Ent
wicklung der ungarischen Keramik allein 
abzuleiten, ist nicht möglich. 

ÖFEN AUS DEN PALÄSTEN DES KÖNIGS 

SIGISMUND 

Gruppe I 

In die erste Kachelgruppe der Sigismund-
epoche haben wir acht Kacheltypen verwiesen. 
Den Beweis für ihre Zusammengehörigkeit 
sehen wir in den Zusammenhängen, die zwi
schen ihren Grössenverhältnissen und ihrer 
technischen Ausführung bestehen. Sämtliche 
Kacheln wurden aus sehr magerem grau-
weissem, manchmal graurosa und mit erbsen
grüner Bleiglasur überzogenem Ton herge
stellt. Daneben kommen auch einige Kacheln 
mit goldgelber oder dunkler grasgrüner Glasur 
vor (Typus 1—4, 6), von einigen kennen wir 
auch unglasierte graue Stücke (Typus 1 und 3). 

Zum ersten Typus gehören quadratische 
Tafelkacheln, in deren ungegliederten Leisten
rahmen das mit den ungarischen Balken und 
dem Brandenburger Adler gevierte Wappen 
Sigismunds ohne Wappenschild zu sehen ist 
(Abb. 28; H.: 26 cm). Die nächstfolgende 
quadratische Tafelkachel bringt die Illustra
tion einer Tierfabel : aus dem stilisierten felsi
gen Gelände wächst in der Mitte des Bild
feldes eine Eiche, dessen breit ausladende, 
mit dichtem Blattwerk und Eicheln beladene 
Äste das ganze Feld ausfüllen. Links, teils vom 
Felsen bedeckt ist ein Hase, rechts die Gestalt 
eines Igels zu sehen (Abb. 30 ; H. : 26 cm). 

Den drit ten Typus stellt eine Kachel vor, 
die im Vergleich zu den vorigen halbe Breiten
masse aufweist und deren Fläche von vier 
Weinranken und Blättern mit einer Weintraube 
in der Mitte ausgefüllt wird (Abb. 29). Auf 
dem vierten Typus mit gleichen Grössen
massen schmückt eine tanzende bärtige Ge
stalt das Bildfeld in einem geschlitzten Ge
wand mit bis zum Ellbogen reichenden weiten 
Ärmeln und einem Dolch im Gürtel (Abb. 31). 
Die halbdimensionierten Kacheln sind, nach 
dem Zeugnis einiger Bruchstücke, die für die 
Eckkacheln der beiden ersten Kacheltypen 
angefertigte Seitenkacheln. 

Den fünften Typus bildet eine Kachel 
grossen Formats, an ihrer zylindrisch gewölb
ten Rückseite mit ovaler Feueröffnung ver
sehen. Im Spiegel mit schräg geschnittener. 
Umrahmung über dem gevierten Wappen
schild mit den ungarischen Balken und der 
böhmischen Löwen, ein nach rechts gewendeter 
geschlossener Helm gekrönt, mit aus der 
Krone wachsenden Federn. Gegenüber der 
Helmkrone, über ihr eine nicht zu entneh

mende Darstellung, vielleicht das Abzeichen 
eines Ritterordens, füllen die Fläche aus 
(Abb. 32; H.: 42 cm). 

Den sechsten Typus bilden die Kacheln mit 
zylindrisch gewölbter Rückseite und durch
brochener, masswerkverzierter Vorderseite, in 
deren Feldern über den zwei Spitzbogen Kreis 
mit Dreipässen zu sehen sind. Zwei Varianten 
des Typus mit identischen Dimensionen und 
Kleeblattmasswerk in vier- bzw. fünffacher 
Unterteilung geschmückt sind bekannt (Abb. 
3 3 ; H.: mit Genauigkeit noch nicht fest
stellbar). Der siebente Kacheltypus kommt 
wiederum in zwei Abwandlungen vor: es 
sind dies zylindrisch gewölbte Kachelrücken, 
auf deren mit durchbrochenem Masswerk 
geschmückten Vorderseiten Kleeblattmass-
werke in Wirbelform angeordnet das runde 
Feld über drei Spitzbogenstellungen ausfüllen 
(Abb. 35 ; H.: 40,5 cm). 

Den achten Typus vertreten die dreiecki
gen Kacheln der Krönung mit Fischblasen 
in Wirbelform ornamentiert (Abb. 34 ; H. : 
28 cm). Unter den Krönungskacheln kommen 
durchbrochene oder blendmasswerkverzierte 
Exemplare gleicherweise vor; die mit Blend
masswerk geschmückten Stücke waren wahr
scheinlich am weniger sichtbaren Rückenteil 
des Ofens angebracht. 

Für die Zusammengehörigkeit der acht 
aufgezählten Typen sehen wir auch eine 
Bestätigung in einigen gemeinsamen Stil
merkmalen. So offenbart sich z. B. dieselbe 
Eigenart in der Behandlung des unteren Teiles 
des geschlitzten Gewandes, das die tanzende 
Figur des vierten Typus t rägt , sowie in der 
Helmverzierung mit Federn des fünften Typus. 
Nebst den verschwommenen Einzelformen kön
nen wir dieselbe Hand in der sicheren Zeich
nung das die Fläche ausfüllenden Reliefs 
ebenfalls erkennen. 

Die Kachelserie, die als vollständig gelten 
kann, bot die Möglichkeit zur Rekonstruktion 
der vermutlichen Form des Ofens (Abb. 3 6 ; 
H.: 252 cm). Der Umstand, dass die oberste 
Reihe des sich verjüngenden zwölfeckigen 
Oberbaus mit acht Krönungskacheln gleich-
massig und lückenlos abgeschlossen werden 
konnte, spricht ebenfalls für die Richtigkeit 
der Zusammenstellung. Auch an diesem Ofen 
kann beobachtet werden, dass die höher 
angebrachten Kacheln, die also aus der Nahe 
nicht betrachtet werden können, nur hinsicht
lich der Gesamt Wirkung wichtig sind, die 
Behandlung der Details ist oberflächlicher 
und die Modellierung weniger sorgfältig. 

Nach den vorläufig bekannten Funden 
s tand der Ofen an fünf Stellen: im könig
lichen Palast von Buda (wo wir die Kacheln 
sämtlicher Typen gefunden haben), im könig
lichen Haus des Pester Castrums (Typus 1, 
und 3 aus unglasierten grauen Scherben), 
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im unteren Palast von Visegrád, im könig
lichen Schloss von Nyék (Typus 3 und 5) 
und in der Burg von Esztergom (unglasierte 
Exemplare des 1. Typus). 

Gruppe II 

Auch der Kachelbestand der Gruppe II 
aus der Sigismundepoche kann nur anhand 
der Untersuchung der Werkstattverfahren 
voneinander gesondert werden. Die sechzehn, 
im weiteren vorgeführten Typen gehören in 
diesem Fall zu mehreren, aus verschiedenen 
Kachelarten gebauten Öfen. Zum Überfluss 
war je ein Ofentypus selbst in mehreren 
Exemplaren und in verschiedenen Farben 
angefertigt worden. Die Möglichkeiten der 
Farbengebung durch Bleiglasuren wurden von 
den Meistern dieser Gruppe weitestgehend 
ausgenutzt. Bisher haben wir sieben ver
schiedene Farben (gelblichweiss, goldgelb, grün, 
fahles erbsengrün, braun, schokoladebraun, 
unglasiertes weiss) auf den Kacheln vorgefun
den ; bei Typen, die in weniger Exemplaren 
erhalten blieben, finden wir von diesen Farben 
selbstverständlich nur zwei oder drei Abwand
lungen. Von den verwendeten Glasurfarben 
kommen zwei Farben nur auf Typen dieser 
Gruppe vor; das mit Eisenoxyd gefärbte 
Schokoladebraun und das beinah farblose 
gelblichweiss (letzteres kommt mit Ausnahme 
der drei Typen 4, 10 und 14 auf sämtlichen 
Typen vor). Die Kacheln wurden aus sehr 
magerem, graurosa, rötlich grauem oder gräu-
weissem Scherben hergestellt. 

Typus 1.: quadratische Tafelkachel, auf 
der Vorderseite in ungegliedertem Leisten
rahmen Wappenschild des Königs Sigismund 
geviert, mit ungarischen Balken und dem 
Brandenburger Adler und dem sich um den 
Schild windenden links gewendeten Drachen 
(Abb. 37 ; H. : 23 cm). 

Typus 2. : eine Variante der bereits bekann
ten Tierfabelillustration mit den Gestalten des 
Hasen und des Igels zu beiden Seiten der 
stilisierten Eiche. Weicht in kleineren Einzel
heiten vom Typus 2. der Gruppe I. ab (Abb. 
39 ; H.: 23 cm). 

Typus 3.: Quadratische Tafelkachel, im 
leistenumrahmten Spiegel hinter zinnengekrön
ter Burgmauer zu beiden Seiten ein Turm, in 
der Mitte Torturm mit auf Konsolen ruhenden 
Fialen und quergeteilten Fenstern. Die Ge
bäude sind von steilen Dächern bedeckt, 
welche in kugelförmige Bekrönung auslaufen 
(Abb. 40 ; H.: 23 cm). 

Typus 4. : Eckkachel mit gekrönter rechts
gewendeter Löwefigur, von halber Dimension 
obiger Kacheln. 

Typus 5.: Halb dimensionierte Eckkachel; 
Verzierung besteht aus vier Eichenblättern 
aus einem geraden Stab wachsend, unten mit 
zwei Frucht t rauben (Abb. 38 ; Br.: 13 cm). 
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Typus 6. : Oblonge Tafelkachel mit ovaler 
Feueröffnung an der zylindrisch gewölbten 
Rückseite. Die Vorderseite t rägt Sigismunds 
Wappen, geviert, mit ungarischen Balken und 
böhmischem Löwen. Im Feld oberhalb des 
Wappens Spitzbogenmasswerk mit Nasen, 
in beiden Bogenöffnungen je eine Halbfigur. 
Der Wappenschild wird von je einer in den 
Ecken der unteren Zone sitzenden grotesken 
Gestalt gehalten (Abb. 41; EL : 41 cm). 

Typus 7.: Oblonge Kachel mit zylindrisch 
gewölbter Rückseite und durchbrochener, 
mass werk verzierter Vorderseite. Dekoration : 
im Zwickel über zwei Kleeblattspitzbogen im 
Kreis sieben strahlenförmig angeordnete 
Fischblasen (Abb. 42 ; H. : 42 cm). 

Typus 8.: nur aus Bruchstücken bekannte 
Kachel mit zylindrisch gewölbtem Rücken 
und durchbrochenem Masswerk geschmückter 
Vorderseite. Im unteren Drittel ist der Ver
teiler der Spitzbogen von einem Querstab 
versteift. 

Typus 9.: Dreieckige Krönungskachel mit 
durchbrochenem Dekor: im Kreis des Dreiecks 
neun strahlenförmig angeordnete Fischblasen 
mit je zwei Fischblasen in den Ecken. Der 
Giebelschmuck der Kachel ist unbekannt 
(Abb. 43 ; Br. : 31,4 cm). 

Typus 10.: Quadratische Tafelkachel, in
nerhalb des ungegliederten Leistenrahmens 
in schmaler Vierpasseinfassung Greifgestalt 
mit erhobenen Klauen (Abb. 44 ; H. : 23,6 
cm). 

Typus 11.: Zur Kachel des 10. Typus ge
hörende Eckkachel halben Breitenmasses, 
mit Erdbeeren und Blät tern auf S-förmig 
gebogener Ranke verziert. Der Typus kommt 
auch als selbständige Frieskachel vor, in der 
Form einer Tafelkachel mit zylindrisch ge
wölbter, aber auch mit einfacher Rückseite 
(Abb. 45; H.: 23,7—24,4 cm). 

Typus 12.: Quadratische Tafelkachel mit 
Vierpass-Schmuck, die in Blumenknospen 
endet, in den Ecken je eine Rose mit fünf 
Kronenblättern (Abb. 47; H.: 27 cm). 

Typus 13. : Oblonge Tafelkachel mit ovaler 
Feueröffnung an der zylindrisch gewölbten 
Rückseite. An der Vorderseite in etwas nach 
links geneigtem Wappenschild aus der Krone 
wachsende Tierbeine, über dem Wappenschild 
geschlossener, rechtsgewendeter Helm, besetzt 
mit Tierkopf und Büffelhörnern. Den Hinter
grund füllt, der aus stilisierten Blättern ge
bildete Wappen mantel aus, die Ecken der 
oberen Zone schmücken stilisierte Pflanzen 
in Dreipassform (Abb. 48; H.: 40 cm). 

Typus 14. : Oblonge Kachel mit zylindrisch 
gewölbter Rückseite •• und durchbrochener 
Mass werk Verzierung. Über den beiden Spitz
bogenstellungen in kleinem Kreis Dreischneuss 
mit Kleeblatt in der Mitte (Abb. 49; H.: 
41,6 cm). 



Typus 15.: Gesimskachel; über Stab, 
Plattbändchen und Auskehlung Stabglied mit 
Nase. 

Typus 16.: Flach abgeschlossene Topf
kachel, geschmückt mit Mädchenkopf mit 
langem lockigem Haar mit Jungfrauenkranz 
(Abb. 50); kommt auch in der Form von 
Krönungskacheln vor (Abb. 51). 

Von den angeführten Typen gehörten die 
ersten neun Kacheln vermutlich zum selben 
Ofen. Die ersten fünf Typen dürften zu den 
Reihen des Feuerraumes gehört haben, nebst 
ihren übereinstimmenden Grössen kommt der 
diesbezügliche Zusammenhang auch darin zum 
Ausdruck, dass beispielsweise die Eckkachel 
mit Eichenblättern, deren raumfüllender 
Blattschmuck der Darstellung der Tierfabel
szene entnommen ist, in manchen Fällen als 
ein an die Wappenkacheln angefügtes Eck
stück vorkommt. Von den für den Oberbau 
verwendbaren — in Vieleckform aufstellba
ren — Kacheln mit zylindrisch gewölbter 
Rückseite, sind die Formate der Typen 
6—8 zur Herstellung des Oberbaus geeignet 
(die Wappenkachel des Typus 13 mit den 
Löwenbeinen sind dazu allzu breit und bilde
ten höchstwahrscheinlich Bestandteile des 
anderen, aus den Kacheln des Typus 12, 
erbauten Ofens). Die Bekrönung des Ofens 
konnte aus den Kacheln des Typus 9 zusam
mengestellt werden (Abb. 52; H.: 243 cm). 

In der Herstellung der Kachelmodel dürf
ten sogar mehrere Meister teilgenommen ha
ben. Wir glauben, dass der Kopist der Tier
fabelszene die Kacheln mit dem Drachenordens
wappen und mit der Burgdarstellung aus
geführt hat und dass ein anderer Meister am 
Muster der plastisch feiner durchgebildeten 
Wappenkacheln mit den Löwenbeinen, Greif 
und Vierpass-Schmuck des Typus 12 gearbeitet 
hat . In den Ecken der Wappenkachel endigen 
nämlich die Dreipässe in derselben Art, 
wie wir es im Vierpassdekor der quadratischen 
Kachel beobachten können (Abb. 47—48). 

Die einzelnen Stücke der Gruppe sind bisher 
aus sechs Stellen bekannt: aus dem Palast 
von Buda (alle Typen), aus dem Jagdschloss 
von Nyék (Typus 2—3, 10 und 16), aus dem 
unteren Palast und der Zitadelle von Visegrád 
(Typen 1, 2 und 16), aus dem Schloss von 
Pomáz (Typen 1 und 12) und endlich aus dem 
Steinhaus der Gemeinde von Baracs (Typen 
6 und 12; Abb. 46). 

Gruppe III 

Der sehr magere weisse Scherben der 
Kacheln dieser Gruppe ist mit grasgrüner, 
erbsengrüner und goldgelber Bleiglasur über
zogen. Einer der Typen kommt ausserdem 
noch in zitronengelber Färbung vor. 

Typus 1. : Quadratische Kachel mit runder, 
schüsseiförmiger Rückseite, die Vorderseite 

t rägt die Burgdarstellung der ersten Gruppe, 
in g itterwerkartig durchbrochener Ausführung 
(Abb. 53; H.: 24,5 cm). 

Typus 2.: Oblonge Kachel mit zylindrisch 
gewölbter Rückseite, an der mit durchbroche
nem Gitterwerk verzierten Vorderseite über 
zwei Spitzbogenstellungen mit Nasen, im 
Kreis eingeschriebener Vierpass, darüber läuft 
der dreieckige Abschluss in einen steilen, 
dachförmigen Aufsatz aus; zu beiden Seiten 
der Masswerke je ein mit Tor, Fenster und 
Erker ausgestatteter spitzer Turm; die Turm
spitzen schmücken kugelartige Bekrönungen 
(Abb. 54; H.: 36,5 cm). 

Typus 3.: Oblonge Kachel mit zylindrisch 
gewölbten Rücken, an der durchbrochenen 
Vorderseite über zwei Spitzbogen mit Klee
blattmuster und im Kreis zwölf strahlen
förmig angeordnete Fischblasen (H.: 36,5 cm). 

Typus 4.: Eckkachel, ausgebildet aus der 
Verbindung der vorangehenden zwei Typen; 
an der Ecke frei modellierte gewundene Seil
verzierung (Abb. 55). • 

Typus 5.: Gegiebelte Krönungskachei irrit 
zylindrisch gewölbter Rückseite, die durch
brochene Verzierung der Vorderseite besteht 
aus Masswerk über zwei Spitzbogen (nur aus 
Bruchstücken bekannt; H.: etwa 46 cm). 

Auf die Zusammengehörigkeit der Typen 
2—3 verweist der zusammengebaute Typus 4; 
und Typus 1 dürfte trotz der Übereinstim
mung in der Verzierung nicht zum Ofen 
der Gruppe I I gehört haben, da er nur in den 
hier angeführten Farben vorkommt. Die 
durchbrochene Ausführung und die Grössen-
verhältnisse bezeugen ebenfalls, dass neuer
dings der schon bestehende Kachelmodel im 
Lauf der Herstellung dieser Kacheln ganz 
eigenster Fassung verwendet wurde. Während 
des Durchschneidens des noch weichen Tons 
unterlagen gewisse Details geringen Modifi
kationen. Die hier angeführten Kacheltypen 
haben wir vorläufig nur im Budaer Palast 
gefunden, ein Kachelfragment aber (Typus 1) 
kommt auch unter den Funden des unteren 
Palastes von Visegrád vor. 

Gruppe IV 

Die in diese Gruppe eingeordneten Kacheln 
kommen in mehreren Ausführungen vor; 
die aus einem roten Scherben verfertigten 
Exemplare wurden mit einer gelblich braunen 
Bleiglasur überzogen, während die grasgrün, 
erbsengrün und zitronengelb glasierten Exem
plare identischen Musters aus weissem Scher
ben sind. 

Typus 1.: Auf der Vorderseite der quadra
tischen leistenumrahmten Tafelkachel eine ge
krönte, ihre Fischschwänze haltende Nixe 
in enggeknöpftem Leibchen mit Halskragen 
und kurzem Faltenrock (Abb. 56; H.: 25 cm). 



Typus 2. : Auf der Vorderseite der quadra
tischen Tafelkachel Krone zwischen zwei Dra
chen, die sich an den Hälsen umschlingen, 
in der unteren linken Zone ein Hase, rechts 
die Gestalt eines Jagdhundes (Abb. 57; 
H.: 25 cm). 

Typus 3.: Auf der quadratischen Tafel-
kachel linksgewendeter gekrönter Löwe mit 
Doppelschwanz (Abb. 58; H.: 25 cm). 

Typus 4. : Auf der Vorderseite der quadra
tischen Tafelkachel im Wappenschild rechts
gewendeter Adler, um das Wappenschild 
windet sich ein Drachen (Abb. 59; H.: 27 cm). 

Die Typen dieser Gruppe werden miteinan
der durch die ihnen allen gemeinsame stark 
dekorative, die Flache gut ausfüllende und 
dennoch nicht gedrängte Komposition verbun
den sowie durch die aus dem Hintergrund scharf 
hervortretende reine Zeichnung ihres Reliefs ; 
auch die Gleichheit der Kronen von Nixe 
und Löwe weisen auf dieselbe Hand. 

Die Typen sind bisher an drei Fundorten 
zum Vorschein gekommen: im Palast von 
Buda (Typus 1—3), im Jagdschloss von Nyék 
(Typus 1—4) und im Schloss von Pomáz 
(Typus 3). Von der mit dem Drachenorden 
geschmückten Wappenkachel wurde sogar 
eine Kopie für einen Ofen im Budaer Palast 
hergestellt. Aus dem neueren Model konnte 
man nur mehr um 8% kleinere Abdrücke als 
das Original verfertigen; auch die Zeichnung 
wurde undeutlicher und die Fehler an manchen 
Stellen durch neue Modellierung ausgebessert 
(Abb. 60; IL: 24,2 cm). 

Gruppe V 
Die hier gruppierten Stücke sind aus rotem 

Scherben mit grasgrüner, dunkelgrüner bzw. 
brauner Bleiglasur. 

Typus 1.: Auf der quadratischen Tafel
kachel Wappenschild geviert, mit drei Balken 
und drei sechszackigen Sternen und den um 
den Schild gewundenen rechtsgewendeten 
Drachen: das Wappen der Cillei (Abb. 61; 
H. : 26,5 cm). 

Typus 2. : Auf der quadratischen Tafel
kachel in geviertem Wappenschild Kelch 
mit Fuss in Kleeblattform (?) und eine aus 
der Krone wachsende geflügelte Tiergestalt; 
um den Schild windet sich ein Drache (Abb. 
62; H.: 26,4 cm). 

Typus 3. : Auf der Vorderseite der quadra
tischen Tafelkachel im Wappenschild die 
Halbfigur eines bärtigen Mannes mit langem 
Haar, mit der Rechten seinen Bart haltend, 
mit der linken Hand ein Buch an die Brust 
gedrückt, in einem dicht geknöpften und mit 
ringförmig angeordneten Nähten verzierten 
Gewand. Oberhalb des Wappenschildes Bi
schofshut. Der Hintergrund ist mit kleinen 
Kreisen gemustert. Wappen von Georg Pálóczi 
(Abb. 63; EL: 26 cm). 

Typus 4.: Eckkachel von halber Breite 
und mit vorigem Typus übereinstimmender 
Höhe, in deren Spiegel die Gestalt eines Rit ters 
in Panzerhemd und Brustharnisch dargestellt 
ist; an den breit gespreizten Füssen trägt er 
lange Sporen. Seine Rechte hält eine Lanzen
fahne, die Linke eine Tartsche mit Doppel
kreuz (Abb. 64; H.: 26,4 cm). 

Typus 5.: Grössere, nur aus Fragmenten 
bekannte Kachel, an der das gevierte Wappen
schild zu sehen ist (vermutlich der böhmische 
Löwe und die ungarischen Balken), mit dem 
um den Schild sich ringelnden Drachen und 
dem geschlossenen Helm mit Zierde (Abb. 65). 

Typus 6. : Nur aus Fragmenten bekannte 
grössere dreieckige Krönungskachel mit Krab
ben an den beiden Seiten verziert. 

Die Zusammengehörigkeit dieser Gruppe 
ist durch den Umstand erwiesen, dass die 
Leistenumrahmungen der quadratischen 
Kacheln mit identischen Grössenmassen, im 
Inneren noch von einem schmalen Stab ge
säumt sind. Die verwendeten Muster waren 
von einem Meister ausgeführt, dessen bild-
hauerische Begabung besonders in der schwung
vollen Modellierung des Tieres im Drachen
ordenszeichen deutlich zutage t r i t t . Diese 
ragen unter den Kacheln mit ähnlichem The
menkreis weit hervor. Die Gestalt des könig
lichen Gefolgsmannes der Eckkachel übermit
telt t rotz der heraldischen Gebundenheit den 
Eindruck von Natürlichkeit. 

Die Kacheln dieser Gruppe dürften fűi
den gleichen Ofentypus angefertigt worden sein. 
Die Exemplare des Ofentypus wurden an 
sechs Stellen aufgestellt : im Palast von Buda 
(Typus 1—4 und 6), im Jagdschloss zu Nyék 
(Typus 2—3), im Schloss der Königin von 
Óbuda (Typus 1—2 und 5) im Schloss von 
Pomáz (Typus 2 und 5), vielleicht in Székes
fehérvár (Exemplar des Typus 4 im Fund
bestand des Museums von Veszprém; Abb. 66) 
und in Ete. 

* 

Ausser den besprochenen fünf grösseren 
Gruppen der Sigismundszeit kennen wir 
Kacheltypen, die auf Grund ihrer Fundum
stände oder Themen in die erste Hälfte des 
15. Jahrhunderts zu datieren sind. Da aber 
das Denkmalmaterial zum überwiegenden Teil 
der Vernichtung anheimgefallen ist, können 
sie vorläufig noch nicht in Gruppen geordnet 
werden. Die im weiteren angeführten Stücke 
dürften zu verschiedenen Öfen gehört haben 
und erst anhand von neuen Funden können 
die eventuell bestehenden Zusammenhänge 
zwischen ihnen beleuchtet werden. 

Zu allererst ist eine Kachel zu erwähnen, 
deren leistenumrahmtes Fläche von der Gestalt 
des Königs Sigismund ausgefüllt wird ; als 
Kopfbedeckung seine charakteristische Pelz-
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mutze, das liliengeschmückte Zepter und den 
Reichsapfel in der Hand. Die grösszügige 
Behandlung der Falten des für den Beginn des 
15. Jahrhunderts charakteristischen weitär-
meligen Gewandes verleiht eine besonders 
dekorative Wirkung der übrigens keineswegs 
von grossem plastischem Rönnen zeugenden 
Kachel, die ihr bescheidener Meister nach einer 
wohlbekannten Darstellung verfertigt haben 
dürfte. (Abb. 67; H.: 24,5 cm.) Das Material 
der Kachel ist ein rötlichgrauer Scherben mit 
schmutziggelber Bleiglasur überzogen; vor
läufig kennen wir sie nur aus dem Palast von 
Buda. Hingegen kam ein quadratischer Tafel
kacheltypus zahlreich vor, der mit dem charak
teristischen, die ungarischen Balken und den 
böhmischen Löwen führenden gevierten Wap
penschild Sigismunds geschmückt ist. Ihr 
Material ist ein feingeschwämmter hellrosa 
Scherben ; aus dem Budaer Palast kennen wir 
Exemplare mit goldgelber Glasur, während 
diejenigen aus dem Jagdschloss von Nyék 
grasgrüne und zitronengelbe Glasuren haben 
(Abb. 68 ; H. : 23 cm). Ein Budaer Exemplar 
fand sich in der untersten Schicht des Hofes 
neben der Kapelle (Schicht 8/c), was bestätigt, 
dass der Ofen, zu dem es gehörte, spätestens 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts beschädigt 
wurde.10 

An derselben Fundstä t te (Schicht 8) war die 
unglasierte Kachel aus gelblichweissem Scherben 
und mit zylindrisch gewölbter Rückseite, deren 
Vorderseite vom dreifachen Bandgeflecht der 
ineinander verschlungenen Wellenlinien in end
loser Musterung geschmückt ist. Blattähnliche 
Mass werkmotive bilden die Füllung der von den 
Flechten freigelassenen Fläche (Abb. 69; 
H.: 40 cm). Die Entstehungszeit der Kachel 
können wir auch in diesem Fal mit Hilfe der 
Begleitfunde derselben Fundschicht (u . a . ein 
Exemplar der Wappenkachel Sigismunds aus 
Gruppe I) in die erste Hälfte des 15. Jahr
hunderts datieren. Eine Parallele zu der im 
gotischen Kachelmaterial ungewöhnlichen Art 
des Dekors entdeckten wir in dem flachen 
Schnitzwerk am Rande eines gotischen Wand
schrankes (Abb. 70),11 und auch anhand dieses 
Beispieles sehen wir uns in unserer Vermutung 
bestärkt , dass wir die Meister des zu den Ka
chelmodeln benötigten Motivschatzes oft unter 
den namenlosen ungarischen Schnitzler-Tisch-

* lermeistern des Mittelalters zu suchen haben. 

Zeit- und Werkstattprobleme 

Nach Vorführung der Öfen aus der Sigis- • 
mundszeit und nach Zusammenfassung der 
Kacheltypen den Werkstät ten gemäss bleiben 
noch zwei wichtige Aufgaben zu lösen : erstens 
festzustellen, wann die betreffenden Stücke 
entstanden sind und zweitens sie in eine zeit
lich relative Reihenfolge zu bringen. 

Wir sind der Ansicht, dass die Kacheln 
der Gruppe I — d. h. ihr einziger. Ofentypus — 
am frühesten entstanden sind. Sowohl am 
Unterbau als auch am Oberbau des Ofens 
können wir das gevierte Wappen Sigismunds 
sehen, in dem die ungarischen Balken im 
unteren Feld mit dem Brandenburger Adler, 
im oberen mit dem böhmischen Löwen gepaart 
sind. (Den Löwen Böhmens hat te Sigismund 
bereits vor seiner im Jahre 1420 stattgefunde
nen Krönung in seinem Wappen als An
spruchswappen geführt, so u. a. auf seinem 
markgräflichen Siegel und Gross-Siegel.12) Im 
Gegensatz zu den späteren Kacheln ist das 
Zeichen des Drachenordens an diesen Stücken 
noch nicht vertreten. So dürfte denn der Ofen
typus der ersten Gruppe zwischen 1387—1408, 
während der beiden ersten Jahrzehnte der Re
gierung Sigismunds, ausgeführt worden sein. 

Nach Übernahme der königlichen Paläste 
und Burgen Hess Sigismund bereits zu Beginn 
seiner Regierung die Ausführung der Bauten 
in Angriff nehmen. Das Bauschuttmaterial 
der vor dem Nordtor des östlichen Burghofes 
im Burgpalast von Buda aufgedeckten Schich
ten und die dort gefundenen zahlreichen 
Ofenkacheln des 14. Jahrhunder t bestätigen, 
dass hier im Verlauf der vom König durch
geführten Bautätigkeit Umgestaltungen vor
genommen und zugleich die Öfen der früheren 
Epoche abgebrochen wurden.13 Dabei erforderte 
wie es scheint die Erweiterung des Palastes 
von Visegrád sowie der Bau des Sommer
schlosses zu Nyék sehr bald die Aufstellung 
neuer Öfen. Den bisher geborgenen Funden 
gemäss dürften von diesem Typus etwa 3—4 
Exemplare im Palast von Buda aufgestellt 
worden sein, je ein Ofen kam aber auch in 
den unteren Palast von Visegrád bzw. nach 
Nyék. .Unter den Funden der Pester Burg 
finden sich aus dem Material dieser Epoche 
nur mehr einige Fragmente der ersten Gruppe, 
offenbar hat in den späteren Jahrzehnten 
des 15. Jahrhunder ts das dortige Haus des 
Königs an Bedeutung verloren. Nach 1403 
wurde vermutlich im Palast von Esztergom 
ein unglasiertes Exemplar des Ofens errichtet 
d. h. im selben Jahr , als Sigismund nach dem 
erfolglosen Thronbesteigungsversuch des La-
dislaus vori Neapel die Burg des abtrünnigen 
Erzbischofs János Kanizsai erobern und von 
seinem Truppen besetzen Hess.^ 

Die Werkstät te , in der diese Öfen entstan
den waren, können wir heute noch nicht mit 
bestimmten Orten verknüpfen; gewisse Zei
chen lassen die Annahme zu, dass sie die Fort-
setzerin jener Werkstät te gewesen sein dürfte, 
aus der die Kachelgruppe III der Anjouzeit 
s tammt (bei beiden identische, goldgelbe und 
erbsengrüne Glasuren sowie dieselbe übliche 
Verwendung von unglasierten graugebrannten 
Scherben). 
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Am Typus 1. der II . Gruppe ist Sigismunds 
geviertes Wappenschild mit dem Brandenburger 
Adler bereits vom Drachenordenszeichen ein-
gefasst und so ist es sicher, dass der aus den 
ersten neun Kacheltypen rekonstruierbare 
Ofen nur in den Jahren nach 1408 entstehen 
konnte. Wir besitzen jedoch noch einen ande
ren Hinweis dafür, dass die Werkstätte dieser 
Gruppe ihre Tätigkeit erst begann, als die 
Öfen der Gruppe I bereits aufgestellt waren : 
der Kacheltypus 2 nämlich ist nichts anderes 
als eine Kopie der in der Gruppe I vertretenen 
Kachel, deren Vorderseite das Märchen vom 
Wettlauf zwischen Igel und Hasen illus
triert (Abb. 30, 39). Die charakteristischen 
Merkmale der von ausgebrannten Scherben 
genommenen Kopien lassen sich gut verfolgen: 
die Komposition ist zwar dieselbe, doch von 
kleineren Dimensionen, die nach dem Abdruck 
erfolgten Undeutlichkeiten in den plastischen 
Formen werden durch neuerliche Bearbeitung 
und durch Schärfung der Konturen ausgebes
sert, wodurch sich an einigen Stellen kleinere 
Veränderungen ergeben (vgh u. a. Ohren des 
Hasen; ansta t t der an der Originalkachel 
vorkommenden herausgefallenen Eichel wird 
eine ganze Eichel neu dargestellt). Es kann 
kein Zufall sein, dass gerade diese Werkstat t 
die grösste Tätigkeit in der Schöpfung von 
Kacheltypen aufweisen kann. Im gesamten 
Material des 14. und der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts fanden wir bisher nur Gruppen 
oder Werkstätten, die für die königlichen 
Burgen stets nur einen Ofentypus — wenn auch 
in mehreren Exemplaren — anfertigten. Diese 
Werkstatt stellte aber mindestens drei Ofen
typen und einem aus Topfkacheln aufgebauten 
Ofentypus her; von den Öfen lieferte sie für 
die angeführten Paläste mindestens 18 Exem
plare. 

Unter den Werkstätten der Prachtöfen aus 
der Anjou- und Sigismundsepoche ist zur Zeit 
diese Werkstat t die einzige, deren Arbeits
stätte eindeutig lokalisiert werden kann. 
Während seiner Grabungsarbeiten am könig
lichen Jagdschloss in den Budaer Bergen fand 
S. GARÁDY einige Fragmente, die zum Ton
negativ (Abb. 71) des Kacheltypus 11 der 
Gruppe I I gehören (Abb. 45). Die graubraune, 
aus einem ausserordentlich fein geschwämmten 
Ton gebrannte Form war augenscheinlich 
nicht auf dem Wege der Tonmodellierung zu
stande gekommen, sondern als Abdruck des 
aus Holz geschnitzten äusserst fein gezeichne
ten Musters. 

Die Werkstat t zu Nyék, welche allem 
Anschein nach in der Nähe der königlichen 
Sommerresidenz ihr Lager aufgeschlagen ha t te 
— irgendwo inmitten der Wirtschaftsgebäude 
der Ansiedlung, deren Lage uns heute noch 
nicht bekannt ist —-, versah die königlichen 
Bauten mit Öfen. Ihre Tätigkeit fiel wahr

scheinlich in das zweite und drit te Jahrzehnt 
des 15. Jahrhunderts , als das immer aus
gedehntere bauliche Schaffen die Arbeit einer 
ständigen Werkstätte benötigte, um — sicher
lich unter der Leitung mehrerer Meister — 
den stets wachsenden Ansprüchen Genüge 
leisten zu können. 

Das Fundmaterial der sich an die Werk
s ta t t von Nyék knüpfenden Gruppe I I ist 
in jeder Hinsicht —•" sowohl bezüglich der 
Kacheltypen als auch der Anzahl der Stücke — 
das reichste, und gerade diese Werkstat t ist 
es auch, die im weitesten Masse die sich aus 
den Bleiglasuren ergebenen Möglichkeiten der 
Farbenskala ausnützt. Neben den verschieden
artigen Variationsmöglichkeiten der bekann
ten und an den mittelalterlichen Kacheln 
auch üblichen grünen, gelben und bräunlichen 
Farben verwendete man hier zwei neue 
Glasurarten bzw. Farbeneffekte : die durch 
Eisenoxyd erreichte schokoladebraune, manch
mal beinahe violettschwarze und ihr Gegenteil, 
die weisse Farbe. Der letzteren suchte man 
sich auf zwei verschiedenen Wegen anzunä
hern; einerseits verwendete man weissge-
brannten Scherben ohne jegliche Glasur (und 
dass diese Exemplare nicht halbfertige Stücke 
sind, beweist auch ihre ausgebrannte, von 
Rauch geschwärzte Rückseite), ein anderes-
mal t rug man auf den weissen Scherben eine 
durchsichtige, durch Oxyde nicht gefärbte 
Glasurmasse auf : man wendete die Technik 
der Mezza-Majolika an. Selbstverständlich 
wurde eine reine weisse Farbe in keinem der 
beiden Fälle erreicht, zumal im ersten Fall 
das Scherbenmaterial selbst, im zweiten aber 
die Beschmutzung der Glasur nur eine grau-
weisse—gelblichweisse Farbe vermittelte. 
Diese technischen Anstrengungen der Werk
s ta t t mögen darauf zurückzuführen sein, dass 
die Meister Majoliken gesehen haben, die 
Zinnglasurherstellung aber nicht kannten, 
und aus diesem Grunde nur bis an die Schwelle 
dieses Verfahrens, nur bis zur Mezza-Majolika-
Technik gelangten. Diese Technik ist auch in 
den europäischen Werkstät ten des 15. Jahr
hunderts nicht allzu verbreitet, bei uns 
jedoch wurde sie zur Zeit Sigismunds mit Aus
nahme dieser Werksta t t von niemand ver
wendet. Auch hierbei handelte es sich nicht 
darum, dass die in Italien aufgekommenen 
technischen Griffe übernommen worden wären 
(auf weissem Grund durch Bleiglasur bewirkte 
Farbeneffekte), und gerade dieser Umstand 
mag als Beweis dienen, dass wir von einem 
unmittelbaren italienischen Werkstätten-
einfluss nicht reden können. In der königlichen 
Werkstat t zu Nyék spielte sich etwas- Bedeut
sameres ab; es wurde erkannt, in welcher 
Richtung sich die keramischen Werkstätten 
weiterentwickeln müssen: nach dem Wesent
lichen im Majolika verfahren zu streben, das 
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in der Erreichung des weissen Schmelzes gip
felte. Vielleicht war es kein Zufall, dass. noch 
im Verlauf desselben Jahrhunderts wiederum 
von einer königlichen Werkstat t in Buda der 
nächste Schritt die Anwendung der Majolika-
t3chnik getan wurde. (Die Forschungen von 
PATJL VOIT beleuchten die bahnbrechende 
Rolle- der Werkstatt des Königs Matthias.15) 

És ist als sicher anzunehmen, dass auch 
die in der Gruppe III zusammengefassten 
Kacheltypen (Abb, 53—55) in der Werkstat t 
zu Nyék entstanden, wurde doch das mit 
durchbrochener Verzierung ausgestattete 
Exemplar mit dem Burgbild aus der Original
form ausgepresst. Auch auf der grösseren 
Kachel mit der giebelartigen mass werk ver
zierten Erweiterung erscheinen identische 
Elemente; glauben wir aber im ersten Fall 
ein Symbol eigenartiger Stimmung der Burg
bautätigkeit Sigismunds zu erkennen, so gab 
im letzteren Fall (Abb. 55) wohl eher das 
System der mittelalterlichen turmflankierten 
Kirchenfassade mit der Rosette unter dem 
mittleren Tympanon unserem Meister die 
Inspiration zu seinem Werk. 

Diese eigenartige Fassung, in der dieses 
Bild erscheint, ist ein schlagender Beweis 
dafür, welch neuartige und eine ganz indivi
duelle Sprache redende Werke die Budaer 
Meister unter der Einwirkung der sie umrau
schenden Mannigfaltigkeit künstlerischer Akti
vi tät schaffen konnten.16 

Die in der Reihe folgenden zwei Kachel
gruppen der Epoche wenden unser Augen
merk auf eine andere charakteristische Er
scheinung des höfischen Lebens in Buda. Auch 
die Kacheln der Nixen- und Drachengestalten 
(Abb. 56—57) weisen die Kennzeichen der 
heraldischen Stilisierung auf und die Wappen
darstellungen werden immer vorherrschender. 
Bei der Deutung der auf dem 4. Kacheltypus 
der Gruppe IV abgebildeten Adlerfigur (Abb. 
59) denken wir weniger an das Brandenburgi-
sch,e Abzeichen (welches häufig im gevierten 
Wappenschild vorkommt) als an den einköp
figen Reichsadler, den Sigismund nach seiner 
Wahl zum römischen König (1410/11) 
im Wappen geführt hat. Das Erscheinen des 
Drachenordens lässt jedenfalls auch die Datie
rung dieser Gruppe in die Zeit nach 1408 zu; 
die stärkere Akzentuierung des böhmischen 
Löwen mag auf die Krönung in Prag (1420) 
hinweisen. 

Im besonderen charakterisieren die Kacheln 
der Gruppe V die den letzten Ritterkönig 
umgebende höfische Atmosphäre, Sigismunds 
Vorliebe, für Verleihung von Adelswappen 
sowie das Schwergewicht der Oligarchen-
bündnisse. Einerseits verweisen das Wappen 
des unbekannten Ritters des Drachenordens 
und das Cillei-Wappen in die engere Umgebung 
des Königs — oder vielleicht der Königin —, 

andererseits ist das Pálóczi-Wappen hin
sichtlich der Datierung von Wichtigkeit (Abb. 
63). Georg Pálóczi, Erzbischof von Esztergom 
(1423—1439) gehörte der engsten Umgebung 
des Königs an und, um die Wichtigkeit seiner 
Person ins rechte Licht zu stellen, sei nur 
erwähnt, dass er während der jahrelangen 
Abwesenheit des Königs (Kaiserkrönung und 
Konzil zu Basel) zwischen 1430—.1434'. an der 
Spitze des Reichsrates mit vier anderen Mit
gliedern des Rates die Regierungsgeschäfte 
besorgte.17 Seine Macht offenbarte sich auch 
darin, dass 1434 die bis dahin von Miklós Gara 
gehütete Krone nach dessen Tode auf könig
lichen Befehl dem Erzbischof anvertraut 
wurde.18 Demnach können wir die Entstehungs
zeit des Ofens der Gruppe V in die Jahre zwi
schen 1423—1437, gegen Ende der Regierung 
Sigismunds setzen. 

DER RITTEROFEN UND SEIN EINFLUSS 

Aus dem Fundmaterial der nächstfolgen
den Epoche führen wir vor allem 12 zusam
menhängende, in derselben Werkstät te ent
standene Kacheltypen vor. Alle sind aus gelb
lichrot gebrannten Scherben, über dem En-
gobe mit grüner — bei einigen Gesims- b z w 
Eckstücken mit rötlichbrauner — Bleiglasur 
überzogen. Die vollständige Kachelreihe ken
nen wir einstweilen nur aus dem Palast von 
Buda. 

Typus 1. : Quadratische Tafelkachel; die 
Fläche zwischen den zwei Stabgliedern, die 
innerhalb der Leistenumrahmung und parallel 
mit ihr verlaufen, ist mit einer um einen Ast
stab gewundenen Blattranke ausgefüllt. Im 
quadratischen Feld linksgewendeter Greif mit 
offenem Schnabel und erhobener rechter Klaue 
(Abb. 74; H.: 23 cm). 

Typus 2. : Quadratische Tafelkachel mit 
mehrfach gegliederter Umrahmung, dazwi
schen undeutliches Blattornament; im qua
dratischen Spiegel, den Kopf dem Beschauer 
zugekehrt, linksgewendeter Löwe (Abb. 72; 
H.: 22,6 cm). Bekannt sind zwei andere 
Varianten der Kachel (Abb. 73) in verschieden 
profilierter Umrahmung mit Andeutung des 
felsigen Bodens unter dem Löwen und schär
fer modelliertem Blattwerkrand. 

Typus 3.: Oblonge Nischenkachel; die 
breit gekehlte Umrahmung ist an den Seiten 
durch steile, mit Krabben und Kreuzblume 
besetzten Wimpergen und wappen verzier
ten Konsolen gegliedert. Bei einigen Exem
plaren stehen auf den Konsolen Statuen der 
Apostel oder von Heiligen (David, Jesaja, St. 
Petrus, St. Georg, St. Antonius, St. Christoph), 
bei den meisten Kacheln jedoch sind die 
Nischen leer. Über den mittleren Raum spannt 
sich ein Eselsrücken, dessen Bogenfeld sich 
das um den Aststab windende Blattwerk
motiv erscheint. Den mit Krabben verzierten 
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Bogenrücken überragen drei gekoppelte und 
mit Rundbogen abgeschlossene Fenster mit 
durchbrochener runden Masswerkverzierung 
über den Fensterschlitzen. Das mittlere Fen
ster ist zum Teil von der Kreuzblume verdeckt 
(Abb. 76; H.: 27 cm, Br.: 21,5 cm). 

Typus 3a: Oblonge, aus zwei verschiedenen 
Teilen verfertigte Eckkachel. Die linke 
Seite ist aus der Hälfte des oben besprochenen 
Kacheltypus gebildet, die rechte besteht aus 
einem prismenförmigen Eckteil mit flachem 
Keilschnittmuster. Die letztere überzieht nuss-
braune Bleiglasur, während die gewölbte mit 
der vorigen identische grüne Glasur zeigt 
(Abb. 77; Br.: 22,5 cm). 

Typus 3b: Oblonge, aus zwei Teilen zu
sammengesetzte Eckkachel. Die rechte Seite 
von dem drit ten Typus gebildet, an der lin
ken Seite eine schmalere, mit durchbrochenem 
Bogen und Masswerk gerahmte Nische mit 
zylindrisch gewölbter Rückenwand, in der 
unten eine Konsole mit Adlerwappen steht. 
Die schmalere Kachel der linken Seite hat die 
halbe Breite des drit ten Typus (Abb. 78). 

Typus 4.: Oblonge Nischenkachel mit 
gewölbter Rückseite. In der Umrahmung zu 
beiden Seiten zwei Dreiviertelsäulen mit Sockel 
und Kapitell, auf den äusseren kleineren Säu
len stehen die Statuen von Aposteln und 
Heiligen (St. Petrus, St. Antonius, St. Rochus), 
über ihnen Baldachine mit gotischen Fialen. 
80% der Kacheln wurden ohne Statuen ver
fertigt. Über den Dreiviertelsäulen am inneren 
R a n d der Umrahmung stehen Türmchen mit 
Fialen. Über das mittlere Feld spannt sich 
der mit Nasen geschmückte Eselsrücken, in 
dessen Bogenfeld das um den Aststab gewun
dene Blattdekor erscheint. Die den Bogen 
überragenden zweiteiligen Fenster sind von 
ähnlicher Fassung wie die des dri t ten Typus, 
wobei aber im Rundbogenfeld über den Fen
sterschlitzen anstat t des Vierpasses drei Fisch
blasen sind (Abb. 79; H.: 38 cm, Br.: 21 cm). 

Typus 5.: Oblonge Nischenkachel mit 
zylindrisch gewölbter Rückseite, die untere 
Fläche bogenförmig abgeschlossen. Die durch
brochene Vorderseite schmückt der auf dem 
nach links galoppierenden Pferd sitzende, 
von Kopf bis zu Fuss geharnischte Ritter. 
Er hält eine Turnierlanze und eine Tartsche 
mit Löwenfigur. Am Helm mit dem her
untergezogenen Visier ist die Halbfigur eines 
aus einer Krone wachsenden, gekrönten 
Löwen zu erkennen. Die Rittergestalt befindet 
sich unter einem mit zweifachem Kleeblatt
dekor ausgestatteten Eselsrücken, den sieben 
Spitzbogenfenster mit schlichtem Masswerk 
überragen. Bei einigen Kacheln sind die 
Figuren von Ross und Reiter unglasiert, und 
auf dem rohfarbenen Scherben sind Sattel, 
Zügel mit roter Erdfarbe gefärbt (Abb. 81; 
H.: 32,2 cm, Br.: 20,5 cm). 

Typus 5a.•ImWesentlichen mit dem obigen 
Typus übereinstimmend; s ta t t nach links, 
galoppiert hier das Pferd nach rechts und da
durch wird die rechte, die Lanze haltende 
Hand des Reiters sichtbar. Die Helmverzie
rung des Ritters besteht aus Krone mit Pfauen
feder. Die Dekorlösung der Krabben und der 
Masswerke weicht vom vorigen Typus ab und 
ihre Zeichnung ist unsicherer (Abb. 80; Br.: 
20,8 cm). 

Typus 6. : Oblonge Nischenkachel mit 
gewölbter Rückseite und durchbrochener Vor
derseite. An beiden Seiten im breit gekehlten 
Rahmen und in durch Konsolen mit Blat t 
dekor und steilbögige Baldachine gebildeten 
Nischen stehen auch hier kleine Statuet ten 
(Judith, St. Antonius, St. Rochus). Das mitt
lere Feld gliedert ein mit Kleeblattschmuck 
ausgestatteter Eselsrücken, in dessen breitem 
Bogenfeld abermals das Motiv des von Blätter
werk umrankten Aststabes erscheint. Sechs 
Spitzbogenfenster mit einfachem Masswerk 
sind über dem mit Krabben und Kreuz
blume geschmückten Bogenrücken zu sehen 
(Abb. 82; H.: 24,5 cm, Br.: 20,3 cm). 

Typus 7.: Gegiebelte Krönungskachel mit 
gewölbter Rückseite. P ie untere Zone der 
durchbrochenen Vorderseite von einem dop
pelten Kleeblattmasswerk ausgefüllt, mit 
lilienförmiger Endung der Nasen. Darüber ein 
in der Art eines Schlusssteins angeordneter 
Wappenschild. Auf dem über dem Bogen 
horizontal verlaufenden Leistenglied steht 
eine Engelsgestalt in langem faltigem Gewand. 
Über dem Engelskopf, an der Spitze eines 
von einem Spitzbogen abgeschlossenen Klee
blattmasswerks hängt ein kleines, abermals 
schlusssteinartig angeordnetes Wappenschild. 
Drei Fischblasen bilden die Füllung der 
durchbrochenen Fläche über dem Spitzbogen. 
Bei einigen Kacheln sind weder die Engels
figuren noch die Wappenschilder mit Glasur 
bedeckt, in diesen Fällen wurden am roh
farbenen Scherben die Wappenschilder und 
Engelsflügel mit roter Erdfarbe gefärbt (Abb. 
83; H.: 54,5 cm, Br.: 19 cm). 

Typus 8.: Gesimskachel, mit kastanien
brauner Glasur bedeckt. Unter dem aus Stab, 
Plat tbändchen und Auskehlung zusammen
gesetzten Teil reiht sich ein Blendmasswerk 
mit Vierpässen im Kreis (Abb. 87). 

Typus 9.: Gesimskachel mit derselben 
Glasur wie vorige überzogen, mit aus Pla t t 
bändchen und Auskehlungen gebildeten vor
springenden Profilen (Abb. 86). 

Zusammengehörigkeit der Kacheln 
Rekonstruktion des Ofens 

Auf Grund welcher Charakterzüge ver
mögen wir die eben vorgeführten Kacheltypen 
als Erzeugnisse ein und derselben Werksta t t 
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zu erkennen und sie als Bestandteile dessel
ben gotischen Prachtofens anzusehen? Die 
Grössenmasse der ersten zwei Typen stimmen 
überein und dem Zeugnis • eines . Fragmentes 
gemäss wurden die Kacheln mit der Greif-
und der Löwengestalt auch als zusammen, 
gebauten Eckkacheln verwendet. Die beiden 
Typen ergeben also eine Reihe des Ofens. 
Bei den Typen 1, 3 und 4 ist die Modellierung 
der Blattreihe, die sich um den die Umrah
mung bzw. das Bogenfeld schmückenden Ast
stab windet, in allen Fällen dieselbe (Abb. 
88), auch die Ausgestaltung der Eselsrücken 
auf den Typen 3 und 4 ist völlig gleichartig. Die 
Kachel mit der Ritterfigur ist nurmehr in 
ihrer Konzeption mit den statuengeschmück
ten Nischenkacheln verwandt, jedoch er
scheint der Löwe im Wappenschild des Ritters 
in völlig übereinstimmender Proportion und 
Ausführung rechts an der wappengeschmück
ten Konsole des 3. Typus. Die Ausgestaltung 
der Spitzbogenfenster der Ritterkachel ent
spricht jener der Fenster des Typus 6, auch 
die Breitenmasse der beiden Kacheln sind die
selben. In der technischen Ausführung weisen 
einzelne Stücke der Ritterfigurenkacheln 
Übereinstimmungen mit einigen KrÖnungs-
kacheln auf: bei beiden Typen finden wir 
Exemplare, deren figurale Details unglasiert 
geblieben und anstat t dessen mit roter Erd
farbe, die an der Gebrauchsware der Zeit 
oft zu finden ist, bemalt sind. Dieses techni
sche Verfahren ist bei den mittelalterlichen 
Ofenkacheln Budas eine solche Seltenheit, dass 
diese Übereinstimmung für sich allein schon 
genügen würde, um die beiden Kacheln als 
Produkte derselben Werkstat t anzunehmen. 
Weiterhin können wir auch bei der Krönungs
kachel und der Kachel mit der Greiffigur 
bemerken, dass die Engelsflügel und die 
Flügel des Greifes eine in so hohem Masse 
gleiche Modellierung aufweisen, dass wir hier 
wiederum mit ein und demselben Bildschnit
zermeister zu rechnen haben. 

Ausser diesen Merkmalen sind die Kacheln 
hinsichtlich der Person des Bildschnitzers 
auch engstens durch die auf fällende Sorgfalt, 
bei der betonten Anwendung gewisser, dem 
Formenschatz der gotischen Architektur ent
nommenen Elemente verbunden (Fenster mit 
Stab- und Mässwerk, Krabben, Konsolen und 
schlusssteinartig angeordnete Wappenschilder). 
Waren an den früher besprochenen Öfen des 
15. Jahrhunderts die Wappen des Bestellers 
mit der Absicht, seine Person möglichst in 
den Vordergrund zu stellen, stets an (den alles 
andere Ornamentalische) dominierenden Stel
len angebracht, so sind sie hier, trotz ihrer 
häufigen Verwendung, mehr in den Hinter
grund gedrängt. Nach seiner Zusammen
setzung sind die einzelnen Wappen in der 
Gesamtwirkung des Ofens kaum sichtbar, 

und nicht einmal die grösseren Wappen der 
Krönung in jener Höhe, wo sie ursprünglich 
gestanden haben, erhalten einen stärkeren 
Akzent. Als einer der Charakterzüge des 
Meisters sei vor allem die Sicherheit hervor
gehoben, mit der er die Probleme bei der 
Gestaltung seiner verhältnismässig kleinen 
Menschen- und Tierfiguren löst sowie die 
Präzision die in der allmählichen Herab minde-
rting des Querschnitts der primären, sekundä
ren und tertiären Glieder des Masswerks zum 
Ausdruck kommt. An anderen Öfen ist die 
Behandlung des Masswerks viel oberfläch
licher und so geben uns jene Kacheln nur einen 
schwachen Abglanz des Originalmodells. Ein 
einzigartiger Charakterzug ist auch die Zu
sammenstellung der Mass werkkacheln aus 
kleinen Einzelformen. Die mit durchbroche
nen Vorderseiten geschmückten Öfen sind 
eine verhältnismässig seltene Erscheinung im 
europäischen Denkmalmaterial, erfordert doch 
auch das Ausschneiden der leeren Teile der 
ausgepressten Tonform eine ziemlich grosse 
manuelle Fertigkeit vom Töpfermeister. Im 
Falle unseres Ofens wurden auch bei der 
Anfertigung der einzelnen Kacheln mehrere 
Formmodel verwendet: die wappentragenden 
Konsolen, kleinen Statuetten und das mittlere 
Bogensystem sind aus verschiedenen Formen 
ausgepresst und nachträglich zusammen
gesetzt bzw. aufgelegt worden. Dieses Ver
fahren ermöglichte, dass das Kachelblatt nicht 
allzu flächenhaft wirkte, und die Drehung der 
Figuren nach innen sowie die schräge Anord
nung der Wappenkonsolen verleiht dem ferti
gen Kunstwerk perspektivische Wirkung und 
architektonische Einheit. All dies mag ein 
Zeichen dafür sein, dass der hochbegabte 
Bildhauer, der die Kachelmodel herstellte, in 
Gemeinschaft mit einem besonders geschick
ten Töpfermeister arbeitete. Auf unbedingt 
dieselbe und neuere Werkstat t deutet auch 
der Umstand,^ dass hier, im Unterschied zu 
den früheren Öfen, bereits zwei verschiedene 
Farben an ein und demselben Ofen parallel 
zur Verwendung kommen: neben den grün
glasierten Kacheln kastanienbraune Eck
stücke und Gesimse. 

Im folgenden soll die Rekonstruktion des 
ursprünglichen ganzen Ofens versucht werden. 
Abbildungen aus dem 15—16. Jahrhundert 
und die kleine Anzahl von vollständig erhal
tenen Originalöfen deuten alle darauf hin, 
dass der allgemein übliche Ofentypus aus einem 
würfel- oder quaderförmigen Unterbau (Feue
rung) und dem auf diesem ruhenden turmart i
gen, mehrseitigen Aufsatz (Heizraum) bestand. 
Dieser Typus lag auch den Rekonstruktionen 
unserer früheren gotischen Öfen zugrunde. 
Bei der Kachelnserie des Budaer Ritterofens 
ist es offensichtlich, dass die ersten drei Typen 
dem Unterbau des Ofens angehörten. Darauf 
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deutet die quadratische oder annähernd quad
ratische Form der einzelnen Kacheln hin und 
wird ebenfalls durch die Ecklösungen der 
Typen 3a und 36 bekräftigt, die am Oberbau 
niemals zur Anwendung kommen. Die Kacheln 
der beiden ersten Typen mochten zur untersten 
Reihe gehört haben, Typus 8 konnte den Sockel 
des Ofens, Typus 9 das Gesims gebildet haben. 
Der Oberbau des Ofens ergibt sich aus den 
Kacheln der Typen 4—6 (von diesen liegen 
Eckkacheln in keinem einzigen Fall vor); 
ihre abnehmende Höhe determiniert zugleich 
auch die Folge der Reihe übereinander. Die 
Krönungskacheln der Engelreliefs schlössen 
den Ofen oben ab (Abb. 89). Bei näheren 
Betrachtung des Ofenaufbaus fällt vor allem 
der Wechsel im plastischen Wert der einzelnen 
Typen auf. Die bei Einzelheiten verweilende 
Durchbildung der Tierfigurenkacheln in der 
untersten Reihe entspricht ihrer untergeordne
ten Rolle. Die Typen 3 und 4 zeigen die 
sorgfältigste Modellierung: die Verwendung 
der kleinen, jedoch bis ins kleinste Detail 
durchgebildeten Wappenkonsolen, die genau
este Ausführung der Statuet ten und der 
Einzelheiten des Masswerks beweisen, dass 
sich diese Kacheln dem Gesichtsfeld des 
Beschauers am nächsten befanden. Die Figu
ren der Kachel mit der Rittergestalt sind 
bereits grösser gefasst, auch die Mass werk -
fenster strecken sich in die Höhe. Betrachten 
wir die Kacheln für sich, erscheint bei Typus 6 
der mit dem Eselsrücken verzierte Bogenfeld 
ungewöhnlich breit. Dieses Bogenfeld erscheint 
jedoch, ebenso wie der kräftig durchgebildete 
schräge Bogenrücken, nur aus der Vorderansicht 
breit, von unten betrachtet ergibt es ein mit den 
anderen Kacheln gleichwertiges Bild. Die die 
Untersicht in Betracht ziehende Ausgestal
tung resultierte auch darin, dass die Engels
gestalt der zu oberst befindlichen Krönungs-
reihe die grösste ist und die Masswerkformen 
eine auffallend derbere, . kräftigere Modellie
rung zeigen. Dies alles ist bezeichnend für die 
Berechnung auf Wirkung die Kacheln und den 
einheitlichem Plan nach dem der Ofen ent
worfen wurde. 

Weitere Werke der Werkstatt 

Nach der Kachelserie des rekonstruierten 
Ritterofens seien hier noch einige weitere 
Typen angeführt, denen die Model desselben 
Meisters zugrunde lagen und ebenfalls in 
dieser Werkstat t entstanden sind. Von diesen 
Typen blieb ausserordentlich wenig erhalten 
(Fragmente von kaum zwei oder drei Exempla
ren aus dem Budaer Palast), noch weniger 
lassen die einzelnen Kacheln eine genaue 
Rekonstruktion zu. 

Typus 10.: Grosse Nischenkachel mit 
zylindrisch gewölbter Rückseite. Den reich 

gegliederten Eselsrücken in der Mitte füllt über 
Dreipässen mit Nasen ein masswerkverziertes 
Rosettenfenster aus (Abb. 90). 

Die ursprüngliche Gestalt der Kachel 
können wir nur annähernd und in Zeichnung 
wiedergeben (Abb. 91; H.: etwa 45 cm, Br.: 
etwa 24 cm). 

Typus 11.: Grosse viereckige und grün
glasierte Tafelkachel von reich profilierter 
und kräftig vorspringender Umrahmung ein-
gefasst. Den Spiegel der Vorderseite füllt die 
Figur eines rechtsgewendeten Löwen aus, der 
den Kopf zu seinen, ihm zu Füssen liegenden 
Jungen neigt (Abb. 92; H.: etwa 41 cm). 

Typus 12.: Bruchstücke einer Eckkachel. 
Vor dem mit Stäben, Plat tbändchen und Aus
kehlungen reich profilierten Eckpilaster eine 
Dreiviertelsäule mit spätgotischem Blatt
kapitell. Die leere Stelle über dem Kapitell 
und die auf dem nächsten Glied sichtbare 
Durchlöcherung deuten an, dass hier einst 
eine Statuette gestanden hat (Abb. 94). 

Der Ofen von Buda, zu dem diese Typen 
gehörten, entstand in derselben Werkstat t , 
wie der erste Ritterofen. Das Eckglied ist 
auch hier mit kastanienbrauner Glasur be
deckt und an den Rand des Typus 10 war 
dieselbe Statuette des hl. Christoph befestigt, 
den wir bereits an einem der Exemplare des 
3. Typus vorfanden. Auch die Model dieser 
Kacheln wurden von demselben Bildhauer 
hergegestellt, den wir während unserer Analyse 
des Stils des ersten Ofens kennenlernten: 
das System des Typus 10, die feine Zeichnung 
der Einzelformen, das um den Aststab ge
wundene Blattdekor und die plastische Lö
sung der jungen Löwen offenbaren sich als 
Werke derselben Hand, welche z. B. die Ka
chel mit der Greiffigur oder mit Mass-
werkdekor des Typus 4 geschaffen hat. 

Dem Aufbau nach kann dieser Ofen dem 
Ritterofen verwandt gewesen sein, doch be
stand er aus grösseren Kacheln, die Gliede
rung ist grosszügiger, freilich dürfte er auch 
in seinen Proportionen und Massen grösser 
gewesen sein. Für die letztere Vermutung 
scheint zu sprechen, dass eins der zum Vor
schein gekommenen Eckfragmente des Unter
baus eine dem ersten Ofen ähnliche, jedoch 
zweimal so grosse keilschnittverzierte Aus
gestaltung der Ecke aufwies. Die geringe 
Anzahl der Fragmente lässt die Vermutung 
zu, dass der Ofen nur in einem einzigen Exem
plar angefertigt wurde, vielleicht für den 
Thronsaal des Palastes von Buda. 

Zeit, Stil und Auftraggeber 

Im folgenden versuchen wir, Zeit und Um
stände der Entstehung der besprochenen Öfen 
zu beleuchten. Unter den architektonischen 
Elementen kann dem Eselsrücken z. B. auf 
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dem Silbergroschen König Ludwigs des Grossen, 
am Grabstein des Abtes Siegfried von Pannon
halma (1375), auf dem kaiserlichen Siegel 
Sigismunds gefolgt werden, bis sich seine 
Anwendung in der gotischen Kunst Ungarns 
der Matthiaszeit in stets grösserem Masse ver
breitet. Weist die Gotik der zweiten Jahr
hunderthälfte auch viele gemeinsame Züge mit 
den Einzelformen unserer Kacheln auf, so 
prägt sich in ihr in der Verwendung der Mass
werke und vor allem in der spielerischen Anwen
dung der Durchwirkungen der einander kreuzen
den Masswerksglieder eine bereits reifere Periode 
aus. Der Meister eines Werkes von so hervor
ragender künstlerischer Qualität hätte sich 
ganz gewiss auch diese neuen, moderneren 
Lösungen der Epoche angeeignet, hätte er 
sein Werk in jener Zeit geschaffen. Im Wesent
lichen spiegelt der Meister des Ritteröfens eher 
die heimischen Resultate der ersten Jahrhun
derthälfte wider. Überprüfen wir das genau 
datierbare ungarische Denkmalmaterial, so 
begegnen wir während unserer Analyse der 
Kachelndetails den Stilmerkmalen der von 
János Hunyadi zu Vajdahunyad in Angriff 
genommenen Bauwerke. Es sei z . B . nur an 
die kannelierten Sockel der Stabwerkumrah-
mung und der Giebellösung mit Eselsrücken 
am Tor der zum Rittersaal emporführenden und 
um 1453 erbauten Wendeltreppe erinnert. Am 
Abschluss des oberen Teils des Ritterofens 
finden wir gegiebelte Krönungskacheln und 
kein Gesims, was ebenfalls vermuten lässt, dass 
unser Meister eine derartige Entwicklungsrich
tung der zweiten Jahrhunderthälfte noch nicht 
kannte. Die überwiegende Anzahl unserer für 
die Matthiaszeit charakteristischen Öfen ver
wendet eckige oder runde Gesimsabschlüsse 
auch dann, wenn der Stil der Kacheln noch 
gotische Formen aufweist. 

Durch den Hinweis auf die Person des Auf
traggebers sind die Entstehungsumstände des 
Ofens in ein helleres Licht gesetzt. Der sich 
auf den Hinterbeinen aufrichtende Panther 
an der linken Konsole des Typus 3 ist das 
Wappen Steiermarks (dem Stil nach stimmt 
es mit dem Wappen von 1456 überein); der auf 
der Konsole der rechten Seite sichtbare rechts
gewendete Löwe, den auch die Ritterfigur in 
seinem Turnierschild führt, ist das Wappentier 
der Herzöge von Habsburg und Luxemburg ,;• 
an der Konsole der Eckkachel vom Typus 3& 
sowie in dem am oberen Abschluss der Krönungs
kachel hängenden Wappenschild ist ein Adler, 
das Wappen Mährens, zu sehen. Im kleinen 
Wappenschild in der unteren Zone der Krön
ungskachel können wir das Abzeichen Kärn
tens entdecken: im gespaltenen Schild links 
Balken, rechts drei schreitende Löwen. Am 
wichtigsten für unsere Bestimmungen sind die 
Wappenschilder, welche von den Engeln der 
Krönungskacheln gehalten werden — Öster

reich: im roten Feld silberner Balken; Wien: 
Kreuz; Oberösterreich: im gespaltenen Schild 
links Adler, rechts drei Pfähle. Diese Wappen
reihe können wir unter den Gebietern des 
Budaer Palastes nur mit einer Person in Ver
bindung bringen ; seinem Siegel und Titel 
gemäss nennt sich Ladislaus V. Herzog von 
Österreich und Steiermark, Markgraf von 
Mähren ; auch Kärnten huldigt Friedrich III., 
dem Vormund Ladislaus V. Ober- und Nieder
österreich samt der Stadt Wien waren Teile 
der Erbschaft Ladislaus V., die noch von seinem 
ersten Vormund, Albert, in seinem Namen 
regiert wurden. Was aber die Stadt Wien selbst 
betrifft, so war sie bis zum Schluss der Mittel
punkt der Partei Ladislaus V,19 

Interessant ist, dass gerade der Löwe in 
der Tartsche und als Helmverzierung der 
rechten Gestalt des Ritterturniers vorkommt. 
Dadurch erreichte der Meister des Ofens eine 
zweifache Wirkung: einerseits verwies er un
mittelbar auf den Herrn des Palastes selbst 
(denn dies ist unter den verwendeten sieben 
Wappen gerade das Familienwappen Ladislaus 
V.)j andererseits verherrlichte er im allgemei
nen den Geist der Ritterspiele, indem er eine 
im Turnier durch das herabgezogene Visier für 
den Betrachter anonyme Gestalt darstellte, 
deren Wappen, der Lowe, das Symbol des 
heldenmütigen Ritters ist, der »tapfer wie der 
Löwe ist«.20 

Im Jahre 1455 überliess János Hunyadi die 
königlichen Burgen, darunter die wichtigste, 
Buda, dem im Ausland weilenden König; 2 1 

von da an befiehlt Gara, ein Anhänger Ladis
laus' in der Burg. Entgegen den Vorhaltungen 
der ungarischen Würdenträger hielt sich Ladis
laus V. nur vorübergehend im Lande auf. Im 
Februar 1456 kommt er nach Buda, den Som
mer verbringt er bereits in Wien, im Herbst 
weilt er in Visegrád und in Buda, um nach 
seiner denkwürdigen Fahrt nach Nádorfehér-
vár vom Oktober bis Mai 1457 den Winter 
neuerdings im Palast von Buda zu verbringen. 
Danach geht er nach Wien, sodann nach Prag 
wo er im November desselben Jahres stirbt. 
Wie man daraus ersehen kann, bewohnte er 
zweimal gerade in den Wintermonaten den 
Palast von Buda und es ist kaum anzunehmen, 
dass während^ dieser Zeit die 30 Jahre früher 
aufgestellten Öfen Sigismunds in die prunkvoll
sten Säle benutzt wurden. Dass an die Palast-
austattung in den 50er Jahren gedacht wurde, 
dokumentieren übrigens auch schriftliche Über
lieferungen. Im Jahre 1454 sandte Ladislaus 
V. aus Böhmen dem ungarischen Reichsrat 
eine Denkschrift, in der es heisst : » . . . d a es 
eine Schmach wäre, wenn der König bei seiner 
Heimkehr nach Ungarn seine Paläste leer 
vorfinden würde, wünscht er, dass diese, wie 
es sich geziemt, ausgestattet werden.«22 Im 
Jänner 1457 lässt der König den für die Kosten 
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der zur Ausbesserung des Budaer Palastes 
benötigten Bauholz-, Ziegel- und übrigen Ma
terialien veranschlagten Betrag von 3500 Gul
den aus den Dreissigzolleinkünften der Stadt 
Pressburg auszahlen.23 Demnach können wir 
die Entstehungszeit der Ritteröfen in die 
Jahre zwischen 1454—1457 setzen. Die Lage 
der Fundstellen deutet darauf, dass ein Ofen 
in dem auf die Donau blickenden Osttrakt und 
ein anderer im »Frischen Palast« der Burg von 
Buda aufgestellt wurde. 

Die Verbreitung des Ritteroffens und 
sein Einßuss auf die 'provinziale Töpferei 

Im folgenden sei vorerst ein Überblick über 
die Verbreitung einzelner Exemplare des Ritter
ofens in der Heimat gegeben. Mit dem Budaer 
Ofen vollkommen übereinstimmende, aus iden
tischen Modeln abgedrückte Kachelfragmente 
kamen im königlichen Jagdschloss zu Nyék24 

und im Palast von Visegrád25 zum Vorschein. 
Im Vergleich zu den übrigens an beiden 

Fundorten reichen keramischen Funden ist 
die Anzahl der Kachelfragmente so gering, 
dass wir an diesen Plätzen die Aufstellung von 
nur je einem Exemplar in Berechnung ziehen 
können. Diese wurden unserer Ansicht nach 
gleichzeitig mit den Budaer Öfen errichtet. 
Das Vorkommen der Ritterofen an diesen zwei 
Plätzen ist wiederum ein Beweis dafür, dass 
Nyék und Visegrád in jener Epoche ebenfalls 
königliche Sommerresidenzen waren und die 
Bau- und Ausstattungsarbeiten auch in dieser 
Zeit parallel mit denen der Budaer Burg ver
liefen. 

Brüchstücke des Ritterofens finden sich 
auch im Palast von Esztergom26 und in Pécs.27 

Die in beiden Orten residierenden kirchlichen 
Würdenträger standen in engster politischer 
Verbindung mit König Ladislaus V. In erster 
Linie trat Dénes Szécsi, Erzbischof von Eszter
gom (1440—1465), vereint mit der von Cillei 
und Gara gebildeten Gruppe für die Krönung 
und Tronerhebung des Säuglings Ladislaus ge
gen Wladislaw I ein und der Erzbischof voll
zog entgegen den Gesetzen des Landes die erste 
Krönung. In den Jahren 1456—1459 war Miklós, 
der geheime Kanzler Ladislaus V. Bischof von 
Pécs. Beide kirchlichen Würdenträger erhielten 
wahrscheinlich die Ritteröfen als Geschenke des 
Königs. 

Auf Grund der uns aus der mittelalterlichen 
Gemeinde Baracs bekannten Kacheln, tauchen 
Fragen auf, die uns stutzig machen und die 
ohne archivalische Datenfunde kaum beant
wortet werden können. Mit den Typen 1, 3 
und 7 identische Bruchstücke28 fanden sich 
nämlich im einzigen Herrenhof der Gemeinde. 
Leider kennen wir den Namen des Besitzers 
nicht und wissen deshalb auc v -^chts über seine 

Beziehungen zum königlichen Hof. Sicher aber 
ist, dass die Herren des Hauses dem Hof 
nahestehenden Kreisen angehörten, denen sich 
öfter Gelegenheit bot, Öfen aus der für den 
Palast von Buda arbeitenden Werkstätte in 
ihr Heim bringen zu lassen, das Fundmaterial 
des Hauses weist nämlich auch zwei Kachel
fragmente aus der Sigismundzeit auf.29 

Die Prachtöfen in der Königsschlösser und 
Palästen des hohen Adels blieben nicht ohne 
Einfluss auf die Arbeiten anderer Töpfermeister. 
Der unmittelbarste Einf luss zeigte sich zu
erst in der Anfertigung von Kopien. Die ersten 
Stücke, denen nachweisbar die Abdrücke der 
fertigen Ofenkacheln zugrunde liegen, kamen 
im Palast von Buda zum Vorschein : die Kopien 
der mit dem Mass werk des Typus 4. verzierten 
Kachel sind undeutlicher in der Zeichnung. Da 
in Buda bisher nur die Kopie eines einzigen 
Typus gefunden wurde, ist es unwahrscheinlich, 
dass diese bereits bei der Anfertigung eines 
neuen Ofens entstanden sind, sondern vielleicht 
erst, als die eventuell beschädigten Kacheln 
des Originalofens durch neue ersetzt werden 
sollten. Die Materialprüfung der Kopien ergab, 
dass sie aus einer dem Original beinahe völlig 
gleichen Tonmasse hergestellt, unter gleicher 
Brenntemperatur gebrannt wurden und nur 
die Zusammensetzung der verwendeten Glasur 
andersartig war, woraus auf den Kopien eine 
mehr ins bläuliche hinüberspielende Nuance 
entstand.30 Auf Grund dieser Übereinstimmun
gen können wir annehmen, dass die Kopien 
im 15. Jahrhundert unter Anwendung derselben 
technischen Verfahren hergestellt wurden. 

Weitgehende Folgerungen können wir aus 
den an anderen Fundorten geborgenen Kopien 
ziehen. An erster Stelle sei hier die in der Burg 
von Vajdahunyad gefundene Ritterkachel er
wähnt.31 Unter den zu den Bauten in Vajda
hunyad gedungenen Meistern und Gesellen 
befand sich anscheinend ein Töpfer, der wäh
rend seiner Wanderungen auch nach Büda 
gekommen war und, nachdem er sich von den 
Originalstücken Modeln angefertigt hatte, 
bereit war, einen ähnlichen Ofen anzufertigen. 
Die Darstellungen auf seinem Kacheln sind 
viel verschwommener und auch das Ausschnei
den der durchbrochenen Teile hat er nicht 
mehr ausgeführt. 

Dank der aus der ursprünglichen Werkstatt 
stammenden Öfen an mehreren Orten des Lan
des konnte man zugleich Kopien aufstellen. 
So gab der Originalofen des Bischofs von Pécs 
den lokalen Töpfermeistern die Gelegenheit zur 
Kopienanfertigung. Vermutlich kamen im Be
reich der Burg vom Pécs jene teils unglasierte, 
teils dunkelgrün glasierte Kacheln32 zutage, 
deren Meister nach dem Modell der Ritter
kachel, der grossen Masswerkskachel und der 
Krönungskachel seine neueren Modellen her
stellte. Auch in diesem Fall war es nicht gelungen, 
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Abdrücke mit scharfen Konturen zu erhalten 
und einige misslungene Details (z. B. der Helm) 
wurden vom Töpfer neu bearbeitet, an anderen 
Teilen wiederum mit neuen Einzelheiten ver
vollständigt. Die sich bei der Herstellung der 
neuen Kacheln notwendige zwei Brände (das 
Brennen der Kachelform und das der Kachel 
selbst) bewirkten eine 20 %ige Schrumpfung 
der Originalmaße (Abb. 96; 1—2). Wir kennen 
auch den Besteller dieses zweiten Pécser Ofens. 
Für den Unterbau des Ofens verfertigte näm
lich der Töpfer andersartige Kacheln : in diesen 
sehen wir je ein Wappen in reichgegliederter 
Umrahmung. Auf einem Wappen ist ein auf 
einem Heckenzaun sitzender, von einem Pfeil 
durchbohrter Vogel dargestellt, auf dem ande
ren eine mit Schiess-Scharten versehene Bas
teimauer, mit je einem achtzackigen Stern im 
oberen Feld (Abb. 96; 3—4). Letzteres ist das 
Wappen des Bischofs von Pécs, Sigismund 
Ernuszt von Csáktornya (1473—1505). Es 
hat den Anschein, dass der Ritterofen im Palast 
von Pécs in den 40 Jahren seit seiner Aufstel
lung in den Jahren 1456/57 zugrunde gegangen 
wäre. Sigismund Ernuszt, der zwischen 1498— 
1500 in der Burg zu bauen begann und daselbst 
Bauwerke errichten Hess,33 wünschte einen 
ähnlichen Ofen wie ihn sein Vorgänger hatte, 
und sein Töpfer Verfertigte durch Kopierung 
der alten — vielleicht nach dem Abbau auf
bewahrten — Stücke den Oberbau seines Ofens. 
An die durchbrochene Lösung wagte er sich 
aber nicht überall heran und wo er sich damit 
versuchte, erhielt er ungewisse Konturen (Abb. 
84, 96; 2). Für den Unterbau des Ofens ver
wendete er bereits neumodellierte und deshalb 
scharfgezeichnete Kachelmodeln mit dem Wap
pen des Bestellers ; solche Wappen setzte er, 
aus ihrer Umrahmung ausgeschnitten, auch 
an die Ecken des Ofens (Abb. 96; 3, 5).34 

Unter den Grabungsfunden der mittelalter
lichen Gemeinde von Nyársapát befand sich 
die Kopie der Kachel mit dem Löwen, der den 
Baum bewacht.35 Die stark verschwommenen 
Einzelformen der, durchbrochen gemusterter 
Kachel bezeugen, dass auch in diesem Fall der 
neue Model durch Abdruck von der glasierten 
Originalkachel hergestellt wurde. Stil und Aus
führung der anderen zum Vorschein gekomme-
nene Kacheln des Ofens von Nyársapát (teils 
mit einer dem vorangehenden gleichen grünen, 
teils mit blassgelber Glasur überzogen), spiegeln 
die volkstümliche Grundeinstellüng des pro-
vinzialen Meisters wider. Vermutlich lernte er 
in einer der Budaer Werkstätten, dort konnte 
er in den Besitz des Originalmodells gekommen 
sein und diese Annahme scheint auch dadurch 
untergestützt zu werden, dass er sich neben der 
Bleiglasur auch mit der Anwendung der Zinn
glasur versuchte ; diese jedoch war eine Errun
genschaft der königlichen Werkstätte zu Buda 
in der Zeit des Königs Matthias. Die Technik 

des niederungarischen Meisters war nicht be
sonders entwickelt : seine Glasuren sind matt 
und blättern leicht ab. Der Ofen kann aus 
den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts 
stammen. 

Im Laufe der Neuerbauung des Soproner 
sogenannten »gotischen Hauses« (Ujgasse 16) 
kam aus der Füllung eines BogenkämpLrs, 
zusammen mit anderen keramischen Erzeug
nissen des 15. Jahrhunderts eine Kopie der 
Budaer Kachel mit der Greiffigur zum Vor
schein.37 An diesem Stück ist ganz deutlich 
erkennbar, dass der Töpfer auch hier den 
Abdruck von der Originalkachel nahm : die 
Formen sind selbstverständlich unklarer und 
durch den Schmud beim Brand um 15% kleiner 
als das Original (Abb. 75). Wir wissen nichts 
von den mittelalterlichen Bewohnern des Hau
ses ; bemerkenswert ist, dass die Grundrissan
ordnung und die mit einer Konsolenreihe aus
gestattete Fassade des Hauses in der Ujgasse 
seine Beziehungen zu Buda deutlich verrät38 

und zugleich die Bestrebungen des Bauherrn 
enthüllt, sich dem in der Hauptstadt des Lan
des herrschenden Geschmack anzupassen. 

Endlich sei noch die glasurlose Kopie der 
Masswerkkachel am Ritterofen aus St. Jakob 
(Komitat Somogy) erwähnt. 

Dem Abglanz dieser hervorragenden Leis
tung gotischen Kunsthandwerks können wir 
auch in einigen Arbeiten der Töpfer in den 
Dörfern begegnen. Eine Kachel aus Siklód 
(Siebengürgen)39ist in ihrer ganzen Komposition 
mit der Ritterkachel verwandt. Die Qualität 
der Modellierung ist weit schwächer und beson
ders verändert erscheinen die ursprünglich 
gotischen Elemente (Eselsrücken und Fenster), 
treffend zeigend, wie entfernt und fremd der 
gotische Stil dem provinzialen Töpfer war. 
Am besten gelungen sind die Formen des Ritters 
und des Rosses, die natürliche Haltung der 
Figuren zeugt für die realistische Grundein
stellung des Meisters (Abb. 98). 

Vielleicht unter dem Einfluss des Ofens 
von Vajdahunyad entstand in der Werkstatt 
irgendeines lokalen Töpfermeisters — möglicher
weise auch im 16. Jahrhundert—eine unglasierte 
Kachel, die in Fotosmartonos (Siebenbürgen) 
gefunden wurde40 (Abb. 100). Die Dar
stellung ist stark schematisch und die über dem 
geharnischten Ritter sichtbare Umrahmung ist 
eine missverstandene dekorative Nachahmung 
des ursprünglichen gotischen Bogensystems, 
deren Sinn nur zutage t r i t t , wenn man das 
Originalstück zum Vergleich heranzieht. 

Die im Gebiet des Schlosses von Gerla 
gefundenen Zahlreichen Ofenkacheln des 16. 
Jahrhunderts dienen als Vortrefflicher Beweis 
dafür, welche Werke von völlig individueller 
Fassung die besseren Töpfermeister der Provinz 
aus den Grundformen gewisser Kacheltypen 
des Ritterofens zustande bringen konnten. Von 
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derber technischer Ausführung ist die zinnen
gekrönte, unglasierte Ofenkachel (Abb. 99), 
an der über dem Eselsrücken ebenfalls die am 
Original zu sehenden drei Rundbogenfenster 
erscheinen (Abb. 79). Die übrigen Stücke der 
Kachelnreihe aus Gerla sind von dem vorigen 
Typus bereits völlig abweichende, selbständige 
Schöpfungen und die individuelle Kunst
anschauung des provinzialen Töpfers kommt 
in ihnen viel klarer zum Ausdruck.41 

, Ausländische Kopien und Paralellen 

Zum Abschluss versuchen wir einen Über
blick über die ausländischen Parallelen zu 
geben, damit die Bedeutung des Ritterofens 
auch von dieser Seite beleuchtet werde. Die 
Kachel im Stuttgarter Landesgewerbemuseum42 

steht in ihrer Lösung (Abb. 101) der Kachel des 
Typus 5 so nahe, dass wir es für sicher anneh
men dürfen, ihr Verfertiger kannte diesen 
Typus, die Gestaltung der Ritterfigur freilich 
überstieg seine Kräfte. Eines der Exemplare 
im reichen Kachelfund, der in Stein a/Rh. in 
der Schweiz zum Vorschein gekommen ist, 
kann sich hinsichtlich seines reichen Rahmen
systems und Bogendekors sowie der feinen plas
tischen Durchbildung seiner Figuren (Abb. 102) 
unserem Prachtofen als ebenbürtig zur Seite 
stellen obwohl die architektonischen Ein-
zelheiten schematischer ausgeführt sind. Wahr
scheinlich wurde das Exemplar schon am Ende 
des Jahrhunderts angefertigt. Der Meister der 
von MOLTHEIM publizierten Kachel mit dem 
Drachentöter44 versucht um 1500 ebenfalls 
die Lösung der in eine Nische gestellten Ritter
gestalt, die Durchschneidungen des Kachel
blattes fielen aber stark zum Nachteil der 
Komposition aus (Abb. 103). 

Wie stark der Einfluss war, den der Meister 
des Budaer Ritterofens auf seine mitteleuropäi
schen genossen ausübte, kann nebst den oben 
ausgeführten Zusammenhängen auch aus einer 
weiteren Kopie ersehen werden. Ebenfalls der 
Sammlung Figdor gehörte jene ' grünglasierte 
Kachel45 aus dem 15. Jahrhundert an, die auf 
den ersten Blick als eine selbständige Leistung 
anmutet (Abb. 104). Bei näherer Untersuchung 
kann aber bemerkt werden, dass ihr Meister 
für sein Model einen Abdruck der Figur der 
Budaer Ritterkachel verwendet und nur den 
Oberkörper des Ritters dem Rund der Kompo
sition entsprechend verändert hat. (Vermutlich 
hat er gar nicht die vollständige Kachel, son
dern nur ein von ihm besitztes Bruchstück zur 
Herstellung seines Models verwendet.) 

Der schönste Ofen aus dem schwäbischen 
Material und seine Beziehungen bieten wichtige 
Anhaltspunkte bezüglich der Verbreitung der 
Kachel mit der Löwenfigur. Der Oberbau des 
Ravensburger Ofens46 (Stuttgart, Schlossmu
seum) blieb in seiner Originalform erhalten 

(Abb. 105). Während der Verfertigung der 
Kacheln verwendete der Töpfermeister nur 
zum Teil die vorhandenen Kachelmodeln; 
einige Einzelheiten schnitt er aus, wahrschein
lich deshalb, weil sich dort ursprünglich die 
Wappen eines anderen Bestellers befanden. 
Da an einer Reihe von Kacheln die Gestalt 
Friedrichs III, zu sehen ist, datiert PAZAUEEK 
ihre Entstehungszeit in die Mitte des 15. Jahr
hunderts. In der Krönung begegnen wir dem 
Ebenbild der Budaer Löwenkachel. Dieser 
Typus findet sich in mehreren Sammlungen vor 
(Sammlung Figdor, Abb. 106. Stuttgart , Lan
desgewerbemuseum ; daselbst in Privatsamm
lung),47 und zwar mit kleineren oder grösseren 
Abweichungen in den Details, andeutend, dass 
mehrere Arten von Model verwendet wurden. 
Nebst den von PAZAUREK zusammengestellten 
Varianten fanden wir diesen Typus noch in 
einem Zürcher Fund48 (Abb. 107) ; eine der 
Varianten49 kommt auch unter den früher 
erwähnten Kacheln aus Stein a/Rhein vor. 
Vom letzteren ist keine Abbildung gegeben, 
der Beschreibung nach ist auf der grünglasier
ten Kachel die Figur eines Löwen mit Doppel
schwanz dargestellt, dessen linkes Vorderbein 
um einen Eichenstamm gelegt ist, während 
die rechte Pfote auf einem Ast ruht. Auf 
einem Aststumpf sitzt ein nagendes Eich
hörnchen, in der Baumkrone eine Eule. Ein 
damit übereinstimmende, jedoch grössere Ka
chel wurde in derselben Stadt gefunden. 

Nach dem Vergleich der angeführten Exem
plare mit der Kachel von Buda gelangen wir 
zur Konklusion, dass das Budaer Stück noch 
zu den ersten Varianten gehören kann, denn in 
der Ausführung ist im Unterschied zu den 
späteren Werken keine Spur von Korrektion 
oder Stilisierung zu finden. Wir sind der Mei
nung, dass der Meister von Buda jenes Modell 
hergestellt hat, an welchem der Boden unter 
dem Löwen felsig ist. Das Rankenband der 
Umrahmung (Abb. 73) kommt in derselben 
Ausführung als Schmuck des Eselsrückens am 
Typus 6 vor (Abb. 82). Später konnte vielleicht 
der ausführende Töpfermeister diesen Model 
(die vielleicht beschädigt wurde) nur unter 
Beibehaltung des Mittelteiles verwendet und 
eine neue Umrahmung (von viel schwächerer 
Ausführung) angefertigt haben (Abb. 72). 
Auch das in der unteren Kachelreihe des Ofens 
vorkommende Greifmotiv ist im mitteleuropäi
schen Kachelmaterial häufig vertreten, von 
unmittelbaren Einflüssen können wir hier aber 
nicht reden. Ein Zürcher Fund,50 eins der 
schönsten publizierten Exemplare (Abb. 108), 
lässt verglichen mit dem Exemplar von Buda 
deutlich erkennen, dass unser Meister sowohl 
in der Komposition als auch in der plastischen 
Qualität seine europäischen Kollegen überragte. 

Im' Zusammenhang mit den ausländischen 
Parallelen sei noch der Erfurter Prachtofen 
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(Abb. 109) erwähnt, die, laut der Urkundenda
ten51 im Jahre 1473 fertig wurde. In den Details 
unterscheidet er sich bereits stark vom Budaer 
Ofen, in der Gesamtwirkung jedoch steht er 
ihm noch am nächsten unter den bekannten 
unversehrten Exemplaren. Die Verwandt
schaft t r i t t auch darin zutage, dass einzelne 
Teile (durchbrochene Bögen, Gesimse.) des im 
übrigen grünglasierten Ofens von einer ocker
gelben Glasur überzogen sind ; auch hier ver
suchte sich also der Töpfer mit der Verwendung 
zweier Farben. Die Methode, die Gliederung 
der Formen auch durch die Farben zu akzen-

Abb. 1. Zeichnung von Öfen aus Topf kacheln in 
einem Zürcher Wappen. Erste Hälfte des 14. Jhs. 

Abb. 2. Darstellung von Öfen aus Topfkacheln in 
einem Basler Wappen; 1510 

Abb. 3. Topfkacheln- und Kachelntypen aus Buda im 
14—16. Jh. 1—2. 14. Jh. Pest 
3—4. Zweite Hälfte des 14. Jhs. Buda 
5—7 : Nach 1408, Buda 
8. : Mitte des 15. Jhs. Buda 
9. : Erste Hälfte des 16. Jhs. Buda 

Abb. 4. Topfkacheln aus dem unteren Palast von 
Visegrád; 14. Jh. 

Abb. 5. Graue Topf kacheln aus der Burg von Pest ; 
14. Jh . 

Abb. 6. Samson und der Löwe. Ofenkachel aus dem 
Palast von Buda ; zweite Hälfte des 14. Jhs. (1:2) 

Abb. 7—8. Fragmente von Ofenkacheln aus dem 
Palast von Buda ; zweite Hälfte des 14. Jhs. 

Abb. 9. Fragmente einer durchbrochenen Ofenkachel 
mit Pflanzenornament aus dem Palast von 
Buda ; zweite Hälfte des 14. Jhs. 

Abb. 10. Fragmente der Ofenkachel mit Jagdszene 
aus dem Palast von Buda 

Abb. 11. Ofenkachel mit Drachen aus dem Palast 
von Buda ; zweite Hälfte des 14. Jhs. 

Abb. 12—13. Ofenkacheln aus dem Palast von Vi
segrád; zweite Hälfte des 14. Jhs. 

Abb. 14—15. Fragmente vom Statuenschmuck der 
Öfen von Buda und Visegrád 

Abb. 16—18. Fragmente von Randornamenten der 
Ofenkacheln der Paläste von Buda und Visegrád 

Abb. 19. Krönungskacheln des Ofens von Visegrád 
Abb. 20. Aufbau des Ofens der Gruppéi; Rekonstruk

tion 
Abb. 21. Fragmente von grauen unglasierten und 

grünglasierten Kacheln aus dem Palast von 
Buda (1 :2 ) 

Abb. 22. Ofenkachel mit Lilienmuster. Burgpalast 
von Buda 

Abb. 23. Ofenkachel mit dem. Wappen der Anjöus. 
Burgpalast von Buda 

Abb. 24. Ofenkachel mit der Helm Verzierung des 
Wappens Ludwigs des Grossen aus dem könig
lichen Haus der Pester Burg 

Abb. 25. Ofenkachel aus dem Palast zu Buda ; 14. Jh. 
(1 :2 ) 

Abb. 26. Fragment einer Ofenkachel aus Pomáz ; 
14. Jh . (1 :2) 

Abb. 27. Ofenkachel mit Nixe und Krebs. Burg
palast von Buda 

Abb. 28—31. Ofenkacheln der Gruppé i aus der 
Sigismundsepoche. Burgpalast von Buda und 
Burg von Pest (1 :3) 

Abb. 32. Ofenkachel mit dem Wappen Sigismunds. 
Burgpalast von Buda 

tuieren (in der gotischen Baukunst übrigens 
allgemein üblich), ist bei den der Ofen jener 
Epoche eine Seltenheit. 

Das Vorkommen der Löwenkacheln im 
Schweizer Gebiet und die zahlreichen Kopien, 
die von der Ritterkachel verfertigt wurden, 
zeugen für den weitreichenden Einfluss des 
Meisters des Ofens zu Buda. Der Ofen mit der 
Ritterfigur ist auch hinsichtlich der weitver
zweigten Wechselbeziehungen in der mittel
alterlichen Keramik sowie bezüglich der Wande
rungen der Meister ein ungemein wertvolles 
Stück des ungarischen Fundmaterials (Abb. 110). 

Abb. 33. Rekonstruktionszeichnung der Kachel-
typen 6a und 6b der Gruppe I aus der Sigismunds
zeit. Burgpalast von Buda 

Abb. 34—35. Masswerkgeschmückte Kacheln der 
Gruppe I aus der Sigismundszeit. Burgpalast 
von Buda (1 :3) 

Abb. 36. Rekonstruktion des Öfenmodells auf Grund 
der Kacheln der Gruppe I ans dei^igisiSHíHííae®©^; 
1387—1408 

Abb. 37-—38. Ofenkacheln der Gruppe I I aus der 
Sigismundszeit. Burgpalast von Buda (1 :3) 

Abb. 39* Ofenkachel der Gruppe I I aus der Sigis
mundszeit. Burgpalast von Buda (1 : 3) 

Abb. 40. Ofenkachel mit Burgdarstellung Werkstatt 
von Nyék ; nach 1408. Burgpalast von Buda (1:2) 

Abb. 41—42. Ofenkachel mit Sigismundswappcn 
und Masswerkschmuck. Burgpalast von Buda 
(1 :3) 

Abb. 43. Krönungskachel mit dunkelbrauner Glasur. 
Burgpalast von Buda (1 :3) 

Abb. 44—45. Ofenkacheln mit Greifgestalt, und die 
zu ihr gehörende Frieskachel. Burgpalast von 
Buda (1 : 3) . 

Abb. 46. Fragmente von Ofenkacheln aus der mittel
alterlichen Gemeinde Baracs ; Gruppe II, Typen 
6 und 12; Kecskemét, Katona József-Museum 

Abb. 47. Mit Mezzamajoükatechnik verfertigte Ofen
kachel der Werkstatt zu Nyék; nach 1408. 
Burgpalast von Buda (1 :3) 

Abb. 48—49. Ofenkacheln der Gruppe II aus der 
Sigismundszeit. Typen 13—14. Burgpalast von 
Buda (1 :3) 

Abb. 50. Topfkachel mit Mädchenkopf. Gruppe II, 
ans der Sigismundszeit; Typus 16. Burgpalast 
von Buda 

Abb. 51. Bruchstück einer Krönungskachel von 
einem aus Topf kacheln zusammengesetzten Ofen 
aus Visegrád. Historisches Museum 

Abb. 52. Rekonstruktionszeichnung eines Ofens der 
Werkstatt von Nyék ; nach 1408 (I : 15) 

Abb. 53. Ofenkachel mit Burgdarstellung in durch -
brochener Ausführung. Burgpalast von Buda 
(1 :2 ) .'.•. 

Abb. 54. Masswerkgeschmückte Kachel der Gruppe 
III aus der Sigismundszeit. Burgpalast von Buda 

Abb. 55. Eckkachel mit durchbrochener Ausführung. 
Burgpalast von Buda 

Abb. 56—57. Ofenkacheln der Gruppe IV aus der 
Sigismundszeit. Burgpalast von Buda (1:3) 

Abb. 58-—59. Ofenkacheln der Gruppe IV aus der 
Sigismundszeit ; der böhmische Löwe und das 
Wappen mit dem Drachenorden. Königliches 
Schloss zu Nyék (1 : 3) 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 
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Abb. 60. Kopie der Wappenkachel der Gruppe IV; 
ns der Sigismundszeit : Burgpalast von Buda 
(1 :3 ) 

Abb. 61—62. Ofenkacheln der Gruppe V aus der 
Sigismundszeit mit Drachenordenswappen. Burg
palast von Buda ; zwischen 1423—1437 (1 : 3) 

Abb. 63. Ofenkachel mit dem Wappen des Georg 
Pálóczi ; zwischen 1423—1437. Burgpalast von 
Buda (1:3) 

Abb. 64. Eckkachel mit der Gestalt eines Wappen
halters. Burgpalast von Büda (1 : 3) 

Abb. 65. Fragment der Wappenkachel mit dem Dra
chenorden aus der Burg der Königin in Óbuda. 

Abb. 66. Fragment einer Kachel aus Székesfehérvár 
Abb. 67. Eckkachel mit der Gestalt des Königs 

Sigismund ; erste Hälfte des 15. Jhs. Burg-
palast von Buda ( 1 : 3 ) 

Abb. 68. Ofenkachel mit Sigismundswappen erste 
Hälfte des 15. Jhs. Burgpalast von Buda (1 : 3) 

Abb. 69. Unglasierte Ofenkachel mit Bandornament; 
erste Hälfte des 15. Jhs. Burgpalast von Buda 
(1 : 3) 

Abb. 70. Wandschrank aus Siebenbürgen; 15. Jh. 
Historisches Museum 

Abb. 71. Bruchstücke eines Kachelmodels aus der 
königlichen Werkstätte ; nach 1408. Königliches 
Schloss zu Nyék 

Abb. 72—73. Löwenkachel und die Fragmente ihrer 
Varianten. Burgpalast von Buda und Visegrád 
(1 :2) 

Abb. 74. Ofenkachel mit Greifgestalt. Burgpalast 
von Buda (1 :2) 

Abb. 75. Unglasierte Kopie der Kachel mit dem 
Greif. Sopron 

Abb. 76. Masswerkgeschmückte Kachel mit Heiligen-
und Prophetenfiguren. 1454—-57. Burgpalast 
von Buda 

Abb. 77—78. Eckkacheln vom Ritterofen. Burgpalast 
von Buda 

Abb. 79. Masswerkgezierte Kachel vom Ritterofen. 
Burgpalast von Buda 

Abb. 80. Fragmente einer Kachel mit Ritterfigur. 
Burgpalast von Buci a 

Abb. 81. Ofenkachel mit der Figur eines Ritters. 
Burgpalast von Buda 

Abb. 82. Ofenkacheln mit den Figuren von Heiligen. 
Burgpalast von Buda 

Abb .83 . Krönungskachel mit wappenhaltendem Engel ; 
1454—57. Burgpalast von Buda 

Abb. 84. Kopie der Krönungskachel vom Ofen von 
Pécs; 1473—1505 

Abb. 85. Fragmente der Krönungskacheln. Burg
palast von Buda 

Abb. 86-—87. Fragmente von Gesimskacheln. Burg-
palast von Buda 

Abb. 88. Blattornament der Kachelntypen 1 und 4. 
Burgpalast von Buda 

Abb. 89. Rekonstruierte Gestalt des Ritterofens ; 
1454—57 (1:15) 

Abb. 90. Fragmente einer Kachel mit Masswerk. 
Burgpalast von Buda 

Abb. 91. Rekonstruktionszeichnung der Kachel mit 
Masswerk 

Abb. 92. Löwe m i t Jungen. Burgpalast von Buda 
Abb. 93. Fialenfragment aus der Werkstatt des 

Ritterofens. Burgpalast von Buda 
Abb. 94. Fragmente eines Eckstückes aus der Werk

stat t des Ritterofens. Burgpalast von Buda 
Abb. 95. Kachelfragment aus der Werkstatt des 

Ritterofens. Burgpalast von Buda 
Abb. 96. Kachelfragmente vom Ofen des Sigismund 

Ernuszt. Pécs 1473—1505. Historisches Museum 
Abb. 97. Rekonstruierte Gestalt des Ofens von Pécs 
Abb. 98. Unglasierte Kachel mit Ritterfigur. Siklód, 

Í515 (?) 
Abb. 99. Fragment einer Ofenkachel aus Gerla 
Abb. 100. Ofenkachel aus Fotosmartonos ; 16. Jh. 
Abb. 101—102. Kacheln mit Masswerk. Stuttgart und 

Stein a. Rhein 
Abb. 103—104. Kacheln mit Ritterfiguren aus der 

Sammlung Figdor 
Abb. 105. Der Ravensburger Ofen. Mitte des 15. Jhs. 
Abb. 106. Ofenkachel aus der Sammlung Figdor 
Abb. 107—108. Ofenkacheln aus Zürich 
Abb. 109. Der Ofen von Erfurt ; 1473 
Abb. 110. Verbreitung und Einfluss des Ritterofens 
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MÂLYU8Z ELEMÉR 

AZIZMAELITA PÉNZVERŐJEGYEK KÉRDÉSÉHEZ 

Béthy László, akinek nevével a Corpus Nummorum Hungáriáé elválaszthatatlanul 
összeforrott, utalt először arra, hogy a XII I . századi magyar pénzeken látható „mongólikus 
jegyek" az írásos emlékeinkben emlegetett izmaelita kamaraispánok működésének tanújelei.1 

A XIII . századra vonatkozólag kétségtelenül helyes megfigyelésének alátámasztására és igazolá
sára Anjou-kori adatokat is felemlített, ezzel azonban téves következtetések útjára lépett. 
Az I. Lajos idejében kamaraispáni tisztségeket viselő Szerecsen Jakabot és Jánost ugyanis nevük 
alapján izmaelitáknak mondotta, pénzverőjegyük, a szerecsenfej és Besszarábia címere, a három 
szerecsenfő hasonlósága alapján származási helyüket is rögzíthetni vélte s mindebből megállapí
tot ta : ,,A szaracénok vagy izmaelita kereskedők nem tűntek el az országból a tatárpusztítással, 
hanem elmagyarosodtak, s mint ilyenek, még I . Lajos korában is, régi foglalkozásaik űzése köz
ben tűnnek föl s még nagyobb fényben, mint az Árpád-házi királyok alatt ."2 

Az izmaelita kamaraispánoknak ez a feltételezett XIV. századi szerepe elhatározóan 
befolyásolta Schulek Alfrédot, amidőn az Anjou-kori pénzeket időrendbe szedte.3 A bulgár pénzek
nek Réthy által összegyűjtött mongólikus jegyeit szembeállította a XIV. századi magyar pénzek 
verőjegyeivel, amint ezeket ugyancsak Réthy egy táblázaton összeállította s azután egyes típu
sok hasonlósága alapján bizonyos magyar véreteket izmaelita eredetűeknek nyilvánított.4 A 
hasonlóság, mint a Schulek tanulmányából átvett két ábra mutatja, valóban nagy, mivel 
pedig Horváth Henrik művészettörténeti elemzésével előzőleg már bizonyossá tette, hogy a 
magyar sorozatban első helyen látható pénzverőjegy budai véreteket jelöl,5 az elmélet to
vább fejlődhetett. Schulek most már bizonyosnak vette, hogy az izmaelita kereskedőknek 
Réthy által általánosságban feltételezett XIV. századi szereplése Budán valóság volt. Szerecsen 
Jakab ispánt tehát budai polgárnak mondta, amiben igazat is kell neki adnunk, mivel a Szerecsen-
házról írásos adat tanúskodik, de ugyanennek tekintette Chimlei Péter ispánt is, amit már nem 
fogadhatunk eL/ mert egyedüli érve az, hogy a név izmaelita. Bármennyire tar t juk tehát valószínű
nek, hogy Chimlei mint budai kamaraispán itteni polgár volt — s reméljük, hogy ezt bizonyító írásos 
adat még fog előkerülni—,- nevének állítólagos izmaelita jellege magában nem elegendő bizonyíték. 
Schulek végül már egész izmaelita kolóniát vélt felismerni Budán. A pénzverő jegyek ábráin első 
helyen láthatót ugyanis megtalálta I. Lajos és Zsigmond oly pénzein, amelyeket 1358—1364 ? és 
1387—1420-ra datált6, s mert így egy ember működéséhez az nem volt hozzákapcsolható, logiku
san feltételezte, hogy az talán kollektív jegy. „A kamarabérleti szerződések gyakran említik 
minták gyanánt a »per cives Budenses fabricatae« pénzeket ; talán e »budai polgárok« közül a 
pénzveréssel foglalkozók által testületileg, egyetemleges felelősséggel készített pénzeket jelölték így?"7 

Az elméletet ingatag alapokon nyugvónak érezzük. Szerencsénkre — ugyan ki is bírálna 
szívesen egy hipotézist, amelyről tudja, hogy szerzőjének szívéhez közel áll — maga Schulek 
kifejezést adott a helyes tudományos felfogásnak, amidőn megjegyezte, hogy a teóriájára épülő 
korrendet egyáltalán nem tartja „változtathatatlannak, véglegesnek".8 Kijelentésére hivatkozva 
kötelességszerűen vonjuk kétségbe az Anjou-kori pónzverőjegyek izmaelita eredetét, miután a 
véletlen szeszélye oly bizonyítékot jut ta tot t kezünkbe, amely az elmélet egyik legerősebb pillérét 
dönti romba. 

A. „véletlen" kifejezést azonnal magyaráznunk kell. Nem az az esetleges, hogy ráakadtunk 
a Zsigmondkori Oklevéltár anyagának gyűjtése és kiadása közben több budai esküdt 1409. július 
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28-i oklevelére.9 Ennek a munka jellegénél fogva kezünkbe kellett kerülnie. Csak az a véletlen, 
hogy az oklevélre rányomott egyik pecsét ábrájára vissza tudtunk emlékezni, amidőn Anjou- és 
Zsigmond-kori aranyforintok képein azonos jelet láttunk. Ez a jel a bulgáriai „mongólikus" 
és a magyar izmaelita jegyek sorozatában egyaránt az első helyen látható, ugyanígy a facsimilé
ben közölt 1409-i oklevélen is balról a legelső s nem más, mint Franciscus Bernhardi nevének 
kezdőbetűiből képzett monogram. 

Az oklevél már magában is tájékoztat Bernhardi személy érői és vagyoni helyzetéről. 
Kitűnik belőle, hogy olasz származású (Gallicus) budai polgár s tehetős ember, mert a város 
közelében olyan aliódiuma van, amelyet nem is teljes egészében, hanem egy kőház s gyümölcsös
kert nélkül 200 aranyforintért ad zálogba Rozgonyi Simon országbírónak. Az aliódium sem valami 
közönséges birtok. Ugyanaz, amelyet korábban Kunc ispán majorjának neveztek, a XV. század 
második felében pedig Szilágyi Erzsébet nyaralója lett.10 Afekvőség értékéhez jól illik az oklevél 
szokatlan jellege. Szerencsés körülmény, hogy az ügylet nem a város tanácsa, de nem is hiteleshely, 
mint a budai káptalan előtt került megkötésre, mert akkor nem lett volna mód arra, hogy Bern
hardi pecsétje rákerülve az oklevélre, napjainkig fennmaradjon. Ellenben a négy esküdt előtt tet t 
,,bevallás"-nak hitelességét Bernhardi nagyban emelte az országbíró, sot mindenki szemében 
azzal, hogy az esküdteknek — helyesebben: közülök háromnak — pecsétjei mellé a sajátját is oda
illesztette.11  

1. kép. Felső sor : „Mongólikus" jegyek bulgár pénzeken, Réthy után. Alsó sor: A Montenuovo-jegyzék 
néhány magyar (izmaelita) pénzverőjegye 

Egyéb adataink, amelyek a XIV. és XV. század fordulójáról viszonylag nagy számban 
maradtak fenn, megerősítik az 1409-i oklevél vallomását. A belőlük kibontakozó képet nem lehet 
célunk korrajzzá szélesíteni. Ily feladatra azért sem vállalkozhatunk, mert nem ismerjük Pern-
hardinak sem 1387 előtti szereplésére, sem élete utolsó másfél évtizedére vonatkozó hazai okleve
leinket, azt pedig még kevésbé tudjuk, hogy mily családból származott — csak firenzei származása 
bizonyos12 —, hogyan s kiknek megbízásából, mily feladatok elvégzésére jött Magyarországra, 
mikor telepedett meg Budán, s mily olasz — kereskedő vagy bankár — társulatokkal tar tot t 
fenn kapcsolatokat. Ha mégis kissé részletezőbben ismertetjük a róla szóló megemlékezéseket, 
ezt azért tesszük, hogy az izmaelita-teória valószínűtlenségéről meggyőzzük az olvasót. 

Az első adat, amely Bernhardit fontos gazdasági vezető helyen mutatja, 1382-ből való. 
Ekkor I. Lajos reá és Szerecsen Jánosra bízta a harmincadispánságot,13 azaz a behozatali és kivi
teli vám kezelését. 1387-ben ugyanők Zsigmondtól a lucrum camerae ispánságát nyerték el,14, 
vagyis a már adóvá lett pénzverési illeték beszedését intézték, 1389-ben pedig ismét harmincad
ispánoklettek.15 1392-ben Bernhardi egyedül a pénzverőkamarák ispánja, majd 1396-ban ugyan
ezen tisztén kívül egyszersmind a harmincadispánit is kezében tartja.16 Munkaköreit a jó szakember 
biztonságával látta el. Aranyforintjait az utókor művészi kivitelük miatt dicséri, kortársai számára 
pedig neve szinte fogalommá lett. A harmincadispánok közül 1399-ben Zsigmond egyedül őt 
emelte ki, amidőn a soproniak számára egykori kiváltságaikat biztosította,17 ugyanígy Garai 
Miklós nádor 1417-ben mindazok közül, akik a lucrum camerae ispánságot régi idők óta a saját
juknak mondhatták, név szerint szintén csak őt említette.18 Zsigmondot azonban nemcsak ispán
ságok vállalásával szolgálta. 1397-ben, amidőn Firenzében járt s onnan nagyobb mennyiségű 
szövetet hozott magával,19 odautaztában a király megbízásából Velencében is tárgyalt, mégpedig 
eredményesen, mert a köztársaság elhatározta, hogy elküldi Magyarországra követeit.20 Kap
csolata az uralkodóval számára is gyümölcsöző volt. Máskor ugyanis Zsigmond támogatta királyi 
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szavával, közbenjárásával velencei köve
teléseinek érvényesítésénél, mintegy a ma
gáénak tekintve érdekeit.21 

A kamaraispáni működéséről fenn
maradt adatokból nem derül ki, hogy 
bérlő, vállalkozó gyanánt, vagy pedig mint 
királyi tisztviselő, megbízásból látta-e él 
munkakörét. Az első feltevést tart juk 
valószínűnek, de bármint volt is, jelentős 
tőke nélkül működését meg sem kezdhette. 
Akár előleget kellett adnia a bérlet össze
géből a királynak, akár biztosítékot nyúj
tania ugyanannak, hogy hűen fog sáfár
kodni, mindenképpen vagyonra vagy jót
állókra kellett támaszkodnia, a pénz 
viszont, amely Budán vagyon formájában 
tűnt a világ elé, nagy jótállókat nyert meg számára, olasz vállalkozóknak hitel formájában busás 
hasznot hozó tőke lehetett. Nyereségét nem igyekezett birtokra átváltoztatni, megmaradt 
polgárnak. Csak egy nagyobb birtokszerzéséről van tudomásunk. 1389-ben, feltehetőleg köl
csönök fejében, Zsigmondtól adományul kapta a Zágráb megyei Jasztrebarszkát. De nem sokáig 
tar tot ta kezében, ö t év múlva eladta 4000 aranyforintért.22 

A főúri családok közül főleg a Kanizsaiakkal állott szoros kapcsolatban. Ezek közül János 
esztergomi érsek és főkancellár, a XIV. és XV. század fordulóján Zsigmond legbefolyásosabb 
tanácsadója, egyik testvére, Miklós mint tárnokmester a városok ügyeivel foglalkozott, a másik, 
István pedig mint udvarmester szintén 
tagja a királyi tanácsnak. Adataink nem 
nyújtanak felvilágosítást Bernhardi és a 
Kanizsaiak viszonyának lényegéről, meg
engedik azonban, hogy bizalmasnak és 
szorosnak lássuk. Abból, hogy 1393-ban 
Bernhardi 2600 aranyforintért eladta 
budai házát az érseknek,23 a vételár alap
ján csak azt lehetne következtetnünk, 
hogy igen tekintélyes objektumról volt 
szó. Azon sem csodálkozhatunk, hogy 
három hét múlva ugyanezt a házat Kani
zsai visszaadta örökbérlet gyanánt Bern-
hardinak oly feltétellel, hogy évente 50 
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aranyforintot, 24 — egyenként öt márka súlyú — gyertyát és egy mázsa olajat szolgáltat be az eszter
gomi egyháznak s oly kötelezettséggel, hogy Buda melletti majorjának hasznából fogja pótolni a 
hiányt, ha a ház jövedelme nem fedezné a bért.24 Mindez úgy hangzik, mintha Kanizsai 2600 arany
forint értékű alapítványt tenne egyháza javára, az ingatlan kezelését azonban nem bízza reá, mert 
biztosabbnak és hasznosabbnak látja, ha háztulajdonra betáblázott járadékot jut tat neki. A külö
nös csak az, hogy a járadék meglepően alacsony, mivel ez rendesen a tőke 10%-a szokott lenni.26 

Egy másik esetben kb. ily összeget is te t t ki. I t t Kanizsai Miklós te t t alapítványt az örményesi 
pálosok javára, két budai házát terhelve meg örökjáradékkal s ismét Bernhardi volt az, aki az 
ingatlanokat bérbe vette. A két ház burgrechtjét a tárnokmester 1392-ben így állapította meg : 
60 aranyforint, két mázsa olaj, egy korsó tinnhal és 100 db só, s egyszersmind megengedte, hogy az 
olaj beszolgáltatását 20, a halét pedig hat aranyforinton meg lehessen váltani.26 A házak egyikét 
Bernhardi 1398-ban 600 forintért, forintját száz új dénárral számítva, eladta egy brünni szárma
zású budai polgárnak. A járadékot most meg kellett osztania. Bizonyára azért, hogy nagyobb 
vételárat érhessen el, a házra igen alacsony terhet hárított. Mindössze egy mázsa olajat és a halat 

5. kép. Bernhardi 1408. november 10-i levelének aláírása 

kellett az új tulajdonosnak beszolgáltatnia, amit azonban 16 aranyforintért meg is válthatott.27 

A másik házat ily módon aránytalanul magas járadék : 70 aranyforint és száz só terhelte. Meg
tartása nyilván rossz üzlet lett volna Bernhardi számára, ezért félév múlva lemondott róla s vissza
adta a pálos kolostornak.28 Ha összeszámítjuk a két ház együttes censusát és a mesterkedéssel 
600 forintra feltornázott vételárú ház mellett a másik értékét 400 forintra becsüljük, a házak és 
a census között valóban 1 : 10 arányt kapunk. Mellőzve a kérdés feszegetését, hogy a tárnok
mester miért adott 600 forintos ajándékot Bernhardinak -~ az ügylet lebonyolítása ugyanis ezt 
eredményezte számára —, példánk meggyőzően bizonyíthatja, mily aránytalan különbség volt az 
érsek által megvásárolt 2600 aranyforintos ház vételára és burgrecht je között, önkéntelenül is 
felmerül a kérdés, vajon nem a vételár volt-e magas? Ha figyelembe vesszük, hogy 1403-tól kezdve 
14 éven át, Kanizsai haláláig Bernhardi az érsek engedélyéből csak évi 25 aranyforintot fizetett 
bérlet címén,29 1425-től pedig ez az összeg a major censusával együtt 32 forintot te t t ki30 — 
a kérdésre igennel kell felelnünk. Magyarázatot, hogy miért fizetett a házért értékén felül, később 
próbálunk találni. Egyelőre elég levonnunk a következtetést, hogy adataink Bernhardi és a 
Kanizsaiak közti szoros üzleti kapcsolatról tanúskodnak. Ezek után nem hatnak túlzás gyanánt 
Bernhardi 1408-i szavai, hogy Himfi Benedek, az egykori bulgár bán és temesi ispán, „nagy 
jó ura és barátja volt", Marcali Miklós, volt erdélyi vajda pedig bizalmas ügyeiben taná
csért fordult hozzá, önérzettel jelenthette ki ugyanekkor, hogy családja, házanépe köz
tiszteletben áll, s ha valakit befogad családja, annak becsületessége felől senkinek sem lehet 
kétsége.31 

Bernhardi életkorát csak találgathatjuk. 1422-ben még élt, de 1424-ben már néhainak 
mondják; 1393-ban felnőtt fiai voltak, 1424-ben pedig legidősebb fiától származó unokája is 
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már nagykorú.32 Himfi Benedekkel való kapcsolata nem nyújt közelebbi támpontot, mivel a bán 
1381-ben halt meg33 s így a terminus ante quem csaknem egybeesik 1382-i kamaraispánságával. 
Ha öregségére vonatkoztatjuk is 1408-i mentegetőzését, hogy azért válaszol röviden, mert nehezére 
esik az írás ós olvasás, akkor sem igen lehet I. Lajos uralkodásának utolsó évtizedénél korábbra 
tenni magyarországi megtelepedését. 

Nem izmaelita eredetű az a Szerecsen Jakab kamaraispán sem, akinek vereteit a szerecsen 
fejet ábrázoló pénzverőjegy alapján oly könnyű felismerni. Páduai származású volt. Hazai okle
velek nem mondják meg, honnan származott, László nápolyi király azonban 1393-ban Páduai 
Szaracén mesternek nevezte. Az azonosságot kétségtelenné teszi László további kijelentése, amely 
szerint halála után Cherso és Ossero szigetek testvére, Páduai János tulajdonába kerültek.34 Műkö
dése I. Lajos korára esik s szinte egy generációval megelőzi említett testvére, Bernhardinak a 
kamaraispánságban társa, szereplését. A vagyont még ő, az idősebb testvér szerezte. Feleségével, 
aki Hont megyei nemes családból származott, itteni birtokokat kapott,35 Lajos királytól az adriai 
Cherso és Ossero szigeteket nyerte adományul,36 s ő vásárolta meg azt a két utcára néző budai 
házat, amelyet a kortársak mint Szerecsen Nagyházat emlegettek.37 A Somogy megyei Mesztegnyő 
mezőváros megszerzése azonban, amelyről a család a XV. században a nemességbe beolvadva 
nevezte magát, a fiatalabb testvér nevéhez fűződik. Ez 1397-ben Páduai Athowval együtt bérbe 
vette Garai Miklós bántól a Pago szigeten levő és a zengi sókamarát, valamint a dalmáciai harmin-
cadot. A nagyméretű vállalkozás nem sikerült, a két tőkés 6383 aranyforinttal adós maradt. 
Az összegből Mesztegnyőit 4800 aranyforint terhelte. Kötelezvényt adott, hogy három részletben 
megfizeti tartozását s vállalta, hogy mulasztása esetén ez kétszeresére fog emelkedni.38 Nehéz 
helyzetében megvált a két adriai szigettől is s elcserélte azokat Zsigmonddal Tolna megyei birto
kokért.39 Kétségtelenül Garai kívánságára történt a csere, ő vetett szemet a szigetekre, amelyeket, 
királyi adománylevelet szerezve, azonnal birtokába is vett.40 A tartozást mindez nem érintette, 
csak haladékot biztosított. Garai tehát várt 1399-ig, s bár ekkor perre vitte az ügyet, még mindig 
nem siettette a döntést. Csak amikor már meghalt Mesztegnyői, hozatta meg 1402-ben az ítéletet 
annak fiai ellen, köteleztetve őket, hogy eredeti tartozásuk kétszeresét, 9600 aranyforintot fizes
senek neki.41 Az összeg túlontúl nagy volt ahhoz, hogy a pénzügyletekkel és gazdasági tevékeny
séggel felhagyó, feudalizálódó család előteremtse. A kérdést végül is úgy oldották meg, hogy a 
Mesztegnyőiek eladták budai házukat Garainak 10100 aranyforintért.42 Nem hisszük, hogy való
ságos adás-vétel történt, még ha ezt is mondja a róla szóló oklevél. A házárak közt egyedül
állóan óriási összeg43 tehát nem valóságos értéket fejez ki, bármily hatalmas volt a Szerecsen 
Nagyház, hanem egy súlyos adóssági ügy likvidálását. 

Azt hisszük, a Mesztegnyői-—Garai-ügyhöz hasonló oka lehetett Kanizsai Jánosnak, 
amiért Bernhardi házáért 1393-ban oly összeget fizetett, amely egyáltalán nem volt arányban 
annak jövedelmezőségével. 

Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy a pénzemberek gyurak általában szem
ben állottak egymással. Vagyonszerző útjaikon együtt haladtak, vállalkozásaik túlnyomó több
sége kedvező eredménnyel zárult, s csak akkor, ha nem sikerült az üzlet, fizettek a vesztes polgárok 
óvatos társaiknak. Bár arra is van példánk, hogy az előkelők maguk is részt vállaltak a kockázat
ból. Éppen Mesztegnyői esete bizonyítja ezt. Mint említettük, 1397-ben Páduai Athowval közös 
vállalkozásának kudarca után a 6383 aranyforint tartozásból 4800 forint megfizetésére köte
lezte magát. Azt gondolnánk, hogy a fennmaradó csaknem 1600 forint Páduaira hárult. Méltán 
lepődhetünk meg, hogy helyette Szepesi János zágrábi püspök, egyszersmind királyi titkos kan
cellár vállalta magára Garaival szemben az összegnek három, ÖSS1^ aranyforintos részletben való 
megfizetését.44 A kancellárt bizonyára nem jószíve indította arra, hogy Mesztegnyői segítségére 
siessen. Sokkal valószínűbb, hogy az üzletben is negyedrészig érdekelve volt s ha az nyereséggel 
végződik, ma nem is sejtenénk, hogy része volt benne. 

A vállalkozóknak csak hasznukra lehetett, ha részeltették a nyereségből az előkelőket. 
Ily érdekközösség nélkül éppen Szepesi János 1396-ban mint dalmát-horvát királyi helytartó 
aligha döntött volna el éppen Mesztegnyői János javára egy rendkívül fontos pert s kötelezte 
volna földesuruk iránti engedelmességre Cherso és Ossero szigetek lakóit, akik nemességükre 
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hivatkozva megtagadták a szolgáltatások teljesítését.45 Ebben a vonatkozásban sokatmondónak 
bizonyul az az önmagában egyébként jelentéktelen adat, hogy 1390-ben Lukács budai prépost, 
királynői titkos kancellár Szepesi János akkor még kápolnaispán és mások társaságában egy 
óbudai ügyet Szerecsen János budai házában tárgyalt meg.46 A prelátusok és a patrícius tőkések 
kapcsolatának egyik érdekes jele ez. 

Az olasz vállalkozók, ha szülővárosuk polgárainak hitelleveleivel tarsolyukban megjelen-
tek Magyarországon, itt éppen a főpapokhoz mint régi ügyfeleikhez fordulhattak. A pápai politika 
a püspöki kinevezésekkel, az előléptetések, tehát gyakori cserék rendszerével s mert minden 
kinevezésért jelentős összeg, az évi jövedelem fele jár az apostoli kamarának, a prelátusokat már 
rég adósaivá tet te . Az új főpapoknak ugyancsak régóta olasz bankházak kölcsönözték, előlegezték 
budai exposituráik közvetítésével a kinevezési díjakat oly módon, hogy azokat kifizették helyettük 
Rómában.47 A magyar prelátusok ezzel az olasz tőkéseknek adósai s nyilván lekötelezettjei is 
lettek. Legalábbis annyira, hogy a bankházak számíthattak támogatásukra, ha üzleti érdekeiket 
érvényesíteni igyekeztek. De nem lehettek teljesen elfogulatlanok a főurak sem, főleg a délvidé
kiek. Közülük a Garaiak egyik rokonáról, valamint a Corbaviai grófokról tudjuk, hogy nagyobb 
tőkét helyeztek el a velencei gabonakamarában 5%-os kamatra.48 

Az otthon kellő összeköttetésekkel rendelkező olasz pénzember Budán hamar beleillesz 
kedhetett a magyarországi viszonyokba. A mantuai követ 1395-ben a bolognai Guidoti Bertalan
hoz szóló váltót hozott magával, amelyet az 10% levonásával váltott be. A követ azt is elmondotta 
róla jelentésében, hogy valósággal bankárja az előkelőknek, nagy barátságban van a mágnások
kal, s ezek igen megbíznak benne. Pedig Guidoti 1391-ben még Bologna kincstartója s csak 
száműzetése után került Magyarországba, úgyhogy legfeljebb három-négy éve lehetett Budán. 
De már ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy megnyerje a legelőkelőbbek bizalmát s a követet a 
legaprólékosabban tájékoztassa a budai udvar viszonyairól.49 

Ugyanekkor a németországi tőke érdeklődése megélénkült Magyarország iránt. A nyugat
német városok eddig is részt vettek a magyar kivitel és behozatal lebonyolításában, most azon
ban már nem egyszerűen arról volt szó, hogy pl. kölni kereskedők szövetet hozzanak be és szarvas
marhát vigyenek ki. A német terjeszkedés, túlmenően az egyes városok és kereskedők közti meg
szokott kapcsolatokon, az egész magyar gazdasági életnek a befolyásolására irányult. Sok körül
mény könnyítette munkáját és hárította el az útjában álló akadályokat. Elsősorban az általános 
fejlődés eredményéül kibontakozóan az országnak összefüggő gazdasági területté érése, amely 
kívánja, sőt egyenesen szükségessé teszi az egységes irányítást, azután Zsigmondnak a szülői 
házban és ifjú éveiben kifejlődött érzéke, amely hozzászoktatta a széles távlatokhoz s nem kis 
mértékben az általános európai helyzet, amely a magyar királyt a német korona megszerzésére 
ösztönözve, közte és a Ruprechttől idegenkedő párt között fegyverbarátságot teremtett . A válto
zásnak rég ismert, mindenkor kellőképpen értékelt jele az 1405-i decretum, Zsigmond határozott 
városfejlesztő programja. Ennek a reformnak, mint általában az időszak magyar gazdasági 
politikájának irányítója német ember, Nürnbergi Márk volt, aki, akár mint Bernhardi vagy 
Szerecsen, 1399-ben maga is harmincadispán és a budai aranypénzverde ispánja,50 tehát hozzájuk 
hasonló vállalkozó, éppen csak más körök érdekeit képviseli. A politikai kapcsolatok bizonyságá
nak pedig Ruprechtnek Kölnhöz intézett szemrehányását tekinthetjük : Vonja felelősségre azokat 
a kereskedőket, akik Zsigmondnak Bécsben posztót és pénzt kölcsönöztek oly célból, hogy támogas
sák fegyveres felkészülését ellene.51 A nyugatnémet városok nyilván tisztában voltak azzal, hogy 
Ruprecht pártolásával elveszíthetik Zsigmond szövetségét s ez elzárja előlük a keleti piacokat, 
aminek következtében az itt kihelyezett pénzük is veszendőbe mehet. 

A német gazdasági terjeszkedés az olaszhoz hasonlóan szövetségeseket keresett Magyar
országon. Talált is, de a társadalom más rétegeiben. Az olasz, mivel ő a régibb, a hagyományos 
társadalmi tényezőkhöz kapcsolódott : a királyi udvarhoz és ezen belül a pénzügyi szervekhez, 
továbbá az egyházi és világi nagybirtokosokhoz. A német a király személyes érdekeit támogatva 
szintén igyekezett megszerezni a kamarák igazgatását, azonban főleg a városok polgárságát lán
colta magához. A harc időnként heves volt és nyers formában is a felszínre tört. Az olasz tőke, 
ha érdeke úgy kívánta, nem érve be a legfelsőbb körök támogatásával, aggály nélkül felhasználta 
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a legalsó tömegeket is. Azokat, melyek mindig fogékonyak az idegengyűlöletre, főleg ha rablással 
lehet ellenérzésüket összekapcsolni. Windeckenél olvassuk, hogy 1401-ben Zsigmond fogságba 
vetésekor a magyarok az idegeneket kiűzték, éspedig a lengyeleket, cseheket, németeket, svábo
kat, frankokat, rajnaiakat.52 Feltűnő, hogy az elzavart idegenek hosszú sorában nem említ olaszo
kat. Aligha a véletlen műve, hogy a nép gyűlölete Budán megkímélte ezeket. Két év múlva viszont, 
amidőn Kanizsai János főkancellár és Szepesi János, az egykori(íitS;os kancellár vezetése alatt a 
klérus és a főurak nagyobb része Zsigmond ellen fordult s László nápolyi királyt léptette fel vele 
szemben, a német irányzat visszaadta a kölcsönt. Rávette Zsigmondot, hogy fogasson el minden 
budai olaszt, aki csak elárulta a felfordulás heteiben, hogy szeretné Lászlót látni a trónon. Zsigmon
dot bizonyára nem is igen kellett biztatni. Saját szavai szerint letartóztatta az egész budai koló
niát, kivéve azokat, akiknek hűsége kérdéses sem lehetett.53 Nyilván elsősorban Ozorai Pipot és 
környezetét számította az utóbbiak közé. Lefoglaltatta a gyanúsak vagyonát is, a dolog természe
téből következőleg bizonyára szívesen, bár, amidőn válaszolt Firenzének a híres Coluccio Salutati 
kancellár által fogalmazott levelére,54 megsértődve hárította el a gyanúsítást : Oly csekély érték 
jutott kezébe, hogy az igazán nem ösztökélhette rablásra, arról nem is szólva — folytatta —, hogy 

haszon, amely igazságtalanságra rávenné, vagy oly gonosztett elkövetésére bírná, ami 
nevét vagy becsületét kisebbítené.55 

Bernhardi a fogságba kerültek között volt s vagyona, ha nem is teljes egészében, Zsig
mond tulajdona lett. Elég késői írott feljegyzésből tudjuk mindezt. 1419-ben bíróság előtt védeke-
zésülmondotta el Bernhardi, amidőn felelnie kellett, hogy az esztergomi egyház budai háza után 
járó cerisusnak miért csak a felét fizeti 16 év óta : Amidőn Zsigmond elfogatta őt s bizonyos ingó 
és ingatlan javaitól megfosztotta, a ház pedig szegénysége miatt omladozni kezdett, Kanizsai 
János csökkentette a bérösszeget, egyrészt tekintettel vagyoni helyzetének megromlására, .másreszt; 
azért, hogy módja legyen a ház kijavításáról gondoskodni.56 A 16 évet visszaszámítva, pontosan 
1403 bizonyul az események időpontjának.57 Bizonyára túlzás Bernhardi kijelentése, hogy szegény
ségre jutott . Az évi 25 aranyforint bér, amelyet pontosan megfizetett, majd az összeg kétszerese, 
amelynek lerovását 1417-ig visszamenőleg elvállalta 1419-ben, arról tanúskodik, hogy még mindig 
jómódú ember maradt, s az is valószínű, hogy a politikai viharok lecsendesülése után vissza
kapta lefoglalt ingatlanait. 1408-í leveléből sem lehet kiolvasni, mintha önérzete és tekintélye 
megcsorbult v^olna. Sőt közéleti szereplése sem ért véget. A királytól ugyan közvetlenül többé 
nem nyert kamaraispáni megbízatást, Berzeviczi Péter tárnokmester azonban helyetteséül 
választotta maga mellé. Ennek szolgálatában 1420-i és 1422-i adatok szerint, tehát legalább 
két éven keresztül mint altárnokmester működött.58 

Budának pénzügyletekkel foglalkozó patríciusai közt az olasz és német versenytársak 
mellett a XIV. és XV. század fordulóján izmaelitákra sehogyan sem akadunk. A nevük vagy 
pénzverőjegyük alapján izmaelitáknak véltek olaszoknak bizonyultak, az általános helyzet meg 
egyenesen arra utal, hogy keleti származásúaknak nem is lett volna módjuk a pénzügyi állam
apparátusba beleilleszkedniük. Mert vajon honnan szereztek volna hitelt vagy tőkét, arról nem 
is szólva, hogy az eddig ismert háztulajdonos-nevek közt sem találunk izmaelitának látszókat. 
Schulek feltevéséhez, hogy a Chimlei név izmaelita eredetű, nem tudunk hozzászólni, a kérdés 
eldöntése nálunknál hivatottabbakra vár, úgy véljük azonban, hogy már az elmondottak alapján 
is helyes volna Anjou-kori pénzeink korrendjének megállapításánál az izmaelita-hipotézissel 
szakítani s a pénzverőjegyek értelmének meghatározásánál nem a XIV. századi magyar és a 
korábbi bulgár pénzek jegyeinek hasonlóságából kiindulni. 

Eredményeink az F B jelű Zsigmond-féle veretek kronológiai rendjét csak módosítják, ameny-
nyiben megjelenési idejükül a Schulek által tágan megállapított 1387—1420 évkor helyett a XIV. 
század utolsó éveit, pontosabban az 1392 és 1396 közti időszakot kell tekintenünk. Viszont egyál
talán nem egyeztethetők össze a feltevéssel, hogy 1358 és 1364 közt készültek I . Lajosnak ugyan
ilyen jellel ellátott pénzei. Bernhardi életrajzi adatai alapján — a ma ismert forrásanyagra támasz
k o d v a — azt kell gondolnunk, hogy a monogramját feltüntető veretek I. Lajos uralkodásának 
utolsó éveiben készültek. Tehát akkor, amidőn Schulek szerint az aranyforint verése szünetelt, 
a garasé pedig évtizedekre megszakadt. 
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E. MÁLYÜSZ 

CONTRIBUTO ALLA QUESTIONE DEI CONI DEGLI ISMAELITI 

Secondo una tesi prevalente nella letteratura 
di numismatica ungherese magistri della zecca 
ismaeliti hanno svolto la loro att ività non solo 
nel sec. XIII. , ma anche in quello posteriore. 
A pro va di taie tesi si adduce, da una parte, 
il fatto che Ira i coni visibili su monete bulgare 
e su certe monete di Luigi I. (1342—1382) e 
di Sigismondo (1387—-1437) vi è una granclis-
sima somiglianza e, d'altra parte, che il conio 
di Jacobus Sarachenus, magistro della zecca, 
riportato per nome dai diplomi, una testa di 
negro, ricordalo stemma della Bessarabia (tre 
teste di negro su uno scudo). E' senza dubbio 
sorprendente quanto si somiglino fra di loro 
i segni che si vedono in primo piano nella 
figura l a che raffigurano rispettivamente 
i coni délie monete bulgare, e quelli délie 
monete ungheresi ; questa somiglianza è 
perô casuale. Il conio ungherese è infatti il 
monogrammá di Franciscus Bernhardi. Taie 
identità è resa índubbia dal sigillo del Bern
hardi imposto da lui stesso su un diploma del 
28 luglio 1409 rilasciato da quattro giurati 
della città di Buda (fig. 2" e 3a). 

Il Bernhardi, d'origine fiorentina, fu nel 
1382, nel 1389 e nel 1396 «cornes tricesimarum« 
cioè ispezionava le gabelle di importazione e 
di esportazione, nel 1387 »lucrum camerae« — 
cioè ispettore per le tasse, nel 1392 e 1396 poi 
«cornes camerae» della zecca. Sotto due re fu 
J'amministratore dei più importanti redditi 
dello stato, probabilmente in qualità di impren-
ditore-affittuario. Da Sigismondo ottenne occa-
sionalmente anche qualche incarico diplomatico. 
Nel 1397, diretto a Firenze, donde riportô poi 
una notevole quantità di tessuti, svolse con 
buon risultato trat tat ive a Venezia per incarico 
del re. Egli non cercava di trasformare in 
proprietà fondaria il guadagno proveniente 
dalla sua att ività affaristica, rimase un bor-
ghese. Quand'anche avesse ricevuto qualche 
podere dal re, supponibilmente per sconto di 
précèdent! prestiti, non l'aveva conservato a 
lungo. Un podere abbastanza grande, ottenuto 
nel 1389, fu da lui venduto dopo cinque anni 
per 4000 fiorini d'oro. Delle famiglie aristocrat 
tiche ebbe relazioni particolarmente strette con 
Giovanni Kanizsai, arcivescovo di Strigonia, col 
cancelliere generale del re e col fratello di 
lui, con Nicola Kanizsai, incaricato del controllo 
regio sulle città. Anche Nicola Marczali, voivoda 
della Transilvania si rivolgeva a lui per con-
sigli in certi suoi affari riservati. Non appare 
dunque un'esagerazione se in una sua lettera 
del 1408 chiama il banO e conte di Ternes 
Benedetto Ilimfi «grande mio signore e amicho». 
rn pari tempo dichiarava di essere fiero che la 

sua farniglia, la sua casa era una «honesta 
chaxa», enessuno doveva dubitare dell'onestà 
di chiveniva accolto dalla sua famiglia. 
(Per lafirma della le t tera : v. fig. 5a.) 

Corne il Bernhardi, fu d'origine italiana, 
padovana, anche Jacobus Sarachenus, «cornes 
camerae», che svolse la sua at t ivi tà nell'epoca 
di Luigi I. Accumula notevoli sostanze, ac-
quistô due isole adriatiche (Cherso e Ossero), 
e comperô a Buda una grande casa che dava 
su due strade. Sua moglie, nata da una nobile 
famiglia ungherese, porto in dote varie pro
prietà site nel comitato di Hont. Suo fratello, 
Johannes Sarachenus, «cornes camerae» anche 
egli stesso, acquistô verso la fine del sec. XIV. la 
città e il podere di Mesztegnyő nel comitato di 
Somogy. La sua famiglia si è poi feudalizzata, 
i suoi discendenti diventarono dei nobili 
ungheresi col nome di Mesztegnyői Szerecsen. 
Johannes Sarachenus svolse uno dei suoi 
maggiori affari (Fappalto del sale e del tri-
cesimo in Dalmazia conclusosi con perdita) con 
la partecipazione di Giovanni Szepesi, vescovo 
di Zagabria e cancelliere segreto del re. 

Gli imprenditori italiani stabilitisi a Buda 
entrarono facilmente in contatto con i prelati 
ungheresi essendo questi clienti di banche 
italiane. Essi usavano prendere in prestito da 
banchieri italiani le tasse da pagarsi alla camera 
apostolica per le nomine ad alte cariche ec-
clesiastiche. Coll'aiuto dei prelati ungheresi gli 
imprenditori potevano facilmente adattarsi aile 
condizioni ungheresi. Un esempio caratteristico 
ne offre il caso di Bartolommeo Guidotti, bolo-
gnese. L'ambasciatore di Mantova, nel 1395, 
gli présenté infatti una cambiale a lui intestata 
ed egli la pagô detraendone il 10%. A dire 
dell'ambasciatore egli era una specie di ban-
chiere dei magnati, era in grande amieizia con 
loro ed essi avevano una grande fiducia in lui. 
Eppure nel 1391 il Guidotti era stato ancora 
tesoriere di Bologna e si era trasferito in 
Ungheria solo dopo l'esilio, cosicchè avrà potuto 
vivere a Buda da non più di 3—4 anni. 

A cavallo dei secoli XIV—XV. anche il 
capitale dl Germania cominciô a dimostrare 
un più vivo interesse per l'Ungheria. Le città 
della Germania occidentale avevano già prima 
partecipato al movimento dell'importazione e 
deU'esportazione, ma ora l'espansione tedesca, 
oltre ai rapporti normali fra le singole città e 
i singoli commercianti, tendeva ad influire su 
t u t t a là vita economica ungherese. Il segno di 
questo cambiamento già da tempo conosciuto 
è il decreto del 1405, il risoluto programma di 
Sigismondo per lo sviluppo délie città. Il pro-
motoré di questa riforma e, in generale, della 
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politica economica ungherese dell'epoca, è un 
tedesco, Marco di Norimberga, il quale fu, 
come Bernhardi ó Sarachenus, egli stesso «comes 
tricesimarum» e commissario della zecca d'oro 
a Buda nel 1399 : dunque un imprenditore 
anch'egll come gli altri due, solo che rappresen-
tava gli interessi di tu t t ' a l t r i ambienti. 

L'espansione economica tedesca, come quella 
italiana, cercava alleati in Ungheria. Ma, 
mentre l'espansione italiana, essendo più antica, 
si riconnetteva ai fattori sociali tradizionali : 
alia corte reale e più particolarmente agli 
organi finanziari, poi ai latifondisti ecclesiastic! 
e laici, quella tedesca invece, benchè appog-
giando gli interessi personali del re cereasse 
anch' di prendere in mano la direzione 
delle camere, voleva aver presa principalmente 
sulla borghesia delle città. La lotta diventava 
di tempo in tempo aspra ed assumeva talora 
forme crudeli. Il capitale italiano, se i suoi 
interessi lo richiedevano, si valeva anche delle 
masse più umili. Secondo il Windecke, nel 
1401, quando Sigismondo fu imprigionato, gli 
ungheresi cacciarono gli stranieri, i polacchi, 
i cechi, i tedeschi, gli svevi, i franchi, i renani. 
W degno di rilievo il fatto che nella lunga 
série degli stranieri cacciati gli italiani non sono 
menzionati. Non è certo dovuto al caso che 
quest! siano stati risparmiati dall'odio popolare. 
Due anni dopo, invece, quando, guidati da 
Giovanni Kanizsai e Giovanni Szepesi, l'ex 

Fig. 1. Sopra : Segni "mongolici" su. œonete bul
gare, dietro Réthy. Sotto ; Alcuni segni un
gheresi (ismaeiti) riscontrabili nel catalogo 
Montenuovo 

Fig. 2. Sigillo di Bernhardi 

cancelliere segreto, il clero e la maggior parte 
dei magnati si erano rivolti contro Sigismondo 
appoggiando di fronte a lui Ladislao re di 
Napoli, la corrente tedesca si prese largamente 
là rivincita. Indusse Sigismondo a far arrestare 
t u t t i gli italiani di Buda, i quali nei giorni del 
disordine avevano palesato il desíderio di veder 
volentieri sul trono Ladislao. Sigismondo fece 
arrestare tu t t a la colonia italiana di Buda 
tranne quelli nella cui fedeltà non potevan<j 
sorgere dubbi. Bernhardi si trovô fra gli 
imprigionati e i suoi beni, anche se non intera-
mente, passarono nelle mani dl Sigismondo. 
I beni immobili gli furono poi restituiti, ma 
solo quando le burrasche politiche erano già 
sedate. 

Fra i patrizi di Buda che si occupavano di 
affari finanziari, sul volgere dei secoli XIV. e 
XV. non si trova, accanto ai concorrenti 
italiani e tedeschi, traccia alcuna degli ismaeliti. 
Quelli r i tenuti come tali per il nome o per 
il conio, risultano italiani ; d'altronde, la 
situazione generale ci induce a dubitare che 
persone d'origine orientale abbiano potuto 
inserirsi nell'apparato finanziario dello Stato. 
Da dove, infatti, avrebbero potuto procurarsi 
un credito o un capitale, non parlando poi del 
fatto che fra i nomi dei proprietari di case non 
si trovano tali da poterli ritenere nomi ismaeliti. 
Cosi la tesi sugli ismaeliti risulta insostenibile. 

Fig. 3—4. Le ultime righe del diploma del 28 
luglio 1409 col sigillo di Bernhardi 

Fig. 5. La firma della lettera di Bernhardi datata 
il 10 novembre 1408 

TÁVOLA D E L L E I L L U S T R A Z I O N I 
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SZŰCS JENŐ 

A KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZET 
MUNKASZERVEZETÉNEK KÉRDÉSÉHEZ 

Az építőművészet történetének kutatói számára nem lehet közömbös az a kérdés, hogy 
kik, hányan, a társulásnak és a munka organizációjának milyen formái közt hozták létre az épüle
teket, amelyek évszázadokon át, néma köveikbe zártan megőrizték az emberi munka teremtő 
erejét, fantáziáját. Ebben a vonatkozásban az archeológia és a művészettörténet a középkori 
magyar építészet vizsgálata során mégis többnyire kénytelen beérni általánosságokkal, vázlat
szerű megállapításokkal, feltevésekkel. Maguk a fennmaradt vagy rekonstruálható épületek, a 
szerkesztési módszerek, stílusjegyek, kőfaragójelek stb. ugyanis csak bizonyos pontokon enged
nek bepillantást egy-egy építményt létrehozó munkaszervezet hajdani bonyolult össztevékenysé-
gébe, s csak írásos források segítségével lehet mélyebbre hatolni. Ilyenek pedig elvetve maradtak 
korunkra — főleg a legértékesebbek és legbeszédesebbek, a nagyobb építkezések számadásai —, 
s ha fennmaradtak is, nagyrészt ismeretlenül rejtőznek levéltárainkban, mert egyfelől a történet
tudomány máig sem gondolt e gazdaság-, ipar-, várostörténet szempontjából is rendkívül becses 
forrásanyag felkutatására és összegyűjtésére, másfelől a művészettörténet megelégedett az ismert, 
csekély számú publikált adattal, s külföldi analógiákkal. 

Annyi mindenesetre már ma is kétségtelen, hogy — akárcsak egész Európában — _ 
Magyarországon sem a céhszervezet volt az építőmunka uralkodó szervezete a középkorban. | 
A céhek hatásköre aligha terjedt túl a város falain, s azokon belül is a kisebb építkezéseken. 
Az uralkodók, az egyház, a feudális nagyurak és a gazdagodó városok egyre nagyobb szabású 
építési vállalkozásokat kezdeményeztek a XIV. század óta, ezek pedig nagyobb létszámú, tökéle
tesebben organizált munkaszervezeteket igényeltek. Németországban a kora-középkori kolostori 
építőműhelyek mintájára a XII—XIIL században alakult építőpáholyok, majd a gótika korában 
egész építőpáholy-rendszerek látták el e feladatokat,1 Magyarországon is a XIV. század végétől, 
amikor országszerte megélénkült az építtető tevékenység — s ebben maga a király, Zsigmond 
járt élen a XV. század elején kezdeményezett híres budai palotaépítkezésével2 — egyre nagyobb 
munkaszervezetek, építőműhelyek vállalják el a munkálatokat. Hogy a Magyarországon e kor
szakban működött építőszervezetek beletartoztak-e a páholyszervezetbe, erősen vitatott kérdés, 
s véglegesen, általános érvénnyel csak további —- az eddigieknél szélesebb forrásanyagon nyugvó — 
kutatások dönthetik el.3 

A már eddig publikált anyagban elsősorban a városok kiadott számadáskönyvei nyújta
nak érdekes adatokat az építkezésekre, itt azonban általában városi épületeken végzett, vagy 
erődítési jellegű, kisebb méretű, rövidebb lejáratú munkálatokkal találkozunk.4 A Mohács előtti 
korszakot illetően mindeddig viszonylag a legteljesebb képet nyújtja egy nagyobb építkezés műhe
lyének szerkezetére vonatkozóan az eperjesi Szent Miklós-templom építéséről vezetett, s Iványi 
Béla által közzétett számadási napló.5 A számadást a város jegyzője 1502 márciusától 1503 végéig 
vezette, s csatlakozik hozzá egy sor a templom továbbépítésére vonatkozó feljegyzés, a városi 
számadáskönyvekből, 1504—1515-ből. Az építőműhely szerkezetében, hierarchikus felépítésében 
sok tekintetben megegyezik a nyugati építőpáholyokéval, s a jelek arra mutatnak, hogy más 
nagyobb magyarországi építkezéseken is hasonló jellegű műhelyek dolgoztak.6 

Az alábbiakban megkíséreljük egy lényeges ponton tovább bővíteni az építőmunka magyar
országi középkori szervezetére vonatkozó korábbi ismereteket. Tárgyalásunk alapját egy — az 
eperjesinél mintegy hetven évvel korábbi — építési számadás képezi. Jelentősége nemcsak abban 
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Г« kép. Az építési számadás első oldala 
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rejlik, hogy ez idő szerint a legkorábbi 
olyan ismert forrásunk, amely egy nagy 
építkezés viszonylag hosszú szakaszát 
a maga lefolyásában kíséri végig, hanem 
abban is, hogy éppen egy — az eper
jesinél lényegesen nagyobb arányú — 
királyi építkezéssel ismertet meg, s nem 
is egészen két évtized választja el Zsig
mond királynak éppen az elmúlt évek
ben feltárt, s részben még ásatás alatt 
álló budai építkezéseitől. így a legköz
vetlenebb analógiát szolgáltatja a Friss 
palota építéstörténetéhez. Nem utolsó 
sorban pedig számadásunk alkalmas az 
építési szervezet egészen pontos rekon
struálására, a munkáslétszám, belső 
tagozódás, bérviszonyok számszerű fel
dolgozására —- ami távolról sem mond
ható el az eperjesi számadásról.7 

I. FORRÁSELEMZÉS 

Forrásunk a munkabérekről és 
egyéb költségekről való hétvégi elszá
molásokat tartalmazza 28 héten keresz
tül, minden egyes esetben pontosan 
feltüntetve az építkezésen dolgozó mun
káskategóriák létszámát, a nekik kifize
te t t munkabéreket, a tárgyi kiadások 
mennyiségeit és pénzösszegeit.8 írása 
a XV. század első felére jellemző ; gya
korlott kézre valló, bár sokszor elkap
kodott vonásokkal, erős rövidítések al
kalmazásával. Feltűnő a jegyzék külső 
formájának rendszeressége, már-már 
rovatos jellegű külső beosztása (1. kép). 
A tételek hetenként nagyjából azonos 
sorrendben következnek egymás után, 
az összegek külön kivetítve, egymás 
alatt sorakoznak. Minden hétvégi elszá
molás külön oldalon foglal helyet. Az 
első oldal napi dátuma (Szent Péter 
széke ünnepe harmadik vasárnapja) 
után a soron következő vasárnapok 
számával jelölték a heteket, egészen a 
34. vasárnapig. Közben azonban a 
15—18. vasárnap' elszámolásai, tehát 
két lap hiányzik a füzetből, így maradt 

2. kép. Az 1435. évi pozsonyi bortized -
jegyzék elszámolási oldala 
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fenn csak 28 hét számadása, — a füzet ugyanennyi oldalból, tehát 14 lapból áll. A jegyzéket egy
azon kéz írta, kivéve a 26—31. vasárnapokat, tehát hat hét elszámolását, amikor az Írnokot, úgy 
látszik, más helyettesítette.9 

Nagy hiányossága a számadásnak, hogy sem az évet nem tartalmazza, amelyben keletkezett 
(csak napi dátumokat ad meg), sem a helyet, hogy ti . hol és minek az építéséről van szó. 

Mindezekre a kérdésekre a forrás elemzésével s más adatok segítségül hívásával — némi 
kerülővel — feleletet tudunk adni. Időjelölő támpont a szövegben a több ízben szereplő 
„dominus Imperator" megjelölés. Kétségtelen, hogy csak Zsigmond koráról lehet szó, mint
hogy pedig Zsigmondot 1433 pünkösdjón koronázták német-római császárrá, a jegyzék viszont 
ismeretlen évben, de mindenesetre március hónap közepe táján (,,Kathedra Petri", február 
22-ét követő harmadik vasárnap) kezdődik, legkorábban 1434-ben titulálhatták császárnak. 
A számadás tehát 1434 és 1437 (Zsigmond halála) közt keletkezhetett, — a későbbiekben, 
a körülmények ismeretében a pontos dátumot is megállapíthatjuk. Kétségtelen továbbá, hogy 
királyi építkezésről van szó : Zsigmond számára építenek, s szerepel a király megbízottá, a „solli-
citator laborum". Elárulja a szöveg azt is hogy várat építenek, vásárlásokat eszközölnek pl. 
,,ad labores castri". 

Hol építtette Zsigmond a szóban forgó várat ? Maga a szöveg csak bizonyos valószínűsí
tésre ad lehetőséget. Az építkezés a Duna mellett folyt valahol (az egyik felvonószerkezet „penes 
portum Danuby" állt), mégpedig az osztrák határhoz közel. Egy alkalommal ugyanis Bécsben 
vásárolnak talicskákat, egy másik esetben „Mansdorff'-ban követ. Minden bizonnyal elmaradt 
az „er" rövidítés s a Brucktól nem messze fekvő Mannersdorf-ról van szó — Pozsonytól légvonal
ban mintegy 40 km-re —-, ahol ismert nagy kőbányák voltak s ahonnan pl. a bécsi Szent István
székesegyház építkezéseihez is állandóan szállították a követ ezekben az években (Lajta hegység). 
A számadás szerint a bécsi ezüstdénár s ennek nagyobb számítási egységei, a solidus (schilling) 
és a font (libra, pfund) volt az általános fizetési eszköz az építkezésnél, amit aztán átszámoltak 
magyar aranyforintokba. Hogy németajkú vidékről van szó, mutatják az egyébként latin szöveg
ben a német építési szakkifejezések, mint pl. crewcz pogen, krakstan stb. Az adatok máris 
Pozsonyra mutatnak (a bécsi pénz Pozsonyban, Sopronban és környékükön volt általános haszná
latban), s ezt megerősíti egy sajátos terminus technikus. A számadás „parvi laboratores" néven 
nevezi a napszámosokat, ez pedig egyszerűen latin fordítása a pozsonyi számadáskönyvek sajátos 
szóhasználatának : a napszámosok gyűjtőneve Pozsonyban : „klein arbeiter".10 A forrás levél
tári provenienciája is Pozsony mellett szól. A körülötte fekvő darabok az Országos Levéltár közép
kori gyűjteményében csaknem mind pozsonyi vonatkozásúak, ill. a Rozgonyi-családra vonatkoz
nak. Rozgonyi György és István volt ezekben az években a pozsonyi főispán.11 A számadás és a 
Rozgonyiak kapcsolatát az alábbiak meg fogják világítani. 

A kérdést az építőmester személye dönti el. A szóban forgó várépítés vezetője a számadás
ban mindig első helyen szereplő Eriinger (vagy Newrlinger) Konrád kőfaragó mester volt. Egy 
Konrád mesterről, aki királyi építőmester volt Pozsonyban, már eddig is tud a szakirodalom, 
Hoffmann Edit szerint azonban ennek vezetékneve : Lichtenfelser.12 Két különböző személyről 
lenne szó? Vegyük sorra, mit tudunk Konrád mesterről. Először a város 1434. évi adójegyzékében 
tűnik fel neve (Chunrad lapicida).13 A következő adat a város ítéleti könyvében bukkan fel 
1436. január 4-i keltezéssel. A bejegyzés szerint még az előző év végén hat „berggesell" (azaz 
földmunkás legény, napszámos, aki Pozsonyban a szakképzetlen napszámosokkal szem
ben bizonyos kiváltságokat élvezett14) a kocsmában tiltott kockajátékot űzött este 10 óra után, 
majd verekedést kezdeményezett, ezért a város elfogatta őket. Azonban Rozgonyi György 
pozsonyi főispán és „Maister Ghunradn v?isers gnadigen herrn des Kay sers obrister pawmaister" 
közbenjárására megkegyelmeztek nekik, s kezesek álltak ki mellettük.15 Az a tény, hogy Zsig
mond „legfőbb építőmestere" a pozsonyi főispánnal — aki egyben pozsonyi várnagy — együtt lép 
közbe, méghozzá egy kocsmai verékedósi ügyben, nyilván azt sejteti, hogy a legények az ő keze 
alatt s feltehetően éppen a pozsonyi királyi vár építésén dolgoztak ! A következő adat már 1437-ből 
való. Ez év október 8-án kelt oklevelében Zsigmond értesül arról, hogy a pozsonyi városi tanács 
„fideiem nostrum Henricum filium Conradi magistri lapicidarum nostre maiestatis" meg akarja 
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akadályozni, hogy az elvegye feleségül a város egyik patrícius családjából, a List-családból szár
mazó lányt.16 Konrád tehát 1437-ben is a „királyi kőfaragók mestere", Pozsonyban telepedett le, 
fia is él a városban. Ezzel vége is szakad a kőfaragómesterről tudósító adatok sorának. Családnév 
egyetlen helyen sem szerepel. Mégis miből következtette Hoffmann Edit a Lichtenfelser család
nevet? Abból, hogy a pozsonyi telekkönyvben az 1440-es években szerepel egy Lichtenfelser 
Henrik nevű kőfaragó, s ez talán azonos lehet Konrád mester Henrik nevű fiával. Ez azonban, 
enyhén szólva, megalapozatlan feltevés, mert egyrészt semmi nem bizonyítja, hogy Konrád fia 
Henrik kőfaragó volt, mint apja, másrészt semmi nem támasztja alá, hogy Lichtenfelser Henrik 
apja Konrád "[mester volt. Az ismert hiteles adatok tehát nem tartalmazzák a királyi építő 
mester családnevét. ['•••'.•,/"•:•••' 

Annál inkább bizonyítható, hogy az előbbiekben megismert személy azonos a szóban forgó 
építési számadás Erlingi Konrádjával. A bizonyítékot egy, az Országos Levéltárban található, 
a Pozsony város polgárai által fizetett bordézsmáról készített 1435. évi jegyzék szolgáltatja.17 

Keletkezéséről (ez sem mellékes az építési számadás keletkezésének körülményeit illetően) a követ
kezőket kell tudni : a pozsonyi bortizedeket ebben az évben a királyi vár s az ott tartózkodó király 
és kísérete eltartására szedték be. Zsigmond ugyanis ez évben február közepétől május közepéig, 
s szeptember derekától november derekáig, sőt néhány napra még decemberben is Pozsonyban, 
a várban tartózkodott.18 Az intézkedést az indokolhatta — amint az egy 1435. évi oklevélből 
kitetszik19 —, hogy az előző évben Zsigmond ott-tartózkodása alatt a király asztala számára lefog
lalt borokkal számos visszaélés történt. Ennek megfelelően a tizedszedést a pozsonyi főispán 
irányította. Valóban, a 2420% akó tizedjövedelemből 1766% akó a király asztalára s a vár 
szükségletére jutott.20 A lényeges most már az, hogy az 1435-i pozsonyi dézsmajegyzéket ugyanaz 
az írnok készítette, aki a kérdéses építési jegyzéket. Az írás azonossága elvitathatatlan (2. kép). 
Ebben a tizedjegyzékben szerepel egy tétel : „Magistro Conrado lapicide de mandato domini 
Imperatoris" adnak a tizedjövedelemből 3 hordó, azaz 90 akó bort! Egy alábbi tételben pedig : 
„pro sustentatione castri Posoniensis" 133% akót. 

A két — levéltárikig is azonos provenienciából, egyaránt a Rozgonyi-féle oklevelek, 
jegyzékek stb. közül származó — egyazon személy által készített számadás, ill. jegyzék össze
függései egyszerűen rekonstruálhatók. Annál is inkább, mert az írnok személyéről is megtudunk 
közelebbit. Ugyanez a kéz írta le azt a megegyezést, amely 1436 körül Guti Országh Mihály és a 
Rozgonyiak közt jöt t létre, s ugyanebben az oklevél-csoportban található.21 Vagy arról az ír
nokról van sző, aki az 1434. évi pozsonyi adókönyvben „JanuscK dyak de Castro" néven szere
pel,22 vagy — s ez még valószínűbb — azzal az András litteraiussal azonos, akit a számadás 26. vasár
napi elszámolása szerint a királyhoz küldtek, ugyanis éppen ettől a héttől fogva egy másik írnok 
veszi át a számadás vezetését, majd a 32. vasárnapon ismét az eredeti írás jelenik meg. A jegy
zékek írója tehát nyilván Rozgonyi főispán írnoka volt. Minthogy már láttuk, az építési szám
adás 1434 és 1437 közé tehető, a bordézsmajegyzék pedig 1435. szeptember 20—október 28 közt 
készült, a két forrás vagy azonos évben, vagy egymáshoz közeli években keletkezett. A mind
két jegyzékben szereplő Konrád kőfaragó építőmester azonos személy, ugyanaz, aki már a 
korábbiakban ismertetett adatokban szerepelt mint a pozsonyi királyi építkezések vezetője, s 
a családneve kétségtelenül Eriinger és nem Lichtenfelser. Az építési számadás tehát a pozsonyi 
királyi vár építésére vonatkozik. 

A pozsonyi várépítkezéseket — mint látni fogjuk — általában Rozgonyi István és György 
főispánok irányították, érthető, hogy a számadást a várhoz tartozó írnok készítette, mint ahogy 
ő volt az 1435. évi, a királyi vár számára történt dézsmálás jegyzője is. Most már azt is tudjuk, 
hogy a számadás egyik tételében (26. vásárnap) szereplő „dominus Georgius", aki a királyhoz 
készülő futárnak 10 aranyforintot utalt ki, nem más, mint Rozgonyi György. 

Az eddigieket megerősíti egy további személy kilétének megfejtése. Már említettük, hogy 
az építési számadás fenntartotta a király megbízottjának, a munkák „sollicitator"-ának nevét : 
Kakas János. A személy két ízben is szerepel a pozsonyi levéltár okleveleiben az 1430-as években, 
először Rozgonyi György egy levelében, jelentéktelen közlések közt (Kakas Janusch), itt nem 
tudunk meg közelebbit róla, annál inkább Zsigmond királynak egy 1437-i okleveléből. Eszerint 
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egy pozsonyi házat Marczaii Imre „fideli nostro Johanni Kakas de Béren sollieitatori taborum 
nöstrorumPosomensium" átadott.23 

Miután bebizonyosodott, hogy a kérdéses számadás a pozsonyi királyi vár építésének egy 
csaknem hét hónapra terjedő fázisát tükrözi, további lépésként el kell helyezni a pozsonyi vár
építkezésre vonatkozó — részben már ismert, részben ismeretlen — adatok közt, s egyszersmind 
pontosan meghatározni keletkezésének évét. 

A pozsonyi várral foglalkozó korábbi irodalom tud ugyan arról, hogy az 1420—3ö-as 
évek folyamán a király több ízben elrendelte a vár megerősítését, de sem azt a kérdést nem tisz
tázta, hogy vajon csak erődítési munkálatokról vagy magának a palotának építéséről volt-e 
szó, sem az építés különböző fázisait nem határolta el.24 A már ismertek mellett újabb adatok 
segítségével közelebb jutunk a kérdéshez. 

Már a 20-as évek elején folyt bizonyos építkezés a várban, 1423-ban ugyanis Rozgonyi 
István és György főispánok 1000 forintot vettek fel a városi tanácstól a „pozsonyi vár munkáira".25 

A nagyobb arányú munkák aztán a cseh-huszita háború kapcsán váltak szükségessé. 1427 őszén, 
telén egyre több hír érkezik, hogy a husziták Pozsony ellen vonulnak, a városi jegyző pedig 1428. 
február 8-án írt levelében úgy tudja, hogy két-három napon belül a vár és a város alatt lesznek.26 

Ennek megfelelően Zsigmond 1427-ben megparancsolja a városnak és megyének egyaránt, hogy 
rendeljék ki erődítési munkára a jobbágyokat, s a munkát Rozgonyi István és György főispánok 
irányítsák.27 A husziták ugyan nem támadták meg a várost, de a következő években többször a 
falakhoz közel táboroztak, ezért az erődítések tovább folytak, a költségeket pedig részben a város 
fedezte. 1430 nyarán,28 majd őszén29 a Rozgonyiak összesen 10 000 forintnyi összeget vettek fel 
a várostól ,,a király pozsonyi munkáira". 

1429—30 körül fordulat következik be a pozsonyi építkezésekben. Addig főleg árkolás i, 
erődítési munkálatok folytak, nagyrészt környékbeli jobbágyok kényszermunkájával, most 
hirtelen megnövekednek az építkezésre fordított összegek, s részben külföldről, szakavatott ipa
rosokat hozat Zsigmond Pozsonyba. A király egy 1430-i oklevelében egy Cseh (Bohemus) Jakab 
nevű emberét „magister carpentariorum nöstrorum"-nak nevez.30 Az 1431. év elején a király 
megbízottja, Reichard (sollicitator laborum Posoniensium) nagyszámú kőfaragót, ácsot és „egyéb 
mesterembert" telepít Pozsonyba, akiket a városnak kell elszállásolni és ellátni.31 1431 júniusában 
Rozgonyi,32 szeptemberében Reichard33 vesz át a városi kamarástól nagyobb összegeket — össze
sen 8094 forintot — ,,ad labores domini regis Posonienses". Ekkor már magát a várpalotát 
építették — ahogy a későbbiekben rá fogunk mutatni. Az építkezés a jelek szerint megszakítás 
nélkül folyt tovább. 1433-ban egy sor várost és egyházi hatóságot kötelezett a király, hogy 
Pozsony vára védelmére és megerősítésére adózzon,34 1434-ben két parancsát is ismerjük (febr. 5. 
ós jún. 17.), amelyben a vár továbbépítésére költségfedezetről gondoskodik.35 1435 tavaszán a 
huszita seregek is végleg elhagyják a környéket,36 s a király 1435. március 12-i rendeletébe — 
amellyel bizonyos várak királyi költségen történő megerősítését parancsolja meg — első helyen 
Pozsonyt foglalja bele.37 Az építkezés tovább folyt 1436-ban — Zsigmond ekkor egy várkút 
ásatását parancsolta meg38 — és 1437-ben is, amit a munka ,, sollicitator "-ának további szereplése 
bizonyít.39 

Erlingi Konrád építőmester a várépítkezés ez utóbbi szakaszának volt technikai irányí
tója — amikor tehát már nem az erődítési munkákon volt a fősúly, hanem magát a palotát 
építették, s a munkálatok különösen kiszélesedtek —, mégpedig legkésőbben 1434-től, de lehet
séges, hogy még korábbi időponttól. 

A korábbiakban már rámutathattunk, hogy a szóban forgó építési számadás csak 1434 és 
1437 közt keletkezhetett, a további kérdés : a lehetséges négy év közül melyikben kelt? Az 1437. 
évet mindjárt el lehet ejteni, erre támpontot nyújt a számadásban szereplő pénzek egymáshoz 
való viszonya. Kezdettől végig 180 bécsi dénárt számítottak egy aranyforintba. Valóban, Pozsony
ban kimutathatóan 1424-től az aranyforint 180dénáros árfolyama volt érvényben — egészen 1437-
ig.40 1437 őszén azonban megbomlik a viszony, a dénár inflációja következében 190,192, 200, majd 
még több dénár ér egy forintot.41 Egy 1437. évi pozsonyi bortizedjegyzékben már 200 dénáros 
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számlálás szerepel, hasonlóan egy másik, a közeli Modorra vonatkozó dézsmajegyzékben.42 

A dézsmálást rendszerint szeptember második felében, legkésőbben október elején kezdték el, 
építési számadásunk utolsó lapja pedig — amennyiben 1437-ben lett volna az építkezés — 
október 13-mai végződne: ekkor már semmi esetre sem számoltak volna tovább a régi, 180 dónáros 
alapon. 

Továbbmenve : a számadás pontos datálása szempontjából felbecsülhetetlen, hogy a 
bérfizetési napokon (a Szent Péter széke ünnepétől számított vasárnapokon) pontosan feljegyezték, 
hogy a hét mely napjain fogadtak fel napszámosokat. Néha hetenként egy vagy két nap kiesett 
a munkából. Önként adódik, hogy a kihagyott napok jó része egy-egy nagyobb egyházi ünnep 
miatt tar to t t munkaszüneti nap. Ha most már megnézzük, hogy a kérdéses három évben (1434— 
1436) milyen napokra estek azok az egyházi ünnepek, amelyek feltétlenül munkaszünettel jár
tak (a március és október közti időszakban : Gyümölcsoltó Boldogasszony, Nagypéntek, Áldozó-
csütörtök, Űrnapja, Péter-Pál, Mária mennybemenetele), s összevetjük a számadás azon napjai
val, amikor nem folyt munka — megkapjuk a kérdéses évet. Ha a számadás 1435-ben vagy 
1436-ban keletkezett volna (tehát a napi dátumokat ez évek szerint rögzítjük), az említett ünnepek 
nagy része munkanap lenne, s a munkaszünetek egészen más napokra esnének. Mindkét esetben 
dolgoztak volna pl. nagypénteken, áldozócsütörtökön, Péter-Pálkor, Mária mennybemenetele 
ünnepén stb. Ha viszont 1434-re helyezzük a megadott napi dátumokat, a munkaszüneti napok 
a következőképpen helyezkednek el : március 25 (Gyümölcsoltó Boldogasszony), március 26, 
fél nap (nagypéntek), március 29-—30 (húsvétvasárnap utáni hétfő—kedd), május 6 (áldozó
csütörtök), május 17—18 (pünkösdvasárnap utáni hétfő—kedd), május 27 (űrnapja), június 
29 (Péter-Pál), szeptember 16—18 (Mihály arkangyal ünnepe előtti kántorbőjt). Mária mennybe
menetele ünnepe (augusztus 15) vasárnapra esett ebben az évben. Szerepel még ezeken túl 
is néhány munkaszüneti nap. 

Az építési számadás keletkezésének éve tehát 1434. Ennek ismeretében most már a pontos 
napi keleteket is fel lehet oldani. A jegyzék első és utolsó dátuma (az első és utolsó bérfizetési 
vasárnap) : 1434. március 14 és október 17 ; maga az építkezés az első vasárnap előtti hétfőn 
azaz 1434. március 8-án kezdődött és október 16-ig tartott. 

Végül, a számadás létrejöttének körülményeit vizsgálva egy — korábban szándékosan 
elmellőzött — kérdésre kell válaszolni. Miért csak éppen ezt a hét hónapot ölelik fel a heti 
elszámolások ; miért számították a bérfizetési napokat „Kathedra Petr i" ünnepétől, s miért 
zárult le a munka október 16-án? Avagy nem egyszerűen egy csonka számadással állunk szemben, 
amelynek előző és következő részei elvesztek ? Ez utóbbi kétellyel szembeállítható, hogy — bár 
a lapok egykorúan nincsenek leszámozva, s cím nélkül, mintegy ,,in médias res" indul az első 
heti elszámolás — az első oldal szemmel láthatóan különbözik a többitől. írása gondosabb, kur
tább ; a dátummegjelölés csak itt szerepel teljes terjedelmében, a további heteknél erősen rövidí
te t t formában ; ugyanez áll néhány szóra (pl. huttenknecht, ducturas, parui laboratores), ezek a 
második oldaltól fogva olyan erős rövidítéssel szerepelnek, hogy feloldásuk az első oldal ismerete 
nélkül nem is lenne lehetséges. Tartalmi érvek is amellett szólnak, hogy a számadás első lapja a 
munka beindulását tükrözi. Nagyobb mennyiségű malteros dézsát, szállítóeszközt készíttetnek el, 
ül. javít tatnak ki ; az első héten mindössze négy napszámost fogadnak fel, a következő hét hétfő
jén már 58, kedden 68, szerdán 70, pénteken 72, a harmadik hétfőn 86 napszámos szerepel, s a 
szám még növekszik a továbbiakban. Az utolsó lap pedig a befejezésre utal, amennyiben a „solli-
citator"-ral való végelszámolást tartalmazza. 

Á hosszabb időre, évekre húzódó középkori építkezéseknél általánosan elterjedt szokás 
volt Európában, hogy az évet két, egymástól pontosan elhatárolt építési periódusra osztották : 
nyári és téli szakaszra. Nyáron hosszabb volt a munkanap, télen, a korán beálló sötétedés követ
keztében rövidebb, ennek megfelelően különbözött a „nyári bér" a ,,téli bértől" (Sommerlohn, 
Winterlohn) ; a külső munkák a falakon tavasszal indultak el s őszig tartottak, nyáron felduzzadt 
az építési szervezet új munkásokkal, télen lecsökkent. A nyári és téli építési idény két elválasztó 
dátuma Németországban, Csehországban, Lengyelországban s számos más területen — így Magyar
országon is -— egyöntetűen : február 22 (Cathedra Petri, Petri Stuhlfeier) és október 16 (Gallitag). 
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így volt ez Pozsonyban is, ahogy a városi számadáskönyvek mutatják, s ahogy a munkabér
szabályzatok is, pl. 1497-ben, kimondják : ,,ain Summerlontag von Kathedra Petr i in der vasten 
untz auf Sant Gallen t ag" számítandó.43 

I t t a magyarázata, hogy miért „Kathedra Petr i" ünnepe a kiindulópont a pozsonyi vár
építési szabályzatban is. Csakhogy úgy látszik, a nyári építési periódust nem mindjárt február 22-én 
kezdték meg (amely éppen hétfőre esett ez évben), hanem talán a hideg idő miatt két heti késéssel, 
március 8-án, — viszont az általános szabály szerint, október 16-án fejezték be. Számadásunk 
tehát kerek egész, az 1434. év nyári építési idényét foglalja magába. 

Végső soron természetesen egy nagyobb, egykor talán több évet egybefogó számadásnak 
csupán egy részlete van birtokunkban. Eltekintve most attól, hogy a téli építési periódus hiányzik, 
forrásunk csak a kiadásokat tartalmazza, s nem árulja el az építőmuhely bevételeit. Másrészt, 
bármennyire is tudjuk külföldi analógiák alapján, hogy az építkezések munkabérre jutó kiadásai 
többszörösen meghaladták a középkorban az építőanyagokra és eszközökre eső összegeket — a 
pozsonyi számadásban szereplő arány (amennyiben anyagokra, eszközökre az összegnek csak 
mintegy 5,5%-a jutott!) valószínűtlen. Hiányzik tehát feltehetően az építőanyagok egy részének 
elszámolása is. Mindez érthetővé válik, ha egy pillantást vetünk a bécsi Szent István-székesegyház 
építkezéseinek fennmaradt számadáskönyveire (1404—1430), amelyek feltűnő hasonlóságot 
mutatnak a pozsonyi számadással.44 A bécsi építési számadásokban kategorikusan elválik egymás
tól a bevételek és kiadások elszámolása, másrészt a kiadások közt is zárt egységként elkülönül a 
„Steinhütte" munkásai és alkalmazottai fizetésének listája, amelyet hétről hétre vezetett a jegyző, 
s formailag teljesen megegyezik a szóban forgó pozsonyi jegyzékkel, s külön részben következik, 
tárgyi csoportok szerint a többi kiadás. Bécs és Pozsony ismert szoros kapcsolatai kereskedelmi 
és sok más területen, nyilván a városi életben oly fontos számvitel terén is éreztették hatásukat. 
Hogy hasonló szisztémával készülhetett a pozsonyi számadás, az analógián kívül egy negatívum 
is alátámasztja, t i . az, hogy semminemű összegzésnek nincs nyoma a jegyzéken. Sokkal primití
vebben vezetett középkori számadásokból, jegyzékekből is ritkán hiányzik a heti, hónapi vagy 
lapalji (latus facit) összegzés. Számadásunk pedig, mint mondottuk, nem igénytelen munka ; 
világosságban, áttekinthetőségben meghaladja a korabeli legfejlettebb számvitel, a városi szám
adások átlagszintjét is, írója gyakorlott tollforgató és jó számvevő volt, — nem tehető fel, hogy 
egyszerűen feledékenységből vagy felületességből hagyta el az összegzéseket. Eel kell tennünk, 
hogy az elkészített heti jegyzékek alapján valahol máshol jegyezte fel az összegzéseket. Ez pedig 
csak egy általános számadás lehetett, amelynek csupán betétje az, ami fennmaradt. A jelek arra 
mutatnak, hogy az eredeti számadás a bécsi alapján képzelendő el, a 14 lapot számláló füzet 
tehát eredetileg a következő részekkel egészülhetett ki: 1. Bevételek, 2. A téli építési periódus 
munkabérei, 3. Általános elszámolás az építkezés egyéb kiadásairól. A fennmaradt részlet pontos 
meghatározása ezek szerint : a pozsonyi királyi vár 1434. évi nyári építkezési idényének mun
kabér elszámolása, amely azonban tartalmazza néhány rendszeresen, hetente — és néhány ad hoc 
jelleggel — vásárolt építőanyag-tétel elszámolását is. 

I I . A POZSONYI KIRÁLYI ÉPÍTŐMŰHELY SZERVEZETE 

Az építési számadás adataiból középkori mértékkel mérve igen nagyszabású munka
szervezet bontakozik ki — feltehetően az egész korszak egyik legnagyobb építési vállalkozása 
Magyarországon, amely nemcsak hazai, hanem európai viszonylatban is kimagaslik. Hogy az 
építkezés méretei, az építőműhely jellege és arányai tisztán és világosan kitűnjenek, a továbbiak
ban több vonatkozásban párhuzamba fogjuk állítani Közép-Kelet-Európa ez idő tájt legnagyobbak 
közé tartozó két építkezésével. Az egyik a híres Peter Parler von Gmünd által irányított prágai 
dómépítkezés (Szent Vid-templom), amelynek hasonló jellegű számadásai az 1372 és 1378 közti idő
szakról maradtak fenn, a másik a bécsi Szent István-székesegyház építése 1404 és 1430 közt.45 

A párhuzam annál is indokoltabbnak látszik, mert az építészet — s így nyilván az építőszervezet —-
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terén egymásra állandóan ható, kölcsönhatásiban fejlődő területekről van szó. Magyar kőfaragók J 
dolgoztak a prágai dómepítkezósen, a bécsi templomépítkezésen (pl. egy András nevű kőfaragó j 
Körmöcbányáról, valamint Kassai Miklós és Gáspár), ugyanakkor németek működtek Budán \ 
és az ország más helyein — Pozsonyban is —, egyes budai kőfaragványokon pedig a prágai \ 
műhely stílusa ismerhető fel.46 

Minden nagy építkezés központja, ahonnan a munkaszervezet működését irányították, 
ellenőrizték, s ahol a munkák egy része is folyt : a „Hüt te" . A szó jelentése kettős, jelöli egyrészt 
konkrétan a kőfaragóműhelyt és a hozzá csatlakozó épületeket, másrészt, átvitt értelemben, 
az egész munkaszervezetet. Számadásunk két vonatkozásban utal, habár szűkszavúan, meglétére. 
Minden héten feltünteti a műhelysegédek fizetését, akiket Európa minden műhelyében németül 
„Hüttenknechf '-eknek neveztek (itt „huttenknecht" alakban), egy alkalommal pedig a műhely
hez tartozó kétkerekű taliga (biga ad hutten) kijavításáért fizetnek bizonyos összeget. Rendel -^ 
tetése, elhelyezése ugyanaz lehetett, mint Bécsben vagy Prágában. Fából vagy kőből épült j 
épület, nem messze a munkálatok színterétől, több kisebb-nagyobb, részben fűthető helyiséggel. 1 
Az eperjesi Szent Miklós-templom XVI. század eleji építkezésénél a kőfaragók fából épült műhe
lyét „officina lapicidarum"-nak nevezték. I t t székelt raz „iroda", az építkezés adminisztratív 
irányítása, i t t készültek a számadások, bérlisták, i t t volt elhelyezve egy ládában a pénztár, az 
építkezés iratai s a céhekhez hasonlóan nyilván a mesterlevelek, legények vándorlási bizonyít
ványai stb.; itt volt továbbá a szerszámraktár, ahová az építkezésnél nem használt vagy javításra 
szoruló szerszámokat hozták be ; s a Hüt te udvarán, télen pedig bent az épületben dolgoztak a 
kőfaragók azokon a köveken, amelyeket a műhely taligáival (biga) hordtak oda, és megmunkálás 
u tán ki, a falakhoz. Nem messze tőle rendszerint még több épület terült el, a nem helyben lakó , 
legények szállásai. 

A gótika korában egyre szilárdabb alakot öltő építési szervezetek sokoldalú működtetése, 
az egyre nagyobb méretű és bonyolultabb feladatok megkívánták, hogy az irányítást egyetlen 
ember helyett valóságos „hivatalok" lássák el. Már a munka megkezdése is, a szorosan vett épí
tészeti feladatok kitűzésén, tehát a tervek elkészítésén túl nagyarányú szervezőmunkával járt : 
a pénzfedezet előteremtése az építkezés költségeire, a legfontosabb építőanyagok és szerszámok 
beszerzése, a munkaerők toborzása, és így tovább. Éppen ezért a nagy építkezések irányítása a 
XIV—XV. században két, egymástól elhatárolt ágra vált szét : a gazdasági-adminisztratív ós a 
technikai vezetésre.47 Feltűnő a megegyezés ebben a tekintetben a legkülönbözőbb földrajzi terü
letek és különböző jellegű — egyházi, királyi, földesúri, városi — építkezések közt, csak az elne
vezések mások. Az építkezés adminisztratív irányítására mindenütt ugyanaz a feladatkör hárult : 
az anyagellátás, az építési anyagok felhasználásának ellenőrzése, a munkások felfogadása és a 
hétvégi bérfizetések, elszámolás az építtető úrral. A prágai dómópítkezés igazgatóját — egyházi 
építkezésről lévén szó — az érsek nevezte ki, címe „director" vagy „rector fabricae", máshol 
templomgondnok, építési gondnok (Kirchenpfleger, Baupfleger) látja el ezt a feladatot. A bécsi 
dómépítkezés városi vállalkozás volt, i t t a városi belső tanács egy tagja volt kinevezve állandó 
jelleggel erre a feladatra : „Kirchmeister (magister ecclesie) und Verweser des paus". A xanteni 
Szent Viktor-templom építésénél is különválik a gazdasági vezetésre kinevezett egyházi személy, 
a „Fabrikmeister" és a technikai irányító, a „Baumeister" funkciója.48 Hasonló a helyzet a nagyobb T 
királyi és földesúri építkezéseknél. Az építés igazgatójának első segéde mindenütt a jegyző. 
A gyakorlatban ő vezeti, ő tisztázza le a számadásokat, s a beszerzésekben támogatja az igazgatót. 
Mellette gyakran szerepel még egy-két személy segédként, a bécsi számadások szerint pl. egy egy -
házfi és egy sekrestyés két legényükkel egyetemben szintén belefolynak a gazdasági ügyek inté
zésébe. Végül ide sorolhatók a műhelysegédek, számuk rendszerint egy vagy kettő (Prágában 
egy, ,hut tenknecht" és egy „hüttenwächter"), akik különböző megbízásokat teljesítenek, küldönc
szolgálatot látnak el, a szerszámokat, a műhelyt Őrzik, a javításra beadott szerszámokat hordoz
zák, a műhelyt tisztán tartják, s főleg tavasszal, a belső munkák megszűntével nagytakarítást 
végeznek a műhelyben. Jó néhány személyt foglalkoztat tehát az adminisztratív irányítás, való
ságos hivatal nő ki belőle a XV. században, ahogy az elnevezés : „Bauamt" meg is jelenik a német 
és cseh városokban. 
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Á pozsonyi építőszervezet mellett is, az általános európai gyakorlatnak megfelelően, 
működött „építési hivatal". Minthogy királyi építkezés volt, legfőbb vezetője is magas állású 
ember, maga Rozgonyi György, a pozsonyi főispán. Fentebb már láttuk, hogy kifejezetten 
Rozgonyi Istvánt és Györgyöt nevezte ki a király 1427-ben az építkezések vezetőivé. 1430—31 
folyamán általában valamelyik Rozgonyi vette fel a Pozsony város által fizetett összegeket a vár 
építésére, s adott róla nyugtát. A formula ezekben az esetekben : „pro directione laborum . . . 
Posoniensium".49 Ugyanez a helyzet a cseh királyi építkezéseknél is. 1382-ben IV. Vencel király 
pl. Georg von Rostok pürglitzi várgrófot nevezte ki a boroszlói királyi vár építésének igazgató
jává, s megparancsolta a városnak, hogy mindenben rendelje alá magát neki. Magas állású ember
ről van szó, aki egyben királyi alkamarás. Csehországban a várgrófok általában ilyen, legfőbb 
adminisztratív-gazdasági irányító és ellenőrző szerepet vittek a királyi építkezéseknél.50 A leg
főbb „directio" feladatkörére és funkciójára világos fényt vet egy 1430. augusztus 8-i királyi 
oklevél. Eszerint Zsigmond király számadást te t t Rozgonyi István és György főispánokkal, s mivel 
az elszámolás során kiderült, hogy a király által ,,a pozsonyi munkálatokra és egyéb, az ő szorgal
mazásuk és igazgatásuk alá rendelt királyi ügyekre" (ad labores nostros Posonienses et ad alia 
facta nostra, solUcitationi et directioni ipsorum commissa) már korábban kiutalt összegeken felül 
Rozgonyiék még 7403 aranyforintot költöttek — saját pénzükből — az építkezésekre, a király 
az összeg fejében elzálogosítja nekik a Pozsony megyei Sempte várát tartozékaival, 12 faluval 
együtt.51 Tehát a Rozgonyiak irányították a munkát, vették fel a királytól az építkezés fedezetéül 
szolgáló összegeket, a bevételekről és a kiadásokról elszámoltak (ratiocinationis calculatio . . .), 
s szükség esetén még kölcsönt is nyújtottak. 

A konkrét adminisztratív teendőket a munkák fő ,,director"-a mellett a „munkák 
szorgalmazója" (sóllicitator laborum) végezte, aki 1434 és 1437 közt Berényi Kakas János volt. 
Szintén magas állású ember, évi fizetése (150 aranyforint) lényegesen meghaladja az építőmeste-

/ rét is. Nemes ember, neve mellett a „magister" megjelölés nem mesterséget, hanem nyilván 
^ egyetemi végzettséget jelent ; testvére, István, pozsonyi kanonok, akivel pl. Győr megyében volt 

közös birtoka.52 Feladata volt a munkások felfogadása — ahogy pl. 1431-ben az előző „sóllici
tator", Reichardus toborozta és hozta magával Pozsonyba az építkezésekhez a kőfaragókat, ácso
kat és egyéb mesterembereket53 —, valamint nyilván az anyagok beszerzésének megszervezése, 
a munka menetének állandó ellenőrzése és szorgalmazása (amit a címe is értelemszerűen mutat) 
s a számadások felülvizsgálása. A király elképzeléseit képviselte az építkezés jellegére vonatkozóan. 
Az ehhez hasonló kétszemélyű felső adminisztratív vezetés máshol is előfordul, pl. Prágában egy 
ideig két „director"-a volt az építkezéseknek. 

Az építőműhely jegyzője Rozgonyi György írnoka, János vagy András litteratus volt, az ő 
kezeírása az építési számadás. Szintén magyar ember, amit nevén kívül a számadás latin 
nyelve is bizonyít (csak a legszükségesebb építési szakkifejezéseket írja németül, azokat is erősen 
eltorzítva vagy latinosítva), abban a Pozsonyban, ahol az írásbeliség, s különösen a számvitel 
nyelve ekkor már régen német. Az építkezés adminisztratív irányítása tehát magyarok kezében 
volt, szemben a technikaival, ahol idegenek, főleg németek voltak többségben a jelek szerint. 
A jegyző mellett még további két hivatalnokot említ a szöveg, egy „dicator^-t és egy alacsonyabb 
beosztású „sóllicitator"-t. Mindhármuk fizetése, személyenként fél bécsi font dénár, azonos nívón 
áll a legényekével. Az utóbbi kettő pontos feladatkörét nem árulja el a számadás, csak sejtjük, 
hogy a „dicator" is a számadások elkészítése, a bérfizetések körül, a „sóllicitator" pedig a beszer
zések s a munka ellenőrzése körül végzett kisegítő szolgálatokat. Végül pedig három műhely-
segéd (hüttenknecht), május 16-tól pedig még egy inas (juvenis) látta el a műhely körüli teendőket. 
A pozsonyi várépítkezés adminisztratív-gazdasági irányítása tehát aránylag differenciált építke
zési hivatalra hárult, 10 személyt foglalkoztatott, míg Prágában 5—6, Bécsben 7 alkalmazottja 
volt a „Bauamt"-nak. 

A nagy építkezések technikai és művészeti irányítása a középkorban rendszerint techni
kailag alaposan képzett, iskolázott, neves építőmesterek kezében volt, akik inkább mellérendelt, 
mint alárendelt viszonyban álltak az építőműhely „director"-aival. Az „architector", „construc
tor", „magister operis", „Baumeister" címen nevezett építészek már a munka megkezdése előtt 

322 



többnyíre részletes szerződést (conventio, Vertrag) kötöttek az építtető úrral, amely kétoldalúan 
leszögezte a jogokatés kötelességeket. Peter Parlernek, a prágai dóm építőmesterének szerződése pl. 
meghatározza a mester fizetését, amely heti 56 prágai garason kívül különböző évi juttatásokat 
foglalt magában, kimondja, hogy az építkezés vezetésén túl végzett kétkezi kőfaragómunkáért 
külön díjazást kap, s a tervezés, kivitelezés munkájában teljes szabadságot biztosít a mesternek.54 

Máshol a szerződés néha részletes előírásokat is tartalmaz az épület konstrukciójára nézve. Az építő
mester legfőbb feladata a tervek elkészítése, azok kivitelezésének állandó ellenőrzése, az egész 
építkezés technikai irányítása, a részfeladatok kiadása, az alárendelt mesterek munkájának össze
hangolása, a legények állandó oktatása, vizsgáztatása, s nem utolsósorban, tanácsadás a director-
nak az építőanyagok beszerzésére vonatkozóan, s azok felhasználásának ellenőrzése. Emellett 
különösen igényes kőfaragványokat, szobrokat gyakran a mester maga, sajátkezűleg készített el. 

A pozsonyi vár építőmestere 1434—1437-ben Erlingi Konrád volt. Címe : „magister 
lapicidarum" vagy ,,a császár főépítőmestere" (des Kaysers obrister pawmaister). Fizetése heti 2 arany
forint, tehát évi 100 aranyforint körül, akárcsak Georg von Tübingené, akit Zsigmond 1418-ban 
hívott be az országba a budai Friss palota építésére. 55 Ez nyilván kiegészült még a szokásos termé
szetbeni juttatásokkal (évente egy téli és nyári ruha stb.) és lakással a városban. Már fentebb 
láttuk, hogy pl. 1435-ben a pozsonyi bortized jövedelemből kapott személy szerint ,,a császár 
parancsára" 90 akó bort. 

Az építőmester segédei és helyettesei voltak mindenütt a pallérok, Prágában kettő, Bécs
ben egy. A mester elgondolásának betartását voltak hivatva állandóan ellenőrizni, s minthogy 
mindig a helyszínen, a munkások közt tartózkodtak és — a mérőlécet nemcsak mint munka
eszközt, hanem mint hatalmi jelképet és szükség esetén mint fegyelmezési eszközt is állandóan 
maguknál hordva — fenntartották a legények közt a fegyelmet. Szerepük tehát tulajdonképpen 
kettős : részben technikai, szorosan építészeti jellegű (ha az építész távol volt, ők vették át telj
hatalommal az irányítást, s pl. amikor 1429-ben a bécsi templomépítés mestere meghalt, az ő 
korábbi paliéra, Hanns von Prachatitz lett építőmester), részben azonban organizatorikus, a 
munkaszervezet zökkenőmentes működésének biztosítását szolgálja. Pozsonyban három pallér 
működött . A számadás azt sejteti, hogy az egyes nagyobb munkacsoportok közvetlen ellenőrzését 
egy-egy pallér végezte, mert közülük kettő mindig a kőfaragó, ill. kőtörő csoportok, egy pedig az 
ácsok mellett, s ott is a mesterek és legények közt van felsorolva. 

Az építőmester irányítása és a pallérok állandó közvetlen felügyelete mellett az építő
munka zömét a pozsonyi műhelyben több szakmunkás csoport végezte. A kőfaragók kivételével 
mindegyik munkaág élén külön mester állt, aki azonban természetesen szintén alá volt ren
delve az építésznek. Négy nagyobb csoport számítható ide : a kőfaragók, kőtörők, ácsok és — 
amennyiben állandó alkalmazásban álltak s munkájuk szorosan az építőmunkához simult — a 
kovácsok. Elképzelhető, amint a német építőpáholyokban is akad rá példa, hogy nem minden 
legényt közvetlenül az építkezés directora vagy az építőmester fogadott fel, ők pusztán egyes 
építési ágak mestereivel kötöttek szerződést, akik aztán hozták magukkal legényeiket, illetve 
a maguk feladatkörében gondoskodtak munkaerőről. A kőfaragók (lapicida) közvetlenül Erlingi 
Konrád mester irányítása, illetve palléruk felügyelete alatt állottak. A kőfaragómunkát, mint a 
legigényesebb, legnagyobb mesterségbeli tudást kívánó építőmunkát máshol is rendszerint szemé
lyesen irányította az építésvezető, sőt ő maga is végezte részben. (A külföldi kőfaragókönyvecskék 
szerint a kőművesek, kőtörők tanulási ideje három év, a kőfaragómesterség további két évet s a 
növényalakok, díszítések, alaki szobrászat tanulása újabb két esztendőt követelt meg.) A legé
nyek száma hétről-hétre bizonyos ingadozást mutat , ami a munkák ütemével lehet összefüggésben, 
egy héten belül azonban mindig állandó. A nyári építési periódus alatt a kőfaragólegények leg
kisebb létszáma 32, a legnagyobb 40 volt. Többnyire, más szakmákhoz hasonlóan, hetibérben 
dolgoztak, bizonyos esetekben azonban teljesítmény szerint, darabbérben. 

A kőtörők (fractor lapidum) saját mesterük, egy Prokop nevű kőtörőmester keze alatt 
végezték munkájukat, számuk 28 és 42 közt hullámzott. János ácsmester (carpentarius) vezetésével 
6—13 ácslegény, Egyed kovácsmester (faber) mellett pedig rendszerint 4 legény dolgozott. Fel
tűnő, hogy kőműves (murator) egyetlen alkalommal sem szerepel a számadásban. Ennek az lehet 
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à magyarázata, hogy a két mesterség szoros rokonsága miatt az elnevezésben nem tettek különb
séget kőfaragók és kőművesek közt. Prágában is ugyanaz a személy hol mint murator, maurer, 
hol mint lapicida, steinmetz bukkan elő.56 Egy alkalommal a pozsonyi számadásban is öt kőfaragó 
legénnyel találkozunk, aki falazó munkát (muratio) végzett. 

Az építő szakmunkát irányítók és végzők létszáma tehát 74 és 112 közt mozgott, több
nyire azonban 90—100-as szinten állt. Állandó alkalmazott volt még egy kádármester (doleator) 
ós egy kötélverő (funifex), ők az építkezéshez szükséges eszközöket készítettek, illetve javítottak 
állandóan ; az előző a kőhordáshoz és mészhez szükséges faedényeket, utóbbi pedig kötelet. Nyil
ván néhány legényt is alkalmaztak, ezek számáról azonban nem tudósít a számadás. Az első héten 
szerepel még egy Miklós nevű festő, aki képeket (ymagines) készített. Feltehetően azonos az 
irodalomban már ismert Teginger Miklós pozsonyi festővel, aki az 1440—50-es években számos 
munkát végzett a város számára, s neve olyan ismert volt, hogy még a budai várnagy is rendelt 
nála oltárképet.57 

Ezzel tulajdonképpen már el is jutot tunk az építőanyagok és eszközök 'kérdéséhez, ezek 
az egész munkaszervezet működésének előfeltételét jelentették, s beszerzésük az adminisz
tratív irányítás feladata volt. Az építkezés legfontosabb alapanyagai a középkorban a kő, 
fa, s a kötőanyag, malter készítéséhez szükséges mész és homok. Kővásárlásról a számadásban 
egyetlen helyen olvasunk : április 11-ét megelőző héten Konrád építőmester Ausztriában járt, 
s ,,Mansdorff"-ban vásárolt quadereket (lapides quadratos). A számadás csak a mester költségei
nek megtérítését (3 aft) tartalmazza, s ez is megerősíti azt a — korábban vázolt — feltevésünket, 
hogy kellett lenni egy általános ,,anyagszámadás"-nak is, amely ma már nincs meg. Valószínűleg 
a Brucktól délnyugatra fekvő Mannersdorfról van szó, ahol nagy kőbányák voltak, s ahonnan a 
bécsi templomépítkezéshez is állandóan szállítottak követ.58 A helység légvonalban Bécstől kb. 
30, Pozsonytól 40 km-re fekszik, s Pozsonyba nyilván részben vízi úton, a Lajtán, majd a Dunán 
hozták a követ. Erre a célra szolgáltak Zsigmond hajói (naves domini Imperatoris), amelyekről 
március 21-től április 18-ig történik említés a számadásban. A hajókat külön erre a célra felfogadott 
őr őrizte. A Pozsony környéki kőbányákban nem volt finomabb megmunkálásra alkalmas kőzet, 
a pozsonyi városi templom quadereit is a Lajta hegység kőbányáiból hozták, pl. Wolfstalból. 
A durva falrakáshoz használható követ valószínűleg a Pozsony környéki, dévényújfalui, Vödritz 
vidéki kőbányákból szállították, akárcsak az ez idő szerinti városi építkezésekhez. Ez és az épület-
fa nagy része — királyi építkezésről lévén szó — nyilván nem került pénzbe, ezért nem is szerepel 
a számadásban, csak a fuvart kellett megfizetni. 

A mészkövet, homokot és egyéb anyagokat ( a szövegben a ,,cimentum, arene" után 
mindig következő „etcetera" alatt nyilván durva követ és fát, részben a malterkészítéshez szük
séges vizet kell érteni) általában nyolc, nyolc hét számadásai szerint kilenc szekér hordta a falak
hoz, egy-egy szekér naponta mindig 10 fordulóval. A szekerek nagyságát illetően, vagy hogy hány 
fogatú szekérről volt szó, sajnos, semmi támpontunk nincs. A fuvarosok, akárcsak más építkezé
seknél, valószínűleg külön e célra alkalmazott környékbeli jobbágyok, részben hivatásos városi 
fuvarosok (furman) voltak. A mészkő és homok kitermelése viszonylag közel történhetett, amit 
a napi 10 fuvar mellett az egy fuvarért fizetett 18 dénár is bizonyít, míg pl. Bécsbe Mannersdorf-
ból, Auból hozott rakományokért a megterheléstől függően 45—80 dénár volt a fuvardíj. A fuva
rosok — akárcsak a napszámosok — nem mindig dolgoztak heti hat napot, ha ünnepnap jött 
közbe, akkor öt-, esetleg csak négynapos volt a munkahét. Az építkezés méreteinek megvilágítá
sára szolgál, hogy ha rendesen hat napot dolgoztak, egy héten nyolc szekérrel 480 szekérnyi 
mészkő, homok és egyéb építési anyag került az építkezéshez, március 8-tól októberl6-ig pedig 
(amely időszakból négy hét számadásai hiányoznak) összesen 11 740 szekérnyit használt fel a 
munka szervezet! 

Hogy a mészégetés hol történt, a számadás nem árulja el. Az égetett meszet nagyobb 
kádakba és kisebb dézsákba öntötték, s ezekkel vitték a falakhoz. Az állandóan alkalmazott 
kádármester ilyeneket készített és javított hétről hétre. A nagyobb kádak (doleum) megfeleltek 
a Bécsben ,,poting" (Bottich) néven nevezett edényeknek, egynek az ára 18 dénár volt. Emellett 
számos ún. „scapha" szerepel. A szó eredetileg bizonyos űrmértéket jelent,59 gyakorlatilag meg-
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határozott nagyságú dézsát értettek rajta. Bécsben „schaff" (schaffei, scheffel), az eperjesi 
Szent Miklós-templom építésén „scaffia cementi" volt a neve, mindenütt mész tárolására hasz
nálták. Ara Pozsonyban 14 dénár, Bécsben 7—14 dénár. Hordó eszköz volt a „köböl" (cubulus) 
amellyel — a számadás szavai szerint — „köveket szállítanak a falakra". E háromféle alkalmatos
ságból az első két héten 120 darabot említ a számadás (91 scapha, 20 cubulus és 9 doleum), a való
ságban nyilván még több volt. Szállítóeszköz volt még a „portatorium" is, amelybői március 28 
és április 4-én összesen 38 darabot szereztek be ; árából ítélve (1 darab 10 dénár) ez nem más, 
mint az a négynyelű malterosláda, amellyel még manapság is szállítják a segédmunkások a maltert. 
A kubikolást talicskákkal (saybtruhon = Scheibtruhe) végezték, amelyekből április 18-án 20 
darabot vásároltak Bécsben. Végül még egy szállítóeszközről ad hírt a számadás, ez a már más 
vonatkozásban említett kétkerekű taliga vagy kordé (biga), amellyel a kőfaragóműhelyből ki
es behordták a megmunkálásra váró köveket. A prágai, valamint az eperjesi építkezéseknél is 
szerepel a „biga", „cum qua lapides educuntur". 

A követ és a maltert egy felvonószerkezet segítségével húzták fel a falakra, elnevezése : 
„tyratorium" (Eperjesen tractura, tractum). Több ízben vásárolnak karikákat, csigákat a fel
vonókhoz (circulus ad tyratorium), valamint két ízben nagyobb kerekeket (rota). Az előzők ára 
darabonként 8, az utóbbiaké 50 dénár volt. A kötélgyártó pedig állandóan köteleket készített és 
javított, mégpedig igen nagy mennyiségben — a nyár folyamán 8 mázsa és 12 fontnyit — „ad 
diversa tyratoria". A felvonószerkezet ábrázolása számos középkori metszeten, miniatűrön lát
ható. Igen erős gerendákból ácsolt szerkezet volt, a fal tetejéről, ahol éppen a munka folyt, derék
szög alakban nyúlt ki a mélység felé ; a meghajlásoknál csigákon futottak a kötelek, s a falnál 
megerősített részen egy vagy több nagy kerék szolgált arra, hogy emberi erővel feltekerjék a mélybe 
nyúló kötelet, amire a felvonandó súly volt akasztva. Bécsben külön erre a célra felfogadott 
„Radknecht"-ek kezelték a felvonót. Pozsonyban mindjárt az építkezés kezdetekor volt egy 
„nagy" és egy „kis" felvonószerkezet, később még több is szerepel. 

A kovácsok feltehetően a falakba erősített vasrudakat, síneket és a szerszámokat gyár
tot ták. Az ő munkájukhoz vásároltak hetente 12—14 „mensura" szenet és 2—3 mázsa vasat. 
Hogy a „mensura" milyen volt, nem tudjuk, a mázsa azonban a Pozsonyban és Bécsben egyaránt 
használatos 100 fontos mázsa volt. Bécsben szintén mázsaszámra vásárolták a vasat, ára is 
ugyanannyi, mint Pozsonyban (240—270 dénár, Bécsben 250—260 dénár), Prágában viszont 
már sínek formájában. A nyár folyamán összesen 62 % mázsa vasat szereztek be, ami megfelel 
mai súlyban 35,075 mázsának. 

A \„szakmunkások munkájának előfeltételeit teremtették meg, s részben az előzőkben 
említett munkaeszközökkel dolgoztak a napról-napra váltakozó számban felfogadott napszámosok 
(parvi laboratjores). A hét végén pontosan feljegyezte a jegyző, hogy a hét egyes napjain hány nap
számost foglalkoztattak, s bérfizetéskor az állandó munkásokkal együtt fizették ki őket. Rend
kívül érdekes, hogy a napszámosoknak is három, egymástól pontosan elválasztott kategóriája 
dolgozott az építkezésnél, amelyeket a bérfizetés alkalmával gondosan külön kezeltek. Az első 
kategória napibére 12 dénár volt (csak az első három héten 11), a másodiké 9, a harmadiké 8. A 
számadás4 i t t nem fedi fel, hogy milyen alapon történt az osztályozás, ki tudjuk azonban követ
keztetni részben a korabeli pozsonyi városi számadáskönyvek, részben a bécsi dómépítkezés szám
adásainak adataiból, ahol ugyanez az elv érvényesült, s az összegek is pontosan ugyanezek. A 12 
dénáros rétegbe tartozók végezték a kőművesek, kőfaragók, ácsok és kovácsok mellett a segéd
munkákat, a falrakásnál dolgoztak, a kőfaragóműhelybe be- s onnan kiszállították a köveket, kezel
ték a felvonószerkezetet, s a maltert készítették. Bécsben'külön „malterkészítő" (mörtermacher) 
elnevezés is előfordul, 12 dénár bérrel, ugyanez Magyarországon is, pl. a soproni munkabérszabály
zatokban. A 8 és 9 dénáros kategóriát már nehéz szétválasztani, — mindenesetre az előzőkkel 
szemben, akik általában a műhely és a falak körül voltak foglalkoztatva, főleg a durvább külső 
munkákat végezték, tehát a homok és mészkő kitermelésénél, a kőtörésnél segédkeztek, a követ, 
homokot stb. a szekerekre és azokról lerakták, kubikoltak, vizet hordtak, és így tovább. A nap
számosok hada nyilván Pozsony és a környék mezővárosainak, falvainak nagyszámú zsellér, 
pauper elemei közül verbuválódott, ahogy pl. a pozsonyi városi erődítési munkálatokra is Dévény-
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bői, Modorból, Köpéséről, Récsérol, Oroszvárról, Püspökiből stb. jöttek a napszámosok. A vár
építésnél, amelynek kivételes arányai már az eddigiekből is kezdenek kibontakozni, feltűnően 
nagy számban alkalmazták őket, létszámuk már a második héten eléri a 70-et, a harmadikon a 
100-at, s aztán 120 és 130 körül állapodik meg, de néha még ennél is magasabb, pl. a május 17—22 
közti héten 154. Megjegyzendő, hogy a három napszámos réteg közül mindig az elsőben dolgozott 
legtöbb bérmunkás. 

Arra a kérdésre, hogy a pozsonyi királyi várnak melyik részét építették a kérdéses idő
szakban, nem tudunk határozott feleletet adni, a számadás ebben a tekintetben meglehetősen 
szűkszavú. Mindenesetre több falat húztak, illetve március 8-án, amikor a nyári építés meg
indult, már több — nyilván az előző évben épített, részben befejezetlen — fal állt. Az első héten 
ugyanis kötelet készítettek a,,kisfelvonó"-hoz, amely a „nagyobb faló n" (in maiori nrwro)műkö-
dött, a későbbiekben több vonatkozás alátámasztja, hogy egyidőben több falon, döntően a zonban 
a „nagy fal"-on dolgoztak. A vásárolt quadereket ,,supra magnum murum" faragták a kőfaragók, 
ezek egy része a jelek szerint a bolthajtásokhoz volt szükséges. A gyámköveket (krakstan = Krag
stein) is a „nagy fal"-hoz készítették. Többször találkozunk boltozatokkal (testudines), ezek egy 
része ekkor már teljesen kész lehetett, mert a kőművesekkel szerződést kötöttek a boltozatok be
falazására (muratio supra testudines). A nagy felvonószerkezet ,,penes portum Danuby" állt. 
Annyi kétségtelen, hogy semmiesetre sem külső várfalról, erődítési munkálatokról van szó, hanem 
épületről, magának a várpalotának építéséről. Egy helyen, a falazókkal való szerződéskötés alkal
mával, május 16-án kifejezetten meg is mondják : ,,. . . minari domus in al tum." A „domus" 
Pozsonyban, ha a várra vonatkoztatták, a király házát jelentette, tehát a várat magát, a 
„castrum"-és „Schloss"-szal szinonim jelentésű. így pl. a v a r építőmestere 1431-ben „pawmeister 
des Haws TAX Pressburg "-ként titulálja önmagát.60 Ez'adatok azonosítása s beleágyazása a pozsonyi 
vár technikai építéstörténetébe — amennyiben lehetséges — a művészettörténészek feladata. 

A munkaszervezet egyes kategóriáinak bérezése — amennyiben időbérről van szó — 
egészen pontosan megegyezik mind a Pozsony városában ez idő tájt kialakult építőipari bérrend
szerrel, mind a bécsi építőműhely munkabéreivel az 1420-as években. Néhány kategória kivételével 
mindenki hetibérben dolgozott. Nem így fizették a napszámosokat (ezek természetesen napibért 
kaptak, 8—12 dénár közt), a fuvarosokat (fuvaronként 18 dénár), a szerződésben dolgozó kő
faragókat (teljesítménybér) és a király megbízottját, aki évi salláriumot kapott . A kialakult ós 
mindig pontosan betartott hetibér a mestereknél 1 aranyforint ( — 180 bécsi dénár = napi 30 dénár), 
a palléroknál 5 schilling (== 150 d = napi 25 d), a legényeknél, valamint az építkezés 
jegyzőjénél és a másik két adminisztratív segédnél %> bécsi font ( = 120 d = napi 20 d), a műhely
segédeknél 2 schilling (== 60 d = napi 10 d). Mindez „nyári bér" (Sommerlohn) volt, azaz a munka
bérszabályzatokban február 22 és október 16 közti nyári építési idényre megállapított fizetés. 
A téli bór rendszerint kb. 20%-kal volt alacsonyabb a nyárinál, így pl. a soproni 1460-i és a pozsonyi 
1497-i szabályzat szerint a legények 20 dénáros nyári bórével szemben 16 dénár volt a téli napi
bér. Az időbérben dolgozó építőipari munkások a pénz mellett egész Európában kaptak bizonyos 
mellékes juttatásokat. A mesterek, néha a kőfaragólegények is, kaptak évente egy vagy két 
öltözet ruhát, egy-egy cipőt vagy csizmát, ezt olykor szerződésben is lefektették. Ezenkívül szo
kásban volt a „borravaló" (Trinkgeld), amit rendszerint egy-egy munkarészlet befejeztekor, egy 
fal felhúzása, boltozat befejezése stb. után osztottak ki a legények közt borban vagy pénzben. 
Bécsben és Prágában a kőművesek és ácsok időnként „fürdőpénzt"-t (Badegeld) kaptak. Végül 
szokásban volt a nyári és téli idény befejeztekor „Schlussgeld"-et kiosztani a munkások közt. 
Ezek a kisebb, alkalomszerű juttatások valószínűleg a pozsonyi építkezésnél sem hiányoztak, 
hiszen általánosan elterjedtek voltak városainkban (az eperjesi templomépítkezésnél pl. 
„bibales", „balneales" egy-egy munkaszakasz lezárása után), de minthogy a fennmaradt szám
adásrészlet a rendszeres, hetente kifizetett béreket tartalmazza, innen kimaradtak. 

A pozsonyi munkabérek lényegében az európai bérnívón mozogtak. Széleskörű statisztikai 
felmérés eredménye szerint (a különböző pénznemeket belső színezüsttartalmuk grammsúlya alap
ján közös nevezőre hozva) Nyugat-Európában az átlagos kőműves, ács munkabér 1425 és 1450 
közt 6,53 g volt.61 Pozsonyban, minthogy a bécsi ezüstdénár színezüsttartalma ekkor 0,25 g volt 



(1. alább), a legény- és mesterbér 5—7,5 g, a középérték tehát 6,25 g színezüstnek felel meg. Néhány 
adat az európai árak közül, szintén ezüstgrammokban : 1 hl búza == 20,88 g, egy kg búzakenyér — 
= 0,77 g, 1 kg disznóhús = 1,25 g. 

A munkaidő hosszát nem lehet a számadásból megállapítani. Ez rendszerint nem is volt 
mereven, órára megszabva a középkorban, többnyire olyan általánosságokban határozták meg — 
mint pl. a soproni városi tanács egy 1455-i határozatában a kőművesekre és ácsokra vonatkozóan 
•—-, hogy hajnaltól sötétedésig tart, s még hozzátették, hogy a munkahelyről étkezés címén sem 
lehet eltávozni, 72 dénár büntetés (mintegy 3 napi legénybér) terhe alatt.62 Egy 1460-i soproni 
munkabérszabályzat már pontosabb. Eszerint a nyári építkezési idény tar tama alatt az építő
munkásoknak reggel hat óra előtt már a munkahelyükön kell lenniök, s onnan csak este hét után 
távozhatnak el.63 Tehát kb. 13 óra volt a munkaidő nyáron. 

Amint említettük, bizonyos kőfaragók — a többséggel ellentétben — nem időbért, hanem 
teljesítménybért kaptak munkájukért. A nagyobb gondot kívánó darabok megmunkálására 
szerződést kötöttek, s ilyenkor a megfelelő tételeknél rendszerint fel is tünteti a számadás, hogy 
ezek ,,in pacto" készültek. Április 25-től augusztus l-ig hetente 5 gyámkövet készítettek el, 
hetente 2 aranyforintért, a munkát a jelek szerint két kőfaragólegény végezte. Ugyanez időszak 
alatt hetente 6—7 quadert faragott ki ugyancsak két kőfaragólegény heti 1 forintért. Május 16-án 
pedig szerződést kötöttek a boltívek feletti falazásra, egy ölnyi (clahter = Klafter) falazásért 
1 forintnyi bér járt . Október 16-ig 107 öl lett kész. Nem világos, hogy ezt a munkát hányan 
végezték, az egyik héten ugyan öt legényt említ a számadás a boltívek feletti falazással kapcso
latban, ezek azonban ekkor a szokásos hetibért kapták. 

Az itt fő vonásaiban felrajzolt munkaszervezethez szervezettségben, belső differenciált
ságban ós méretekben hasonló, eddigi adatok alapján nem ismeretes a középkori magyarországi 
építőiparban. A nagyszabású, organikus munkakooperációk, amelyek egy-egy nagy középkori 
építkezés, templom, vár mellett létrejöttek, amelyeknek jóformán minden mozgásában, lükte
tésében egységes akarat fejeződik ki, s magasfokú mesterségbeli tudás és nagyvonalú művészi 
elgondolások kitermelői és végrehajtói egyben — a középkorban minden mesterségnél és minden 
iparágnál tökéletesebb munkaszervezést valósítottak meg. A feladatok nagyobbak és hosszabb 
lejáratúak voltak, mint más iparágaknál, évszázadokig érlelődő tapasztalatok és hagyományok 
csúcsosodtak ki a gótika építőműhelyeiben. A céhes ipar kis, törpe műhelyeihez képest, ahol a 
mester néhány segédjével dolgozott — valóságos óriásoknak tűnnek. A pozsonyi királyi építő
műhelyben nem kevesebb, mint 25-féle munkás ós alkalmazott szerepelt, s a szervezet legkisebb 
kiterjedése alkalmával 152, legnagyobb kiterjedésében pedig 288 embert foglalkoztatott. A stabil, állandó 
létszám 220—240 körül mozgott. Hogy ezt a számot tudjuk valamihez mérni, elég csak arra utalni, 
hogy lent, a vár alatt elterülő Pozsony városában — amely akkor Magyarország harmadik-negyedik 
legnagyobb királyi városa volt — ugyanekkor, 1434-ben az összes polgári háztartások száma 888, 
s az adózó iparosmesterek száma, akik mintegy ötven iparágat képviseltek, összesen 181 volt! 
A kézműves legényekkel együtt — a kontárokat, fél-iparosokat nem számítva — sem volt több 
az iparosnépesség 250—260 főnél, s még így sem éri el a vár építőszervezetének létszámát. Az 
ország fővárosában, Budán 1437-ben mintegy 400 iparosmester működött 60—70 iparágban.64 



A munkaszervezet tagozódását és bérezését a következő táblázat mutatja : 

A k i r á l y i é p i t ő m ûh. e l y a l k a l m a z o t t a i 

Napibérbe át
számított fizetés, 

ill. bér 
bécsi dénárban 

ADMINISZTRATÍV-GAZDASÁGI I R Á N Y Í T Á S 

Rozgonyi György pozsonyi főispán (director laborum) 
Berényi Kakas János (sollicitator laborum) 
Jegyző (scriptor), János diák 
Dicátor 
Sollicitator 
3 műhelysegéd (hüttenknecht) 
1 műhelyinas (juvenis) 
Hajóőr (qui custodit naves), J akab 

SZAKMUNKÁSOK 
Erlingi Konrád építőmester (mgr. lapicidarum, obrister pawmaister) 
Kőtörőmester (fractor), Prokop 
Ácsmester (carpentarius), János 
Kovácsmester (faber), Egyed 
3 pallér (pallerius) 
32—40 kőfaragólegény (socius lapicida) 
28—42 kötörőlegény (s. fractor) 
6—13 ácslegény (s. carpentarius) 
2—4 kovácslegény (s. faber) 
Szerződésben (in pacto) dolgozó kőfaragók 
Szerződésben dolgozó kőművesek 

KISEGÍTŐ IPAROSOK 
Kádár (doleator) 
Kötélgyártó (funifex) 
Festő, Teginger Miklós 

NAPONTA FELFOGADOTT BÉRMUNKÁSOK 

Fuvarosok, naponta 8—9 szekérrel 
Napszámosok I (parvi laboratores) 
Napszámosok I I számuk ált. 
Napszámosok n i 120—130 

90 
20 
20 
20 
10 
10 
15 

60 
30 
30 
30 
m 
20 
30 
20 
20 * 

* 
12 

9 

Az építőműhely belső szerkezetét a következőképpen lehetne ábrázolni 

Az épitkezés directora 
Királyi sollicitator 
Jegyző 
Dicator 
Sollicitator 
Műhelysegédek 
Őr 

— .Építőmester Királyi sollicitator 
Jegyző 
Dicator 
Sollicitator 
Műhelysegédek 
Őr 

| 

• 

. | 

• 

Pal lé r 
Kőfaragó 
legények 

K ő t ö r ő mes t e r 
Pa l l é r 

K ő t ö r ő legények 

F u v a r o s o k 

Ácsmes te r 
Pa l l é r 

Ács legények 

N a p s z á m o s o k 

K o v á c s m e s t e r 
K o v á c s -
legények 

K á d á r 

Kötélgyártó 

Festő 

* Tel jes í tmény szer int . N y á r i épi tési i dény a l a t t k i f izete t t összeg: szerződéses kőfa ragók : 25 a f t ; 
k ő m ű v e s e k : 110 aft . 60 d ; - k á d á r : 30 af t 75 d; k ö t é l g y á r t ó : 41 af t . 90 d; fes tő : */, a f t60 d; fuvarosok: 
1 fuvar = 18 d. 
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A fennmaradt, 28 hétre terjedő számadás szerint az építőmühely összes költsége — a 
számadás készítője által itt-ott elkövetett számolási hibákat korrigálva — 4227 aranyforintot és 
59 bécsi dénárt te t tek ki. Ismét megemlítjük, hogy az összeg túlnyomó része munkabérre fordított 
pénz, s csak elenyésző hányada, 3,7% (illetve ha a kádárnak, kötélgyártónak kifizetett összegeket 
mint részben anyagkiadásokat is ideszámítjuk : 5,5%) jutot t építési anyagok vásárlására. Ha az 
idők során elveszett közbülső négy hét, a jún. 6—27-i bérfizetési vasárnapok kiadásait is számít
juk (s ezt nyugodtan tehetjük, mert az egyes hetek kiadásai közt nincs lényeges eltérés, egy hétre 
átlag 150 aft esik), az eredmény az, hogy a várépítés 1434. március 8-től október 16-ig tartó építési 
idénye alatt a munkaszervezet 94}5%-ban munkabérekre eső költségei 4800 aranyforintot tettek ki. 
Az összeg rendkívüli magasságát a következő, szintén pozsonyi vonatkozású adatok érzékeltetik : 
ugyanebben az évben a város polgárai által fizetett évi adó 2648 aft (az ország fővárosa, Buda 
évi adója ez idő tájt 4000 aft).65 Pozsony város háztartásának egész évi kiadása 1437-ben 5456 aft,66 

a pozsonyi átmenő külkereskedelmi forgalom harmincadjövedelme 1440—41-ben 1081,4 aft, 
1447—48-ban 3505 aft volt.67 

Nem lehet kitérni az elől a kérdés elől, hogy ezt a súlyos összeget milyen bevételi források
ból teremtették elő, akkor is, ha a számadásnak a bevételre vonatkozó része nem maradt fenn. 
A nagyméretű építkezések egész Európában jelentékeny erőmegfeszítést igényeltek anyagi téren 
az építtetőktől, s a fedezet előteremtése széleskörű szervezőmunkát követelt meg. Ha királyi 
építkezésről volt szó, nagy summákat jelentett a királyi kincstár számára, s a királyi hatalom 
rendszerint jelentős terhekre kötelezte azt a vidéket, várost, ahol az építkezés folyt. A nagy 
dómépítkezések, akár egyházi, akár városi vállalkozások voltak, számos pénzforrást terheltek 
meg, nem jelentéktelen mértékben: a földesúri jövedelmek, jobbágyszolgáltatások, vám-, rév
jövedelmek, tizedbevételek egy része az építőműhely igazgatásának pénztárába jutott ; az 
érsekségek, püspökségek valóságos apparátust mozgósítottak, hogy a vidéken nagy gyűjtéseket 
rendezzenek az építés céljaira — amint azt pl. a prágai dómépítés mutatja —, a városokban pedig 
egész Európában, a magyarországiakban is, általános szokás volt, hogy szegény és gazdag polgá
rok egyaránt hagyományoztak bizonyos — gyakran igen jelentékeny — összegeket végrendeletük
ben a városi templom építésére. 

A pozsonyi királyi építkezések pénzfedezetéről főleg 1430—31-ből vannak megbízható 
adataink, ezek azonban — ha nem is az összegszerűséget, de a költségek előteremtésének módo
zatait illetően — érvényesek az egész építkezés tartamára. A szükséges összeg egy részét minden
esetre a királyi kincstárból közvetlenül vették kézhez Rozgonyi György vagy István, az épít
kezésnek a király által megbízott irányítói, directorai. Ezt összegszerűen nem ismerjük. 
Egy másik módszer volt — amihez Zsigmond a legkülönbözőbb kiadásokkal kapcsolatban elő
szeretettel fordult, ha pénzre volt szüksége — királyi javak elzálogosítása. Fentebb már láttuk, 
hogy a Rozgonyiak által a pozsonyi építkezésre kölcsönzött 7403 aranyforint fejében 1430. 
augusztus 8-án zálogba adta nekik Sempte várát tartozékaival együtt. Az ilyen zálogolások 
eredménye rendszerint — s ebben az esetben is — az lett, hogy a kölcsönt a király nem fizette 
vissza, így a birtok átment a zálogbirtokos tulajdonába. Lényegében tehát a semptei uradalom, 
ráment a pozsonyi építkezésre, s könnyen lehet, hogy még más királyi javak is. 1430-ban aztán 
új pénzforrás nyílt meg : a pozsonyi pénzverés haszna. 1430. március 6-án ugyanis Pozsony pénz-
verési jogot kapott a királytól, s ezüstpénzt, ún. , ,quarting"-okat,kezdtek verni, amelyekből 
kezdetben 400 ért .1 aranyforintot, később rohamosan romlott az értéke. A privilégium kimondja, 
hogy a pénzverésből és beváltásból származó haszon fele mindenkor a királyt illeti, másik fele 
a várost, amery azt a „közjót" szolgáló célokra kell, hogy fordítsa.68 Zsigmond a királyi pénz-
verési hasznot a várépítés céljaira rendelte, a valóságban pedig a pénzverő egész hasznát erre 
fordították, mert királyi parancsra a várost illető részt is a Rozgonyiak kezébe kellett fizetni, 
tekintettel arra, hogy a husziták támadásaival szemben a vagyonos polgárság a vár védelmére 
szorult. 1430. november 4-én Rozgonyi főispán nyugtát adott a városi kamarásnak, amely szerint 
a pénzverés kezdetétől összesen 10 000 aranyforintot vett fel e pénzforrásból ,,ad labores domini 
nostri regis Posonienses".69 A következő év június 3-án a Rozgonyiak újabb nyugtája szerint 
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1430 karácsonyától 1431. május 27-ig újabb 4094 forintot vettek fel ugyanerre a célra, majd 
szeptemberben Reichart, az építkezés vezetője még 4000 forintot.70 

Újabb pénzforrás volt külön adók kivetése. 1433. február 2-án Zsigmond elrendelte, hogy 
Pozsony várának megerősítésére Buda és még öt szabad királyi város, továbbá a veszprémi és 
győri püspökség, valamint a szentmártoni és pécsváradi apátság fizessen évi négy részletben 
420—420 forintot, tehát összesen 1680 forintot.71 I t t ugyan zsoldosok tartásáról és egyéb jellegű 
megerősítésről is szó esik, nem kétséges azonban, hogy ez összegnek egy részét is az építkezésnél 
használták föl, hiszen valószínű, hogy a vár általános pénzkezelése nem vált el mereven az épít
kezésétől. Végül a király egyéb fellelhető pénzforrásokat is megnyitott, ahol csak mód kínálko
zott rá, ennek jellegzetes példája már számadásunk keletkezésének évéből származik. 1434. 
február 5-én, néhány héttel a nyári építkezési idény megindulása előtt Zsigmond erélyes hangú 
paranccsal fordult a pozsonyi városi tanácshoz : már korábban elrendelte, hogy egy városi 
börtönben meghalt Paankucher nevű ember 2000 aranyforintot kitevő hagyatékát adják át a 
pozsonyi várépítkezésre ; ha most sem teljesítik a parancsot, a vár összes munkálatait a város 
pénzén fogja elvégeztetni!72 A pozsonyiak láthatóan elég súlyosan meg voltak terhelve a vár
építkezés miatt, a vonakodás nyilván ide vezethető vissza. 

Hatalmas összegek forogtak tehát a vár építésénél. Csak két év alatt, 1430 és 1431-ben 
az oklevelesen bizonyítható bevétel — a pozsonyiak szolgáltatásából, a pénzverési haszonból 
ós kölcsönből — 25 497 aranyforint volt. A bevétel alaptételei 1434-ben is feltehetően ugyan
ezek voltak. A megismert összegek még egy további következtetést engednek meg. Az 1434. 
évi összes kiadás a téli építési periódus költségeit is magában foglalta, s ez ebben az esztendő
ben — minthogy a téli kiadásokra a nyáriaknak mintegy fele—kétharmada szokott esni — 4800 
forinttal szemben mintegy 2400—3200 forintra becsülhető. így tehát 1434 egész évi kiadása 
7200—8000 aranyforint körül mozoghatott. Minthogy pedig 1430 és 1431-ben egy évre több, 
mint 12 000 aranyforint bevétel jutott (s a bevételeket még ugyanazon évben rá szokták for
dítani a munkálatokra, hiszen azok kisebb vagy nagyobb méretei rendszerint éppen a rendel
kezésre álló pénzfedezet mennyiségétől függtek), feltehetően akkor még nagyobb munkaszerveze
tet foglalkoztatott a várépítés, mint 1434-ben. 

I I I . A MUNKASZERVEZET JELENTŐSÉGE 

Az eddigiek alapján önként adódik a kérdés : hol van a helye a királyi építőműhelynek 
az építőmunka korabeli szervezetei közt, hogyan viszonylik és hogyan aránylik a céhes építő
tevékenységhez, másrészt az Európa hozzánk közel eső országaiban ez idő tájt működő, általáno
san ismert építőpáholyokhoz? Régi, s mind máig teljesen nyugvópontra nem jutott vita tárgya, 
hogy beletartoztak-e a nagyobb középkori magyarországi építőszervezetek az építőpáholyok 
német eredetű rendszerébe. A pozsonyi építési számadás alkalmas arra, hogy eldöntse a vitát 
— legalábbis, ami a királyi építkezéseket illeti. A két, egymással szemben álló nézet képviselői 
a kérdést jobbra vagy balra véglegesen eldöntő argumentumokat — éppen a hazai írásos források 
hiánya miatt — nem tudtak szolgáltatni. Akik a páholyrendszer magyarországi meghonosodása 
mellett törtek lándzsát, az 1459. évi regensburgi páholykongresszus határozatára szoktak hivat
kozni, amely Magyarország nyugati felét a bécsi főpáholy hatósága alá rendelte, s feltételezték, 
hogy itt már egy régebbi gyakorlat törvényesítéséról volt szó ; másrészt a Magyarországon talált 
különböző kőfaragójelek rendszeréből és a szerkesztési metódusokból vontak le messzemenő 
következtetéseket. Ezzel szemben áll az a feltűnő jelenség, hogy egyetlen direkt bizonyíték, 
egyetlen hazai adat sem áll rendelkezésre, amely szerint a páholyrendszer valóban meghonoso
dott volna hazánkban. Ugyanakkor pedig kétségtelen, hogy a regensburgi határozatot a leg
óvatosabb kritikával kell fogadni, hiszen az éppen olyan időpontban keletkezett, amikor az 
osztrák párt a legerősebben próbálta bizonygatni Magyarországra való jogát Mátyás nemzeti 
királyságával szemben, s a vonatkozó artikulus feltehetően nem több puszta uralmi igénynél. 
Ami pedig a kőfaragójeleket illeti, azok nem bizonyítanak egyebet a munka szervezettségénél, 
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semmi esetre sem igazolják a páholyrendszer meglétét. A magyar építészetre főleg itáliai és 
francia példák hatottak.73 

A pozsonyi építőműhely szervezete teljesen kizárja annak lehetőségét, hogy itt a bécsi 
főpáholy valamilyen filialéjával állnánk szemben. Az építkezés „director"-ának, Rozgonyi György 
főispánnak és a királyi megbízottnak, Kakas Jánosnak személye, valamint az a tény, hogy az 
egész munkaszervezet irányítása rajtuk keresztül a király kezében volt, továbbá az, hogy az 
építés technikai vezetője a király, ill. „császár főépítőmestere" — a legcáfolhatatlanabb bizonyíték. 
Holott ha valahol, akkor éppen Pozsonyban lehetne feltételezni a bécsi főpáholy legerősebb 
hatását. Mindez persze nem zárja ki az építészeti módszerek, bizonyos technikai és művészi, 
stílusbeli hatások átvételét, de ez magát a szervezetet, annak önállóságát nem érinti. Az építő
művészet a középkorban az egyik ,,leginternacionálisabb" ága az iparnak és művészetnek, a 
kőfaragók országról országra vándorolnak s plántálnak át különböző stílusirányokat. Nagyon 
valószínű, hogy a pozsonyi várépítésen is dolgoztak többek közt kőfaragók, akik korábban vala
melyik német páholy tagjai voltak, az építőmester neve egyenesen Németországra (közelebbről 
Bajorországra) mutat , aminthogy fordítva, magyar kőfaragók is szerepelnek a bécsi dómépít
kezésen — maga a munkaszervezet azonban független a páholyrendszertől. A munkaszervezet 
önálló királyi építőműhely, ha struktúrája nagyfokú hasonlóságot is mutat az építőpáholyokéval, 
amit azonban a feladatok méretei közti hasonlóság okoz. A pozsonyi építőműhely szerkezetének 
megvilágítása alátámasztja azt a felfogást, hogy a magyarországi királyi építkezések jellegükben 
inkább a franciaországiakhoz állnak közel, s az ottani fejlődéshez hasonlóan nálunk a királyi 
építőműhelyek játszottak vezetőszerepet az építészetben, szemben pl. a, -német-fejlődésselsröfeoi 
a politikai szétdaraboltság miatt ezt a szerepet az építőpáholyok rendszere vette át.74 Ezek után 
már fölösleges is lenne külön bizonygatni azt, hogy az építőműhely semmiféle kapcsolatban 
nem állott a céhekkel, ha ugyan Pozsonyban volt már ekkor céhük az építőipar mestereinek 
(amire semmi konkrét bizonyíték nincs). Ez a dolog természetéből következik. A céhes iparosok 
nem is igényelhették, hogy kiterjesszék hatáskörüket bármiféle módon a monumentális épít
kezésekre. Az ő területük a kisebb polgári építkezés, házépítés stb. maradt. Különösen nem 
formálhattak jogot a királyi építkezések ügyeibe való beleszólásra, ahogy Budán is, amikor 
Zsigmond, majd Mátyás tömegével hozatott idegen mestereket a palotaépítésre, mást nem tehet
tek, mint belenyugodtak az egyenlőtlen versenybe. 

Nem lesz talán érdektelen, ha kísérletet teszünk annak megállapítására : hogyan 
aranylott e nagy építkezés méreteiben a polgári építkezésekhez, pl. egy nagyobb polgári ház 
építéséhez. Ez a vizsgálat egyrészt könnyebben megfoghatóvá teszi a pozsonyi várépítés méreteit, 
másrészt megad egy arányszámot, amely egyben a nagy építővállalkozások és a céhes kisipar 
viszonyát jelzi. Kiindulópontul fel kell tételezni, hogy a középkori házak árai nagyjából kifejezik 
az adott ház építési költségeit, amelyek döntő része munkabérekből, kisebb hányada a felhasznált 
építőanyag árából tevődik össze.75 Azért csak nagyjából, mert a házárakban benn foglaltatik a 
telek ára is, ami igen különböző volt aszerint, hogy a szóban forgó ház hol feküdt, a külvárosok
ban vagy a belvárosban, ezeknek is melyik részén, azonkívül milyen nagyságú volt stb., továbbá 
rendszerint benn voltak a tartozékok is, s ha ezeket nem részletezték, nem tudjuk, pontosan mit 
értsünk rajtuk. Ezekkel a bizonytalansági tényezőkkel tehát számolni kell. A külvárosi házacs
kákat tárgyunk szempontjából bátran figyelmen kívül hagyhatjuk, ezek egy része fából épült, 
értékük minimális. Pozsonyban a városi telekkönyv szerint a külvárosi házak átlagos ára 20 
forint körül mozgott, de előfordultak 8, sőt 3 forintos házvételek is, a 100 forintot alig, vagy 
egyáltalán nem közelítették meg. Más volt a helyzet a belvárosokban, ahol a vagyonosabb közép
polgárság és patríciátus nagyobb, rendszerint kőből, néha téglából épült, részben emeletes házai 
feküdtek. Pozsonyban a XV. század 30-as éveiben kimutatható házeladások közt a belvárosi 
házak átlagára 243 aranyforint volt, de egy-két kivételes esetben a 800, sőt az 1000 forintot is elérte 
a leggazdagabb patríciusok házainak értéke.76 A budai belvárosban a jómódú polgárság rend
szerint egyemeletes házainak ára a XV. században az esetek többségében 200—600 aranyforint 
körül volt. A házak nagyságára egyébként érdekes statisztikai támpontot nyújt egy 1437-i ház
összeírás. Eszerint a várban, a belvárosban egy házra átlagosan 2—3 szoba, 4—5 kamra, 2 bolt-
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helyiség esett, s mindegyiknek volt pincéje.77 A XIV. század végétől az országnagyok egy része 
igyekezett a budai belvárosban, a királyi vár közelében házat szerezni magának, kétségtelenül 
ezek voltak a városban a legnagyobb épületek ez idő tájt. Az esztergomi érsek háza 1435-ben 
500 aranyforintot ért, Kont Miklós nádor palotája 1200, Kanizsay Jánosé 1400 aranyforint volt 
a XIV. század végén. A budai belváros két leghatalmasabb épülete — aránytalanul nagyobbak 
az országnagyok palotáinál is — a királyi pénzverőház (1403-ban 8000 aranyforint) és a Garaiak 
palotája. Ez utóbbit, amely „Szerecsennagyháza" (Serechen Noghaza) néven volt ismert korábbi 
tulajdonosáról, Buda talán leggazdagabb emberéről, Szerecsen János pécsi és szerémi kamara
ispán, harmincadbérlőről, 1403-ban vásárolta meg Garai Miklós és testvére, János temesi ispán 
óriási összegért, 10 000 aranyforintért. Egész épülettömb volt, egyik kapuja az Olaszok utcájára, 
a másik a Mindszentek utcára nézett, volt benne összesen 4 nagy díszterem vagy ebédlőterem, 
5 „ágyasház" kandallóval, még 2 nagy szoba, 3 kisebb szoba, 8 kisebb-nagyobb kamra, 5 bolto
zott helyiség, 1 nagy konyha víztárolóval, valamint egy kápolna, tehát mintegy 28 helyiség, 
továbbá mindkét front alatt pince, egy kocsiszín és egy lóistálló.78 

E vázlatosan ismertetett adatok is érzékeltetnek bizonyos arányokat, ha a pozsonyi 
várépítkezósnél egyetlen nyári építési szakaszban elköltött összeghez hasonlítjuk — s ugyan
akkor tudjuk, hogy egy nagyobb városi ház felépítése is jónéhány évet vett igénybe, nem beszélve 
az olyan palotákról, mint a Garaiéké, — de még tanulságosabb lesz, ha egy városi polgárház konkrét 
építési folyamatával hasonlítjuk össze a pozsonyi építkezést. Sopronban fennmaradt egy ház
építési költségjegyzék töredéke — kicsinyben ugyanaz, mint a pozsonyi számadás —, amely 
egy építkezés 1520. március 29-től július 25-ig, tehát mintegy négy hónapra terjedő szakaszának 
kiadásait tartalmazza.79 Az építkezés arányait a következő adatok illusztrálják : a fenti idő
szakban vásároltak, ill. felhasználtak összesen 2 szekér követ, 10 000 téglát, 36 szekérnyi épületfát, 
gerendát, deszkát, 300 „nagy szög"-et (ácsszög), 34 szekérnyi homokot és vizet, s több fuvar 
meszet. Április—júniusban csak 1 kőtörő, 2 ács, legényeivel s bizonytalan számú napszámos 
és fuvaros dolgozott, júliusban három héten át 3 —- 6 kőműves, 1 ács, néhány napszámos és fuvaros 
— amikor megszakad a jegyzék. Nyilvánvaló, hogy egy házépítésen nem működik olyan meg
határozott, szilárd formák közt kiépített munkaszervezet, mint a nagy építkezéseknél ; a kőmű
ves- vagy ácsmester néha hetekre eltűnik, aztán újra megjelenik, egyszer több, máskor kevesebb 
legényét alkalmazza, ahogy a munka menete diktálja, közben más építkezéseken is dolgozik stb. 
A négy hónap alatt az építési anyagokra és munkabérekre kifizetett összeg 38 font, 6 schilling és 
15 dénár volt. Minthogy 1520-ban 300 bécsi dénárt számítottak egy aranyforintba (ain vngrisch 
fi. in gold per X sol . . .80), az összeg megfelel 31 aranyforint és 15 dénárnak. Ha a nyári építési 
idényt végigdolgozták hasonló arányok közt (tehát október 16-ig), az összeg kb. 54 aranyforintra 
egészíthető ki. Ez áll szemben tehát a pozsonyi várépítés kiadásaival. 

Ahhoz, hogy valami fogalmat alkossunk arról, mekkora ház lehetett az, amelynek építési 
költségeit ismerjük, megkísérelhetünk egy — szükségképpen bizonytalan — számítást. Hogy e 
korszakban hány évre becsülték egy polgárház felépítését, támpontul szolgál a Mátyás korából 
fennmaradt formulagyűjtemény egyik darabja. Eszerint ha valaki pusztán maradt házat tesz 
lakhatóvá, három évi, ha pedig újat épít, „régi szokás szerint" hét évi adómentességet nyer.81 Ha 
tehát feltesszük, hogy a szóban forgó soproni ház is hét év alatt épült fel, s a téli költségek a 
nyáriaknak felét tet ték ki, a ház felépítésének összes költsége 500 aranyforinton felül volt, tehát 
így kell viszonyítani a fentebb ismertetett házárakhoz. Ennek a több ismeretlen tényezővel végzett 
számításnak persze pusztán az az értelme, hogy érzékeltesse : nem valami kisebb házacska 
építéséről van szó, hanem gazdagabb polgárnak az átlagosnál nagyobb méretű építkezéséről, 
amit — a felsorolt építési anyagok mennyiségén túl — az is bizonyít, hogy egyáltalán költség
jegyzéket készítettek. Hogy azonban az összegszerűség is nagy vonalakban helytálló lehet, alá
támasztja az, hogy Prágában három ismert házépítés Összes költsége a XIV. században 45, 91, 
120 Schock volt, ami megfelel kb. 180, 364, 480 magyar aranyforintnak.82 

Minthogy az építkezési költségek a leghűbb kifejezői egy vagy más építkezés arányai
nak, a soproni házépítés és a pozsonyi várépítkezés egymáshoz mérhető költségei lényegében 
megadják a céhes építőipar és egy monumentális építkezés műhelyének egymáshoz való arányát, 
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A pozsonyi várépítkezés mintegy kilencvenezer volt nagyobb arányú, mint a szóban forgó nagy 
soproni polgárház építkezése. 

A gazdag városi patríciátus építkezéseinél természetesen jelentősebbek voltak a városi 
középítkezések, amelyek közt a szinte állandó jellegű erődítési munkálatokon túl a tanácsházak 
és templomok építése magaslott ki. E munkák már a céheknél nagyobb munkaszervezetet, széle
sebb alapokon nyugvó építőműhelyeket foglalkoztattak. Részleteiben ismeretesek az eperjesi 
Szent Miklós-templom újjáépítésének munkálatai az 1502. évtől kezdve. A templomépítés számadá
sai — mint elöljáróban említettük — mindeddig az egyetlen ismert forráscsoportot alkották, 
amelynek alapján egy nagyobb építkezés hosszabb időszakát, s egy építési szervezet folyamatos 
működését rekonstruálni lehetett. Éppen ezért indokolt, hogy — legalább egészen futólag — 
összemérjük a pozsonyi építkezéssel. — A régi, részben fából épült templom bizonyos részeinek 
lebontását és újjáépítését 1501-ben határozta el az eperjesi városi tanács, s a következő év január
jában szerződést is kötött Brengyszeyn János kőfaragómesterrel és András áccsal, amely szerint 
azok tartoznak felépíteni a templomot bolthajtásokkal, toronnyal és egyéb részekkel együtt 
500 forint fizetésért. 1502 márciusában meg is indultak a munkálatok (ettől fogva 1503 végéig 
ismerjük a városi jegyző által vezetett építési számadásokat, a következő néhány évből pedig 
a városi számadások megfelelő kivonatait), s az első másfél év alatt lebontották a régi templom 
elavult részeit, megkezdték az oszlopokat, valamint a bolthajtások bordaköveit kifaragni, s 
megkezdték az új falak felhúzását. A munka 1515-ig tartot t , megszakítás nélkül. Az építést 
irányító kőfaragómesteren kívül dolgozott rendszerint 2—3 kőfaragómester néhány legénnyel, 
néhány ácsmester (hármat ismerünk névszerint) segédeivel, 2—3 kőtörő, 1 kőművesmester, 
1 kovácsmester bizonytalan számú legénnyel, valamint fuvarosok és napszámosok. Az egyes 
munkaágakra „administrator"-ok ügyeltek fel. A műhely létszáma — ha 2—3 legényt számí
tunk a mesterekre — 30 fő körül mozgott. 1502 tavaszától 1503 végéig, csaknem két év alatt 
579 forint volt az összes építési költség (ennek kb. 26%-a esik építőanyagok, kő, fa, mész stb. 
vásárlására, a többi munkabérekre). A következő években általában kisebb évi végösszegek 
szerepelnek, 1502—1505 viszonylatában egy évre átlag 210 forint esik, a továbbiakban inkább 
100, mint 200 forinthoz áll közel a templomépítésre évente fordított összeg. Mindez pedig azt 
jelenti, hogy a felvidéki városok egyik legjelentékenyebb, legszebb temploma építkezésének 
méretei legalább húsz-harmincszor voltak kisebbek, mint a pozsonyi várépítkezésé. 

A továbbiakban a korábban feltett kérdés másik felére kell választ adni : hogyan arány
lik a pozsonyi várépítkezés méreteiben az Európában ez idő tájt lezajlott, kiemelkedő nagy 
építkezésekhez, a pozsonyi építőműhely azok építőszervezetéhez ? Összehasonlításul kínálkozik 
a korszak két, Közép—Kelet-Európában legnagyobbak közé tartozó dómépítkezése, a bécsi 
Szent István-székesegyház és a prágai Szent Vid-templom építésén működő építőpáholy. Min
denekelőtt meg kell jegyezni, hogy mindkét építőpáholy belső szervezete a legnagyobb mérték
ben megegyezik a pozsonyi királyi építőműhelyével. Mindhárom munkaszervezetben azonos szere
pet tölt be s felépítésében is lényegében azonos az adminisztratív-gazdasági vezetést kézben 
tar tó „Bauamt", a különbség mindössze az, hogy az elsőnél városi, a másodiknál egyházi, a 
harmadiknál királyi főhatósággal találkozunk. A technikai vezetés mindhárom esetben egyetlen 
építőmesterre hárult, aki Prágában az ismert 1372 és 1378 közti időszakban Peter Parler, Bécs
ben a XV. század első évtizedeiben az egymást követő Ulrich Helbling, Vencel mester és Peter, 
majd Hanns von Prachatitz. Az építési szakmunka lényegében azonos helyet elfoglaló munka
ágakra, kőfaragó-, ács-, kőtörőmesterekre és legényekre, valamint kovácsokra és egyéb kisegítő 
iparosokra (kádár, kötélgyártó, néha asztalos, üveges vagy festő, lakatos) hárult, akikre egy-két 
pallér ügyelt fel ; végül fuvarosokkal és napszámosokkal egészült ki a munkaszervezet. 

A bécsi dómépítés számadásai 1404 és 1430 közt 12 évről ismeretesek. Ezt megelőzően 
is évtizedek óta folyt már a munka. Ebendorffer Tamás jegyezte fel, hogy valamikor az 1410-es 
években közölte vele a dómépítés akkori „templommestere", Hanns Kaufmann, hogy az épít
kezés addig az időpontig (nyilván a „Kirchenmeisteramt" fennállása, tehát a XIV. század közepe 
óta) összesen 44 000 magyar aranyforintnyi összegbe került.83 Az alábbiakban az építkezés 1429. 
évi számadásának adatait vetjük össze a pozsonyiakkal. Ez év kiválasztása indokoltnak látszik 
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azért, mert egészen közel esik a pozsonyi építkezés dátumához, öt évvel korábbra, s így elkerül
hetünk hosszadalmas átszámításokat az összegszerűségek terén. Mindkét helyen ugyanaz a pénz, 
a bécsi dénár a fizetési eszköz, s ennek belső ezüstértékében 1429 és 1434 közt nem is történt 
változás. A munkabérek egytől egyig 'pontosan megegyeznek Bécsben és Pozsonyban, hasonlóan az 
építőanyagok árai. Másrészt indokolt az 1429-es évet alapul venni, mert az építőműhely kiter
jedése, az építési költségek (az 1404 és 1430 közti viszonylatban) az átlagon, illetve ennél valami
vel még magasabban állnak. Az egyes évek összkiadása ugyanis 900—1200 fontdénár közt mozog 
(néha alacsonyabb : 500—700), a 12 évi átlag pontosan 941 fontdénár. Az 1429. év összes építési 
költsége — leszámítva a számadásban szereplő, de az építkezéssel semmi összefüggésben nem 
álló szőlőművelési költségeket és néhány tisztán egyházi jellegű kiadási tételt — 1106 fontdénár 
és 5 schilling.84 Ez pedig megfelel — minthogy 180 dénárt számítottak egy aranyforintra — 
1475 aranyforint és 3 schilling (90 dénár)-nak. Az első meglepő eredmény tehát az, hogy a bécsi 
dómépítésen egy olyan évben, amikor az átlagosnál is magasabb összeget használtak fel, mint
egy 3 és %-szer kisebbek az építési költségek, mint Pozsonyban csak egy nyári periódus alatt ! 

Ezt az arányt teljes mértékben alátámasztja a két építőszervezet létszámának össze
hasonlítása. 

t e g ó r i á k 

Az építőműhely létszáma 

M u n k a k a t e g ó r i á k Bécs 1429 Pozsony 1434 t e g ó r i á k 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Adminisztráció 
Építő szakmunka 
Kisegítő iparosok 
Napszámosok85 

7 
18 
5 

11 

7 
35 

5 
39 

9 
74 

3 
66 

10 
112 

3 
163 

Ö s s z e s e n 41 86 152 288 

Á t l a g b a n 6 Ï 220 

Mindjárt meg kell jegyezni, hogy míg a bécsi költségek 3%-szer kisebbek a pozsonyinál, 
az átlaglétszám kereken 3%-szer kisebb, ami azt mutatja, hogy az építkezés összes költsége 
szinte pontos arányban áll az építőszervezet létszámával, azt csaknem pontosan kifejezi. 
Néhány relációt közlünk még a két építkezés összehasonlítására (a zárójelben álló számok a 
megfelelő pozsonyi adatokat jelzik). A kőfaragó legények száma Bécsben 7 — 14 (32—40), ács
legények 2—7 (6—13), kő stb. fuvar száma 894 szekér (11 740), felhasznált vas 32 mázsa ós 38 
font (62 mázsa és 50 font). A két építkezés évi költségeinek megoszlása — a bécsi összegeket 
is átszámítva magyar aranyforintokba — a következő képet mutatja : 

Bécs 1429 Pozsony 1434 

Aft d % Alt d % 

Építő szakmunka 596 135 40,5 1813 60 42,9 

Kisegítő iparosok 122 153 8,3 73 77 1,8 
Napszámosok86 845 92 20,1 

Fuvarozás ; 326 158 22,1 1174 27,7 

Adminisztráció 72 90 4,9 162 60 3,8 

Vásárlások 304 26 20,6 
S 158 130 3,7 

Vegyes kiadások 52 68 3,6 ' 
Ö s s z e s e n 1475 90 100 4227 59 100 

Az egyes nagyobb kiadási tételek összegeinek az összes kiadáshoz való arányában pusz
tán két ponton van lényeges eltérés. Sokkal nagyobb hányada esett az egész összegnek építő-
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anyagok vásárlására Bécsben, mint Pozsonyban. Ez azonban nagyrészt azzal függhet Össze, 
hogy — korábbi feltevésünk alapján — az építőanyagvásárlás zöméről Pozsonyban külön szám
adást vezethettek, amely ma már nincs meg. Másrészt nagy a különbség a kisegítő iparosok 
munkáinak arányai közt, Bécsben szerepelnek asztalos-, lakatosmunkák is, amik Pozsonyban 
1434-ben nem folytak. Az egyes tételeken belül is vannak bizonyos eltérések. Bécsben az egész 
munkaszervezethez, annak költségeihez mérten nagyobb szerepet játszottak a kőfaragómunkák, 
mint Pozsonyban. Bécsben a kőfaragóműhely béreire eső összeg az összkiadás 31%-a (igaz, 
hogy ebbe a napszámos munkákat is beleszámították, ezek azonban Bécsben nem képviseltek 
jelentős súlyt, tehát az arányt nem módosítják lényegesen), míg Pozsonyban az összkiadásnak 
csak 19%-a jutott kőfaragó munkákra. Egyébként azonban a két munkaszervezet struktúrája 
szinte azonosnak mondható — eltekintve a nagyságrendi különbségtől —, amit jellegzetesen 
illusztrál, hogy a műhely adminisztratív vezetésének, az építőszakmunkának és a fuvarozásnak 
lényegében ugyanaz az aránya mindkét építőszervezetben. 

Sajnos, a prágai műhely esetében nem tudjuk ezt a részletekbe menő összehasonlítást 
elvégezni, mert a dómépítkezés 1372 és 1378 közti kiadott számadásainak szövege nálunk nem 
hozzáférhető (!).87 Ezért csak néhány vonatkozást állíthatunk párhuzamba az alábbiakban. 
Mindenekelőtt azonban ahhoz, hogy az összegeket egymáshoz mérhessük, ismerni kell a kétféle 
pénz átszámítási kulcsát, amit a színezüstsúlyok ismeretében kaphatunk meg. A pozsonyi épít
kezésnél is általános fizetési eszközként szereplő bécsi dénár színezüstsúlyának középértéke 
az építkezés évében, 1434-ben 0,25 g volt. Minthogy 180 dénárt számítottak egy aranyforintra, 
a magyar forintot 45 g ezüsttel te t ték egyenlővé.88 Prágában a prágai vagy cseh garas (grossus, 
groschen) volt használatban, illetve a Schock (sexagena) nevű számítási pénz, amely mindig 
60 garasból állt. A garas kisebb egysége a parvi, amelyből 12 ért egy garast. A prágai garasok 
ezüstsúlya eredetileg, a XIV. század elején 3,6 g volt, értéke azonban folyamatosan romlott a 
század folyamán. I . Károly uralkodása alatt (1355—1378), amelybe beleesik a dómépítkezés 
ismert szakasza is, 2,75 és 3,40 g közt mozgott, középsúlya tehát 3,075 g ezüst.89 Az alábbiakban 
az egyszerűség kedvéért 3 grammal számolunk, ezek szerint a cseh garas és a bécsi dénár viszonya 
a két időpontot tekintve 1 : 12. Hogy ez az átszámítás lényegében helytálló, mutatja az alábbi 
összeállítás a legfőbb munkabérekre vonatkozóan : 

Prága : 
1372—78 
Pozsony : 

1434 

Napi munkabér Prága : 
1372—78 
Pozsony : 

1434 
Prágai garasban, 

ill. bécsi dénárban 
ezüst-

grammban 

Mesterek 
Prága 
Pozsony 

2—3 
30 

6—9 

7,5 

Legények 
Prága 
Pozsony 

l i / 2 - 3 
20 

4,5—9 

5 

Műhelyinasok 
Prága 
Pozsony 

8 parvi 
10 

2 
2,5 

Napszámosok 
Prága 
Pozsony 

9—11 parvi 
8—12 

2,2—2,7 
2—3 

A prágai dómépítkezés összes kiadása 1372-től 1378-ig 5018 Schock volt,90 ami 20 072 
magyar aranyforintnak felel meg, egy évre átlagosan 3345 aranyforint összegű kiadás esik. I t t 
már lényegesen nagyobb arányú építkezéssel, s ennek megfelelően nagyobb munkaszervezettel 
állunk szemben, mint Bécsben, de a pozsonyi költségeknél még ez is mintegy 30%-kal kisebb! 

Hasonló az eredmény, ha néhány részadatot szembeállítunk egymással (a zárójelbe te t t 
számok a pozsonyi adatok). A pallérok száma Prágában 1—2 (3), a műhelyinasoké 2 (4), ácslegé
nyeké 2—6 (6—13), kovácslegényeké 2—3 (4), a napszámosoké általában 30—80, kivételesen több, 
mint 100 (általában 120—130). A kőfuvarozás teljes összege Prágában 1372 és 1378 közt 808 
Schock, 47 garas, ami megfelel 3232 magyar aranyforint 168 dénárnak, évi átlagban tehát 538 

335 



aranyforint (míg Pozsonyban 1174 aranyforint). Jellemző azonban — s ez a templomépítkezés 
és várépítkezés közti különbségből adódik —, hogy míg általában valamivel kisebb méretű a 
prágai építkezés, mint a pozsonyi, a kőfaragóbérekre nagyobb összeg jut. 1372 és 1378 közt az 
össz-kőfaragóbér 1779 Schock, 5 garas (7116 aranyforint és 60 dénár), tehát évi átlagban mint
egy 1186 magyar aranyforint, míg Pozsonyban az összes kőfaragóbér kb. 800 aranyforint volt. 
Azaz, a pozsonyi várépítkezés nagyobb, de — ha ugyan szabad ezt a kifejezést az építészettel 
kapcsolatban használni — ,,külterjesebb"volt, azaz nagyobb mennyiségű építőanyagot használt föl, 
több kőtörőt, ácsot, kovácsot, napszámost stb. foglalkoztatott, de az intenzívebb, művészi munkát 
végző kőfaragók száma Prágában több volt, a kőfaragványokra, szobrokra nagyobb súly esett. 

Az elmondottakhoz nem kell sok kommentárt fűzni, a számok maguktól beszélnek. 
A pozsonyi építőműhely a bécsi páholynál körülbelül háromszor, a híres prágai műhelynél is 
valamivel nagyobb méretű volt, belső szerkezetében, egész működésében lényegében megegye
zett azokkal — a szó szoros értelmében európai nívón állt. A XV. század Magyarországa az élet 
számos területén bőven rendelkezett még azokkal az anyagi és kulturális belső forrásokkal, 
amelyek Nyugat- és Kelet-Európa közt a gazdasági-társadalmi fejlődésben kezdettől meglevő 
különbségeket nem engedték tragikus szakadékká nőni. 

* 

A méreteiben és jelentőségében megismert pozsonyi várépítkezés nem egyedülálló, meg
lepetésszerű jelenség, hanem szerves része a középkori magyar várarchitektúra soha addig 
nem látott méretű fellendülésének. Az építőtevékenység valósággal lázas ütemben növekszik a 
XIV—XV. század fordulójától kezdve szerte az országban, s ebben maga a király jár élen, aki 
uralkodásának nagy részében külföldön tartózkodik, Európa szinte minden országát beutazza, 
friss élményekkel és szüntelenül újabb és újabb ötletekkel tér haza, s mindenfajta vállal
kozásra való hajlama pompaszeretetével párosulva az ország legnagyobb mecénásává teszi. 
Művészeket, köztük építészeket gyűjt össze az ország különböző vidékeiről és külföldről, Augsburg-
ból, Stuttgartból, Párizsból, Arrasból, Firenzéből és máshonnan, hogy nagy vállalkozásokat 
indíthasson el, amelyek aztán pénzszűke miatt, vagy mert figyelme másfelé fordul, gyakran 
félbemaradnak. A század elején az egri várat építtette, 1411-ben a kassai dóm korábbi építő
mesterét, Kassai Miklóst fogadta szolgálatába visegrádi építkezéseihez ; ismeretesek diósgyőri 
építkezései ; 1419-ben Garai Miklóstól vett kölcsön 20 000 aranyforintot Dévény várának mun
kálataihoz. S mindezek közt kimagaslik a budai Friss palota, amelynek különösen nagyságát, 
de művészi szépségét is egyöntetűen kiemelik a kortársak, a Budán megfordult külföldiek.91 

A megélénkülő építőtevékenységben a király csak élen áll, de nem egyedül. A Zsigmond 
korában egyre hatalmasabb vagyonra szert tevő nagybirtokos—óriásbirtokos arisztokrácia, a 
király környezete követte példáját, különösen a firenzei eredetű Ozorai Pipo, aki a Brunnelleschi 
szoros baráti köréhez tartozó firenzei Manetto Ammanatinit fogadta szolgálatába építőmesterül, 
s akinek nagyméretű temesvári, ozorai építkezéseiről van tudomásunk. Hasonlóan tudunk az 
előbbi testvére, Andrea Scolari váradi püspök, valamint Garai Miklós, Maróthi János, a Kani-
zsayak széleskörű vár- és templomépítkezéseiről. Megélénkültek az építkezések a városokban is, 
s ez a városi életnek arra a meggyorsuló fejlődésére, a városok lakosságának hirtelen megnöveke
désére, gazdagodására vezethető vissza, amely az Anjou-kori kezdetek után éppen Zsigmond 
korában következik be. 1404—1405 körül, nem kis mértékben a király állandó szorgalmazására 
a szabad királyi városokban egy sor jelentős erődítési munkálat indult el, a városok fallal körül
kerítése, nagyobb és díszesebb polgárházak, városi középületek, templomok épültek, — ez utóbbi 
vonatkozásban elég ha a legnagyobbakra, a kassai Szent Erzsébet-templomra és a brassói Fekete 
templomra utalunk, ezek építésének oroszlánrésze éppen Zsigmond korára esik. 

Ha a pozsonyi várépítés be is illeszkedik Zsigmond széleskörű építtető programjába, 
az is kétségtelen, hogy abból különösen kimagaslik, s méreteit tekintve legalábbis egyenrangú 
a budai építkezésekkel. Éppen ezért joggá] merülhet fel a kérdés : vajon pusztán a huszita hábo
rúkkal magyarázható-e a nagyarányú, hosszú éveken át húzódó vállalkozás ? Ha a király Pozsonyt 
csak úgy tekintette volna, mint egyet a sok határvár közül, amit hadi szempontból meg kell 
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erősíteni, semmi esetre sem fordított volna olyan személyes figyelmet az építkezésekre és nent 
terhelte volna meg olyan mértékben jövedelmeit, mint ahogy a fentebbiekben láthattuk. Rámutat
tunk, hogy a pozsonyi várépítkezés az 1420-as évektől két, egymástól meglehetősen világosan 
elhatárolható szakaszra oszlik. Az elsőben főként az erődítési munkálatokon volt a hang
súly, 1430—31-től azonban nagyszámú építőiparos Pozsonyba telepítésével, majd „a király főépítő™ 
mestere" kinevezésével már a palotán folyt a munka. A király hatalmas pénzforrásokat nyitott 
meg, s minden jel arra mutat , hogy személyes érdeklődósének homlokterében állt az építkezés. 
Ezt bizonyítja a pénzverési haszonnak teljes egészében a várépítés költségeire fordítása, a sempteí 
királyi uradalom elzálogosítása, s az a — jelek szerint — 7—10 000 aranyforint körül mozgó, 
európai méretekben is kivételesen magasnak számító összeg, ami az építkezés egy-egy évi összes 
költségeit fedezte az 1430-as években. A király különös figyelmére mutatnak olyan jelenségek, 
mint pl. 1436-ban külön parancs egy várkút ásatására vonatkozóan, vagy az a tény, hogy kül
földről is állandó futár útján ta r to t ta a kapcsolatot az építkezéssel. 1434-ben, hét hónap leforgása 
alatt két ízben is, augusztus 22-ón és szeptember 5-én futároknak fizetett ki az építkezés directora, 
Rozgonyi György bizonyos összegeket útiköltségre, akik „ad dominum Imperatorem" mentek. 

Mindezzel szemben a másik oldalon ott áll az ismert tény, hogy az 1410-es években 
elkezdett nagyszabású építkezések a budai várpalotában a 30-as évekre teljesen abbamaradtak, 
a Friss palota befejezetlen maradt. Bertrandon de la Brocquière, aki 1433-ban járt Budán, fel
jegyezte, hogy a budai építőműhely feloszlott, az építkezés elakadt, a munkások szétszéledtek.92 

Zsigmondot 1410-ben német-római királlyá választották, s az ezt követő időszakban 
az egyházszakadás bonyodalmai, a konstanzi, majd bázeli zsinat, a huszita ügyek egyre inkább 
Németországhoz kötötték. A g elnyeréséért folytatott tevékenysége, majd az 1433-ban 

császárrá koronázás betetőzte ezt a folyamatot. Egész politikai orientációja a 
német-római birodalom felé irányult, Magyarországon egyre kevesebbet tartózkodott, s ha az 
országba jött, akkor is ri tkábban volt Budán, mint a Németországhoz legközelebb eső Pozsony
ban. Jellemző, hogy míg 1420 és 1426 közt összesen mintegy 11 — 12 hónapot töltött Budán ( 
(Pozsonyban kb. nyolcat), 1426-tól a következő tíz évben meg sem fordult Budán. Ezzel szemben 
1429 március végétől 1430 márciusáig egyfolytában Pozsonyban tar tot ta székhelyét, i t t foglal
kozott a birodalmi ügyekkel, majd júniusban is visszatért egy-két hétre, s négy évi németországi, 
itáliai tartózkodás után Regensburgból, ill. Korneuburgból 1434. október £-án tért vissza Magyar
országra, akkor is Pozsonyban, a királyi várban szállt meg, s ott időzött 1435. január 13—14-ig, 
majd egy hónap múlva külföldről szintén, ide tért vissza, s ez évben még mintegy öt hónapot 
tö l tö t t Pozsonyban. 1436-ban szintén Pozsonyban tartózkodott. 1435 tavaszára Pozsonyba 
hívta Össze az országgyűlést, i t t adta ki 1435. március 8-i dekrétumát, itt tárgyalt a mezopotámiai 
fejedelem követével stb.93 

Kézenfekvő tehát, hogyanagyszabású pozsonyi építkezések háttere i t t keresendő. Buda 
távol volt, Pozsony Németország tőszomszédságában, s a császár számára, akinek immár csak ' 
egyik koronája a magyar, alkalmasabbnak látszott magyarországi székhelyül — ahogy később, 
a Habsburgok alatt valóban Pozsony vált az ország székhelyévé. A pozsonyi várépítkezés nagy 
méretei, európai rangja mögött tehát feltehetően az áll, hogy Zsigmond itt szándékozott címéhez 
méltó királyi palotát emelni, s ez a háttere a budai Friss palota félbemaradtságának. Ha pedig 
ez a feltevés helyesnek bizonyul (s ezt minden jel alátámasztja), a budai és a pozsonyi építkezések 
közt a legszorosabb rokonság áll fenn, hiszen ugyanaz a szándék hívta életre mindkettőt : a pozsonyi 
várépítés a Friss palota örökébe lépett. I ly módon közvetve a Zsigmond-féle budai építkezések
hez is felbecsülhetetlen adalékot nyújt a pozsonyi építési számadás, hiszen a budai építőműhely
ről — néhány mester nevén kívül — semmit sem tudunk. Minthogy azonos jellegű és azonos 
szintű, ugyanazon szándék által létrehívott építkezésekről van szó, a budai palota építőmúhelyét is 
a pozsonyi mintájára lehet elképzelnünk. Könnyen lehet, hogy a két építkezés közti szervezeti kap
csolat még közvetlenebb, mert a pozsonyi vár Zsigmond-kori részei feltűnő formai egyezést mutatnak 
a budai palota feltárt maradványaival.94 Az építőmunka hasonló nagyszabású szervezetei működhet
tek közre később Mátyás budai, visegrádi, ta ta i építkezésein is, szervezetükkel -— akárcsak egész 
Európában — lefektetve a feudalizmus, a céhrendszer korában a modern munkaszervezés alapjait. 
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F ÜGGELÉK1 

Dominica tercia post Kathedre beati Petri apostoli Dominica 4 post Petri 

Magistro Ooiirado Lapi-
cide de Erling in sep
timana fl. 

I I pallerys et I l j m t t e n -
kneeht in septimana fl. 

XXXTTII socys lapicidis 
per Ib. X fl-

Magistro Procopio frac-
tori in septimana fl. 

XXXVIII socys fractori-
bus per Ib. X &• 

Magistro Johanni earpen-
tario in septimana fl. 

Vni pallerio et hutten-
knecht fl. 

XI socys carpentariis per 
Ib. X fL 

Magistro Gilig fabro fl. 
U l i socys fabris per lb./j7 fl. 
Item magistro Nicoiao qui 

parat ymagines fl. 
Item TLX centenarios 

de ferro per Ib. X* ^-
Item funifici pro IX cen* 

tenario cordarum ad 
tyratorium magnum 
penes portum Danuby. 
E t vltra pro I corda ad 
parua tyratoria in ma
ion mwro, videlicet pro 
X centenario facit in 
toto fl. 

I tem 12 mensuras earbo-
num pro d. 32 fl. 

Item I scriptori, I dicatori, 
et I sollicitatori fl. 

Item VIII currus qui duxe-
runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per duc-
turas X, quamlibet duc-
turam pro d. XVIII, fa
cit in dictis VI diebus fl. XLVILI. a. 

I I Ht-.-

I I a. d. LX 

xxni ' a. d. XXX 

i a. 

XXV a. d. LX 

1 a. 

I a. d. 30 

VII a. d. J-jJ\-

I a. 
TLX a. d. Jrv-A-./V. 

X a. <). LX 

III a. d. LX 

VUI a. 

I I a. d. xxmi 

II a. 

Parui laboratores 
Feria 

secunda IIII pro d. XI 
Feria ter

cia post similiter tanti 
Feria quar-

ta post similiter tanti 
Feria quin-

t a post similiter tanti 
Feria sex-

ta post similiter tanti 
Sabato ' 

post similiter tanti , 
facit fl. I a. 

Magistro Conrado de Er
ling lapicide in septi
mana fl. I I a. 

II pallerys et I I hutten-
knecht3 ~".--— fi, JI a . d, QQ 

32 socys lapicidis per 
lb. X fL X X 1 a- d- L X 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

34 socys fraetoribus per 
lb. X f L X X H / a. d. X X X 

Magistro Johanni carpen-
tario pro sallario in 
septimana fl. I a. 

I pallerio et I mitten -
knecht fl. I . a. d. XXX 

XI socys carpentariis per 

lb. x fL vn a. d, LX 
Magistro Gilig fabro in 

septimana fl. I a. 
IUI socys fabiis per lb. X fl- U ^ a. d. XXX 
Item doleatori pro scap-

his novis, videlicet pro % 

XIX. Vltra eidem pro 
X X cubulis, cum qui-
bus trahuntur lapides 
supra muros, semper I 
pro d. XUri fl. I I a. 

X-ltra eidem pro XXXII 
scaphis antiquis et re-
formationibus fl. II a. 

I tem eidem pro reforma -
cione I X dolearum, I 
pro d. X V m facit fl. MX a. 

I tem HE centenarios de 
ferro per lb. I fl. IUI a. 

I tem XII mensuras car-
bonum pro d. 32 fl. I I a. d. XXUII 

Item pro circulis magnis 
ad magna Tyratoria fl. X a-

Item I scriptori, I dica
tori et I sollicitatori fl. II a. 

I tem Jacobo qui custodit 
naues domini Impera-
toris H. X a-

d. Lxxxnn 

Parui. laboratores 
Feria 

secunda XX pro d. XI 
Eodem 

die XVI p r o d . I X 
Eodem 

die ÄJLU pro d. VIII 
Feria 

tercia 
post XX p r o d . XI 

die X V n i p r o d . I X 
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a. d. L X I i n 

Eodem 
die X X X p r o d . VIII 

Feria 
quarta 
a d j - : 
diem. X1XÏI pro d. VX 

Eodem 
die XVI pro d. TJJLX 

Eodem 
die XXXII pro d. IUI 

Feria 
quin ta X X pro d, XI 

Eodem 
die XV p r o d . I X 

Eodem 
die XXVI pro d. VIII 

Feria 

post X X i n pro d. XI 
Eodem 

die XVI p r o d . I X 
Eodem 

die X X X m pro d. VHI 
facit fl. XII 

Ducturas currmim 

Item IX currus qui ducunt 
arenam cimentum etc. 
quolibet die per duc-
turasX, quamlibet duc-
turam pro d. XVJit, fa
cit in dictis quinque 
diebus fl. XLV a. 

Dominica 5 post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana pro . ,• 
sallario suo fl. I I a. 

I I palerys et I I \hut ten-
knecht in septimana fl. I I a. d. LX 

XXXII socys lapicidis per 
lb. X A. XXI a. d. LX 

Magistro Proeopio frac-
tori in septimana pro 
sallario fl. I a. 

X X X H n socys fraetori-
bus per lb. / fI. XXVIII ^ a. d. XXX 4 

Magistro Johanni earpen-
tario in septimana fl. I a. 

I pallerio et I hutten-
knecht V fl. I 

XI socys per lb. Jf: in 
septimana fl. VII 

Magistro Gilig fabro in 
septimana fl. I 

U H socys fabris per lb. X fl. I I X 
Item III centenarios de 

ferro per lb. I fl. U l i a. 
I tem X u mensuras earbo-

num pro d. 32 fl. H a. d. X X m i 

ífc. u, # J\*.2\2\u. 

a. d. LX 

a.. 
a. d. X X X 

Item doleatori p r o -X Li 
scaphis fl. II 

I tem I scriptori I dicatori 
et I sollicitatori fl. IT 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 30 pro d. XI 
Eodem 

die XXVI p r o d . IX 
Eodem 

die X X X p r o d . V n i 
Feria 

tercia X X I X pro d. Jvl 
Eodem. 

die XXV pro d. I X 
Eodem 

die X X n p r o d . VIII 
Feria 

quarta X X pro d. XI 
Eodem 

die X V m p r o d . I X 
Eodem 

die X X X n pro d. VTH 
Feria 

sexta 
ad X 
diem XXII pro d. V / 

Eodem 
die XVI p r o d . H ü / f 

Eodem 
die X X X p r o d . i m 

Sabato 
post X X pro d. XI 

Eodem 
die X V n i p r b d . I X 

Eodem 
die XXXn pro d. vn i 

facit fl. XVI a. d. XXVUl 
Item 9 currus qui ducunt 

arenam cimentum etc. 
quolibet die per ductu-
ras X, quamlibet due-
turam pro d. XVHI, 
facit in quinque diebus fl. XLV a. 

Item 18 portitoria (!) pro fl. I a. d. XX 

Dominica 6 poM Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana fl. II a. 

I l pallerys et I I hutten-
knecht in septimana fl. IT a. d. 60 

32 socys lapicidis per 

lb. X • f l- X X T a- d- 6 0 

Magistro Proeopio frac-
tori in septimana fl. I a. 

X X X n n socys fractori-
bus per lb. / f ï- X X H ^ a. d. X X X 

Magistro Johanni Carpen
taria in septimana fl. T a. 



a. d. X X X 

a, d. X.X.X 

a. d. X X i m 

36 pro d. XH 

X X p r o d . I X 

I pallerio et I Jiutten-
knecht in septimana fl. I a. d. LX6 

X socys carpentariis per 
lb. / fl. V I / a. d. XXX 

Magistro Gilig fabro in 
septimana fl. I a. 

IUI socys fabris per 
lb. X A- n / T 

Item IT centenarios ferri 
per lb. I fl. TLX 

Item XII mensuras car-
bonum pro d. 32 fl. I I 

Item doleatori pro refor-
macionibus ( !) scapha-
rum antiquarum fl. I a. d. LX 

Item I scriptori I dicatori 
et I sollieitatori fl. I I a. 

Item Jacobo qui custodit 
naues domini Impera-
toris fl. X a -

Item XX portatoria pro fl. I a. d. XX 

Parui laboratores 

Feria 
quarta 
post 

Eodem 
die 

Eodem 
die XXXV pro d. VHI 

Feria 
quinta 
post X X X I X pro d. XII 

Eodem 
die XXII p r o d . IX 

Eodem 
die XXXI pro d. VKT 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti 

facit fl. XXI. a. 
Item I X currus qui duxe-

runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per 
ducturas X, facit in 
dietis quatuor diebus fl. XXXVI a. 

Dominica 7 post Petri, 

Magistro Conrado de Er-
ling lapicide pro salla-
rio suo fl. n a. 

n pallerys et I I hutten-
knecht fl. H ' a. d. LX 

XXXI1JI. socys lapicidis 
per lb. X A- X X n / a. d, X X X 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

XXXTTTI socys fractori-
bus pro lb. X A- X X H / a. d, X X X 

Magistro Johanni carpen-
tario in septimana fl. I a. 

I pallerio et I mitten-
knecht fl. I a. d. X X X 

XI socys carpentariis per 
lb. X f L ^ 1 1 a- d- L X 

Magistro Gilig fabro fl. I a. 
I i n socys fabris per lb. X fl- ~^-X a- d. X X X 
Item I I centenarios de 

ferro per lb. I fl. I I / j
/ a. d. XXX 

Item XTTTT mensuras car-
bonum pro d. 32 fl. H a. d. LXXVHI« 

Item doleatori pro refor-
mationibus scapharum fl. X a. d. XXX 

Item I scriptori I dicatori 
et I sollieitatori fl. H a. 

Item, funifici pro I X quar
tana cordarum ad mag
num Tyratorium, et 
XU lb. cordarum fl. ÏX-X a-

Item Jacobo qui custodit 
naues domini Impera-
toris îl-X a-

Item Magistro Conrado 
qui emit lapides quad
rates in Mansdorff pro 
expensis fl. I l l a. 

Parui laboratores 

Feria 
secunda LX pro d. XII 

"Eodem 
die XXVI p r o d . IX 

Eodem 
die XXXVI pro d. VIII 

Feria 
tercia LVI pro d. XII 

Eodem 
die XXII p r o d . IX 

Eodem 
die XXXVI pro d. VHI 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta LXII pro d. XII 

Eodem 
die X X m i p r o d . I X 

Eodem 
die XXXV pro d. VET 

Feria 
sexta LIE pro d. XQ 

Eodem 
die XXV p r o d . IX 

Eodem 
die XXXVI pro d . V m 

Sabato 
post similiter tanti 

facit fl. X X X I a. d. XVUE 
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I tem I X currus qui duxe-
runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per 
ducturas X, quamlibet 
ducturam pro d. XVIII, 
facit in dictis VI diebus fl. LIIII a. 

Dominica 8 post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana fl. I I a. 

I I pallerys et I I hutten-
knecht in septimana fl. I I a. d. 60 

X X X i m socys lapicidis 
per lb. X A« X X I I / a. d. X X X 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

X X X i m socys fractori-
bus per lb. X fl- X X n / a. d. X X X 

Magistro Johanni carpen-
tario fl. I a. 

I palier io et I mitten-
knecht fl. I a. d. X X X 

VI socys carpentariis per 
lb. X fl- I I T I a-

Magistro Gilig fabro fl. I a. 
1LU socys fabris per lb. X f l - H / ^ a. d. X X X 
I t e m l l centenarios de fer

ro pro s. I X fl. I l l a. 
I tem 12 mensuras carbo-

num pro d. 32 fl. I I a. d. XXHEI 
Item doleatori pro refor-

macionibus scapharuxa. fl. I a. 
I tem I scriptori I dicatori 

et I sollicitatori fl. I I a. 
I tem Jacobo qui custodit 

naues domini Impera-
toris fl. X a-

Funifici pro I centenario 
cordarum fl. ü l i a. 

I tem XVI circulos ad 
magna Tyratoria pro 
d. 8 fl. X - a - d. XXXVII 

I 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 70 pro d. XU 
Eodem 

die XXV p r o d . I X 
Eodem 

die XXXVI pro d. VIII 
Feria 

tercia 
post LXXII pro d. XII 

Eodem 
die XXVI p r o d . I X 

Eodem 
die X X X U p r o d . V n i 

Feria 
quarta LXXV pro d. XtE 

Eodem 
die XXV pro d. I X 

Eodèm 
die X X X I pro d. VIII 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta '...'', 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti 

facit fl. XLV a. d. L X X X 
Item I X currus qui duxe-

runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per 
ducturas X, quamlibet 
ducturam pro d. XVIII, 
facit in dictis VI diebus fl. LIIII a. 

I tem empti sunt Wienne 
saytruhon 20 per s. VI 
d. 20, duos saybtruhon 
facit fl. XI a. d. 207 

Dominica 9 post beati Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling pro sallario suo fl. I I a. 

I I pallerys et I I hutten-
knecht fl. H a. d. 60 

X X X V n socys lapicidis 
per lb. X• A- X X I i n / a . d. X X X 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

X X X l l l l socys fraetori-
bus fl. X X n / a . 8 

Magistro Jobanni carpen-
tario fl. I a. 

I pallerio et I hutten-
knecht fl. T a. d. X X X 

VI socys carpentariis per 
\h. x fi. nn a. 

Magistro Gilig fabro fl. I a. 
i n i socys fabris per lb. X A. H / a. d. X X X 
Item i n centenarios de 

ferro per lb. I fl. m i a. d. LX9 

I tem XXV 111 mensuras 
carbonum pro d. 32 fl. i n i J a. d. XXX 1 0 

I tem I scriptori I dicatori 
et I sollicitatori fl. H a. 

I tem doleatori pro refor-
macionibus scapharum fl. X a- d. LXX^ 

Item n socys lapicidis 
qui sculpent lapides 
quadratos wlgo kraucz-
pogen ( !) V n pro fl. 
I a. fl. I a. 

I tem I I socys lapicidis pro 
sculptura V lapidum 
krakstan ( !) supra mag
num murum pro fl. I a. fl. U a. 



Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post LXII pro d. XII 

Eodem 
die XXV p r o d . I X 

Eodem 
die XXXVHI pro d. VQI 

Feria 
quinta 
post LXH pro d. XII 

Eodem 
die X X n i l pro d. IX 

Eodem 
die XXXII pro d. VUE 

Feria 
SB2it)£t 

post LXIX pro d. XII 
Eodem 

die 
die(!) XXVI p r o d . I X 

Eodem 
die XXXVI pro d. VUE 

Sabato 
post L X X pro d. XH 

Eodem 
die XXI p r o d . IX 

Eodem 
die XXXII I Ip rod .VI I I 

facit fl. X X I X a. d. m i 
Item I X currus qui duxe-

runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per 
ducturas X, quamlibet 
ducturam pro d. XVIII, 
facit in dictas 4 diebus fl. XXXVI a. 

Dominica X post Petri 

Magistro Coiirado de Er-
ling in septimana il. II a. 

H pallerys et I I mitten -
knecht fl. II a. d. LX 

XXXVU socys lapicidis 
per lb. X A. XXHII /Ta , d. XXX 

Item pro sculptura quoi
que krakstan ad mag
num murum fl. II a. 

Item pro sculptura VU 
lapidum wlgo crewcz 
pogen fl. I a. 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

X L n socys fractoribus 
per lb. X fl. X X V n i a. 

Magistro Johanni carpen -
tario fl. I a. 

I pallerio et I hutte« -
knecht fl. I a. d. X X X 

V u socys carpentariis per 

ib. x fi. nn^ a. d. xxx 
Magistro Gilig fabro fl. I a. 

í m socys fabris per lb. X fl- Hyf a- d - X X X 
Item HI centenarios de 

ferro per lb. I fl. IIII a. 
Item XU mensuras car-

bonum pro d. 32 fl. H a. d. XXIIII 
Item I scriptori I dicatori 

et I sollicitatori fl. I I a. 
I tem doleatori pro refor-

macionibus scapharum fl. I a. d. LX 
Item funifici pro I cen-

tenario cordarum ad 
diuersa Tyratoriai ad 
diuersos labores fl. IIII a. 

Parai laboratores 
Feria 

secunda 
post LXXX pro d. XII 

Eodem 
die XXVI pro d. I X 

Eodem 
die XXXVI pro d. Vil i 

Feria 
tercia 
post LXXIX pro d. XII 

Eodem 
die XXVII p r o d . I X 

Eodem 
die X X X I X pro d. V n i 

Feria 
quinta LXXX pro d. XII 

Eodem 
die XXVI p rod . IX 

Eodem 
die XXXV p rod . VIII 

Sabato 
post similiter tanti 

tacit fl. X X X I X / a. d. XXXV 
Item I X currus qui duxe-

runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per 
ducturas X, quamlibet 
ducturam pro d. XVIII, 
facit in dictis 111! 
diebus fl. XXXVI a. 

Dominica, XI post beati Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana fl. II a. 

II pallerys et I I hutten-
knecht fl. I I a. d. LX 

XXXVII socys lapicidis 
per lb X A- X X n n j a. d. XXX 

I tem pro sculptura V 
krakstan ad magnum 
murum fl. I I a. 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

XLII socys fractoribus 
per lb. X fl- X X V i n a. 
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Magistro Johanni earpen-
tario in septimana • fl. I a. 

V u sooys carpentariis 
per lb. X A- HII/K a. d. X X X 

I pallerio et I mitten» 
knecht fl. I a. d. X X X 

Magistro Gilig fabro fl. I a. 
l i n sooys fabris per lb. / fl. H ^ a. .d. X X X 
Item H I centenarios de 

ferro per lb. I fl. 1III a. 
Item. XII mensuras car-

bonum pro d. 32 fl. II a. d. XXTHI 
Item doleatori pro refor-

macionibus seapharum fl. I a. 
I tem I seriptori I dicatori 

et I sollieitatori fl. II a. 

Pàrui laboratores 
Feria 

secunda 
post L X X X pro d. XII 

Eodem 
die XXVI pro d. I X 

Eodem 
die XXXVI pro d. VIT F 

Feria 
tereia 
post LXX p rod . XII 

Eodem 
die XXVI p r o d . IX 

Eodem 
die XXXVI pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti 

facit fl. XLI a. 
I tem I X currus qui duxe-

runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per 
dueturas X , quamlibet 
ducturam pro d. X V I I I , 
facit in dictis I U I die-
bus fl. XXXVI a. 

Dominica XII post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling fl. II a. 

II pallerys et I I mitten -
knecht fl. II a. d. LX 

XXXVII socys lapieidis 
per lb. X A- X X U n / a . d. X X X 

Item pro sculptura quin-
que krakstan ad mag
num murum fl. I I a. 

Item pro sculptura VU 
lapidura quadratorum 
ad angulum fl. I a. 

I tem pro muraracione ( !) 
VI clahter in pacto sup
ra testudines fl. VI a. 

Hie conventio est facta ad 
numerum clahter supra 
testudines pro fl. 150 a. 
que debent minari do-
mus in altum sicud est 
maior murus 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

XLII socys fractoribus 
per lb. X fl- XXVHI a. 

I juueni huttenknecht d. LX 
Magistro Jonanni carpen-

tario fl. I a. 
I pallerio ot I hutten

knecht fl. I a. d. X X X 
VU socys carpentariis per 

lb. x fi nn x a- d. xxx 
Magistro Gilig fabro fl. I 
4 famulis fabris per lb. / f f l . I I X 
I tem HI centenarios de 

ferro per lb. I fl. IHI 
Item X H mensuras car-

bonum pro d. 32 fl. H 
Item doleatori pro refor-

mationibus seapharum fl. I 
I tem I seriptori I dicatori 

et I sollicitatori fl. II 

a. 
a. d. X X X 

a. d. xxnn 
a. d. XXX 

Parai laboratores 
Feria 

secunda 
post L X X X pro d. XH 

Eodem 
die XXVI p rod . I X 

Eodem 
die XXXVI pro d. VHI 

Feria 
tereia 
post L X X pro d. XH 

Eodem 
die XXV pro d. IX 

Eodem 
die XXXVHI pro d. VHI 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta. 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post simili ter tanti 

faoit fl. XLH a. d. LX 
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Item Vil i currus qui 
duxerunt arenam ci -
mentum etc. quolibet 
die per ducturas X, 
quamlibet ducturam 
pro d. X V n i , facit in 
dictis VI diebus fl. XLVIII a. 

Dominica XIJ I post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling lapicide fl. I I a. 

II pallerys et I I button -
knecht fl. I I a. d. 60 

XXXVII socys lapicidis 
per lb. X f l- X X n i I / K a. d. X X X 

Item pro sculptura V 
krakstan fl. I I a. 

Item pro muracione 5 
clahter supra testu-
dines fl. V a. 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

XXXVII socys fraetori-
bus per lb. / fl. XXI t l l / fa . d. X X X 

I juueni huttenknecht d. LX 
Magistro Jobanni carpen-

tario fl. I a. ' 
I pallerio et I butten-

knecht fl. I a. " 
VII socys carpentariis per 

ib. x fl- n n / a. d. XXX 
Magistro Gilig fabro fl. I a. 
4 famulis fabris per lb. X A« U/K a- d. XXX 
Item II centenarios de 

ferro per lb. I fl. TLX »• d. X X X 
Item XII mensuras car-

bonum pro d. 32 fl. I I a. d. XXTTIÏ 
Item doleatori pro refor-

macionibus scapharum fl. X a. d. X 
Item funificiproll/^ cen-

tenario cordarum ad II 
magna Tyratoria fl. X a. 

Parui laboratores 
Feria 

quarta 
post LXXXX pro d. XII 

Eodem 
die XXVIH p r o d . I X 

Eodem 
die X X X V E p r o d . V m 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti fl. X X X V / a . . d. XVUI 

Item V i n currus qui 
duxerunt arenam etc. 
quolibet die per duc
turas X, quamlibet duc
turam pro d. XVUI, 
facit in dictis 4 diebus fl. XXXTI a. 

Dominica XIIII post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana fl. IE a. 

I I pallerys et I I hutten
knecht fl. H a. d. LX 

X X X socys lapicidis per 
lb. X A- XX a. 

I tem pro sculptura V 
krakstan ad magnum 
murum fl. II a. 

I tem pro muracione VI 
clahter supra testudi-
nes in pacto fl. VI a. 

Magistro Procipio frac-
tori fl. I a. 

I juueni huttenknecht | d. LX 
XXVTII socys fractoribus 

lapidum per lb. X A- XVLTI/a. d. X X X 
Magistro Johanni carpen-

tario fl. I a. 
I pallerio et I hutten

knecht fl. I a. d. X X X 
VU socys carpentariis per 

ib. x fl. nn x a- d. xxx 
Magistro Gilig fabro fl. I a. 
IUI socys fabris per lb. ^ f l . I I X a. d. X X X 
Item II centenarios de 

ferro per lb. I fl. I I / a. d. X X X 
Item XUE mensuras car-

bonum pro d. 32 fl. I I a. d. XXXVF 2 

Item doleatori pro refor-
macionibus scapharum fl. I a. d. X 

I tem I scriptori I dicatori 
et I sollicitatori fl. I I a. 

Funif ici pro I X centenario 
cordarum ad magnum 
Tyratorium supra mu
rum fl. VI a. 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post LHH pro d. x n 

Eodem 
die X X pro d. I X 

Eodem 
die XXVI pro d. VIII 

Feria 
tercia 
post LV pro d. XII .. 

Eodem 
die XXI pro d. I X 

Eodem 
die X X m i pro d. VU! 
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Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post 

Eodem 
die 

Eodem 
die 

Sabato 
post similiter tanti 

facit f l , . X X V n / a . d. LXIIII 
Item VIII eurrus qui 

duxerunt arenam cimen-
tum etc. quolibet die 
per ducturas X, quam -
libet ducturam pro d. 
X V i n , facit in dictis 

LII pro d. XII 

X X p r o d . I X 

xxvi pro d. vni: 

quinque diebus fl. XI, 

Dominica XIX post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana fl. n a. . 

IT pallerys et IE hutten-
knecht fl. n a. d. 60 

XXXV socys lapicidis 
per lb. X fi xxm/a. d. XV1« 

ltern pro muracione VI 
clahter supra testudi-
nes fl. VI a. 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

I juueni huttenknecht d. LX 
XXVUE socys fractoribus 

per lb. X f]- xvmj ' a . d. XXX 
Magistro Johanni Carpen

taria fl. I a. 
I pallerio et I hutten

knecht fl. I a. d. X X X 
XI socys carpentariis per 

lb. X f l- vn a. d. LX 
Magistro Gilig fabro f 1. \ a. 
4 socys fabris per lb. jf fi H/T a. d. X X X 
ltern IE centenarios de fer

ro per lb. I fl. UX a.. d. XXX 
Item XH mensuras car-

bonum pro d. 32 fl. n a. d. xxnn 
Item doleatori pro refor-

roacionibus scapharum fl. X a. 
Item I scriptori I dicatori 

et I sollicitatori fli n a.. 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post LXXX p r o d . XII 

Eodem 
die XXVI p r o d . I X • • • . • • -

Eodem 
die X X X V n i pro d. VEU 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post 

Sabato 
post 

similiter tanti 

similiter tanti 
facit f l . X X X n i a . 

Item VIII eurrus qui 
duxerunt arenam ci-
mentum etc. quolibet 
die per ducturas X, 
facit in dictis 4 diebus fl. XXXII a. 

Dominica XX post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana fl. I I a. 

n pallerys et I I hutten
knecht fl. IE a. 

XXXVI socys lapicidis 
per lb. X f l- XXDH a. 

I tem pro sculptura quin
que krakstan supra 
magnum murum fl. II a. 

I tem sculptura VI quad-
ratorum in pacto fl. I a. 

I tem pro muracione VI 
clahter supra testudi-
nes fl. VL a. 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

I juueni huttenknecht 
X X V m socys fractoribus 

per lb. X fl- X V m / a . 
Magistro Johanni carpen-

tario fl. I a. 
I pallerio et I hutten

knecht fl. I a. 
X socys carpentariis per 

lb, X fl- VI/T a-
Magistro Gilig fabro fl. I a 
4 socys fabris per lb. X fl- H/T a-
I tem n centenarios de 

ferro fl. TLX a. 
I tem X H mensuras car-

bonum pro d. 32 . fl. I I a. 
I tem doleatori pro refor-

macionibus scapharum fl. I a. 
I tem I scriptori I dicatori 

et I sollicitatori ..fl. I t a. 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
pos tLXXXinipro d. XII 

Eodem 
die X X V t p r o d . I X 

d. XXX 

d. LX 

d. LX 

d. XXX 

d. XXX 

d. XXX 

d. XXX 

d. XXX 

d. xxnn 
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Eodem 
die XXXV pro d. VIII 

Feria 
tereia 
post L X X X p r o d . XII 

Eodem 
die XXV pro d. ÍX 

Eodem 
die XXXIIU pro d. VTIJ 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

facit fl. XL/j7 a. 
I temVHI currus qui duxe-

runt arenam eimentum 
etc. quolibet die per 
ducturas X, facit in 
dictis V diebus fj. XL a. 

Dominica XXI post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana fl. It a. 

IT pallerys et I I huttem 
knecht fl. II a, d. LX 

XXXVI soeys lapicidis 
per lb. X fl- X X n i I a. 

Item pro sculptura quin-
que krakstan in pacto fl. I I a. 

Item pro sculptura VI 
lapidum quadratorum 
in pacto fl. I a. 

Item pro muracione VI 
clahter supra testudines 
in pacto fl. VT a. 

Magistro Procopio frac-
tori lapidum fl. I a . 

I juueni huttenkneeht fl. LX 
XXVUI soeys fraetoribus 

per lb. X fl. X V n i / a , d. XXX 
Magistro Johanni caipen-

tario fl. 1 a . 
I pallerio et I hutten

kneeht fl. I a. d. X X X 
X soeys carpentariis per 

lb. X fl. V I / a. d. X X X 
Magistro Gilig fabro fl. I a . 
4 famuli's fabris per lb. X fl- H/f a. d. X X X 
Item I I centenarios de 

ferro per lb. / * fl. I I •/ a . d. X X X 
Item XII mensuras car-

bonum pro d. 32 fl. I I a. d. XXIfl l 
I tem doleatori pro refor-

macionibus scapharum fl. X »'• 
Item I scriptori I dicatori 

et I sollieitatori fl. I I a. 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post LXIIII pro d. XII 

Eodem 
die XXVI p r o d . IX 

Eodem 
die XXXVri l pro d. VHI 

Feria 
tereia 
post LXII pro d. XII 

Eodem 
die X X n n p r o d . I X 

Eodem 
die XXXV pro d. VTII 

Feria 
quarta, 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti 

facit fl. XLI a. d. XLV 
Item VIH currus qui 

duxerunt arenam eimen
tum etc. quolibet die 
per ducturas X, facit 
in dictis VI diebus fl. XLVHI a. 

Dominica XXII post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling lapicide fl. I I a. 

I I pallerys et I I hutten
kneeht fl. II a. d. LX 

XXXVI soeys lapicidis 
per lb. X fl.XXIII.1 a. 

I tem pro sculptura V 
krakstan in pacto fl. II a. 

I tem pro sculptura VI 
lapidum quadratorum fl. I a. 

I tem pro muracione VI 
clahter in pacto supra 
testudines fl. VI a. 

Magistro Procopio frae-
tori fl. I a. 

I juueni d. LX 
X X V i l i soeys fraetori

bus per lb. X A- XVIII^fa. d. XXX 
Magistro Johanni carpen-

tario fl. I a. 
I pallerio et I hutten

kneeht fl. I. a. d. XXX 
X soeys carpentariis per 

lb. x fl- VIX- a- d- X X X 

Magistro Gilig fabro fl. I ». 
4 soeys fabris per lb. X fl- H X a- d. X X X 
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Item II centenarios de fer
ro per lb. I fl. I I X a- d- x x x 

Item XII mensuras car-
bonum pro d. 32 fl. Ü a. d. XXHU 

Item doleatori pro refor-
mationibus scapharum fl. I a. 

Item I scriptori I dicatori 
et I sollicitatori fl. II a. 

Item pro I rota ad mag
num Tyratorium d. 60 

Parui laboratoi'es 
Feria 

tercia 
post LXXX pro d XII 

Eodein 
die XXVI pro d. IX 

Eodem 
die X X X V n i pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post LXVI pro d. XII 

Eodem 
die XXV p rod . IX 

liodem 
die XXXIX pro d. VIII 

Habato 
post similiter tanti 

faeit fl. XXIII a. d. VI 
Item VIII eurrus qui duxe-

runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per 
ducturas X, faeit in 
dictis 3 diebus fl. XXII11 a. 

Dominica XXI11 • pout Petri 

Magistro Conrado de lul
ling in septimana fl. II a. 

I I pallerys et I I hutten-
knecht fl. II a. d. 60 

XXXVI socys lapieidis 
per lb. X fl- XXHII a. 

Item pro sculptura quin-
que krakstan in pacto fl. II a. 

Item pro sculptura VI 
lapidum quadratorum 
supra magnum murum fl. I a. 

Item pro muracione 6 
clahter supra testudines 
in pacto fl. VI a. . 

Magistro Procopio frac-
tori fl. 1 a. 

I juueni d. LX 
X X X I i n socys fractori-

bus per lb. / f L XXILf a. d. X X X 
Magistro Johanni earpen-

tario fl. I a. 
I pallerio et I hutten-

knecht fl. I a. d. X X X 
X socys carpentariis per 

lb. X fl- V I / a. d. X X X 

n. I a. 
0 . HI a. d. 2\.2%.2\. 

n. U.X a. d. A A A 

ii. I I a. d. xxini 

Magistro Gilig fäbro 
4 socys fabris per lb. X 
Item I I centenarios di 

ferro peV lb. I 
Item XU mensuras car 

bonum pro d. 32 
Item doleatori pro ref'or-

macionibus scapharum fl. X 
Item I scriptori I dicatori 

et I sollicitatori fl. II 

Parui laboratores 
Eeria 

secunda 
post LXULt pro d. XII 

Eodem 
die XXVI pro d. I X 

Eodem 
die XXXVIII pro d. VIII 

Eeria 
tercia 
post LXÏÏ pro d. XII 

Eodein 
die X X i l l i pro d. IX 

Eodem 
die XXXV pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti 

faeit fl. XLI a. d. XLV 
Item VIII currus qui 

duxerunt arenam ci
mentum etc. quolibet 
die per ducturas X, 
faeit in dictis sex 
diebus fl. XLVIII a. 

Dominica XXIIII pout Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling lapicide fl. II a. 

I I pallerys et II hutten-
knecht fl. II a. d. LX 

X X X I X socys lapieidis 
per lb. X fl; XXVI a. 

Item pro muracione VI 
clahter in pacto supra 
testudines fl. VI a. 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

X X X m i socys fractori-
bus per lb. / f l- X X U ^ a, d. X X X 

I juueni huttenknecht d. LX 
• ' • " » _ • • ; • ' • • ' • • . " • • • " . - " • • • • ; 
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Magístro Johanni carpen-
tario fl. I a. 

I pallerio et I hutten-
knecht • fl. I a. d. 

X socys carpentariis per 

ib. x fl- v i / a. d-
Magístro Gilig fabro fl. I a. 
4 socys fabris per lb. X A* ~^-X a- d. 
Item I I centenarios de 

ferro per lb. I fl. II/j7 a. d. 
Item doieatori pro refor-

macionibus scapharum fl, X &• d. 
Item I scriptori I dicatori 

et I sollicitatori fl, II a. 
Item pro I rota ad Tyra-

torium d. 
Item pro reformacione 

bige ad hutten. fl. X a. d. 
Item X centenárium de 

pice pro fl. 11X a. 

Párui laboratores 
Feria 

secunda 
post- LX pro d. XII 

Eodem 
die XXVI pro d. IX 

Eodem 
die X X X pro d. Vili 

Feria 
tercia 
post LXU pro d. XII 

Eodem 
die X X pro d. I X 

Eodem 
die XXXVIII pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 

diem LX pro d. VI 
Eodem 

die X X p r o d . I I L y / 
Eodem 

die X X X p r o s . IUI 
facit fl.XXm/a. d. 

Item VIII currus qui 
duxerunt arenam oi-
mentum etc. quolibet 
die per ducturas X, 
facit in dictis 5 diebus fl. XL a. 

Dominica XXV post Petri 

Alagistro Conrado de Er-
ling in septimana pro 
sallario fl. II a. 

X X X 

XXX. 

X X X 

X X X 

XXX. 

m 

XLVII 

ÍÍ pailerys et Í I hutten-
knecht in septimana fl. I I a. d. 60 

X X X V m socys lapicidis 
per lb. X l f l- XXIITII a. d. LX 

Item pro muracione 6 
clahter in pacto supra 
testudines fl. VI a. 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

I juueni d. LX 
X X X n i l socys fractori-

bus per lb. / fl. X X I I / a . d. XXX 
Magistro Johanni carpen-

tario fl. I a. 
I pallerio et I hutten-

knecht fl. I a. d. XXX 
X socys carpentariis per 

lb. X A- VI.X a- d. X X X 
Magistro Gilig fabro fl. I a. 
ü l i socys fabris per lb. X A- Ü X a- d. X X X 
Item II centenarios de 

ferro per lb. I fl. I I X a. d. X X X 
Item X centenárium de 

pice ad labores castri fl. U a. 
Item doieatori pro refor-

macionibus scapharum fl. I a. 
Item I scriptori I dicatori 

et I sollicitatori fl. II a. 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post LXX pro d. XII 

Eodem 
die XXV p r o d . I X 

Eodem 
die XXXV pro d. VIII 

Feria 
tercia 
post LXXX pro d. XJJ 

Eodem 
die XXIHI pro d. I X 

Eodem 
die XXXVI pro d. VTII 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti 

facit fl. XXXII a. d. LXII 
Item VUE currus qui 

duxerunt arenam ci-
mentum etc. quolibet 
die per ducturas X, 
quamlibet ducturam 
pro d. XV111, facit in 
dictis Jill diebus fl. X X X H a. 

Dominica XXVI post Petri 
Magistro Conrado lapicide 

de Erling in septimana 
pro salario fl. IT a. 
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fl. 

fl. 

fl. 

fl. I 

H pallerys et I I hutten-
knecht in septimana 

X X X V n i socys lapicidis 
per lb. X 

Item pro muracione VI 
clahter supra testudi-
nes in pacto 

Magistro Procopio frac-
tori in septimana pro 
salario 

X X X l l l i socys fractori-
bus per lb. X 

I juueni huttenknecht in 
septimana 

Magistro Johanni carpen-
tario in septimana 

I pallerio et I hutten
knecht in septimana 

XIII socys carpentariis 
per lb. X 

Magistro Gilig fabro in 
septimana 

TTTT socys fabris per lb. X 
I tem I I centenaries de 

ferro per lb. I 
I tem doleatori pro refor-

macionibus scapharum fl. 
I tem I scriptori vni dica-

tori et I sollicitatori 
Item Andrée litterato pro 

expensis ad dominum 
Imperatorem, dominus 
Georgius dedit fl. X a. 
hung. 

U a. 

XXI I f l l a . 

d. LX 

d. LX 

fl. VI a. 

fl. I a. 

xxax a. d. X X X 

d. LX 

fl . I a. d. X X X 

fl. vix a. d. X X X 

fl. i a. 
fl. ux a. d. XXJsy 

fl. 1ÍX ' a . d. X X X 

fl, 

fl. 

i a. 

a. 

fl. XI d. X X 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post LXX pro d. XII 

Eadem 
die XXV pro d. I X 

Eadem 
die XXXV pro d.ViII 

Iberia 
quarta 
post L X X X pro s. XII 

Eadem 
die XXIIII pro d. I X 

Eadem 
die XXXVI pro d. VIII 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

facit fl. X X X H a. d. LXI1 
Item VIII currus qui 

duxerunt cimentum 
arenam etc. quolibet 
die per ducturas X, 

quamlibet duct uram 
pro d. XVIII, facit in 
dictis IUI diebus fl. XXXII a. 

Dominica XXVII post beati Petri, 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana, fl. II a. 

I I pallerys et II hutten
knecht in septimana fl. IJ a. d. LX 

XL socys lapicidis per 
lb. X A- XXVI/)7 a. d. XXX 

Item pro muracione VI 
clahter supra testudi-
nes in pacto fl. VI a. 

Magistro Procopio frac-
tori in septimana fl. J a. 

I juueni in septimana d. LX: 
XXXIIII socys fractori-

bus per lb. X n- X X . l l / a. d. X X X 
Magistro Johanni carpen-

tario in septimana fl. 1 a. 
I pallerio et I hutten

knecht Fl. I a. d. X X X 
X socys carpentariis per 

lb. X A- VI/K à. J. X X X 
Magistro Gilig fabro in 

septimana fl. I a. 
IUI socys fabris per lb./j ' fl. UX ' a. d. X X X 
Item I I centenarios do 

ferro per lb. I fl. UX a- d- XXX 
Item doleatori pro refor-

macionibus scapharum fl. I a. 
I tem I scriptori vni dica-

tori et I sollicitatori fl. U a. 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post L X n i I pro d. XII 

Eadem 
die XXVI pro d. IX 

Eadem 
die X X X VIA pro d. VU I 

Feria 
tercia 
post LX1I pro d. XII 

Eadem 
die X X I l I l p r o d . I X 

Eadem 
die XXXV pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 
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Sabatho 
post similiter tanti 

facit 
I tem VIII eurrus qui duxe-

runt arenam cimentum 
etc. quolibet die per 
ducturas X , quamlibet 
ducturam pro d, XVU3, 
facit in dictis VI 
diebus 

fl. XLI a. d. XLV 

U a. 

I I a, d. LX 

X X V I / a. d. J\.2k,2s>. 

VI a. 

1 ». 

/ y A. 11 yl iX. d. XXX 

(1. LX 

I a. 

I a. d. X X X 

fl. XLVEI a. 

Dominica XXVIII post Petri 

Magistro Conrado de Er-
ling in septimana fl. 

II pallerys et I I mitten -
knecht in septimana f 1. 

XL socys lapicidis per 
lb. x «• 

Item pro muracione VI 
clahter supra testudi-
ues in pacto fl. 

Magistro Procopio frae-
tori in septima fl. 

XXX IUI socys fractori-
bus per lb. X A-

I juueni huttenkneeht in 
septimana 

Magistro Johanni carpen-
tario in septimana fl. 

I pallerio et I mitten-
knecht in septimana fl. 

XH socys carpentariis 
per lb. X A- V i a a. 

Magistro Gilig fabro in 
septimana fl. 

I I I ! socys fabris per lb. X A • 
Item n centenarios de 

ferro per lb. I fl. 
Item doleatori pro refor-

macionibus scapharmn fl. 
Item I seriptori vni dica-

tori et I sollicitatori fl. 2 a. 
Item Mathes cursori ad 

dominum Imperatoretn 
pro expensis fl. I I a. d. LX 

ParUi laboratores 
Feria 

secunda 
post LXIIU pro d. XII 

Eadem 
die X X V I p r o d . I X 

Eadem 
die XXXVIU pro d. VIII 

Feria 
tercia 
post LXII pro d. XII 

Eadem 
die XXIUI pro d. I X 

I 
UX 

a. 
a. d. X X X 

M/ a. d. XXX 

I a. 

Eadem 
die XXXV pro d. VITÍ 

Iberia 
quarta-
post similiter tanti 

Feria 
quin ta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti 

facit fl. XLI a. d. XLV 
Item VIÜ eurrus qui 

duxerunt arenam cimen-
tum etc. quolibet die 
per ductur-as X, quam
libet ducturam pro d. 
XVIII, facit in dictis 
VI diebus fl. XLVIII a. 

Dominica XXIX post beati Petri 

Magistro Conrado lapicide 
de Erling in septimana f 1. 

I I pallerys et I I huttem 
knecht in septimana fl. 

XL socys lapicidis per 
lb, X fe

l tem pro muracione VI 
clahter supra testudines 
in pacto fl. 

Magistro Procopio frac-
tori in septimana fl. 

XXXTIII socys fractori-
bus per lb. X A. 

I juueni huttenkneeht in 
septimana 

Magistro Johanni carpen-
tario in septimana fl. 

I pallerio et I hutten
kneeht in septimana fl. 

XIU socys carpëntarys 
per lb. X A-

Magistro Gilig fabro in 
septimana fl. 

IUI socys fabris per 
lb. x A-

Item I I centenarios de 
ferro per lb. I fl. 

I tem doleatori pro refor-
macionibus scapharum fl. 

Item I seriptori vni dica-
tori et I sollicitatori fl. 

II a. 

U a. d. LX 

X X V I / a . d. 2\.J\.J\-

VI a. 

I a. 

xxn/a. d. J\.2\.J±~ 

d. LX 

I a. d. XXX 

vmx a. d. XXX 

I a. 

ux a. d. 2v.2v.JV 

ILX a. d. X X X 

I i l ; . 

11 H. 

Feria 
secunda 
post 

Parui laboratores 

L pro d. XII 
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Eadem Eadem 
die XXIIII pro s. IX die VIII pro d. IX 

Eadem Eadem 
die XXV pro d. VIII die XVI pro d. VIII 

Feria Feria 
tercia similiter tanti tercia , 

Feria post similiter tanti 
quarta Feria 
post similiter tanti quarta 

Feria post similiter tanti 
quinta facit fl. V E I / a. d. LX 
post similiter tanti ' Item VIII currus qui 

Feria duxerunt arenam ci-
sexta mentum etc. quolibet 
post similiter tanti die per ducturas X, 

facit fl. XXXIII/^a. d. XX quamlibet ducturam 
Item VIII currus qui pro d. XVIII, facit in 

duxerunt arenam cimen- dictis quinque diebus fl. XL a. 
tum etc. quolibet die 
per ducturas X, quam
libet ducturam pro d. • Dominica XXXI post Petri ', . 
XVIII facit in dictis • 
quinque diebus fl. XXXX a. Magistro Conrado de Er-

ling in septimana fl. II a. 

Dominica XXX post beati Petri II pallerys et П hutten-
knecht in septimana fl. II a. d. LX 

Magistro Conrado de Er- XL s0cys lapicidis per 
ling in septimana fl. II ' a. Ib. / fl. XXVI ^ a . d. XXX 

II pállerys et II hutten- Item pro muracione VI 
knecht in septimana fl. II a. d. LX clahter supra testudi-

XL socys lapicidis per nes in pacto fl. VI a. 
Ib. X fl. XXVI/j^a. d. XXX Magistro Procopio frac-

Item pro muracione V tori in septimana fl. I a. 
socys supra testudines XXXIIII socys fractori-
per Ib. X f l - П1 a. d. LX bus per Ib. / fl. X X I I / a. d. XXX 

Magistro Procopio frac- I huttenknecht in septi-
tori in septimana fl. I a. mana d. LX 

XXXIIII socys fractori- Magistro Johanni carpen-
bus per Ib. X Й. XXII/^a. d. XXX tario in septimana fl. I a. 

I juueni huttenknecht in I pallerio et I hutten-
. septimana d. LX knecht fl. I a. d. XXX 

Magistro Johanni carpen- Villi socys carpentariis 
tario in septimana fl. I a. per Ib. X fl. VI a. 

I pallerio et I hutten- Magistro Gilig fabro in 
knecht in septimana fl. I a. d. XXX septimana fl. I a. 

Villi socys carpentarys III socys fabris per Ib. X П. И a. 
per Ib. X fl. VI a. Item II centenarios de 

Magistro Gilig fabro in ferro per Ib. I fl. TIX a. d. XXX 
septimana fl. I a. Item doleatori pro refor-

IIII socys fabris per Ib. X fl« П X a - 4» XXX macionibus scaphanxm fl. X a -
Item II centenarios de Item I scriptori vni dica-

ferro per Ib. I fl. TL X a - d. XXX tori et I sollicitatori fl. II a. 
Item doleatori pro refor- * 

macionibus scapharum fl. X a > Ф XXV 
Item I scriptori vni dica- Parui laboratores 

tori et I sollicitatori fl. II a. Feria 
secunda 
post LXIIII pro d. XII 

Parui laboratores ' • Eadem 
Feria die XXVI pro d. IX 

secunda Eadem 
post XXV pro d. XII die XXXVIII pro d. VIII 



Feria 
tercia 
post LXII pro d. XII 

Eadem 
die X X I I I I p r o d . I X 

Eadem 
die XXXV pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti 

a. d. LX 

facit fl. XLI 
Item VIII currus qui 

duxerunt arenam Dirnen
tum etc. quolibet die 
per ducturas X, quam-
libet ducturam pro d. 
XVIII, facit in dictis 
VI diebus fl. XLVIII a. 

Dominica XXXII post Petri 

Magistro Conrado de 
Newrling fl. I I a. 

II pallerys et I I hutten-
knecht in septimana fl. II 

XXXVII socys lapicidis 
per lb. X ' f l . X X I I I I J a . d. XXX 

Item pro muracione 6 
clahter supra testudi-
nes in pacto fl. VI a. 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I a. 

I juueni huttenknecht d. LX 
XXXIIII socys fractori-

b u s p e r lb. / fl. X X I I / a. d. X X X 
Magistro Johanni carpen-

tario fl. I a. 
I pallerio et I hutten

knecht fl. I 
VIII socys carpentariis 

per lb. X f L v 

Magistro Gilig fabro fl. I 
II socys fabris per lb. X fl- I 
Item II centenarios de 

ferro per lb. I fl. I l / f 
Item doleatori pro refor-

macionibus scapharum f 1.. X 
Item I scriptori I dicatori 

et I sollicitatori fl. I I 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post LXIIII pro d. XII 

Eodem 
die XXVI pro d. IX 

Eodem 
die XXXVIII pro d. VIII 

Feria 
tercia 
post LXII pro d. XII 

Eodem 
die XXIIII pro d. I X 

Eodem 
die XXXV pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
d. XLV sexta 

post similiter tanti 
Sabato 

die 
post similiter tanti 

a. d. X X X 

a. d. L X 
a. 
a. d. L X 

a, d. X X X 

facit in toto 
Item VIII currus qui 

duxerunt arenam ci-
mentum etc. quolibet 
die per ducturas X, 
quamlibet ducturam 
pro d. XVIII, facit in 
dictis VI diebus 

fl. XLI a. d. XLV 

fl. XLVIII a. 

fl. I I a. d. LX 

fl. X X I I I I / a . d. XXX 

fl. VI a. 

fl. I 

Dominica XXXIII post Petri 

Magistro Conrado de 
Newrling in septimana fl. I I a. 

I I pallerys et I I hutten
knecht in septimana 

XXXVII socys lapicidis 
per lb. X 

Item pro muracione VI 
clahter supra testudi-
nes in pacto 

Magistro Procopio frac-
tori 

I juueni huttenknecht 
X X X i m socys fractori-

bus per lb. X 
Magistro Johanni carpen-

tario 
I pallerio et I hutten

knecht 
VIII socys carpentariis 

per lb. X 
Magistro Gilig fabro in 

septimana 
II socys fabris per lb. X 
Item I I centenarios de 

ferro per lb. I 
I tem doleatori pro refor-

macionibus scapharum f 1 
Item I scriptori I dicatori 

et I. sollicitatori fl. I I 

d. LX 

fl. X X I I / a. d. X X X 

fl. I a. 

fl. I a. d. XXX 

fl. V a. d. L X 

fl. I a. 
fl. I a. d. L X 

fl. n/ a. a. X X X 

fl. X a. d. X X 
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Parai laboratores 
Feria 

secunda 
post LXÏÏII p rod . XII 

Eodein 
die XXVI p rod . IX 

Eodem 
die XXXVIII pro d. VIII 

Feria 
tereia 
post LXII pro d. XII 

Eodem 
die X X H I I p r o d . I X 

Eodem 
die XXXV pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti , 

facit in totó fl. XLI a. d. XLV. 
Item Vi l i currus qui 

duxerunt arenam ci-
mentum etc. quolibet 
die per ducturas X, 
quamlibet ducturam 
pro d. X V n i , facit in 
dietis VI diebus fl. XLVÏÏI a. 

Dominica XXXIIII post Petri 

Magistro Conrado de 
Newrling in septimana fl. II a. 

II pallerys et II hutten-
knecht fl. I I a. d. 60 

XXXVII socys lapicidis 
per lb. X fl- X X n n / a . d. X X X 

Item pro muracione VI 
clahter supra testudi -
nes in pacto fl. VI 

Magistro Procopio frac-
tori fl. I 

I juueni huttenknecht 
XXXIII I socys fractori-

bus per lb. / fl. X X I I / a. d. X X X 
Magistro Johanni carpen-

tario fl. I a. 
I pallerio et I hutten

knecht fl. I a. d. XXX 

X socys carpentariis per 
lb. X fl. NI/ a- d- XXX 

Magistro Gilig fabro fl. I a. 
I I socys fabris per lb. X A« I a- d. LXX 17 

Item II centenarios de 
ferro per lb. I fl. TLX a. d. XXX 

Item doleatori pro refor-
macionibus scapharum fl. X • a* 

Item I scriptori I dicatori 
et I sollicitatori fl. II a. 

Parui laboratores 
Feria 

secunda 
post LXIIH pro d. XII 

Eodem 
die XXVI p rod . IX 

Eodem 
die XXXVIII pro d. VIII 

Feria 
tercia 
post LXII pro d. XII 

Eodem 
die XXÏÏII pro d. IX 

Eodem 
die XXXV pro d. VIII 

Feria 
quarta 
post similiter tanti 

Feria 
quinta 
post similiter tanti 

Feria 
sexta 
post similiter tanti 

Sabato 
post similiter tanti, 

facit in toto fl. XLI a. d. XLV 
Item VHI currus qui 

duxerunt arenam ci-
mentum etc. quolibet 
die per ducturas X, 
quamlibet ducturam 
pro d. XVIII, facit in 
dietis VI diebus fl. XLVIII a. 

Item Magistro Johanni 
Kakos sollicitatori labo-
rum pro sallario suo per 
dominum Imperatorem 
deputato, scilicet per 
annum fl. CL a., facit 
ad XXXIIII septimanas 
prescriptas fl. 102 a., 
que per s. VI facit fl. CXVII a. 

a. 
d. LX 
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J E G Y Z E T E K 
(á Függelékhez; 

1 Az alábbiakban, a számadás teljes szövegének 
közreadásánál a betűhív közlésre törekedtünk, igye
keztünk az eredeti külső beosztást is érzékeltetni. 
A római és arab számok váltakozása is az eredetit 
követi. A y2 (fél) összegek visszaadásában érzékel
tetjük az eredeti középkori jelet (római egyes víz
szintesen vagy ferdén áthúzva," illetve alsó vége 
írott j alakban visszahúzva) JC jellel. A pénznemek 
rövidített jelzését megtartottuk, tehát fi. — flore-
nus ; a. — auri ; lb. = libra (font) ; s. = solidus 
(schilling) ; d. = dénár (pfennig). 

2 Helyesen : per lb. I. — L. a köv. heteket. 
3 A második héttől kezdve végig csak „hut tn" 

és erős rövidítés szerepel. Az első oldalon azonban 
az egész szó ki van írva, ennek alapján oldottuk 
fel a rövidítést. 

4 A végösszeg 43 legény munkájának felelne 
meg, 34 legény bére — l/z fontdénár hetibérrel — 
22 i/2 aft 30 d. 

5 Helyesen: 1 aft 30 d. 
6 Helyesen : 2 aft 88 d. 
7 A 20 talicska ára 22 aft 40 d lenne, tehát az 

i t t szereplő kétszerese. Egyébként világosan kivehető, 
hogy eredetileg a helyes összeg szerepelt, de később, 
nem tudni mi okból, kikaparták. 

8 Helyesen : 22 y2 aft 30 d. 
9 Helyesen : 4 aft. 

10 Helyesen : 4 y2 aft 86 d. 
11 Helyesen: 1 aft 30 d. 
12 Helyesen : 2 aft 56 d. 
13 A következő két lap (négy hét számadásai) 

hiányzik. 
14 Helyesen : 23 aft 60 d. 
15 Helyesen : 1 fontdénár. 
16 Helyesen : 8 % aft 30 d. 
17 Helyesen : 1 aft 60 d. 
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J. 8ZÜC8 

ÜBER DIE ARBEITSORGANISATION DES MITTELALTERLICHEN 
BAUWESENS 

In der Geschichte der Baukunst Ungarns 
im Mittelalter ist das Problem bezüglich der 
Organisation des Bauwesens eine der noch im
mer am wenigsten geklärten Fragen. Die 
kunstgeschichtliche Forschung hat bis heute 
auf diesen in der Geschichte der Architektur 
nicht gerade unwesentlichen Themenkreis nicht 
genügend Gewicht gelegt und sowohl die Ge
schichte des Gewerbes als auch die Stadt
geschichte waren Gebiete, die seitens unserer 
Geschichtswissenschaft im allgemeinen ver
nachlässigt wurden. In dieser Beziehung be
findet sich sogar das Sammeln von Daten in 
einem anfänglichen Stadium, und in den Archi
ven (vor allem in den städtischen Archiven) 
mag nicht geringes, noch unbekanntes und wert
volles Quellenmaterial verborgen sein. Soviel 
können wir aber bereits mit Gewissheit sagen, 
dass in Ungarn, ebenso wie im Westen Europas, 
nicht das Zunftsystem die herrschende Organi
sation des baulichen Schaffens war. Der Wir
kungskreis der Zünfte dehnte sich über die 
Stadtmauern nicKt Tnhaus, und nicht einmal in 
der Stadt kam er in vollem Masse zur Geltung. 
In Ermangelung des erforderlichen Kapitals 
konnten die Zünfte mit ihren knapp bemessenen 
Organisationen höchstens kleinere Bau-, Reno-
vierungs- oder Befestigungsarbeiten bewälti
gen, ihr Streben nach Monopolisierung des Bau
wesens blieb stets nur ein Anspruch. Und das 
um so mehr, da die Kirche, der Herrscher, die 
feudalen Herren und die zum Reichtum 
gelangenden Städte als Korporationen immer 
grösser angelegte Bauarbeiten ins Werk setzten, 
und der Bau von Kirchen, Burgen, Palästen 
und städtischen Gemeinschaftsbauten eine aus
gedehntere und entwickeltere, viele Arbeiter 
beschäftigende Organisation erheischte als es 
die Zünfte je sein konnten. An den monumenta
leren Bauwerken des 14.—15. Jahrhunderts 
arbeiteten — dem Zeugnis der Steinmetzzei
chen gemäss — mehrere hundert Handwerker. 
Insbesondere gilt das für die unter König 
Sigismund in Schwung kommende und unter 
Matthias noch grösseren Umfang annehmende 
Bautätigkeit vor allem in der königlichen Burg 
von Buda. Die innere Struktur der mit grösseren 
Bauaufgaben beauftragten Organisationen sieht 
denen der westeuropäischen Bauhütten überra
schend ähnlich. Als Beispiel mag die Organisa
tion der in den Jahren . nach JL 502 stattgefun
denen Bauarbeiten an der St. Nikolauskirche zu 
Eperjes dienen. Das Rechnungsjournal des Bau
betriebs wurde von Béla Iványi veröffentlicht 
(Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum Évköny
ve [Jahrbuch des Museums der schönen Künste] 

1924—26/IV, 52—58) und bisher war dieses 
unsere zeitlich früheste und eine verhältnis
mässig lange Zeitspanne widerspiegelnde Quelle, 
mit deren Hilfe wir uns eine Vorstellung von 
der Organisation anderer, gleichartiger Baube
triebe machen konnten. 

Gegenwärtige Mitteilung befasst sich mit 
der Bekanntmachung einer um 70 Jahre älteren 
und viel grösseren Baubetriebsorganisation auf 
Grund einer -— im Anhang mit vollständi
gem Text angeführten — Baurechnung (Or
szágos Levéltár [Landesarchiv] Dl. 25.917). 
Die Baurechnung gibt die während der 32 
Wochen dauernden Bauarbeiten wöchentlich 
ausgezahlten Geldbeträge — grösstenteils 
Arbeitslöhne —, zugleich aber auch die ver
schiedenen Kategorien und genaue Zahl der 
Arbeiter an. Die erste Arbeitswoche begann in 
der dritten Woche nach »cathedra beati Petri 
apostoli« (Petri Stuhlfeier), die darauffolgenden 
Wochen wurden mit den Ordnungszahlen der 
in der Reihe folgenden Sonntage angegeben. 
Die äussere Form des Rechnungsverzeichnisses 
ist ein Heft, das Material : Papier, die Hand
schrift deutet auf die erste Hälfte des 15. 
Jahrhunderts und auf eine geübte Hand. Das 
Heft besteht aus 14 Blättern, die Rechnungs -
ausweise der Sonntage 15—18 (also zwei Blät
ter) fehlen. 

Da die Baurechnung weder das Jahr 
seiner Entstehung noch den Ort angibt, wo die 
Bauarbeiten ausgeführt wurden, soll vorerst 
auf diese Fragen eingegangen werden. Der Text 
gibt insoweit Aufschluss, dass es sich um einen 
Bau für den König handelte, und der im Text 
mehrmals erwähnte »Imperator« kann niemand 
anderer sein als Sigismund. Der »terminus ante 
quem non« ist das zweite Jahr Sigismunds als 
deutsch-römischer Kaiser, denn im März 1433 
(der dritte Sonntag nach dem 22. Februar ist das 
Datum des ersten Arbeitstages) konnte er noch 
nicht als Kaiser tituliert werden. Die Baurech
nung ist daher in die Jahre zwischen 1434 und 
1437 zu setzen. Aus dem Text wird ebenfalls 
ersichtlich, dass es sich um den Bau einer 
königlichen Burg handelte. 

Bezüglich der Baustelle gibt der Text An
haltspunkte, die lediglich zu hypothetischen 
Vermutungen ausreichen. Die Bauarbeiten 
dürften an der Donau, in der Nähe von Wien und 
der österreichischen Grenze geführt worden 
sein, was durch die in Wien und in Mannsdorf 
bewerkstelligten Einkäufe und die Erwähnung 
der Wiener Denar-Solidus-Pfund-Münzen belegt 
wird. Diese und viele andere kleinere Zeichen 
zeigen nach Pozsony (Pressburg; Bratislava). 
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Die Frage wird durch die Person des Baumei-
V sters entschieden. In der Baurechnung figuriert 

MMXAÏIV der Steinmetz Konrad Erlinger als Baumeister. 
Sein Name ist in der Literatur bereits bekannt : 
zwischen 1434 und 1437 lebte in Pressburg ein 
»des Kaysers obrister Pawmeister« Konrad. 
Hinsichtlich seines Familiennamens hat aber 
Edith Hoffmann — in ihrer übrigens äusserst 
gründlichen Arbeit — ohne stichhaltige Be
gründung auf den Namen »Lichtenfelser« ge
folgert {Edit Hoff mann: Pozsony a Közép
korban [Pressburg im Mittelalter] Bp. o. J. 
12,32 S.), wo doch der schon früher bekannte 
Konrad, der Pressburger Baumeister des Königs, 
mit dem Konrad Erlinger unsere Rechnung 
identisch ist. Ein Beweis dafür wird durch 
ein Weinzehntverzeichnis aus dem Jahre 1435 
erbracht, den der Schreiber des damaligen 
Pressburger Obergespans zusammengestellt hat 
(in jenem Jahr wurden nämlich die Zehnten 
für den Unterhalt des sich gerade in Pressburg 
aufhaltenden Königs und der königlichen Burg 

\ eingetrieben) und der mit dem Schreiber unseres 
4 Bauberichtes identisch ist. Auch in der Weinzehnt

liste wird der Name des Baumeisters angeführt ; 
einem Posten des Zehntausweises gemäss wur
den dem »Magistro Conrado Lapicide de man
date domini Imperatoris« 90 Eimer Wein aus
gefolgt (Orsz. Levéltár. Dl. 25.945). Es unter
steht keinem Zweifel, dass sich das Rechnungs
journalauf den Bau der königlichen Burg bezieht, 
deshalb wurde es von dem Kanzlist der Burg 
(dessen Name im Pressburger Steuerbuch von 
1434 auch vorkommt : »Jannusch dyak de 
Castro«), geführt, der in der Journal erwähnte 
Konrad Erlinger ist aber der schon von 
früher her bekannte königliche Baumeister 
in Pressburg. Das Resultat wird noch durch 
den Umstand bestätigt, dass der auf dem letz
ten Blatt der Baurechnung angeführte János 
Kakas, der Beauftragte des Königs, einer 
königlichen Urkunde von 1437 gemäss kein 
anderer ist als der »sollicitator laborum nostro-
rum Posoniensinum« (Pozsony város levéltára 
[Archiv der Stadt Pressburg] 1041). 

Die mit grösserem Schwung fortgesetzten 
Bau- und Befestigungsarbeiten an der Press
burger königlichen Burg hingen mit den Hussi
tenkriegen zusammen. Im Jahre 1427 erteilte 
der König den Befehl, die Befestigungsarbeiten 
unter der Leitung der Pressburger Obergespane 
István und György Rozgonyi zu beginnen. 
Die Kosten wurden beispielsweise 1430 teils 
von der Stadt getragen, die dem Obergespan 
einmal 2400, ein andermal 10000 Gulden 
Pressburger Prägung auszahlte. Zu Beginn des 
Jahres 1431 begann für die Bauarbeiten eine 
neue Etappe, als König Sigismund zahlreiche 
Steinmetze, Zimmerleute und andere Hand
werker nach Pressburg kommen liess. Der 
Bauleiter war Reichard (pawmeister des Haws 
zu Pressburg). Die Bauarbeiten an der Burg 

wurden auch während der folgenden Jahre, 
und zwar bis 1437, weitergeführt. 

Es kann nicht bezweifelt werden, dass 
die Baurechnung aus einem der letzten vier 
Baujahre (1434—1437) der Burg stammt. Das 
Jahr 1437 fällt weg, dafür haben wir einen 
Stützpunkt in der im Herbst des Jahres 1437 
eingetretenen Änderung im Verhältnis zwischen 
dem Wiener Denar und dem ungarischen Gold
gulden. Dem Rechnungsjournal zufolge wurden 
bis zuletzt 180 Denare für einen Goldgulden 
gerechnet, wo doch im Oktober des Jahres 1437 
in Pressburg ein Goldgulden bereits 190—200 
Denare wert war. Das Jahr kann man genau 
ausrechnen, wenn man die aus der Baurech
nung deutlich hervorgehenden und mit Hilfe 
der Tagesdaten feststellbaren Ruhetage mit 
den kirchlichen Feiertagen vergleicht, die im 
Mittelalter unbedingt arbeitsfrei waren. Auf 
diese Weise kommen auch die Jahre 1435 und 
1436 nicht in Betracht, denn danach hätte 
man u. a. am Karfreitag, am Fronleichnamsfest, 
am Peter- und Paultag und an Marie Himmel
fahrt usw. gearbeitet. Im Jahre 1434 fallen 
hingegen die grossen Feiertage und die in 
der Rechnung angeführten Ruhetage ganz 
genau zusammen. Man kann also feststellen, 
dass das erste bzw. das letzte Datum des 
Bauberichtes der 14. März bzw. der 17. Oktober 
1434 war, und die Bauarbeiten vom 8. März 
bis zum 16. Oktober 1434 dauerten. Dieser 
Zeitabschnitt fällt mit der in ganz Europa zu 
denselben Zeitpunkten beginnenden und schlies-
senden Sommerperiode zusammen, die über
all zwischen den Daten vom 22. Februar 
(Kathedra Petri) und vom 16. Oktober (Galli) 
stattfand. Deshalb rechnete man wohl auch 
in Pressburg die Löhnungstage vom Fest der 
»Kathedra Petri«, doch wurden die Arbeiten 
im Freien — wohl wegen der kalten Witte
rung —- mit einer Verspätung von zwei Wochen, 
erst am 8. März aufgenommen. 

Die Baurechnung ist selbstverständlich 
nur ein Teil eines, seitdem verlorengegan
genen grösseren Bauberichtes, der sich ur
sprünglich vielleicht sogar über mehrere Jahre 
ausdehnte. Hinsichtlich der Rechnungsführung 
weist es in vieler Beziehung ähnliche Züge mit 
den aus den Jahren von 1404 bis 1430 erhalten 
gebliebenen Buchungen der Wiener Stephans
kirche auf, wo sich die Lohnverrechnungen der 
Steinhütte als geschlossene Einheit von dem 
übrigen Teil des Rechnungsausweises abson
dern. Unsere Quelle ist dem Wesen nach 
eine Lohnverrechnung, die auch die Verrech
nung einiger regelmässig, wöchentlich (und 
einiger mit ad hoc Charakter) eingekauften 
Baumaterialien enthält und ursprünglich noch 
mit folgenden Teilen ergänzt war : 1. Ein
nahmen, 2. Arbeitslöhne der Winterperiode, 
3. allgemeine Verrechnung der übrigen Bau
ausgaben. 
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Aus den Posten des Rechnungsverzeichnisses 
kann nach mittelalterlichen Massstäben auf 
eine ziemlich grosse Betriebsorganisation ge
schlossen werden, die wahrscheinlich eine der 
umfangreichsten Unternehmungen der ganzen 

| Epoche in Ungarn und von hervorragender 
1 Bedeutung nicht nur in inländischer, sondern 

auch in europäischer Relation war. 
Das Zentrum des Baubetriebs war — wie 

^ bei jeder grossen Bautätigkeit in ganz Europa — 
die »Hütte«, von der aus die Arbeiten geleitet 
und beaufsichtigt und in der die Arbeiten 
selbst zum Teil verrichtet wurden. Über ihr 
Äusseres und ihre Bestimmung wird von dem 
Verzeichnis nicht viel verraten, dass sie aber 
bestand, wird durch die ständige Erwähnung 
der »Hüttenknechte« sowie der zweirädrigen 
Wagen (biga) bekräftigt. Sowohl in ihrer Struktur 
als auch in ihrer Bestimmung dürfte sie sicher
lich den überall in Europa bekannten »Hütten« 
gleich gewesen sein : ein aus Holz oder Stein 
errichteter Bau, in dem ausser der Werkstatt 
der Steinmetzen und dem Werkzeuglager auch 
die administrative Bauleitung ihren Sitz hatte. 

In der Epoche der Gotik erforderte die 
Betätigung der mehr und mehr festere Gestalt 
annehmenden Bauorganisationen und die im
mer gewaltigeren und komplizierteren Auf
gäben, dass die Leitung anstatt von einer ein
zigen Person, von wichtigen Ämtern besorgt 
würde. Die Leitung der grossen Bauunterneh
mungen trennte sich überall in zwei, sich scharf 
voneinander abgrenzenden Zweiggebiete : in 
die wirtschaftlich-administrative und in die 
technische Leitung. Der erste Aufgabenkreis — 
zu dem die Material- und Werkzeugbeschaf
fung, die Dingung der Arbeitskräfte, die Sicher
stellung und Verwaltung der materiellen Grund
lagen des Bauunternehmens gehörten — wur
de beim Prager Dombau von dem durch den 
Erzbischof am Ende des 14. Jahrhunderts 
ernannten »director« oder »rector fabricae«, 
beim Bau des Wiener Stephans domes vom 
»Kirchmeister« besorgt, denen das erforderliche 
Hilfspersonal zur Seite gestellt wurde. Der 
oberste Leiter des Pressburger Burgbaus war 
im Jahre 1434 der Pressburger Obergespan 
György Rozgonyi. Er bzw. sein Bruder István 
nahm von König Sigismund die für den Bau 
veranschlagten Geldbeträge auf (pro directione 
laborum Posoniensium), beaufsichtigte seit 1427 
die Arbeiten und Hess von den Ausgaben Ver
rechnungen herstellen. Ähnlich . hohe Ämter 
bekleideten die »Directoren« der königlichen 
Bauunternehmungen in Böhmen. Im Jahre 
1382 ernannte König Wenzel IV. den königli
chen Unterkämmerer und Pürglitzer Burg
grafen, Georg von Rostock, zum obersten Leiter 
des königlichen Burgbaus in Breslau. 

Neben dem Pressburger Obergespan wurden 
die konkreten administrativen Aufgaben von 
einem anderen Edelmann, János Kakas von 

Berény versehen, sein Titel war : »sollicitator 
laborum Posoniensium«. Bei dieser Arbeit 
unterstützte ihn sein erster Gehilfe, der Schrei
ber (scriptor) »diák« János (»diák« — 
»litteratus«, der Lateinkundige), der auch die 
betreffende Baurechnung hergestellt hat ; 
ausser ihm werden noch ein »dicator« und 
ein niedrigerer Angestellte, »sollicitator« an
geführt, die sich ebenfalls mit der Herstellung 
von Verrechnungen, der Überprüfung der 
Lohnauszahlungen und den Anschaffungen 
beschäfigten. Die Arbeiten um die Werkstatt 
wurden von drei »Hüttenknechten« und einem 
Lehrburschen (juvenis) besorgt, die über die 
Werkzeuge wachten, dio Räume reinigten usw. 
Das mit der administrativen Leitung des 
Pressburger Burgbaus betraute Bauamt be
schäftigte demnach eine ansehnliche Schar 
von Beamten, der Zahl nach 10, während z. 
B. in Prag 5—6, in Wien 7 Personen denselben 
Aufgabenkreis versahen. 

Die technische Leitung der Bauunterneh
mung, die Ausarbeitung der Baupläne und die 
Kontrolle ihrer Ausführung sowie die Aufgabe, 
die verschiedenen Arbeiten miteinander in 
Einklang zu bringen, waren in der Hand des 
Baumeisters vereinigt, der zu jener Zeit Konrad 
Erlinger (Magister la^cidarum, des Kaisers 
obrister Pawmaister) war. Sein Gehalt betrug 
wöchentlich 2 Goldgulden, belief sich also im 
Jahr auf ungefähr 100 Goldgulden, war also 
ebenso hoch wie das Gehalt Georgs von Tübin
gen, den König Sigismund 1418 zum Palastbau 
von Buda ins Land berief. Die Gehilfen des 
Baumeisters waren die Poliere (pallerius). Sie 
hat ten im mittelalterlichen Baubetrieb eigent
lich eine doppelte Rolle : teils eine technische, 
insofern sie sich ständig auf dem Baugelände 
unter den Arbeitern aufzuhalten hatten, dar
über wachend, dass die Arbeiten nach den Vor
stellungen des Meisters ausgeführt würden, an
dererseits eine organisatorische, indem sie auf 
die Disziplin der einzelnen Arbeitergruppen zu 
achten hatten. In Pressburg waren drei Poliere 
angestellt, vermutlich war jeder Gruppe von 
Facharbeitern — den Steinmetzen, Stein
hauern und Zimmerleuten — je ein Polier 
zugeteilt. 

Der Grossteil der Bauarbeit wurde von 
mehreren Arbeitsgruppen ausgeführt, und zwar 
— mit Ausnahme der Steinmetzen — unter der 
Führung besonderer Meister. Die Aufsicht 
über die Steinmetzgesellen (socius lapicida) 
hatte unmittelbar der Baumeister, ihre Zahl 
war von, Woche zu Woche gewissen Schwankun
gen ausgesetzt, was mit dem Rhythmus der 
Arbeiten im Zusammenhang stehen dürfte. 
Während der Sommerperiode bestand die 
kleinste Gruppe aus 32 Steinmetzgesellen, die 
grösste aus 40. Die Steinbrecher (fractor lapi-
dum) verrichteten ihre Arbeit unter der Auf
sicht ihres eigenen Meisters, eines Steinbrecher-
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meisters namens Prokop, ihre Zahl bewegte 
sich zwischen 28 und 42. Unter der Führung 
des Zimmerers (carpentarius) János arbeiteten 
6—13 Gesellen, mit dem Schmiedemeister 
(faber) Gilig aber in der Regel 4 Schmiede
gesellen. Maurer (murator) werden von der 
Baurechnung nicht besonders erwähnt, wahr
scheinlich weil im Mittelalter zwischen Stein
metzen und Maurer oft kein Unterschied ge
macht wurde. Bei einer Gelegenheit werden in 
der Rechnung z .B. fünf »lapicida« angeführt, die 
Maueraufführungsarbeit verrichteten (muratio). 

Die Zahl der aus den Leitern und Ausfüh
renden zusammengesetzten baulichen Fachar
beiter bewegte sich also zwischen 74 und 112, 
betrug jedoch durchschnittlich 90—100. Stän
dige Angestellte waren noch ein Böttcher 
(doleator) und ein Seiler (funifex) ; der erstere 
hatte die zur Kalklagerung notwendigen Trö
ge und Bottiche, letztere die Taue für die Auf
zugs Vorrichtungen herzustellen bzw. auszubes
sern. In der ersten Woche wird auch ein Maler 
erwähnt, der Bilder malte (ymagines), wahr
scheinlich handelte es sich von dem damals 
allbekannten Pressburger Maler Miklós Tegin-
ger. 

Damit kommen wir zur Frage der Baustoffe 
und jener Mittel, die eine Vorbedingung für die 
Betätigung der ganzen Arbeitsorganisation bil
deten und deren Beschaffung in den Wirkungs
kreis des administrativen Apparates gehörte. 
Von Steinkäufen spricht das Rechnungsjournal 
an einer einzigen Stelle : in der Woche vor dem 
11. April kaufte Meister Konrad Quader in 
»Mannsdorf«. Sicherlich ist Mannersdorf gemeint, 
das im Nordwesten von Brück liegt und von 
wo aus man im 15. Jahrhundert auch für den 
Wiener Dombau in grossen Mengen Steine 
beförderte. Der Transport dürfte grösstenteils 
auf dem Wasserweg — auf der Leitha und der 
Donau — während mehrerer Wochen abge
wickelt worden sein, worauf die häufige Er
wähnung der »Schiffe des Herrn Kaisers« 
schliessen lässt. Im Pressburger Gebiet gab es 
in den Steinbrüchen Steine, die sich lediglich 
zu rauhen Mauerwerk eigneten ; diese aber und 
das Bauholz kosteten nichts — da es sich 
um eine königliche Bauunternehmung handel
te — und wurden deshalb auch in der Baurech
nung nicht erwähnt. Den zum Kalkbrennen 
erforderlichen Kalkstein sowie Sand und andere 
Baustoffe (cimentum, arenam etc.) beförderten 
wöchentlich acht oder neun Wagen mit täglich 
je 10 Ladungen zur Baustelle. Vom Frühling 
bis Herbst 1434 verbrauchte man zu den Ar
beiten insgesamt 11 740 Wagen ! 

Der gebrannte Kalk wurde in grössere Bot
tiche (doleum) und kleinere Scheffel (scapha) 
gegossen. Die ersteren wurden bei dem Wiener 
Dombau »poting«, die letzteren »schaffei«, 
»scheffel« genannt. Beförderungsmittel war noch 
der »cubulus«, womit — laut Baurechnung 

— »Steine auf die Mauer befördert werden«. 
Von diesen drei verschiedenen Hilfsgeräten 
gibt die Baurechnung in den ersten zwei 
Wochen insgesamt 120 Stück an, in Wirklich
keit waren sicherlich noch mehr in Gebrauch. 
Transportmittel waren ausserdem die »portato-
riums«, von denen am 28. März und am 4. 
April 38 Stück angeschafft wurden, und am 18. 
April wurden zwanzig Schubkarren in Wien 
gekauft (saybtruhon). Weiterhin ist der zwei
rädrige Karren (biga) der Werkstätten erwähnt, 
mit dem man die zu behauenden bzw. bereits 
behauene Steine in die »Hütte« brachte oder 
aus ihr wegtrug. 

Stein und Kalk wurden mit Hilfe einer Auf
zugsvorrichtung auf die Mauer befördert, die 
»Tyratorium« genannt wurde. Ein aus besonders 
starken Balken gezimmertes Gerüst wurde oben 
auf der Mauer befestigt, wo gerade die Arbeit 
im Gang war, und der benötigte Baustoff 
wurde mittels der auf Rollen laufenden Seile 
emporgehoben. An allen Mauern, an denen 
gearbeitet wurde, waren solche Aufzüge in 
Betrieb. Die Schmiede stellten die Eisenbalken 
des Baues her, zu ihrer Arbeit wurden wöchent
lich 12—14 »mensura« Kohlen und 2—3 Zen
tner Eisen gekauft. Während des Sommers wur
den insgesamt 62 1/2 Zentner Eisen verbraucht 
(in Pressburg war der Wiener Zentner gebräuch
lich = 100 Pfund), was heute einem Gewicht 
von 35,075 Doppelzentner entspricht. 

Die für die Arbeit der Facharbeiter uner-
lässlichen Vorbereitungen wurden von den Tag-
löhnern (parvi laboratores) ausgeführt, die mit 
Hilfe der erwähnten Geräte arbeiteten. Drei 
Kategorien mit Tagelöhnen von je 12, 9 und 8 
Denaren sind angegeben. Ihre Arbeit bestand 
aus Handleistungen neben den Facharbeitern, 
Mörtelherstellung, Handhabung der Aufzugs
konstruktion, Gewinnung und Beförderung von 
Sand und Kalkstein. Bereits in der zweiten 
Woche werden 70, in der dritten 100 erwähnt, 
sodann konsolidiert sich ihre Zahl bei 120—130, 
zeitweise ist sie aber noch höher, wie z. B. in 
der Woche vom 17.—22. Mai, als sie die Höhe 
von 154 erreicht. 

Ziemlich wortkarg ist die Rechnung bezüglich 
der Frage, welchem Abschnitt der Pressburger 
Burg vom Frühling bis Herbst 1434 gebaut 
wurde. Soviel steht fest, dass die Arbeit an 
mehreren Mauern zugleich stattfand und dass 
man zum Teil an Gewölben (testudines) arbei
tete, zum Teil diese bereits vermauert hatte. 
Sicher ist jedenfalls, dass es sich nicht um den 
Bau der äusseren Burgmauer, also um Befesti
gungsarbeiten handelte, sondern.um den Bau 
des Palastes selbst. Identifikation und. Ein
passung der Daten in die Baugeschichte der 
Pressburger Burg ist — soweit als möglich — 
die Aufgabe der Kunsthistoriker. 

Die Löhne des Baubetriebs decken sich 
einerseits völlig mit dem in Pressburg derzeit 
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ausgebildeten Lohnsystem, andererseits mit 
den Arbeitslöhnen der Wiener Bauhütte in den 
Jahren von 1420. Der Wochenlohn der Meister 
betrug 1 Goldgulden (180 Wiener Denare —30 
Denare pro Tag), der Gesellen, des Bauschrei
bers und der beiden anderen administrativen 
Gehilfen 1/2 Pfund (120 Denare —20 Denare 
pro Tag), der Poliere 5 Schilling (150 Denare 
—25 Denare pro Tag), der Hüttenknechte 2 
Schilling (60 Denare —10 Denare pro Tag). 
Das war selbstverständlich der Sommerlohn, 
während der »Winterlohn« in der Regel um 
20 Prozent geringer war. Von den in ganz 
Europa, so auch in Ungarn, geläufigen periodi
schen Zuweisungen (Trinkgeld, Badegeld, 
Schlussgeld usw.) macht die Rechnung keine 
Erwähnung, da es wahrscheinlich lediglich 
die regelmässigen Löhne von Woche zu Woche 
aufzählt, die eventuellen Ergänzungen dürften 
im verlorengegangenen Teil der Rechnung auf
gezeichnet worden sein. Ein Teil der Stein
metzen erhielt seine Löhnung nicht in Wochen
lohn, sondern nach der geleisteten Arbeit. 
Das Gehalt der im Zeitlohn arbeitenden Ange
stellten — Meister und Gesellen — betrug in 
Silbergramme umgerechnet, 5—7,5 g, also im 
Durchschnitt 6,25 g, was den in Westeuropa 
zwischen 1425 und 1450 ausgezahlten im Durch
schnitt 6,53 Silbergramme betragenden Mauer-
und Zimmermannlöhnen entsprach. 

Die Pressburger königliche Bauhütte 
ist die grösste Arbeitsorganisation, die wir aus 
der ungarischen Architektur des Mittelalters 
bis heute kennen. Arbeiter und Angestellte 
mit nicht weniger als 25 Spezialfächern waren 
in ihr tätig, und die Organisation beschäftigte 
in ihren stillsten Zeiten 152, bei Hochbetrieb 
aber 288 Mann, — die ständige Angestelltenzahl 
bewegte sich zwischen 220—240. Als Vergleich 
soll angeführt werden, dass im Jahr der Bau
tätigkeit, also 1434, die Stadt Pressburg ins
gesamt 888 bürgerliche Haushalte zählte, wäh
rend die Zahl aller steuerzahlenden Handwerker 
nur 181 betrug ! Auch mit den Handwerks
gesellen zusammen zählte die gesamte Hand
werkerbevölkerung Pressburgs nicht mehr als 
250—260 Personen und noch immer blieb 
diese Zahl hinter der Arbeiterzahl der Bau
organisation zurück. (Die Gliederung der Bau
organisation und ihre innere Struktur veran
schaulichen die beiden Tafeln auf S. 328). 

Die Gesamtausgaben in der Rechnung erhal
ten gebliebenen 28 Wochen dauernden Periode 
belief sich auf 4227 Goldgulden und 59 Wiener 
Denare. Wenn man die vier dazwischenliegen
den fehlenden Wochen miteinberechnet (auf 
eine Woche entfielen durchschnittlich 150 Gold
gulden), betrugen die Oesamtkosten — von denen 
94,5% für Löhne ausgegeben wurden — der 
Arbeitsorganisation vom 8. März bis 16. Ok
tober 1434 4800 Goldgulden. (Steuereinnahmen 
der von allen Bürgern einbezahlten Steuern 

im selben Jahr : 2648 Goldgulden, die Gesamt
jahresauslagen des städtischen Haushalts im 
Jahre 1437: 5456 Goldgulden, Zolleinkünfte 
des durchgehenden Pressburger Aussenhandels-
verkehrs in den Jahren 1440/41 : 1081,4 Gold
gulden.) 

Welche Einkunftsquellen standen zur Dek-
kung einer so riesigen Summe zur Verfügung ? 
Genaue Daten besitzen wir aus einer etwas 
früheren Zeit, aus den Jahren 1430 und 1431. 
Wir haben keine Kunde über Einnahme
beträge, die unmittelbar aus der königlichen 
Schatzkammer eingelaufen wären. Doch wissen 
wir, dass der König im Jahre 1430 bei György 
und István Rozgonyi eine Anleihe von 7403 
Goldgulden machte »ad labores Posonienses«, 
wogegen er ihnen die Herrschaft über Sempte 
mit allen 12 Dörfen verpfändete. Zur selben 
zeit liess der König, nach der Errichtung der 
Pressburger Münze (März 1430) den gesamten, 
aus der Münzprägung und Münzeinlösung ein-
fliessenden Nutzen für den Bau der Burg zur 
Verfügung stellen. Laut Bescheinigung des 
Obergespans Rozgonyi, wurden bis 4. November 
1430 aus dieser Geldquelle 10 000 Goldgulden 
den Pressburger Arbeiten zugewendet. Auch 
in den folgenden Jahren wurden beträchtliche 
Summen aus dem Gewinn der Münzprägung 
für diese Zwecke behoben. Im Laufe von 1430/31 
flössen aus verschiedenen Quellen insgesamt 
25 497 Goldgulden zu Zwecken des Burgbaues 
ein. Dieser Umstand ist aber wiederum ein 
Zeichen dafür, dass die Bautätigkeit dieser 
Jahre um vieles grösser gewesen sein dürfte 
als 1434, als die gesamten Baukosten — wenn 
man die Winterauslagen als die Hälfte oder 
zwei Drittel der Sommerauslagen annimmt —-
beiläufig 7000—8000 Goldgulden betrugen. 

* 

Die Frage taucht von selbst auf : welchen 
Platz nimmt die königliche Bauhütte unter 
den zeitgenössischen Baubetriebsorganisationen 
ein, wie verhält sie sich zu der Baubetätigung 
der Zünfte einerseits und zu den allgemein 
bekannten Bauhütten der uns naheliegenden 
europäischen Länder andererseits ? 

Es ist eine seit langem umstrittene Frage, 
ob die grösseren mittelalterlichen Bauwerk
stätten Ungarns dem System der deutschen 
Bauhütten angehörten oder nicht. Wie bekannt, 
befindet sich unter den Satzungen des 1459 
abgehaltenen Regensburger Hüttenkongresses 
ein Artikel, wonach der von der Donau west
lich liegende Teil Ungarns der Wiener Haupt
hütte unterstand. Diejenigen die die Ansicht 
vertreten, das Hüttensystem hät te sich auch 
in Ungarn eingebürgert, berufen sich haupt
sächlich auf den erwähnten Artikel und ziehen 
aus den auf mittelalterlichen Kirchen und ande
ren Bauten gefundenen Steinmetzzeichen weit-
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gehende Folgerungen. Demgegenüber steht 
die auffallende Tatsache, dass kein einziger 
unmittelbarer Beweis, keine einzige inländische 
Angabe die These, dass sich Hüt ten in Ungarn 
betätigt hätten, unterstützt. Immerhin muss 
man den diesbezüglichen Teil der Regensburger 
Satzungen mit dem grössten Vorbehalt zur 
Kenntnis nehmen und dem Umstand Rechnung 
tragen, dass der Artikel _ gerade zu einer Zeit 
verfasst wurde, als die Österreichische Partei 
mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 
ihren Rechtsanspruch auf Ungarn gegenüber 
dem nationalen Königtum von Matthias zu 
beweisen suchte. Was aber die Steinmetzzeichen 
betrifft, so beweisen diese lediglich die Organi
siertheit der Arbeit. Die Organisation der 
Pressburger Werkstatt schliesst die Möglich
keit vollständig aus, dass wir mit einer Art 
Filiale der Wiener Haupthüt te zu tun hätten. 
Die unwiderlegbarsten Beweise aber werden 
erbracht durch die Person des Obergespans 
Rozgonyi, des »directors« der Bauarbeiten und 
des Beauftragten des Königs, János Kakas 
sowie durch die Tatsache, dass in ihrer Person 
die oberste Leitung der ganzen Arbeitsorgani
sation in den Händen des Königs vereinigt 
und der Bauleiter der »Baumeister des Kaisers« 
war. Das schliesst natürlich nicht die Über
nahme gewisser Baumethoden und die Beeinflus
sung von Kuns t -und Stilrichtungen aus. Durch 
die Pressburger Bauwerkstatt wird die Ansicht 
unterstützt, dass die königlichen Bauunter
nehmungen in Ungarn ihrem Charakter nach 
eher den französischen nahe stünden. Ähnlich 
der Entwicklung in Frankreich spielten auch bei 
uns die königlichen Werkstätten die führende 
Rolle in der Architektur, im Unterschied zur 
Entwicklung in Deutschland, wo infolge der 
politischen Zerrissenheit diese Rolle vom Bau
hüttensystem übernommen wurde. Demnach 
würde es sich als überflüssig erweisen, eigens 
Beweise dafür zu erbringen, dass zwischen der 
Bauwerkstätte und den Zünften überhaupt 
kein Zusammenhang bestand ; class liegt auf 
der Hand. Die Zunfthandwerker konnten gar 
nicht Anspruch darauf erheben, ihren Betäti
gungskreis auf die Monumentalbauten auszu
dehnen. 

Dennoch wollen wir versuchen Vergleiche 
zwischen dem Pressburger Burgbau und dem 
charakteristischen Gebiet des Zunftbauwesens, 
dem städtischen Hausbau, zu ziehen. Im Mittel
alter drücken die Hauspreise im allgemeinen 
die Baukosten eines Hauses aus, die man erhält, 
indem man vom Verkaufspreis den Preis des 
Grundstückes abzieht. Der Durchschnittspreis 
der besseren Häuser in der inneren Stadt betrug 
in den dreissiger Jahren des 15. Jahrhunderts 
in Pressburg 243 Goldgulden, in Buda beiläufig 
200—-600 Goldgulden. Grösser als diese waren 
die Paläste der reichsten Patrizier der Stadt 
und die der hohen Würdenträger, deren Preise 

häufig 1000 Gulden überstiegen ; 1403 betrug 
der Preis des grössten zweigeschossigen Pala
stes in Buda 10 000 Gulden. 

Vergleichen wir aber konkret die Proportio
nen der Pressburger Bautätigkeit mit den 
Baukosten eines grossen städtischen Bürger
hauses. Aus Sopron (Ödenburg) kennen wir 
ein aus dem Jahre 1520 stammendes .Kosten
verzeichnis. Von Ende März bis Ende Juli belief 
sich der für Arbeitslöhne und Baustoffe aus
gegebene Betrag auf 31 Goldgulden und 15 
Denare. Die Menge der verwendeten Baustoffe 
deutet an, dass es sich um den Bau eines grösse
ren Patrizierhauses gehandelt haben dürfte. 
Während der ganzen Sommerperiode kön
nen die Gesamtauslagen mit etwa 54 Gold
gulden beziffert werden, das bedeutet aber, dass 
der Pressburger Burgbau in seinen Proportio
nen ungefähr neunzigmal grösser war als der 
Bau eines grossen Bürgerhauses. 

Auf die Frage, wie sich der Pressburger 
Burgbau zu den in jener Zeit stattgefundenen 
grösseren baulichen Unternehmungen in Mittel-
Osteuropa verhielt, bieten sich zum Vergleich 
die Bauten des Wiener Stephansdomes und des 
Prager Veitdomes. Die Bauberichte des ersteren 
kennen wir aus den Jahren 1404—1430, jene 
des letzteren von 1372—1378. Vor allem muss 
bemerkt werden, dass beide Bauorganisationen 
in weitestem Mass mit dem der Pressburger 
Bauhütte übereinstimmen. Die administra
tive Leitung versahen in allen drei Fällen ähn
liche Bauämter, der Unterschied liegt nur darin, 
dass dieses Amt in Wien einer städtischen, in 
Prag einer kirchlichen, und in Pressburg einer 
königlichen Oberbehörde unterstand. Unter der 
Anleitung der Baumeister verrichten ähnliche 
Facharbeitergruppen die Arbeiten, beaufsich
tigt vom Polier oder von Polieren, und Fuhr
leute und Tagelöhner vervollständigen die 
Organisation. 

Die Jahresausgaben des Wiener Kirchenbaus 
bewegten sich zumeist zwischen 900—1200 
Pfund Denaren, der Jahresdurchschnitt der 
Jahre von 1404—1430 beträgt 941 Pfund 
Denare. Im folgenden vergleichen wir die Arbeits
organisation und die Ausgaben des Jahres 
1429 mit denen von Pressburg, als die Jahres
auslagen den Durchschnitt übertrafen und 1106 
Pfunde, 5 Schilling betrugen (nach Abzug der 
mit dem Weingarten der Kirche zusammen
hängenden Auslagen und einiger anderer mit dem 
Kirchenbau in gar keinem Zusammenhang 
stehenden Posten von der Endsumme. Auf 
ungarischen Goldgulden umgerechnet, ent
sprach dieser Betrag (damals waren 180 Wiener 
Denare einen Goldgulden wert) 1475 Goldgulden 
und 3 Schillingen. Es stellt sich also heraus, 
dass die jährlichen Kosten des Wiener Kirchen
baus — in einem Jahr, in dem den Durchschnitt 
übertreffender Betrag aufgewendet wurde — 
etwa 3 1 / 4 mal geringer waren als die Gesamt-
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kosten des Pressburger Baues allein während 
der Sömmerperiode ! — Der Vergleich der 
Angestelltenziffer der beiden Organisationen 
führt zu einem ähnlichen Resultat. In Wien 
bewegte sich die Zahl der Beschäftigten zwi
schen 41 und 86, in Pressburg zwischen 152 
und 288. Dieselben Proportionen erhalten wir 
wenn man die Arbeiterziffer der einzelnen 
Kategorien oder einzelne grössere Auslagepo
sten miteinander vergleicht (S. 334). Die 
inneren Verhältnisse der beiden Organisationen 
stimmen im allgemeinen überein, abgesehen 
von einigen Unterschieden wie beispielsweise 
im Fall der Löhne. In Wien wurden für die 
Löhne der Steinmetzwerkstatt 31 % (allerdings 
ist hier der Lohn der Taglöhner miteinberech-
net), während in Pressburg nur 19% der 
Gesamtkosten ausgezahlt. 

Vergleicht man den Prager Dombau mit dem 
Pressburger Burgbau, muss man sich vorerst 
den Umrechnungskurs der beiden verschiedenen 
Geldsorten vergegenwärtigen. Das Feinsilber
gewicht des Wiener Denars war 1434 0,25 
g. Der Mittelwert des Silbergewichts der 
Prager Groschen (Grossus) unter der Regie
rung Karls I., also auch in der Zeit des Dombaus, 
war 3,075 g. Das Verhältnis des Groschens zum 
Denar war also abgerundet 1 : 12. Der Beweis 
wird erbracht, wenn wir die Arbeitslöhne auf 
Grund dieser Umrechnung nebeneinander stel
len. (S. 335). Die Gesamtkosten des Prager 
Dombaus zwischen 1372 und 1378, betrugen 
5018 Schock, also ungefähr 20 072 ungarische 
Goldgulden, davon entfallen auf ein Jahr 3345 
Goldgulden. In Prag war eine schon wesentlich 
grössere Bauunternehmung tätig als in Wien, 
doch sind auch in diesem Fall die Kosten um 
30% geringer als in Pressburg. Zu einem ähn
lichen Resultat gelangen wir, wenn wir die 
einzelnen Arbeiterkategorien oder einzelnen 
Partialausgaben der beiden Baubetriebe neben
einander stellen. 

Nun versuchen wir die Frage zu klären, 
welche Zusammenhänge sich hinter der Press-
burger Bautätigkeit, die auch in europäischer 
Beziehung von bedeutendem Umfang war, 
verbergen. Diese Bautätigkeit übertrifft sogar 
um vieles das Durchschnittsniveau des sich 
unter der Regierung Sigismunds ini ganzen 
Lande lebhafter regenden baulichen Schaffens 
und ist zumindest gleichen Ranges mit den 

Abb, 1. Erste Seite der Baurechnung 

berühmten Budaer Bauarbeiten. Die Anzeichen 
deuten darauf, dass König Sigismund der Press -
burger Burg ganz besondere Beachtung schenkte 
und die dort geführten Arbeiten im Vorder
grund seines Interesses standen. Zur selben 
Zeit, in den Jahren um 1430 wurden die Arbei
ten am Burgpalast von Buda abgebrochen und 
die dortige Werkstätte löste sich auf. . 

Nach der Wahl Sigismunds zum römisch
deutschen König im Jahr 1410 banden ihn die 
Wirren der Religionsspaltung, die Konzile 
von Konstanz und Basel, die Hussitenkriege 
und seine 1433 endlich erfolgte Kaiserkrönung 
stets mehr an Deutschland. Seit 1420 hielt er 
sich, wenn er nach Ungarn kam, wesentlich 
weniger in Buda auf als in dem nahe bei 
Deutschland liegenden Pressburg. Es ist bezeich
nend, dass er in den zehn Jahren nach 1426 
kein einzigesmal in Buda war, während er seit 
März 1429 ein volles Jahr in Pressburg verbrach
te, um nach einem vierjährigen Aufenthalt in 
Deutschland und Italien, am 8. Oktober 1434 
erneut nach Pressburg zurückzukehren, wo 
er bis Mitte Januar 1435 blieb und noch im 
selben Jahr ungefähr 5 Monate abermals i n 
der königlichen Burg von Pressburg verbrachte. 

Dorthin berief er den Reichstag, dort er-
liess er sein Dekret von 8. März 1435 und dort 
hielt er Hof. Es versteht sich also von selbst, 
dass die Hintergründe für die grossartigen 
Pressburger Bauarbeiten hierin zu suchen sind: 
Sigismund beabsichtigte gegen Ende seiner Re
gierung in dem Deutschland näherliegenden 
Pressburg einen, dem Budaer Bau an Glanz 
in nichts nachstehenden kaiserlichen und unga
risch-königlichen Palast zu errichten. Das 
dürfte zugleich die Erklärung für den Abbruch 
der Arbeiten in Buda sein. Erwiese sich diese 
Hypothese als richtig — und alle Anzeichen 
sprechen dafür —, so besteht zwischen den 
Budaer und Pressburger Bauten die engste 
Verwandtschaft, da es sich um Unternehmen 
desselben Charakters und derselben Bedeu
tung handelte, die ein und dieselbe Absicht 
ins Leben gerufen hatte ; so hat der Press
burger Burgbau in gewissem Sinn in das Budaer 
Erbe angetreten. Die Bauwerkstatt des »Fri
schen Palastes« von Buda — über die keine 
schriftlichen Überlieferungen erhalten geblieben 
sind —-müssen wir uns als eine Analogie der 
Pressburger Bauwerkstatt vorstellen. 

Abb. 2. Verrechnungsseite des Pressburger Wein
zehntverzeichnisses aus dem Jahr 1436 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 
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F. TÓTH ROZSA 

GÓTIKUS KŐFARAGÓ MŰHELY 
MÁTYÁS KORÁBAN 

A nagy jelentőségű budavári ásatások 1948—52 között lezajlott szakaszában legnagyobb 
részben tisztázódott a középkori palota alaprajza. A felszínre került alapfalakon és in situ építészeti 
részleteken kívül — főleg feltöltési rétegekből — nagy mennyiségű épületplasztikai töredék látott 
napvilágot.1 

Tanulmányunkban ennek a mintegy 6000 töredéket számláló kőanyagnak egy kisebb 
csoportját: Mátyás király későgótikus palotaépítkezéseinek maradványait vizsgáljuk meg 
közelebbről. 

A budavári ásatásokat megelőzően a palota területéről előkerült emlékanyagnak igen 
kis százalékát tet te ki az a gótikus faragványcsoport, amelyet Mátyás király idejére datálhatunk. 
Amíg a feltárások nem hoztak nagyobb mennyiségű faragott töredéket felszínre, az időben közel
álló Zsigmond- és Mátyás-kori gótikus anyag megkülönböztetése is nehézséget jelentett. 1952-re 
a faragványok száma közel megtízszereződött s lehetségessé vált a XV. század második feléből 
származó csoport szétválasztása. Az egész ásatási kőlelet-anyagnak mintegy öt százalékát teszik 
ki a Mátyás király idejéből származó finomszemcséjű puhamészkőből készült, aprólékos, gondos 
kidolgozású kövek. Felismerésüket megkönnyítette az, hogy faragásmódjukat a legkésőbbi 
gótika félreismerhetetlen jegyei fémjelzik. 

Azok a töredékek, amelyekkel dolgozatunkban közelebbről foglalkozunk, egytől egyig 
feltöltési rétegekből kerültek elő, másodlagos helyen. Azonban megállapítható, hogy a későgótikus 
palota törmelékanyagát pusztulás vagy lebontás után nem vihették messzire eredeti helyétől. 
Ui. feltűnő jelenség az, hogy a szóban forgó töredékek kevés kivétellel a középkori palota Dunára 
néző, keleti szárnyának területén kerültek felszínre. Közelebbről : főként a kápolna környéki 
„Külső támpillér" és „Nagyudvar" elnevezésű ásatási területen. I t t látott napvilágot a nagy
tömegű finoman profilált bordatöredék, nyíláskeret és egyéb építészeti részlet maradványa. 

A Mátyás-kori gótikus anyag két részre osztható. Az első csoportba az olyan töredékeket 
soroltuk, amelyek részleteikben kevéssé jellegzetesek, járulékos díszítményként engedelmesen 
beleolvadnak a későgótika általános formakincsébe. Ide tartoznak az egyszerű profilvonalú, de 
külső formában díszes: kúszólevelekkel, keresztvirágokkal ékes fiálék, baldachinok, féloszlop
fők, konzolok stb. A második csoportot alkotó töredékek legnagyobb része már önmagában, 
rekonstrukció nélkül is beszédes. Ide a jellegzetes műhelygyakorlatra valló markáns profilrajzú 
faragványokat gyűjtöttük össze, olyan darabokat, amelyek az összehasonlításra biztosabb alapot 
nyújtanak. A rekonstrukciós kísérletek folyamán a második csoport töredékeinek összeillesztésé
vel pálcaműves ajtó- és ablakkeretek alakultak ki. Ezek stílusban és faragásmódban az azonos 
lelőhelyú boltozati bordákkal szoros rokonságot mutatnak.2 

A kettéválasztás esetleg a királyi műhely különböző csoportjainak munkásságát jelzi,3 

de mindenképpen indokolt a feldolgozás mechanizmusa szempontjából is. Ugyanis az ásatási 
anyag töredékessége miatt arra kellett törekednünk, hogy rekonstruálni tudjunk bizonyos épí
tészeti egységeket (ajtókat, ablakokat stb.). Az első csoportba tartozó faragványok lehetnek ajtó
vagy a blaktimpan, szobor feletti baldachin, boltozatot vagy szobrot tartó gyámkő, kandalló
dekoráció stb. részei. Egyszóval a rekonstrukcióra az egyes részletek többféle — és ennek követ
keztében kevéssé megbízható -— megoldásokat nyújtanak. Mivel a töredékes anyaghoz csak az 
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analógiás profilvizsgálat módszerével nyúlhatunk, erre a célra a második csoport töredékei nyúj
tanak módot, amelyek legkisebb részletükben is egyértelműen elárulják eredeti funkciójukat és 
rekonstrukciójuk eredeti felépítésüket a legnagyobb valószínűséggel megközelíti. 

Az a tény, hogy a kutatásokat a rekonstrukciók elkészítése előtt indítottuk el, arra kény-
szerített, hogy a töredékek legapróbb részleteit is szemügyre vegyük. Vizsgálódásunk folyamán 
kiderült, hogy az iskola- és műhelykapcsolatok megállapítására a profilanalízis igen alkalmas, 
mert míg a tervező kőfaragómesterek nagyobb építészeti egységek alkotásánál újdonságra töre
kedtek, addig az elhanyagolható részleteknél (pl. profil) leggyakrabban megőrizték a vérükbe 

l .kép . A pesti Belvárosi templom oratórium-ajtaja 2. kép. A budavári Nagyudvar ásatási területen 
felszínre került ajtókeret. Várnai Dezső 

rekonstrukciój a 

3. kép. A pesti Belvárosi templom oratórium
ajtajának profilja 

4. kép. A nagyudvari ajtókeret profilja 
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ivódott műhelygyakorlatot. Különösen érvényes ez a tárgyalandó későgótikus korszakban, 
amelyre éppen a részletformák komplikált megoldása jellemző. Ezzel magyarázható, hogy a 
budavári töredékek külföldön és Magyarországon felkutatott részletanalógiái nemcsak a késő
gótika internacionális formakincsére utalnak, hanem szorosabb kapcsolatokra is engednek követ- J 
keztetni. 

A továbbiakban a második csoport három rekonstruált nyíláskeretével foglalkozunk. 
Művészeti kapcsolataik kiderítése kettős célt szolgál. A párhuzamok segítségével egyrészt képet 
alkothatunk : milyen jellegű volt a palotaépítkezés utolsó, már-már a reneszánsz árnyékában 
meghúzódó építészeti korszaka, másrészt a központi jelentőségű királyi műhely széles hatásköré
nek egy sugarát is nyomon követhetjük. 

Első helyen azt az ajtókeretet említjük meg, amelynek bal felső sarokköve (11. kép) 
a Nagyudvaron került felszínre.4 Rekonstrukciója a lábazati megoldás kivételével minden 
ízében hitelesnek mondható : gyámköves, gazdagon átmetsződő pálcaműves kapu (2. kép). 
A későgótikában általánosan elterjedt gyámköves típus leggazdagabb változatát képviseli, amely 
szórványosan a XV. század hetvenes évei körül jelenik meg. A sarokgyámkő elágazásoknál az 
egyes függőleges tagozatok mintegy tehetetlenül továbbfolytatják útjukat, míg a gyámkŐ vonalát 
követők lépcsőzetesen egymás mögött elágaznak.5 Az áthatások és a gyémántmetszéses találkozás
pontok megoldása nagy gyakorlatot, precíz térbeli tájékozódást árul el egykori mesteréről. A keret 
profiljának (4. kép) belső vonala konvencionális : két horony és ferde élszedet között körtetag 
—- ellenben a külső oldal hármas ékalakban állított lemeztagjai műhelysajátosságot sejtetnek. 
Ezek a csonka „fecskefarkas", a keret homloksíkjára merőleges lemeztagok hozzák létre a met
széspontoknál a jellegzetes gyémántmetszéses faragást. 

A nagyudvari ajtókerethez hasonló stílusú az az ablakkeret, amelynek töredékeit a Külső 
támpillérnél hozta felszínre az ásatás (5. kép).6 A később ismertetendő analógia alapján készült 
rekonstrukció nyomán háromosztatú pálcaműves ablak alakult ki, egyenes szemöldökkővel. 
A középosztó profiljában (13. kép) és a keretköveken a fecskefarkas profilelemnek gazdagabb, 
teljes példáját találjuk meg. Szerencsésen előkerült egy lábazati töredék is, gyémántmetszéses 
faragású dobbal. A formák rokonsága alapján nem kétséges, hogy a nagyudvari ajtó és a Külső 
támpillér ablakkerete azonos épület vagy helyiség díszítő részlete volt. 

Harmadik helyen olyan ablakkeretet említünk meg, amely már az ásatások előtt is ismert 
volt. A Halászbástya Kőtár régi anyagában ragadta meg figyelmünket az a vakmérműves díszí
tésű szemöldökko (10. kép), amelyről az osztók pálcatagos felső indításai árulják el, hogy egykor 
kétosztatú ablakhoz tartozott. Horváth Henrik katalógusában a kő lelőhelyét a várpalota terü
letén jelöli meg.7 A szemöldökko vakmérműves díszítését négyzetes mezők alkotják, amelyeknek 
sarkait átlósan félkörök kötik össze. Az így keletkezett háló belső síkjait három- és négylevelek 
töltik ki. A lábazati részletek rekonstruálására közelebbi támpont híján a legegyszerűbb megoldásra 
szorítkoztunk. A szemöldökko kiegészítésének mintájául a kolozsvá ri ferences kolostor egyik 
ablaka szolgált. 

A három építészeti részlet egy műhely kezemunkájára vall, azonos időben készült. De 
mikor? 

Mátyás király palotájának reneszánsz építkezései a kutatások mai állása szerint nagyobb 
mértékben 1476 — Beatrixszal kötött házasságának éve — után indultak meg.8 Kézenfekvő lenne 
az a feltételezés, hogy gótikus építkezései már az említett időpont előtt lezajlottak. Ennek a hipo
tézisnek ellentmondani látszik az ismertetett építészeti anyag formai vizsgálata. A magyar
országi XV. század végi anyag ismeretében a három nyíláskeretet és a bordatípusokat nyugodt 
lelkiismerettel a XV. század utolsó évtizedére vagy a XVI. század elejére datálnánk, ha bizonyos 
körülmények nem késztetnének megfontolásra. Elsősorban az, hogy bár Magyarországon ezek 
a formák a századforduló körül terjednek el, a király építkezése időben ezeket megelőzhette, sőt 
mint később látni fogjuk, a formák nagy részét éppen Buda közvetítette az ország többi része felé. 
A későgótikus építészeti részletek nem datálhatok I I . Ulászló idejére azért sem, mert a pálca-
műves csoporttal rokon nagy mennyiségű bordatöredék nagyszabású boltozási munkákra, kiter
jedt építkezésre vall, ami csak Mátyás király idejében képzelhető el. 
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5. kép. A budavári ásatások Külső támpillér lelőhelyén kiásott ablakkeret. Ilosfai József rekonstrukciója 

A nyíláskeretek készítési idejének meghatározásához segít az, hogy az első helyen emlí
tet t lépcsőzetes bélletű pálcaműves kaputípus közeli párhuzamát éppen azokon a helyeken talál
juk meg, ahol Mátyás király csehországi hadjárata alkalmával és azt követőleg gyakran megfor
dult. A XV. században a cseh koronához tartozott Szilézia és vele együtt Lausitz is. Amikor 
Mátyást cseh királlyá választották, ez utóbbi két tartomány is birodalmához csatlakozott (1469). 
Szilézia fővárosában, Boroszlóban a nagyszabású városházépítkezést éppen a Mátyás uralmával 
kapcsolatos nyugalmasabb közállapotok tették lehetővé.9 

A boroszlói városháza több évszázados építéstörténetének legfontosabb szakaszában 
— 1469 után — épült az emeleti pompás háromhajós nagyterem : a Remter déli hajója és a 
helyiség dekorációja. A feljegyzések és a terem zárókövein található évszámok tanúsága szerint 
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6. kép. A kolozsvári (cluji) ferences kolostor ebédlőtermének egyik ablaka. 
Lux Kálmán felmérése és kiegészítése -~, 

az építkezés 1471-ben indult meg és 1481-ben fejeződött be.10 A terem nyíláskereteinek díszítése 
keltette fel a figyelmünket. A Remterből a szomszédos főpolgármesteri szobába vezető ajtó 
timpanonjában Mátyás király címere tűnik fel, ami azt bizonyítja, hogy a királynak az építkezés
hez is köze volt. A timpanont két oldalt fiálék és gazdag faragású oszlopok keretezik, a belső 
keretet pedig gazdag lépcsőzetes pálcaműves ajtó képezi ; a budavári nagyudvari 
nyíláskeret lépcsősen elágazó gyámköves megoldásának meggyőző párhuzama. Az analógia 
helyességét még alátámasztja az, hogy az áthatásoknál a gyémántmetszést alkotó fecskefarkas 
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tagozatokat is megtaláljuk. Hasonló típust képviselnek a Remterből a Fürstensaalba és az utóbbi
ból a főpolgármesteri szobába vezető ajtók. 

A részletformák azonossága alapján nem látszik túlzottnak az a feltevés, hogy a boroszlói 
városháza és a budai várpalota XV. század második felében lezajlott építkezése valamilyen 
módon kapcsolatban volt egymással. A közvetlen formaátvételre könnyen nyílhatott lehetőség: 
Mátyás király kíséretével együtt éppen azokban az években tartózkodott huzamosabb ideig 
Szilézia fővárosában, amikor az építkezés a legnagyobb lendülettel folyt. 

A boroszlói nyíláskeretek 1471 és 1481 között készültek, a budaiakat nagy valószínűség
gel az 1470—80-as évekre datálhatjuk. 

Még it t megemlítjük azt, hogy a boroszlói városháza nem először merül fel a budavári 
palotaépítkezésekkel kapcsolatban. Várnai Dezső hívta fel a figyelmet arra, hogy a budai vár
kápolna altemplomának bordatípusa a boroszlói városháza boltozati bordái között is megtalál
ható.11 

A sziléziai formák kisugárzását és a budai építészeti részletek újabb párhuzamát fedez
hetjük fel a Lausitz tartománybeli görlitzi városháza bejárati lépcsője melletti kapun — saját
ságos módon — ismét Mátyás-címeres faragvány alatt. 

A magyarországi anyagnak a budavári későgótikus faragványok második csoportjával 
való összehasonlítása során arra a meglepő eredményre kellett jutnunk, hogy a párhuzamok 
keresése a középkori Felvidék gazdag építészeti alkotásainál úgyszólván csődöt mond. Az analógiás 
szálak sokkal inkább keleti irányba vonzzák a figyelmet. 

Kelet felé nem kellett messzire mennünk, hogy a budavári királyi műhely nyomait meg
találjuk. A pesti Belvárosi templom északi és déli kapuja a lépcsőzetes bélletú pálcaműves kapu
típus talán legtökéletesebben kivitelezett magyarországi példája (8. kép) — ugyanazzal a techni
kai biztonsággal készült, amit a nagy udvari töredéken is megcsodálhatunk. Közvetlen műhely
kapcsolatra azonban inkább a Belvárosi templom oratórium-ajtajának kiképzése mutat (1. kép). 
Első rátekintésre ez utóbbinak a nagyudvari kapuval való összevetése nem látszik meggyőzőnek 
azért, mert az oratórium bejáratának szemöldökköve gazdagabb, komplikáltabb kivitelű. Azonban 
a két alkotás keresztmetszeti rajzát (3—4. kép) szemügyre véve feltűnik, hogy profilrajzuk — 
attól a lényegtelen különbségtől eltekintve, hogy egyiknél a körtetag helyét pálca foglalja el — 
teljesen azonos. Lux Kálmán az északi és a déli bejáratokat és az oratórium ajtaját az 1470 körül 
lezajlott bővítési munkákhoz kapcsolja.12 Az építkezések időpontját még közelebbről segít meg
határozni az az oklevél, amely szerint 1482-ben a pesti céhek oltárokat kérnek a maguk számára.13 

Az új oltárok emelése valószínűleg akkor vált lehetségessé, amikor a kapuk építésével egyidejűen 
a templomot oldalkápolnákkal bővítették ki. A kapuk nem sokkal 1482 előtt, a budavári királyi 
kőfaragó műhely közreműködésével készülhettek. 

A formai vizsgálatok Kolozsvárott két nevezetes középkori épületnél kiterjedt rokonsági 
kapcsolatokat mutat tak a budavári anyaggal. Az egyik a Farkas utcai templom, a másik a feren
cesek óvári klastroma. A budai nagyudvari kapu pálcaműves felépítésének és vele együtt a profil-
vonal megoldásának közeli kapcsolatokra utaló rokona a kolozsvári Farkas utcai templom nyu
gati kapuja (7. kép).14 A fecskefarkas profilelemnek a hornyokban egy-egy pálcával bővített 
változata nemcsak a Külső támpillér ablakának (5. kép) kizárólagos specialitása, hanem az 
impozáns kolozsvári kettős kapu profilornamentikájának is része. 

Az óvári klastrom részletformáiban a budavári építészeti részletek minden egyes darabja 
analógiára talál. A nagyudvari kapu a kolozsvári refektórium bejáratával (18. kép) azonos 
felépítésű. A Külső támpillér ablakkeretét éppen annak a frappáns profilanalógiának (6. kép) a 
segítségével sikerült rekonstruálni, amelyet ugyancsak a ferences kolostor refektóriumának egyik 
ablakán sikerült felfedezni (13—14. kép). Ugyanitt az ebédlőteremben elhelyezett felolvasó fülke 
egyik részletével kapcsolatban említjük meg az eddig kevesebb figyelemre méltatott Halász
bástya kőtári ablakkeretet. A szemöldökkő vakmérműves ornamentikájának azonos vonalvezetésű 
párhuzamát a kolozsvári felolvasó fülke mennyezetén találjuk meg (9—10. kép). Az analógia 
alapját képező motívum a későgótika díszítménytárának elterjedt kelléke. Megtaláljuk a XV. szá
zad végén, a XVI. század elején Észak-Olaszországtól Észak-Németországig, önmagában nem is 
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. 
7. kép. A kolozsvári (cluji) Farkas utcai templom nyugati bejárata. Lux Kálmán felmérése ós 

rekonstrukciója 

tekinthetnénk megbízhatónak, ha a fülke egyéb részletein nem találnánk meg ismét a sokat 
emlegetett feoskefarkas tagozatot. 

A részletes összehasonlítás tehát arra az eredményre vezetett, hogy a budai, 1470—80 
körül működő kőfaragó műhely sajátos formái Kolozsvár későgótikus alkotásain is megjelennek. 
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8. kép. A pesti Belvárosi templom déli kapuja. Lux Kálmán felmérése és rekonstrukciója 

Vajon a történeti, okleveles adatok, az eddigi kutatások megengedik-e azt a feltételezést, hogy 
a szoros rokonságot műhelykapcsolattal magyarázzuk? 

A kolozsvári Farkas utcai templom építésének körülményeit értékes adatokat őrző okleve
lek világítják meg, amelyek alapján magyarországi viszonylatban ritka részletességgel ismerhet
jük meg építéstörténetét.15 
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9. kép. Felolvasó fülke mennyezete a kolozsvári (cluji) ferences kolostor ebédlőtermében 

1486-ban Szabó Ambrus kolozsvári bíró és a kolozsvári városi tanács Mátyás király és 
Báthori István erdélyi vajda kívánságára a kolozsvári Farkas utcában telket adományoz a feren
ces szerzeteseknek kolostorépítés céljára.16 1487-ben a király Bécsújhelyről azt írja a városi tanács- ~T 
nak, hogy az obszerváns ferencesek építkezését támogassák.17 Az 1490-es évből maradt fenn az 
építkezésre vonatkozó legfontosabb adat.18 Ez évben Visegrádról keltezett oklevelében Mátyás 
király közli Tharcsay Márton erdélyi sókamara bíróval, hogy a segítségét kívánja igénybevenni 
a kolozsvári ferences kolostor építésénél. Egyben közli, hogy Fráter Joannes testvért társaival 
együtt Kolozsvárra küldi, hogy az építkezés irányítását átvegyék. 

Fráter Joannesszel, a király által küldött építész személyével kapcsolatban — azon túl, 
hogy a Farkas utcai munkákat irányította — semmi bizonyosat nem tudunk. A fenti oklevél
ből csak az derül ki, hogy az építész szerzetes, méghozzá legnagyobb valószínűség szerint ferences 
barát volt. 

A budavári faragványok Kolozsvár felé mutató műhelykapcsolatainak tisztázására kivá
lóan alkalmasnak bizonyul Fráter Joannes, a király bizalmát bíró szerzetes építész, akinek mun
kásságát a király úgy ismerhette meg legjobban, hogy az a királyi építkezéseknél, a budai műhely
ben dolgozott, de legalábbis annak munkásságát behatóan ismerte. 

A kolozsvári Farkas utcai templom alaprajzilag a szigorúan egyszerű obszerváns típust \ 
képviseli, amely főként Ausztriában a Kapisztrán János megjelenését követő évtizedekben ter
jedt el.19 Ezek a templomok puritán egy szer üségűek, gazdagabb dekorációra csak ott került sor, 
ahol a kolostortemplom nem csupán közadakozásból, hanem gazdagabb mecénás támogatásával 
készült. A díszesebb kivitelű példáknál rendesen kiderül, hogy a király vagy valamely főúr 
saját építőmesterét állította az építkezés szolgálatába. Példaként az ausztriai katzelsdorfi 
1460 körül épült obszerváns templomot említjük, ahol az egyszerű, az előírásoknak megfelelő 
épület plasztikai dekorációját I I I . Frigyes udvari építőmestere, Peter Pusikas készítette.20 

A kolozsvári Farkas utcai templom sajátos boltozati rendszerét, a részletformák magas 
színvonalú megoldását hasonlóképpen királyi építőmester, Fráter Joannes közreműködése indo
kolja. -+-*-

Fráter Joannesnek a királyi műhellyel való kapcsolatára Entz Géza is rámutatott , aki 
a Farkas utcai templomról írott kiváló monográfiájában számolt az udvari építkezések hatásával.21 

Nagy Zoltán ugyancsak felvetette a szerzetes építésznek mint királyi építőmesternek kérdését, 
és az építészeti anyag vizsgálata nyomán egy gyámkő-analógia alapján, amely a kolozsvári Farkas 
utcai templomot, Vajdahunyadot és egy, a visegrádi ásatásnál felszínre került konzolt köt össze, a 
mester visegrádi működését tételezi fel.22 Azokkal a kritikákkal, amelyek a fenti hipotézist 
elítélik,23 lényegében egyetértünk azért, mert amikor a budavári—visegrádi ásatások későgótikus 
anyagának összehasonlítását végeztük, feltűnt, hogy milyen kevés hasonló vonást tudtunk felfedezni. 

Még egy kérdés megoldása áll előttünk : hogyan került a kolozsvári ferences kolostor 
a budai műhely hatáskörébe? 
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10. kép. Budavári ablakkeret a Halászbástya Kőtárból. Horler Ferenc felmérése és rekonstrukciója 
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11. kép. A budavári Nagyudvar ásatási területen felszínre 
került ajtókeret-sarok 

12. kép . Részlet a kolozsvári (cluji) Farkas utcai templom nyugati kapujáról 



13. kép. A budavári Külső támpillér lelőhelyen 
felszínre került keretkövek profilja 

14. kép. A kolozsvári (cluji) ferences kolostor ebédlő-
termének ablakprofilja 

Az óvári ferences (1725 előtt domonkos) klastrommal kapcsolatban nem áll rendelkezé
sünkre olyan oklevél, amely építészét megnevezné. 1428-ból való első okleveles említése.24 Hunyadi 
János 1455-ben a zárda építésének folytatására évenként 50 forint ára sót adományozott.25 Polnár 
Gábor boszniai püspök és kolozsmonostori apát 1500 körül kelt végrendeletében pénzt hagyott 
a templom hajójának boltozására.26 Ez a legutóbbi okleveles adat az egyetlen, amely a ferences 
kolostornak azokra a részleteire vonatkoztatható, amelyeket fentebb részletesen ismertettünk. 

Entz Géza, aki Fráter Joannesnek a Farkas utcai építkezés utáni működését kutat ta, a 
templom boltozati rendszerének speciális megoldását az óvári ferences kolostor templomában is 
megtalálta.27 A két épület részletformáinak azonossága erősíti meg azt a feltevést, hogy a ferences 
kolostor ebédlőtermének mestere is Fráter Joannes volt, aki a Farkas utcai munkák zömének 
befejezése után, 1500 körül itt folytatta működését. Entz Géza sikeres kutatási eredményéhez 
csak annyit szeretnénk még hozzátenni, hogy a részletformák profilvizsgálata feltevését a leg
nagyobb mértékben alátámasztja. Csak egy pillantást kell vetnünk a Farkas utcai templom nyu
gati ajtajának és a ferences kolostor refektórium-ajtajának keresztmetszetére (15—16. kép) 
ahhoz, hogy megállapítsuk : a kettő azonos mester alkotása. 

15. kép. A kolozsvári (cluji) Farkas utcai templom 
nyugati bejáratának profilja 

16. kép. A kolozsvári (cluji) ferences kolostor 
ebédlőterem-ajtajának profilja 
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17. kép. A kolozsvári 
(cluji) Farkas utcai 
templom nyugati 
kapujának mai állapota 

Az a körülmény, hogy a Farkas 
utcai templom és a ferences kolostor 1500 
körüli építkezését azonos személy irányította, 
megmagyarázza azokat a rokonsági szálakat 
is, amelyek a budai várásatás későgótikus 
anyagát a kolozsvári ebédlőterem részletei
vel összefűzik. 

A budavári ásatás töredékes emlék
anyagának egy része, mint a bemutatott 
példákon láttuk, rekonstruálható bizonyos 
kisebb építészeti egységekké. Azonban ez I 
még nem jelenti azt, hogy egy-egy össze
állított ajtó, ablak vagy egyéb részlet alap
ján fogalmunk lenne az építkezés tér- és 
aránybeli összefüggéseiről, egy-egy terem 
vagy épületrész külső vagy belső képéről. 
Azonban az a körülmény, hogy a kolozs
vári ferences kolostor részletformái oly közel 
állnak a budavári anyaghoz, a budai épít
kezések nagyobb összefüggéseinek megisme
réséhez is közelebb visz bennünket. Ahol a 
részletformák azonosak, ott az építkezés 
egészének hasonlóságát is feltehetjük. Ezt I 
a hipotézist alátámasztja körülmény, 

18. kép. A kolozsvári (cluji) ferences kolostor 
ebédlőtermének bejárata 
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hogy a kolozsvári ferences kolostor ebédlőterme nemcsak részleteiben, hanem szerkezetében is 
rokon a budavári palotának az ásatások nyomán felszínre került maradványaival. 

A budavári déli nagycsarnok28 és az óvári refektórium keresztmetszetében feltűnően 
azonos vonások mutatkoznak. Mindkét helyen tégladongás alsó helyiséget találunk, 
amelyet — Budán kettő, Kolozsvárott egy — a felső kéthajós helyiség boltozatát tartó pillér 
tör keresztül. 

A budavári déli nagycsarnok a XV. század első felében épült, a kolozsvári refektórium 
szerkezeti része nagy valószínűséggel (falak, pillérek, a két egymás feletti helyiséget elválasztó 
dongaboltozat és födém) a néhány évtizeddel később Hunyadi János pártfogásával 1455 körül 
lezajlott építkezésekhez kapcsolható. A refektóriumnak csak részletfaragványai és boltozata 
készül 1500 táján.29 A déli nagycsarnok ós a kolozsvári refektórium szerkezeti kapcsolatai fel
tehetően még a XV. század közepe tájáról datálódnak, a mecénás Hunyadi János kormányzóságá
nak idejéből. Nem valószínűtlen, hogy az ő személyes kívánságát követve tartot ta szem előtt a 
kolozsvári refektórium építésze a budavári példát. 

Bizonyos ellentmondást fedezhetnénk fel abban, hogy a két épület között még a XV. 
század közepéről származó rokon vonásokat a Mátyás-kori XV. század végi palota formáira 
nézve tartjuk jellegzeteseknek. Pedig éppen itt rejlik a kapcsolat lényege, mert a Mátyás-kori 
építkezések idején már nemigen emelte!7: alapjában terjedelmes épületszárnyakat,30 hanem — a 

19. kép. A kolozsvári (cluji) ferences kolostor ebédlőtermének keresztmetszete 
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kolozsvári ferences kolostorhoz hasonlóan — a korábbi, Nagy Lajos-kori, vagy esetleg befejezet
lenül maradt Zsigmond-kori traktusokat boltozták, illetve átboltozták, épületplasztikai díszí
téssel látták el. 

Végezetül tanulmányunk építészettörténeti eredményeit röviden a következőkben foglal
hatjuk össze : A XV. század második felében, az 1470-es években a budavári palota reneszánsz 
építkezéseit közvetlenül megelőzően valószínűleg délkelet-németországi (Szilézia, Lausitz) hatá
sok nyomán az épületplasztikában az ajtó-, ablakkeretek díszítésére gazdag későgótikus pálca
műves stílus honosodott meg. Ugyanekkor a palota keleti szárnyának jelentős részét új háló
boltozattal lát ták el. Az építkezést végző műhely formakincsét megtalálhatjuk a pesti Belvárosi 
templom 1480 körül épült részletein (északi, déli kapu, oratórium-ajtó). Ugyancsak a budavári 
műhellyel való közvetlen kapcsolatra utalnak a Fráter Joannes munkásságához köthető kolozs
vári Farkas utcai templom és a ferences kolostor egyes részletei. 
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RÓZSA F. TÓTH 

GOTISCHE S T E I N M E T Z W E R K S T A T T I N D E R Z E I T 

D E S K Ö N I G S M A T T H I A S 

Durch die in den Jahren 1948—1952 in der 
Burg von Buda unternommenen bedeutsamen 
Ausgrabungen wurde zum Teil der Grundriss 
des seit langem der Vernichtung anheim
gefallenen mittelalterlichen königlichen Pala
stes geklärt. Ausser den auf gedeckten Grund
mauern und den »in situ« Bauteilen waren eine 
grosse Menge bauplastischer Fragmente zutage 
gekommen. Diese Studie befasst sich mit den 
Steinüberresten aus dem spätgotischen Palast 
des Königs Matthias, die eine kleinere selb
ständige Gruppe in dem geborgenen Fund
bestand der Ausgrabung bilden. 

Die Zahl der spätgotischen Werksteine aus 
der Regierungszeit Matthias' ist verhältnis
mässig gering und beträgt etwa 5 % des gesam
ten Steinfundmaterials der Ausgrabung. Die 
Datierung und Wertung der Werksteine war mit 
grossen Schwierigkeiten verbunden, da sie 
ausnahmslos aus Aufschüttungsschichten, also 
an Sekundärorten, zum Vorschein gekommen 
sind. Es konnte jedoch festgestellt werden, das 
der Trümmerschutt nach dem Verfall oder 
Abbau des Palastes nicht weit von seinem ur
sprünglichem Platz weggetragen, wurde. Die 
später zu besprechenden Fragmente kamen 
nämlich mit einigen wenigen Ausnahmen im 
Osttrakt des mittelalterlichen Palastes zum 
Vorschein und waren einst wahrscheinlich in 
der Umgebung der königlichen Kapelle ein
gebaut. Während der Verarbeitung konnten wir 
nur jene spätgotischen Werksteine näher unter
suchen, die ihre ursprüngliche Funktion ein
deutig verrieten : indem sie sich zur Rekonstruk
tion von architektonischen Einheiten eigneten. 
Aus den Fragmenten gelang es uns, Fenster -
und Türeinfassungen zu rekonstruieren. Nach 
eingehender Prüfung ihrer Profile werden wir 
im weiteren Parallele ziehen, mit deren Hilfe 
wir vom Charakter des spätgotischen Palastbaus 
von Buda eine Vorstellung geben können. 

An dem als »Grosshof« benannten Grabungs-
gelände kam der linke obere Steinsturz einer 
Tür mit Kragstein und geradem Sturz zum 
Vorschein (Abb. 11). Bis auf die Sockellösung 
kann die Rekonstruktion als durchaus glaub
würdig angesehen werden (Abb. 2). Kennzeich
nend für das Umrahmungsprofil ist, dass die 
an der äusseren Seite der Umrahmung in drei
facher Keilform angeordneten Plattenglieder 
von der Form eines »gestutzten Schwalben
schwanzes« eine Eigenart den Werkstatt 
vermuten lassen (Abb. 4). 

Beim »äusseren Stützpfeiler« kam eine Fen
sterumrahmung ähnlichen Stils zum Vorschein 
(Abb. 5). Im Profil des Mittelpfostens finden 

wir das »Schwalbenschwanz«element wieder. Die 
Verwandtschaft der Formen lässt keinen Zweifel 
darüber bestehen, dass die schon genannten 
beiden Öffnungsrahmen Dekorationsteile dessel
ben Gebäudes oder Saales gewesen sind. 

Derselben Gruppe gehört eines der mit 
Blendmasswerk verzierten Fenstersturzteile in 
der Glyptothek der Fischerbastei an, einstmal 
ein Teil eines zweigliedrigen Fensters (Abb. 10). 
Der Stilcharakter der drei Einfassungen lässt 
die Arbeit derselben Werkstatt erkennen, ihre 
Entstehungszeit fällt zusammen, lediglich die 
Frage des Zeitpunkts bleibt offen. 

Die Renaissancebauten des königlichen Pa
lastes von Matthias wurden, gemäss dem heuti
gen Stand der Forschung nach 1476 begonnen. 
Die spätgotischen baulichen Unternehmungen, 
deren Erinnerung von den Öffnungsrahmungen 
bewahrt werden, haben wahrscheinlich noch 
vor 1476 stattgefunden, doch wird diese Zeit-
ansetzung durch keine urkundlichen Überliefe
rungen bestätigt. 

Wegweisend für die Zeitbestimmung ist der 
Umstand, dass der zuerst erwähnte (Abb. 2) 
stabwerkverkleidete Tortyp dem »Grosshof« 
in ausländischer Beziehung an den Orten zu 
finden ist, in denen sich König Matthias 
während seines böhmischen Feldzuges und auch 
später oft aufgehalten hat : im Gebiet von 
Schlesien und in der Lausitz. In Wroclaw 
wurde der grosszügige Fortbau des Rathauses 
gerade durch die mit der Regierung des Königs 
Matthias verbundenen Ordnung und Sicherheit 
ermöglicht. In einem der wichtigsten 
Etappen der mehrere Jahrhunderte um
fassenden Baugeschichte des Wroclawer Rat
hauses — also nach 1469 — entstand das süd
liche Schiff des Remters, des grossen drei-
schiffigen Prunksaals im Obergeschoss und 
seine bauplastische Dekoration. Laut den 
Aufzeichnungen und den auf den Schluss
steinen des Saales befindlichen Jahreszahlen 
begann man 1471 mit dem Bau und beendete 
ihn 1481. Die Dekoration der Umrahmungen 
der Saalöffnungen erweckte unsere Aufmerk
samkeit. Im Tympanon der aus dem Remter 
in das anstossende Zimmer des Bürgermeisters 
führenden Tür fällt das Wappen des Königs 
Matthias auf, das wiederum als ein Beweis 
dienen kann, dass der König auch in irgendeiner 
Beziehung zu dem Bau stand. Das Tympanon 
ist zu beiden Seiten von Fialen und reich 
geschmückten Säulen eingefasst, den inneren 
Rahmen aber bildet die mit prächtigem Stab
werk verkleidete Tür ; eine Analogie 
zur Lösung mit gestaffelter Verzweigung und 
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Kragstein des Grosshöftores in der Burg von 
Buda. 

Ausgehend von der Gleichartigkeit der Ein
zelformen scheint die Annahme nicht übertrie
ben, dass zwischen dem Bau des Wroclawer 
Rathauses und dem in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts stattfindenden Burgbau ein 
gewisser Zusammenhang bestand. 

Eine Gelegenheit zur Formübernahme konn
te sich leicht geben : König Matthias hielt sich 
mit seinem Gefolge gerade in jenen Jahren 
länger in der Hauptstadt Schlesiens auf, als 
der Rathausbau mit dem grösstem Schwung 
betrieben wurde. Anhand der Analogie mit der 
zwischen 1471—1481 entstandenen Wroclawer 
Öffnungsumrahmung können wir den Budaer 
Fund mit grösster Wahrscheinlichkeit in die 
Zeit zwischen 1470 und 1480 datieren. Die An
nahme hinsichtlich der Baubeziehungen zwi
schen der Burg von Buda und Wroclaw stützt 
sich auch noch auf den Umstand, dass auch am 
Wroclawer Rathaus der Rippentypus der 
Unterkirche der Burgkapelle von Buda erscheint. 
Eine Ausstrahlung der Schlesischen Formen und 
neue Parallelen zu den Budaer architektoni
schen Einzelformen können wir unter dem 
Matthiaswappen an der Tür neben der Eingangs
treppe des Görlitzer Rathauses entdecken. 

Die späteste gotische Denkmälergruppe der 
Burg von Buda fand im Gebiet des mittelalter
lichen Ungarn so nahe Parallelen, welche nicht 
nur auf einen Stileinfluss, sondern auch auf 
eine enge Verbindung der Werkstätten schlies-
sen lassen. Die Analogien weisen mit Entschie
denheit in zwei Richtungen : nach der Pester 
Innenstadtkirche und nach Cluj (Kolozsvár— 
Klausenburg). Eine der Umbauperioden der 
Pester Innenstadtkirche fällt in die Regierungs
zeit des Königs Matthias. Damals erweiterte 
man die Kirche mit Seitenkapellen und erbaute 
die stabwerkverzierten Nord- und Südportale 
(Abb. 8.) Am deutlichsten sind die Beziehungen 
zur Budaer Werkstätte aber in der Türaus
gestaltung des Kirchenoratoriums nachweisbar 
(Abb. 1.) Vergleichen wir die Zeichnung ihres 
Profils mit der Tür aus dem »Grosshof« der 
Burg von Buda (Abb. 3—4), so stellt sich 
heraus, dass diese an beiden Stellen -— abgese
hen von unwesentlichen Abweichungen — 
übereinstimmen. Die Tür des Oratoriums 
der Innenstadtkirche dürfte um 1482 unter 
der Mitwirkung der Budaer Werkstatt entstan
den sein. 

Die formvergleichenden Untersuchungen 
waren in Cluj bei zwei nennenswerten mittelal
terlichen Bauwerken von Erfolg gekrönt. Das
selbe Prinzip der Stabwerkverkleidung und der 
Profilierung des Tores im »Grosshof« von Buda 
spiegelt das Westportal der Kirche in der 
Farkas-Strasse zu Cluj wider (Abb. 7). Die mit 
je einem Stab in den seitlichen Auskehlungen 

erweiterte Fassung des »Schwalbenschwanz«-
Profilelementes ist nicht nur eine exklusive 
Besonderheit des Fensters des »äusseren Stütz
pfeilers« (Abb.5), sondern auch Teil der Profil
ornamentik des imposanten Clujer Doppelpor
tals. Die Kirche der Farkas-Strasse zu Cluj wurde 
von Observantenmönchen am Ausgang des 15. 
Jahrhunderts erbaut. Wir sind in der, unter den 
ungarischen Verhältnissen, ganz selten glück
lichen Lage, auch den Baumeister zu kennen. 
Datierte Urkunden des Königs Matthias aus 
den Jahren 1487 und 1490 bestätigen, dass das 
Kloster und die Kirche der Observanten auf 
ausdrücklichen königlichen Wunsch erbaut 
wurden. In seinem, aus dem Jahr 1490 stam
menden Diplom erteilt der König dem Mönch
baumeister Bruder Joannes Vollmacht zur 
Ausführung der Bauten. Über dem Bruder 
Joannes wissen wir ausser der Tatsache, dass 
er der Leiter der Bauarbeiten in der Farkas-
Strasse war, nichts sicheres, doch lassen die 
Übereinstimmungen gewisser Einzelformen die 
Kirche in der Farkas-Strasse mit denen der 
Budaer Plastiken die Schlussfolgerung ziehen, 
dass der Meister vor Angriff nähme der Bauten 
zu Cluj in der Budaer königlichen Steinmetz werk-
stät te gearbeitet, zumindest aber deren Werke 
gründlich gekannt haben dürfte. Diese Hypo
these stützt sich auch auf den Umstand, dass 
nicht nur zwischen den Werken von Buda und der 
Kirche in der Farkas-Strasse zu Cluj eine enge 
Verwandtschaft besteht, sondern auch zwi
schen ersterem und dem Clujer Franziskaner
kloster in der Altburg, an dem die Beteiligung 
des Bruder Joannes schon seit langem von der 
Fachliteratur vermutet wurde. Im Formen
schatz des Franziskanerklosters der Altburg 
konnten auf jedes einzelne Stück des in den 
Ausgrabungen von Buda zum Vorschein gekom
menen und in unserer Studie veröffentlichten 
rekonstruierten Tür- und Fenstereinfassungen 
analoge Einzelformen gefunden werden. Das Tor 
des »Grosshofes« und die Refektoriumstür des 
Clujer Klosters (Abb. 18.) sind identischen Auf
baus. Engste Übereinstimmung der Profile ver
binden die Fensterumrahmung des »äusseren 
Stützpfeilers« mit einem der Refektorium
fenster des Franziskanerklosters (Abb. 13— 
14). Die ebenfalls im Refektorium befindliche 
Vorlesernische zeigt mit ihrer Deckendekora
tion (Abb. 9—10) dieselbe Linienführung in der 
Ornamentik wie der blendverzierte Steinsturz 
in der Glyptothek der Fischerbastei. 

Die Tatsache der Zusammenhänge zwischen 
der Clujer und der Budaer Bautätigkeit am 
Ausgang des 15. Jahrhunderts ist nicht allein 
durch die gleiche Durchbildung der Einzel
formen erwiesen ; auch in der Konstruktion 
t r i t t die enge Verwandtschaft des Refektoriums 
des Clujer Klosters mit den bei den Ausgrabun
gen freigelegten baulichen Resten des Budaer 
Palastes klar hervor. Beispielsweise sei die 
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zweigescho sige Lösung der südlichen Grossen 
Halle erwähnt : das Tonnengewölbe des unteren 
Raumes wird vom Pfeiler des oberen Saales 
durchschnitten. Dasselbe finden wir auch in 
Oluj. 

Die baugeschichtlichen Ergebnisse unserer 
Studie können wir abschliessend im folgenden 
zusammenfassen. In den 7Öer Jahren des 15. 
Jahrhunderts bürgerte sich bei den Palastbauten 
in der Burg von Buda — wahrscheinlich dank 
den aus Südostdeutschland kommenden Ein
flüssen — in der Bauplastik ein spätgotischer 
Dekorationsstil ein, der die Tür- und Fensterum-

Abb. 1. Tür des Oratoriums der Pester Innenstadt -
ldrche 

Abb 2. Auf dem Grabungsgelände im »Grosshof« 
zutage gekommene Türeinfassung. Rekonstruk
tion von D. Várnai 

Abb. 3. Profil der Oratoriumstür der Pester Innen
stadtkirche 

Abb. 4. Profil der Türeinfassung des »Grosshofes« 
Abb. 5. Die am Fundort des »äusseren Stützpfeilers« 

ausgegrabene Fenstereinfassung. Rekonstruktion 
von J . Ilosfai 

Abb. 6. Ein Fenster des Refektoriums des Clujer 
Franziskanerklosters. Abmessung und Ergänzung 
von K. Lux 

Abb. 7. Westeingang der Kirche in der Farkas-Strasse 
zu Cluj. Abmessung und Rekonstruktion von 
K. Lux 

Abb. 8. Südportal der Pester Innenstadtkirche. Mes
sung und Rekonstruktion von K. Lux 

Abb. 9. Decke der Vorlesernische im Refektorium des 
Franziskanerklosters zu Cluj 

Abb. 10. Fenstereinfassung aus der Burg von Buda 

rahmungen mit reichem Stabwerkschmuck um
kleidete. Die Werkstatt, die diese Bauten aus
führte, ist auf den um 1480 entstandenen Ein
zelformen der Pester Innenstadtkirche zu 
erkennen. Ebenfalls deuten auf einen unmittel
baren Zusammenhang mit der Werkstatt der 
Budaer Burg die am Ausgang des 15. Jahr
hunderts ausgeführten Clujer Bauten der Kir
che in der Farkas-Strasse und des Franziskaner
klosters, die mit der Tätigkeit des Bruders 
Joannes in Verbindung gebracht werden kön
nen. 

in der Glyptothek der Fischerbastei. Abmessung 
und Rekonstruktion von F. Horler 

Abb. 11. Eckstück der im »Grosshof« benannten 
Grabungsgelände zum Vorschein gekommenen 
Türumrahmung 

Abb. 12. Detail vom Westportal der Kirche in der 
Farkas-Strasse in Cluj 

Abb. 13. Profil der am Fundort »äusserer Stützpfei
ler« zum Vorschein gekommenen Rahmungs-
steine 

Abb. 14. Fensterprofil aus dem Refektorium der Fran
ziskanerklosters zu Cluj 

Abb. 15. Profil des Westeingangs der Kirche in der 
Farkas-Strasse zu Cluj 

Abb. 16. Profil der Refektoriumtür des Clujer Fran
ziskanerklosters 

Abb. 17. Gegenwärtiger Zustand des Westportals der 
Kirche in der Farkas-Strasse zu Cluj 

Abb. 18. Eingang zum Refektorium des Franziskaner
klosters zu Cluj 

Abb. 19. Das Refektorium des Franziskanerklosters 
zu Cluj. Querschnitt 

V E R Z E I C H N I S DER ABBILDUNGEN 
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ANYAGKÖZLÉSEK 





PATEK ERZSÉBET 

A TÖKÖLI KORAVASKORI URNATEMETŐ 

Gerecze Péter 1912-ben Tökölön koravaskor eleji temetőrészt tár t fel. A koravaskori 
sírok urnasírok voltak, ezek mellett csontvázas sírok is előkerültek, ame]yek nem voltak őskoriak. 
Ez magyarázza azt, hogy az alább ismertetett anyagban a koravaskori sírok számozása nem folya
matos.1. •' ' ..; ...'••'•''•. ;. . 

Az ásatásról jegyzőkönyv nem maradt fenn, a leletanyag egy részét ma már síronként 
szétválasztani nem lehet. Ennek ellenére a nagy mennyiségű leletanyag közzétevése indokolt, 
mert jól jellemzi a Duna-könyök koravaskor eleji leletanyagát és szempontokat ad a terület további 
kutatásához. 

Az alábbiakban rövideri ismertetjük Gerecze tököli ásatásából előkerült kora vaskori 
régészeti anyagot : 

1. sír. Urna (lt. sz. 1952. 79.1). Nyaka felfelé kissé összeszűkül, vállán két fül. Ragasztott, kiegészített. 
Színe : barnásszürke. M : 20 cm ; pá.: 15,2 cm ; tá.: 9,7 cm. — 1. kép 1. 

Urna két füllel és függőlegesen árkolt vállrésszel (lt. sz. 1952. 79. 1). Nyaka és vállrésze hiányos. 
Töredék. Színe: sötétszürke. M.: 12 c m ; tá.: 10,4 cm. — 1. kép 2. 

A sírban állatcsontok is voltak. 
4. sír. Magas egyfülű tál (lt. sz. 1952. 79. 3). Füle felett pereme négyszeresen felmagasodik. Kiegészített. 

Színe : szürkésbarna. M.: 12 cm ; pá.: 21,4 cm ; tá.: 8 cm. — 1. kép 3. 
Gömbölyű öblű, lapos talpú urna (lt. sz. 1953. 27. 1). Nyakából csak töredék maradt meg. Nyaktövén 

hornyolás fut körbe. Hiányos, részben kiegészített. Színe : fekete, felülete fényezett. Tá.: 7,5 cm. — 1. kép 4. 
Kisebb edény fenéktöredéke (lt. sz. 1952. 79. 4). Színe : szürkésbarna. 
Három darab különböző edényhez tartozó fültöredék (lt. sz. 1952. 79. 5). 
Különböző edények fenéktöredékei. Három darab (lt. sz. 1952. 79. 6). 
Urna, két darab oldaltöredéke (lt. sz. 1952. 79. 7). • 
Hengeres nyakú edény peremtöredéke (lt. sz. 1952. 79. 8), egy darab. 
Edény oldaltöredéke fogóbütyökkel (lt. sz. 1952. 79. 9). 
5. sír. Egyfülű nagy csésze (lt. sz. 1952. 79. 10). Pereme a fül felett szögletesen felmagasodik. Kiegé

szített. Színe : szürkésbarna. M. : 8,8 cm; pá.: 16 cm; tá. : 5 cm. — 1. kép 6. 
Tál (lt. sz. 1952. 79. 11) behúzott peremmel, ferde, kannelurás díszítéssel. Kiegészített. Színe : szürkés

barna. M.: 6,8 cm; pá.: 16,3 cm; tá.: 6,9 cm. — 1. kép 5. 
Nagyobb edényhez tartozó vöröses színű töredékek, hét darab (lt. sz. 1952. 79. 12). 
6. sír. Urna (lt. sz. 1952. 79. 13). Gömbhasú, nyaka felfelé kissé összeszűkül; Pereme letörött. 

A nyakhajlatban négy kis szembenülő fül. A nyakhajlat alatt, a fülek között besimított vonaldísz. Színe: 
fekete. M.: 22,2 c m ; pá,: 13,7 cm; tá.: 8,3 cm. — 2. kép 1. 

Edénytöredék (lt. sz. 1952. 79. 14). Függőleges, sűrű kannelurák díszítik. Alja kissé benyomott. 
Színe : fekete. Töredék. Tá.: 4,3 cm. — 2. kép 2. 

7. sír. Szürke színű urna aljtöredéke (lt. sz. 1952. 79. 15). Ragasztott. Méret : 16,5X 11,5 cm. 
8. sír. Tál (lt. sz. 1952. 79. 16). Behúzott peremét ferde árkolások díszítik. Színe : barnásszürke. 

Ragasztott. M.: 5 cm; pá.: 13 cm; tá.: 6 cm. — 2. kép 3. 
Kis edény (lt. sz. 1952. 79. 17). Mélyen ülő hasi éle felett két kis fül. Pereme kiegészített. Színe : 

világosbarna. M.: 8,6 cm; pá.: 8,2 cm ; tá.: 4,2 cm. — 2. kép 4. 
Csonkakúp alakú egyfülű csésze (lt. sz. 1952. 79. 18). Kiegészített. Színe : barnásszürke. M.: 10,5 cm ; 

pá.: 17,4 cm; tá.: 7 cm. — 2. kép 5. 
Fazék (lt. sz. 1952. 79. 19) egy füllel, rövid kihajló nyakkal, durva kidolgozású. Kissé kiegészített. 

Színe : szürkésbarna. M.: 18 cm; pá.: 15,2 cm ; tá,: 10 cm. — 2. kép 6. 
Csésze (lt. sz. 1952. 79. 20) fenéktöredéke kis omphalos-szal. Színe: sötétszürke. Tá. : 2,4 cm. 
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Feltehetőleg két különböző edényhez tartozó edényfenék töredék. Ké t darab (lt. sz. 1962. 79. 21). 
Edény oldaltöredék fogóbütyökkel (lt. sz. 1952. 79. 22). Mérete: 6,3X7,3 cm. 
9. sír. Urna (lt. sz. 1952. 79. 23), gömb alakú hassal, felfelé kissé összeszűkülő nyakkal. A nyakhaj

latban két szemközti füllel. Pereme és két füle letörött. Durva kidolgozású. Hiányos, ragasztott. Színe : 
fekete. M.: 19,5 cm ; pá.: 14 cm ; tá.: 10,4 cm. — 3. kép 1. 

10. sír. Tál (lt. sz. 1952. 79. 24) csésze alakú, egy füllel. Füle felett a perem szegletesen kiképzett, 
kiegészített. Színe: szürkésbarna. M.: 9,9 cm; pá.: 17,3 cm; tá.: 7,2 cm. — 3. kép 3. 

Tál (lt. sz. 1952. 79. 25) vízszintesen kihajló síkozott peremmel. Nyaka hengeres. Vállán ferde árko
lások. Ragasztott, kiegészített. Színe : barna. M.: 19 cm ; pá.: 37,3 cm ; tá.: 10 cm. —- 3. kép 2. 

Tál (lt. sz. 1952. 79. 26) behúzott peremét ferde árkolások díszítik. Ragasztott. Színe : barna. M.: 10,4 
cm ; pá.: 28,5 cm ; tá.: 10,3 era. — 3. kép 4. 

Különböző nagyságú edényekhez tartozó töredékek. Kilenc darab (lt. sz. 1952. 79. 27). 
Edényperem töredékekét lyukkal (lt. sz. 1952. 79. 28). Esetleg a 25. lt. sz. tálhoz tartozó töredék. 
A sírban nagy kalcinált csontok voltak. 
11. sír. Edényalj töredéke (lt. sz. 1952. 79. 29). Színe : sötétszürke, kívül fekete. Tá. : 7,2 cm. 
12. sír. Urna (lt. sz. 1952. 79. 34) gömb alakú hassal, egy füllel. Nyaka letörött. A füllel szemközti 

oldalon kis bütyök. Töredék, ragasztott. Színe : szürkésbarna. M.: 15,2 c m ; tá.: 7,5 cm. — 3. kép 5. 
Nagyobb edény aljtöredéke (lt. sz. 1952. 79. 35). Színe : szürke. Tá.: 8,8 cm. 
14. sír. Csésze (lt. sz. 1952. 79. 30) pereme fölé magasodó füllel. Kiegészített, ragasztott. Színe : sötét

szürke. M.: 5,9 c m ; pá.: 10,1—11,4 c m ; tá.: 3 cm. — 4. kép 1. 
Edény (lt. sz. 1952. 79. 31). Magas nyaka felfelé összeszűkül. Vállán sűrű, ferde árkolás. Vállhajlatát 

fül hidalja át. Színe : barna. M.: 13,4 cm ; pá.: 10,5 cm ; tá.: 5,8 cm. — 4. kép 3. 
Tál (lt. sz. 1952. 79. 32) ferde árkolásokkal díszített, behúzott peremmel. Kiegészített, ragasztott. 

Színe : szürkésbarna. M.: 8,4 cm ; pá.: 27,3 cm ; tá.: 11,5 cm. — 4. kép 2. 
Egyfülü tál (lt. sz. 1952. 79. 33). Pereme egyenesen kihajlik és ferdén síkozott. Füle felett a perem 

kiemelkedik. Válla függőlegesen árkolt. Ragasztott, kiegészített. Színe : barnásszürke. M.: 13,6 cm ; pá.: 
27 cm ; tá.: 9 cm. — 4. kép 4. 

A sírban kalcinált csontok voltak. 
lő. sír. Urna (lt. sz. 1952. 79. 36) gömb alakú hassal, a nyakhajlatban két füllel. Nyaka hiányos. Színe : 

barnásszürke. Tá.: 8,3 c m ; m.: 19 cm. — 4. kép 6. 
Tál (lt. sz. 1952. 79. 37) behúzott peremmel, ferde árkolással. Ragasztott. Színe : barna. M.: 10 cm ; 

pá.: 26,8 cm; tá.: 10 cm 4. kép 5. 
A sírban kis kalcinált csontok voltak. 
16. sír. Csésze (lt. sz. 1952. 79. 39) egy füllel, füle felett a perem megmagasított. Ragasztott, kiegészí

tett. Színe: barna. M.: 8,5 cm; pá.: 14,3 c m ; tá.: 7 cm. — 5. kép 1. 
Edény (lt. sz. 1952. 79. 39) két füllel, a fülek közötti részen egy-egy bütyök. Ragasztott, kiegészített. 

Színe : szürke. M.: 15,9 cm ; pá.: 10,5 cm ; tá.: 6,7 cm. — 5. kép 3. 
Urna (lt. sz. 1952. 79. 40) nagy gömb alakú hassal. Nyaka alatt öt, körbefutó, besimított dísz. Vállán 

négy hosszúkás bütyök. Nyaka felfelé összeszűkül. Nyaka felső része letörött. Kiegészített. Színe : fekete. 
M.: 25,5 cm ; pá.: 15,2 cm ; tá.: 9,8 cm. — 5. kép 2. 

Durva felületű, feltehetőleg egy edényhez tartozó vöröses színű három darab töredék (lt. sz. 1952. 
79. 41). 

17. sír. Urna fenék- és oldaltöredékei. Két darab (lt. sz. 1952. 79. 42). 
19. sír. Talpas edény töredéke (lt. sz. 1952. 79. 45). 
Vesszőnyomatos patics darabok. Három (lt. sz. 1952. 79. 46). 
A sírban különböző állatcsontok voltak. 
21. sír. Tál (lt. sz. 1952. 79. 47) behúzott peremén ferde árkolások. Alsó részén bekarcolt fenyőág 

minta. Ragasztott, kissé kiegészített. Színe : barnásszürke. M.: 6,8 cm ; pá.: 18,5 cm ; tá. : 6,3 cm. — 6. kép 5, 6. 
Tál (lt. sz. 1952. 79. 48) behúzott peremmel. Pereme síkozott. Színe : szürkésbarna. Ragasztott, 

kiegészített. M.: 5,7 cm; pá.: 17 cm; tá.: 6,1 cm. — 6. kép 8. 
Tál (lt. sz. 1952. 79. 49) behúzott peremmel, pereme kívül síkozott. Alján bekarcolt fenyőág minta. 

Ragasztott, kiegészített. Színe : szürkésbarna. M.: 5,9 c m ; pá.: 17,4 cm; tá.: 6,3 cm. — 6. kép 3, 4. 
Csésze (lt. sz. 1952. 79. 50), perem fölé magasodó füllel. Pereme kihajlik. Talpa omphalosos. Körülötte 

besimított körök és félkörök. Füle kiegészített. Vállán három bütyök. Színe : szürkésbarna. M.: 6,5 cm ; pá.: 
12,5—14,6 cm ; tá.: 3 cm. — 6. kép 1, 2. 

Kisebb gömbhasú edény töredéke (lt. sz. 1952. 79. 51). Válla és nyaka hiányzik. Színe: szürke. 
M.: 9,8 cm ; tá.: 5,4 cm. — 6. kép 7. 

24. sír. Tűzkő, alig megmunkálva (lt. sz. 1952. 79. 52). 
Behúzott peremű tál, ferde árkolással (lt. sz. 1952. 79. 53). Oldalán kis, vízszintesen átfúrt bütyök

füllel. Ragasztott, kiegészített. Színe : szürkésbarna. M.: 7,8 cm ; pá.: 20 cm ; tá.: 8,2 cm — 7. kép 1. 
Behúzott peremű tál (lt. sz.: 1952. 79. 54), síkozott peremén négy kis bütyök. Ragasztott. Színe: 

barna. M.: 9,3 cm ; pá.: 18,3 cm ; tá.: 6,8 cm. — 7 kép 3. 
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Félgömb alakú csésze (it. sz. 1952. 79. 55), talpa omphalosos, füle a perem fölé magasodik. Színe : 
barna. M.: 7 cm ; pá.: 10,7—12 cm ; tá.: 2,3 cm. — 7. kép 4. 

Kis csésze, peremből kiinduló fogóval, amely részben kiegészített (lt. sz. 1952. 79. 56). Ragasztott, 
kiegészített. Színe : szürke. M.: 4,3 cm ; pá.: 7,7—7,9 cm ; tá.: 3,3 cm. — 7. kép 2. 

Tál (lt. sz. 1952. 79. 57), kihajtó pereme síkozott, vállát függőleges kanne^rák díszítik. Talpa tömör. 
Ragasztott. Színe : barna. M.: 23,6 cm ; pá.: 34,6 cm ; tá.: 10,3 cm. — 7. kép 5. 

Tál (lt. sz. 1952. 79. 58), vízszintesen kihajtó pereme síkozott. Vállát ferde kannelurák díszítik. Talpa 
tömör. Ragasztott, kissé kiegészített. Színe : vörösesbarna. M.: 19,5 cm ; pá.: 29,3 cm ; tá.: 8,8 cm. — 7. kép 6. 

Kissé felfelé összeszűkülő nyakú edény nyak- és fenéktöredéke (lt. sz. 1952. 79. 59). A nyakhajlatban 
egy fül helye látható. Tá.: 11,2 cm. Három darab. 

A sírban kalcinált állatcsontok is voltak. 
26. sír. Tál (lt. sz. 1952. 79. 60) behúzott peremmel, ferde árkolással. Ragasztott, kissé kiegészített. 

Színe: szürkésbarna. M.: 7,5 cm; pá.: 19 c m ; tá.: 7,5 cm. — 5. kép 5. 
Behúzott peremű tál, ferde árkolással (lt. sz. 1952. 79. 61), kissé kiegészített. Színe : barna. M.: 8,2 cm ; 

pá.: 19,3 cm ; tá.: 7,8 cm. — 5. kép 4. 
Csésze perem fölé magasodó füllel (lt. sz. 1952. 79. 62). Pereme kihajlik, talpa omphalosos. Ép. Színe : 

barnásszürke. M.: 4,7—5,7 c m ; pá.: 10,5—12,2 cm; tá.: 2 cm. — 5. kép 6. 
A sírban kevés kalcinált csont, ós három darab kis állatcsont volt. 
27. sír. Agyagkarikák (lt. sz. 1952. 79. 63). Öt darab. Átm.: 5,5—6,5 cm. — 8. kép 9. 
Behúzott peremű tál, ferde kannelurával. Ép (lt. sz. 1952. 79. 64). Színe : világosbarna. M.: 7,6 cm ; 

pá.: 19,7 c m ; tá.: 7,8 cm. — 8. kép 7. 
Behúzott peremű tál, ferde kannelurával (lt. sz. 1952. 79. 65). Ép. Színe : szürkésbarna. M.: 7 cm ; 

pá.: 16,8 cm ; tá.: 6,8 cm. — 8. kép 8. 
Fordított csonkakúp alakú csésze, oldalán egy füllel (lt. sz. 1952. 79. 66). Talpának közepe átfúrt. 

Ép. Színe : barnásszürke. M.: 5,6 c m ; pá.: 10,8—11,6 cm; tá.: 4,2 cm. — 8. kép 6. 
Egyenes peremű csésze, füle felett a perem csücskös kiképzésű (lt. sz. 1952. 79. 67). Ragasztott. Színe : 

sötétszürke. M.: 6,5 c m ; pá.: 12,5—13,5 cm; tá.: 5,8 cm. — 8. kép 5. 
Gömbhasú, ívelt nyakú, kihajtó peremű edény (lt. sz. 1952. 79. 68). Kiegészített. Színe : barna. M.: 

11,1 c m ; pá.: 9,3 c m ; tá.: 6,3 cm. — 8. kép 4. 
Gömbhasú urna, felfelé összeszűkülő nyakkal, pereme letörött (lt. sz. 1952. 79. 69), a nyakhajlatban 

négy kis fül, alatta körbe futó vonalak díszítik. Ragasztott, kiegészített. Színe: fekete. M.: 19 cm; pá.: 
13,6 cm ; tá.: 9 cm. — 8. kép 1. 

Gömbhasú urna, vízszintesen kihajtó síkozott peremmel. Nyaka kissé ívelt (lt. sz. 1952. 79. 70). 
Ragasztott. Színe: barna. M.: 22,5 cm; pá.: 18,5 c m ; tá.: 8,7 cm. — 8. kép 3. 

Durva kidolgozású edény két darab töredéke, ujjbenyomásos bordadísszel (lt. sz. 1952. 79. 71). 
Az eredeti fényképeknek a leletanyaggal való azonosítása alapján feltehető, hogy ehhez a sírhoz 

tartozik még az 1952.79. 150. sz. urna. Leírása: Talpas urna, vállhajlatban két füllel és két bütyökkel. Vállán 
besimított vonalas díszítés. Nyaka felfelé kissé összeszűkül. Pereme letörött. Kiegészített. Színe : fekete. 
M.: 24,5 c m ; pá.: 10 cm; tá.: 8,7 cm.— 8. kép 2. 

A sírban kalcinált csontok és csigák voltak. 
28. sír. Ferde árkolással díszített behúzott peremű tál (lt. sz. 1952. 79. 72), oldalán kétszer átfúrt széles 

fogóbütyökkel. Ragasztott, kiegészített. Színe : szürkésbarna. M.: 10 cm ; pá.: 23 cm ; tá.: 8,2 cm. —- 9. kép 4. 
Kihajtó, síkozott peremű magas tál (lt. sz. 1952. 79. 73). Nyakát körbe futó vonalak, vállát függőleges 

kannelurák díszítik. Ép. Színe : barna. M.: 9,5 cm ; pá.: 21,6 cm ; tá.: 7,8 cm. — 9. kép 3. 
Csésze perem fölé magasodó füllel, vállán besimított körbe futó vonalak (lt. sz. 1952. 79. 74). Talpa 

omphalosos A csésze belsejét besimított félkörök díszítik. Kiegészített. Színe : fekete. M.: 4,9 cm ; pá.: 12 cm ; 
tá.: 3,3 cm. - 9. kép 1, 2. 

Csésze, (lt. sz. 1952. 79. 75). Füle a perem fölé magasodik. Hasi része gömbölyű, kidolgozása durva. 
Ép. Színe : szürke. M.: 6,3—6,7 cm; pá.: 11,3—12,9 cm; tá.: 5,2 cm. — 9. kép 5. 

Kis gömbölyű hasú, ívelt nyakú edényke, vízszintesen kihajtó peremmel (lt. sz. 1952. 79. 76). Kiegé
szített. Színe: barna. M.: 6,2 cm ; pá.: 6,2 c m ; tá.: 4 cm.— 9. kép 6. 

Fazék három darab töredéke (lt. sz. 1952. 79. 77). Az edény nyakán besimított vonalak. Oldala durván 
megmunkált, ujjbenyomásos díszítésű bordázattal. Színe : sárga. 

Kihajtó, síkozott peremű edény öt darab töredéke (lt. sz. 1952. 79. 78). Színe: szürke. 
29. sír. Tál behúzott peremmel, ferde kannelurával (lt. sz. 1952. 79. 79). Ragasztott, kiegészített. 

Színe: sötétbarna. M.: 6,7 c m ; pá.: 17,1 c m ; tá.: 6.cm. — 10. kép 3. . 
Tál behúzott peremmel, ferde kannelurával (lt. sz. 1952. 79. 80). Ragasztott. Színe : barnásszürke. 

M.: 6,8 c m ; pá.: 16 cm ; tá.: 7,3 cm. — 10. kép 1. 
Tál, behúzott pereme síkozott. Vállán négy kis bütyök (lt. sz. 1952. 79. 81). Ép. Színe : szürkés

barna. M.: 8 c m ; pá.: 17,8 c m ; tá.: 8 cm. — 10. kép 4. 
Tál síkozott, behúzott peremmel (lt. sz. 1952. 79. 82). Vállán négy, széles, felfelé álló, átfúrt fogó

bütyök. Színe: vörösessárga. Ép. M.: 8,8 cm; pá.: 18 cm; tá.: 9 cm. — 10. kép 6. 
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Csésze, magas, kihajló, síkozott peremmel, oldalán egy füllel (lt. sz. 1952. 79. 83). Ragasztott, kiegé
szített. Színe : sötétbarna. M.: 10,3 cm ; pá.: 16 cm ; tá. : 6,5 cm. — 9. kép 7. 

Kis csésze, pereme fölé magasodó füllel (lt. sz. 1952. 79. 84). Ép. Színe : világos barnásszürke. M.: 5,5 
cm ; pá.: 7 cm ; tá.: 2,6 cm. — 10. kép 2. 

Talpas tál (lt. sz. 1952. 79. 85). Vízszintesen kihajló, síkozott peremmel. Vállán ferde árkolás, talpa 
tömör. Ragasztott, kiegészített. Színe : barna. M.: 18,5 cm; pá.: 23,2 cm; tá.: 6,8 cm. — 10. kép 5. 

Gömbhasú urna, felfelé összeszűkülő nyakkal (lt. sz. 1952. 79. 86). Kihajló síkozott peremmel. Vállán 
négy bütyök. A bütykök között besimított vonalak. Kiegészített. Színe: fekete. M.: 25,7 cm; pá.: 20 cm; 
tá.: 9,4 cm. — 10. kép 7. 

Gömbhasú urna, nyaka letörött (lt. sz. 1952. 79. 87). A vállon négy bütyök, körbefutó, besimított 
vonalas díszítés, és ez alatt pontkör díszítés. Ragasztott. Színe : fekete. M.: 15,8 cm ; pá.: 18 cm ; tá.: 8,4 cm. 
— 9. kép 8. 

31. sír. Felfelé kissé összeszűkülő nyakú, gömbhasú urna, a nyakhajlatban két füllel (lt. sz. 1952. 
79. 88). Ép. Színe: szürkésbarna. M.: 22,2 cm; pá.: 13,7 cm; tá.: 9 cm. — 11. kép 3. 

Kihajló peremű, egyfülű, mély tál (lt. sz. 1952. 79. 89). Ép. Színe : barna. M.: 12 cm; pá.: 18 cm; 
tá.: 7,6 cm. — 11. kép 2. 

Síkozott peremű, mély tál, vállán függőleges árkolással és két kis bütyökkel (lt. sz. 1952. 79. 90). 
Ragasztott. Színe : sötétbarna. M.: 15 cm; pá.: 26,5 cm; tá.: 11 cm. — 11. kép 4. 

Gömbhasú urna (lt. sz. 1952. 79. 91). A nyakhajlatban két fül. Nyaka letörött. Ragasztott. Színe : 
szürkésbarna. M.: 20,8 cm ; tá.: 8 cm. — 11. kép 1. 

Behúzott peremű tál, ferde kannelurával (lt. sz. 1952. 79. 92). Kiegészített. Színe : barna. M.: 8 cm ; 
pá.: 20,8 cm; tá.: 7,1 cm.— 11. kép 6. 

Előzőhöz hasonló tál töredéke (lt. sz. 1952. 79. 93). Színe : szürke. 
Egyenes peremű csésze, a perem fölé magasodó füllel (lt. sz. 1952. 79. 94). Ragasztott. Színe : szürke. 

M.: 5,5 cm; pá.: 10,8 cm—12,3 cm. Talpa gömbölyű. — 11. kép 5. 
Edény fenéktöredéke (lt. sz. 1952. 79. 95). Színe : szürke. 
A sírban nagyobb égetett csontok is voltak. 
3d. sír. Urna, kihajló, síkozott peremmel, nyaka felfelé összeszűkül (It. sz. 1952. 79. 96). Vállán és hasán 

függőleges kannelurák. A nyakhajlatban négy kis bütyök. Ragasztott, kiegészített. Színe ; fekete. M.: 26 cm; 
pá.: 21,8 cm ; tá.: 12 cm. — 12. kép 3. 

Felfelé kissé összeszűkülő nyakú edény, a nyak hajlatában két füllel (lt. sz. 1952. 79. 97). Pereme 
kiegészített. Színe : sötétszürke. M.: 19 cm ; pá.: 11,8 cm ; tá.: 7,9 cm. — 12. kép 1. 

Tál, behúzott peremén ferde árkolással (lt. sz. 1952. 79. 98). Ép. Színe : barna. M.: 7,8 cm ; pá.: 17 cm : 
tá.: 6,7 cm. — 12. kép 4. 

Előbbihez hasonló tál (lt. sz. 1952. 79. 99). Ragasztott, kiegészített. Színe: barna. M.: 8 cm; pá.: 
17,3 cm ; tá: 7,4 cm. — 12. kép 7. 

Kihajló peremű, mély tál, vállán függőleges kannelurás díszítéssel (lt. sz. 1952. 79. 100). Kiegészített. 
Színe: barna. M.: 10 cm; pá.: 21,2 cm; tá.: 8,2 cm. — 12. kép 6. 

Csupor (lt. sz. 1952. 79. 101). Mélyen ülő hasát függőleges árkolások díszítik. Nyaka felfelé kissé össze
szűkül, pereme kihajlik. Vállán csúcsos fül van. Kiegészített. Színe : barnásszürke. M.: 13,7 cm ; pá.: 12,7 cm ; 
tá.: 4,2 cm. — 12. kép 8. 

Egyfülű csésze, füle felett felmagasodó peremmel (lt. sz. 1952. 79. 102). Kiegészített. Színe: vöröses
barna. M.: 6,6 cm; pá.: 11,8 cm—13,1 cm; tá.: 3,3 cm. — 12. kép 2. 

Kihajló peremű csésze, talpa omphalosos (lt. sz. 1952. 79. 103). Füle letörött Kiegészített. Színe : 
szürke. M.: 6 cm ; pá.: 12,3 cm ; tá.: 4,3 cm. — 12. kép 5. 

A sírban nagyobb kalcinált csontok és egy állatcsont volt. 
36. sír. Csésze egy csúcsos füllel (lt. sz. 1953. 27. 2). Hasa árkolt, talpa benyomott. Kiegészített. Színe : 

barna. M.: 8,5 c m ; pá.: 8,4 cm; tá.: 3 cm. — 17. kép 5. 
Tál (lt. sz. 1953. 27. 3) ferde árkolással, behúzott peremel. Oldalán vízszmtes nyílású fül. Kiegészí

tett. Színe: barna. M : 6,7 cm ; pá.: 17,7 cm ; tá.: 8 cm. — 17. kép 6. 
Urnatöredék (lt. sz. 1953. 27. 4). Nyaka csonkakúp alakú, szájpereme hiányzik. Nyaktövén két kis 

bütyök. Vállát kissé ferde árkolások díszítik. Hasi része gömbölyű. Hiányos. Színe : barnásszürke. Tá.: 8,8 cm. 
— 17. kép 8. 

Tojásdad alakú csupor (lt. sz. 1953. 27. 5). Nyaka csonkakúpos, szájpereme kihajlik. Nyak tövén 
négy kettős bütyök. Színe : barna. M.: 13,7 cm ; tá.: 6,8 cm. — 17. kép 7. 

37. sír. Tál (lt. sz. 1952. 79. 104). Behúzott peremét ferde kannelurák díszítik. Kiegészített. Színe : 
barna. M.: 6,7 cm; pá.: 20,1 cm; tá.: 10 cm. — 13. kép 1. 

Tál (lt. sz. 1952. 79. 105). Behúzott peremét ferde árkolások díszítik. Kiegészített. Színe: barna. 
M.: 6,6 cm; pá.: 15,6 cm; tá.: 7 cm. — 13. kép 3. 

Csésze (lt. sz. 1952. 79. 106), füle a perem fölé magasodik. Kiegészített. Színe: barnásszürke. M.: 
'5,4—6,7 cm; pá.: 11—12 cm; tá.: 3,8 cm. — 13. kép 2. 
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Csésze, egy füllel (lt. sz. 1952. 79. 107). Pereme kiegészített. Színe : barna. M.: 5,4 cm ; pá.: 10,7— 
11,7 c m ; tá.: 4,2 cm. — 13. kép 4. 

Edénytalp töredéke (lt. sz. 1952. 79. 108). Tá.: 8,5 cm. 
A sírban kalcinált csontok voltak. » 
39. sír. Fazék, egy füllel (lt. sz. 1952. 79. 109). Vállán körülfutó ujjbenyomásos bordadísz. Kiegészített. 

M.: 19,6 cm; pá.: 15,5 c m ; tá.: 11 c m . — 13. kép 7. 
41. sír. Félgömb alakú csésze, talpa omphalosos (lt. sz. 1952. 79. 110). Erősen kiegészített. Színe : 

szürkésbarna. M.: 6,2 cm ; pá.: 10,4—11 cm; tá.: 3 cm. —- 13. kép 5. 
43. sír. Kónikus nyakú, gömbhasú edény (lt. sz. 1952. 79. 111). Hasi részén függőleges kannelurákkal. 

A nyakhajlatban egy fül, pereme hiányzik. Hiányos. Színe: szürkésfekete. M.: 10,2 cm; tá.: 7,3 cm.— 13. kép 8. 
Nagyobb durva edény két darab töredéke (lt. sz. 1952. 79. 112). Színe : szürkéssárga. 
1952. 79. 11.1. sz. edényhez hasonló kisebb edény (lt. sz. 1952. 79. 113). Pereme hiányzik. Színe : barna. 

M.: 10,8 c m ; tá.: 4,7 cm. — 13. kép 6; 
44. sír. Egyfülű mély tál (lt. sz. 1952. 79. 114). Füle felett a perem szegletesen felmagasodik. Kihajló 

pereme alatt négy párhuzamosan karcolt vonal. Kissé kiegészített. Színe : barna. M.: 15,8 cm ; pá.: 26—26,2 cm; 
iá.: 11,2 cm. — 14. kép 2. 

Félgömb alakú csésze, perem fölé magasodó füllel (lt. sz. 1952. 79. 115). Kiegészített. Színe : szürkés
barna. M.: 6,7 c m ; pá.: 10,4—10,7 cm; tá.: 3,6 cm. — 14. kép 1. 

Durva kidolgozású edény enyhén kihajló peremtöredéke, egy bütyökkel (lt. sz. 1952. 79. 116). Színe : 
szürke. ?/ 

Előzőhöz hasonló két darab töredék (lt.sz. 1952. 79. 117). Színe : sárga. 
Lapos kis bronzkarika (lt. sz. 1952. 79. 118). Átm.: 2,2 cm. — 14. kép 4. 
A sírban állatcsontok is voltak. 
45. sír. Urna(l t .sz. 1952. 79. 119). Vállát függőleges árkolás díszíti. Vállán két fül ül. Nyaka felfelé ösz-

szeszükül, pereme kissé kihajlik. Kiegészített. Színe : barna. M.: 15 cm ; pá. : 11,7 cm ; tá.: 8,8 cm. — 14. kép 5. 
Egyfülű mély tál, vízszintesen kihajló síkozott peremmel (It. sz. 1952. 79. 120). Ragasztott, kiegészí

tett. Színe : barnásszürke. M.: 11,1 cm; pá.: 21,6 cm ; tá.: 7,3 cm. — 14. kép 6. 
Csücskös fülű edény töredékei (lt. sz. 1952. 79. 121). Hasi részét függőleges árkolás, nyakát párhuzamos 

vonalak díszítik. Hiányos. Színe : barna. — 14. kép 3. ' 
A sírban kalcinált csontok és egy juh állkapcsa volt. 
46. sír. Gömbhasú edény, a nyakhajlatban ülő füllel (lt. sz. 1952. 79. 122). Nyaka hiányos. Ragasztott, 

erősen kiegészített. M.: 15 cm ; tá.: 8 cm. — 14. kép 7. 
A sírban állatcsontok is voltak. 
47. sír. Urna, erősen kihajló síkozott peremmel (lt. sz. 1952. 79. 123). A nyakhajlatban négy kis fül. 

Vállán besimított párhuzamos vonalak, öblét besimított cikkcakk vonal díszíti. Kiegészített. Színe : barna. 
M.: 17 cm; pá.: 15,5 c m ; tá.: 6 cm. — 15. kép 4. 

Szopókás edény (lt. sz. 1952. 79. 124). Nyaktövét párhuzamos besimított vonalak, öblét félkör alakú 
besimítások díszítik. A félkörök csúcsánál egy-egy kis bütyök. Kiegészített. Színe : barnásszürke. M.: 10 cm ; 
pá.: 7,5 cm; tá.: 3,7 cm. —- 15. kép 5. 

Félgömb alakú csésze, füle a perem fölé magasodik, talpa omphalosos (lt. sz. 1952. 79. 125). Kiegészí
tett. Színe: barna. M.: 5,3 cm; pá.: 11,7 c m ; tá.: 2,6 cm. — 15. kép 3. 

Félgömb alakú csésze, füle felett a perem sarkosan felmagasodik, talpa omphalosos (lt. sz. 1952. 79. 
126). Ragasztott. Színe: szürke. M.: 6 cm; pá.: 10,6—11,6 cm; tá.: 2,9 cm. — 15. kép 1. 

Félgömb alakú csésze, egy füllel (lt. sz. 1952. 79. 127). Füle felett a peremrész két oldalt csücs-
kösen felmagasodik. Füle kiegészített. Színe : szürke. M.: 4,8 cm ; pá.: 9,4—10 cm ; tá.: 3,6 cm. — 15. kép 2. 

A sírban sok állatcsont volt. 
48. sír. Behajló peremű tál, ferde árkolással. Oldalán kis, átfúrt fül (lt. sz. 1952. 79. 128). Ragasztott, 

kiegészített. Színe : barna. M.: 6,8 cm ; pá.: 22,6 cm ; tá.: 7,7 cm. — 15. kép 6. 
Félgömb alakú csésze, kissé kihajló peremmel, perem fölé magasodó füllel (lt. sz. 1952. 79. 129). Színe : 

barna. Kiegészített. M.: 7 cm ; pá.: 10,3—12 cm ; tá.: 3,8 cm. — 15. kép 9. 
Félgömb alakú csésze, kissé kihajló peremmel, perem fölé magasodó füllel (lt. sz. 1952. 79. 130). Talpa 

omphalosos. Kiegészített. Színe : barna. M.: 5,2 cm; pá.: 12,7 cm ; tá.: 3,3 cm. — 15. kép 7. 
Különböző edények töredékei, tizennégy darab (lt. sz. 1952. 79. 131). 
A sírban csontok is voltak. 
51. sír. Behúzott peremű tálhoz tartozó töredékek, ferde kannelurás díszítéssel (lt. sz, 1952. 79. 132). 

Színe: szürkésbarna. Két darab. 
Durva kidolgozású, mély tál töredékei, kihajló peremmel, fülrésszel, nyolc darab (lt. sz. 1952. 79. 133). 
Vastag falú edény fenéktöredéke (lt. sz. 1952* 79. 134). Színe: szürke. 
Urna aljtöredéke. Nyomott gömbhasát kissé ferde kannemrák díszítik (lt. sz. 1953. 27. 6). Vállán 

vízszintes nyílású fül csonkja. Színe : fekete. Tá.: 7,9 cm. 
52. sír. Behúzott peremű tál, ferde kannelurákkal, oldalán kétszer átfúrt függesztő fül (lt. sz. 1952. 

79. 135). M.: 6,8 cm ; pá.: 17,3 cm; tá.: 7 cm. - 16. kép 2. 
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Füles csésze, a perem a fülnél csücskösen kétszer felmagasodik (lt. sz. 1952. 79. 136). Kiegészített. 
Színe barna. M.: 8,2 cm ; pá.: 14 cm ; tá.: 5,5 cm. — 16. kép 1. 

Mély, talpas tál, erősen kihajló, síkozott peremmel (lt. sz. 1952. 79. 137). A vállán négy kis fül. Vállát 
függőleges árkolások díszítik. Kiegészített. Színe : barna. M.: 13 cm ; pá.: 22,7 cm ; tá.: 7,7 cm. — 16. kép 3. 

Urna aljtöredéke (lt. sz. 1952. 79. 138). Ragasztott. Színe : szürke. Tá.: 11 cm. 
Megmunkált kis kődarab (lt. sz. 1952. 79. 139). 
57. sír. Nyomott, gömbhasú urna, függőleges árkolással (lt. sz. 1952. 79. 140). Nyaka felfelé össze

szűkül, pereme kihajlik. Vállán egy csúcsos fül. Ragasztott, kissé kiegészített. Színe: barnásszürke. M.: 22,2 cm; 
pá.: 13,7 c m ; tá.: 9,8 cm. — 16. kép 4. 

60. sír. Csésze egy füllel. Pereme kissé kihajlik. A fül magasságában körbe futó besimított vonalak 
díszítik. Fül felett a perem kétszer csücskösen felmagasodik (lt. sz. 1952. 79. 141). Füle kiegészített. Színe: 
szürke. M.: 7,3 cm ; pá.: 8,9 c m ; tá.: 2,5'cm. — 16. kép 5. 

62. sír. Edény, felfelé kissé összeszűkülő magas nyakkal. Vállán széles függőleges kannelura-díszítés. 
Nyakhajlatnál egy fül (lt. sz. 1952. 79. 142). Pereme kissé kiegészített. Színe : barnásszürke. M.: 14,4 cm; 
pá.: 10,4 cm; tá. : 6,1 cm. — 16. kép 6. 

74. sír. Urna (lt. sz. 1953. 27. 7). Síkozott szájpereme vízszintesen kihajlik. Nyaka csonkakúp alakú, 
öble gömbölyű. Színe: vörösesbarna. M.: 23,8 cm ; pá.: 18,2 cm ; tá.: 10,3 cm. — 17. kép 3. 

Félgömb alakú csésze, füle a szájperem fölé emelkedik (lt. sz. 1953. 27. 8). Színe: barnásszürke. 
M.: 6,3 cm; pá.: 12,3 cm; tá.: 4,4 cm. — 17. k p 4. 

Csésze, előbbihez hasonló (lt. sz. 1953. 27. 9). Színe : vörösesbarna. M.: 5,2 cm ; pá.: 10,7 cm ; tá. : 
4,1 cm. — 17. kép 2. 

Félgömb alakú csésze, talpa omphalosos, füle a szájperem fölé emelkedik (lt. sz. 1953. 27. 10). M.: 
7,8 cm; pá.: 12,5 cm. — 17. kép 1. 

A következő darabok sírok szerint nem választhatók szét : 

Tál, behúzott peremén ferde árkolásokkal (lt. sz. 1952. 79. 143). Ép. Színe : barna. M.: 6,3 cm; pá.: 
19,7 cm; tá. : 7,5 cm. — 21. kép 1. 

Behúzott peremű tál, szájperemén ferde árkolásokkal (lt. sz. 1952. 79. 145). Ragasztott, kiegészített. 
Színe : szürke. M.: 6,9 c m ; pá.: 17,5 cm; tá.: 8,5 cm. — 21. kép 2. 

Tál, (lt. sz. 1952. 79. 146), előzőkhöz hasonló, kiegészített. Színe: barnásszürke. M.: 5,1 cm; pá.: 
16,7 cm; tá.: 9,4 cm. — 21. kép 4. 

Tál (lt. sz. 1952. 79. 147), előzőkhöz hasonló. Ëp. Színe : barna. M.:7 cm ; pá.: 20,2 cm ; tá.: 8,9 cm. 
- 21. kép 6. 

Urna, hengeres nyakkal, vízszintesen kihajló szájperemmel, (lt. sz., 1952. 79. 148). Pereme fazettált. 
Vállán besimított, körbe futó vonaldísz. Az urna alján bekarcolt fenyőminta. Kiegészített. Színe : fekete. M.: 
33 cm; pá.: 25,9 cm; tá.: 10,3 cm. — 18. kép 1, 2. 

Urna, előzőkhöz hasonló forma, durva kidolgozással (lt. sz. 1952. 79. 149). Nyaktövénél körbe futó 
besimítás. Pereme síkozott. Ragasztott. Színe : barna. M.: 18,5 cm ; pá.: 21 cm ; tá.: 10,6 cm. — 18. kép 5. 

Edény, magas nyakkal, vállon két füllel (lt. sz. 1952. 79. 151). Hasi részén függőleges árkolások. 
Nyakán, a perem alatt vízszintes besimított vonalak. Kiegészített. Színe: barna. M.: 18 cm; pá.: 15,4 cm; 
tá.: 10,3 cm 18. kép 6. 

Gömbölyű hasú edény két szemben ülő füllel. Nyaka csonkakúp alakú (lt. sz. 1952. 79. 152). Pere
me kiegészített. Színe: barna. M.: 16,5 cm; pá.: 10,6 cm; tá.: 8,6 cm. —- 18. kép 3. 

Edény alsó részének töredéke (lt. sz. 1952. 79. 153). Színe : szürkésbarna. Tá.: 9,2 cm. 
Talpas urna aljtöredéke (lt. sz. 1952. 79. 154). Ragasztott. Színe : fekete. Tá.: 9 cm. 
Csésze töredéke, fülcsonkkal (lt. sz. 1952. 79. 155). Talpa omphalosos. Színe : barna. Tá.: 2,6 cm. 
Parázsborító ujjbeböködéses bordadísszel (lt. sz. 1952. 79. 156). Átm.: 11,5x10 cm. — 20. kép 17. 
Két bevágással tagolt bütyöktöredék (lt. sz. 1952. 79. 157. 
Edény oldaltöredéke, kis füllel és vonalas díszítéssel (lt. sz. 1952. 79. 158). 
Lapos kődarab (lt. sz. 1952. 79. 159). Átm.: 8,4 cm. 
Hét darab agyagkarika (lt. sz. 1952. 79. 160). Az agyagkarikák legnagyobb átmérőinek adatai a követ

kezők : 6 cm ; 6,3 cm; 7 cm ; 6,2 cm ; 6 cm ; 6 cm ; 6 cm. Az orsógomb átmérője 3,5 cm. M.: 2,2 cm. — 20. 
kép 8—14. 

Bronzkés (lt. sz. 1952. 79. 161). Hegye letörött. H.: 10,2 cm. - 20. kép 15. 
Félgömb alakú csésze kihajló szájperemmel, talpa lapos, füle a szájperem fölé magasodik, (lt. sz. 

1953. 27. 11). Kiegészített. Színe : sárgásszürke. M.: 6,6 c m ; pá.: 12 cm ; tá.: 2,1 cm. — 20. kép 3. 
Fordított csonkakúp alakú csésze, perem fölé magasodó széles szalagfüllel (lt. sz. 1953. 27. 12). Kidol

gozása durva. Színe : szürkéssárga. M.: 6,8 cm; pá.: 12,3 c m ; tá.: 4 cm. — 20. kép 2. 
Csésze (lt. sz. 1953. 27. 13). Magas nyaka enyhén kifelé ível. Szájperemén a fül felett két kis bütyök. 

Vállát bekarcolt, körbe futó vonal díszíti. Talpa omphalosos. Színe : világosbarna. M.: 6 cm ; pá.: 9,5 cm ; 
tá.: 3 cm. - 20. kép 1. 

Bögre, enyhén kifelé ívelő, magas nyakkal, nyomott, gömb alakú hassal. Vízszintes nyílású füle a 
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nyakból indul ki és a vállra támaszkodik. Szájpereme alatt, vállán és hasi részén pseudo-zsinór díszítés (lt. sz. 
1953. 27. 14). Színe : barna. M.: 10,2 cm; pá.: 9,2 c m ; tá.: 5 cm. Kissé sérült. — 20. kép 4. 

Urna. Nyakrésze csonkakúpos. Vállát és nyakát két fül hidalja át. Hasi részén függőleges árkolások 
(lt. sz. 1953. 27. 15). Hiányos. Színe: szürke, barna foltokkal. Tá.: 6 cm. — 19. kép 4. 

Urna. Enyhén befelé ívelő csonkakúpos nyak. A nyak alján kettős zegzug alakú vonaldíszítós fut 
körbe. Hasi részét enyhén ferde irányú árkolás díszíti, a váll és a hasi rész találkozásánál két fül (lt. sz. 1953. 
27. 16). Kiegészített. Színe: barnásszürke. M.: 16 cm; pá.: 11 c m ; tá.: 7,8 cm. — 19. kép 3. 

Urna. Formája fentihez hasonló, díszítetlen (lt. sz. 1953. 27. 17). Kiegészített. Színe : Szürkésbarna. 
M.: 19,5 cm; pá.: 13,5 c m ; tá.: 10,2 cm, •— 19. kép 1. 

Urna. Enyhe ívelésű, felfelé összeszűkülő nyakkal, tölcséres szájjal, mélyen ülő nyomott gömb alakú 
hassal. Vállát öt, körbefutó vízszintes árkolás díszíti. Vállhajlatan két fül (lt. sz. 1953. 27. 18). Színe : sárga. 
M.: 17,5 c m ; pá.: 12,8 c m ; tá.: 7 cm. — 19. kép 2. 

Urna csonkakúp alakú nyakrésszel (lt. sz. 1953. 27. 19). Vízszintesen kihajló peremű szájjal. Száj
pereme síkozott. Hasi része nyomott gömb alakú. Vállán két kis fül. Ragasztott. Színe : világosbarna. M.; 32,6 
c m ; pá.: 29 c m ; tá.: 11,3 cm. — 18. kép 4. 

Urna hasi részének töredéke, öblét függőleges árkolás díszíti (lt. sz. 1953. 27. 20). Töredék, ragasz
tott. Színe: barnásszürke. Tá.: 8,30 cm. — 19. kép 5. 

Tál. Szájpereme vízszintesen kihajlik. Kettős kónikus hasi része mély. Hasát a legnagyobb szélesség
ben sűrű, kissé ferde rovátkolások díszítik. Talpa lapos (lt. sz. 1953. 27. 21). Kiegészített. Színe : világos bar
násszürke. M.: 18,7 cm ; pá.: 31 cm ; tá.: 10,3 cm. — 20. kép 7. 

Tál. Kihajló szájpereme letörött. Nyaka hengeres. Vállrésze erősen profilált, hasi része széles öblű. 
Talpa lapos (lt. sz. 1953. 27. 22). Hiányos. Színe: középszürke. — 19. kép 6. 

Tál. Síkozott díszítésű, kihajló szájperemmel. Hasi része kettős kónikus. Vállán egy vízszintes nyílású 
fül. Has élét függőleges rovátkolások díszítik. Talpa domború (lt. sz. 1953. 27. 23). Kiegészített. Színe: 
barna. M.: 10,5 cm; pá.: 21,8 c m ; tá.: 7,2 cm. — 20. kép 5. . 

Tál, enyhén kihajló szájperemmel. Mély hasi résszel és domború talppal. Oldalán vízszintes nyílású 
fül (lt. sz. 1953. 27. 24). Kiegészített. Színe : szürkéssárga. M.: 11,8 c m ; pá.: 20,5 cm; tá.: 8 cm. — 20. kép 6. 

Behúzott peremű tál. Pereme síkozott. Talpa lapos (lt. sz. 1953. 27. 25). Kiegészített. Színe: bar
násszürke. M.: 10 cm ; pá.: 25 cm ; tá.: 9,8 cm. — 20. kép 8. 

Behúzott peremű tál, ferdén árkolt díszítéssel, lapos talppal, oldalán vízszintes nyílású kis fül (lt. sz. 
1953. 27. 26). Kiegészített. Színe : barna. M.: 9,3 cm; pá.: 25 c m ; tá.: 9,7 cm. — 20. kép 7. 

Előzőhöz hasonló tál, oldalán vízszintes átfúrású kis bütyök (lt. sz. 1953. 27. 27). Kiegészített. 
Színe : szürke. M.: 9,2 cm; pá. : 24,5 cm. — 20. kép 5. 

Fentiekhez hasonló tál, oldalán a függőleges átfúrású fül maradványa (lt. sz. 1953. 27. 28). Ragasz
tott . Színe: vörösesbarna. M. : 6,5 cm; pá.: 19,5 cm; tá.: 6 cm. — 21. kép 3. 

A tököli temető közölt anyaga a Vali kultúrára tipikusan jellemző leletanyag. A Vali 
kultúra elsősorban a Dunántúl északkeleti részén fellelhető koravaskor eleji kulturcsoport, amely 
kisebb részben az ún. Velatice kultúrával, zömében a Podoli kultúrával mutat rokonságot.2 

Mivel a tököli temető ásatási megfigyeléseire vonatkozó feljegyzéseket nélkülözzük, a 
temetkezés módjáról a rendelkezésünkre álló anyag alapján csupán azt állapíthatjuk meg, hogy 
a sírok hamvasztásos sírok voltak, amelyekben 1—9 mellékletet helyeztek el, és hogy az egykori 
ételmellékletek maradványaképpen egyes sírokból állatcsontok is kerültek elő. Tompa Ferenc 
megemlítve a tököli temetőt közli, hogy a sírok ugyanolyanok voltak itt, mint a Szentendrei 
szigeten, azzal a különbséggel, hogy it t hiányzott a síroknak kővel való körülrakása.3 Ezenkívül 
a feltárt temetőrész temetkezési rítusát közelebbről leírni nem tudjuk. Számos egyéb fontos kérdés 
is nyitva áll még. Többek között a tököli temetőn belül a sírok pontos helyének meghatározása, 
a temető kiterjedése, tagozódása stb. Kutatásainkat csupán magára a régészeti anyagra korlá
tozhatjuk, bár az anyag egy részénél még a sírösszefüggéseket sem lehetett pontosan megállapítani. 

A Vali kultúra és fejlődése magyarországi koravaskor-kutatásunk egyik legérdekesebb 
kérdése, ami a terület földrajzi helyzetével magyarázható (Dunántúl északkeleti része, a nagy 
Duna-kanj^ar területe). 

E területen belül a kultúra lelőhelyeit elsősorban azokon a helyeken találjuk meg, amelyek 
a természetadta útvonalak, átkelőhelyek mentén fekszenek. így pl. a Duna szigetei közül Nesz
mély-Felső sziget,4 Szentendrei sziget,5 Csepel-sziget,6 a Duna jobb partján Neszmély,7 Visegrád,8 

Pünkösdfürdő,9 Békásmegyer,10 Tabán, Gellérthegy,11 Érd,12 Budakalász,13 Adony14 stb. Fel
lelhetők a kultúra lelőhelyei az ókor óta állandóan jelentős szerepet játszó mai Bécsi út mentén 
is (pl. Dorog,15 Piliscsaba,16 Tata17). A Vali kultúrában különböző irányból jövő hatások mutat-
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1. kép. 1—2. Tököl, 7. sír; 3 — 4. 4. sír; 5 — 6. 5. sír 
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2. kép. 1 -2 . Tököl, 6. sir; 3 - 6 . 8, sir 
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3. kép. 1 -4 . Tököl, 10. sir; 5. 12. sir 
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4, kép. 1—4. Tököl, 14. sír; 5 — 6. lő. sír 
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5. kép. 1-3. Tököl, 16. sír; 4-6, 26. si) 
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6. kép. Tököl, 21. sír 
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7. kép. Tököl, 24. sir 
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8. këp. Tököl, 27. sir 
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9. kép. 1 -6 . Tököl, 28. sír; 7 - 8 . 29. sír 
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10. kép. Tököl, 29. sír 
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11. kép. Tököl, 31. sír 
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12. kép. Tököl, 34. sir 

26* 
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13. kép. 1-4 . Tököl, 37. sir; 5. 41. sir; 6, 8. 43. sir; 7. 39. 
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14. kép. 1-2, 4. Tököl, 44. sír; 3, 5 - 6 . 45, sir; 1,4$, sir} 8. 51, sír 
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15. kép. 1 - 5 . Tököl, 47. sir; 6 - 9 . 48. sir 
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16. kép. 1 - 3 . Tököl, 52. sir; 4. 57. sír; 5. 60. sír; 6. 62. síi" 
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17. kép. 1 - 4 . Tököl, 74. sír; 5 - 8 . 36. sít 
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18. kép. Tököl, urnatemető, szórvány 
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19. kép. Tököl, urnatemető, szórvány 
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20. kép. Tököl, urnatemető, szórvány 
411 



22. kép. Tököl, 27. sír 

412 



koznak, és ennek eredményeképpen e területen a Reinecke-féle HA végén—HB elején egy keve
rék kultúra keletkezett. E keveredésből a Podoli típus általános jellegét mutató leletanyag alakult 
ki. Ezen belül azonban csoportunk régészeti anyagán a tőlünk északra, nyugatra, délre és kisebb 
mértékben a csoporttól keletre fekvő területek azonos korú kultúráinak hatása tükröződik. Tehát 
ha tisztázni akarjuk, hogy a Vali kultúra kialakulásánál milyen kulturális tényezők szerepeltek, 
akkor vizsgálódásunkat ki kell terjeszteni a kultúra területével szomszédos vidékek koravaskor 
eleji leletcsoportjaira is. 

Az alábbiakban megkíséreljük vázolni, hogy a temető anyaga milyen közös jellemvoná
sokat mutat a környező területek hasonló korú régészeti anyagával és hogy azoktól miben külön
bözik. Ily módon igyekszünk meghatározni a tököli temető jellegét és helyét a különböző kora
vaskor eleji leletcsoportok között. 

23. kép. Tököl, 12. sír 

24. kép. Tököl, 28. sir 
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A Vali kultúra kialakulásának elemzésénél fontos kérdés az, hogy mennyiben vette birto
kába területünket a HA—HB periódust közvetlenül megelőző időkben a Hügelgräber vagy az 
Urnengräber, illetve a korai Lausitzi kultúra népe. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok azt 
mutatják, hogy e területen az említett későbronzkori kultúrák jelentős szerepet nem játszottak,18 

bár egyes szórványos jelenségeik feltűnnek. 
A bemutatott anyagból az .1. kép 1, 2. kép 1, 4. kép 6, 11. kép 1, 12. kép 1, 14. kép 3—5, 

16. kép 6, 18. kép 3, 19. kép 1—4. sz. edényformák jellegzetes tartozékai a késő Lausitzi kultúrának. 
Hasonló formák általánosak a környező területeken is a HA—HB periódusban, így pl. Ausztriában 
a Velatice,19 Csehszlovákiában a késő Lausitzi,20 a Knovizi.21 Müavecei22 és Podoli23 kultúrákban, 
Jugoszláviában pedig a Dalji csoportban.24 

25. kép. Tököl, 29. sir 

26. kép. Tököl, 34. sir 
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Hazánkban a Vali kultúra területén kívül is ismeretes az említett urnaforma, de a Dunán
túl egyéb területein és a Dunától keletre nem fordul elő olyan nagy mennyiségben, mint éppen a 
Dunántúl ÉK-i részén. Magyarországon a tárgyalt kétfülü urna, amelynek magas nyaka eilindrikus 
vagy enyhén ívelő, a Vali kultúra anyagában a leggyakoribb, annyira, hogy itt ez a terület tipikus 
urnaformája. 

E típuson belül az ország különböző részein eltérések tapasztalhatók. így pl. a Pilinyi és 
Egyeki kultúrák területén, valamint Szeged környékén a tárgyalt urnák tipológiailag korábbi 
változatban is jelentkeznek. Másrészt az ország K-i területén — a Vali kultúrától eltérően — 
gyakori az, hogy a tárgyalt típust a Hügelgräber kultúra hatását is mutató magyarországi késő
bronzkori leletegyüttesek társaságában találjuk meg.25 Ez a tény e területrészek későbronzkori 
fejlődésével magyarázható. Ezzel szemben a Vali kultúra területén az említett urnak tipológiailag 
fejlettebbek, mellettük a magyarországi bronzkor végének formái nem jelentkeznek. Az urnákat 
kísérő edények kronológiailag általában a HB periódusra tehetők. A Dunántúl nyugati területein 
(Győr vonalától nyugatra), valamint Burgenlandban és Ausztriában a tárgyalt urnaforma arány
lag kisebb mennyiségben fordul elő és ezen urnak társaságában gyakori a Reinecke-féle HA 
periódusra biztosán datálható néhány olyan lelet, amely viszont a Vali kultúrából hiányzik 
(27. kép). 

Mind az ország keleti területén, mind pedig a Dunántúlnak a Vali kultúrától nyugatabbra 
fekvő részein gyakori e kétfülű urnáknak.az a változata, amelynél a fül nem a nyak és az edényhas 
találkozásánál helyezkedik el, hanem ennél mélyebben. Ez a változat, amely jellemzője a Hügel
gräber kultúra hatását is mutató hazai későbronzkori formáknak, a Vali kultúra területén nem 
tipikus. 

A díszítés szempontjából is különbség mutatkozik a Vali kultúra említett urnaformái, 
valamint a tőlünk nyugatabbra fekvő területek hasonló típusai között. A Vali kultúra területén 
ugyanis a fejlettebb díszítési módokat, elsősorban az edényhas kannelurázását figyelhetjük meg, 
míg a szomszédos területeken igen gyakoriak a díszítetlen formák és a bütykös urnák. A Vali 
kultúrában tehát a tipológiailag fejlettebb formájú és díszítésű urnák jelennek meg. 

Kultúránk területén kívül megjelenik a tárgyalt urnaforma szórványosan az ún. Dalji 
csoportban is, de kisebb mennyiségben. 

A Vali kultúrához hasonló leletegyüttesekben lép fel urnaformánk kultúránk területétől 
északra. A Szlovák Akadémia Régészeti Intézete egyre több lelőhelyet tár fel a Podoli, illetve 
Chotini kultúrák köréből, ahonnan a Vali kultúrával rokon anyag nagy mennyiségben került 
felszínre.26 Forma, díszítés és a leletegyüttesek jellege szempontjából a Vali kultúrának legszoro
sabb kapcsolata figyelhető meg a Ghotini kultúrával. M. Novótná a muzlai sírmező feldolgozá
sánál rámutat a muzlai és a Vali csoport anyagában megmutatkozó egyezésekre.27 

Fentieket összefoglalva a következőket állapíthatjuk meg : 
A tököli temetőben, mint a Vali kultúrában általában, az egyik fő urnaforma a kétfülű, 

magas nyakú urna. E forma a szomszédos területeken a Hügelgräber kultúra hatását 
mutató edények társaságában is megjelenik. ; 

Emellett kultúránktól nyugatra a tárgyalt 
típus olyan HA-ra datálható formákkal együtt 
lép fel, amelyek a Vali kultúra területén nem 
otthonosak. Kisebb számban előfordul az em
lített urnatípus a Dalji csoportban is a Podoli 
és részben a Stillfriedi kultúra edényformáinak 
társaságában. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
a Dalji kultúra edényei a Vali kultúra edé
nyeitől eltérő helyi változatot mutatnak 
(28. kép). 

A tárgyalt umaforma legerősebb kap
csolatai a fentebb elmondottak alapján Nyugat-
Szlovákia felé mutatnak. 
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27. kép. A Dunántúl nyugati részén előforduló 
HA periódusi edényformák 



Külön kell beszélni azokról a cilindrikus nyakú vízszintesen kihajló peremű, gömbölyű 
hasú urnaformákról, amelyeket Pittioni úgy említ, mint a HA periódusra jellemző kerámia
formát.28 Ehhez a típushoz hasonlítanak a tököli temető 5. kép 2, 8. kép 1—3, 10. kép 7, 12. kép 
3, 15. kép 4, 17. kép 3, 18. kép 2, 4 - -5 . sz. edényei. Azonban mind a tököli urnák, mind a 
Vali kultúra többi hasonló urnaformája bizonyos eltérést mutatnak a Velatice csoportra tipikusan 
jellemző változattól. Ugyanis, ha szembe állítjuk a, Vali kultúra és a Velatice kultúra 
hasonló formáit, akkor megállapíthatjuk, hogy a Velatice kultúra urnáinak nyaka cilindrikus 
és általában alacsonyabb (29. kép 1), míg a Vali kultúra edényeinek nyaka magasabb és 
befelé ívelő profilt mutat (29. kép 2). 

28. kép. A Dalji kultúra jellegzetes edényformái 

A fentebb tárgyalt különbségek azt mutatják, hogy a Vali kultúra területén a Velatice 
csoporttal rokonságban álló HA tradíciókat mutató kihajló peremű urnák módosított, tipológiailag 
fejlettebb formában jelentkeznek, tehát későbbi fejlődési szakaszra utalnak. így az említett urna
formákat a Vali kultúra területén úgy foghatjuk fel, mint a Velatice típus későbbi és perifériális 
jelenségeit. Összhangban áll ez azzal a megállapítással is, hogy csoportunk tárgyalt urnáit álta
lában a HB periódusra datálható, Podoli kultúrába sorolható leletanyag kíséretében találjuk meg 
a tököli temetőben éppen úgy, mint a Vali kultúra területén általában. Pl. 16. sír (15. kép), 
27. sír (8. kép), 34. sír (12. kép). A tököli temető és a Vali kultúra tárgyalt formái a Stillfriedi 
csoport urnái felé mutatnak átmenetet.29 Hasonló darabok ismeretesek a Dalji kultúra anyagából 
is,30 ahol ezen edények fejlettebb változatai is előfordulnak. 

Hasonló formaképzéssel gyakran találkozunk morva területen is,31 ahol azonban a Vali 
kultúrával szemben megtalálhatók a Velatice kultúra tipikus edényei és a bronzkorszak végétől 
a HA periódusba vezető átmeneti lelethorizont is.32 

A tököli temető urnaformái közül külön kell beszélnünk a 4. kép 3, 12. kép 8, 16. kép 4, 
17. kép 5, 18. kép 6. sz. edényekről. Ezeknek formája, díszítése és csücskösen hegyesedő 
füle a Podoli kultúra jellegzetes sajátossága. 
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Ugyancsak a Podoli kultúrába tartozik a fülnél felmagasió peremű csésze is, amelynek 
temetőnkben kétféle változata fordul elő. Az egyik változathoz az 1. kép 3, 5. kép 1, 8. kép 5, 
12. kép 2, 14. kép 2, 15. kép 1, 16. kép 1. sz. formák tartoznak. A másik variációnál 
a fül két oldalán a peremből két csücsök emelkedik k i : 1. kép 6, 13. kép 4. 

Az említett urnák és csészék a Podoli kultúrára tipikusan jellemzőek. 
A csücskös fülű edények a Dunántúlon szórványosan mindenütt előfordulnak. E jelleg

zetes fülképzést nagy számban találjuk meg a dalji anyagban,33 részben a bemutatott tököli edé
nyekhez hasonló darabokon, de még nagyobb mennyiségben a 28. kép 4. sz. formán, amely tipo
lógiai változat a Vali kultúra területére nem jellemző. 

A fülnél felhúzott peremű csészék magyarországi viszonylatban szintén a Vali kultúra 
területén a leggyakoribbak, de előfordulnak szórványosan a Dunántúl egyéb területén is, vala
mint a Dunától keletre. Hazánkon kívül ezek a Podoli kultúrára jellemző darabok a Dalji csoport 
területén és Csehszlovákiában a leggyakoribbak34 és e területeken aHB-re. részben pedig a HC-re 
datálhatok. 

29. kép. 1 A Velatice kultúra urnaformája. 2. A Vali kultúra urnaformája 

Nem szándékozunk bővebben foglalkozni a fazettált vagy ferdén árkolt, behúzott peremű 
tálakkal (pl. 7. kép 3, 1. kép 5 stb.), a nagy öblös, kihajló peremű tálakkal (pl. 4. kép 4, 7. kép 
5 stb..), továbbá a gömbölyű, kónikus testű füles csészékkel (pl. 4. kép 1, 10. kép 2, 20. kép 2) 
és a 9. kép 7. sz. formához hasonló edényekkel, mivel ezek mind a hazai, mind a környező terü
letek koravaskori leletanyagában egyformán általánosak, már a HA-tól kezdve. 

A 6. kép 3—6. sz. tálak hasi részét bekarcolt fenyőág minta díszíti. E díszítés analógiáit 
megtaláljuk Szlovákia és Morvaország hasonló korú edényein is. 

A Vali kultúra tálaival kapcsolatban megemlíthetjük, hogy egy bizonyos tálforma, amely 
meglehetősen általános koravaskor eleji típus, területünkön hiányzik. Ez a hasi részén éles törés
vonalat mutató tálka (27. kép 1), amely a Velatice csoporttal tar t kapcsolatot, nem tartozik a 
Vali kultúra jellemző formakincséhez, bár módosított változatában jelentkezik (5. kép 6). Ennek, 
a Magyarország területén különben meglehetősen gyakori tálformának a hiánya jellemző csopor
tunkra. E forma hiányával szemben viszont különösen jellemzőek területünkön a ferdén árkolt, 
behúzott peremű tálak, mint ezt a tököli temető edényanyaga is mutatja. 

A Vali kultúra fentebb tárgyalt vezérformáinak jellege és a szomszédos kultúrákkal való 
kapcsolata alapján megállapíthatjuk, hogy a Vali kultúra régészeti anyaga a környező területek 
hasonló korú kultúrái, közül a legszorosabb egyezést a szlovákiai Chotini kultúrával mutatja. 

Kulturális kapcsolatok mutatkoznak ezenkívül a Vali és a Dalji kultúra között is. Ez 
utóbbi leletanyag azonban bőven tartalmaz HC formákat is. A Dalji kultúrának ezt a kronológiai 
helyzetét mutatják az előkerült vastárgyak is. Szerény kapcsolat mutatkozik a Vali és a Still-
friedi kultúra között is, azonban Stillfried inkább Dalj felé és kevésbé a Vali kultúrával mutat 
összefüggéseket. 

A Vali kultúra kronológiai helyzetét illetően megállapíthatjuk, hogy a tököli temető 
anyagában előfordulnak olyan típusok, amelyek tipológiai egyezéseket árulnak el a Velatice 
csoporttal. A tököli temető összetartozó síranyaga azt mutatja, hogy ezek a HA tradíciót mutató 
formák a HB-re tipikusan jellemző edényekkel együtt fordulnak elő. 
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PL az 5. sírban (1. kép 5—6) a Podoli kultúra felhúzott peremű csészéje együtt jelent
kezik a tipológiában már korábban is megjelenő ferde árkolású behúzott peremű tállal. 

A 27. sír anyagát (8. kép) is legkorábban a H B elejére keltezhetjük, a 8. kép 5. sz. csészéje 
alapján, bár ferde árkolású, behúzott peremű tálakat és HA tradíciót mutató urnákat is tartal
mazott. . 

Ugyancsak a HB-re datálható a 47. sír (15. kép), bár a Podoli típusú edények mellett a 
Velatice urnákkal rokonságot mutató edény (15. kép 4) is volt benne. 

Ugyanezt állapíthatjuk meg a 28. sír (9. kép) anyagára vonatkozólag. 
Valószínű, hogy HB-re datálhatjuk a 34. sír leletanyagát (12. kép) is, amelyből — bár 

korai tál- és urnaformákat is tartalmazott — HB-re tehető edény került elő (12. kép 2 és 8. 
sz. edény). 

Az edénytípusok alapján ugyancsak a H B periódusra tehető az 52. siregyüttes (16. kép 
1 — 3) is, bár korai tálformák is voltak benne. Ugyanez állapítható meg a 36. sírról (17. kép 5—8) 
a 17. kép 5. sz. edénye alapján. 

A fent említett sírok mellett vannak a temetőnek olyan sírjai is, amelyekben nincsen 
biztosan HB-re datálható edény, de a síranyag jellege ugyanúgy mutathat a HA-ra, mint a 
későbbi periódusra is (pl. 29, 31. sír). E sírok edényformáit más esetekben ugyanezen temetőn 
belül gyakran találtuk HB típusú kísérőanyag társaságában. 

Magyarországon a Vali kultúra területétől nyugatra és délre a Reinecke-féle HA perió
dusban megmutatkozik egy lelethorizont, amely a Velatice kultúra jellegét viseli. Ugyanez 
állapítható meg a Vali kultúra .területétől északra, Szlovákiában is.35 Feltételezhető hogy 
ez a lelethorizont a kutatások intenzívebbé válása után a Vali kultúra területén is meg 
fog mutatkozni mint egy — egyelőre csupán feltételezhető — korai Vali kultúra. 

Sajnos, a régi ásatásból származó tököli anyag, mint a Vali kultúra leletanyaga általában, 
csak az igen egyoldalú tipologizáló módszer alkalmazásának lehetőségét nyújtja, és elsősorban 
a fazekasművességre vonatkozó következtetéseket enged meg. Csupán erre az anyagra támasz
kodva messzemenő történeti konklúziókat levonnunk nem szabad. Azt azonban mégis meg 
kívánjuk jegyezni, hogy a Dunántúl északkeleti részének ma rendelkezésünkre álló koravaskor 
eleji leletanyagában nem választható külön a HA periódus anyaga a H B anyagától, hanem 
a HA és HB formák eddig egymással keveredve fordultak elő. 

A Vali kultúra területéről ismeretesek olyan típusok, amelyek a HA horizontot jelentik, 
kutatásunk azonban eddig nem ismer még e területről olyan leletcsoportokat, ahol a Velatice 
hasonlóságokat mutató anyagot szétválaszthatnánk a H B horizontba sorolható típusoktól. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló régészeti leletanyag nem ad lehetőséget arra, hogy 
a Vali kultúra területén a HA és a H B periódust egymástól elkülönítsük, illetve külön HA 
periódust állapítsunk meg, bár hipotetikusan feltételezhető, hogy az intenzívebb kutatások 
során e tárgyalt területen is meg fog mutatkozni egy HA lelethorizont, mint erre fentebb 
utaltunk is. 

Az eddig ismert leletanyagban azonban a Velatice típussal kapcsolatot mutató formák 
e kultúrának csupán késői és perifériális jelenségeinek látszanak. Ezt támasztják alá a 
következők : 1. a leletösszefüggések tanúsága ; 2. az a tény, hogy csoportunk területén 
a Dunántúl nyugatabbi részén egyébként fellelhető több Velatice típusú HA forma hiányzik ; 
3. a Velatice kultúrához sorolható formák a Vali kultúra területén a Velatice kultúrának 
csupán késői változatai. 

Fentieket figyelembe véve, a Vali kultúra területéről ismert leletanyagot és a tököli 
temető anyagát, véleményünk szerint legkorábban a HA végére, de zömével a H B periódusba 
helyezhetjük. Anyagunk egyidősnek látszik a Stillfriedi és a Chetini (Hetényi), valamint a 
Dalji kultúrával. Az ismertetett tököli temető és a Vali kultúra H B anyaga a legszorosabb 
egyezést a területünktől északra fekvő Chetini kultúrával mutatja. 

Mivel a Vali kultúra területének tárgyalt koravaskori leletanyaga nem mutat szerves 
kapcsolatot ugyanezen terület későbronzkori kultúrájával, azt következtethetjük, hogy e területre 
az új korszak kultúraját újonnan megjelent kora vaskori népcsoport hozta. 
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E. PATER 

CIMETIERE A INCINERATION DECOUVERT DANS LE VILLAGE 
DE TÖKÖL ET DATANT DE LA PREMIÈRE ÉPOQUE 

DE L'ÂGE DE FER 

P. Gerecze a mis au jour en 1912, à Tököl 
une partie d'un cimetière datant de la première 
époque de l'âge de fer. Les tombes contiennent 
des urnes, il y avaient toutefois des sépultures 
à squelettes également, sépultures qui ne 
dataient pas de l'âge préhistorique. Pour cette 
raison le numérotage des tombes de la première 
période de l'âge de fer n'est pas ininterrompue 
dans ce qui suit.1 

Un compte rendu par écrit n'a pas été 
établi au sujet des fouilles, et une partie des 
objets trouvés ne peut plus être distinguée 
selon les tombes individuelles. Nonobstant ce 
fait, le matériel assez considérable mérite 
d'être publié puisqu'il caractérise le matériel 
archéologique datant de la première période de 
l'âge de fer des environs du coude du Danube 
en offrant des points de vue qui pourront être 
utilisés lors des recherches ultérieures. 

Dans ce qui suit, l 'auteur nous introduit 
les matériaux trouvés dans le cimetière de Tököl 
datant du commencement de la première épo
que de l'âge de fer (Figures 1—26). 

L'ensemble publié du cimetière de Tököl 
est typiquement caractéristique de la culture 
de Vál. Celle-ci est un groupe culturel datant 
de la première époque de l'âge de fer et se 
manifeste surtout dans la partie nord-est de 
la région située à ouest du Danube ; cette 
culture montre des affinités, en moindre partie,2 

avec la culture appelée Velaticé, et dans sa 
majeure partie, avec la culture Podol. 

Vu l'absence des notes écrites concernant 
les fouilles originales, tout ce qu'on peut éta
blir — sur la base du matériel disponible — 
au sujet du mode d'enterrement est que les 
dépouilles mortelles ont été incinérées, et que 
I à 9 objets ont été placés dans les sépultures 
où l'on trouve quelquefois des os d'animaux 
comme restes des mets. F . Tompa, en mention
nant le cimetière à Tököl, nous informe que 
les tombes trouvées ici sont identiques à celles 
découvertes à l'île de Szentendre à la seule 
différence que les tombes n'avaient pas de 
bordure en pierre.3 À part ces indications, les 
rites funéraires suivis dans la partie mise à 
jour du cimetière ne peuvent pas être établis. 
II y a encore d'autres problèmes à résoudre. 
Parmi ceux-ci, il serait nécessaire de fixer la 
situation exacte des tombes dans le cimetière, 
l'étendue et la division de celui-ci etc. Nos 
recherches sont forcément limitées aux maté
riaux archéologiques, quoique, pour une partie 
du cimetière, les relations entre les tombes 
ne puissent pas être établies. 

La culture de Vál ainsi que son développe
ment constituent une des questions les plus 
intéressantes des recherches concernant la 
première époque de l'âge de fer en Hongrie ; 
ceci peut être expliqué par la situation géogra
phique de la région (la partie nord-est de la 
région située à l'ouest du Danube, c'est-à-dire 
la région près la coude du Danube). 

Dans cette zone, les endroits contenant des 
reliques de cette culture se trouvent surtout 
le long des routes naturelles, aux gués etc. 
C'est le cas par exemple — parmi les îles du 
Danube — à l'île Supérieure Neszmély,4 l'île 
de Szentendre,5 de Csepel,6 au bord droit du 
Danube : Neszmély,7 Vichégrade,8 Pünkösd
fürdő,9 Békásmegyer,10 Tabán, Gellérthegy,11 

Érd,12 Budakalász,13 Adony14 etc. Des endroits 
fournissant tels reliques se retrouvent encore le 
long de la route de Vienne, route qui — depuis 
l 'antiquité — a joué un rôle très important 
(p. e. Dorog,15, Piliscsaba,16 Tata17). Dans la 
culture de Vál il se mélange des tendances 
venant de plusieurs directions ; par conséquent 
une culture mélangée se produisait sur ce 
territoire à la fin de HA et au commencement 
de H B selon Reinecke. C'est à ce mélange que 
le matériel de trouvailles manifestant le type 
Podol est à attribuer. Toutefois, le matériel 
archéologique de notre groupe reflète l'influence 
des cultures des territoires situées au nord, 
ouest et sud et — à un moindre degré — 
à l'est du groupe, cultures qui existaient dans 
les mêmes périodes. Par conséquent, si nous 
voulons élucider le rôle joué lors de la forma
tion de la culture de Vál, les recherches doivent 
être étendues aux groupes de trouvailles se 
trouvant dans le voisinage de notre culture 
et datant de la première période de l'âge 
de fer. 

Dans ce qui suit, nous essayons d'esquisser 
les caractéristiques communes de ce cimetière 
et du matériel archéologique contemporain des 
régions voisines, ainsi que les différences. C'est 
de cette manière que nous tâchons de fixer le 
caractère du cimetière de Tököl et la place 
occupé par ce cimetière parmi les différentes 
groupes de trouvailles datant de la première 
période de l'âge de fer. 

Lors de l'analyse de la formation de la 
culture de Vál il est important de savoir, 
dans quelle mesure le territoire en question a 
été occupé — dans les époques immédiatement 
précédant l'époque H A—HB — par le peuple 
de la culture «Hügelgräber», (tumuli du Danube 
moyen), ou »Urnengräber«, (champs d'urnes), 
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respectivement de la première culture de 
Lausitz (Lusace). Les données aujourd'hui 
disponibles indiquent que sur le territoire en 
question les cultures de la dernière époque 
de l'âge de bronze mentionnées n'ont pas joué 
un rôle important,18 malgré le fait que quel
ques-uns de leur vestiges se manifestent spora
diquement. 

Les vases représentés sous les Figs. 1: 1., 2. 
1., 4. 6., I L L, 12. L, 14. 3—5, 16. 6., 
18. 3., 19. 1—4. appartiennent d'une ma
nière caractéristique à la dernière période 
de la culture de Lausitz (Lusace). Des formes 
analogues sont généralement répandues aux 
territoires voisins dansla période HA—HB, par 
exemple en Autriche dans la culture de Velatic,19 

en Tchécoslovaquie dans les cultures de la 
dernière période de Lausitz,23 dans celle de 
Knoviz,21 Milavec,22 et Podol,23 en Yougoslavie 
dans le groupe de Dalj,24 

La forme d'urne cinéraire mentionnée est 
commune en dehors de la région de la culture 
de Vál également, toutefois, dans les autres 
région du territoire situé à l'ouest du Danube 
ainsi qu'à l'est du Danube elle se présente 
moins fréquemment que dans le coude du 
Danube. 

L'urne cinéraire en question, à deux anses, 
à goulot cylindrique ou légèrement arqué, 
étant en Hongrie la forme la plus répandue 
dans la culture de Vál, elle est la forme d'urne 
caractéristique de ce territoire. 

Ce type montre des divergences dans les 
différentes régions du pays. Par exemple, 
dans le territoire de la culture de Piliny, et 
de Egyek, ainsi que dans la région de Szeged 
les urnes en question apparaissent en variations 
appartenant aux périodes précédentes. D'autre 
part , dans les régions à l'ouest du pays — 
contrairement à la culture de Vál — le type 
en question est fréquemment trouvé dans la 
proximité des trouvailles de la dernière période 
de l'âge de bronze et montrant l'influence de 
la culture de Hügelgräber25 (tumuli du Danube 
moyen), Ce phénomène peut être expliqué 
par le développement de ces territoires à la 
dernière époque de l'âge de bronze. Par contre, 
sur le territoire de la culture de Vál les urnes en 
question sont typologiquement plus avancées, 
et ne sont pas accompagnées des formes carac
térisant la fin de l'âge de bronze en Hongrie. 
Les vases, se trouvant dans la proximité des 
urnes peuvent être généralement attribuées à 
l'époque HB. Dans les régions à l'ouest de la 
ligne de Győr, ainsi que dans le Burgenland 
et en Autriche la forme d'urne sous discussion 
se présente relativement moins fréquemment ; 
ces urnes sont souvent accompagnées de trou
vailles qui peuvent être — d'une manière sûre 
— datées de la période HA selon Reinecke. 
(Urnes doubles coniques, tasses avec anse à 
section transversale triangulaire ; vases qui — 

selon la figure N° 27 — peuvent Hre carac-
téristiquement datés de la période HA.) 

Dans les régions est du pays aussi bien que 
dans les parties situées à l'ouest des sites de la 
culture de Vál on rencontre fréquemment la 
variation des urnes à deux anses oà les anses 
ne se trouvent pas placées à la jonction du 
goulot et de la panse de l'urne, mais plus bas. 
Cette variation, caractéristique des formes 
appartenant à la dernière période de Y K ge de 
bronze portant l'influence de la culture Hügel
gräber (tumuli du Danube moyen) aussi, 
n'est pas typique dans les régions appartenant 
à la culture de Vál. 

Du point de vue de l'ornementation aussi, 
il y a une différence entre les formes d'urne 
de la culture de Vál et les types analogues 
des régions situées plus à l'ouest. Dans les 
zones où la culture de Vál était répandue, on 
trouve les types d'ornementation plus dévelop
pés, en premier lieu la cannelure de la panse 
des vases, tandis que dans les régions voisines 
les formes sans ornement et les urnes à noeuds 
se présentent fréquemment. En d'autres mots, 
les urnes d'une forme typologiquement plus 
développées et mieux décorées apparaissent 
dans la culture de Vál. 

En dehors de la culture ici étudiée, nous 
rencontrons la forme d'urne en question 
sporadiquement dans le groupe appelé Dalj 
également, mais dans celui-ci elle se présente 
moins fréquemment. 

C'est dans des ensembles de trouvailles 
similaires à la culture de Vál que notre forme 
d'urnes se présente au nord de cette culture. 
Des sites appartenant aux groupes de Podol 
respectivement de Chotin et contenant un 
riche matériau analogue à celui de la culture 
de Vál sont de plus en plus fréquemment mis 
au jour par l'Académie Slovaque des Sciences.26 

Du point de vue de la forme, de l'ornementation 
et du caractère des ensembles de trouvailles, 
il y a des rapports très serrés entre la culture 
de Vál et celle de Chotin. Lors de l'élaboration 
du cimetière de Muzla, M. Novotná attire 
l 'attention aux analogies se manifestant dans 
le matériel des groupes de Muzla et de Vál 2 7 

En résumant, les conclusions suivantes 
peuvent être déduites : 

Dans le cimetière de Tököl, comme dans 
la culture de Vál en général, l'une des formes 
d'urne les plus caractéristiques est l'urne 
à goulot élevé. Dans les régions voisines 
ces formes apparaissent dans la compagnie 
de vases montrant l'influence de la culture 
Hügelgräber. A part cela, à l'ouest de la 
région de notre culture le type que nous 
analysons est accompagné de formes qui 
peuvent être datées de HA et qui ne sont pas 
indigènes dans la zone de la culture de Vál. 
Moins fréquemment le type mentionné des 
urnes se présente dans le groupe de Dalj 
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également, accompagné quelquefois des formes 
de la culture de Stillfried. 11 est à observer 
toutefois que les vases de Dalj de la culture 
de Podol montrent des différences locales en 
comparaison de ceux de la culture de Vál (25). 

Sur la base de ces considérations on arrive 
à la conclusion que les rapports de l'urne sous 
discussion semblent être les plus serrés vers la 
Slovaquie occidentale. 

Il est indiqué de parler séparément des 
formes d'urnes à goulot cylindrique, au bord 
sortant horizontalement, à panse ronde, men
tionnées par Pittioni comme étant caractéris
tiques de la période HA.28 Les vases Nos 

5. 2., 8. 1—3, 10. 7, 12. 3, 15. 4, 17. 3, 18. 2, 4, 5, 
ressemblent ce type-ci. Néanmoins, tant les 
urnes de Tököl que les autres formes analogues 
de la culture de Vál montrent une certaines 
divergence en comparaison de la variation 
typique du groupe de Velaticé. En comparant 
les formes analogues de la culture de Vál et 
celles de la culture de Velaticé, il est à constater 
que le goulot des urnes de la culture de Velaticé 
est cylindrique et généralement plus bas (Pig. 
29. 1), tandis que celui des vases "de la culture 
de Vál est plus élevé et montre un profil arqué 
vers l'intérieur (Fig. 29. 2). 

Les différences ci-dessus exposées montrent 
que dans la zone de la culture de Vál les urnes 
représentant des traditions analogues au groupe 
de Velaticé, au bord saillant, expriment une 
forme typologiquement plus développée, se 
rapportant ainsi à une période ultérieure du 
développement. Par conséquent, les formes 
d'urne en question sur le territoire de la cul
ture de Vál peuvent être interprétées comme 
des manifestations ultérieures et périfériques 
du type Velaticé. Tout ceci concorde avec la 
constatation que les urnes de notre groupe 
peuvent être rencontrées dans la proximité du 
matériel qu'on peut dater de la période HB 
et assigner à la culture de Podol ; cette obser
vai ion est valide pour le cimetière de Tököl 
aussi bien que pour les régions de la culture 
de Vál en général. Par exemple les tombes Nos 

16 (Fig. 15), 27 (Fig. 8), 34 (Fig. 12). Ces 
formes du cimetière de Tököl et de la culture 
de Vál indiquent une transition29 vers les urnes 
du groupe Stillfried. Les pièces analogues sont 
connues du matériel de Dalj30 également où 
des variations plus développées de ces vases 
se rencontrent également. 

On retrouve des formes analogues aussi en 
Tchécoslovaquie, précisément en Moravie,31 à 
la différence du fait que là — à part la culture 
de Vál — on rencontre les vases typiques de 
la culture de Velaticé ainsi que l'horizon de 
trouvailles formant transition entre la fin 
de l'âge de bronze et la période HA32 également. 

Parmi les formes d'urne du cimetière de 
Tököl les vases Ncs 4. 3, 12. 8, 16. 4, 17. 5. 
18. 6. doivent être mentionnés séparément. La 
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forme de ceux-ci, leur décoration et anse taillée 
en pointe ont des caractéristiques de la culture 
de Podol. 

La tasse au bord saillant près de l'anse 
appartient également à la culture de Podol ; 
dans notre cimetière il y a deux variations de 
cette tasse. L!une des variations comprend les 
formes Nos 1. 3, 5. 1, 8. 5, 12. 2, 14. 2, 15. 1. 
16. 1, Chez l'autre variation, il y a deux saillies 
sur le bord des deux côtés de l'anse. (1. 6., 
13. 4.) 

Les urnes et tasses en question sont typi
quement caractéristiques de la culture de 
Podol. • 

Les vases ayant des anses en saillie se 
rencontrent sporadiquement partout dans la 
partie occidentale de la Hongrie. Nous trou
vons ces anses caractéristiques dans le matériel 
de Dalj33 en grand nombre, particulièrement 
sur les pièces analogues aux vases de Tököl 
que nous avons présentes, mais encore plus 
fréquemment sur les formes H° 4 de la figure 
28. ; cette variation typologique n'est pas 
caractéristique de la région où la culture de 
Vál est répandue. 

Les tasses à bord rehaussé à l'anse sont 
aussi les plus fréquentes — en Hongrie — dans 
la zone de la culture de Vál, elles se présentent 
toutefois sporadiquement dans la région ouest 
de la Hongrie, de même qu'à l'est de Danube. 

En dehors de la Hongrie, ces pièces caracté
ristiques de la culture de Podol se rencontrent 
dans la zone du groupe de Dalj et en Tchécoslo
vaquie, et peuvent être datées, dans ces terri
toires, de HB et partiellement de HC. 

Nous n'avons pas l'intention de nous 
étendre ici sur les plats facettés ou recourbés, 
ornés de cannelures obliques (par exemple 7.3., 
1.5., etc.) sur les plats bombés, à bord saillant 
(par exemple 4,4., 7.5., etc.), puis les tasses 
arrondies, les tasses coniques, à anse (par 
exemple 4 4., 10.2., 20.2.), ainsi sur les vases 
analogues à la forme N° 7 de la figure 9., 
puisque tous ces objets sont également répandus 
dans les trouvailles mises à jour dans les 
régions voisines et appartenant à l'âge de fer, 
et cela dès le HA. 

La partie ventrale des NOH 3—6 de la figure 
6 est ornée d'un dessin ayant la forme d'une 
branche de pin. Les analogues de cette décora
tion se retrouvent sur les vases datant de la 
même époque et mis au jour en Slovaquie et 
Moravie également. 

En connection avec les plats de la culture de 
Vác, nous devons mentionner qu'une certaine 
forme de plat, qui représente un type générale
ment répandu de la première époque de l'âge 
du fer, ne se trouve pas dans notre région. 
Ce petit plat montrant, vers la panse, une ligne 
de fracture bien marquée (Fig. 24, 1), plat qui 
a des rapports avec le groupe de Velaticé, 
n'appartient pas à l'ensemble de formes carac-



térisant la culture de Vál, quoiqu'elle se présente 
dans une variation modifiée (Fig. 5, 6.). L'ab
sence de cette forme de plat, assez fréquente 
d'ailleurs en Hongrie, est caractéristique de 
notre groupe. Par contre, les plats au rebord 
recourbé et orné de cannelures obliques, à bord 
retracté, sont spécialement caractéristiques dans 
notre région, comme c'est indiqué par le maté
riel du cimetière de Tököl. 

Sur la base des formes principales ci-dessus 
analysées de la culture de Vál il est légitime 
de constater que le matériel archéologique de 
la culture de Vál montre la concordance la 
plus marquée — parmi les cultures de la 
même époque des régions voisines — avec la 
culture de Chotin en Slovaquie. 

À par t cela, il y a des relations culturelles 
entre les cultures de Vál et de Dal] également. 
Toutefois, les trouvailles de cette dernière 
contiennent une quantité considérable des for
mes HC. Les objets en fer trouvés montrent 
cette position chronologique de la culture de 
Dalj. La liaison entre les cultures de Vál et 
de Stillfried est restreinte, mais les connexions 
de la Stillfried tendent plutôt vers la culture 
de Dalj et moins vers celle de Vál. 

En ce qui concerne la position chronologique 
de la culture de Vál il est à constater que le 
matériel du cimetière de Tököl contient des 
types manifestant des concordances typolo
giques avec le groupe de Velaticé. L'ensemble 
de matériel des tombes du cimetière de Tököl 
montre que ces formes portant l'influence de 
la tradition HA se présentent en compagnie 
des vases typiquement caractéristiques de HB. 

Par exemple, dans la tombe N9 5 (Fig. 1, 
5—6) la tasse à bord recourbé cle la culture 
de Podol apparaît dans la compagnie du plat 
au rebord encoche, retracté, plat qui est 
typologiquement antérieur. 

Sur la base de la tasse N° 5 de la Fig. 8, 5'. 
le matériel de la tombe N° 27 (Fig. 8) peut 
être daté du commencement de H B comme 
date la plus reculée, quoique cette sépulture 
ait contenu des plats au rebord recourbé, orné 
de cannelures obliques et des urnes manifestant 
des traditions HA. 

Pareillement, la tombe N° 47 (Fig. 15) 
peut être datée de HB, malgré le fait qu'à 
côté des vases de type Podol il y avait des 
vases montrant une affinité avec les urnes de 
Velaticé (Fig. 15, 4). 

La même constatation peut être faite au 
sujet du matériel de la tombe N} 23 (Fig. 9). 

Les trouvailles de la tombe N1 34 (Fig. 12) 
peuvent probablement aussi être datées de HB 
vu que cette tombe — à côté des formes de 
plats et d'urnes d'une époque plus reculée — 
contenait des vases qui peuvent être cer
tainement datés de HB (Fig. 12,2 et 8). 

Sur la base des types de vases l'ensemble 
de tombes N° 52 peut également être assigné 

à la période HB (Fig. 16, 1—3), quoiqu'il y 
ait eu, entre autres, des formes appartenant 
aux époques antérieures. On peut faire la même 
constatation concernant la tombe N° 36 (Fig. 
17, 5—8), et cela sur la base du plat 5 de la 
Figure N° 17. 

À par t les tombes mentionnées, il y a de 
telles tombes dans le cimetière qui ne con
tiennent pas des plats qu'on peut certainement 
dater de la période HB, mais où le caractère 
des trouvailles peut indiquer HA aussi bien 
qu'une période ultérieure (par exemple les 
tombes N s 29 et 31). En d'autres cas les formes 
des plats contenues dans cas tombes ont été 
souvent trouvées en proximité d'un matériel 
type HB. 

En Hongrie, dans la période HA selon 
Reinecke, à l'ouest et au sud de la culture 
de Vál, il se présente un horizon de trouvailles 
qui porte les caractéristiques de la culture de 
Velaticé. La même constatation peut être faite 
concernant les régions situées au nord de la 
culture de Vál : la Slovaquie. I l est légitime 
de supposer que — avec l'intensification des 
recherches — cet horizon de trouvailles se 
manifestera sur le territoire de la culture de 
Vál également comme une première période 
de la culture de Vál, période qui est seulement 
hypothétique pour le moment. 

l i e s t regrettable que le matériel provenant 
des anciennes fouilles de Tököl -— comme 
d'ailleurs les trouvailles de la culture de Vál 
en général — ne permettent que l'application 
de méthodes typologiques très unilatérales ; 
sur la base du matériel en question on peut 
tirer en premier lieu des conclusions concer
nant la poterie. Il ne serait pas prudent de 
déduire des connections historiques d'une Cer
taine portée uniquement sur la base de ce 
matériel. Il semble toutefois justifié d'observer 
que — dans les trouvailles jusqu'ici disponibles, 
provenant de la première époque de l'âge de 
fer et mises à jour dans le coude du Danube — 
le matériel de la période HA ne peut pas être 
séparé des objets de la période H B et que les 
formes HA et HB se présentent comme un 
mélange. 

Dans la région de la culture de Vál on 
connaît des types représentant l'horizon HA, 
jusqu'-ici toutefois on n'a pas connaissance — 
concernant cette zone — des groupes de 
trouvailles où le matériel montrant des analo
gies avec Velaticé pourraient être séparé des 
types qu'on peut assigner à l'horizon HB. 

. Le material archéologique disponible pour 
le moment ne nous permet pas de séparer sur 
le territoire de la culture de Vál les périodes 
HA et HB, c'est-à-dire d'établir une période 
HA séparé. Néanmoins, il est a supposer 
qu'au cours des recherches plus intensives un 
horizon de trouvailles HA se présentera sur 
le territoire sous discussion également, comme 
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nous y avons déjà fait allusion sur la page 423. 
Il paraît toutefois que les formes montrant 
des raports avec le type de Velaticé et se 
présenlant dans le matériel de trouvailles 
jusqu'ici connu ne sont que des formes tar
dives et périfériques. Cette opinion est cor
roborée par les considérations suivantes : 1. le 
témoignage des rapports existants entre les 
trouvailles ; 2. le fait que plusieurs formes 
HA type Velaticé, formes qui se retrouvent 
dans les régions ouest de la Transdanubie (la 
partie occidentale de la Hongrie) sont absentes 
sur le territoire du groupe de Vál ; 3. les 
formes pouvant être attribués à la culture de 
Velaticé ne sont — sur les territoires de la 
culture de Vál — que des variations tardives 
de la culture de Velaticé. 

En tenant compte de toutes ces considé
rations, le matériel de trouvailles connu jus-
qui'ici sur le territoire de la culture de Vál, 
ainsi que le matériel du cimetière de Tököl 

Fig. 1. 1 — 2. Tököl, tombe № 1 
3 — 4. Tombe № 4 
6 — 6. Tombe № 5 

Pig. 2. 1 — 2. Tököl, tombe № 6 
3 — 6. Tombe № 8 

Fig. 3. 1—4. Tököl, tombe № 10 
5. ТотЬг № 12 

Fig. 4. 1—4. Tököl, tombe № 14 
5 — 6. Tombe № 15 

Fig. 5. 1 — 3. Tököl, tombe № 16 
4—6. Tombe № 26 

Fig. 6. Tököl, tombe № 21 
Fig. 7. Tököl, tombe № 24 
Fig. 8. Tököl, tombe №27 
Fig. 9. 1 — 6. Tököl, tombe № 28 

7—8. Tombe № 29 
Fig. 10. Tököl, tombe № 29 
Fig. 11. Tököl, tombe № 31 
Fig. 12. Tököl, tombe № 34 
Fig. 13. 1—4 Tököl, tombe № 37 

5. Tombe, № 41 
6. 8. Tombe № 43 
7. Tombe № 39 

Fig. 14. 1 — 2., 4. Tököl, tombe № 44 
3., 5 — 6. Tombe № 45 
7. Tombe N' 46 
8. Tombe № 51 

peuvent être datés — selon mon opinon et 
comme date la plus reculée — à la fin de 
la période HA, mais plutôt, en ce qui 
concerne la plupart de ces trouvailles, à la 
période HB. Notre matériel semble être con
temporain de la culture de Stillfried et de 
Chotin (Hetény), ainsi que de la culture de 
Dalj. C'est avec la culture de Chotin — située 
au nord de notre territoire — que le matériel 
HB du cimetière de Tököl et de la culture de 
Vál montre la concordance la plus serrée. 

En considérant que les trouvailles de la 
région de la culture de Vál datant de la première 
période de l'âge de fer ne montrent pas de 
rapports organiques avec la culture de la 
première période de l'âge de bronze, on peut 
déduire que la culture de la nouvelle période 
a été importée dans cette région par un nou
veau groupe ethnique de la première époque 
de l'âge de fer. 

« 

Fig. 15. 1—5. Tököl, tombe №47 
6 — 9. Tombe № 48 

Fig. 16. 1 — 3. Tököl, tombe № 52 
4. Tombe № 57 
5. Tombe № 60 
6. Tombe №62 

Fig. 17. 1—4. Tököl, tombe № 74 
5—8. Tombe № 36 

Fig. 18. Tököl, cimetière à incinération, trouvaille 
sans relations précises 

Fig. 19. Tököl, cimetière à incinération, trouvaille 
sans relations précises 

Fig. 20. Tököl, cimetière à incinération, trouvaille 
sans relations précises 

Fig. 21. Tököl, cimetière à incinération, trouvaille 
sans relations précises 

Fig. 22. Tököl, tombe № 27 
Fig. 23. Tököl, tombe № 12 
Fig. 24. Tököl, tombe № 28 
Fig. 25. Tököl, tombe № 29 
Fig. 26. Tököl, tombe № 34 
Fig. 27. Formes de pots datant de la période HA 

et se présatant dans len partie ouest de la Hongrie 
Fig. 28. Formes d'urnes caractéristiques de la culture 

de Dalj 
Fig. 29. ] . Forme d'urne de la culture de Velaticé 

2. Forme d'urne de la culture de Vál 

T A B L E D E S I L L U S T R A T I O N S 
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KÁBA MELINDA 

AZ AQUINCUMI ÜVEGEK 

Az aquincumi múzeum a császárkor négy évszázadának több jeles üvegdarabját őrzi. 
Ezen a helyen bemutatott leletek csak az ép, illetőleg kiegészített példányok. Az anyag nagy része 
már megjelent publikációkban, néhány darab ásatási beszámolókban szerepel. 

Az aquincumi üvegek it t történő összefoglaló bemutatása a különböző készítő műhelyek
ből importált darabokat ismerteti. Az antik-üveg kutatás jelenleg még nem rendelkezik olyan 
eredményekkel, mint a kerámia, terra sigillata és bronzleletek.1 Az egyes darabok származási 
helyét éppen ezért önmagukban nem lehet olyan biztonsággal megállapítani, mint az előző példák 
esetében, ahol a mesternevek is komoly támpontot nyújtanak. Leletegyütteseken belül azonban 
pontosan keltezhetők a császárkor egyik vagy másik századában.2 

Az aquincumi üvegek nagy része 50—60 évvel ezelőtti feltárásokból származik. Háború 
következtében sajnos az ásatásokkal kapcsolatos adatok és feljegyzések elpusztultak, nagy részük
nek ma már a lelőhelye is ismeretlen. Ezért a polgárváros korai temetőjének kísérő leletekkel jól 
datálható üvegeit választjuk kiindulási pontul. 

Az óbudai állomás mellett húzódó Aranyhegyi patak mentén Nagy Lajos 30 évvel ezelőtt 
tár ta fel a polgárváros kora-császárkori temetőjének 261 sírját.3 Az anyag évtizedekkel ezelőtt 
került felszínre, több darabja — közöttük az üvegek egy része is — már ismert mind a hazai, 
mind a külföldi irodalomban.4 

A fontosabb üvegleleteket tartalmazó sírok 

117. sz. sír5 (I). 1. Üvegpohár talppal6 (I. t . 2, 10. kép 12). 2. Fazék, szürke, durván 
iszapolt.7 3. Kancsó, egyfülű, gömbhasú, lóhere szájnyílású.8 4. Kancsó, töredékes, előzővel meg
egyező típus. 5. Csésze, sárgásszürke, sötétszürke festéssel. Hegyes levelek hosszú száraiból alko
tot t láncszerű barbotin díszítéssel.9 6. Traianus középbronza.10 

Számjelzés nélküli sír (II). 1. Üvegkancsó (V. t. 4, 9. kép 10).11 2. Balzamáriumok, 4 db. 
3. Üvegpalack (nagyalakú balzamárium). 4. Tű-töredékek csontból. 5. Kalcinált csontmarad-

#ványok. \ ' ' 
52. sz. sír (III). 1. Üvegtál (2. kép, 10. kép 23).12 2. Üvegtégelyek (IV. t. 2, 10. kép 1—2), 

2 db.13 3. Balzamáriumok, 4 db. 4. Hajtű, aranyozott végű csontból. 5. Borostyán-nyél, faragott. 
6. Mécsesek (Iványi XVII. típus), FESTI és LDP bélyeggel.14?' Fazék, szürke. (Ugyanolyan, mint 
az I . sz. sír 2. tétele.) 8. Tál, porózus anyagú, vörös festéssel, gömbölyű perem.15 9. Terra si
gillata tál, Drag. 31. típus. 

215. sz. sír (IV). 1. Üvegpohár alacsony talppal (3. kép).16 2. Üvegpohár magas talp
pal (4. kép).17 3. Hamvurna, sötétszürke színű, durván iszapolt, fedővel.18 4. Bronzmécses, 
oroszlánfej-fogóval, felfüggesztő lánccal.19 5. Érem, kopott középbronz. 

261. sz. sír (V). 1. Üvegamphora (1. kép, 9. kép l l ) . 2 0 2. Mécses-töredék (Iványi 
XVH. típus), LITO GENE2 1 bélyeggel. 3. Érem, Domitianus nagybronza. 4. Gyöngysor, nagy
szemű, gerezdéit díszítésű üvegpaszta. 5. Vasszegek. 

212. sz. sír, leletei elpusztultak. Iványi Dóra feljegyezte, hogy a sír üvegmécsest tartal
mazott (10. kép 4).aa 
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1. kép. Hamvurna Aquincum kora-császárkori temetőjéből 
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2. kép. Tál Aquincum kora-császárkori temetőjéből 
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3—4. kép. Poharak Aquincum kora-császárkori 
temetőjéből 

Az I. sz. sír a felszínre került lelet alapján az i. sz. I . század végére keltezhető. Emellett 
szól a barbotin díszítésű csésze, a La Tene-formájú fazék és Traianus középbronza. Az üvegpohár 
(I. t. 2, 10. kép 12) analógiái ugyancsak a korai császárkori locarno—liverpooli sírmezők leletei 
között találhatók.23 A hosszanti bordák formába fújva készültek, amely jellegzetesen i. sz. I—II. 
századi technika. Az i. sz. III. században ezt a díszítést csipesszel emelte ki az üvegműves.24 

Talpa egyszerűen felrakott gyűrű.25 Színe kékeszöld árnyalatú, mint a legtöbb korai, főként itáliai 
üvegé.28 A pohár valamelyik itáliai, talán éppen aquileiai műhelyben készülhetett. A temető 
egész anyagában feltűnően nagy számmal képviselt az itáliai import.27 

A II. sz. sír dekoratív, egyfülű facsójának (V. t. 4, 9. kép 10) datálására a kísérő 
leletek nem sokat mondanak. Azonban maga az edény igen jellegzetes. Széles, bordázott, elágazó 
végződésű szalagfüle, zömök formája és széles szájpereme a földbejutás időpontját az i. sz. II. század 
első évtizedére határozza meg. Azután a formák megnyúlnak,28 a széles szalagfülek elvékonyod
nak, szögletes hajlásúk tekervényes lágy ívű fogóvá alakul át.29 

Az Aranyhegyi patak menti temető üvegkancsójánck főleg az itáliai leletek között isme
retesek analógiái, de előfordulnak Colonia Agrippinensis és Gallia leletei között is.30 

A III. sz. sírt leletei az i. sz. I I . század második felére datálják. A kerek üvegtál (2. kép, 
10. kép 23) a ritka leletek egyike. A császárkorból ismert tálak általában ovális alakúak, vagy 
rézsútos oldalú mély tálak.31 Nagy Lajos kölni készítménynek tartja.3* Feltételezését alátámasztja 
a tál technikájának vizsgálata, nemkevésbé tiszta, enyhén sárga színű anyaga.33 A tálat formába 
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5_6. kép. Vésett gladiátor-rajzú pohár alja és oldala 

préselték. Ezt a módszert egyaránt gyakorolták az itáliai és kölni mesterek is.34 A kihajló peremnél 
az alj koncentrikus körei és közepének kis csúcsos emelkedése a Ny-i üvegkészítő műhelyek díszítő 
készségét példázza. 

Az üvegtál ritkaságát az is mutatja, hogy az aquincumi polgárváros 261 sírós temetőjének 
egyik leggazdagabb mellékletekkel feltárt sírjába helyezték a feltételezhetően jómódú tulajdonosnő 
mellé. Hiszen a számos balzamárium, mécses és terra sigillata tál mellett nem hiányzott a 
borostyánból faragott eszköznyél és aranyozott végű hajtű sem. 

, A kis kenőcsös Úvegtégelyek (IV. t . 2, 10. kép 1—2) a korai császárkorban megtalálhatók 
a birodalom legkülönbözőbb helyein : Itáliában és Germániában ugyanúgy, mint Pannónia határ
széli városaiban, Savariában, Scarabantiában, vagy Aquin
cumban.35 

A IV. sz. sírt Tványi Dóra az i. sz. I I . század elejére 
keltezi a XVII. típusú oroszlánfej-fogóval ellátott bronzmécses 
és Traianus-középbronz alapján, amely a sírral összefüggő 
szomszédos — 216. sz. — sírban volt. A horpadt díszítésű 
talpas poharak (3—4. kép) kölni műhelyben készülhettek. 
A pohártest karcsú, magas formája, de különösen a kúpos, 
ívelt profilú talpak a test és talp közé iktatott nyomott gömb
részlettel már nem az itáliai üvegesek kezenyomát tükrözik.36 

A sassari múzeum talpas pohara alacsonyabb és a talp 
zömökebb.37 

Az V. sz. sír a kora-császárkorra keltezhető. Erre 
utal a LITO GENE bélyegű mécsestöredék. Domitianus nagy
bronzát és az elégetett holttest hamvait zárta magába az 
üvegből készült csúcsos amphora (1. kép, 9. kép 11). Üveg 
hamvurnák nagy száma ismeretes mind Pannóniában, mind 
pedig a birodalom más helyein.38 Ezek általában gömb alakúak, 
füllel vagy fül nélkül készültek. Étel és gyümölcs tartására 
L használták, főként a császárság kezdetén.39 Az aquincumi 
üvegnek nincs közvetlen kapcsolata egyikkel sem. A Niessen-
gyűjteinény szír—római üvegsorozatában szerepel két kisebb 
méretű csúcsos amphora, amelyhez hasonlít az aquincumi 
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lelet.40 Előbbiek színesek és szájnyílásuk 
szűkebb. Az Aranyhegyi patak menti temető 
amphorája zöldes színű, anyaga légbuboré
kokkal szennyezett. Bordás, elágazó végző
désű füle, anyaga és színe az itáliai készítő 
műhelyek valamelyikébe utalja darabunkat, 
ahol a kerámiai ősmintakép legközvetleneb
bül lebegett a mester előtt. 

Az Aranyhegyi patak menti temető 
néhány gj^ereksírjában szoptatóilveget talál
tak (VII. t . 2, 10. kép 6).41 A tej etető 
üvegek alapformája általános birodalom -
szerte. A szájnyílás néha lóhere alakúvá 
vagy madárcsőr szerűvé válik, azonban ez 
nem jellemző egyetlen készítő műhelyre sem. 
Ugyancsak nincs koronkénti változás sem. 
Mindenütt és a császárkornak mind a négy 
évszázadában előfordulnak.42 Egyes kutatók 
figyelemre méltó megállapítása szerint ezek 
az üvegek nemcsak tej etetők, hanem gyógy
szeres üvegek voltak.43 

Ugyanilyen általánosan ismert és 
kedvelt formák a balzsamos üvegek (11. kép 
1 — 25, 12. kép 1 — 23), amelyeket egyformái) 

gyártottak az itáliai és provinciai műhelyek.44 A talp- és nyakformák szerinti szétválasztást és cso
portosítást elvégezte Sunkowsky,45 érdekes megfigyelései azonban nem jellemzők az egyes biro
dalmi műhelyek készítményeire. Ugyanis azonos talpformák fordulnak e]ő Alexandria, Itália és 
Gallia műhelyeiben az i. sz. I . században éppen úgy, mint az i. sz. IV. században.46 A balzamá-
riumok nemcsak gyógyító balzsamot tartalmaztak, hanem néha festékanyagokat is,47 tehát éppen 
úgy szerepelhettek a női sírok szépítőszer-készletében, mint az elhunytak gyógyszereit őrző 
útravaló.48 Ezeket az egyszerűbb üvegtárgyakat valószínűleg nem Itáliából, vagy a birodalom távoli 
provinciáiból importálták költséges szállítással, hanem helyben állították elő. Ilyén üvegkészítő 
műhely nyomára bukkant Nagy Lajos a polgárváros déli részén, ahol összeolvadt edények is 
voltak és nyers, feldolgozatlan üvegmassza.49 Feljegyzései sajnos elpusztultak, ellenben fenn
maradt egy összeolvadt, zöld színű, tisztítatlan üvegtömb, amely igazolja az Aquincumban műkö
dött ,,üveggyár"-at. Az Aranyhegyi patak menti temető fő használati ideje i. sz. I. század utolsó 
harmadától kb. Marcus Aureliusig tart.50 A quad—markomann háborúk után is történtek még 
temetkezések, de már nem olyan nagy számmal, mint az előző időben. A sírok anyaga 80—90 
év leforgása alatt került a földbe. A törékeny üvegtárgyak általában rövid élettartamúak, ezért 
a kísérőleletekből megállapítható időpont néhány év eltolódással megfelel az üvegedények gyár
tási idejének. 

kép. Ablaküveg Aquincumból 

Jelen feldolgozás második részében azok az üvegedények szerepelnek, amelyek nem az 
Aranyhegyi patak menti temetőhői származnak. 

Ezek közül legkorábbi az I. tábla 1. sz. pohara51 (10. kép 21). Négyzetes kereszt
metszete, horpadt (Delien) díszítése a kora-császárkori példányokkal mutat hasonlóságot.52 

Kószítőhelye Itália lehetett. Hasonlóképpen az V. tábla 3. sz. (9. kép 1) edényé is.53 Az V. tábla 
1. sz. (11. kép 21) ábrázolt hasábos palackM szoros analógiája Aquileiából ismeretes.55 Tölcséres 
peremű, horpadt díszítésű magas pohár56 (II. t. 1, 10. kép 13) és szalagfüles, hasábos testű 
edény57 (V. t. 2, 10. kép 3) időben felzárkózik az előbbi leletekhez.58 A szalagfüles, hasábos 
edényre érvényes mindaz, ami jellemezte az Aranyhegyi patak menti temető I I . sz. sírjának 
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I . tábla. 1 -2 . Poharak Aquincumból, i. sz. I - I I . század. 3. Csésze Aquincumból, i. sz. III század. 
4. Pohár Aquincumból, i. sz. III . század 
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I I . tábla. Poharak Aquincumból. 1. Kora-császárkor. 2 — 4. Késő -császárkor 
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I I I . tábla. 1—4. Csészék Aquincumból. Késő-császárkor. 5 —6. Görög feliratos tál Aquincumból. 
Helytartói palota, i. sz. HI—IV. század 

28 Budapest régiségei 433 



IV. tábla. 1. Csésze Aquincumból, i. sz. II. század. 2. Tégely aquincumi kora-császárkori temetőből. 
3. Plasztikus díszítésű tál az aquincumi helytartói palotából. 4. Tüske-díszítésű tál Aquincumból, 

i. sz. III. század. 5. Lapos tál az aquincumi katonaváros későrómai sírjából 
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V. tábla. 1. Hasábos testű balzamárium Aquincumból, i. sz. I—n. század. 2. Hasábos, kétfülű kancsó Aquin
cumból, i. sz. I—H. század. 3. Hasábos keresztmetszetű edény Aquincumból, i. sz. I—II. század. 

4. Egy fülű kancsó aquincumi kora-császárkori temetőből 
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VI. tábla. 1. Fiola Aquincumból, i. sz. III—IV. század. 2. Fiola Aquincumból, i. sz. III—IV. század. 
3. Horpadt díszítésű edény Aquincumból, i. sz. III—IV. század. 4. Gömbölyű palack Aquincumból, 

i. sz. IH—IV. század 

436 



VII. tábla. Tej etető (csepegtető) edények Aquincumból, i. sz. I —IV. század 
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kancsóját. Vastag szájperem, kis ívelésű nyak, zömök test és széles, bordás szalagfül. Ezeknek 
az edényeknek alja mind laposan benyomott, szemben az i. sz. III—IV. századi készítményekkel, 
amelyeknél a talp homorulata gyakran kúposán megmagasodik.59 

A (IV. t. 1, 10. kép 16) csésze?0 Drag. 7. típusú terra sigillata tálakra emlékeztet 
leginkább. Kora i. sz. I I . század.61 A felgyűrt peremű, talp nélküli csészék62 (III . t . 1, 2, 4, 
10. kép 14, 15, 18) jól ismertek az i. sz. IV. századi temetők anyagából, így az aquincumi 
Hunor utcai I I . sz. sír,63 intercisai64 és a kölni65 stolbergerstrassei temetők leletei között. Az I. tábla 
3. sz. (9. kép 5) látható félgömb alakú csésze™ rokon forma az előbbiekkel, csak oldala kissé 
megnyúltabb, ideje ugyancsak i. sz. IV. század.67 Hasonlóak a hosszúkás poharak68 (II. t . 2, 3, 
ip. kép 10, és 9. kép 2),69 pusztán szájnyílásuk különböző. Analógiáik az i. sz. IV. század
ból származnak.70 Az i. sz. IV. századi ókeresztény sírok gyakori melléklete a (II. t. 4, 9. kép 
3) típusú kúp alakú pohár.71 Legtöbb példány simán készül, néha díszítik barbotin-cseppel,72 

vagy vésett mintával.73 Csipkézett vagy tüskés talpdíszítésű poharakat™ (I. t . 4, 10. kép 11) 
az i. sz. I I I . századi kölni gyárak készítik.75 Ugyanitt készülnek76 az aquincumi horpadt díszítésű 
félgömb alakú tálhoz77 ( III . t . 3, 10. kép 19) hasonló edények már az i. sz. I I . század végén, 
de továbbélnek a I I I . század végéig. A horpadt díszítésű üvegleletek legszebbike az óbudai Hajó
gyár területéről felszínre került görög feliratos tál ( III . t . 5—6, 10. kép 20).78 Alján égszínkék 
és arany szálakból alkotott díszes keretben ugyancsak arany betűkkel „PROPINA" jókívánság. 
A feliratos mezőt nem az i. sz.IV. században szokásos fondi d'oro technikával készítette a művész, 
hanem színes, hengeres szálakból. Az alexandriai többszínű üvegedényeket gyártó műhelyben 
készülhetett.79 Az ún. „kicsípett" technika legjelesebb képviselője a helytartói palota domború, 
ellipszis motívumú mély íáZja80 (IV. t. 3, 9. kép 6), amely díszítésének formájával a 
szír—római üvegek sorában foglalhat helyet.81 A tüskedíszítésű, félgömb alakú csészéket82 

(IV. t. 4, 10. kép 17) a kölni üveggyárakból szállították a birodalom különböző helyeire.83 Rézsú
tos oldalú, lapos tálsík.M a késői császárkorban gyakoriak (IV. t . 5, 10. kép 22).85 A késő
római üvegedények formai sajátosságait jellemzően viseli a (VI. t . 3, 9. kép 4) edénye.*® 
Tölcséres, behajlás nélküli szájnyílás, ívelt nyak, elkeskenyedő, sűrű horpadt díszítés, befűzéssel 
készült talp, sárgásfehér szín a Ny-i provinciák üvegműhelyeinek hagyományait képviseli.87 

Befűzött nyakú, gömbhasú palackok89 (VI. t . 4, 9. kép 12)89, orsó alakú fiolák90 (VI. t . 2, 
9. kép 7—8) és elkeskenyedő formájú talpas palackok91 (VI. t . 1, 11. kép 15) igen el
terjedtek a császárság két utolsó századában.92 Az i. sz. IV. századi kölni kantharost (9. kép 9) 
Nagy Lajos részletesen ismertette,93 A maga nemében egyedülálló gladiátor ábrázolású vésett 
üvegpohár (5—6. kép) publikációja ugyancsak Nagy Lajos tollából jelent meg.94 A Kiscelli utcai 
lakóház hattyúfigurás pohara (7. kép) az első barbotin díszítésű üveglelet az aquincumi 
múzeum anyagában.95 A módosabb tulajdonosok lakóházainak ablaknyílásába üveglapokat 
helyeztek. Ilyen táblaüvegek (8. kép) ismeretesek Pompejiből, ahol fa- vagy ólomkeretbe 
foglalták.96 A rómaikori ablaküvegek a barnás és zöldes színeknek összes árnyalataiban haszná
latosak voltak.97 Előfordul, hogy az üvegtáblát közvetlenül a fal habarcsába erősítik.98 Ilyen töre
dék felszínre került Aquincumban is. Az ablaküvegeket99 általában lelőhelyük közelében állí
tották elő.100 Valószínű, hogy az aquincumi üvegtáblát is a Nagy Lajos által említett polgárvárosi 
kis műhely gyártotta. 

Az előbbiekben felsorolt — nem az Aranyhegyi patak menti temetőből származó — 27 üveg 
analógiája alapján két nagy csoportba osztható : az első 5 db a kora-császárkorra (i. sz. I—II. szá
zad), a további 22 db pedig a késő-császárkorra (i. sz. III—IV. század) keltezhető. 

A bemutatott aquincumi üvegedények együttesében a korai itáliai áru jóval kisebb szám
mal képviselt, mint a Ny-i provinciák produktumai. Természetesen ez a kép módosulhat a 
további kutatással. Kétségtelen, hogy a kora-császárkori Pannóniában elsősorban a Borostyán út 
menti városokba,101 Savariába102 és Scarabantiába103 importálták az itáliai árut. Itália, de külö
nösen az Aquileia környéki tengerpart homokja kevés vastartalma miatt igen alkalmas az üveg
gyártásra.104 Chilver önálló üvegipar jelenlétét állapítja meg.105 Ugyanilyen kedvező hely Cam
pania. A Volturnus folyó torkolatának homokja megfelelő nyersanyagot szolgáltatott az üveg
gyártáshoz.106 Ez az itáliai üvegipar nem kizárólag az Alpoktól Itália felé eső tartományok részére 
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9. kép. Aquincumi üvegek profilrajza 
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10. kép. Aquincumi üvegek profilrajza 



11. kép. Aquincumi balzamáriumok profilrajza 



12. kép. Aquincumi balzamáriumok profilrajza 



készítette termékeit. Kivitellel rendelkezett az É-i provinciák felé is. Ezt bizonyítja egy Linz 
mellett talált üveg, amely „sentia Secunda fecit Aqu(ileae) vitr(icae)" feliratot visel.107 Ugyan
így feltételezhetően szállítottak Pannóniának is készítményeikből. 

Az itáliai áruknak versenytársa, később kiszorítója lesz a Ny-i provinciák, Gallia 
és Germania importja. A kötetlenebb lehetőségek az új provinciákba, s így főleg Galliába vonz
zák az itáliai vállalkozókat. Az iparágak folytatói a helyi letelepedett rómaiak, illetve benn
szülöttekből romanizáltak lesznek.108 Pannóniában az itáliai üveggyártás termékeit felváltja 
Colonia Agrippinensis üveganyaga. Amint a város neve is mutatja a Claudius-dinasztia 
idejében, 50-ben alapítják.109 Itália s ezzel Aquileia gazdasági hanyatlásával Köln lesz a keres
kedelmi centrum, amely lényeges befolyást gyakorol Aquincum városára mind kereskedelmi, 
mind pedig kulturális vonatkozásban.110 Az i. sz. I I . század első évtizedében már elérkezik hozzánk 
Colonia Agrippinensis piacának térhódítása és Aquincum is belekerül a birodalom Ny-ra kon
centrált vérkeringésének útjába. így váltják fel Aquincum lakóinak egyszerűbb formájú itáliai 
üvegtárgyait a Ny-i üveghuták változatosabb, színtelenített, gazdagon díszített remekei. 

Colonia Agrippinensis kereskedőinek Pannónia Superior fővárosában jelentős emporiuma 
volt. Erről tudósít bennünket az Aranyhegyi patak menti temető XXVIII . sírkertjének falán 
talált „Gives Agrippinenses" kő.111 Innen Aquincumba az ipari termékek a közvetlenebb össze
köttetést jelentő rajna—dunai limes mentén érkezhettek.112 

Az V. és VI. században az üveggyártás elszenvedte a nagy gazdasági válságok hatását, 
amelyet az inváziók okoztak. Mindamellett nem tűnt el teljesen. A műhelyek a bevándoroltak 
kezén maradtak, akik folytatták a termelést. 

A birodalom fényében tündöklő Róma polgárainak ízlése szertesugárzott a provinciákba 
és igényük az iparművészet ezen ágára ösztönző erővel hatott . A fejlett városi kultúra hatására 
az üvegből készült edények Aquincum lakói számára is kedvelt tárgyak lettek. 
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Gräber in Veim. Mitt. d. K. K. Zentral. Kom. 
(1903) 53. kép. - J. Böder: BJ 148 (1941/45) 
58. 2. — Volenti i. m. 34. — W. Haberey, Flerzheim. 
BJ 149 (1946-48) 339, 340, 342. - G. Behrens: 
Mainz. Ztschr. 20/21 (1925/26). - A. Kisa, Das 
Glas im Altertum. III . köt. Leipzig 1908, C. t. 
—Uő., Die Antiken Glaeser d. Samml. M. Ráth. Bonn 
1899. 

39 Morin — Jean i. m. 42. 
40 Sammlung Niessen . . . 1007, 1011. 
41 A VIL t. szoptatóüvegei közül az 1. sz. Raktár 

réti temetőből, 2. sz. Aranyhegyi patak menti teme
tőből származik. A 3. és 4. sz. lelőhelye ismeretlen. 
Tudomásunk szerint az Aranyhegyipatak menti 
temető több sírjában feküdt szoptatóüveg, de ezek 
elpusztultak. A táblán ábrázolt üvegek zöldes színűek. 
A 2. sz. szívó része letört, az 1. sz. sérült. Lgn. m. : 
70 mm, 75 mm, 85 mm, 87 mm., lt. sz. : 50.581, 
50.527, 51.659. — A Raktár réti üveghez : Hampel 
J'., Aquincumi temetők. 1881 — 1882. Bud. Rég. 
III . köt. Bp. 1891, 57. 

42 Nagy L. i. m. IV. 658. — Korbuly i. m. — 
Aquincum orvosi emlékei. Diss. Pann. I. 3. 11 — 12, 
33. — M. Abramic, Führer durch Poetovio. Wien 
1925, 69. kép. 

43 D. B. Harden, Roman Glass from Karanis. 
University of Michigan studies. Hum. Ser. 41. 
Oxford. Dr. Radn ti Aladár szíves szóbeli adata. 
— B. Sunkowsky, Bodenform und Manufaktur 
antiker Gläser. JdÖA I (1948) 287-298 . 

44 A 11—12. képen szereplő balzamáriumok és 
balzamáriumszerű nagyobb palackok a császárság 
mind a négy évszázadából ismeretesek, ezért jelen 
munkában ezeket nem ismertetjük részletesen. 
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4â Sunkowsky i. m. — tJo., Zur Entwicklung der 
röhrerförmigen Balsameren. JbDÖA I (1954) 106. 

46 Uo. 
47 Ásatási napló ; 1952. 48. old., 998. tétel. 
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Hung. I I (1927) 62. 
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884 (Luxemburgstrasse). 

66 Sárgás, piszkos színű, ragasztott. Lgn. m. : 
88 mm. Lt. sz. : 50.091. 

67 M. Fellmann, Basel in römischer Zeit. Basel 
1955, 24. t. 9. Az Elisabethstrassei temető i. sz. 
IV. század közepére keltezhető sírból. — Morin — 
Jean i. m. Morfológiai táblázat 109, 190. kép. 

é8 Sárgás színű. Ép. Lgn. m. : Ü9 mm. Lt. sz.í 
50.082. 

69 Sárgás színű, kiegészített. Lgn. m. : 125 mm. 
Lt. sz. : 65.913. Lelőhely : TJL, Korvin Ottó utca 
63. - Póczy K.: Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 71, 92. 

70 M. Groller, II . Grabung im Legionslager 
Carnuntum. RLiÖ . . . 83. old. 39. i. sz. III . századi 
gyereksírból. -1- Bonis utóbb i. m. 564. old., 3. a 
Hunor utcai 1. sz. sírból. — Morin —Jean i. m. 
Morfológiai táblázat 107, 189. kép. — Sammlung 
Nies sen . . . 823. — Kovács I., A marosszentannai 
népvándorláskori temető. Kolozsvári Dolgozatok 
(1912) 327. old., 108. - Nagy L., Pannónia Sacra. 
Szent István emlékkönyv. Bp. 1938, 55. — Fr. 
Fremersdorf, Römische Gläser aus Köln. Köln 1928, 
32. kép. — Kisa i. m. 199 — 200. — Paulovics I., 
A kisárpási római telep. Arch. Ért . XLI (1927) 199. 
old., 98. 

71 Opálos felület, kiegészített. Lgn. m. : 130 
mm. Lt. sz. : 65.'746. Lelőhely : III., Korvin Ottó 
utca 63. 

72 Sammlung Niessen . . . 134. — Morin —Jean 
i, m. 300. kép. 

73 Radnóti A., Római kutatások Ságváron. Arch. 
Ért . (1930) 126. kép. 

74 Piszkos sárgás színű, pereme sérült. Lgn. m. : 
97 mm. Lt. sz. : 50.093. 

75 Funck i. m. 264. old., 169. sír. — Sammlung 
Niessen . . . 194, 218. 

76 Morin—Jean i. m. 255. kép. — Sammlung 
Niessen. . . 258-264 . 

77 Színtelen, opálos, ragasztott. Lgn. m. : 100 
mm. Lt. sz. : 65.914. Lelőhely : Hajógyársziget. 
1952. Ásatási napló 48. old., 997. tétel. 

78 A felirat tetején kék szálfűzésből Szilágyi 
János (Aquincum. Bp. 1956, II . t.) ,,redeo" szócskát 
vél felismerni. Az üveg világos sárgás színű. Lgn. 
m. : 100 mm. Lt. sz. : 65.915. Lelőhely : Hajógyár
sziget. 1951. 

79 Formára hasonló darabot közöl Morin —Jean 
i. m. 25. kép, felső edény. 

80 Világos sárgás színű. Kiegészített. Lgn. m. : 
120 mm. Lt. sz. : 65.915. Lelőhely : Hajógyár
sziget. 1952. Ásatási napló : 48. old., 1005. tétel. 

81 Sammlung Niessen.. . LI I . 1027. - M. C. C. 
Edgar, Graeco Egyptian Glass, leipzig 1905, XI . t. 
32794. 

82 Színtelen, opálos, ragasztott. Lgn. m. : 100 
mm. Lt. sz..: 51.189. 

83 Sammlung Niessen . . . XLVII . 200, XL 213, 
215, 217. - Filarsha i. m. XI. t. 3. 

84 Halványsárgás, opálos. Kiegészített. Lgn. m.: 
195 mm. Lt. sz. : 65.916. Lelőhely: HL, Korvin 
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85 E. Funck, Röm. und fränkische Gräber bei 
Remagen. BJ 116 (1907) III . t. 3. 67. sz. 
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talált későrómai temető. 20. sz. sírjában. — Póczy 
i. h. 92. kép. 
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Lt. sz. : 50.349. 

445 
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strassei temető leleteiből. A temető legújabb ásatá
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89 Sárgás színű, ragasztott. Lgn. m. : 260 mm. 
Lt. sz. : 65.999. 

90 Zöldes színű, repedt. Lgn. m. : 396 mm. Lt. 
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. 96 D. B. Harden, Snake-thread Glasses Found in 
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98 L. 96. jegyzet. 
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101 Juhász Oy., A brigetiói terra sigillaták. Diss. 
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102 Mócsy i. m. 189. 
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emlékei. Bp. 1953. 22. 
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105 Uo. 181. 
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107 Chilver i. m. 180. - Brusin i. m. 222. 
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109 N. A. Maskin, Az ókori Róma története. Bp. 
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111 Nagy L. i. m. II . 263. 
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1940, 9. 

446 



M. НАБА 

СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АКВИНКУМА 

Изучаются лишь уцелевшие и пополнен
ные экземпляры коллекции стеклянных из
делий Аквинкумского музея. Часть этого ма
териала уже опубликовалась раньше. Аквин-
кумские стеклянные изделия были ввезены 
из различных провинций империи. Исследо
вание стеклянных изделий еще не добилось 
таких результатов, которыми могут хвалиться 
его ровестники — керамика, terra sigillata, 
бронзы и т. п. Но входящие в тот или иной 
ансамбль нахсдок стеклянные изделия можно 
точно датировать тем или иным столетием пе
риода императоров. 

Ввиду того, что раскопочные данные со
браний стеклянных изделий Аквинкума унич
тожились в войне, исходной точкой автор вы
брала хорошо датируемые остальным инвен
тарем стеклянные находки раннего могиль
ника гражданского горсда (кладбища, рас
положенного ЕДОЛЬ. ручья Араньхедьи). Из 
числа 261 могилы открытого 30 лет тому назад 
могильника, в нижеследующий перечень вклю
чен инвентарь всего лишь пяти могил. Пред
меты, поступившие из могил, где обнаружился 
лишь бальзамарий, не обсуждаются в настоя
щей статье. 

Могилы с важнейшими стеклянными на
ходками : 

Могилу № I, на основе находок, можно да
тировать концом I столетия н. э. Аналоги 
стеклянного сосуда (т. 1/2, рис. 10/12) можно 
обнаруживать среди находок могильников 
Локарно—-Ливерпул ранней эпохи римской 
империи. Могила № II датируется первым 
десятилетием II века н. э. Аналоги стеклян
ного горшка с ручкой (T.V/4, рис. 9/10) часто 
встречаются среди италийских находок и 
иногда даже среди находок Галлии и Colo-
nia Agrippinensis. Судя по инвентарю мо
гилу №111 можно датировать второй полови
ной II столетия н. э. Редкостью является 
стеклянная миска (рис. 2 ; 10/23), которую, 
судя по технике изготовления и материалу, 
можно отнести к кёлньской мастерской. Най
денная в этой же могиле баночка для мази 
(т. IV/2, рис. 10/1-2) имеет свои аналогии в ран
нюю эпоху императоров в самых различных 
местах империи — Италии, Германии или в 
Саварии и Скарабантии, Могила № IV по 
всей вероятности восходит к началу II сто
летия н. э. Бокалы с давленным узором (Дел-
лен) были изготовлены в кёльнской мастерской 
(рис 3-4). Могилу № V можно датировать ран
ней эпохой римской империи. Выдающимся 
предметом инвентаря является стеклянная 
островерхая амфора (рис. 1; 9/11). Шаро
видные урны известны повсюду в империи, но 
этот предмет не связан ни с одной из них. По 

материалу и технике изготовления следует от
нести его к одной из италийских мастерских, 
где непосредственным образцом служила еще 
керамика. 

В нескольких могилах были найдены дет
ские рожки (т. VII/2, рис. 10/6); Их форма об
щеизвестна по всей империи во всех четырех 
столетиях ее существования. Такой же обще
распространенной формы были посуды для 
бальзама(рис. 11/1-25 ; 12/1-23), которые изго
товлялись как в Италии так и в провинциях. 
Эти простые объекты изготовлялись, по всей 
вероятности, на месте. Следы такой стекло
плавильной мастерской были найдены Лайо-
шем Надь в южной части гражданского го
рода Аквинкума, где были обнаружены и 
сплавленные посуды и необработанная стек
лянная масса. 

Большим могильником гражданского горо
да пользовались главным образом в период с 
последней трети I века н. э. примерно до цар
ствования Марка Аврелия, т. е. в течение 
80—90 лет. Датировки, определяемые инвен
тарем, соответствуют с погрешностью не
сколько лет времени изготовления вышепере
численных стеклянных изделий. 

Во второй части статьи обсуждается сте
клянная посуда, поступившая не из могиль
ника вдоль ручья Араньхедьи. Местонахож
дения большинства этих предметов нам неиз
вестны, итак время и место их изготовления, 
за отсутствием ансамблей находок, опреде
ляются сличением. 

Сосуд № 7 на таблице I имеет свои аналоги 
в раннюю эпоху империи. Он, кажется, был 
изготовлен в Италии. Аналоги сосуда № 3 на 
таблице V тоже относятся к ранней эпохе 
империи и встречаются в Италии. Стакан 
№ 1 на таблице II вдавленной формы и сосуд 
№ 2 на таблице V призматической формы с 
лентовидным ушком того же возраста, как и 
вышеупомянутые. Чашка № 1 на таблице IV 
был изготовлен в II столетии н. э. Чашки 
№№ 1,2,4 на таблице III хорошо известны из 
инвентаря могильников IV века н. э. Стакан 
№ 3 цилиндрической формы на таблице I 
тоже восходит к IV веку н. э. и к этому же 
времени относятся аналоги стаканов №№ 2 
и 3 на таблице II. Стакан №4 на таблице II 
является известным предметом древнехри
стианских могил. Стаканы с ножкой в виде 
колючек, как экземпляр № 4 на таблице I 
изготовлялись кёльнскими заводами в III 
столетии н. э. Миски вдавленной формы полу-
чария, какой является и экземпляр № 3 на 
таблице III, изготовлялись там же, но еще в 
II веке н. э. Эта форма однако встречается и 
в III веке. Буквы надписи «PROPINA» миски 



M â—6 на таблице ÎIÎ изготовлялись из 
цилиндрических нитей в одной из мастерских 
Александрии. Миска № 3 на таблице IV, укра
шенная выпуклыми эллипсами, может быть 
причислена к сирийско-римским стеклянным 
изделиям. Аналоги чашки № 4 на таблице IV 
с колючеобразовым украшением и формы в 
виде полушария изготовлялись кёльнскими 
мастерскими и были распространены в раз
личных провинциях империи. Сосуд № 3 таб
лицы VI представляет позднеримские традиции 
стекольных мастерских западных провинций. 
Склянки и пузатые бутылки №№ 7, 4 на 
таблице VI получали широкое распростра
нение в последних двух столетиях империи. 

Илл. 1. Урна из аквинкумского могильника ранней 
эпохи императоров 

Илл. 2. Миска из аквинмскукого могильника ранней 
эпохи императоров 

Илл. 3—4. Стаканы из аквинкумского могильника 
ранней эпохи императоров 

Илл. 5—6. Ножка, т. е. стенка стакана с резным 
рисунком гладиатора 

Илл. 7. Стакан, украшенный с барботинским лебедем 
Илл. 8. Оконное стекло из Акеинкума 
Илл. 9. Профиль аквинкумских стекол 
Илл. 10. Профиль аквинкумских стекол 
Илл. 11. Профиль аквинкумских бальзамариев 
Илл. 12. Профиль аквинкумских бальзамариев 
Табл. I. 1—2. Стаканы из Аквинкума, I—II в. н. э. 

3. Чашка из Аквинкума, III в. н. э. 
4. Стакан из Аквинкума, III в. н. э. 

Табл. II. Стаканы из Аквинкума. 1. Из ранней эпохи 
империи 
2—4. Из поздней эпохи империи 

Табл. III. 1—4. Чашки из Аквнкума. Поздняя эпоха 
империи 
5—6. Миска с греческой надписью из Аквинкума 
(из дворца наместника), III—IV вв. н. э. 

Фрагмент (рис. 7) изображенный ня таблице 
является частью первого стакана с барботин
ским узором в собрании музея, поступившей 
из обломочного слоя жилого здания конца III 
столетия н. э. (III район, ул. Корвин OTTÓ, 
дом 63.) Оконные стекла, фрагменты которых 
изображены на таблице (рис. 8) изготовля
лись по всей вероятности в одной из местных 
мастерских. 

Стеклянные изделия, найденные не в мо
гильнике вдоль ручья Араньхедьи, на основе 
изученного материала можно отнести к двум 
группам : первые пять экземпляры восхсдят 
к ранней эпохе империи, остальные же двад
цать два — к поздней эпохе империи. 

Табл. IV. 1. Чашка из Аквинкума, II в. н. э. 
2. Баночка из аквинкумского могильника ран
ней эпохи империи 
3. Миска с пластическим узором из дворца ак
винкумского наместника 
4. Чашка с колючеобразным украшением из Ак
винкума, III в. н. э. 
5. Блюдо из позднеримской могилы аквинкум
ского солдатского города 

Табл. V. 1. Бальзамарий призматической формы из 
Аквинкума, I—II вв. н. э. 
2. Сосуд призматической формы с ушками из 
Аквинкума, I—II вв. н. э. 
3. Сосуд призматического поперечного сечения из 
Аквинкума, I—II вв. н. э. 
4. Сосуд с ушком из аквинкумского могильника 
ранней эпохи империи 

Табл. VI. 1. Склянка из Аквинкума, III—IV вв. н. э. 
2. Склянка из Аквинкума, III—IV вв. н. э. 
3. Сосуд вдавленной формы из Аквинкума, III— 
IV вв. н. э. 
4. Пузатая бутылка изАквинкума, III—IV вв. н. э. 

Табл. VII. Детские рожки из Аквинкума, I—IV вв. н. э. 
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HUSZÀB LAJOS 

A BUDAI VÁRPALOTA ÁSATÁSAINAK 
ÉREMLELETEI II 

A budai vár területéről az éveken át folyt ásatások eredményeként előkerült hatalmas 
tömegű éremanyaghoz érdekes új színnel járul hozzá egy legújabban feltűnt zárt éremlelet, 
amely a korábbi szórványleletek után a maga jellegzetes összetételénél fogva olyan pénzforgalmi 
kérdésekre is éles világot vet, amelyek a szórványleletek adatai alapján nem domborodnak ki 
annyira határozottan. Ez a zárt éremlelet 1955. november hó 25-én a Lőportorony előtt, a fal 
tetejétől 0,86 méterre, barna, kavicsos, szemetes földrétegből bukkant fel (hálózati koordináta 
száma 517—1035). A lelet egy szétmállott, valamilyen textilanyagból készült zacskóban 284 db 
érmet (6 arany és 278 ezüst) tartalmazott a XVII. századból, és egy 1685-ből való ragusai grossetto 
jelenti a legutolsó évszámot mutató veretet benne. Elrejtése tehát minden valószínűség szerint a 
Buda visszavétele alkalmából bekövetkezett eseményekkel együtt járó bizonytalanság eredménye. 
Részletes feldolgozása a következő: 

Magyarország Alsó-Ausztria 
I. Mátyás dénár CNH II. 227 S - n 1 I. Lipót 15 kr j . n. 

A 

1659 1 
II . Ulászló 278A K - H 1505 1 , 5 15 „ 

j . n. 
A 1661 1 

I. Ferdinánd K - B ??? 3 töredék 1 , 5 15 „ 55 1662 2 
II. Mátyás 

55 55 55 

1611 
1612 

1 
1 

" 15 „ 
15 „ 

55 1663 
1664 

1 
3 

55 1618 1 ,, 15 „ rozetta 1675 1 
,, 55 55 t Ö l edék 2' 51. 15 „ M M 1684 ] 

II. Ferdinánd 

55 55 

K - B 

1623 
1627 
1628 
1630 
1633 
1635 
1640 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Stájerország 
II . Ferdinánd 
I. Lipót 

5 5 

5 5 

3 „ 
15 ,, 

j . n. 1627 
1663 

1 
1 

III. Ferdinánd 

55 55 

K - B 

1623 
1627 
1628 
1630 
1633 
1635 
1640 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Stájerország 
II . Ferdinánd 
I. Lipót 

5 5 

5 5 

15 „ 
15 „ 
15 „ 

• I A - N 
I - A - N 

1684 
1675 
1679 

2 
1 
1 

., 55 55 1654 1 Karintia 
1. Lipót 

55 

15 kr ,, 
15 „ 
15 „ 

1662 
1663 
1664 

2 
1 
1 

I. Lipót 

Csehország 

15 „ . G - 8 1675 1 

— - - ' - - • 

15 „ 
15 „ 
15 „ 

1665 
1667 
1674 

3 
'X. 

i 

I. Lipót 

Mordfort 

15 „ horgony 1664 1 

,, 15 „ 1675 3 Johann 15 „ horgony 1676 1 

7, 15" „ 1676 4 
3rieg 

15 „ E - W 1660 
,, 15 „' 1677 5 Liegmtz -*—l 

Christian 

3rieg 
15 „ E - W 1660 _____ __ 15 „ 1678 5 

Liegmtz -*—l 
Christian 

3rieg 
15 „ E - W 1660 1 

_.. . ?*. 15 ,5 _ _ _ 
15 „ 

1679_ 4 
Ludwig 

3 „ 
15 „ 

C - B 
szíven kereszt 

1670 
1663 

1 

?? 

15 ,5 _ _ _ 
15 „ 1680" 1 Ludwig 

3 „ 
15 „ 

C - B 
szíven kereszt 

1670 
1663 1 

,, 15 „ 1681 
1682 

4 
6 

Georg Wilhelm 15 ,, 

Brandenburg 
Friedrich Wilhelm 1/3 

C - B 

tallér G —F 

1675 

1671 

1 
,, 15 „ 

1681 
1682 

4 
6 

Georg Wilhelm 15 ,, 

Brandenburg 
Friedrich Wilhelm 1/3 

C - B 

tallér G —F 

1675 

1671 •• 15 „ 
6 „ 

1683 
1669 

2 
1 

Georg Wilhelm 15 ,, 

Brandenburg 
Friedrich Wilhelm 1/3 

C - B 

tallér G —F 

1675 

1671 1 

5» dénár ,, 1679 1 55 

5» 

1/3 
1/3 

H - B 
I - W 

1671 
1672 

1 
1 
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Brandenburg — Anspach 

J o h a n n Fr iedr ich 1/6 ta l lér r c z e t t a 
1/6 „ 
1/6 „ 

Braunschweig — Lüneburg 

Rudolf Augus t 12 mar iengroschen 

Braunschweig — Lüneburg — Hannover 

J o h a n n E r n s t 12 mar iengroschen 

Fugger 

Signa. J o s e f é s J o h a n n 
Rudol f 15 k r 

Lippe 

Simon Heinr ich 1/3 tal ler I - H 

Magdeburg érsekség 

A u g u s t adminisz t r . 2 /3 tal lér H H - F 

Pommern 

X I . Carol 1/3 ta l lér 

Sáyn — Wittgenstein 

G u s t a v 2/3 ta l lér 

Schwarzburg — Sondershausen 

Chris t ian Wilhelm 2/3 ta l lér 

Szász, Uj Gothai Ház 

F. Fr iedr ich 2/3 ta l lér 

Szász, Uj Weimari Ház 

J o h a n n E r n s t 2/3 tal lér 

Szász, Albertini-fcág 

I . J o h a n n Georg ta l lér 1620 orosz 
ellen jeggyel 1655-ből 

I I I . J o h a n n Georg 1/3 tal lér C —R 

Campen város 

k e t t ő s d u k á t 
Hildesheim város 

6 mariengroschen 

Nürnberg város 
dukát 

Danzig 
III. Zsigmond ort 

Litvánia 
Johann Casimir VI garasos 

Franciaország 
1677 1 XIV. Lajos 1/12 écu 
1678 2 ,, 1/12 „ 
1679 1 

" 
1/12 „ 
1/12 >,.. 
1/12 „ 

1675 1 

1669 1 

F - S 1676 1 

1672 l 

1674 1 

D - S 1673 1 

1676 1 

H - M 1676 1 

G F - S 1639 1 

1677 1 

1 
1673 I 

1655 1 

1673 1 

1635 1 

1623 1 

Velence 
Giov. Mocenigo ( 1 4 7 8 - 1 4 8 5 ) d u k á t 
Domenico Con ta rmi (1659 — 1675) d u k á t 

Ragusa 
grosso 1617 — 1 6 2 1 közö t t i cn ékből 
grosset to 

D 1658 1 
A 1659 1 
A 1662 1 
D 1662 1 
G 1664 1 

1 
kát 1 

6 
1626 1 
162? 1 
1635( ?)2 
1645 1 
1648 5 
1649 2 
1651 1 
1652 2 
1653 4 
1654 2 
1655 2 
1656 3 
1657 1 
1658 3 
1659 2 
165? 1 
1660 1 
1661 1 
1663 3 
1669 1 
1675 1 
1676 2 
1677 2 
1678 6 
1679 2 
1680 5 
1681 11 
1682 23 
1683 26 
1684 11 
1685 8 
168? 4 

1 
12 

T L 1665 1 

,, egy lapú 
,, b i zony ta lan 

Törökország 
I b r a h i m ( 1 6 4 0 - 1 6 4 8 ) d u k á t , E g y i p t o m 1 
IV . M o h a m m e d ( 1 6 4 8 - 1 6 8 7 ) d u k á t , E g y i p t o m 1 
IV. Mohammed kis ezüstpénz 4 
Bizonyta lan (egyik közüle Musztafa fia) kis 

ezüstpénz 11 

A leletanyag tehát igen változatos összetételű és ebben a tekintetben a hasonló egykorú 
leletek között is némileg kiválik. A benne talált éremsorozat színesebb, változatosabb, mint álta
lában a hasonló korú leleteknél. A többi egykorú lelet anyaga ugyan nagyjából szintén 
hasonló természetű éremanyagot ölel fel, mint a mi éremleletünk, de az itt előforduló érmek közül 
rendszerint csak egyik-másik csoportot tartalmazza ugyanazon lelet, és nem annyira szerteágazó, 
különféle eredetű anyagot. Származási hely szerint nézve a lelet magában foglal magyar, osztrák, 
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német, lengyel, francia, olasz, dalmát és török véreteket, pénzfajok szerint nézve pedig még szé
lesebb a skála : kettős dukát, dukát, tallér, 2/3, 1/3, 1 /6 tallér, ort, 12, 6 mariengroschen, 15, 6, 
3 krajcár, grosso, grossetto, hatos garas, 1/12 ®cu ®s dénár. 

Vázlatos áttekintést nyerve a lelet összetételéről, megkíséreljük kiértékelni az anyagot, 
rámutatva a benne esetleg előforduló érdekesebb darabokra, ismertetve a pénztörténeti jelentő
ségű sorozatokat, végül kiemelve a lelet jelentőségét Buda története szempontjából. 

A magyar sorozat két részből áll. Egyrészt dénárok I . Mátyás—I. Lipót korából, majd 
I. Lipót krajcár értékű (15, 6, 3 kr) pénzei, amelyekhez szorosan kapcsolódnak az osztrák tar to
mányok és Sziléziai hasonló pénzláb szerint készült rokonveretei. E krajcár értékű pénzeket a 
török háborúk miatt pénzszűkében levő császár óriási tömegben verette 1659 óta a pénzverdéiben, 
a birodalmi pénzlábnál 20%-kal gyengébb finomságban. Mind ezek a pénzek, mind pedig a 
XVI—XVII. századi magyar dénárok állandó kísérői az egykorú éremleleteknek. 

Miután a magyar dénárok 1468 óta azonos (madonnas) éremképpel kerültek kiverésre, 
gyakran előforduló jelenség, hogy még a XVII . századi leletek dénár sorozataiban is akadnak 
XV. századi madonnas dénárok. így a jelen sorozatban is előfordul I I . Ulászlónak egyik madonnas 
dénárja, de az már különös meglepetésnek számít, hogy ugyanitt találkozunk I. Mátyás CNH II . 
227. sz. denárával is. Ez Mátyásnak a madonnas dénárok veretése előtti időben készült ún. címeres 
dénárjai közül való. Amellett Mátyás legsilányabb inflációs vereté 1465-ből, tehát mindenképpen 
érthetetlen az előfordulása a sokkal jobb pénzláb alapján vert madonnas dénárok között. Miután 
típusegyezés következtében történt forgalmáról — mint az Ulászló-denár esetében. — nem lehet 
szó, tehát csupán véletlennek lehet tulajdonítani az itteni szereplését. 

A lengyel veretek (danzigi ort és litván hatos garas) száma elég szerény az egykorú leletek 
hasonló természetű nagyszámú sorozataihoz viszonyítva, de mindenkori velejárói a XVI—XVII. 
századi éremleleteknek. Számuk inkább a hódoltsági területeken kívül előkerült leletekben nagyobb, 
nyilván silányságuk miatt nem voltak népszerűek a hódoltsági területen. 

Nagyobb csoportot jelentenek leletanyagunkban a német birodalom területén működő 
különböző pénz verető hatóságok veretei. Ezek a pénzek két úton kerülhettek a magyarországi 
leletekbe. Egyrészt a külfölddel folytatott gabona- és állatkereskedelem eredményeként, más
részt pedig a török ellen küzdő német zsoldos csapatok révén. A hasonló természetű anyag az egy
korú éremleleteknek mindig jelentős része. E német veretek főként 2/3, Y8 és 1/6 tallérok, továbbá 
néhány tizenkettes és hatos mariengroschen. Ezenkívül két dukátveret egészíti ki a sorozatot. 
E rész-tallérok az 1667-i zinnai pénzláb alapján vert pénzek (a 2/3 tallér a zinnai számítási tallér 
kétharmad része volt), és a 1/3 tallér neve halbgulden, az l/9 tallér neve pedig viertelgulden volt. 
A német birodalom legnagyobb részén ezek lettek a forgalmi pénzek, s azt lehet mondani, hogy 
a német pénzverési egység első megnyilvánulásának tekinthetők. 

A német pénzek sorában csupán egyetlen tallér fordul elő, a szász Albertini-főágból szár
mazó Johann Georg tallérja 1620-ból, de az is idegen — orosz ellenjeggyel. Egyébként ez a példány 
a lelet legérdekesebb darabja. Az ellenjegy értelmét az egykorú orosz pénzügyi viszonyok magya
rázzák A XVII . században ugyanis igen nagyszámú idegen, főként német tallér forgott Orosz
ország területén (belföldi veretű tallérszerű pénz akkor még nem volt). A század második felében, 
minthogy a kormány a saját pénzveréshez az ezüstanyagot ezekből az idegen tallérokból akarta 
nyerni, továbbá mert a külföldi fizetéseket is ezekben kellett teljesíteni, e tallérokkal (orosz néven 
jefimok) való kereskedés állami monopóliummá lett és forgalmuk az ország területén tiltva volt. 
Előbb 1653-54-ben átveretéssel, majd 1655-ben ellenjegy beütésével két ízben is történt kísér
let arra, hogy ezek az idegen tallérok orosz forgalmi pénzekké váljanak. A felülbélyegzett (átvert) 
tallérok neve lett „rubeljefimok" és a bélyeg koronás lovaskép az előlapon, kétfejű sas kartusban 
cirill betűs évszámmal, valamint rubel felirattal a hátlapon. A reform azonban nem vált be és a 
rubeljefim okokat bevonták. Ellen jegyül a rendes kopek bélyegét használták fel, alatta tégla alakú 
keretben 1655-ös évszámmal. Ezek neve „jelzett jefimok" lett, és ezekből az ellenjegyes idegen 
tallérokból viszonylag elég sok fennmaradt. Még magyar tallérok is maradtak fenn ilyen ellenjeggyel. 
Ez utóbbi ellenjegyes tallérok kategóriájába tartozik leletünk darabja is. Tudomásunk szerint ez 
az első orosz ellen jegyes nyugati tallér, amely magyarországi éremleletből valaha is előkerült. 
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Budára kerülésének magyarázatára csupán egyetlen elképzelést lehet felvetni.Talán valamelyik 
török katona révén került ide, aki a Krímben vagy más területen küzdött oroszok ellen és ez 
alkalommal juthatot t ilyen jelzett jefimokhoz, amelyet azután magával hozott Magyarországra. 
Miután ezek az ellenjegyes tallérok csak belföldön forogtak, hiszen éppen ez volt az ellenjeggyel 
ellátás célja és értelme, kereskedelmi úton nem juthat tak hozzánk. Tehát csak a feltételezett 
módon képzelhetjük el, hogy a várbeli éremlelet anyagába került. 

A lelet további tartalmában két velencei dukát, majd francia douzièmek, továbbá nagy
számú ragusai grossetto és végül néhány török pénz található. A velencei dukát világpénz volt és 
nemzetközi hírneve következtében egész Európa és a Levante pénzforgalmában szerepet játszott. 
Elvileg tehát bármelyik úton ide kerülhetett. A francia douzième (népszerű néven luigino) az 
écu (a tallér francia neve) 1/12 része volt. Eredetileg francia királyi veretű pénz, de ennek mintá
jára kibocsátottak más pénzverető hatóságok is (különösen Dombes) hasonló véreteket, és ezen
kívül több kisebb olasz pénzverdéből kerültek ki ezek mintájára készült utánveretek. E luiginók 
igen népszerű pénzek voltak a levantei kereskedelemben, ahol törökül timmin néven voltak ismere
tesek. Nyilvánvaló, hogy a levantei pénzforgalomból kerültek Budára a törökök közvetítésével. 
Hasonló módon juthatott ide a nagyszámú ragusai grossetto is. A XVII. századi ragusai grossettók-
nak hasonlóképpen feltűnő nagy számával lehet találkozni a várásatások folyamán előkerült 
szórvány leletanyagban is, és nyilvánvaló, hogy a török kereskedők balkáni vagy levantei kapcso
latai folytán áramolhatott ez a pénzfaj Budára. Ezekután valószínű, hogy az említett két velencei 
dukát is inkább a Levanteről és nem Nyugat felől származott Budára. 

Eeltűnő szerénynek mondható a leletben előfordult török pénzek száma, noha a lelet 
anyagának összegyűlése a hódoltsági időből származik. Összesen 2 arany és 15 ezüst török pénz 
szerepel a leletben. E csekély szám mutatja — amit korábbi budavári szórványleletek is tanúsí
tanak —, hogy Budán a hódoltság idején is elsősorban a magyar és osztrák pénzek, majd német 
birodalmi veretek forogtak, a többi előforduló pónzfaj csak kisebb részét teszi ki mindig a lelet
anyagnak, tehát nyilván a pénzforgalomnak is. 

. A lelet összetétele mindenesetre jellemző módon szemlélteti a török uralom alatti budai 
vár pénzforgalmának és ebből következtethetőleg kereskedelmi életének kettősségét. Egyfelől túl
nyomó benne a magyar, osztrák, német és lengyel pénzek száma, ami egyezik a török uralomtól 
mentes magyar területek egykorú leletanyagának összetételével és egyben a Nyugat felől beáram
lott pénzfajokat szemlélteti, másfelől helyet foglal benne a velencei, ragusai és francia veretek 
szerényebb sorozata mint a levantei pénzforgalom budai lecsapódása. Lényegileg ez utóbbi csoport
hoz csatlakozik a török pénzek sorozata, valamint az orosz ellenjegyes szász tallér is. Ez utóbbiak 
természetesen nem a levantei pénzforgalom emlékei ugyan, de jelenlétük éppúgy a török fenn
hatóságot érzékelteti, mint a Levanteről idekerült pénzfajok. A török kereskedelem révén forgalmuk 
amúgy is összefonódik a Levanten divatban volt pénzek áramlásával, és a két csoport élesen nem 
választható el egymástól. 

Önkéntelenül is felvetődik ezekután a kérdés, hogy milyen eredetű lehet ez az éremlelet ? 
Minden bizonyíték hiányában erre a kérdésre csak feltevéssel lehet válaszolni. Tekintetbe véve a 
lelet vázolt színes összetételét, ami arra vall, hogy a lelet egyrészt felöleli a hódolt és nem hódolt 
területeken forgó legváltozatosabb származású pénzeket, másrészt pedig vegyesen minden forgó 
pénzfajt (dukát és tallérszerű értékpénzek, valamint vegyes apró váltópénzek), nem lehet másra 
gondolni, mint valamelyik egykori budai kereskedő elrejtett vagyonára. Pénzzel foglalkozó üzér
kedő embernél képzelhető el elsősorban a forgalomban levő különböző pénzfajok ilyen tarka vegyü
lete és összegyűlése. Ha ez a feltevés helyesnek bizonyulna, leletünk még fokozottabb mértékben 
nlutatná és igazolná a XVII . századi török uralom alatti budai vár kereskedelmi életének kettős 
irányát, legalábbis a pénzforgalom kétségtelen tanúsága alapján. 

Miután azonban a lelet nem lakott területen, hanem a palota keleti védőudvarában került 
elő, lehetséges, hogy mégis inkább valamelyik harcoló katona által összeharácsolt és hirtelen elrej
tett kincsről van szó. 
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L. HUSZÁR 

DIE MÜNZFUNDE DER AUSGRABUNGEN AUF DEM GEBIET 
DER BURG VON BUDA II 

Während der Freilegung des Budaer Burg
palastes wurde aus einer mit Schutt gemischten 
Erdschicht vor dem Schiesspulverturm ein 
Fund von 284 Münzen aus dem 17. Jahrhundert 
(6 Gold- und 278 Silbermünzen) geborgen, in 
dem ein Grossetto von Ragusa aus dem Jahr 
1685 das zeitlich späteste Gepräge repräsentiert. 
Das interessanteste Stück des Fundbestandes 
ist ein Taler des aus der sächsischen Albertini-
schen Hauptlinie stammenden Johann Georg 
aus dem Jahre 1620 mit russischem Gegenstem
pel. Unseres Wissens ist es der erste westliche 
Taler mit russischem Gegenstempel, der in 
einem ungarischen Münzfund zum Vorschein 
gekommen ist. Wahrscheinlich wurde die Münze 
von einem türkischen Soldaten nach Buda 
gebracht, der in der Krim oder in einem ande
ren Gebiet gegen die Russen gekämpft hatte 

und gelegentlich in den Besitz solcher gezeich
neten Jefimok gelangt war, die er später, mit 
sich nach Ungarn brachte. Die Zusammenset
zung des Fundes gibt ein charakteristisches 
Bild über den Geldumlauf in der Bürg von 
Buda während der türkischen Herrschaft. 
Einerseits enthält er in überwiegender Mehrheit 
ungarische, österreichische, deutsche und polni
sche Münzen, was die aus dem Westen ein
strömenden Münzsorten veranschaulicht ; an
dererseits findet sich in ihm als Widerschein des 
levantischen Geldverkehrs in Buda eine beschei
denere Anzahl von venezianischen, ragusai-
schen und französischen Münzen vor. Dem 
Charakter nach schliesst sich dieser letzteren 
Gruppe die Reihe der türkischen Münzen und 
auch der sächsische mit russischem Gegen
stempel versehene Taler an. 
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BÖKÖNYI SÁNDOR 

A BUDAI VÁRPALOTA ÁSATÁSÁNAK 
ÁLLATCSONTANYAGA 

X I I I — XVII. SZÁZAD 

A budai várpalotában 1948-tól a mai napig folytatott ásatások igen nagy mennyiségű 
állatcsontot hoztak felszínre. Az előkerült állatmaradványok nagyrésze régészetileg pontosan 
datált (jórészt pénzekkel). Jelen dolgozat keretében az előkerült óriási anyagból ezeket a jól datált 
maradványokat kívánjuk ismertetni. Ezeknek száma mintegy 1200 darabra rúg. Az anyag termé
szete szerint két csoportba osztható, éspedig egy előzetesen szelektált és egy előzetesen nem szelek
tált csoportba. A két csoport közül az utóbbi az értékesebb, mivel ezt faunisztikai és morfológiai-
fajtatani vizsgálatokra egyaránt fel lehet használni, míg az első csoportba tartozó állatmaradványok 
csak morfológiai-fajtatani szempontból értékelhetők. 

Az előkerült anyag régészeti kor szerint igen széles skálájú : az őskortól az újkorig tartó 
időszakból való. Legnagyobb része XIII—XVII. századi rétegekből került elő, így pl. a fauniszti-
kailag értékelhető XII I . és XIV. századi anyag is. A 472. oldalon levő táblázaton mutatjuk be 
a csontok korok, illetve fajok szerinti megoszlását. [A török rétegek anyagánál az egyes 
fajoknak csak a jelenlétét ( + ) vagy hiányát ( —) jelöljük, mivel innen csak előzetesen szelektált 
anyaggal bírunk, amelynél az egyes fajok gyakoriságára nem következtethetünk.] 

A lelőhelyről összesen 25 állatfaj maradványai kerültek elő. A 25 faj közül 13 emlős, 
6 madár, 2 hal és 4 puhatestű. Az emlősök között 7 háziállatfaj (ló — Equus caballus L. ; szarvas
marha — Bos taurus L. ; juh — Ovis aries L. ; kecske — Capra hircus L. ; sertés — Sus scrofa 
domestica L. ; eb — Canis familiáris L. ; macska — Felis domestica Briss.) és 6 vadállatfaj (őz 
—- Capreolus capreolus L. ; szarvas — Cervus elaphus L. ; vaddisznó — Sus scrofa férus L. ; farkas 
— Canis lupus L. ; hermelin — Mustela erminea L. ; nyúl -— Lepus sp.) van. A 6 madárfajból 5 
házimadár (tyúk — Gallus domestiCus L. ; páva — Pavo eristatus L. ; pulyka — Meleagris gallo-
pavo L ; házilúd — Aneer domesticus L. ; házikacsa — Anas domestica L.)5 egy pedig meg
határozhatatlan vadmadár. A halak közül a harcsa (Silurus glanisL.) és a csuka (Esox lucius L.), 
a puhatestűek közül az éti csiga (Helix pomatia L.), az osztriga (Ostraea edulis L.), az Unió crassus 
bosnensis és egy közelebbről meg nem határozható Unio-faj fordul elő. 

A faunában két feltűnő jelenség figyelhető meg. Az egyik az előforduló fajok nagy száma, 
a másik pedig a vadállatfajok mind faj-, mind pedig egyedszámra nézve gyakori előfordulása. 
(Különösen nagyszámú vadállatcsont került elő a törökkori rétegekből ; sajnos a fentebb említett 
okok miatt e rétegek anyaga statisztikai vizsgálatra alkalmatlan.) Az európai középkori lelőhelyek 
közül eddig itt került elő legtöbb faj. 

A különböző korok közül — mint már említettük — kettő bír a lelőhelyen olyan anyaggal, 
amely statisztikai vizsgálatra alkalmas, éspedig a XIII . és XIV. század. Mindkettő anyagában a 
szarvasmarha foglalja el az első helyet (1. kép). Általában csaknem minden európai középkori 
településen igen nagy számban fordulnak elő a szarvasmarha csontjai. Reich szerint Wollin 1170— 
1340-es rétegeiben 32,5%-ban, a középkortól az újkorig terjedő rétegekben pedig 24,2%-ban 
fordult elő.1 Herre Hamburgban (VII—XV. század) a leggyakoribb vágóállatnak találta,2 Nobis 
pedig Alt-Lübeckből 67,7%-ban muta t ta ki.3 Hazai viszonylatban Zalaváron (IX—XV. század) 
28—32%-kal a sertés mögött a második helyet foglalja el,4 Kardoskúton pedig 47,7 %-os előfordu
lással az első helyen van. Ha az egyes állatfajok számarányának az évszázadok folyamán végbe
ment változásait figyeljük, megállapíthatjuk, hogy a budai vár anyagában a XlII-tól a XVH. 
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1. kép. Állatcsontok százalékos megoszlása 

1. Budai várpalota. 
XIII. század 2. Budai várpalota. 

XIV. század 
3. Wollin. Közép
kortól az újkorig 

4. Wollin. 
1170-1340 

5. Kardoskút 6. Budapest. 1938 

7. Budapest. 1939 



századig a szarvasmarha és a sertés számaránya erősen csökken, ezzel szemben a juh és kecske 
(főleg a juh) számaránya nő, s a házimadarak számaránya pedig a XII I . századihoz képest a XIV. 
században ugrásszerűen emelkedik s továbbra is magas szinten marad. Ugyancsak erősen nő 
a táplálékul nem használt két háziállat (az eb és a macska) arányszáma (a kedvtelésből való állat-

2. kép. NUCsK 3R. 990 -365/2,70 m. XIV - X V I . század 

tartás növekedése), valamint a vadászott állatok, halak és importált állatok (osztriga) arányszáma 
is. A legutóbbinak okát nyilván az udvarnak egyre erősödő itáliai kapcsolataiban, illetve később, a 
török uralom alatti déli hatásokban kell keresnünk. A házimadarak fentebb említett erős előtérbe
nyomulása — úgylátszik — a XVIII—XX. században még fokozódik, ami valószínűleg a gazdálko
dásnak egyre belterjesebbé válásával függ össze.5 Külföldi középkori lelőhelyek közül Wollinéval 
tudjuk a budai vár anyagát e szempontból összehasonlítani. I t t a középkor folyamán szintén csök
ken a szarvasmarha s emelkedik a juh és kecske számaránya, de szintén emelkedik a sertésé is.6 

3. kép. TK ÖR, 476-887/3,7—4 m. XIV. század 
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Ha a budai vár középkori állatcsontanyagát összehasonlítjuk egy középkori magyar falu 
(Kardoskút, XIII—XIV. század) anyagával, az alábbi kép tárul elénk : mindkét faunában ural
kodó faj a szarvasmarha ; a juh—kecske-csoport nagyjából mindkét lelőhelyen hasonló arányban 
szerepel. Feltűnő, hogy Kardoskúton mennyivel gyakoribb a ló (kb. 20%, nyilvánvalóan ették a 
lovat), s mennyivel ritkább a sertés (mindössze 12,7%) és a házibaromfi (2%). Az egész kardos-
kúti anyagban mindössze három vadállatfaj van (szarvas, vaddisznó és mezei nyúl), s ez is össze
sen 4 db csonttal van képviselve. A szarvasmarha nagy előfordulási százaléka minden valószínűség 
szerint a magyarság nagyállattenyésztő voltának eredménye,7 a juh és kecske jellegzetesen steppei 
állat s szintén a középkori magyar falvak jellemző állata, míg a sertés nagyobb mérvű tenyész
tését — úgy látszik — a szlávoktól vette át a magyarság, akik viszont tipikus sertéstenyésztők,8 s az 
nehezebben vett nagyobb lendületet nálunk. Valószínű, hogy a városi lakosság előbbre járt ebben, 
mint a falusi. Ugyancsak előbbre járhatott a városi és városkörnyéki lakosság a baromfi
tenyésztésben is, amire az mutat, hogy a városi települések anyagában jóval gyakoribbak a baromfi
csontok. A vad állatcsontok kis számát Nobis észak- és északnyugat-németországi középkori 
városi lelőhelyek anyagában szintén megfigyelte, s ezt a tényt azzal magyarázta, hogy a városi 
lakosságot az ipar és a kereskedelem lekötötte, s így nem ért rá vadászattal foglalkozni.9 Nobis 
magyarázatával nem érthetünk egyet. A városi lakosság és a jobbágyság nem azért nem vadászott, 
mert nem volt rá ideje, hanem mert törvények tiltották neki.10 

A lelőhely anyagából csupán a gerinces fajokkal kívánunk bővebben foglalkozni,11 külön 
tárgyalva a házi- és külön a vadállatfajokat. 

4. kép. K É 5R. 512-993/5,18-6*60 m. X V - X V I . század 
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5. kép. TK 508-872. Török 

H Á Z I Á L L A T O K 
SZARVASMARHA — BOS TAURUS L. 

A szarvasmarha — mint fentebb említettük — a lelőhely valamennyi rétegében a leg
gyakoribb háziállat volt, bár arányszáma a századok folyamán csökkent. Középkori nagy gazda
sági jelentőségére mutat az, hogy Árpád-kori okleveleinkben az egyes birtokok állatállományának 
felsorolásában mindig nagy számmal szerepel. A Szent István által 1015-ben a pécsváradi apát
ságnak adományozott birtokon pl. az alábbi állatállomány volt : 120 ló, 84 tehén, 1464 juh, 137 
sertés, 62 kecske.12 Szent László híve, Guden által 1079-ben a veszprémi káptalannak ajándékozott 
paloznaki birtokon egyebek közt 20 ökör és 300 juh volt.13 Később is jelentős volt a szarvasmarha
tenyésztés, s egyre jelentősebb szarvasmarhakivitel fejlődött ki. Ennek egyik legelső írásos nyoma 
Mátyásnak az az 1488-ban kiadott rendelete, amellyel megtiltotta az Itáliába irányuló szarvas
marhakivitelt addig, amíg az ő Velencébe küldött ökrei el nem kelnek^14 Oláh Miklós írja 1536-ban, 
hogy a Kunság lakói marha- és lótenyésztésből igen nagy jövedelemre tesznek szert;15 Debrecen
nek szintén kiterjedt marhakereskedése van szerinte, s itt ismert egy Bíró Mátyás nevű gazdag pol
gárt, akinek 10 000 eladó ökre volt.16 Ugyanő ír a magyar szarvasmarhakivitel nagy jelentőségéről 
s megemlíti, hogy ,,Olaszország velencei tartományát, Ausztriát, Morva-, Cseh-, Svábországot és 
Németországnak a Rajnáig terjedő részét Magyarország látja el szarvasmarhával", s az évente 
kivitt szarvasmarhák számát legalább 120 000-re becsüli.17 Még a XVII. század végén is nagy volt 
a magyar szarvasmarhakivitel, legalábbis E. Brown 1669—70-ben évi 100 000 darabra becsüli.18 

A kitűnő húst adó magyar marhákat nyugaton igen jól fizették, úgyhogy pl. Augsburgban 1602-ben 
a magyar marhahús ára fontonként 12 dénár volt, a helybeli marháé pedig csak 7—9.19 Sajnos, a 
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török elleni felszabadító háborúk csaknem teljesen kipusztították a magyar szarvasmarhaállo
mányt, úgyhogy 1695-ben hivatalos császári biztosok megállapították, hogy a magyar Alföldön 
úgyszólván nem található szarvasmarha.20 

A szarvasmarha a sertés mellett minden időben a legjelentősebb vágóállat volt. A közép
kori falusi lakosságra vonatkozóan ezt a faluásatások anyaga alapján tudjuk, ahol Zalavár kivéte
lével mindenütt a szarvasmarha a leggyakoribb háziállat, a kolostori, főúri és királyi konyhák 
marhahúsfogyasztásáról pedig a csontanyag tanúságán kívül írásos adataink is vannak. A dö-
mösi apátság alapítólevele szerint (1138) az apátsághoz tartozó egyik községcsoport minden 
évben Szent Margit napján köteles 1 disznót, 4 hízott ökröt, 30 hízott birkát, 30 libát és 40 
tyúkot beszolgáltatni.21 I I I . Béla 1189-ben Barbarossa Frigyes átvonuló kereszteseinek élelme
zésére ökröket és juhokat ajándékozott.22 Mátyás lakomáin a leggyakoribb pecsenyét a szarvas
marha szolgáltatta.23 1603-ban Thurzó Zsuzsa grófnő lakodalmára a menyasszony atyjának 
három uradalmából a jobbágyoknak 36 ökröt, 118 borjút kellett beszolgáltatniuk tetemes meny-
nyiségű egyéb állat mellett.24 Radvánszky a Thurzó-család étkezéseinél is a leggyakoribbnak a 
marhahúst találta.25 Hogy a városi lakosságnál is fő húsfajta volt a marhahús, arra olcsóságából 
következtethetünk: Fiúméban egy 1440-es tanácsrendelet a marhahús fontjának árát egy soldó-
ban állapította meg, ami öt tojás akkori árának felelt meg.26 

A szarvasmarhát vonóállatként is felhasználták, főleg nagy terhek vontatására. Oláh 
Miklós írja, hogy a máramarosi sót jórészt tizenhat ökörtől vont szekereken szállítják Felső-
Magyarországra.27 

A budai vár ásatásainál előkerült szarvasmarhacsontok legnagyobb része aprótermetű, 
rövidszarvú állatokból származik. Szarvcsapjaik is rövidek (III. tábla 9—12), bár annyira rövid 
és szinte csökevényes szarvcsapokat, mint a hegyi fajtákéi, egyet sem találtunk. Ennek való
színű okául azt a több szerző által közölt megfigyelést tarthatjuk, hogy a magyar Alföldön igazán 
tipikus brachyceros szarvasmarhafajták nem alakulhatnak ki a speciális éghajlati és talajviszo
nyok miatt, sőt még a behozott tipikus brachycerosok utódai is néhány nemzedék u tán a fajtájukra 
jellemzőnél hosszabb és vastagabb szarvakat növesztenek. A talált szarvcsapok alapján a budai 
vár középkori szarvasmarháit legnagyobb részt a brachyceros csoportba kell sorolnunk. Ez meg
egyezik a külföldi középkori telepek szarvasmarháiról alkotott képpel. Herre a középkori Ham
burg,28 Nobis a középkori Tofting29 szarvasmarháit e típusba sorolja, de ezeken kívül az utóbbi 
szerző szintén brachycerosnak tartja Lübeck, Hessens és Haithabu középkori szarvasmarháinak 
legnagyobb részét is.30 Reich Wollinban31 és Nobis Hessensben32 talált egy nagyobb termetű, hosz-
szú szarvú fajtát is, amelyet az utóbbi szerző az apró termetű fajta tenyészkiválasztás következ
tében létrejött alfajtájának tar t . Hazai középkori telepeinken is csaknem kivétel nélkül brachy
ceros típusú marhák fordulnak elő, amelyek közül itt csak a zalaváriakra kívánunk utalni.33 

Az alábbiakban a budai vár szarvasmarhái néhány jellemző csontjának méretét közöljük, 
ismert brachyceros, illetve, primigenius típusú szarvasmarhákéval összehasonlítva : 
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Már a zalavári Árpád-kori település faunájának feldolgozásáról szóló előzetes jelentésben 
szóltunk arról, hogy nem fogadhatjuk el Hankó véleményét, amely szerint a ma már kihalófélben 
lévő fehér magyaralföldi marha, amely az egyik legtipikusabb primigenius-fajta, a honfoglaló 
magyarok által behozott ősi magyar marhafajta lenne.38 Az azóta feltárt, de még publikálatlan 
újabb középkori lelőhelyeink anyaga, valamint az e dolgozat keretében vizsgálatra került anyag esak 
még jobban meggyőz véleményünk helyességéről.E lelőhelyeken ui.—mint már fentebb is említettük— 
csaknem kivétel nélkül kistermetű, brachyceros típusú szarvasmarhák csontjai kerültek elő. Nagy
termetű marhák csontjai az itt feldolgozott anyagban is inkább csak a későbbi rétegekből kerültek 
elő. A középkori és koraújkori magyar szarvasmarháknak a brachyceros-csoportba való tarto
zására utal egyébként E . Brown is, aki azt írja, hogy a magyar szarvasmarhák egérszínűek.39 

Ilyen színű marhák ma is igen gyakoriak a brachyceros típusba tartozó borzderesek között. 
A budai vár szarvasmarháinak marmagassága metapodiumaik hossza alapján 110 és 135 

cm között mozog. 
A várbeli szarvasmarhacsontok között van egy baloldali metatarsus (lelőhelye : NUCsK, 

3. réteg, kora: XIV—XV.sz. ; 5. tábla 15; és2.kép), amelynekproximalis epiphysise eltorzult, izületi 
felülete kimaródott, az egész epiphysisen apró csontkinövések serege van. A fenti elváltozás idült 
torzító ízületgyulladás (arthritis chronica deformans) eredménye, amely valószínűleg traumás úton 
bejutott baktériumok hatására keletkezett. Az említett gyulladás kétségkívül súlyos és gyógyít
hatatlan sántaságot okozott. Az ízületi gyulladásnak e fajtájával nem egyszer találkozunk szub-
fosszilis csontanyagon, 

J U H — OVIS ARIES L.40 

A juhmaradványokból fajtameghatározásra igen kiváló anyag (igen sok szarvcsap) van 
a lelőhelyen. A XlII-tól a XVIII . századig egyetlen juhtípus fordul elő, amelyre oldalt és kissé fel
felé álló, kifelé csavarodott (homonym) szarvak jellemzők. E juhfajtával egy külön tanulmány 
keretében kívánunk foglalkozni, s i t t csupán annyit jegyzünk meg, hogy nem azonos a rackával. 

KECSKE — CAPRA HIRCUS L. 

A két kis házi kérődző közül a kecske jóval kisebb számban szerepel a lelőhelyen, mint a 
juh. Ezt az arányt mutatják a két faj közt a középkori oklevelek adatai is, ahol az egyes birtokok 
állatai felsorolásában mindig jóval több juh szerepel, mint kecske. A pécsváradi apátság alapító
levele pl. 1464 juh mellett csak 62 kecskét említ.41 A kecskét — úgy látszik — nem annyira húsa, 
mint inkább teje és bőre végett tenyésztették, éspedig inkább a szegényebb rétegek. Az utóbbira 
vall, hogy 1570 körül Balassi Bálint hosszan pereskedett az egri erdők elpusztítása miatt a kecske
tulajdonosokkal.42 

A budai vár ásatásaiból származó kecskék szarvcsapjaik alapján a prisca típusba tartoz
nak (I. tábla 1, és I I I . tábla 13—18). Minden európai középkori lelőhelyen ezeket a kecskéket 
találjuk, bár a mainál gyakrabban feltűnik egy-egy aegagrus típusú is. 

SERTÉS — SUS SCROFA DOM. L. 

A sertés a várásatások anyagában a második leggyakoribb háziállat. Legnagyobb szám
ban a XII I . századi rétegekben fordul elő, majd számaránya egyre esik, de legalacsonyabb elő
fordulási százaléka is alig kisebb a juh és kecske együttes értékénél. Számarányának változásaival 
fordított arányban változik a juh-kecske csoport és a házimadarak arányszáma. 

A honfoglaló magyarok nyilvánvalóan hoztak be a mai Magyarország területére serté
seket (Hankó szerint a szalontai disznófajtát a honfoglaló magyarok keletről hozták magukkal43), 
de a sertés intenzív tenyésztését nyilván a szlávoktól vettük át. Erre mutat az a tény, hogy a 
honfoglaláskori vagy korai Árpád-kori szláv települések anyagában sok disznócsont van, a magyar 
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falvak ásatásai anyagában pedig még a XII I . században is alig 10—12%-nyi sertéscsont fordul 
elő. A szlávok fejlett sertéstenyésztésére vall az a tény is, hogy jól kitenyésztett, sőt túltenyésztett 
sertésfajtáik vannak, mint pl. az egyik zalavári fajta, amely minden valószínűség szerint azonos 
a Hankó-féle avar sertéssel.44 Ez a típus a budai vár XIII . századi anyagában is előfordul (VI. 
tábla 18.), és elég sokáig élhetett hazánkban, mert Debrecenből a XVIII . század elejéről még 
kimutatható.45 E típus mellett, amely bizonyos déli vonásokat mutat, megtaláljuk a kárpát
medencei eredetű, esetleg a honfoglalók által behozott sertéseket is. Ezek tipikus scrofaszármazé-
kok, hosszú, megnyúlt koponyával és hosszúkás könny csonttal. E típusból több koponya, illetve 
koponyarészlet fordul elő (I—II. tábla ; és 4. kép) a vár különböző korú rétegeinek anyagában. 
E koponyákon jól megfigyelhető a tenyésztés belterjesebbé válásával kapcsolatos elfinomodás, 
amely a koponya megrövidülésében, kiszélesedésében és a profilvonal egyre erősebb fokú horpadtsá-
gában nyilvánul meg. A koponyával együtt a könnycsont is megrövidül s a könnycsontjelző is egyre 
jobban közeledik az l-hez.46 Ez elfinomodási folyamat mellett a sertések nagyságbeli növekedése 
is megfigyelhető, úgyhogy míg a középkor elején a házidisznók még jóval kisebbek a vaddisznók
nál, a középkor végefelé csaknem elérik azok testnagyságát, manapság pedig már a jól kitenyész
te t t kultúrsertések méretei jóval meg is haladják a vaddisznókéit.47 (A házidisznók testnagyság -
változási folyamata már az őskorban megkezdődött, de először nagyságcsökkenéssel, amely a közép
kor elején fejeződhetett be. Ezt már Pira is megfigyelte.48) 

Az alábbiakban közöljük a várbeli sertéskoponyák méreteit egy-egy Hankó által közölt 
avar-, illetve honfoglaláskori koponyáéval összehasonlítva.49 

1 2 3 4 5 6 7 

— — — 301 — 342 285 
Ij-ektől az orrcsontok caudalis végeit 

— — — 301 — 342 

— — — 169 — 182 160 

— — . 131 — 255 ( ?) 133 

Ij-ektől a foramen supraorbitalekat össze-
191 

Az utóbbi ponttól az opisthionig . . . . . . . ,— 143 100 108 102 . . — — 
Ivektő l az os frontalek legszélesebb részeit 

összekötő egyenes közepéig — — — 232 , — — — 
Az utóbbi ponttól az opisthionig — 90 68 . 67 68 90 77 

Fogsorhossz (Ix—M3) — ' - — • • 181 — 206 
" • • — ' • 

P , — P . . 

29 43 

43 
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42 
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25 30 

47 
64 
30 

46 
M,—M, 

29 43 

43 
67 
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42 
64 
25 30 

47 
64 
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Os lacrymale szélessége 23,5 27,5 21 23,5 20 21 17 
—- — — 131 146 140 133 

— 119 101 95 100 97 93 

Agyüreg legnagyobb szélessége — 86 82 72 75 65 70 

Szélesség az állkapocsízületnél — — — 129 138 — : — 
MetszÓfogsor szélessége 

— — 70,5 

51 

38,5 
59 
48 

— 45 
' 46 

___ 
Szélesség a C-knél — — 70,5 

51 

38,5 
59 
48 

— 45 
' 46 p p 

— — 70,5 

51 

38,5 
59 
48 

— 45 
' 46 46 

Mx—Mx  • — • — • • ' 62 60 ,— 46 45 

Foramen infraorbitalek közti távolság . . . • _ _ — 33 31 — 36 35 

Belső szemzugok közti távolság — — — 69 — 72 66 

Foramen supraorbLtalek közti távolság . . — 39 33 30 33 — — 
NyakszLrtpikkely szélessége 83 

1,24 1,56 1,24 1,06 1,50 1,43 1.29 
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A nyugat-európai középkori sertések mind kístermetúek.50 Reich kiemeli rövidorrú-
ságukat.51 Ezeket az aprótermetű sertéseket több szerző a tőzegsertéssel hozza kapcsolatba. 

A magyarországi középkori sertéstenyésztésről sok feljegyzés tanúskodik. így pl. a pécs-
váradi apátság már többször említett alapítólevele az adományozott állatállományban 137 ser
tést említ.52 Már Szent István intézkedett a Bakonyban legelő sertésekről, I . Endre pedig 1051-ben 
egyebek közt 2000 oldal szalonnát küldött I I . Henrik seregének.53 Hogy azonban a sertéstenyész
tés jelentősége eleinte még messze elmaradt a szarvasmarha-és juhtenyésztés mellett, mutatja pl, 
az, hogy 1138-ban a dömösi apátság egyik községcsoportja 4 hízott ökör és 30 hízott juh mel
lett csak 1 disznót volt köteles beszolgáltatni.54 A sertéstenyésztés erősebb fejlődése valószínű
leg az Árpád-kor második felére esett ; s így már 1240-ben a pannonhalmi apátság 10 somogyi 
községe (amelynek lakossága már túlnyomórészt kanász volt) évenként minden két házhely után 
egy hízott disznót szolgáltatott be az apátságnak.55 

LÓ ~- EQUUS CABALLUS L. 

A budai vár középkori anyagában a lócsontok igen kis számmal szerepelnek, különösen, 
ha a középkori magyar falvak anyagával hasonlítjuk össze. Ennek oka minden valószínűséggel 
az lehetett, hogy itt a lovat nem ették. 

Magyarország területén már a bronzkortól kezdve jól megalapozott lóállomány volt, első
sorban keleti és délkeleti eredettel. Ehhez valószínűleg a kelták és a rómaiak behoztak némi nyugati 
lóanyagot is. A kelet felől bejött különböző népvándorláskori népek viszont újra keleti vérű lovakat 
hoztak. A magyarországi lóállomány kialakítását az avarok és a magyarok fejezték be, s az utóbbiak 
tették az itteni lótenyésztést mennyiségi szempontból is jelentőssé. 

A magyar lovak már az Árpád-házi királyok idejében híresek ós külföldön keresettek 
voltak. Emiatt igen nagy mennyiségben kezdték kivinni őket, míg Szent László és Könyves 
Kálmán meg nem tiltotta a lókivitelt, a tilalmat azonban már a XII I . században megszüntették.56 

A tatárjárás ugyan káros hatással volt a magyar lóállományra, de ezt elég hamar kiheverte. 
A középkori magyar lótenyésztésről igen kedvező képet ad Bertrandon de la Brocquière 1433-ban 
kelt leírása.57 Bertrandon de la Brocquière megemlíti, hogy Pesten vagy Szegeden bárki bármikor 
vehet két-három-négyezer lovat igen olcsó áron. Pesten a lovakat általában tízesével adják-veszik ; 
tíz ló ára 200 forint. A Duna és a Tisza közt számtalan ménest látott, ahol a lovak félig vadán élnek. 
A magyar lovakat kitűnőeknek tartja, hibájukul csak azt rója fel, hogy „kissé makrancosak és 
nehezen patkolhatok". Oláh Miklós is kiemeli a lótenyésztés nagy fejlettségét és jövedelmező 
voltát.58 Ezek a középkori magyar lovak később török és arab vért kapva csak javultak, úgyhogy 
Európa legjobb lovai közé számítottak, s mint ilyenek állítólag az angol telivér kialakításában 
is részt vettek. 

A mai értelemben vett nagytestű, hidegvérű lovak csak Szent István alatt vagy valamivel 
előtte kerülhettek be hazánkba.59 Az első ilyen lovak német eredetűek, a későbbiek pedig főleg 
itáliaiak. Nagyobb elterjedésük a tenyésztésben nem következett be (bár a hátaslovak test
tömegének fokozására keresztezésekben felhasználták őket ; ilyen keresztezés eredménye Hankó 
szerint a Kolozsvári testvérek Szent György-szobrának lova is60) ; erre mutat legalábbis az a tény, 
hogy eddig egyetlen Árpád-kori falu anyagából sem kerültek csontjaik elő. A budai vár csont
anyagában is alig néhány csontjuk került elő, sajnos nem elég jól datálható rétegekből. A vár 
anyagának többi lócsontja mind kistermetű, keleti fajtájú állatokból származott. 

A legérdekesebb lólelet egy törökkori rétegből előkerült koponya (5. kép), amely az egyik 
legszebb hazai szubfosszilis lóleletünk. A koponya rendkívül f inom; az orri része keskeny, a , 
homlok eléggé széles (a homlokszólességjelző 40,8), a profilvonal nagyjából egyenes, rajta három 
behorpadással, éspedig a homlok közepén, a homlok- és orrcsontok találkozásánál és az orrcsontokon 
az oralis és a középső harmad határán. Ez utóbbi behorpadást Kwaschnin-Ssamarin litván paraszt
lovak koponyáin minden esetben észlelte és a kantár nyomásának tulajdonította.61 Az agykoponya 
az arckoponyához viszonyítva erősen fejlett, az agyüreg boltozatos falú. Az orbiták alakja hosszant. 
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ovális. A koponyát alakulása és méretei alapján a keleti fajtacsoportba tartozó, jól kitenyész
tett fajtából származtatjuk. Lehetséges, hogy arabvéru ló, ugyanis e fajta egyedei a török uralom 
alatt, de már előbb is62 szép számmal kerültek be Magyarországra. 

Az alábbiakban közöljük a koponya méreteit (1), két arab telivér (2 és 3), egy angol telivér 
(Kincsem) (4) és egy muraközi hidegvérű ló (5) méreteivel összehasonlítva :63 

Alaphossz 
Tetőhossz 
Kis koponyahossz (basiontól az Mx oralis részéig) 
Basiontól a szájpadlás aboralis részéig 
Ivektő l az os frontalek oralis részéig 
Ix-ektől az orrcsontok caudalis részeit összekötő egyenes közepéig 
Az utóbbi ponttól az opisthionig 
Ivektő l a homlokcsontok legszélesebb részeit összekötő egyenes 

közepéig : 
Ez utóbbi ponttól az opisthionig 
Ij-ektől a foramen supraobitalekat összekötő egyenes közepéig 
Az előbbi ponttól az opisthionig 
Ivektől a belső szemzugokig 
Ix-ektől a foramen infraorbitaleig 
Opisthiontól az os frontalek oralis részéig . . 
Os nasale hossza 
Szájpadlás hossza 
Fogsorhossz (Ij-ektől az M3-ig) 
Diastema hossza 
Metszőfogsor hossza 
M1—M3 '. 
Foramen magnum hossza 
Profilvonal hossza (szalaggal) 
Legnagyobb koponyaszélesség . 
Belső szemzugok közti távolság 
Foramen supraorbitalek közti távolság 
Os nasalek legnagyobb szélessége 
Szélesség a crista facialisok oralis végei között 
Szélesség a crista facialisok között, ahol a sutura zygomaxillaris 

metszi őket 
Foramen infraorbitalek közti távolság 
Mx—Mx  

Meatus acusticus externusok közti távolság 
Processus jugularisok közti távolság 
Condylus occipitalisok közti távolság 
Foramen magnum szélessége 
Állkapocsízületek közti távolság 
Agyüreg legnagyobb szélessége 
Nyakszirtmagasság (basion — opisthion) 
Metszőfogsor szélessége 
Szélesség a szemfogaknál 

1 2 3 4 

480 480 485 518 
537 524 550 584 
259 — — — 
216 — — — 
310 — ' — — 
335 — . — — 
220 — « — — 

372 — . 
187 — — — 
377 — — — 
179 194 189 194 
338 — — — 
220 ' — — — 
247 — — — 
264 —' — — 
262 — — — 
300 — — — 
99 108 110 119 
27 — — — 
74 — 83 — 
36 39 38 50 
592 — — — 
196 203 204 225 
140 '.' — — — 
140 139 148 154 
114 — ' — — 
145 152 143 152 

169 182 172 185 
69 78 78 79 
118 117 111 125 
111 — —. — 
104 104 106 103 
82 — — — 
34 39 30 40 
190 193 191 202 
111 
95 
70 

— — — 111 
95 
70 56 60 67 
58 44 — — 

551 
594 

148 

104 

82 
39 

209 

136 

145 

173 
69 
122 

104 

35 
255 (' 

63 

30 Budapest régiségei 4 6 5 



HÁZIMACSKA — FELIS DOMESTICA BRISS 

A budai vár anyagában már a XII I . századi rétegekben megtalálhatók a házimacska 
csontmaradványai s számuk a későbbi rétegekben (az ebekéivel együtt) csak szaporodik. 

A vad- és házimacska — amelyet a paleontológusok két különböző fajnak tar tanak — egy 
és ugyanazon faj, mindazonáltal vannak köztük osteológiai különbségek.64 A házimacska első 
domesztikációja minden valószínűség szerint Egyiptomban történt, ahol már a régi birodalomban is 
előfordul,65 de gyakorivá csak a középső, illetve az új birodalomban válik.66 Innen terjed át való
színűleg Itálián keresztül Európába is. Az ide bekerült házimacskák hatására — de esetleg szórvá
nyosan és időlegesen anélkül is, mivel igen sok szerző, így legújabban Zeuner szerint is a kedvenc 
állatok különösebb gazdasági haszon nélküli tartása az egyik legfontosabb alapja a domesztikáció-
nak67 — az itteni vadmacskából is történt domesztikáció, bár eléggé későn, ugyanis Kraemer 
szerint a házimacska az Alpoktól északra először a római korban jelent meg.68 Nobis a császár- és 
koraközépkori Toftingban szintén megtalálta.69 Reich Wollin legalsó rétegéből szintén kimutatta.70 

Érdekes, hogy ezzel szemben Herre a középkori hamburgi anyagban egyetlen házimacska-marad
ványt sem talált.71 Lengyelországban a házimacska a IX . században jelenik meg.72 Legkorábbi 
magyarországi előfordulásáról még nincsenek pontos adataink, mindenesetre az Árpád-kori 
Zalaváron előfordul.73 

A budai vár középkori macskái eléggé kistermetű, primitív fajtába tartozó állatok. Köztük 
fajtakülönbségeket vagy a középkor folyamán létrejött változásokat kimutatni nem tudunk. 

HÁZILŰD — ANSER DOMESTICUS L. 

A tyúk után a lúd a leggyakoribb házimadár a lelőhely anyagában. Gyakoriságban messze 
megelőzi a kacsát. 

A házilúd vad őse a szürke lúd (Anser anser L.) Észak- és Közép-Európában és Észak
nyugat-Ázsiában a 45. szélességi fokig mindenütt előfordul, domesztikációja tehát e területen 
következhetett be. Legkorábbi ábrázolásait a Lausitzi és Urnenfelder-kultúrából ismerjük.74 

Valószínűnek tarthatjuk, hogy első domesztikációja Dél-Európában következhetett be, mivel 
pl. a germán telepeken a lúdcsontok csak a császárkortól gyakoribbak.75 Amschler ausztriai avar 
sírokból írta le csontjait.76 Hazánkból legkorábban a tác-fövenypusztai római villából ismeretes 
lúdmaradvány (egyetlen végtagcsont), de nem dönthető el róla, hogy vajon házi-vagy vadlúdbóí 
származik-e.77 

HÁZIKACSA — ANAS DOMESTICA L. 

A budai vár középkori rétegeiből előkerült kacsamaradványok a mai parlagi kacsáinkkal 
nagyjából megegyező testnagyságú állatokból valók. Sajnos a házi- és vadmadarak csontjainak 
elhatárolásáról igen keveset tudunk, az a tény azonban, hogy az it t talált kacsák hátsó végtag
csontjai nagyobbak a vadkacsákéinál, domesztikált állatokra vall.78 

PÁVA — PAVO CRISTATUS L. 

A pávát egy furcula képviseli (6. kép), amelynek alapján jól meghatározható. Lelőhelye : 
Gyilokjáró, 30. sz. g./3,60 m ÍR. Kora : XVI—XVII. század). 

A páva Elő-Indiából származik s Közép-Európába Görögországon és Itálián á t jutot t be.79 

Svájcba és a Rajna vidékre a rómaiak vitték.80 Hazánkba Hankó szerint csak későn került, a 
XV. században, Németország felől.81 Mindenesetre hamar elterjedt, mivel Mátyás udvarában már 
igen gyakori étel volt a hizlalt és töltött páva.82 
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6. kép. Gyilokjáró. ÍR. 30. szg./3,60 m. X V I - X V I I . század. - Páva — Pavo eristatus L. (1 :2) 

PULYKA — MELEAGRIS GALLOPAVO L. 
Pulykából szintén egyetlen csont került elő, egy metatarsus (Vu. tábla 6; és 7. kép). Érde

kessége, hogy egy XIV. századi rétegből (NUP 2 R, 585—995/0,76—1,91 m), jól datálható kerá
miával együtt. 

Eddigi ismereteink szerint a pulyka Amerikából került be a XVI. század elején. E datálás-
sal kapcsolatban azonban több szerzőben már korábban kétségek merültek fel. így pl. Hennig a 
schleswigi dómban egy 1280 körüli keltezésű állatfrízen szerinte kétségtelen pulykaábrázolást 
fedezett fel.83 Küenzi a schwandiburgi várromból a XII I . század végéről egy metatarsusból hatá
rozta meg a pulykát.84 

E szerzők adatain kívül megemlíthetjük még azt, hogy magyarországi, alföldi, XII I . 
századi temetőkben gyűrűkön több olyan madárábrázolás van, amelyet csak pulykának tartha
tunk, valamint felhívhatjuk a figyelmet egy igen érdekes írásos adatra is : Csánki D. írja, hogy 
Mátyás király uralkodásának végén meg akarta honosítani a pulykát.85 A király 1489-ben meg
kérte Maffeót, a milánói herceg követét, hogy számára a hercegtől pulykákat szerezzen. A követ
nek 1490-ben Milánóba írt levele szerint a király nagyon sajnálja, hogy a herceg addig a tél miatt 
nem küldhette el az ígért pulykákat, de egyszersmind kéri, hogy mielőbb küldje el azokat és egy 
hozzájuk értő embert.86 Csánki adatával kapcsolatban az a probléma merült fel bennünk, hogy 

7. kép. NUP 2R. 585-995/0 ,76-1 ,91 m. XIV. század. - Pulyka - Meleagris gallopavo L. (1 : 2) 
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Csánkinál a „pulyka" kifejezés esetleg fordítási hiba lehet. Ez a kétségünk azonban a levél eredeti 
szövegének megtekintésekor eloszlott, ui. ott a követ a „galine de Indie" kifejezést használja, ami 
kétségkívül pulykát jelent, lévén, hogy a mai olasz nyelvben is „gallo d'India" a pulyka egyik neve. 

Ezekhez az adatokhoz jól csatlakozik a budai várban előkerült eme XIV. századi pulyka
csont. Ez adatokból egyelőre mélyebb következtetéseket nem kívánunk levonni, annyi minden
esetre megállapítható, hogy a pulyka Kolombusz utáni behozatalának kérdése alapos revízióra 
szorul. 

HÁZITYŰK — GALLITS DOMESTICUS L. 

A házityúk a lelőhely leggyakoribb házimadara. Általában minden középkori lelőhelyen 
a tyúk a leggyakoribb a háziszárnyasok között. 

A tyúk hazánkba először valószínűleg a rómaiakkal jutott be, bár lehetséges, hogy elő
zőleg már a kelták — akik ismerték87 — hozták be. A szlávok már nagy tyúktenyésztők voltak, 
s az avar sírokban is igen gyakoriak a tyúkcsontok, amelyek aprótermetű, a mai magyar parlagi 
tyúk testnagyságának alig 2/3-át elérő állatokból származnak.88 

A tyúk húsa a középkorban mind a szegényebb nép körében, mind pedig a gazdagoknál 
kedvelt táplálék volt. Csánki szerint a királyi udvarban különösen a kappan állt becsben.89 1483-
ban a karakói jobbágyok földesuruknak két telkenként egy kappant kötelesek adni.90 Általában 
a kappan minden jobb főúri ebédnél szerepelt. 

A budai középkori tyúkok az avarkoriaknál valamivel nagyobbak, de a mai magyar par
lagi tyúkok méreteit nem érik el. Az anyagban kakasok csontjai is előfordulnak (nagyobb 
méreteikkel jól kitűnnek), a leghosszabb csontok pedig valószínűleg kappanokból valók. 

V A D Á L L A T O K 

SZARVAS — CERVTJS ELAPHUS L. . 

A szarvas a budai vár anyagában a leggyakoribb vadállat. Ugyanez a helyzet — néhány 
kivétellel — az őskor óta valamennyi hazai és külföldi településen. A svájci őskori telepek csont
anyagában pl. a szarvas csontjai az összes csontoknak kb. 3/8-át teszik ki.91 A római korban is 
— ahol pedig a telepek csont anyagában igen kicsi a vadállatcsontok száma — minden telepen elő
fordulnak csontjai. Ugyanez a helyzet a középkori városoknál is, amiből Nobis arra következtet, 
hogy a városok körül nagyobb, összefüggő erdők lehettek.92 

A budai várbeli középkori szarvasok mind kis vagy közepes testnagyságú állatok. A rózsa
körméretek közt 220 mm-esnél nagyobb nem akad. 

ŐZ — CAPREOLTJS CAPREOLTJS L. 

Az őz csontjai a szarvaséinál kisebb számban fordulnak elő. Ez valószínűleg az akkori 
erdők szarvasbőségével volt összefüggésben. Az őzcsontok kis vagy közepes testnagyságú álla
tokból származnak. 

Az őzt és a szarvast elsősorban húsáért és bőróért vadászták, de agancsuk is igen nagy 
becsben volt, mivel sok eszköz nyersanyagául szolgált. Ezt bizonyítják a lelőhely régészeti anya
gában nagy mennyiségben előforduló megmunkált agancsok. A köznép számára nyilvánvalóan 
mindkét Cervida-faj — de különösen a szarvas — vadászata tilos volt ; legalábbis erre mutat az, 
hogy V. István 1272-ben az Ugocsába betelepített szász vendégeknek külön kedvezményként 
megengedte a vadászatot egyebek közt szarvasra.93 
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VADDISZNÓ — SUS SCROFA FERUS L. 

A vaddisznó mindössze néhány alsó agyarfoggal (dens caninus) van képviselve a lelő-
helyen. Ezek nem túlságosan nagytermetű állatokból származnak. 

Az előkerült alsó agyarfogak keresztmetszete háromszög, amelynek leghosszabb oldala a 
caudalis, utána a craniomedialis, végül pedig a caudolateralis következik. Ez az agyarfog-kereszt
metszet tipikus scrofa-jellemvonás,94 s ennek alapján a budai vár középkori vaddisznóit a scrofa-
formakörbe sorolhatjuk. A Hankó által főleg nagyságrendi eltérések alapján felállított két magyar
országi vaddisznóalfaj közül nyilvánvalóan a Sus scrofa hungaricushoz tartoznak.95 Oloff a közép
kori vaddisznókat a maiaknál nagyobbaknak tartja, s nagyobb voltukat jobb táplálkozási viszo
nyaiknak tulajdonítja.96 Ezt az itteni vaddisznóanyagon nem találjuk. 

V. István fent említett oklevelében a vaddisznó is szerepel a vadászatra engedélyezett 
állatok közt. , 

HERMELIN — MUSTELA ERMINEA L. 

A hermelin egy koponyával képviselt (9. kép), amely egy XII I . századi rétegből került 
elő (NU 33. gödör„ 2 ,50-3,30 m). 

A hermelin hazánkban manapság is előfordul. Első említése Anonymusnál történik, aki 
szerint Árpád egyebek közt 12 hermelinbőrt küldött Zalánnak ajándékba.97 A modenai Hyppolit-
kódex szerint a hermelinbőr Magyarországon 40-es kötegekben került eladásra.98 . 

A fenti koponya az egyetlen hiteles magyarországi szubfosszilis hermelinkoponya. Meg
tartási állapota egészen jó, mindössze néhány foga hiányzik. Nagy méretei alapján a Mustela 
erminea aestiva alfajhoz tartozó hímnek véljük. Eme alfaj hazája a Dél-Svédországtól az Alpokig 
és a Pireneusokig terjedő terület.99 

Méreteit — összehasonlítva az észak-európai (M. erminae erminea) , illetve a közép-európai 
alfaj (M. erminea aestiva) néhány egyedének méreteivel — az alábbiakban közöljük :100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alaphossz 46,3 48,6 47,2 47,8 46,4 44,2 38,8 51,0 49,0 43,6 
51,2 

51,0 49,0 43,6 

Legnagyobb szélesség 29,3 26,2 26,6 26,4 25,4 21,2 28,0 27,8 
15,5 — 

28,0 
— 

Szélesség a C-knél 11,0 11,4 11,0 11,6 10,8 10,6 8,8 13,4 12,0 7,0 
26,2 

12,0 

Szélesség a külső hallójáratok közt 25,0 — — — — — — — — — 

NYÚL — LEPUS SP. 
- • . v 

A nyúlból egyetlen csont, egy mandibularészlet szerepel a budai vár anyagban. Kora : 
XIV. század. 

Sajnos, ebből az egyetlen csontdarabból nem lehet megállapítani, vajon házi- vagy vad
állatról van-e szó. Igen kevés a valószínűsége annak, hogy házinyúlból származzék, a házinyúl 
ugyanis meglehetősen késői domesztikáció terméke. Németországba pl. csak a XI I . században 
jutott el Franciaország felől.101 Ennek alapján az it t talált nyulat nagy valószínűséggel mezei 
nyúlnak (Lepus europaeus Pali.) kell tartanunk. 

469 



MADÁR — AVIS SP. 

Az egyik XV. századi rétegből (NU 568—982 /2,70 m 2 R) egy érdekes madármetatarsus 
került elő (VII. tábla 1 ; és 9. kép). Hossza 251 mm, tehát erősebb a legnagyobb hazai gólyáink vagy 
gémjeink csűdcsontjánál. Még leginkább az afrikai óriásgémek csüdcsontjára emlékeztet, ezt azon
ban összehasonlító anyag híján nem tudjuk eldönteni. 

8. kép. NU 33. g./2,50-3,30 m. XIH. század 

CSUKA — ESOX LUCIUS L. 

A halcsontok száma a budai vár korai periódusaiban elég csekély, később azonban a hal
csontok valamivel gyakoribbá válnak. Lehetséges, hogy a halcsontok kis számának az az oka, 
hogy a kutyák ezeket az apró csontokat felfalták, amint azt Herre a hamburgi középkori anyag
nál feltételezte.102 Sajnos, a halakból többnyire igen apró s így meghatározhatatlan töredékek 
kerültek elő, meghatározható darab igen kevés.103 

A hal a középkorban minden népréteg által szívesen fogyasztott táplálék volt. Számos 
korai oklevelünk említ egész halászközségeket. Fejedelmi ajándékok közt is gyakran szerepel a 
hal. 1408-ban (és máskor is) Zsigmond király vizákat küld a német lovagrendnek, a rend nagy
mestere pedig 1409-ben lazacokat küld Zsigmondnak.104 Mátyás udvarában is gyakori volt a hal 
az étlapon. Galeotti szerint különösen a mennyhalat (Lota vulgaris) kedvelték, amely a magyar 
udvarból a milánóiba is elszármazott, de gyakori volt a csuka és a pisztráng is. Külföldről is gyak
ran hoztak be halakat, pl. angolnát.105 Oláh Miklós több helyen is említést tesz a magyar folyók 

9. kép. NU 2R. 568-982/2,70 m. XV. század. - Madár - Avis sp. (1 : 2) 
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nagy halbőségéről. Ugyanő említi, hogy a halak tenyésztése is szokásban volt akkoriban, így 
pl. Tata „keleti falánál egy mérföldnyi hosszú, haldús halastó terült el".106 A török idők alatt is 
gyakran hoztak be halakat, főleg Itáliából, „ecetbe téve, szárított formában, kocsonyásan készítve"107 

Érdekes egyébként, hogy Fiúméban egy 1453-as árszabás szerint a halhús drágább volt, mint az 
emlősállatok húsa.108 

Csukából egyébként a lelőhelyen egy állkapocsrészlet került elő, amely nagytestű, több 
kg-os állatból származik. / 

HARCSA - SILURUS GLANIS L. 

Harcsából több csigolya és egy úszósugár tengelye került elő, ezek közül több igen 
nagy, 30—50 kg-os állatból való. 

, A táblák magyarázata 

I. tábla 
1. DKU 47. szg. Szájnyílástól lefelé, líd, e, f R. Szórvány. - XIII. sz. ; 2. DKU 47. szg. ÍR. 4,07 -

4,19 m. - X n i . sz. ; 3. Csonkatorony. 586-983/2. - Középkortól az újkorig; 4. Dísz tér. XIV. szg. 1 4 2 1 -
938/2,20 m.— XV - X V I . sz. ; 5. K É ÍR. 507-994/1,20 m. - Középkortól az újkorig ; 6. NTJCsK 6R. - 1400-as 
évek ; 7. IX. g./6 m. 526-991 . - XV. sz. ; 8. NU Szemétréteg. 2R. 570-982/2,70m. - X V - X V I . sz. ; 9. NUP. 
2 - 4 R . 583-996. - XIV. sz. 

II. tábla . " •" .•''••' ' 
1. NU Szemétréteg. 2R. 570-982/2,70 m. - X V - X V I . sz. ; 2. IX. g./6 m. 526 -991 . — XV. sz. 

3. K É ÍR. 507-994/1,20 m. - Középkortól az újkorig; 4. NUCsK 6R. - 1400-as évek ; 5. DKU 47. szg. ÍR. 
4,07-4,10 m. - XIII. sz.; 6. Dísztér. XIV. szg. 1421-938/2,20 m. - X V - X V I . sz. ; 7. Csonkatorony. 5 8 6 -
983/2. - Középkortól az újkorig; 8-9. NUP 6R. 586-995/1 ,60-2 ,20 m. - XIV. sz. vége. 

III. tábla 
1-2, 9-10. NUCsK 3R. 990—365/2,70 m. - X I V - X V I . sz. ; 3. DKU 47. g. 1/cR. 3,92-4,85 m . -

XIH. sz. ; 4. KTP 2R. - XVII. sz. ; 5. 878 -480/1 ,80-2 ,90 m. 3R. - Törökkori ; 6. NU 37. szg. 0,23-1,43 m. -
X I V - X V I I . sz. ; 7-8. K T P 4R. 507-953/5,50 m. - X V I - X V I I . sz. ; 11. Nagy rondella. 3 - 4 , 7 0 m-ig. 5R. 
2 m hosszban feltárt út alatt. — Törökkori ; 12. Nagy rondella. Külső déli kutatóárok. 2,50 — 4 m. — Újkor ; 
13. DKU 47. g./4,50 m. 1/fR. - XDJ. sz. ; 14. Gyilokjáró pince 10,50 m . - X V H . sz. ; 15. NUKDIL, 3R. 5 5 3 -
946. - XIV. sz. ; 16. NUKD II. 2/dR. 555 -943 /3 -3 ,74 m. - XIV. sz. ; 17. NUCsT I. 4R. 5 8 1 - 9 8 5 / 4 , 3 9 -
4,88 m. — XIV. sz. vége ; 18. 3. sz. boltozatos helyiség. — Újkor ; 19. Gyilokjáró pince. 3R. — Törökkori ; 
20. NUP 6R. 587-994/2 ,20-3,45 m. - XIV. sz. ; 21. NU 9R. — XV. sz. 

IV. tábla 
1. NUP 5R. - XIV. sz. ; 2-4. KTP 4R. 506-953/5,50 m. - X V - X V I I . sz. ; 5-12. Gyilokjáró 

pince 3R. 5 1 4 - 8 8 5 / 1 0 - 1 1 m - i g . - XVII. sz. ; Iß-15. KTP 4R. 507-953/5,50 m. - XV - X V I I . sz. ; 16-22. 
NUCsK 3R. 990-365/2,70 m. - X I V - X V I . sz. 

V. tábla 
1. NUP 5R. 997-581/3 ,10-3 ,50 m. - XIV. sz. ; 2. NUP 3R. 582-997. - XIV. sz. ; 3. NUKD II. 

552-947 . - XIV. sz. ; 4. NUKD H. 3R. 551-948. - XIV. sz. ; 5. DKU 47. g. 3,35-4,30 m. 1/dR. - XHI. 
sz. ; 6. NUKD II. 3R. - X I V . sz. ; 7. NUKD H. 3R. 553-946/3,62 m. - XIV. sz. ; 8. DKU 47. g. 1/dR. 3 , 3 5 -
4,30 m. - XIII. sz. ; 9. NUP 5R. 997-581/3 ,10-3 ,50 m.—XIV. sz. ; 10. NUP 5R. 581-997/2 ,78-3,30 m. -
XIV. sz. ; 11-12. NUP 2R. 584-996/0 ,70-1 ,91 m . - X I V . sz. ; 13. NUKD H. 2/dR. 56-944/3 ,00-3 ,74 m. -
XIV. sz. második fele ; 14. NUKD II. 3R. 553—940/3,62 m . - X I V . sz. ; 15. NUCsK 3R. 990-365/2,70rn. -
X I V - X V I . sz. ; 16. NUKD 3R. 945-554. - XIV. sz. ; 17. NUP 5R. 581-997/2,78-3,30 m. - XIV. sz. ; 
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A BUDAI VARPALOTA ÁLLATCSONTJAINAK MEGOSZLÁSA 
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Vaddisznó — Sus serofa fer. L. 

Farkas — Canis lupus L 
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8. BÖKÖNYI 

D I E T I E R K N O C H E N F U N D E D E R AUSGRABUNGEN IM BURGPALAST 
VON BUDA 

13. —17. JAHRHUNDERT 

Während der im Burgpalast von Buda 
geführten Ausgrabungen ist eine bedeutende 
Menge von Tierknochen zutage gekommen. 
Der überwiegende Teil des Fundmaterials 
konnte archäologisch genau datiert werden 
(vor allem durch Münzen). Im Rahmen dieser 
Arbeit wollen wir diese gut datierten Funde 
des riesigen Materials besprechen. Ihre Zahl 
beläuft sich auf etwa 1200 Stück. Hinsicht
lich der Zeitbestimmung umfasst das geborgene 
Material eine weite Skala der archäologischen 
Zeitalter : es reicht von den prähistorischen 
Zeiten bis in die Neuzeit. (Das prähistorische 
Material wird hier nicht behandelt.) Der grösste 
Teil der Funde kam aus Schichten des 13.—17. 
Jahrhunderts zum Vorschein. Die beigefügte 
Tafel zeigt die Verteilung der Knochen nach 
Schichten bzw. Spezies. (Beim Material der 
aus der Türkenzeit stammenden Schichten ist 
nur das Vorkommen [ + 3 oder das Fehlen [—] 
der einzelnen Spezies angegeben, da uns bei 
diesen nur präselektiertes Material zur Verfü
gung stand das keine Schlussfolgerungen über die 
Häufigkeit des Vorkommens der einzelnen 
Arten zuliess.) 

An der Fundstät te fanden sich Überreste 
von insgesamt 25 Tierarten, darunter 13 
Säugetier-, 6 Vogel-, 2 Fisch- und 4 Weichtier
arten. Unter den Säugetieren befinden sich 7 
Haustiere (Pferd — Equus caballus L. ; — 
Schwein — Sus scrofa domestica L. ; Rind — 
Bos taurus L. ; — Schaf — Ovis aries L. ; 
Ziege — Capra hircus L. ; Hund — Canis 
familiáris L. ; Katze — Felis domestica Briss.) 
und 6 Arten von Wild (Reh — Capreolus capre-
olus L. ; Edelhirsch — Cervus elaphus L, ; 
Wildschwein — Sus scrofa férus L. ; Wolf — 
Canis lupus L. ; Hermelin — Mustela erminea 
L. ; Hase — Lepus europaeus [?] Pali.). Unter 
den Vögeln sind 5 Geflügelarten vertreten 
(Huhn — Gallus domesticus L. ; Pfau — Pavo 
cristatus L. ; Truthahn — Meleagris gallopavo 
L. ; Gans — Anser domesticus L. ; Ente — Anas 
domestica L.) und ein näher nicht bestimmbarer 
Wildvogel. Von den Fischen sind der Wels 
(Silurus glanis L.) und der Hecht (Esox lucius L.), 
von den Weichtieren die Weinbergschnecke 
(Helix pomatia L.) die Auster (Ostraea edulis 
L.), die Union crassus bosnensis und eine 
näher nicht bestimmbare Spezies der Unióidén 
vertreten. 

In der Fauna können zwei interessante 
Erscheinungen beobachtet werden. Erstens 
ist die grosse Anzahl der vertretenen Spezies 
bemerkenswert, zweitens das häufige Vorkom
men von Wild das sowohl in den Arten 

als auch innerhalb dieser zahlreich vertreten 
sind. (Wild ist im Tierknochenfundmaterial der 
mittelalterlichen. Städte äusserst selten.) 

In allen Schichten der Fundstät te nehmen 
die Knochen vom Rind den ersten Platz unter 
den zu statistischen Untersuchungen geeigneten 
Funden ein, die Anzahl der anderen Tiere ist 
schwankend. Wenn man die im Laufe der 
Jahrhunderte stattgefundenen Änderungen in 
der Anzahl der einzelnen Tiere untersucht, 
kann festgestellt werden, dass die Zahl der 
Rinder und der Schweine eine stark abnehmende 
Tendenz aufweist, während die der Schafe und 
Ziegen ein schwaches Anwachsen zeigt ; im 
Vergleich mit der Anzahl des Geflügels im 
13. Jahrhundert nimmt sie seit dem 16. Jahr
hundert sprunghaft zu und bleibt auch später
hin ziemlich hoch. Auch die Zahl der als Nah
rung nicht in Betracht kommenden zwei 
Haustiere (Hund und Katze) steigt an (Ver
breitung der Tierhaltung aus Liebhaberei) 
sowie die Anzahl des auf der Jagd erbeuteten 
Wilds, der Fische und der importierten Tiere 
(Auster). Der starke Aufschwung in der Ver-
hältniszahl des Geflügels hat sich — wie es 
scheint — noch weiter gesteigert (vgl. die 
Schlachtstatistik Budapests aus den Jahren 
1938/39), was wahrscheinlich mit der Intensivie
rung der Wirtschaft zusammenhängt. 

Hinsichtlich der Bestimmung der einzelnen 
Haustiere nach Spezies kann folgende Zusam
menfassung gegeben werden : die überwiegende 
Mehrzahl der Rinder ist klein von Gestalt, 
mit kurzen Hörnern und gehört zum sog. 
Brachyceros-Typus, doch kommen — beson
ders in den oberen Schichten — auch einige 
Exemplare der Primigenius-Rasse vor. Der 
Länge ihrer Metapodien gemäss bewegt sich 
die Kammhöhe der Rinder zwischen 110 und 
135 cm. Die Schafe gehören einer später noch 
ausführlich zu behandelnden mittelalterlichen 
ungarischen Spezies an, deren Hörner gewunden 
waren, aber nicht mit dem Racka-Schaf iden
tisch ist. Die Ziegen hatten nach aussen ge
wundene Hörner, gehörten also zum sog. 
Prisca-Typus. Die Schweine sind grösstenteils 
heimischer Herkunft, es konnte jedoch auch 
ein in Zala vár gefundener Typus unter ihnen 
nachgewiesen werden, der aus dem Süden 
stammt. An den aus den verschieden alten 
Schichten des Fundorts zum Vorschein gekom
menen Schweineschädeln kann die im Laufe des 
Mittelalters vor sich gegangene Hochzüchtung 
gut beobachtet werden. Die Pferdeknochen sind, 
abgesehen von einigen Ausnahmen, die Kno
chen kleinerer Typen. Unter ihnen befindet 
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sich einer der schönsten heimischen sublbssilen 
Pferdeschädel, der in einer aus der Türken
zeit stammenden Schicht gefunden wurde und 
aus einer edlen (vielleicht arabischen) und gut 
gezüchteten Rasse stammt (Abb. 5). Die Katzen 
gehören einem primitiven Typus mit kleinem 
Körperbau an. Dasselbe kann von den Haus
vögeln gesagt werden, unter denen als eine 
höchst interessante Erscheinung das Vorkom
men des Truthahns im 14. Jahrhundert hervor
zuheben ist. Es kam ein einziger Truthankno-
chen zum Vorschein, ein Mittelfussknochen 
(Metatarsus) (Tafel VII 6 ; Abb. 7). Sein Alter 
ist mit Hilfe der gut datierbaren begleitenden 
Keramik in das 14. Jahrhundert zu datieren. 
Dem gegenwärtigen Stand unserer diesbezüg
lichen Kenntnisse gemäss wurde der Truthahn 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus Amerika 
eingeführt. Gegen diese Datierung wurden 
schon früher seitens mehrerer Autoren gewisse 
Zweifel geäussert, so entdeckte z. B. H E N N I G 
auf einem aus den Jahren um 1280 stammenden 
Tierfries des Schleswiger Domes eine Tierfigur, 
die seiner Meinung nach unzweifelhaft einen 
Truthahn darstellt. Auch K ^ E N Z I erkannte in 
einem in der Schwandiburger Burgruine aus dem 
13. Jahrhundert gefundenen Knochen den 
Metatarsus eines Truthahns. Ausser den Anga
ben obenerwähnter Autoren sei noch darauf 
hingewiesen, dass in den ungarischen Fried
höfen des Alföld (Grosse Ungarische Tiefebene) 
aus dem 13. Jahrhundert Siegelringe gefunden 
wurden, auf denen sich manche Vogeldar
stellung vorfindet, die allein mit dem Trut
hahn identifiziert werden kann. Weiterhin 
sei auf eine besonders interessante schriftliche 
Überlieferung die Aufmerksamkeit gelenkt : 
D. CsÁNKi schreibt (Anm. 85), König Matthias 
(1458—1490) hegte gegen Ende seiner Regie

rung die Absicht, den Truthahn in unseren! 
Lande heimisch zu machen. Zu diesem Zweck 
bat der König im Jahre 1489 Maffeo, den Ge
sandten des Herzogs von Mailand, er möge ihm 
Truthähne von dem Herzog verschaffen. Im 
Schreiben, das der Gesandte im Jahre 1890 
nach Mailand schickte, heisst es, der König 
bedauere sehr, dass der Herzog die ihm ver
sprochenen Truthähne wegen des Winters 
nicht habe senden können, bitte ihn aber zu
gleich, dieselben baldigst und mit einem 
Mann, der sich in Truthähnen auskennt, zu 
schicken. Im Zusammenhang mit dieser Anga
be von CsÁNKi wurde die Einwendung gemacht, 
ob der Ausdruck Truthahn bei CSÁNKI nicht 
ein Fehler in der Übersetzung sein könnte. Die
ser Zweifel wurde jedoch nach Konsultierung 
des italienischen Originaltextes behoben ; der 
Gesandte gebraucht den Ausdruck »Galine de 
Indie«, der ohne jeden Zweifel Truthahn bedeu
tet, zumal auch im heutigen Italienisch einer 
der Namen für Truthahn »gallo d'India« ist. 
Zu diesen Angaben gesellt sich auch der im 
Budaer Burgpalast zutage gekommene Trut-
hanknochen und die Gesamtheit der Angaben 
verweist uns zu einer genaueren Überprüfung 
der Einführung des Truthahns. 

Unter dem Wild kommt am Fundort der 
Edelhirsch am häufigsten vor. Zahlreich sind 
auch Reh und Wildschwein. Das Hermelin 
ist mit einem aus einer Schicht des 13. Jahr
hunderts stammenden Schädel vertreten. Die
ser ist der einzige authentische ungarische sub
fossile Hermelinschädel, der zu einer mittel
europäischen Art (Mustela erminea aestiva) 
gehörte. 

Als einziger Wildvogelknochen ist ein an 
den Riesenkranich erinnernder Mitelfuss zu
tage gekommen. 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 

Abb. 1. Tierknochenfunde in Prozenten. 1. Burg 
von Buda. 13. Jahrhundert. 2. Burg von Buda. 
14. Jahrhundert. 3. Wollin. Vom Mittelalter 
bis Gegenwart. 4. Wollin. 1170—1340. 5. 
Kardosl<ut. 6. Budapest. 1938. 7. Budapest, 1939 

Abb. 2. NUCsK 3R. 990—365/2,70 m. 14—16. Jahr
hundert 

Abb. 3. TK 5R. 476—887/3,7—4 m. XIV. Jahrhundert 
Abb. 4. KJE 5R. 512—993/5,18—6,60 m. 15—16. 

Jahrhundert 
Abb. 5. TK 508—872 ; türkisch 

Abb. 6. Hinrichtungsplatz. Kehrichtgrube Nr. 30/3,60 
m. 1R. 16—17. Jahrhundert. — Pfau (Pavo 
eristatus L.) Gr. : 1 : 2 

Abb. 7. NUP 2R. 585—995/0,76—1,91 m. 16. Jahr
hundert. Truthahn (Meleagris gallopavo L.) 
Gr. : 1 : 2 

Abb. 8. NU Grube Nr. 33/2,50—3,30 m. 13. Jahr
hundert 

Abb. 9. NU 2R. 568—982/2,70 m. 15. Jahrhundert. 
Avis sp. Gr. : 1 : 2 

Tafeln I—VII. Erläuterungen auf S. 471 
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Ш. БЁКЁНЬИ 

ЖИВОТНЫЕ КОСТИ, НАЙДЕННЫЕ ПРИ РАСКОПКАХ 
НА БУДИНСКОЙ ГОРЕ КРЕПОСТИ 

XIII-XVII вв ? 

В ходе раскопок на будинской Горе крепо
сти, начатых в 1948 г. и все еще продолжаю
щихся, было найдено множество животных 
костей. Возраст большинства костей точно 
определяется археологическими находками 
(большей частью — монетами). Настоящая 
статья посвящена анализу правильно дати
рованных экземпляров, число которых дости
гает 1200. Находки представляют широкую 
хронологическую гамму, идущую с древних 
времен до новых веков. (Тут не обсуждаются 
экземпляры, восходящие к древним временам.) 
Большинство их было найдено в слоях XIII— 
XVII веков. На приложенной таблице кости 
распределены по возрасту и типам. (В мате
риале, поступившем из турецких слоев, отме
чено лишь присутствие (+) или отсутствие (—) 
данного типа, потому что располагаем лишь 
предварительно отобранными экземплярами, 
из которых нельзя сделать вывода относи
тельно распространения отдельных видов.) 

Кости представляют 25 вгдов животных, 
В том числе 13 млекопитающих, б птиц, 2 рыбы 
и 4 мягкотелых. Из млекопитающих представ
лено 7 домашних всдов (лошадь — Equus 
caballus L. ; свинья — Sus scrofa domestica 
L. ; крупный рогатый скот — Bos taurus L. ; 
овца — Ovis aries L. ; коза — Capra hircus 
L. ; собака — Ganis familiáris L. ; кошка — 
Felis domestica Briss.) и б диких (евро
пейская косуля — Capreolus capreolus L. ; 
благородный олень — Cervus elaphus L. ; 
кабан — Sus scrofa férus L. ; волк — Canis 
lupus L. ; горностай — Mustea erminea L. ; 
заяц русак (?) — Lepus europaeus (?) Pall.) 
Из б видов птиц 5 являются домашними 
(курица — Gallus domesticus L. ; павлин — 
Pavo eristatus L. ; индейка — Meleagris 
gallopavo L. ; гусь домашний —... Anser 
domesticus L. ; утка домашняя — Anas do
mestica L. ) и едмн —точно не определяемой 
дикей птицей. Рыбы : сом (Silurus glanis 
L.) и щука (Esox luc'us L.). Из мягкотелых 
были обнаружены виг.оградная улитка (Hélix 
pomatia L.), устрица (Ostraea edulis L..), 
Unió crassus bosnensis и точно не определяе
мый вид Unió. 

Два явления в фауне заслуживают вни
мания : большое число видов вообще и боль
шое число как видов так и особей диких жи
вотных. (Кости диких зверей очень редко 
встречаются в находках из средневековых 
городов.) 

В пригодном для статистического обследо
вания материале преобладают кости крупного 
рогатого скота, кости же остальных животных 

встречаются в различных количествах. Иссле
дуя изменения количества отдельных видов 
животных в течение столетий, можно устано
вить, что в материале будинской Горы крепо
сти от XIII до XVII вв, доля крупного рогатого 
скота и свиньи сильно уменьшалась, зато 
доля овцы и коза (особенно овцы) немного 
росла. Доля домашних птиц по сравнению с 
XIII столетием скачкообразно повышается 
В XIV веке и не уменьшается и в дальнейшем. 
Кроме того сильно растет число не служив
ших для питания двух домашних видов млеко
питающих (собаки и кошки), что свидетель
ствует о росте содержания несельскохозяй
ственных животных. Повышается доля и 
диких зверей, рыбы и ввезенных животных 
(устрицы). Упомянутое сильное преобладание 
домашних птиц, кажется, в новейшие времена 
ещУусиливалось (ср. будапештская статисти
ка убоев на 1938—39 гг.), что по всей вероят
ности связано с постоянным повышением ин
тенсивности хозяйства. 

Что же касается породного состава домаш
них животных этого местонахождения, поло
жение заключается в следующем : большин
ство крупного рогатого скота мелкого возраста 
с короткими рогами, типа brachyceros, но 
обнаружены — особенно в верхних слоях — 
и кости некоторых особей крупного рогатого 
скота первородной группы. Судя по длине 
метаподий высота скота в холке чередуется 
между ПО и 135 см. Овцы принадлежат к 
особенной, здесь, подробно не обсуждаемой 
средневековой венгерской породе, которая 
характеризуется спиральными рогами, но не 
тождественна пореде рацка. Козы имеют рога, 
извивающиеся наружу, и принадлежат к по
роде prisca. Большинство свиней местного 
происхождения, однако встречается среди 
них и найденный в Залаваре тип южного про
исхождения. На свиных черепах из различ
ных слоев местонахождения прекрасно ска
зывается характерная для средневекового раз
вития утонченность. Лошадиные кости — за 
исключением некоторых экземпляров — при
надлежат к особям небольшого роста. Среди 
них имеется самый красивый экземпляр оте
чественных субфоссильных лошадиных чере
пов, который был найден в одном из слоев 
турецких времен и принадлежит к хорошо 
выведенной развитой породе (рис. 5), может 
быть арабской. Кошки относятся к прими
тивной породе небольшого роста. Это же от
носится к домашним птицам, из которых 
имеет особенный интерес индейка, представ
ляемая единственной костью — плюсной (т. 
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VIII, 6; рис. 7), Хорошо датируемая керамика 
определяет ее возраст XIV веком. По нашим 
сведениям индейка попала в Европу из Аме
рики в начале XVI века. По отношению к этой 
датировке некоторые авторы уже раньше 
предъявляли сомнения. Например Хенниг 
обнаружил изображение индейки (отожест
вление по его мнению несомненно) на дати
руемом около 1280 г. Фризе в шлезвигском 
соборе. Кюенци же определил индейку по 
плюсне, найденнсй в развалинах швандибург-
сксй крепости XIII столетия. Можно еще до
бавить, что на перстнях из могильников XIII 
века на Большой Венгерской низменности 
наблюдаются несколько изображений птиц, 
которые могут рассматриваться ничем как 
индейками. Обращаем внимание еще на очень 
интересный документ : Д. Чанки пишет (сно
ска № 85), что король Матиас (1458—1490) к 
концу своего властвования желал населить 
индейку. В 1489 году король попросил послан
ника миланского герцога, Маффео достать 
для него индейки от герцога. По письму по
сланника от 1499 г., пссланному в Милан, 
король очень жалеет, что герцог в течение 
зимы не мог прислать посбещаных ему 
икдзек, причем и просит немедленно по-

Илл. 1, Процентное распределение животных костей : 
1. Крепость в Буде. XIII в. 2. Крепость в Буде. 
XIV в. 3. Воллин. Со средних веков до новых 
веков. 4. Воллин. 1170—1340 гг. 5. Кардошкут. 
6. Будапешт. 1938. 7. Будапешт. 1939 

Илл. 2. Поле NLCsK слой 3, 990—365/2,70 м. XIV— 
XVI вв. 

Илл. 3. ТК слой 5. 476—887/3,7—4 м. XIV. вв. 
Илл. 4. Поле KÉ слой 5, 512—993/5,18—6,60 м. 

XV—XVI вв. 
Илл. 5. Поле ТК, 508—872, турецкий слой 

слать их вместе со специалистом. В связи с 
этим документом может возникнуть проблема, 
не является ли выражение «индейка» ошибкой 
перевода у Чанки. Однако это сомнение раз
решено : в итальянском подлиннике стоит 
выражение «galine de Indie», несомненно озна
чающую индейку, что явствует и из ныне 
употребляемого выражения «gallo d'India». 
Все эти данные прекрасно поддерживает на
хождение кости индейки в раскопках на Горе 
крепости, что предупреждает нас о необходи
мости более основательного изучения ввеза 
индейки в Европу. 

Из костей диких зверей большинство при
надлежит благородному оленю, но европей
ская косуля и кабан тоже представлены зна
чительным количеством костей. Горностай пред
ставлен одним черепом, найденным в слое XIII 
столетия. Он является единственным досто
верным субфоссильным черепом горностая в 
Венгрии. Он происходит от животного, при
надлежавшего к среднеевропейскому под
виду (Mustela erminea aestiva). Дикие птицы 
представлены единственной костью — плюс
не й, напоминающей таковую гигантского 
журавля. 

Илл. 6. Галерея обороны. 30. мусорная ямя/3,60 м, 
слой 1, XVI—XVII вв. — Павлин — Pavo cri-
status L. M. : 1:2 

Илл. 7. Поле NUP слой 2, 585—995/0,76—1,91, 
XIV в. — Индейка — Meleagris gallopavo L. M. : 
1 : 2 

Илл. 8. Поле NU, 33. яма 2,50—3,30 м. XIII в. 
Илл. 9. Поле NU слой 2. 568—982/2,70, м. XV в. — 

—• Avis sp. M. 1 : 2 
Таблицы I—VII. пояснения на стр. 471 
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JANKOVICH MIKLÓS 

ADATOK ÓBUDA KÖZÉPKORI HELYRAJZÁHOZ 
HOL ÁLLOTT AZ ÓBUDAI KLARISSZÄK KOLOSTORA? 

Óbuda a másfél évszázados török megszállás idején a hódoltsági országrész városai közül 
talán legtöbbet szenvedett. Bár a város maga hadászati szempontból jelentőséggel nem bírt, 
pusztító ostromoknak nem volt kitéve, térségein nevezetesebb csatákat nem vívtak, osztoznia 
kellett azonban a várakat környező külváros jellegű települések azon sorsán, amely reá a csapat
felvonulások és megismétlődő táborozásokkal járó viszontagságokat hozta. Mindezeken túl Buda 
várának hadászati kulcshelyzete veszélyt jelentett a környező lakosság békés életére, ez a város 
fokozatos elnéptelenedéséhez vezetett. Az elnéptelenedés mértékére képet nyújt egy 1610-ben 
felvett portaöcszeírás,1 egész Pilis megye területén csupán 82 portát vesznek számba, ebből 
Óbudára csak 8 porta esik, a vele járó pusztulásra pedig jellemző, hogy a hódoltság meg
szűnésekor az ország határain túl is ismert és megcsodált építményeinek még emléke is 
feledésbe merült. 

A felszabadult országrészben hamarosan előtérbe lépnek a gazdátlan birtokok elfoglalása 
iránti földesúri törekvések. Ezeknél a birtokfoglalásoknál azonban csak kisebb szerep juthatott 
azoknak az egyházi és világi birtokosoknak, akik javaikra a hódoltság előtti időkre visszanyúló 
jogaik alapján tar that tak igényt. Az elmúlt korszak jog- és vagyonbizonytalansága rést ütött a 
magyar tulajdonjog több évszázadon át kialakult rendszerén, a felszabadult területek birtoktestei 
túlnyomó részben azok kezébe kerülnek, akiket a Habsburg-ház politikája arra érdemesnek ítél, 
míg a régi birtokosság jogutódjainak a gyakran kétes értékű peresítés jogát biztosítják. 

így kerül Óbuda is újszerzeményi birtokként a Zichyek kezébe és válik Pilis megye déli 
részének több falujával együtt a család óbudai uradalmává. Zichy Is tván még a török megszállás 
idején, 1659-ben, 57 518 magyar forint lefizetése ellenében királyi donatiót nyer a komáromi vár 
birtokaira, úgyszintén több Pilis megyei falura, köztük Óbudára is.2 Az újszerzeményi birtokok 
felett azonban még hosszú ideig kísért a hódoltság előtti birtoklás jogkövetkezményeinek ténye, 
így Óbuda is több tehertétellel kerül a Zichy-családhoz, ezek közül jelentőségénél fogva elsősorban 
a királynéi várat és városrészt, a fehéregyházi páloskolostort, valamint az óbudai klarissza apáca
rend kolostorát emelhetjük ki. 

Szembetűnő, hogy a régi jogok alapján fellépő birtokigények a felszabadulás után csak 
szórványosan, gyakran kellő felkészültség nélkül és többségükben csak évtizedek elmúltával 
jelentkeznek. Ennek okát talán a tekintetbe jövő birtokok silány jövedelmet ígérő kilátásaiban 
kell keresnünk. A föld egymaga hasznot nem hajt, a jövedelmet biztosító termelés csak az emberi 
kéz munkája nyomán fakad, az elnéptelenedett falvak betelepítése pedig költséges és nem mindig 
sikert igérő vállalkozás, amire csak kellő tőkével és befolyással rendelkező földesúr vállalkozhat. 
A török uralom elől elmenekült régi birtokosság túlnyomó részben elszegényedett utódainak 
ehhez sem pénzük, sem kedvük, a felszabadult országrész földjeinek a hódoltság megszűnését 
követő évtizedekben még nincsen keletjük. Az óbudai uradalom gazdasági viszonyai sem lehettek 
ez időben jobbak, mint a felszabadult országrész bármely más birtokán, a meginduló gazdasági 
élet első nyoma csak tíz évvel Buda visszafoglalása után mutatkozik, amikor budai molnárok 
szerződést kötnek Zichy Istvánnal már a középkorban is használt óbudai melegvizű malmok 
helyreállítására és bérletére,3 ezek is valószínűleg a gyorsabban fejlődő Buda lakosságának igényeit 
voltak hivatva kielégíteni. 
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Óbudán az 1700-as években kerül sor nagyobb számú németajkú lakosság betelepítésére, 
a gazdasági vérkeringésnek erősödése nyomán jelentkező' gazdasági érdekek vetik fel első ízben a 
régi birtoklás kérdésének tisztázását. A középkori királynéi város és birtokrósz ügyének felelevení
tése különös módon nem az udvar vagy a kir. fiscus részéről indul meg, hanem azt a földesúri 
kötelékek alól szabadulni kívánó német telepesek kezdeményezik. Inczmann Tamás több óbudai 
telepestársával együtt 1715-ben beadvánnyal fordul a királynéhoz, régi oklevelekre hivatkozva 
azt kérik, hogy Óbudát mint királyné városát helyezzék vissza a már feledésbe ment hódoltság 
előtti jogaiba és szabadságába.4 

Tudjuk, hogy Óbuda királynéi városrészét I . Lajos király 1355-ben szakította ki az óbudai 
prépost tulajdonából, a2 erre vonatkozó oklevél határjárása szerint megállapítható, hogy a prépost 
városrésze hozzávetőlegesen a jelenlegi Árpád-híd meghosszabbított vonalától északra, valamint 
az ezt szelő régi római aquaeductus vonalától keletre feküdt, míg a királynéi városrész ezen 
vonalaktól délre, ill nyugatra terült el, magába foglalva a jelenlegi Calvin utcai ref. templom 
helyén állott királynéi várat is.5 

Míg Inczmannék kérelmét a bécsi udvar érdeklődéssel fogadja, a váratlan fordulat a 
Zichyeket sem éri felkészületlenül. Ök már évekkel ezelőtt gondosan összegyűjtötték az Óbuda 
középkori birtokviszonyaira vonatkozó adatokat, ennek köszönhetjük, hogy levéltáruk a város 
múltját érintő számos oklevelet megőrzött. A tényekkel bizonyára tisztában voltak, erre utal 
ugyanis az a körülmény, hogy felkérésükre Pest megye alispánja 1700-ban éppen az 1355. évi 
határjárás alapján járja be és állapítja meg Buda város és Óbuda napjainkig fennálló közös határ
vonalát.6 

Zichy Péter, Óbuda földesura, a birtokát fenyegető veszély elhárítására elsősorban hűtlen
séggel vádolt jobbágyaival szemben lép fel, majd pedig, amikor azok szorult helyzetükben Bécsben 
és Pozsonyban pártfogókra tesznek szert, felhagy a megtorlással. A hat évig elhúzódó és széles 
hullámokat felkavaró ügyet a Zichy-család javára döntik el. A per során a magyar kamarához és 
kancelláriához felterjesztett jogi fejtegetéseik és tiltakozásuk mellett figyelemre méltó az az érve
lésük, hogy a királynéi városrész hajdani helyét határaikon kívül helyezve, a jelenlegi újlaki, 
vagyis neustifti részen jelölik meg, ahol a középkorban Szent jakabfalva állott.7 Fennmaradt 
e korból egy térkép is, amely bizonyára álláspontjuk alátámasztását volt hivatott szolgálni.8 

Ezen a térképen a királynéi vár helyét Újlak északi határán, a jelenlegi Nagyszombat utca mentén 
levő, nemrégiben feltárt római amfiteátrum területére helyezik, hogy érvelésüket ezzel is az 
1355. évi határjárás adataival összhangba hozzák. Részben ennek a körülménynek tulajdonít
hatjuk, hogy a hajdani királynéi várat a köztudat a X I X . században az amfiteátrum romjai
val azonosította és az erre vonatkozó kutatás évekig helytelen nyomon haladt. 

A török hódoltság előtti Óbudának ugyancsak egyik gazdag és befolyásos birtokosa a 
Remete Szent Pál nevét viselő szerzetesrend volt. A pálosok óbudai javainak, mint a fehéregyházi 
kolostornak és kápolnának, valamint a szomszédos békásmegyeri birtoknak visszaszerzése érdeké
ben a rend csak 1719-ben teszi meg az első lépést. Kísérletük egyelőre csak jogaik igazolását 
szolgáló adatok gyűjtésére szorítkozik. A pálosrend csak a középkor végével, 1482-ben jutott 
Fehéregyháza birtokába, valószínűleg ez az oka, hogy régi javai visszaszerzését elsősorban azon 
birtokainál szorgalmazza, ahol a hajdani birtoklás tényét sok éven át Összegyűjtött okleveles 
anyag és évszázados hagyomány révén támaszthatja alá. így Fehéregyháza visszaszerzésének 
ügye háttérbe kerül és végül egy jelképes tiltakozással fejeződik be, 1766-ban a rend főnöke 
az esztergomi káptalan előtt bejelenti ünnepélyes tiltakozását az ellen, hogy fehéregyházi kolos
toruk, békásmegyeri birtokuk más Pilis megyei javaikkal együtt Zichy Miklós örököseitől a 
kincstár tulajdonába menjen át.9 

A klarissza apácarendnek a régi óbudai javaik visszaszerzése iránti kezdeményezése, a pálo
sok kísérletéhez képest, még szerényebb keretek között mozgott. A rendet, mint már említettük, 
Anjou Károly felesége, Erzsébet királyné telepítette Óbudára 1334-ben, majd utóda, I . Lajos fele
sége, ugyancsak Erzsébet, további kiváltságokkal ós adományokkal gazdagította. Bár a török 
uralom alól Pozsonyba menekült rendtagok magukat az ott-tartózkodásuk idején továbbra is 
óbudai klarisszáknak nevezik, az 1714-ben történt visszatelepülésükkor a budai várban építik fel 
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1. kép. „Das^sogenandealte Preühaus" elnevezésű óbudai ház homlokzati rajza 1774-ből 

2. kép. „Faciate des so genanden Gemein MüUnerisehen Juden Hauses in Alt Ofen", 1774 
Jelenleg Zichy utca 11. sz. 
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új rendházukat. Ennek okát talán azzal magyarázhatjuk, hogy a budai vár ez időben a tanító 
rend részére több működési lehetőséget biztosított, mint a romjaiból lassan épülő Óbuda. 
Az óbudai klarissza kolostor telkének visszaszerzésére irányuló első lépést 1710 táján Amadé 
Johanna, a pozsonyi rendház főnöknője teszi meg. Eredménytelen egyezkedési kísérletek után 
Csáky Franciska apátnő, akit rokoni kapcsolatok fűznek a Zichy-családhoz, veszi kezébe ügyük
nek intézését. Zichy Péterhez 1719. augusztus 25-én intézett levele nemcsak Óbuda múltjának 
feltárását szolgáló fontos emlék, hanem útmutatás a klarissza kolostor sokat vitatott helyének 
megállapításához is. A levélnek kutatásunk tárgykörére vonatkozó része következően szól : 

,,Tudva vagyon Kegyelmednél kedves Eöcsém uram, hogy Isten kegyelmébül s előttünk 
Járóink rendeletébül, az mi néhay O Buday Fundationkra avagy annak megh nyitására le 
gyüttünk, de mivel 0 Budára, ugy mint bátorságos kő falkerités nélkül való helyre, a Római 
Szentséges Pápák és Conciliumok rendelése ellen nem szállhatván, Buda felső Várassába kellettet 
szállanunk, az hol is az helynek szorossága miat, a minden napi táplálásra szükséges Maiorsághnak 
semmi hellyét s módját nem láttyuk. O Budán pedigh a mi néhay szerzetes Calastromunknak 
bizonyos ieleit most is megh mutatyák, ugy mint kegyelmed mostani serfőző háza ellenében egy 
Puszta hely vagyon, mellyen három darab puszta kő falnál egyéb nincsen, ezt azért mint igaz 
fundationalis Jussunkat, hogy kegyelmed Istenre nézve is és maga szép Attyafiságos Gratiabul 
is vissza bocsátani kezünkhöz Méltóztassék, kérjük és kívánjuk, mely iránt is Attyafiságos Reso-
hitióját alázatosan elváriuk . . ."10 

Zichy Péternek a levélre adott válaszát nem ismerjük, de nemigen lehet kétség afelől, 
hogy az elutasító volt. Csáky apátnő kezdeményezését — a levél erélyes hangja után ítélve — 
további lépésnek kellett volna követnie, ez azonban elmaradt. Az elmaradás okáról Csáky 
Imre kalocsai érseknek Zichy Péterhez 1720. július 26-án intézett leveléből értesülünk : „Szegény 
Franciska néném Budán ez árnyék világhbul kimúlt."11 A vitás ügyre vonatkozóan ezt követően 
már csak tizennégy év elteltével találunk ismét feljegyzést, ahol a szerepek felcserélődnek, és aki 
tartozik, az most követel, özv. Zichy Péterné Bercsényi Zsuzsanna tiltakozik az ellen, hogy a 
budai várban letelepedett klarissza apácák az óbudai előnevet használják.12 

Csáky Franciska apátnőnek az óbudai klarissza kolostor hollétére vonatkozó értesülésének 
helytállóságához nemigen férhet kétség. Bár maga a rend közel két évszázadon át el is szakadt 
Óbudáról és rendi hagyományai kolostora fekvésének helyét meg nem őrizhette, egy város 
legjelentősebb épületének vagy épületcsoportjának emlékét a helyi köztudat is fenn kellett, hogy 
tartsa, ha az ottlakók egymást követő nemzedékében a folytonosság nem szakadt meg. Ennek a 
folytonosságnak lehetőségéről szerzünk tudomást egy Pest vármegye szolgabírája által 1720-ban 
megtartott tanúkihallgatás során, ahol négy magyar jobbágy vallomásában előadja, hogy mint 
óbudai lakos a török megszállás idején Óbudán született.13 De ugyancsak a már korábban emlí
tett 1610. évi portaösszeírás is arra enged következtetni, hogy Óbuda városát a hódoltság idején 
— ha kis számmal is — magyarok lakták, akik helyi hagyományaikat megőrizhették. Erre utal 
az apátnő levele is aki maga is arra hivatkozik, hogy kolostoruk helyét „most is megh mutat tyák". 

Az elmondottak után kutatásunk további feladata a Csáky Franciska levelében megjelölt 
serfőzőház helyének megállapítása, hogy ezen keresztül a „serfőző ház ellenében" volt 
klarissza kolostor telkét megtaláljuk. A hajdani serfőzőháznak a Zichy-le véltárban fellelhető 
adatai nem csak Óbuda egyik legrégibb házának 260 éves múltját elevenítik fel, hanem fényt vet
nek a város újkori történetére is. A serfőzőházra vonatkozó első adattal 1697. január 21-én kelt 
szerződésben találkozunk, amelyben Zichy István, Óbuda akkori földesura megállapodást köt 
Menegati Baptista Jánossal egy Óbudán létesítendő serfőzőházra és annak bérletére. A szerződés 
6. pontja szerint : "Solle der Bierbreyer vorhierein der ausgezeichneten Brandstatt 70 Klafter 
lang und 30 Klafter breith sambt dem drey frey Jahre 200 f. par erleg."14 Brandstatt, azaz tűzvész 
pusztította hely azonosítható az apátnő által megjelölt, a serfőzőház előtt levő puszta romos hellyel. 
Menegati B. János serfőző nevével a továbbiakban az óbudai r. k. plébánia halotti anyakönyvé
ben találkozunk, 1709. január 26-án hal meg 42 éves korában. Özvegye 1711-ben a serfőzőház 
építési költségeinek. 2545 forintnak szerződésük értelmében való megtérítését kéri Zichy Pétertől. 
A Zichy-család, dacára kiterjedt birtokainak, amelyek ezekben az időkben úgyszólván csak 
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3. kép. „Das so genande alte Preühaus" elnevezésű óbudai ház alaprajza 1774-ből 
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befektetésekkel járó költségeket emésztenek, jövedelmet pedig nem hoznak, komoly pénzügyi 
nehézségekkel küzd. Mivel a család gazdasági és pénzügyi egyensúlyát csak állandó kölcsönök 
és elzálogosítások révén tudja fenntartani, az építési költségeket is csak úgy téríti meg, hogy azt 
részben a következő bérlővel fizetteti meg. Geiger János serfozovel az 1717-ben megejtett végelszá
molásból kitűnik, hogy ,,. . . hat berührter herr Johann Geiger der verwitweten Frau Menegati 
jener 950 gulden . . . wegen das zu Alt Ofen widerumb abgetretener Brauhauses schuldig gewesen, 
baar ausgezahlt."15 

A serfőzőház következő bérlője Auer János, miskolci származású serfőző, aki a Zichyek 
homonnai tiszttartójának ajánlatára kerül Óbudára és közel húsz éven át lesz a ház lakója. A bér
leti szerződést 1717. július 18-án írják alá, annak első pontja szerint „übergibt ihm Brau
meister das zu Alt Ofen liegende Menegatische Brauhaus sambt aller Zugehörung". ,D 

4. kép. Varásdy Lipót óbudai térképének Lajos és Zichy utcai részlete 1858-ból 

Mielőtt azonban Auer János viszontagságos serfőzői pályafutására kitérnénk, tisztáznunk 
kell Óbuda másik serfőzőháza keletkezésének és működésének körülményeit is. Zichy Péter 1702. 
december 19-én a Menegati-féle szerződés feltételeihez hasonlóan megállapodik Schmidt Márton 
serfozovel egy újabb serfőzőház építésére és bérletére. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint 
ezen serfőzőházat utóbb Flesch Jakab, majd 1721-től Hirschl Jakab bérli.17 Óbudán azonban a 
két serfőzőház soknak bizonyul, hamarosan kitűnik, hogy kettőjüknek a város nem nyújthat 
kenyeret és a köztük megindult versenyben egynek alul kell maradnia.18 Ebben a versengésben 
csak az a fél kerekedhetik felül, amelyik földesurának pártfogását bírja. Az állandó pénzzavarral 
küzdő Zichyek mind a Flesch-, mind a Hirschl-család tagjaival élénk üzleti kapcsolatot tar tanak 
fenn. Hirschl Jakab sógora, Izsák, győri főprofuntmester kölcsönöket folyósít, lebonyolítja az ura
dalom üzleteit, ez elegendő ahhoz, hogy a jóindulat mérlege javára billenjen.19 

Auer János, úgy látszik, korán felismerte helyzetét, igyekszik földesurának jóindulatát 
megnyerni, maga is kölcsönöket folyósít és megbízatásokat vállal, végül azonban az ellentétek 
kiéleződésével egy összeszólalkozás alkalmával megveri ellenlábasát. Az ügy folytatásáról Szabó 
tiszttartó leveléből értesülünk : „Auer uramat . . . violentiájáért elmarasztalta a törvéíi^szék 
100 forintra az urasági széknél,.. .csak elcsodálkozott rajta, hogy milyen törvénye legyen Magyar
országnak." Erőszakos természete üzleti vonalon is megnyilvánul és panaszra ad okot. "A sört is 
pediglen Uraság korcsmájában drágábban akarja adni, mint a zsidó, holott pediglen rosszabbat 
főz, a Csapiárosra vet, de másutt is panaszkodnak" — írja róla Szabó tiszttartó Zichy Péternek 
1717-ben.20 
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5. kép, A Lajos utca 158. sz. alatti lakóház jelenlegi állapotában 

Zichy Péter 1727. évi halálával özvegye, Bercsényi Zsuzsanna veszi át az uradalom 
ügyeinek intézését. Az özvegy rövid úton vet véget a serfőzők közti vetélkedésnek, Auer Jánost 
eltiltja a serfőzéstől. Auer egy későbbi panasziratából megtudjuk, hogy Zichyné előzőleg felbiz
ta to t t embereivel elrontatja serfőzőjét, ugyanakkor szerződésükben megállapított évi bérét 
200-ról 300 forintra emeli., 

Auer János szorult helyzetében újabb pártfogó után néz, Zichy Péter első házasságából 
származó fiának, Ferenc győri püspöknek ajánlja fel szolgálatait. Igyekszik magát hasznossá tenni, 
intézi a püspök óbudai ügyeit, begyűjti és háznál tárolja dézsmagabonáját. Zichy Ferenc és 
mostohaanyja között ez időben a viszony rosszra fordul, Zichy Péter hagyatéka körül támadt 
ellentétek miatt a püspök pert indít az özvegy ellen, ez a megromlott viszony válik Auer János 
végzetévé. Amíg a püspök Auer Jánosnak atyjával szemben fennállott 3600 forintos követelését 
elismeri és annak kielégítésére, mivel fizetni nem tud, Monostor pusztát bocsátja zálogba,21 az 
özvegy 1735-ben, annak dacára, hogy Auert a serfőzéstől eltiltotta, a több éven át elmaradt bér
hátralék behajtására tesz lépéseket. Tulajdonképpeni szándékáról egy fennmaradt magánfeljegy
zéséből értesülünk : Ha Auer Jánost elmaradt bérének megfizetésére kötelezi, ezzel a püspököt 
kényszeríti fizetségre, mert a serházat nagy részben ő használja dézsmagabonája tárolására.22 

Bercsényi Zsuzsanna beadványára Pest vármegye ítélőszéke Auer Jánost két ízben felszólítja 
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a Menegati-íéle serfőzőház elmaradt bérének megfizetésére,23 majd pedig, mivel pénzét nem 
kapja meg, az özvegy hajdúival és cselédjeivel a serfőzőházból kidobatja, ingóságait pedig bérköve
telése kielégítésére lefoglalja. Auer Jánosnak, akin csak rajta levő ruhája marad meg, ottvész 
minden készpénze, aranya, ezüstje, ruhái, bútora, négy lova, négy ökre, négy tehene, négyszáz 
akó bora, ugyancsak elveszti két hold szőlőjét és békésmegyeri malmának bérletét. Az elszenvedett 
kár és szégyen megrendíti egészségét, még az évben meghal. 

Amint az ingóságok felhasználására vonatkozó uradalmi kimutatásból kitűnik, az abban 
felsorolt 60 db tárgy hovafordításának részletezése szerint az arany tárgyakat az özvegy vette át, 
ezüstöt, ónt beolvasztották, ruhákat, bútorokat eladták, edények az uradalmi kocsmába, lovak, 
baromfiak a majorságba kerültek. A kimutatás ezt követően „Aus dem Preühaus" cím alatt a 
serfőzőház felszerelésének felhasználására tér ki, ezt részben eladták, részben a másik serfőző-
házba vitték át, ezzel a Menegati—Auer-fóle serfőzőházat meg is szüntetik.24 

Zichy Eerenc püspök az évek hosszú során át anyagi támogatásban részesíti Auer János 
utódait, fiának egy hozzá 1761-ben intézett, segélyért folyamodó leveléből megtudjuk, hogy a 
család kilenc évig húzódó per útján keresi igazát, ami végül 1900 forint kártérítés megítélésével 
fejeződik be, holott a kár szerintük a 9000 forintot is meghaladta.25 

A Menegati—Auer-féle serfőzőház megszűnésével megritkulnak az óbudai serfőző házak 
további sorsáról beszámoló adatok. 1737-ben Zichy Péterné bérbe ad egy sörházat Pratin Eleonó
rának és fiának, Geiger György Jánosnak,26 bár a szerződésből nem tűnik ki, hogy az melyik 
sörházra vonatkozik, az új bérlőket a Menegati-féle sörház megszűnésével Hirschl utódainak kell 
tekintenünk, és indokoltnak látszik az a feltételezés is, hogy ez a sörház azonos azzal a serfőző-
házzal, amely a Serfőző utcában működött ós ennek az utcának nevét adta. Erre utal B. Bevilaqua 
Béla, a „Magyar serfőzés története" c. munkájában, ahol erre vonatkozóan a következőket írja: „ . . . 
az óbudai serfőzőház, melynek helyéül idős óbudai polgárok a mai Serfőző uccának a Dunára ugró 
legvégét mutatják, ott a Serfőző utca folytatását tevő Kulcsár utca sarkán, dunaparton jelölve 
meg egy régi ház részletét, mely szerintük a régi serfőzőház volt. A Kulcsár utca — eredetileg 
a Serfőző utca része — 1875-ben kapta nevét. Az óbudai serfőzés tovább tartott , mint a budai, 
1840-ben Óbuda kamarai mezőváros volt még és nem állott a budai tanács statútumai alatt. 
Mai óbudai öregek a mészáros eredetű Prosz családot emlegetik, mint az utolsó óbudai ser
főzőket." 

Ez a serfőzőház azonban ma már a múlté, az Árpád-híd építése alkalmával került lebon
tásra, telke a hídfő déli oldalára esik. A klarisszák telkének megállapítására irányuló kutatásunk 
során felvetődik a kérdés, vajon mi szolgáltat bizonyítékot arra, hogy Óbuda két serfőzőháza 
közül nem a Serfőző utcai volt-e az, amely 1719-ben az apátnő levelében említett kolostor rom
jaival szemben állott? A kérdés eldöntéséhez közvetlen adat nem áll rendelkezésünkre, mégis 
felmerül több olyan szempont, amely elősegíti annak tisztázását. 

A fenti serfőzőház helyi köztudat szerint is a múlt század elejéig működik, így nem tekint
hető azonosnak az 1735-ben megszüntetett Menegati—Auer-féle serfőzőházzal, ahol annak épí
tésekor „Brandstat t" megjelölésű romokról számolnak be. De nem támogatnak egy ilyen irányú 
feltételezést a kolostor fekvésére utaló középkori oklevelek sem, ezek ismertetésére jelen tanul
mány befejező részében térünk ki. 

Ezen kitérés után most kísérjük tovább a Menegati—Auer-féle serfőzőház sorsának ala
kulását. A Zichy-uradalom vezetősége 1762. január 4-én kimutatást készít Óbuda területén levő 
bérházairól, felsorolva abban házanként a lakók névsorát és az általuk fizetett bérösszeget.27 

A kimutatásban a következő épületek szerepelnek : „Im alte Preühaus, in dem Herrschaftlichen 
Beckerhaus, im Gemeind Müllerischen Haus." Az „alte Preühaus" néven szereplő lakóház elne
vezéséről arra kell következtetnünk, hogy a szóban forgó épület a Menegati—Auer-féle serfőzőház
zal azonos, egyrészt azért, mert ez volt a két óbudai serfőzőház közül a régebbi, másrészt, mert 
az „al t" jelző jelen esetben, miután az eredeti rendeltetése megszűnt, a „néhai" jelző fogalma 
szerint értelmezhető. Az épület 17 lakást foglal magában és a kimutatásban szereplő lakók nevei 
után ítélve zsidók lakják. A lakások számából következtetve az épület ez időben már emeletes, 
míg a szomszédos bérházak, amelyeket szintén zsidók laknak, földszintesek. 
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6. kép. A megjelölt 26 hold kiterjedésű terület az 
óbudai Vidus Pál leánya, Margit által 1373-ban 
eladott 26 hold szántóföld terület-egységét 
szemlélteti. Jelmagyarázat: 1. Lajos utcai ser-
főzőház. 2. Kulcsár utcai serfőzőház. 3. Zsidó 
imaház. 4. Ref. templom. 5. Római amfiteátrum 

1766-ban változás áll be az óbudai 
uradalom földesurainak sorában, Zichy Miklós 
özvegye életjáradék ellenében eladja a családi 
birtokot a királyi kamarának. A kamarai igaz
gatás 1774-ben részletes leírást tartalmazó kimu
tatást szerkeszt az uradalom tulajdonában levő 
épületekről és ugyancsak elkészíti azok műszaki 
rajzait is. A kimutatás tanúsága szerint „das 
so genande alte Preühaus"-t ez évben átépítik. 
A többi bérházat, mint a ,,Hofman Beckisches" 
és „Neumannische", valamint „des so genanden 
Gemein Müllnerischen Juden Haus " - t a serfőző -
házzal együtt most is zsidók lakják.28 

1775-ben a királyi kamara óbudai prefek-
túrája megállapodást köt az óbudai zsidó közös
séggel az uradalmi lakóházak bérletére. Ezek szerint ,,das so genande alte Preühaus"-t az előbb 
említett házakkal együtt a zsidó közösség tíz évre bérbe veszi. 29 

Ezt követően a serfőzőház helyének megállapítására irányuló további kutatásainak során 
olyan adatra bukkanunk, amely 73 esztendő áthidalását teszi lehetővé. 1858-ban a kamara Óbuda 
város belterületét feltérképezteti és azon feltünteti a város területén levő összes épület alaprajzát. 
A térképet, amely a ,,Situationsplan über die individuelle Aufnahme der intravillan Gründe des 
Krön Marktes Alt Ofen" elnevezést viseli, Varásdy Lipót készíti, munkáját 1861-ben fejezi be.30 

Az épületek feltüntetett alaprajzai pontos mérnöki felmérések eredményei, így lehetővé válik a 
már említett, 1774-ből származó azon műszaki rajzokkal való összevetés, amelyek a zsidó 
közösség által bérelt házakról készültek. Az összevetésből minden kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy a Menegati—Auer-féle ,,alte Preühaus" elnevezésű serfőzőház alaprajza a térképen feltün
tetet t Hauptstraße mentén fekvő 102. sz. épület rajzával egyezik, míg a „Hofmann Beckisches Haus" 
és a „Müllnerischen Juden Haus" a szomszédos Mohrengasse 101., ill. 116. sz. épületének felel meg. 

Óbuda múlt századbeli utcanevei azóta megváltoztak, a Hauptstraße ma Lajos utca, 
a Mohrengasse pedig Zichy utca nevet viseli. Mindezek ismeretében kutatásunk utolsó mozzana
taként, a keresett házaknak helyszínen való megtekintésére kerül sor. A Menegati—Auer-féle 
„alte Preühaus" elnevezésű ház ódon épülete napjainkban is valóban ott áll Lajos utca 158. sz. 
alatt . Homlokzata az 1774. évi rajzhoz viszonyítva úgyszólván alig változott, csupán földszinti 
bolthelyiségei lettek lakássá átalakítva. A ház jelenleg is lakás céljait szolgálja, a XVIII . század
ban ottlakó 17 család helyett most 28 családnak nyújt férőhelyet. 

A szomszédos ,,Hofmann Beckisches Haus" azonossága, a Lajos utca és Zichy utca sar
kán, a rajzokból szintén megállapítható, bár maga az épület elpusztult és csak az utca felé eső 
főfala áll. Az ugyanezen a telken állott Neumann-ház helyén egy új bérház épült. A „Müllnerischen 
Juden Haus" utcai részét, Zichy utca 11. sz. alatt, valószínűleg egy tűzeset alkalmával átalakították, 
barokk bejárati kapuja azonban teljes épségben áll. Az udvarra eső épületek a legutóbbi háború 
idején romba dőltek, a falmaradványok azonban elárulják a régi állapotot és az 1774. évi rajzon 
szereplő épülettel való azonosságot. 

Az elmondottak után fel kell tennünk a kérdést: hol állott a Csáky Franciska apátnő leve
lében említett hajdani klarissza kolostor? A Lajos utca 158. sz. alatt levő Menegati—Auer-féle 
serfőzőházzal átellenben az óbudai zsidó templom áll, a levél útmutatása szerint a kolostor helyét 
ide kellene helyeznünk, feltéve, hogy a ház homlokzatának jelenlegi fekvése megfelel az 1719. évi 
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állapotnak; ennek valószínűségét az épület középkori eredetű fal- és kapurészlete is alátámaszt]a.â l 

Természetesen az itt kifejtett feltevés helytállóságát végső fokon csak a tekintetbe jövő terület 
feltárása döntheti el. 

Amikor tehát az óbudai klarissza kolostor helyét a város előbb megjelölt részén kell 
rögzítenünk, vizsgáljuk meg, hogy ez a feltevés hogyan viszonylik a kolostor helyét megjelölő 
középkori oklevelek adataihoz. A kolostor fekvéséről tesz említést egy 1373. évi oklevél. Szepesi 
Mihály országbíró előtt Zalai Tamás és neje, Margit, óbudai Vidus Pál leánya, eladja 26 hold szántó
földjét az óbudai klarisszáknak.32 Az említett 26 hold fekvéséről egy korábbi, 1332. évi oklevélből is 
értesülünk, amikor Vidus Pál és testvérei azt Mihály fia Miklós özvegyétől, Katus asszonytól meg
vásárolják.33 A két oklevél adatainak összevetéséből megtudjuk, hogy a kérdéses terület egy nagyút 
(via magna) két oldalán terül el, délen a hajdani Kurszán-vár határolja, északon pedig a királynéi 
várnak nagyútig futó kőfaláig, valamint a klarisszák kolostoráig terjed. Kurszán várának a Nagy
szombat utca menti régi római amfiteátrumot kell tekintenünk,34 a via magnat pedig a Budát 
Óbudával összekötő és a jelenlegi Kiskorona utca táján volt úttal azonosíthatjuk.35 Az említett 
26 holdnyi terület tehát egy dél felé szűkülő téglaalakú területet alkothatott,36 amely a Kis
korona utca két oldalán, északon a Calvin utcai ref. templomig, valamint a serfőzőház környékéig, 
délen pedig az amfiteátrumig terjedt. A 26 holdnak ezen területen megadott három pont közé 
való beillődése alátámasztja a kolostor fekvésére vonatkozó feltevés helyességét. 

A hajdani óbudai klarissza kolostor hollétére irányuló kutatás egyben fényt vet a város 
egyik legrégibb házának, a Menegati—-Auer-féle serfőzőháznak múltjára is. Az épületnek régisége, 
valamint jelenlegi állapotában is kor- és művészettörténeti értéket képviselő falai indokolttá 
tennék annak műemlékké való nyilvánítását és az 1774. évi rajzok alapján való restaurálását, 
hogy ezzel is hozzájáruljunk múltunk napjainkban is fogyó emlékeinek megmentéséhez. 
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a Műszaki és Gazdaságtudományok Köréből (1943) 
évi V. sz. 8. 

6 Orsz. Lt. Zichy-lt. fasc. 205. p . 272. 
7 Uö. fasc. 128. p . 770. — A magyar udvari 

kamara 1716. szeptember 25-én kelt véleményében, 
Zichyék érvelését magáévá téve, megállapítja, hogy 
a királyné óbudai városrésze Buda város területén 
a hegyek alatt volt. Óbudának a kamara által 1766-ban 
történt megváltását megelőző peres eljárás során a 
család hivatkozik a fenti hivatalos megállapításra és 
a királynéi város fekvését következően határozza 
meg : „I ta vero hac una Veteris Budae parte, quam 
Ludovicus idem in Civitatem Reginalem Privilegio 
constituit in usus Regináé excisa, altera autem 
superiori liempe eius parte cum maiori Promon-
toriorum ac Camporum Districtu pro Capitulo Ecclae 
Budensis manente ; Ceterum inter notamque hanc 
Civitatem Metis solemnibus positis, ex una olim 
Vetere Buda sciebant, dna Reginalis nempe in situ 
inferiori, quam Fiscus Regius medio Peculij Civi

tatis Budensis üt potissimum, sub nomenclatura 
Suburbij Neustift, hodiedum possidet : altera supe-
rioris Capitularis in situ jacens, qua nunc per Comi-
tem possidetur circa id, ut alteram illám Reginalem 
civitatem ipsos possidere dici possit, nisi si quae 
Pars ex illa commixta esset." Uo. fasc. 209. p. 437. 

8 Széchényi Könyvtár. Térképtár TA. .1548. 
9 Bárt)'ai Szabó L., Óbuda egyházi intézményei 

a középkorban. Bp. 1935, 22. 
10 Orsz. Lt. Zichy-lt. fasc. 207. p . 759. 
11 Uo. fasc. 125 nb. p . 290. 
12 Uo. fasc. 12 nb. No. 1712. 
13 Uo. fasc. 206. p . 67. 
14 Uo. fasc. 207. p . 33. 
15 Uo. fasc. 3 nb. No. 441. 
16 Uo. fasc. 3. nb. No. 480. 
17 Uo. fasc. 51 nb. p. 515. 
18 Uo. fasc. 208. p . 196. - Szabó Ferenc tiszt

tartó 1717. május 18-án írja Zichy Péternek : „Az 
óbudai serfőző és a Zsidó között nagy villongás 
vagyon, a korcsmákban, hogy nekik nem engedik 
árulni, mivel mindenik azt kívánja, hogy árulhasson, 
a contractusba pediglen nincsen, hanem egy distra-
hálhat söröket ott való korcsmán. Azon is veszeked
nek, mivel a zsidó elsőben occupálta a jobbik korcs
m á t . . ." Ugyancsak fasc. 208. p . 211 alatt 1718. 
február 4-én : „A zsidó Flesch, nem tudom mit 
tegyek, vetélkedik Auer urammal a sör árulása 
miatt, azt mondja a korcsmáros, más sorit nem 
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distrahálhatja . . . " A sör értékesítési lehetőségeinek 
megromlásáról számol be 1719. augusztus 7-ón fasc. 
208. p. 153 alatt : „Mivel most úgyis semmi nemű 
hasznát nem veheti [a serfőzőnek], a sörnek üzleti 
nincsen, táborozó üdő nincsen . . ." 

19 Uo. fasc. 51. nb. p . 604. 
20 Uo. fasc. 208. p. 49. 
21 Uo. fasc. 3. nb. No. 48. 
22 Uo. fasc. 12. nb. p. 379. 
23 Uo. fasc. 3. nb. No. 13. 
24 Uo. fasc. 12. nb. No. 1686. 
26 Uo. fasc. 207. p . 620. 
26 Uo. fasc. 3. nb. No. 523. 
27 Uo. fasc. 12. nb. No. 1672. 
28 Orsz. Lt. Térképtár, Delineationes aediliae 

fasc. 2. No 177, 185, 186. 
29 Orsz. Lt. Kam. Prefect. Dom. v. Buda. p. 268. 
30 Fővárosi Lt. Térképtár. 
31 Zakariás G. S., Budapest míívészeti emlékei. 

(Sajtó alatt.) 
32 Orsz. Lt. Dl. 6136. 
33 Uo. Dl. 2762. 
34 Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 9. 
86 Csemegi i. m. 7. Csemegi az oklevélben meg

jelölt ,,via magná"-t az esztergomi úttal azonosítja. 
Feltételezése már azért sem fogadható el, mert a 
kérdéses terület az esztergomi útnak figyelembevétele 
mellett nem 26 holdat tesz ki, hanem, mint a mun

kájában közölt rajzból is kitűnik, a 100 holdat is 
meghaladja. 

36 Egy hold területegység Werbőczy Triparti-
tuma (I. rész, 133. cikk. 49. §) szerint 864 királyi 
négyszögöl, a királyi öl hossza pedig a lerajzolt 
mérték szerint 295 cm, ez az adott 26 hold esetében 
egy 600 m hosszú és 325 m széles területet alkot. 
(L. a 6. képen berajzolt területet.) A hold 
azonban mint területegység mind időszakonként, 
mind vidékenként nem egységes. Az ország külön
böző részein ma is használatos magyar hold (1 hold» 
1200 bécsi négyszögöl, 1 öl 189 cm) egy fogatos eke 
vagy egy kaszás napi munkateljesítményének felel 
meg, ezt a gyakorlatias meghatározást a közép
korban szintén alkalmazták, e szerint 26 magyar 
hold egy 600 m hosszú és 188 m széles területet 
alkot. Bár a királyi öllel (mensura regalis) való 
számítást az is indokolja, hogy a tárgyalt 26 hold 
eladása ideje tájt, 1336-ban szintén a 72 x 12 királyi 
öles (864 négyszögöles) holddal mértek (Zichy Okm-
tár, I . köt. 495), számításainknál nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a magyar holddal való mérés lehe
tőségét sem. Ez utóbbinál a két számítás közti 
különbözet a területnek dél felé való szűkülésében 
nyerne kifejezést, ami a helyi adottságoknak is (a 
hegyvonulat és a Duna közti térség déli irányú 
szűkülésének) leginkább megfelel. 

Az Orsz. Lt. Zichy-lt. itt közölt iratanyagának túlnyomó része nincs számozva és regisztrálva. 
Az egyes iratok jelzeténél alkalmazott , ,p" megjelölésű számjegy az irónnal rávezetett ellenőrzési lap
számot tüntet i fel. 
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M. JANKOVICH 

D A T E N ZUR T O P O G R A P H I E ÖBUDAS IM MITTELALTER 

WO STAND DAS KLARISSENKLOSTER IN" ÓBUDA? 

In den von der Türkenherrschaft befreiten 
Landesgebieten t raten nach kurzer Zeit zwecks 
Besitznahme der herrenlosen Grundbesitze 
grundherrliche Bestrebungen in den Vorder
grund. Indessen gelangten die Grundbesitze 
im überwiegenden Masse in die Hände solcher 
Personen, die vom Hause Habsburg für als 
würdig erachtet wurden, während den Rechts
nachfolgern der einstigen Eigentümern nur 
das Klagerecht zugesichert wurde. 

Unter solchen Umständen erhielt die Fami
lie Zichy Óbuda als neoacquistisches Besitz
tum, das mit mehreren Verpflichtungen bela
stet war infolge der vor der Türkenherrschaft 
bestehenden Besitzrechte. 

Unter diesen müssen im Hinblick auf ihre 
Bedeutung vor allem die Burg und der Stadt
teil der Königin, das Paulanerkloster von 
Fehéregyház und das Klarissenkloster von 
Óbuda hervorgehoben werden. 

In Óbuda wurde in den ersten Jahren des 
18. Jahrhunderts eine grössere Anzahl deutsch
sprechender Bevölkerung angesiedelt ; die 
Klärung des mittelalterlichen Besitzstandes 
entspricht nun den Interressen der neuen 
Bewohner und wird durch jene Ansiedler 
aufgenommen, die zur Lockerung ihrer, den 
Grundherrn gegenüber bestehenden, Verpflich
tungen zustrebten. Thomas Inczmann und 
mehrere seiner Ansiedlergenossen wenden sich 
im Jahre 1715 an die Königin mit der 
Bitte, sie möge bewirken, dass Óbuda wieder 
in die bereits in Vergessenheit geratenen 
Rechte und Freiheiten eingesetzt wird, die 
ihr, als der Stadt der Königin, zustanden. 

Bekanntlich hat Lajos I. im Jahre 1355 
den Stadtteil der Königin aus dem Besitz 
des Propstes von Óbuda abgetrennt, der sich 
nun gegen Norden, während der Stadtteil der 
Königin gegen Süden erstreckte. 

Peter Zichy wollte die seinen Besitz be
drohenden Gefahren abwenden und indem er 
u. a. das Gebiet des Stadtteils der Königin über 
die ehemaligen Grenzen hinaus verlegte, be
stimmte er dessen Lage im Neustifter Gebiet 
— dem gegenwärtigen Újlak —, wo im Mittel
alter Szent jakabfalva (St. Jakobsdorf) lag. Es 
kann jenem Umstand angerechnet werden, dass 
die Burg der Königin im XIX. Jahrhundert 
allgemein mit den bei Újlak befindlichen Ru in en 
des römischen Amphitheaters identifiziert 
und diesbezügliche Forschungen jahrelang 
auf eine falsche Spur gelenkt wurden. 

Der sich mehrere Jahre lang hinziehende 
Rechtsstreit wurde zugunsten der Familie 
Zichy entschieden. 

Im Jahre 1719 machten die Paulaner den 
ersten Schritt zur Wiedererlangung ihres Besitz
tums, ihre Sache wurde aber verzögert und 
endete im Jahre 1766 mit einem symbolischen 
Protest. 

Das Nonnenkloster der Klarissinnen, die 
einst von Königin Elisabeth, der Gemahlin 
Karls von Anjou, in Óbuda angesiedelt wur
den, unternahm im Jahre 1719 die ersten 
Schritte zwecks Zurückgewinnung seines 
Grundstückes in Óbuda, als die Äbtissin 
Franziska Csáky in ihrem Brief Peter Zichy 
auffordert, er möge in Óbuda den von der 
Bevölkerung bestimmten Grund zu ihrer 
Verfügung stellen. Aus dem Brief geht hervor, 
dass das Grundstück der Klarissinnen gegen
über dem Brauhaus Peter Zichys in Óbuda 
lag. Um die Lage des Grundstückes bestim
men zu können, musste anhand von weiteren 
Forschungen der Standort des Brauhauses 
festgestellt werden. 

Am 21. Januar 1697 schloss István Zichy, 
der damalige Grundherr von Óbuda, einen 
Vertrag mit Johann Baptist Menegati über die 
Gründung und Pacht eines Brauhauses in 
Óbuda. Nach Johann B. Menegati ist der 
Bierbrauer Johann Auer bis 1735 der Pächter 
des Brauhauses, als das Gebäude nicht mehr 
für diesen Zweck verwendet wurde. 

Die Gutsverwaltung Hess im Jahre 1774 
ein Register samt einer ausführlichen Be
schreibung der obenerwähnten Gebäude 
herstellen und deren technische Zeichnungen 
verfertigen. »Das so genande alte Preühaus« 
wird im selben Jahr umgebaut. 

Im Jahre 1858 wurde auf Veranlassung 
der königlichen Kammer vom Stadtinneren 
Óbudas eine Kar te verfertigt, in der die 
Grundrisse aller im Stadtgebiet befindlichen 
Gebäude eingetragen sind. Beim Vergleich 
dieser Kar te mit den aus dem Jahr 1774 
stammenden Zeichnungen stellt sich heraus, 
dass der Grundriss des Brauhauses mit der 
Zeichnung des auf der Kar te anlang der Haupt
strasse angegebenen Gebäudes Nr. 102 überein
stimmt. 

Das alte Gebäude des Menegati—Auer-
schen »Alte-Preühaus« benannten Hauses 
steht noch heute tatsächlich in der Lajos-
gasse 158. 

Nach den obigen Ausführungen bleibt 
noch die Frage zu beantworten, wo das 
ehemalige Klarissenkloster stand. Gegen
über dem Menegati—Auerschen Brauhaus 
in der Lajosgasse 158 steht die Synagoge von 
Óbuda ; nach den im Brief enthaltenen Anga-
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ben muss sich das Kloster hier erhoben haben, durch die Erschliessung des fraglichen Gelän-
Wie weit diese Hypothese stichhaltig ist, des entschieden werden, 
kann letzten Endes selbstverständlich nur 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 

Abb. 1. Fassade des »das so genande alte Preühaus« 
benannten Gebäudes in Óbuda, Zeichnung aus 
dem Jahre 1774 

Abb. 2. »Faciate des so genanden Gemein Müllneri
schen Juden Hauses in Alt Ofen«, 1774. Gegen
wärtig Zichy gasse 11 

Abb. 3. „Das so genande alte Preühaus" benannte 
Gebäude, Grundriss aus dem Jahr 1774 

Abb. 4. Detail der von Lipót Varásdy verfertigten 
Karte von Óbuda mit der Lajos- und Zichygasse ; 
aus dem Jahre 1858 

Abb. 5. Wohnhaus in der Lajosgasse 158 in Óbuda 
im gegenwärtigen Zustand 

Abb. 6. Das auf der Karte angegebene Gelände von 
26 Joch veranschaulicht die Flächeneinheit des 
im Jahr 1373 von Margarethe, der Tochter Pauls 
Vidus vonóbuda verkauften 26 Joch Ackerlandes. 
Zeichenerklärung: 1. Brauhaus in der Lajos
gasse. 2. Brauhaus in der Kulcsárgasse. 3. 
Synagoge. 4. Ref. Kirche. 5. Römisches Am
phitheater 
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SCHEIBER SÁNDOR 

ZSIDÓ SÍRKÖVEK BUDÁRÓL 
A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBÓL 

Korán elhalt testvérem, Noémi emlékének 

A budai zsidók második — török hódoltság korabeli — temetője a Hunfalvy és Batthyány 
utcák között terült el.1 A török kiűzetése után, 1686-ban, az elnéptelenedett zsidó gyülekezet 
temetőjét a tömeg feldúlta, sírköveit kiszaggatta és építkezéseknél használta fel. Úgy látszik, 
hogy sok a Mátyás-templom környékének épületeibe került. Renoválási munkálatok során a 
múlt század utolsó évtizedeitől egyre-másra bukkantak elő zsidó sírkövek. A második világháború 
bombasérült épületeiből azután nagyobb számmal jutottak napvilágra. A korábbiakról való 
adatokat összegyűjtöttük, az utóbbiakat kiadtuk néhány esztendővel ezelőtt.2 Eddig — a 
mieinkkel együtt — harminchárom sírkő szövege került kiadásra. Van két további kő, amelyet 
sikerült kibetűzni és bizonyítani középkori eredetét. Egyik a Halászbástya Lapidáriumában, 
a másik a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben található. Közzétételükre máskor kerül sor. 

Ezúttal további huszonhét sírkövet mutatunk be. Közülük tizennyolc már régebben 
került elő, de szövege kiadatlan maradt, kilenc a felszabadulás után, idézett dolgozatunk megjelenése 
óta vált ismeretessé. Az 1620 és 1683 közötti évekből valók. Az összes eddig előkerült és publikált 
törökkori sírkövek száma tehát hatvan, s az 1576—1683 évkort ölelik fel. 

A feliratok egységes formulát követnek, amely erősen eltér a középkoritól s így a hódoltság 
kora akkor is megállapítható egész bizonyossággal, ha az évszámot tartalmazó rész le is törött 
a kőről. 

A feliratokból településtörténeti következtetéseket vontunk le már korábbi közlemé
nyünkben is, mert rámutat tunk arra, hogy a héber neveken kívül kizárólag német nevekkel 
találkozunk. Tehát Mohács után túlnyomórészt német eredetű zsidóság települt Magyarországra 
és nem spanyol.3 Ezt megerősíti a mostani anyag is, amelyben két nem héber név van : a Merli 
(1. 4. sz.) és a Gitli (1. 13. sz.), s ezek németek. 

Foglalkozását csak egynek tudjuk meg : Dávid fia, a budai hitközség kántora volt 
(1. 15. sz.). 

Ezek után közzétesszük a héber sírfeliratokat, magyar fordítás és fénykép kíséretében.4 

1 
ne itt 

JTH52 JTûpi van eltemetve az úrnő, 
*í Í"D npí"l Rebeka, leánya R. 

*D̂  r 'TT ",DV Jószéfnak, emléke áldott, 17. napján 
b*hü BHírD Elül hónapnak, 

psh FitP r W az 1620* esztendőben, a kis időszámítás szerint.5 

!"D2firi Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe.6 

Magassága 138 cm, szélessége 45 cm, vastagsága 30 cm. 
Előkerült 1913. XI . 20-án a Színház utca 5—7—9. sz. épülettömbből. 
Ma a MNM földszinti folyosóján található.7 

Lt. sz.: 1913/1. 
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2. kép. Zsidó sírkő-töredék 1622- vagy 1623-ból 

(Töredék) 

[íflsh J£[£>] 1622 vagy 1623, a kis időszámítás 
szerint 

Magassága 70 cm, szélességgé 20cm, vastasaga 15 cm. 
Előkerült 1951—53 között a Hess András tér 4. sz. 

épületből.8 

Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 49.819. 

3 
n& i t t 

[ í ] 2 ^ l p i van eltemetve [R.] 
• ^ ^ t t t ^ Jismáel, 

P]DT "Q ht emléke áldott, Jószéf fia. 
rO ^ïû&i Meghalt 28. 
'TTS ffttV napján 
~ ^tî^n Tisri havának, 
rifetP '3tP az 1627. esztendőben, 

ptih a kis időszámítás szerint. 

Magassága 64 cm, szélessége 28 cm, vastagsága 10,5 cm. 
Előkerült 1932-ben a vízivárosi zsidó temetőből, ahol a múlt század második felében 

ideiglenes elhelyezést nyert. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben. 

]. kép. Rebeka asszony sírköve 1620-ból 



3. kép. Jismáel b. Jószéf sírköve 1627-ből 

v wmm 
•*%«ij 

% %, 1 % 

'<P*Ét '*H%W : 

«w«^ : 

j • Ik f ««n4 ^*»s 

na itt 
fHJÖ *QpJ van eltemetve az úrnő, 

D l ^ i fc Merli,10 leánya 
bííJTOh *1 R. Jismáélnek, 
PKTÛ ^ emléke áldott, Üj-

Tiî H ^HlFl holdján Chesván havának, 
rífitP f W az 1627. esztendőben. 

Magassága 109 cm, szélessége 33 cm, vastag
sága 22 cm. 

Ma a Vármúzeum Lapidáriumában. 
Lt. sz.: 119. 

4. kép. Merli asszony sírköve 1627-ből 



5. kép. Zsidó sírkő-töredék 1631-ből 

(Töredék) 

Kiszlév, 1631, 
a kis időszámítás szerint. 

Magassága 80 cm, szélessége 48 cm, vastag
sága 29 cm. 

Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjte

ményben. 

(Töredék) 

[Emléke áldott.] Meghalt. 
napján A[darnak], 
az 1640. esztendőben, a 
kis időszámítás szerint. 

Magassága 46 cm, szélessége 40 cm, vastag
sága 29 cm. 

Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény

ben. 

6. kép. Zsidó sírkő-töredék 1640-ből 
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Itt 
van eltemetve az úrnő, 
Sára, R. Sámso[n] 
leánya, 
emléke áldott. Meghalt 
estitörtökön, 22. nap
ján 
Áb hónapjának, 
az 1656. esztendőben, 
a kis időszámítás 
szerint. 

Magassága 128 cm, szélessége 42 cm, vas
tagsága nem állapítható meg. 

Előkerült 1955 novemberében a Színház utca 
5—7—9. sz. épülettömb keleti szár
nyának földszinti folyosóján, ahol 
oldalára fordítva falazták be. 

Még nincs kibontva, szövege azonban így 
is olvasható.11 

7. kép. Sára asszony sírköve 1656-ból 

Itt • 
van elrejtve a szemérmes 
Sára, Chájjim Kóhén leánya. 
Meghalt Púrim második napján, 
az 1668. esztendőben, a kis időszámítás szerint. 
Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. 

Magassága 59 em, szélessége 51,5 cm, vastagsága 3 cm (a többi be van falazva). 
Ma a Vármúzeum Lapidáriumában. 
Lt. sz.: 114. 



8. kép. Sára sírköve 1668-ból 
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9. kép. Channa asszony sírköve 1671-ből 

9 

JHXE3 HS I t t van elrejtve 
í fÙ Hin rp.b Channa asszony, leánya R. 

iïûSil hlNJfcW Sámuelnek. Meghalt 
hv? Jft -TiDiG utónapján 
Üfetf H J ^ HD£ Peszáchnak, az 1671. eszten

dőben, 
[fíilSÍfí psi a kis időszámítás szerint. 

Legyen lelke bekötve [az élet 
kötelékébe]. 

Magassága 55 cm, szélessége 53 cm, vastag
sága 25 cm. 

Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gj^űjteményben. 

10 

(Töredék) 

p&h ?hr\ 1674 vagy 1675, a kis időszámí
tás szerint. 

H!Íá 5fl Legyen lelke bekötve az élet 
kötelékébe. 

Magassága 66 cm, szélessége 64,5 cm, vastag
sága 9 cm. 

Előkerült 1950-ben az Űri utca 32..sz. épületből.13 

Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúze
umában. 

Lt. sz.: 52.1288. '.. 

10. kép. Zsidó sírkö-töredék 1674- vagy 1675-ből 

11 
(Töredék) 

[psh] T f̂l 1676 vagy 1677 [a kis időszámítás 
) szerint]. 
[n5]tfíri Legyen lelke bekötve [az élet kötelé

kébe]. 

Magassága 26 cm, szélessége 33 cm. vastagsága 12 
cm. Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 

11. kép. Zsidó sírkő-töredék 1676- vagy 1677-ből Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben. 

507 



12. kép. Zsidó sírkő-töredék 1678-ból 

12 

(Töredék) 

[rpQp3] [eltemet
te te t t ] 

[nnt2]BÍ Kffi Tlttfl 2 to Tammuz 20-án. 
Meghalt 

nf í i J"ttP TtÛS 16-án, az 1678. 
évben. 

Magassága 63 cm, szélessége 53 cm, vastag
sága 18 cm. 

Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjte

ményben. 

13 

ns itt 
fllÖ fPOpJ van eltemetve az úrnő, 

í r u 1 4 , t e Gitli, leánya R. 
rftttM'l D^n Chájjimnak. Meghalt 
I^N tb rfc Ijjár hónap 25-én, 

íb l£br\ flitP az 1679. esztendőben, a kis 
időszámítás szerint. 

rQlUn Legyen lelke bekötve az 
élet kötelékébe. 

Magassága 94 cm, szélessége 36 cm, vastag
sága 25 cm. 

Valószínűleg a Színház utca 5—7—9. sz. 
épülettömbből került elő 1956 nyarán. 

Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármú
zeumában. 

13. kép. Gitli asszony sírköve 1679-ből 
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14. kép. Zsidó sírkő-töredék 1683-ból 

' : • • 1 4 

: (Töredék) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

JVdl TG ; ;^fii Meghalt Sziván 28-án, 
psh, Jbri D3tP az 1683. évben, a kis időszámítás szerint. 

rólílín Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. 

Magassága 54 cm, szélessége 50 cm, vastagsága 3 cm (a többi be van falazva). 
Ma a Vármúzeum Lapidáriumában. 
Lt. sz.: 113. 
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15. kép. Dávid fiának, 
a kántornak sírköve 

16. kép.. Simon b. Izsák sírköve 

15 

I t t van elrejtve 
az egyenes és hűséges [férfiú], 
a kellemes csengettyű, 
nemde ő . . . , [fia] 
R. Dávidnak, a kántor, 
emléke áldott, aki neveztetik 
Meghalt . . . napján 
Sziván hónapjának 

Magassága 64 cm, szélessége 19 cm, vastagsága 16 cm. 
Előkerült az 1920-as években a Hatvány-házból (Táncsics 

utca l).16 

Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben. 

16 

[na] [itt] 
[•jb *}Sp3 van eltemetve [R.] 

f b JfljJÖP Sim [on, fia R.] 
. . . [plrHf Izsáknak 

Magassága 23 cm, szélessége 20 cm, vastagsága 9 cm. 
Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben. 
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17. kép. Simon (?) b. Amram sírköve 

17 

[ in]pi !"!£ I t t van eltemetve 
1TU]ty]W "Ö R. Simon [?], 

[Dn]D5? 11 R. Am[ramnak] fia, 

Magassága 23 cm, szélessége 20 cm, vastagsága 
10 cm. 

Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény

ben. 

18 

riittïDi [fi£] [Itt] van elrejtve 
Ŝ fiD [mti\ Mirjam [úrnő], 

fcKhtF« [ m ] Izrá[el] [leánya], 

Magassága 29 cm, szélessége 26 cm, vastagsága 
11 cm. 

Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény

ben. 

18. kép. Mirjam asszony sírköve 
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19. kép. Nechámá asszony sírköve 

19 

ns itt 
rn t t '"Ûp3 van eltemetve az úrnő, 

*l .TD nüHi Nechámá, leánya R. 
. . . . 1 8 ^yitP Suálnak, 

Magassága 41,5 cm, szélessége 33 cm, vastagsága 31 cm. 
Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben. 

20 

(Töredék) 

["Ûpi HS] [Itt van eltemetve] 

"TI ttjn [Wm] a szerény [férfiú], R. 
D^n "Ö n[?trb] Mózes (?), Chájjim fia, 

.•...-. ^. Ä ^ [ l ] vasárnap, . . . napján 

Magassága 31 cm, szélessége 38 cm, vastagsága 15 cm. 
Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben. 
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20. kép. Mózes ( ?) b. Chájjim sírköve 



21. kép. Nechámá sírköve 

21 

ns itt 
.... . . . JTQpi van eltemetve . . . 

['••••••ÍÍ]a HEHJ Nechámá, leánya . . . [-nak,] 
[rnïÛS3]l vî *>)77Í: à levitának, emléke áldott. 

[Meghalt] 
D* *) Jómkippur előnapján . . . 

Magassága 39 cm, szélessége 25 cm, vastagsága 
11 cm. 

Előkerült 1892-ben a budai királyi palota kibőví
tése alkalmából.19 

Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben. 

22. kép. Zsidó sírkő-töredék 

. 22 
(Töredék) 

[^Jí D '• • • . m, emléke [áldott], 
I W n[2lD • • •] .[Tévé]t [ . . . . napján], 

. . . évben, 
pfi [^] . . . a kis időszámítás [sze

rint] . 
ul[írári] [Legyen lelke bekötve] 

az élet kötelékébe. 

Magassága 39 cm, szélessége 19 cm, vastagsága 
16 cm. 

Előkerült 1951—53-ban a Hess András tér 4. 
sz. épületből. 

Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúze
umában. 

Lt. sz.: 49.796. 
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23. kép. Báruch sírköve 

24. kép. Dávid sírköve 



m 
(Töredék) 

HS ; i t t 
ifa "Ûpî van eltemetve R. 
"Ù TPD Báruch, fia R. 

Magassága 33 cm, szélessége 34 cm, vastagsága 32,5 cm. 
Előkerült 1932-ben a vízivárosi temetőből. 
Ma a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteményben. 

24 

(Töredék) 

[•"ijfl "I[Ö]' tanítónk, [R.] 
. . . -TOK Ásér . . . 

• • •'.•{rt]T3 hónapjában . . 

Magassága 13 cm, szélessége 13 cm, vastagsága 6,5 cm. 
Előkerült 1952 után a Mátyás-templom környékéről. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 

25' .,' 

(Töredék) 

Tfl T . R. Dávid 
. . . . . . .20 

Magassága 35 cm, szélessége 34 cm, vastagsága 18 cm. A sírkő tükre gótikus ívet mutat. 
Előkerült 1951—53-ban a Hess András tér 4. sz. épületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 49.797. 

26 

(Töredék) 

••>.'• • plJB1?] a kis [időszámítás szerint]. 

Magassága 64 cm, szélessége 27 cm, vastagsága 12 cm. 
Előkerült 1950-ben az Űri utca 32. sz. épületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz. : 53.2382. 
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25. kép. Mesullám sírköve 

- 27 

(Töredék) 

[HB] [Itt] 
D ^ [ Ö "Ű nap i ] [van eltemetve 

R. Mejsullám,21 

S'T • • • [13] . . . . . . [fia], emléke 
áldott. 

f DIpS "ItSBil] [Meghalt] szomba
ton, 

^ K tPplïrû D^T . . •] E M hónap [ 
napján], 

Magassága 46 cm, szélessége 21 cm, vastagsága 
nem vehető ki. 

A Színház utca 5—7—9. sz. keleti szárnyának 
udvari részén, a I I . emelet külső falában 
oldalára fordítva látható. 

A sírköveken előforduló nevek 

Férfi nevek 

"RPH (24) 
-pl! (23) 

TH (15,25) 
ff'n (8,13,20) 
PjDV (1,3) 

pnr (16) 
^ K j W (3,4) 

^MTlt^ (18) .. 
(?)ÎWtt (20) 

D^JŰ (27) 
Dlb^ (17) 
^ (19) 

btfTO (9) 
p j W (16,17?) 
\WtSV (7) 

^VM (13) 
- i n (9) 

D^IÖ (is) 
^-lö (4) 
nam (i9,2i) 
npn (i) 
mir (7,8) 
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8. SCHEIBER 

JEWISH TOMBSTONES OF BUDA FROM THE PERIOD OF TURKISH RULE 

The second cemetery of the Jews of Buda, 
that of the period of Turkish rule, was situated 
among the Hunfalvy and Bat thyány Streets, 
in the 2nd District of Budapest. In 1686, after 
the expulsion of the Turks, the cemetery of the 
depopulated Jewish community was ravaged 
by the mob, tearing out its tombstones and 
using them in works of building. I t seems tha t 
many of them were made use of in the buildings 
round the Matthias (formerly, Coronation) 
Church. In the course of the restoration works 
Jewish tombstones have continuously turned 
up from the last decades of the 19th century on. 
A larger number of them have come to light 
from the buildings bomb-shelled during World 
War II. Particulars about the former have been 
collected by me, and the later ones I published 
a few years ago (Acta Orientalia II . 1952. pp. 
123—142). So far the texts of thirty-three 
tombstones — including those published by 
myself — have appeared. There are two further 
stones which I have succeeded in deciphering 
and proving their medieval origin. One of them 
is deposited in the lapidary of the Fishers' 
Bastion, and the other in the Jewish Religious 
and Historical Collection. Their texts will be 
published on another occasion. 

This time we present twenty-seven further 
tombstones. Eighteen of them turned up earlier, 

but their texts have so far remained inedited, 
whereas nine have been discovered after the 
liberation, since the publication of my article 
quoted above. They are from the years 1620 
to 1683. Consequently, all the Jewish tombstones 
from the period of Turkish rule tha t have so 
far been found, amount to sixty and comprise 
the period from 1576 to 1683. 

The inscriptions are of a uniform formula 
distinctly differing from the medieval one. 
Thus the period of Turkish rule can be fixed 
with exactitude even if the parts showing the 
dates have broken off from the stones. 

From the inscriptions certain conclusions 
pertinent to the history of settlements were 
drawn in our former article also, for we pointed 
out that , besides Hebrew names, they contain 
exclusively German names. Therefore, after 
the Battle of Mohács in 1526, mostly Jews 
of German, and not of Spanish, origin settled 
down in Hungary. This has been borne out by 
the recent material also, which contains two 
non-Hebrew names, Merli (see Nr. 4) and Gitli 
(see Nr. 13) and they are German. 

There is only one among the persons buried 
whose occupation could be found out : this is..., 
son of David, who was the cantor of the Jewish 
community of Buda (see Nr. 15). 

C A P T I O N S 

Fig. 1 
Fig. 2 

Fig. 3 
Fig. 4 
Fig. 5 
Fig. 6 
Fig. 7 
Fig. 8 
Fig. 9 
Fig. 10 

Fig. 11 

Tombstone of the woman Rebeca (1620) Fig. 
Fragment of a Jewish tombstone (1622 or Fig. 
1623) Fig. 
Tombstone of Jishmael b. Joseph (1627) Fig. 
Tombstone of the woman Merli (1627) Fig. 
Fragment of a Jewish tombstone (1631) Fig. 
Fragment of a Jewish tombstone (1640) Fig. 
Tombstone of the woman Sarah (1656) Fig. 
Tombstone of the woman Sarah (1668) Fig. 
Tombstone of the woman Channa (1671) Fig. 
Fragment of a Jewish tombstone (1674 or Fig. 
1675) Fig. 

Fragment of a Jewish tombstone (1676 or Fig. 
1677) Fig. 

12 Fragment of a Jewish tombstone (1678) 
13 Tombstone of the woman Gitli (1679) 
14 Fragment of a Jewish tombstone (1683) 
15 Tombstone of David's son, the cantor 
16 Tombstone of Simon b. Isaac 
17 Tombstone of Simon (?) b. Amram 
18 Tombstone of the woman Miriam 
19 Tombstone of the woman Nechama 
20 Tombstone of Moses (?) b. Chajjim 
21 Tombstone of the woman Nechama 
22 Fragment of a Jewish tombstone 
23 Tombstone of Baruch 
24 Tombstone of David 
25 Tombstone of Meshullam 
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KUBINYI ANDBÄS 

RABOK FELIRATAI A BUDAI CSONKATORONYBAN 

A feliratok közül különösen az egyik, amely viszonylag épen maradt meg, tarthat érdek
lődésre számot (1. kép).4 Ez a felirat érdekes adalékot nyújt a Buda török megszállását közvetlenül 
megelőző idők történetéhez. A felirat szövege a következő : 

1541 
TV QVI НЕС SCRIPTA CERNIS 

NOVERIS OB ACCEPTVM WISEGRAD 
TRES CAPITANEOS HIC FVISSE PVNITOS6 

Okleveles vagy elbeszélő forrásainkban nem találjuk ennek az eseménynek a nyomát. 
Ez tehát növeli ennek a feliratnak forrásértékét, de hogy megfelelően fel tudjuk használni, ismer
nünk kell Visegrád 1541 előtti történetét. 
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A budai királyi palota területén végzett ásatások során feltárták az úgynevezett Csonka
torony maradványait is.1 Ismeretes, hogy ez a torony volt a budai vár börtöne, ahová már Mátyás 
idején is a hadifoglyokat zárták el, majd ahol a török időkben a magyar rabok sínylődtek.2 Valóban 
az ásatásoknál előkerült néhány itt eltemetett rab sírja és a falakon megmaradt több, a rabok 
által bekarcolt felirat.3 

1. kép. Visegrádi kapitányok felirata 



À kettős királyválasztás után több ízben cserélt gazdát Visegrád. 1532 tavaszán Zudi 
Kozár Miklós várnagy feladja a várat János király hadvezéreinek, Pestyéni Gergely országbírónak 
és Athinai Simon budai udvarbírónak. A vár Vízibástyája, a „Wyzwar" — ahogy az oklevelek 
emlegetik — még Ferdinánd spanyol zsoldosainak a kezében maradt, de július végén ezek is elszök
tek, és így a Vízibástya is János kezébe került.6 Ettől kezdve haláláig János király birtokolja, 
aki gyakran tartózkodik itten feleségével együtt.7 

A király halála után tanácsosainak egy része, Fráter Györggyel és Török Bálinttal az 
élén, fiának, a nemrég született János Zsigmondnak akarta megtartani az országot, és nem volt 
hajlandó végrehajtani a nagyváradi békét, amelynek értelmében János halála után az ország 
Ferdinándra száll. Ferdinánd azonban a maga részéről szintén nem hajtotta végre a 
bókét : nem teljesítette azokat a pontokat, amelyeknek ellenében János beleegyezett Ferdinánd 
örökösödésébe. Ferdinánd Fels Lénárdot bízta meg az ország és elsősorban Buda visszafoglalá
sával.8 Fels októberben érkezett Visegrád alá. Fráter György a Vízibástya védelmét Bálint deákra 
bízta, ak.i előbb úgy látszik a királyi kancellária írnoka volt. Â Vízibástya birtoklása igen fontos 
volt Felsnek, mert onnan ágyútűzzel mind a visegrádi, mind a Duna túlsó partján a nagymarosi 
országutat, mind pedig a dunai víziutat el lehetett zárni. Több napos kemény ostrom után 
foglalta csak el a császári fővezér. A vár őrsége, kb. 160 ember parancsnokával együtt fog
ságba esett. Fels elengedte a parasztokat, a többiből az előkelőket a várnaggyal együtt, szám
szerint 23-at, Esztergomba küldött, míg 22-őt vasban a torony újjáépítésére, 35-öt pedig gálya
rabnak hajóira, osztott be. A fellegvár azonban továbbra is Fráter György emberei kezében 
maradt.9 

Fels ezután Vácot foglalta el, majd Budát vette ostrom alá. A sikertelen ostrom után 
visszatérve a visegrádi fellegvárat akarta bevenni. A várban 250 főnyi őrség volt több várnagy 
parancsnoksága alatt. Sajnos neveiket nem ismerjük. Több napi ostrom után az őrség hajlandó 
volt feladni a várat szabad elvonulás feltétele mellett. Mivel a vár elfoglalása egyébként csak 
hosszabb idő múlva lett volna lehetséges, Fels elfogadta a feltételt, és a várőrség erre 1540. novem
ber 25-én átadta Visegrádot és elvonult.10 

Ennyit tudunk Visegrád 1540. évi sorsáról. Ki lehet tehát a felirat három kapitánya? 
Bálint deák, a Vízibástya parancsnoka nem lehetett, hiszen Fels fogságába esett. Ezért csak a 
fellegvárat feladó várnagyokra gondolhatunk. További sorsukról épp a Csonkatorony felirata 
tudósít bennünket. A várat feladó őrség úgy látszik Budára vonult, ahol az áruló kapitányokat 
Fráter György, aki már a Vácot feladó várnagy birtokait is elkoboztatta,11 a Csonkatoronyba 
záratta. így feliratunk azt is bizonyítja, hogy Fráter György az újabb budai ostrom előes
téjén ezzel a tettével is az ingadozó budai lakosság elrettentését akarta elérni, és ezért zárta a 
foglyokat a Csonkatorony pincéjébe, tehát valószínűleg a börtön legrosszabb helyére.12 

A három kapitány nem maradt sokáig rabságban, amennyiben nem pusztult el közben 
a nyirkos pincében. Ugyanis, amikor 1541 nyarán a törökök elfoglalták Budát, a Csonkatorony 
összes rabját kiengedték.13 

A többi három feliraton nem találunk évszámot, és egyéb adatok segítségével sem tudjuk 
datálni. Valószínűbb azonban, hogy ezeket már nem a magyar királyok rabjai, hanem inkább a 
török korszakban elfogott szerencsétlenek karcolhatták a falba. 

Számos leírásunk van a törökök rabságában sínylődő szegény magyarokról, és ezek közül 
nem egy a Csonkatorony rabjairól szól. Pl. a pozsonyi nemes polgár, Auer János Ferdinánd, 
aki 1664-ben volt a torony rabja, leírja mind a Csonkatornyot magát, mind a benne elzárt rabok 
nyomorát.14 

A törökök még élelmezésükkel sem nagyon törődtek, ezért elnézték nekik, hogy élelme
zésük ós ügyeik intézése végett elöljárókat válasszanak. A csonkatornyi rabok élén a gazda állott, 
volt pecsétjük (amelyen lábbilincs és a Csonkatorony szó kezdőbetűi látszottak) és papjuk is.15 

Ez a gazda tárgyalt a rabok nevében a törökökkel,16 gondoskodott az új rabokról.17 A Csonkato
ronyban és a hozzá tartozó melléképületekben18 sínylődő nagyszámú fogoly19 — többnyire szegény 
közkatona — számtalan levélben fordult váltságdíjért a magyar főurakhoz, sajnos, sokszor ered
ménytelenül.20 
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2. kép. 
György pap felirata •0& -*S;-ZI" %l&^Se^^ÍÍ^^ÍÍ Í f 4 

Ezek az éhező, sokszor reménytelen helyzetben levő rabok, akiket a piszok, és a túlzsú
foltság miatt — miként Auertől is értesülünk — járvány is tizedelt, karcolták be felirataikat 
a Csonkatorony falába. 

Különösen a következő felirat mutatja, hogy írója már nem bízik földi segítségben 
(2. kép) : 

G E 0 R G I 9 PRESBITER 
IN TE DOMINE SPERAVI 
TETRAGRAMATHON2 1 

Még, ha nem is írta volna ki nevét György pap, a két idézet azt bizonyítja, hogy írója 
papi ember volt. Az ,,In t e Domine speravi" a Te Deum kezdetű egyházi himnusz befejező részé
ből való,22 míg a Tetragramathon szóval az Istent nevezték.23 Ki volt ez a György pap, és mikor 

3. kép. 
Kolaczansky felirata 
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volt a Csonkatorony rabja, nem tudjuk. Egy György keresztnevű papot ismerünk, Szolnai Györ
gyöt, aki 1658-ban volt a Csonkatorony rabjainak a papja, de, hogy ő volt-e, aki ide karcolta 
nevét, vagy más, valószínűleg sohasem fogjuk megtudni.24 

A következő feliratunk lényegében csak egy név (3. kép) : 

'. .TINVS 
KOLACZANSKY 

A „Tinus" lehet Martinus (Márton) vagy Valentinus (Bálint) egyaránt, az igazit csak 
akkor fogjuk megtudni, ha találkozunk egy Kolaczansky nevű fogollyal okleveles kútfőink között. 
Egyelőre ismeretlen a név előttünk, valószínűleg lengyel származású ember viselte.25 

4. kép. Felirattöredék 

Az utolsó felirat csak töredék (4. kép) : 

AVDI VERBA ATEN 
DE MISTERIA VIOLATVR . . .62 

Lehetséges, hogy itt is egy egyházi szöveg töredékével állunk szemben. 
Bizonyára számtalan felirat tanúskodott a Csonkatoronyban az it t sínylődő szerencsét

len rabok szomorú sorsáról. Legnagyobb részük eltűnt immár az egykor oly hatalmas toronnyal 
együtt, mint ahogy elporladtak az itt raboskodó sokezer fogoly csontjai is. 

A régész ásója nyomán előkerült (és még feltárandó) emlékek : a vastag falmaradványok 
és a rabok feliratai azonban az okleveles és elbeszélő források mellett fontos adalékként szolgálnak 
a Csonkatorony és az abban elzárt, hazánk török elnyomói ellen küzdő végbeli vitézek szomorú 
sorsának történetéhez. 
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A. KUBINYI 

INSCRIPTIONS FAITES PAR LES PRISONNIERS DANS LA 
CSONKATORONY («TOUR MUTILÉE») DE BUDE 

Au cours des fouilles exécutées dans le 
forteresse du Bude, on a mis à jour — entre 
autres —- ce qui restait de la tour appelée 
Csonkatorony («Tour mutilée»). 

La tour est très fréquemment mentionnée 
dans les sources écrites, narratives ou docu
mentaires. Pendant le règne des rois nationaux 
hongrois, la tour a servi de prison où l'on n'a, 
dans la plupart des cas, enfermé que des 
détenus politiques et militaires. Dans les temps 
turques, on l'a également employé comme pri
son, comme il en sera encore question dans ce 
qui suit. 

Les fouilles ont mis à jour dans le mur de 
la tour quatre pierres munies d'inscriptions qui 
feront le sujet de cet article. 

La première inscription (Fig. No. 1) doit 
être considérée comme celle qui est la plus 
importante et qui offre certaines données rela
tives à l'une des époques douleureuses de 
l'histoire de la Hongrie. La date marquée sur 
la pierre est 1541, et l'inscription nous informe 
que trois capitaines ont été emprisonnés ici 
en raison de la prise de la forteresse de Vise
grád (Vichégrade). 

Vichégrade est situé au bord du Danube 
entre Budapest et Esztergom (Gran). La forte
resse était au moyen âge la résidence de pré
dilection des rois de Hongrie, voire, la saint 
couronne de Hongrie était gardée dans la 
citadelle de cette forteresse. Dans l'enceinte 
de la fortresse se trouvait — entre autres — 
l'endroit nommé Vízvár («forteresse des eaux»), 
au bord du Danube. 

Dans la première partie du XVIe siècle la 
Hongrie traversait des périodes chargées de 
crises. Le roi Louis I I est tombé en 1526 dans 
la bataille de Mohács contre les Turques, et 
sa veuve, Marie, soeur de l'empereur Charles-
Quint et de l'archiduc Ferdinand d'Autriche 
restait sans enfants. Les états hongrois ont 
élu roi Jean Szapolyai, mais la reine a réussi — 
avec un groupe des seigneurs — à élire roi 
son frère Ferdinand aussi, époux de la soeur 
de Louis IL 

Dès ce moment la lutte entre les deux 
rois était permanente. Vichégrade a aussi 
changé de maître plusieurs fois, pour être 
définitivement dominé, à part ir de 1532, par 
le roi Jean. 

Celui-ci mourut en 1540. Au moment de sa 
mort, la plus grande partie du pays, y compris 
Bude, la capitale, était dans sa possession. Son 
héritier était son fils, Jean-Sigismond âgé d'à 
peine quelques mois. 

Toutefois, dans l'entretemps les deux rois 
ont conclu un traité de paix à Nagyvárad, 
selon lequel le pays appartiendra, après la 
mort de Jean, à Ferdinand. D'autre part , 
en considération du fait que les conditions 
stipulées par Jean comme contre-valeur de son 
acceptation du traité, n'étaient pas observées 
par Ferdinand, le moine Georges, dit le Frère, 
membre de l'ordre des ermites de Saint Paul, 
et trésorier du roi Jean ne voulait pas livrer 
le pays à Ferdinand et proclama roi le fils de 
Jean, Jean-Sigismond. 

Ferdinand a envoyé son général Lenard 
Fels, contre le Frère Georges. En automne 1540, 
Fels a occupé le Vízvár (Forteresse des Eaux) 
de Vichégrade, puis il a essayé la conquête de 
la capitale, Bude. Ici toutefois il a échoué, 
par conséquent il a été contraint de retourner 
à Vichégrade, où il a investi la citadelle. Les 
défenseurs de celle-ci l'ont livré après une lutte 
de quelques jours, sous condition que la possi
bilité d'une retraite libre leur fût accordée. Les 
noms des capitaines restent inconnus. 

C'est à peu près ceci que nos sources narra
tives et documentaires nous indiquent au 
sujet de l'histoire de Vichégrade avant 1541. 
En ce qui concerne la période qui suit, la pierre 
munie d'inscriptions nous donne certains ren
seignements. Les trois capitaines ainsi que la 
garnison de la forteresse pouvaient retourner 
à Bude, où les capitaines, comme traîtres, 
furent incarcérés dans la prison de la Csonka
torony par ordre du Frère Georges. 

Ils n'y restaient probablement très long
temps, puisque en été de 1541 les Turques ont 
occupé Bude par ruse, les prisonniers de la 
tour en question furent libérés. 

Nous avons déjà mentionné que la tour 
était maintenue comme prison dans le temps 
de la domination turque. C'était les Turques 
qui y ont enfermé leur prisonniers : les soldats 
hongrois tombés en captivité. H y a beaucoup 
de données qui indiquent les horreurs de la 
vie des prisonniers y enfermés. 

La plupart des autres inscriptions datent 
probablement de la période des Turques, 
malgré le fait qu'il soit difficile d'établir des 
dates exactes. 

La deuxième inscription (Fig. N° 2) a été 
composée par un certain prêtre nommé Georges, 
qui s'adresse à Dieu par une ligne d'un hymne 
ecclésiastique qui commence par les mots Te 
Deum. 

La troisième inscription ne contient qu'un 
nom : Kolaczansky. Il s'agit probablement d'un 
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Polonais qui a peut-être combattu en Hongrie La quatrième inscription n'est qu'un frag-
comme mercenaire. ment (Fig. N° 4). Il a probablement aussi 

appartenu à un texte ecclésiastique. 

T A B L E D E S I L L U S T R A T I O N S 

Fig. I. Inscription des capitaines de Vichégrade 
Fig. 2. Inscription du prêtre Georges 
Fig. 3. Inscription de * Kolaczanszky 
Fig. 4. Un fragment 
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JELENTÉSEK 





SZ. PÓOZY KLARA — PEKÂRY TAMÁS 

HÁROM METSZET AZ AQUINCUMI LEGIOTÁBOR 
ÉSZAKI VÉDŐRENDSZERÉBEN 

/ . 1952 októberében és novemberében az óbudai Miklós út 32—40, sz. telkeken folytatott 
leletmentő ásatás során a 36. sz. alatt mintegy 60 m hosszú, nagyjában K—Ny-i irányú kutató
árokban két, részben az agyagtalajba vágott mélyedés jelentkezett, ezek egymással párhuzamosan 
futottak és irányuk alig tért el a kutatóárok irányától. Tisztázásukra készült az 1. képén II-vei 
jelölt merőleges metszet, amelyben ismét előkerült a két mélyedés. Tehát két K—Ny-i irányban 
futó árokra találtunk, az északi 55 cm-rel mélyebb, mint a tőle mintegy 6 m-rel délebbre fekvő. 
A két árokcsúcs 3,85, Щ. 4,40 m mélyre nyúlt az újkori talajszint alá. 2 és 3 m közötti mélység
ben múlt századi sírok feküdtek, a rétegek kevertségére jellemző a I I . árokban 305 cm mélyen 
talált Mária Terézia-krajcár (l t .sz. 56—176—11). A leletmentő ásatást végző munkaközösség tagjai1 

ekkor még nem tudták teljes bizonyossággal eldönteni, hogy a feltárt metszetben valójában a 
római sáncárokrendszert kell-e látni. 

A két sáncárok közül a délinek 
a betöltési anyaga 350 és 385 cm között 
az I—II. század fordulójáról származó 
kerámia, amely nem megy túl a I I . 
század 30-as, 40-es évein. A jellemző 
darabok a következők : 

Zömmel kézzel formált fekete csu
por- és urnatöredékek fésűs dísszel. Kékes
szürke edény alj töredéke, az oldalán grafi-
tozás nyomaival. Vízszintesen hornyolt vilá
gosszürke és fekete csuprok, korongolva, de 
egészen primitív kidolgozással. Finoman 
iszapolt hombártöredékek, világos téglaszín
ben (lt. sz. 55. 10. 1-11) . 

II. 1956 júniusában, ugyancsak 
a Miklós utca 36. sz. telken, az azóta 
felépült modern lakóház alapozási göd
rének nyugati oldalán vált másodszor 
láthatóvá a két sáncárok keresztmet
szete. A Szentendrei út közvetlen köze
lében feltárt profilt Szilágyi J . előzetes 
közleményében bemutatott fénykép 
szemlélteti (2. kép).2 

III. Ugyanez év szeptemberé
ben az erődrendszert tisztázó terv
ásatás során a szerzők megkísérelték 
a Miklós utca 36. sz. alatt talált árok
rendszer problémájának tisztázását. 

1. kép. A három metszet (I—III) helye a környéken eddig 
feltárt jelentősebb rómaikori maradványok között. 1. Forum ( ?). 

2. Ny-i vallumrendszer. 3. Valetudinarium. 4. Horreuni 

34 
Budapest régiségei 
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2. kép. Vallummetszet a Miklós utca 37. sz. telken 

A két párhuzamos árok irányát meghosszabbítva ásatásra alkalmas terület a Szentendrei út 40. 
sz. ház és ugyanezen út nyugati járdája közötti részen, a volt Majláth utca lebontott házai 
helyén kínálkozott (az 1. képen III-mal jelölve). I t t először egy 10 m hosszú É—D irányú kutató
árkot húztunk, amelyben valóban előkerült a fenti sáncárokrendszer déli tagja, alsó csúcsa a mai 
talajszint alatt 420 cm mélységben volt. A kutatóárok észak felé történt meghosszabbítása 
során az első csúcstól 630 cm-re, 480 cm mélységben jelentkezett a második is (5. kép). A 
két sáncárok közötti távolság és mélységkülönbség nagyjából megegyezik a Miklós utca 36. sz. 
alatt észlelttel. Tekintve, hogy ebben az új metszetben világosan látható volt, hogy a rómaikori 
vallumrendszerrel állunk szemben, továbbá az, hogy a 100 méteren belül három metszetben 
előkerült árkok összetartoznak, bebizonyosodott, hogy az aquincumi tábor egyik K—Ny-i irányú 
védőművét találtuk meg. 

A következő kérdés most már az, hogyan viszonylik egymáshoz a két párhuzamos árok. 
Szilágyi J . előzetes közlésében joggal veti fel a kérdést : a meghatározása szerint I . századi 
„kettős sáncárok" két tagja valóban összetartozott-e?3 A kérdést teljes biztonsággal az döntené 
el, ha az egyik sáncárok fölött olyan bedöngölési (töltési) réteg mutatkoznék, amelyet a másik 
árok beásási vonala megszakít. Sajnos azonban az újabbkori zavarás, amelynek a táborfal alapo
zásának helye is áldozatul esett, csak a mélyebben fekvő sáncárkok legalsó részét hagyta érin
tetlenül. A helyzet hasonló mindhárom tárgyalt metszetünkben, könnyen lehet, hogy a további 
kutatás során sem fog kedvezőbb rétegrajz mutatkozni, annál is kevésbé, mert az északi táborfal 
vonalában — Óbuda beépítettsége miatt — már meglehetősen kevés hely kínálkozik kutatásra. 

A felvetett probléma megoldását tehát más meggondolások alapján kell keresni: 1. Kettős 
sáncárokkal ellátott legiotáboroknál a falhoz közelebb eső árok szokott mélyebb lenni,4 bár ennek 
ellenkezője is előfordulhat.5 Az Aquincumhoz legközelebb fekvő brigetiói táborban Paulo vies csak egy 
sáncárkot figyelt meg,6 az újabb kutatások azonban itt is kettős árkot mutat tak ki, ahol szintén 
a falhoz közelebbi volt mélyebb.7 Ha a Miklós és Szentendrei úton talált két árok összetartoznék, 
akkor az aquincumi védmű az általánosabb, gyakoribb képtől eltérő, fordított rendszert képviselné. 
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3. kép. Az É-i sáncárok metszete a Szentendrei 
út 40. sz. előtt 

— 2. A Szentendrei úti metszetben jól meg 
lehetett figyelni, hogy a déli árok alsó részé
nek betöltésében főként kerámia- és üveg
töredékek voltak, és csak elvétve fordult 
elő építőanyag : kő- és téglatöredék, míg 
az északiban fordított volt a helyzet. Tekint
ve, hogy sáncárok mellett más építmény, 
mint táborfal, nem állhatott, egyidőben 
használt kettős árok esetében feltétlenül a 
déliben kellett volna a falból lehullott kő- és 
téglatörmeléket találnunk, hiszen egy ostrom 
során a leomló darabok a falhoz közelebb 
fekvő árokba gurulnak bele, másrészt az ost
rom utáni táborfal-áthelyezéskor a használ
hatatlan bontásanyagot a feltöltendő árokba 
dobálják. Viszont a déli ároknak éppen az 
északi oldalán van csak egy kis kőtörmelékes 
betöltési réteg (4. kép). — 3. A két árok 
felhagyása között időbeli különbséget tételez
hetünk fel, amennyiben a déli sáncárok legmélyebb részének anyaga (kerámia) nem terjed túl 
a I I . század első felén, az északi árok 4 m alatti töltésanyaga viszont valamivel későbbi idő
ből származik. A következőkben a feltöltési anyag jellemző darabjainak rövid leírását adjuk : 

A déli sáncárok leletei 320 cm mélység
től a csúcsig : Lapos tál fenékrésze, finoman isza
polt, téglaszínű, belül barnás, narancsszínű mázzal 
(lt. sz. 55 —1 — 77).8 Galléros peremű tál töredéke 
narancsszínű finom mázzal (55 — 1 — 79). Öblös 
edény oldaltöredéke, nyersszínű, kívül narancsszínű 
mázzal (55 —1 — 78).9 Amphora oldaltöredékei, vas
tagfalú, finoman iszapolt, téglaszínű, kívül fehér 
firnisszel bevonva (55 — 1 — 82). Vékonyfalú szürke 
edény oldaltöredókei (55 — 1 — 86). Finoman iszapolt 
szürke edény kis oldaltöredéke vörös festéssel 
(55 — 1 —85). — Ez a legmélyebben talált kerámia
anyag nem tehető a II . század első évtizedeinél 
későbbre. 

340 cm körüli mélységben és valamivel 
efölött : Átégett Antoninus Pius (138 —161)-érem 
(55 — 1 — 75). Terra sigillata-töredék, korai időre 
valló mázzal ( 5 5 - 1 - 5 2 ) . 1 0 Drag. 33-as 
sigillata- edény töredéke (55 — 1—50 és 51). 
Hombár oldaltöredékei, finoman iszapolva, jól ki
égetve, rózsaszínű, egy csiszolt, egy mat t csíko-
zású felülettel (55 — 1 — 61). Amphora oldaltöre
dékei korongolás nyomaival (55 —1 —56-tól 60-ig). 
Szürke csupor szívalakú profilú peremtöredéke, 
vékonyfalú (55 — 1 — 66). Fekete, durván 
iszapolt urna oldaltöredéke, ,,seprős"j dísszel 
(55 — 1 — 64 és 70). Oldaltöredék, belül téglaszínű, 
kívül vörösre festett, vízszintes, fekete ecsetvoná
sokkal (55 — 1 — 53). Drag. 30-as szigillata-oldal-

4. kép. A D-i sáncárok metszete a Szentendrei 
út 40. sz. előtt 
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töredék gladiátor vagy harcos ábrázolásával, vsz. rheinzaberni ( 5 5 - 1 —l).11 Kis kopott reliefdíszes szigillata-
töredék, dél-galliai ( 5 5 - 1 - 2 3 ) . Drag. 38-as galléros peremű szigillata-töredék, dél-galliai ( 5 5 - 1 - 1 2 ) . 1 2 Vé
konyfalú, vörösre festett pohár oldaltöredéke, homokszemekkel beszórva ( 5 5 - 1 - 3 1 ) . Hombár peremrésze, 
finoman iszapolt, rószaszínű ( 5 5 - 1 - 2 2 ) . 1 3 Oldaltöredék, finoman iszapolt, belül rózsaszín, kívül firnisszel 
bevonva, egy csiszolt, egy sima csíkkal ( 5 5 - 1 - 3 ) . Szürke urna oldaltöredéke, durva, rosszul iszapolt, belül 
textilnyomok ( 5 5 - 1 - 1 5 ) . Fekete, vékonyfalú csuprok oldaltöredékei, szívalakú profilú peremmel, tojásdad 
edénytes t t e l (55-1-37 és 38). Fekete, vékonyfalú, durván iszapolt edény oldaltöredéke, kívül seprős dísszel 
(55— 1—40).14 Rózsaszínű amphora oldaltöredéke, kívül erősen bordázott, érdes, csillámos felületű ( 5 5 - 1 - 2 0 ) . 
Vas- és bronzdarabok, állati csontok. 

Az északi sáncárok leletei: Legalul, 480-485 cm mélységben jellegtelen szürke kerámiatöredékek, 
állatcsontok, és egy faragott márványlap, vsz. felirat sima kerettöredéke ( 5 5 - 1 - 1 1 0 ) . 

Efölött, 480 cm mélységig : szürke füles kancsó darabjai ( 5 5 - 1 - 9 2 ) . Behúzott peremű tál töredéke 
(55 - 1 - 96). Téglaszínű amphora füldarabja ( 5 5 - 1 - 103). Rheinzaberni vagy westerndorfi szigillata töredéke, 

[mumm 

5. kép. Metszet az É-i vallumrendszerröl 

futó állatalakkal (55 — 1 — 104). Fekete főzőfazék peremrésze (55 — 1 — 95). A leírt anyag a II—III. század 
fordulójára utal. 

Még feljebb, 345 cm mélységben : Vaskos töredékei (55 — 1 — 87 és 88). Falazótégla része bélyeg
töredékkel ( 5 5 - 1 - 8 9 ) . 1 6 

Az eddigiek arra mutatnak, hogy a két sáncárok nem egyidejű, és hogy a délit a I I . század 
közepe táján, az északit talán a I I I . század elején tömték be. A sáncárok keletkezésének idejére 
vonatkozóan szintén vannak támpontok. A mellékelt metszetrajzon is világosan látható, hogy 
nemcsak az érintetlen agyagtalajba vágták be ezeket, hanem átszelték megásásukkor a mai 
talajszint alatt 250—350 cm mélységben fennmaradt római kultúrréteget is. Ezt a réteget, amely 
a sáncárok terminus post quem-ét adja, a leletek a I I . század elejére keltezik. 

Téglaszínű kancsó, enyhén kihajló perem fölé ívelő füllel, jól kiégetett durva agyagból (lt. sz. 54 — 
19 — 2). Nagy amphora oldaltöredéke, laposan bordázott oldallal (54 — 19 — 15). Űn. Resatus-táltöredékek, 
fogaskarcolásos díszítéssel ( 54 -19 — 1 és 4).16 Drag. 37-es típusú szigillata utánzata, kopott festéssel ( 5 4 -
19 —16).17 Kis szigillata-töredék, amelynek máza biztosan nem I. századi (54 — 19 — 17). 

összefoglalókig megállapíthatjuk, hogy a két sáncárok egyike sem keletkezhetett az I . 
század végénél korábban. Előbb a délit készíthették el, amely a kőtörmelék hiánya miatt esetleg 
palánk- és földfalú táborhoz tartozott. Ezt az árkot néhány évtized múlva betömték, és talán 
csak ekkor ásták meg a mélyebb északit, amelyhez, a törmelékanyag tanúsága szerint, már minden 
bizonnyal kőből épült táborfal tartozott. A fal, illetőleg valószínűleg falak helyét a mélyre lenyúló 
újkori bolygatás (sírok) eltüntette. A második, északi sáncárok felhagyásának és betömésének 
idejét feltételesen a I I I . század első felére határozzuk meg, megjegyezve, hogy a betöltési anyag 
természetszerűleg csak terminus post quem-et nyújt. A terepviszonyok adta nehézségek ellenére 
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reméljük, hogy az itt részben hipotetikus kép helyébe hamarosan végleges lép majd a további 
ásatások során. 

Az aquincumi tábor fekvésének és kiterjedésének kérdését több évtized kutatásai 
sem tisztázták. Óbudán az ásatások során több ponton figyelték meg az erődrendszer nyo
mát, minthogy azonban évszázadok során a tábort több ízben bővítették, átépítették, sőt 
át is helyezték, az említett metszetekből nem sikerült összefüggő topográfiai képet konst
ruálni. 

A táborkutatást jelentős lépéssel vitte előre 1951-ben Szilágyi J . és Barkóczi L. 
tervásatása, amely több metszettel tár ta fel a legiotábor Domitianus korában megépített 
nyugati erődfalát. A további kutatások feladata lesz tisztázni azt a kérdést is, hogy a fent leírt 
E-i sáncárkok milyen viszonyban állnak a Domitianus korában megépített Ny-i tábórfallal, 
amelyet nyomokban a Kerék és Ék utcákban tár tak fel.18 

J E G Y Z E T E K 

1 Szilágyi J., Radnóti A., Sz. Póczy K., Kiss Á. 
2 Szilágyi J".: Antik Tanulmányok 2 (1955) 93. 

old., 1. kép. 
3 Uo. 94. Az azonos szerzőtől 1956-ban megjelent 

„Aquincum" c. könyv 24. oldalán azonban „I. szá
zadi táborerődítmény északi kettős sáncárokrend
szere" olvasható. 

4 Jó példák : Law — Beiart, Vindonissa, Basel 1935, 
4 — 5. t. és 16. kk. old., analógiákkal ; Emona : J. 
Sasel, Arh. Vestnik 4 (1953) 296-297 . old., 2. rajz 
és uő. : Vodnik po Emoni (1955) 15 — h a n g y á n a 
két árok egyidőben volt használatban. 

5 Lauriacum : M. Groller: RLiÖ 7 (1906) 17. old., 
5. kép, 21. old., 8. kép — ahol szintén kérdéses, hogy 
egyidősek-e a sáncárkok ; Vetera — Xanten : H. Lehner: 
BJ 119 (1910) 237. kk., XV. t. (ez viszont korai, 
Claudius — Nero-i időből). 

6 Laur . Aq. I I (1941) 160-161 . 
7 Barkóczi L. szíves szóbeli közlése. 
8 Nagy L.: Arch. Ért . (1942) 168, ezt a típust az I. 

század végére keltezi. 
9 Uő. : Bud. Rég. XJJI. köt. Bp. 1943. 

10 W. Ludovici, V. Stempelnamen u. Stempel
bilder röm. Töpfer Legionsziegel-Stempel. Formen 
von Sigillata u. a. Gefäßen aus meiner Ausgrabun
gen im Rheinzabern. 1901 — 1914. 

11 Uo. 42, M 166. BFA, PRIMI, COM. 
12 Uo. 288. Sm. 
13 Barkóczi L. — Bonis É. : Acta Arch. Hung. 

4 (1954) 27. kép 20, az I - I I . századból. 
14 Barkóczi-Bonis i. h. 19. kép 13 ; az analógia 

a I I . század elejére keltezhető. — Thomas E. : Acta 
Arch. Hung. 6 (1955) 116. 

15 Ugyanilyen típusú téglabélyeg eddig csak a 
Flórián téri katonai fürdőből került elő : Szilágyi J. : 
Diss. Pann. II, 1. 26. old., V. t. 23, amelynek építését 
Nagy L. a I I . század első felére teszi : Budapest 
története. 1/2. köt. Bp. 1942, 540. 

16 Datálásához : Nagy L., Az óbudai ókeresztény 
cella trichora a Raktár utcában. Bp. 1931, 54 és 
Budapest története. . . 627 : I—II. század fordulója. 

17 Nagy L., Laur. Aqu. (Diss. Pann. I I . 11.) 204. 
és 5. kép. 

18 Szilágyi J'. : Antik Tanulmányok 2 (1955) 92. 



KLÁRA SZ. PÖCZY—T. PEKÁRY 

DREI SCHNITTE IM NÖRDLICHEN VERTEIDIGUNGSSYSTEM 
DES LEGIONSLAGERS IN AQUINCUM 

Selbst nach mehreren Jahrzehnte langen 
Forschungen ist es nicht gelungen, die Frage 
hinsichtlich der Lage und der Ausbreitung 
des Lagers von Aquincum zu klären. In 
Óbuda wurden an verschiedenen Stellen Über
reste eines Befestigungssystems festgestellt, 
da aber im Laufe der Jahrhunderte das Lager 
mehrmals erweitert, umgebaut, sogar verlegt 
wurde, vermochte man nicht aus den er
wähnten Schnitten ein zusammenhängendes 
Situationsbild zu konstruieren. 

Im Jahre 1951 brachte die planvolle Gra
bung von J. Szilágyi und L. Barkóczi die 
Lagerforschung einen bedeutenden Schritt 
vorwärts, es wurde namentlich mit Hilfe 
mehrerer Schnitte die in der Zeit des Domitian 
erbaute westliche Befestigungsmauer des 
Legionslagers aufgedeckt (AÉ 1952/2). 

Vorliegende Arbeit berichtet über neuere 
Resultate. Während der Jahre von 1952—1956 
gelang es uns, durch drei Schnitte einen Ab
schnitt des im 2. Jahrhundert ausgebauten 
Verteidigungssystems klarzustellen. Hinsicht
lich des mit einem doppelten Wallgraben 
versehenen Schanzwerksystems stellt sich nun 
die Frage, ob die beiden Wallgräben tatsäch
lich zusammengehört haben. Nach unseren 
Beobachtungen dürfte keiner der Wallgräben 
vor den 10—30er Jahren des 2. Jahrhunderts 

entstanden sein. Wahrscheinlich hat man 
zuerst den südlichen Graben gebaut, der einige 
Jahrzehnte später zugeschüttet wurde, und 
erst dann ist wohl der tiefere, nördliche 
Festungsgraben entstanden, zu dem, nach 
Zeugnis des Trümmerschuttes, sicherlich schon 
eine aus Stein errichtete Mauer gehört hat. 
Tiefdringende neuzeitliche Aufwühlungen des 
Terrains (Gräber aus dem 17.—19. Jahrhun
dert) haben die Stellen, an denen sich die 
Mauer bzw. Mauern befanden, zerstört. Die 
Zeit, in der der zweite nördliche Wallgraben 
aufgegeben und zugeschüttet wurde, setzen 
wir mit Vorbehalt in die erste Hälfte des 3. 
Jahrhunderts , mit der Bemerkung, dass der 
datierende Wert des Verschüttungsmaterials 
naturgemäss nur als terminus post quem mit 
in Betracht gezogen werden kann. 

Trotz den durch die Geländerverhältnisse 
äusserst erschwerten Umständen hoffen wir, 
dass anstelle des noch zum Teil hypothetischen 
Bildes, infolge weiterer Ausgrabungen bal
digst ausschlaggebende Beweise erbracht wer
den können. Diese werden auch die Frage 
entscheiden, in welchem Zusammenhang die 
oben beschriebenen Wallgräben mit den in 
der Kerék- und Ékgassen freigelegten west
lichen Lagermauerüberresten stehen. 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 

Abb. 1. Die Stelle der drei Schnitte (I—III) unter 
den bisher erschlossenen bedeutenderen Über- Abb. 
resten aus der Römerzeit. 1. Forum (?). 2. 
Westliches Befestigungssystem. 3. Valetudina- Abb. 
rium. 4. Horreum 

stück Miklósgasse 36 
3. Schnitt des nördlichen Wallgrabens vor 
dem Haus Szentendrei Strasse 40 
4. Schnitt des südlichen Wallgrabens vor dem 
Haus Szentendrei Strasse 40 

Abb. 2. Schnitt der Befestigung auf dem Grund- Abb. 5. Schnitt des nördlichen Befestigungssystems 
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LENKEI MÁRIA 

KÉSŐRÓMAI TEMETŐRÉSZLET 
AZ EMESE UTCÁBAN 

1955 decemberében és 1956 január
jában Óbudán az Újlaki-téglagyár volt 
szemétlerakodó helyén az SZTK rendelő
intézet építkezése közben római sírok és 
épületmaradványok kerültek elő. A lelet
mentést a Budapesti Történeti Múzeum 
Régészeti Osztálya végezte. 

Az építkezés alapozási munkálatai 
négy szelvényben folytak. Az itt ismer
tetet t temetőrészlet azokat a sírokat fog
lalja magában, amelyek ezen szelvények
ben kerültek elő (1 — 2. kép). 

Feltételezhető, hogy az építkezés 
területén még több sír rejtőzik a föld alatt, 
de ezek feltárására nem volt lehetőség.1 1. kép 

Mivel a terület évtizedeken ke
resztül szemétlerakodó hely volt, a sírok mélyen kerültek elő, hiszen még a régebbi modern 
szint eléréséhez is nagy földtömeg eltávolítása volt szükséges. A római nívó az épületmarad
ványok fekvéséből és padlószintjéből volt megállapítható. A sírok a római szint alatt l1/^—2 
m-nyire helyezkedtek el, az épületeken kívül. Az épületek az aquincumi katonavároshoz tartozó 
canabae részei voltak. Ez a temetkezés megtörténtekor még lakott terület volt. Az épületek 
pusztulását Nagy Tibor a IV. század elejére helyezi. 

A leletmentés folyamán ezen a helyen tizenhárom sír került elő. Ezek közül négy téglasír 
volt, nagy tegulákkal kirakott fenékrésszel, oldallapokkal, s nyeregtetős megoldással lefedve. 
A többi sír simán agyagba volt vágva. Tájolásuk nagyjából észak—déli, kisebb eltérések mutat
koznak mind nyugat, mind kelet felé. A fej azonban mindig az északhoz közelebb eső részen 
helyezkedett el. A csontvázak nyújtottak, a karok a mellen vagy hason voltak keresztbefektetve. 
Egy kivétel mutatkozik a tájolás és fektetés tekintetében a 6. sír esetében. Ebben egy 16--17 
éves nő zsugorított csontváza feküdt fejjel nyugatnak. 

Hasonló jelenséggel találkozunk a Bécsi út 166. sz. alatti Bohn-téglagyár területén előkerült 
temetőrészletben. I t t szintén csupa nyújtott csontváz között is egy zsugorított fiatalkorúnak a 
sírja bontotta meg a kép egységét.2 

Az Emese utcai csontvázas sírok sorát egy hamvasztásos temetkezés szakítja meg (7. sír). 
Korban azonban ez is beillik a csontvázasak sorába. A korsó, amelyben a hamvak és a kalcinált 
csontok voltak (3, 6. kép) helyi készítmény, az aquincumi Schütz-vendéglő mellett talált fazekas
műhely gyártmányainak formáival azonos. Ez a műhely a I I I . század közepéig működött.3 A korsó 
anyaga ennek a műhelynek a darabjaitól eltérő nyers, világos színű, amely egy újjászervezett 
műhely létezése mellett bizonyít. Ennek korát tehát a I I I . század második felére tehetjük. 

A tizenhárom előkerült sír közül ötben találtunk mellékleleteket.4 Ezek között szerepelnek 
agyagedények, üvegedények, bronzékszerek s egy vasládika. A melléklet nélküli sírok aránylag 
nagy száma az ide temetkező lakosság anyagi jólétének hiányosságát bizonyítja. 
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2. kép 



3. kép 
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4. kép. 

Az itt talált mellékletek közül azokat emeljük ki, amelyek más későrómai sírokban elő
került leletekkel mutatnak rokonságot s így az Emese utcai temető kormeghatározását megadják. 

A 2. sírban talált szoptatós üvegedényke (5. képes 3. kép 2) típusa már több más helyen 
is előfordult Aquincumban. Hampel az ún. Raktár-réten egy Hadrianus-éremmel datált ólom-
koporsós gyermeksírban talált ilyet. Szerinte ez a forma a I I I . században vált gyakorivá,5 Vessberg6 

szerint a szoptatósüvegek használata nem megy túl a I I I . századon. Radnóti azonban Intercisából 
Severus Alexander-éremmel meghatározott sírban ismertet hasonlót.7 Használatuk tehát a I I I . 
században még bizonyított, sot Paulovics Kisárpáson Urbs-éremmel datált sírból említ ilyet.8 

Üvegedényekben volt gazdag a 9. sír. Az egyik gömbtestű üvegpalack (7. kép és 3. kép 3), 
amely elég vastag falú és zöldes színű, Radnóti újabb kutatásai alapján feltehetően a I I I . század
ban újra működő aquileai gyárak egyikének készítménye.9 Hasonlókkal találkozunk Intercisában10 

és Brigetióban,11 valamint az aquincumi katonaváros területén feltárt Kiscelli utcai sírok egyikében 
is, amely IV. századi.12 

Ugyancsak vastag falú, zöldes színű egy hengeres szalagfüles üvegkorsó is (9. kép és 3. kép 5). 
Anyaga megegyezik a gömbtestű üvegpalackéval, feltehetően egy üveghuta készítménye mind
kettő. Csalog Mucsfáról hasonló korsót említ két füllel.13 A mucsfai sír a IV. század első feléből 
származik. 

A sírban még egy itáliai készítmény volt, egy kis lencsetestű balzamárium, amely vékony 
falú és zöldes színű (3. kép 6). 

Egy másik balzamárium barnás színű (3. kép 7), igen hasonló ahhoz amelyet Sági mutat 
be egy intercisai I I I . századi sírból.14 

Igen gyakori melléklete a későrómai síroknak a félgömbös testű üvegpohár (10. kép és 3. 
kép 8). Vessberg ismerteti a típust, de zöldes anyaga után ítélve ez helyi készítmény lehet.15 Paulo
vics Ószőnyből említ hasonlót.16 

A sírban talált agyagpohár töredéke megegyezik azzal a formával, amelyet Schober az 
Au am Leithaberg-i temetőből ismertet egy félgömbös testű üvegpohárral együtt. Ennek a temető
résznek korát — részben az agyagpohár alapján — a III—IV. század fordulójára teszi (3. kép 9).17 

A 8. sírban előkerült korsó az Emese utcai sírok korhatározása szempontjából hasonló 
fontossággal bír. Ugyanaz a műhely készíthette, mint a már előbb említett hamvasztásos sír 
agyagkorsóját (3. kép 1). 
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5. kép 6. kép 

7. kép 8. kép 
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A 11. sírban előkerült töredékes agyagtál (3. kép 11) párhuzamát Intercisában találjuk 
meg. Sági korát a I I I . század második felére helyezi.18 

A 12. sírban talált hagymafejes bronzfibula szinte elmaradhatatlan kelléke a későrómai 
temetőknek. Típusa egyszerű, igen gyakori.19 

A leletek tehát kronológiailag a sírokat a I I I . század végére, IV. század elejére határoz
zák meg. 

Ez a terület topográfiailag közel fekszik az Aquincumból Brigetióba vezető útvonalhoz. 
Az Emese utca összeköti a Vörösvári utat a Bécsi úttal. Keresztülszeli az Újlaki-téglagyár egy 
régebben felhagyott területét. A közvetlenül a katonai táborhoz csatlakozó canabae erre a terü
letre is kiterjedt, ez volt legészakibb része, amit az épületmaradványok is bizonyítanak. 

A Bécsi úton végig római sírok helyezkednek el. A 98. sz. ház telkén épületmaradványok 
között kisebb sírépítmény állott. Téglasírok is kerültek elő, amelyeknek építésénél a szomszédos 
I I I . századi temetőrósz szarkofágjainak kőlapjait is felhasználták.20 Gazdag sírok láttak napvilágot 
a volt Victoria-téglagyár területén ; 1881-ben itt szarkofágok is kerültek elő.21 Az Űjlaki-tégla-
gyárban 1882-ben sírhoz tartozó domborműves kőlap bukkant elő.22 A Bécsi út 102. sz. ház telke 
alatt igen gazdag sír feküdt, sok aranyékszerrel, amely ezen a területen a IV. századi temetkezést 
bizonyítja.23 Került elő innen egy szarkofág is, amelyben M. Aurelius Stratonicus a leg I AD 
katonája volt eltemetve. Minthogy a halott nem az aquincumi, hanem a másik pannóniai, a bri-
getiói legio katonája, a I I I . század elején történt a temetkezés, a területet tehát akkor vették 
temető céljaira használatba.24 A Bohn-téglagyár területén előkerült sírokat már említettük a 
zsugorított csontvázzal kapcsolatban. Szilágyi ezt a temetőrészt is a katonai coloniához tarto
zónak véli.25 

Az Emese utcai sírok újabb adatokat szolgáltatnak az Aquincumi katonaváros temet
kezéséhez. Ez a részlet topográf iailag is és kronológiailag is beleillik az eddig felkutatott és ismer
tetett temetőrészek sorába. 

A sírok korát a mellékletek és a topográfiai helyzet alapján a I I I . század végére, IV. 
század elejére tehetjük. 

9. kéj) 10. kép 
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J E G Y Z E T E K 
1 I t t köszönj ük meg Nagy Tibornak az anyag 

átengedését. 
2 Szilágyi J.: Bud. Rég. XV'. köt. Bp. 1950, 311. 
3 Sz. Póezy Klára szíves közlése alapján. 
4 Sírleírások : 
1. sír, téglasír az első szelvényben ÉK —DNy 

irányú, a munkások szétrombolták. 
2. sír, agyagba ásott, nagyobb része az első szel

vény északkeleti fala alá húzódott. ÉK —DNy irányú, 
a csontváz nem volt megmenthető, de a mellékletek 
alapján gyermekcsontváz lehetett. 

Mellékletek : 
1. Vasládika maradványa szegecsnyomokkal, a 

szelvény metszetében megfigyelhető méretei : sz. : 
75 cm, m. : 25 cm (3. kép 1). 

2. Szoptatós üvegedényke, erősen kihajló perem
mel, hengeres nyakkal, alul kiszélesedő csőrös vég
ződéssel. Zöldes áttetsző színű. Méretei : m. : 7,5 cm, 
szá. : 4 cm, tá. : 2 cm (5. kép és 3. kép 2). 

3. sír, agyagba ásott, szintén a szelvény fala alatt 
feküdt, néhány csontdarab volt megmenthető. 

4. sír, agyagba ásott, iránya az ÉNy —DK-itől 
20 fokkal eltér nyugat felé. A csontváz a medencétől 
lefelé a szelvény fala alá húzódott. 

5. sír, agyagba ásott, a harmadik szelvényben 
került elő. Iránya ÉK —DNy. 

6. sír, agyagba ásott, a negyedik szelvényben 
került elő, Ny —K irányú, 16 — 17 éves nő zsugorított 
csontváza. 

7. sír, Hamvasztásos sír, a hamvak és kalcinált 
csontok agyagkorsóban voltak. A korsó vágott 
szájperemú, amely hullámosan megy át lefelé a hen
geres nyakrészbe. Teste körte alakúan kiszélesedik, 
alul összeszűkül s keskeny gyűrűs talpon áll. Hornyolt 
szalagfüle a perem alól a vállig fut. Világos nyers -
színű, enyhén szemcsés felülettel. Méretei : m. : 30 cm, 
szá. : 8 cm, tá. : 8,2 cm (6, 3. kép). 

8. sír, téglasír egyszerű nyeregtetős lefedéssel, 
25 — 30 év körüli nő nyújtott csontvázával a negyedik 
szelvényben. Iránya az É—D-itől 10 fokkal tér el 
nyugat felé. 

Mellékletek : 
1. Agyagkorsó kör tealakú testtel, vállán fül 

nyomaival. Világos nyers színű. Méretei : mérhető 
m. : 17 cm, tá. : 4 cm (3. kép 1). 

2. Traianus igen kopott ezüst dénárja. 
3. Két darab világoszöld, gerezdéit gömbös üveg

paszta gyöngy, az egyik vascsatra ( ?) vagy fibulára ( ?) 
tapadva. Méretei : m. : 1,2 cm, á. : 0,7 cm (3. kép 3). 

9. sír, téglasír, alul, felül, oldalt téglával kirakva 
a negyedik szelvényben. Iránya az É —D-itől 20 fok
kal tér el kelet felé. 55 — 60 év körüli felhúzott lábú, 
oldalán fekvő bolygatott női csontváz. 

Mellékletek : 
1. Két darab, vékony bronzhuzalból hajlított, 

nyitott tűhegyes végű karperec. Méreteik : á. : 8,5 cm, 
7 cm (3. kép 1). 

2. Bronzgyűrű, feje gömbölyített, amelyet két-
oldalról egy-egy cseppalakú tag fog közre. Á. : 2,5 cm 
(3. kép 2). 

3. Üvegpalack kihajló szájperemmel (hiányos) 
hengeres, lefelé kissé szélesedő nyakkal, gömbalakú 
testtel. Vastag zöld üveg, átlátszó. Méretei : mérhető 
m. : 14,5 cm, szá.: 2 cm, tá. : 2,5 cm (7. kép és 3.kép 3). 

4. Üvegpalack, töredékes, kihajló szájperemű, 
lefelé szélesedő hengeres nyakú gömböstestű. Fala 
igen vékony, sárgás színű. Méretei : m. : 12 cm, szá. : 
4,5 cm, tá. : 3,5 cm (8. kép ég 3. kép 4). 

5. Üvegkorsó, kihajló szájperemmel, lefelé szé
lesedő nyakkal, felül szélesebb hengeres testtel. 
Hornyolt szalagfüle a perem alól indul a perem 
vonaláig felfelé, majd függőlegesen fut le a vállra. 
Méretei : m. : 17,2 cm, szá. : 5,3 cm, tá. : 5,5 cm 
(9. kép és 3. kép 5). 

6. Lencsetestű balzamárium, hengeres nyaka fel
felé hiányos. Igen vékonyfalú, kissé zöldes. Méretei : 
mérhető m. : 5,7 cm, tá. : 6,5 cm (3. kép 6). 

7. Balzamárium, kihajló szájperemmel, hosszí
tott gömbös testtel, hiányos. Igen vékonyfalú barnás 
színű, pereme tejfehér. Méretei : mérhető m. : 6,3 cm, 
szá. : 1,8 cm, tá. : 3 cm (3. kép 7). 

8. Félgömbös testű üvegpohár, vágott szájperem
mel. Zöldes, átlátszó. Méretei: m. : 7,5 cm, szá. : 
9,2 cm, tá. : 3 cm (10. kép és 3. kép 8). 

9. Agyagpohár aljának töredéke, gömböstestű, 
kissé hengeres aljú. Hasán fül nyoma. Szürke, elég 
durva munka. Méretei : mérhető m. : 9,5 cm, tá. : 
5 cm (3. kép 9). 

10. sír, agyagbaásott, a negyedik szelvényben, 
20 — 21 éves férfi csontváza, iránya az É—D-itől 10 
fokkal tér el kelet felé. 

11. sír, a harmadik szelvény déli külső sarka 
mellett a munkások az árok oldalából agyagedényt 
szedtek ki, amely valószínűleg sírhoz tartozott. 
Agyagtál alsó részének töredéke, kihajló szájperemű, 
hiányos, lefelé kúposán elkeskenyedő. Szürke, meg
lehetősen durva anyag. Méretei : m. : 8,5 cm, szá. : 
kb. 13 cm, tá. : 5 cm (3. kép). 

12. sír, pilléralapozásnál került elő az alaprajzon 
feltüntetett szelvényektől nyugatra. Jó állapotban 
levő téglasír, iránya ÉK —DNy, 50 év körüli nő 
csontváza. 

Melléklete : Hagymafejes bronzfibula, kereszt-
tagja mindkét végén erősen rovátkolt, kengyele ta
golt, ókalakokkal díszített. Lába ékalakú bevágásokkal 
osztott, szélén egy-egy pontkör helyezkedik el. Tű-
szerkezete egyszerű csuklós, tűje vas. Méretei : h. : 
7 cm, sz. : 5 cm, m. : 2,2 cm (3. kép). 

13. sír, a második szelvényben előkerült feliratos 
kőtáblához tartozhatott az urnasír. (A kőtábla publi
kációját Nagy Tibor fogja elkészíteni.) 

5 HampelJ. : Bud. Rég. III . köt. Bp. 1891, 57, 59. 
6 0. Vessberg, Roman Glass in Cyprus. Opúscula 

Archaeologica VII, Lund (1952) 148. old., X. t. 1 - 2 , 
XX.. t. 4 - 5 . 

7 Ezen a helyen mondunk köszönetet Radnóti 
Aladárnak, hogy lehetővé te t te a sajtó alatt levő 
Intercisa H. kötetébe való betekintést. Szíves szó
beli közlése is nagy segítséget jelentett a továbbiak 
során előforduló üveganyag meghatározásához. 
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8 Paulovics I. : Arch. Ért . XLI (1927) 199. old., 
99. kép. 

9 Intercisa. I I . köt. Bp. 1957. 
10 Paulovics I. : Arch. Hung. I I . 60. old., X X H I -

XXIV. sir. 
11Paulovics I.: Arch. Ért. XLI (1927) 197. old., 

9 3 - 9 4 . kép. 
12 Sz. Póczy K.: Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 

63, 71. 
13Csalog J . : Arch. Ért. II (1941) 99. old., 

XXIII . t. 
14 Intercisa. I. köt. Bp. 1954, 63. old., XXII. t. 10. 
15 Vessberg i. m. I. t. 25. 
16 Paulovics utóbb i. h. 197. old., 91. kép. 

17 A. Schober: Jhft. d. Österr. Arch. Inst. XVH 
(1914) 250. kk., 187. kép. 

18 Intercisa. I. köt. 46. old., XIX. t. 7. 
19Patek E.: Diss. Pann. H. 19. XXVII. t. 5. 
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374. 
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'NAGT EMESE 

A KÖZÉPKORI GERCSE KÖZSÉG TEMPLOMA 

Budapest középkori történetének vizsgálatához hozzátartozik a környező falvak tanul
mányozása is. Hozzátartozik nemcsak azért, mert ezek a falvak a mai főváros közigazgatási 
területéhez tartoznak, de azért is, mert a középkori város élete elválaszthatatlan a környező 
települések életétől : a vár és város szoros gazdasági kapcsolatban állott a környező falvakkal, 
a budai polgárságnak birtokai voltak a környéken s adataink vannak arra, hogy az egyes falvak 
lakossága sokszor évszázadokon keresztül ugyanazokkal a szolgáltatásokkal járult az udvar
tartás, illetve a város fenntartásához. De nélkülözhetetlen Budapest környékének topográfiai 
vizsgálatai szempontjából is, mert — mint pl. a jelenlegi kutatásainknál is — az egyes kisebb 
falvak emlékeinek feldolgozása magáról a városról szóló ismereteinket is bővítheti. Gercse 
község pontos helyének tisztázása pl. a középkori Óbuda határainak problémáját világítja meg. 

A mai Hidegkút határában, a jelenlegi városbeosztás szerint Budapest I I . kerületében, a 
Csúcshegy és Viharhegy közötti nyereg lejtőjén levő szántóföld közepén keletéit templom romjai 
állanak (1 .kép). Felületes rátekintéssel a templom homlokzatán levő barokk stukkómaradványok 
és 1774-es évszám, valamint a barokk-korban is elképzelhető alaprajz után ítélve a XVIII . szá
zadinak is vélhetnénk, de bizonyos jelekből — falelválásokból, elfalazásokból, különféle falra
kásokból, valamint a környező szántóföldön nagyobb mennyiségben előkerült középkori cse
réptöredékekből — arra lehet következtetni, hogy korábbi épület átalakításáról van szó. 

Az épülettel kapcsolatban felmerült problémák tisztázására 1956. május 21 és június 
13 között ásatásokat folytattunk.1 Az ásatás megkezdése idején a helyszínen a következő volt 
a helyzet : 

A templomrom falai igen sok helyen majdnem teljes magasságukban fennmaradtak. 
A torony nélküli nyugati homlokzat oromfala majdnem teljes egészében áll, benne kis kerek ablak
kal. A teljesen tönkrement nyugati bejárat egybeolvadt a fölötte levő, szegmentíves lezárású 
ablakkal. Ezt az ablakot a kerek ablakkal együtt XVIII . századi téglákkal bélelték, s ugyancsak 
ebből az időből való a homlokzat igen rossz állapotban levő stukkódíszes vakolata, amelyen 
keretbe foglalva 1774-es évszám látszik. A déli homlokzat nyugati felén kétszeresen elfalazott 
ajtót találunk, keleti felében pedig, ott, ahol a hajó déli ablaka lehetett, nagyméretű falkitörés 
látszik (2. kép). Az északi homlokzat közepén újabb befalazott ajtót fedezünk fel. A feltételezhető 
északi ablak helyén it t is kitörött a hajó oldalfala. A templom keleti oldalán eredetileg félköríves 
szentély volt, amelynek két oldalához utólag sekrestyét, illetve raktárhelyiségszerű részt tol
dottak. A szentély ablaka — a falkitörésből következtetve — az épület tengelyében lehetett 
(4. kép). A szentély, valamint a sekrestyék falai legtöbb helyen nem érik el az eredeti magas
ságot. A diadalív elpusztult. A belső homlokzatokon figyelemre méltóak azok a falkitörések, 
amelyek a nyugati oldalon s az oldalfalaknyugati felében, egyvonalban, a falmagasság egy
harmadában látszanak (3, 5. kép). Ezeknek, valamint a kitörött felületek oldalain helyenként 
látható ferde téglaindításoknak alapján nyugati énekeskarzat létezésére következtethetünk. 
A homlokzaton a vakolat több egymás fölötti rétegben helyezkedett el. 

Az ásatás célja elsősorban a templom történetének tisztázása volt, a környező település 
vizsgálatára a kutatás anyagi kötöttségei s a terület bevetett volta miatt nem kerülhetett sor. 
Hasonló okok miatt nem következett be a templombelsőnek s a közvetlen környéknek teljes 
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feltárása sem, de mód nyílt a legfontosabb részletek kikutatására (6. kép), s ilyenformán lehetővé 
vált az építési korszakok kronológiájának megállapítása. 

Magával az épülettel kapcsolatosan ki kellett deríteni a keletkezés pontosabb idejét, 
a rajta folytatott építkezések abszolút vagy legalább relatív kronológiáját s azt, hogy volt-e 
temető a templom körül. 

A kitűzött feladat elvégzésére a falakra merőleges árkokkal átvizsgáltuk a területet s a 
szükségleteknek megfelelően elvégeztük az egyes területek teljes feltárását is. 

1. kép.. A templomrom és környéke 

A terület különböző szakaszain az árkok oldalfalain jelentkező rétegeket vizsgálva azt 
láthattuk, hogy a rétegződések, nagy vonalakban, az egész területen megegyeznek egymással. 
Az épület belsejében két fő szintet különböztethetünk meg : magasabban egy domború ,,C I " 
jelzésű, tipikusan XVIII. századi téglákkal kirakott padlószintet, alatta pedig egy négyszögletes 
téglákkal kirakott középkori szintet, illetve ennek megmaradt habarcsalapozását, vagy csak 
nyomokban kimutatható maradványait (7—10. kép). Az alsó padlószint fölött épülettörmelékből 
álló pusztulási réteg volt, tetején helyenként egészen tisztán, törmelékmentesen jelentkező faszén
réteggel. A faszén fölött tiszta, leüllepedett sárga agyag, majd barnás, földdel kevert agyagréteg 
következett, erre rakták rá a második padlószintet. Ezekben a rétegekben leletanyag egyáltalán 
nem volt. A barokk szint fölött újabb pusztulási rétegre akadtunk, amelyből néhány közép-és 
újkori cseréptöredék került elő, erre rakodott rá a mai humuszréteg. A két szint közötti rétegző
désből világosan látszik, hogy az első templom tönkrement, leégett, egy darabig romos állapotban 
lehetett — mint ezt a tisztán minden lelet nélkül lerakódott sima sárga agyagréteg és a fölötte 
levő barna, humusszal kevert réteg bizonyítja — s csak ez után építették még egyszer újjá az 
epületet. A rétegek tanulmányozásából megtudjuk azt is, hogy a pusztuláskor csak a hajó 
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mennyezete szakadt be, a szentély épen maradhatott . Ennek területén ugyanis nem találjuk meg 
a két padlószint közötti átlag 40 cm-es pusztulási és feltöltési réteget, ami a hajóban világosan 
mutatkozik: a szentélyben a két padlószint egybeesik. A hajóban észlelt, lerakódott sima agyagot 
és barnás földet viszont megtaláljuk a templom külsején jelentkező rétegekben — ha néha boly
gatva is —, mindez azt mutatja, hogy ezek a rétegek a fedetlenül, szabadon álló területeken 
rakódtak le. 

Ami az alsó padlószint alatti rétegeket illeti: egységes barnás földdel s helyenként 
épülettörmelékkel kevert, laza agyagot találunk alatta, ennek alján mind a templom belsejében, 
mind pedig kívül a déli oldalon, csontvázakra bukkantunk. 

A különféle rétegek és periódusok a legszebben a templom belsejében, a hajó nyugati egy
harmadában húzott, D—É-i irányú árok oldalfalán (B—B metszet középső szakasza ; 11. kép) érzé
kelhetők. A templom tengelyével párhuzamosan húzott árokban (A—A metszet ; 11. kép) a rétegek 
már nem mutatkoznak ilyen tisztán, mert a hajó közepén a barokk szintet majdnem teljesen, az 
alatta levőt pedig nagy területen megbolygatták. A külső metszetekben a rétegződés — valószínűleg 
az itt talált többrétegű temető bolygatásaiból kifolyólag — nem mutatkozik tisztán (11. kép). 

Az épület leírásánál láttuk, hogy a templom fennmaradt részleteit helyenként átépítették. 
A rétegek vizsgálata — mint láttuk — szintén több építési periódusra utal. Következő feladatunk 
tehát : megvizsgálni, hogy a különféle beépítések miként viszonylanak a rétegekhez, tehát 
mikor történtek az építkezések. 

A kutatások tanúsága szerint az elfalazott ajtókon az alsó szint nyomai sehol sem mutat
koztak, mert az kb. egybeesik az elfalazások aljával; a faszenes korábbi pusztulás és a lerakódott 
sárga agyag kimutatható az ajtók küszöbköveinél, a felső szint habarcsalapozásának és a vastag 
barokk vakolatnak maradványai viszont már megtalálhatók abefalazott ajtók felületén (16. kép). Az 
ajtókat tehát a második építési periódusban falazták el. Az átépítés első építészeti elgondolása szerint 
a déli ajtót valószínűleg nem akarták teljesen elfalazni — erre vall az ajtó külső oldalán látható, 
barokk téglákból álló toldalék, amely az eredetileg valószínűleg félköríves ajtót megkeskenyí-
tette és szegmentívvel zárta le. Az ajtó teljes elfalazására csak később került sor (15. kép). A réteg
vizsgálatok eredményei nem engedik meg, hogy a déli ajtó kétszeres elfalazásából két élesen 
elválasztható barokk építési periódussal számolhassunk, bizonyos : a két elfalazás közötti 
időben a templom nem volt romos állapotban, s az időbeli differencia sem lehet nagy a két 
építkezés között. A déli ajtó teljes és végleges elfalazása valószínűleg szoros kapcsolatban áll 
a nyugati karzat felépítésével s a nyugati bejárat áttörésével. Az elfalazott ajtónak és a mellette 
mutatkozó karzatnyomoknak viszonyából ugyanis arra következtethetünk, hogy eredetileg meg 
akarták hagyni az elkeskenyített déli bejáratot, de mivel a nyugati karzat szélesebb lett, mint 
a déli ajtó és a nyugati templomfal közötti terület, s így belenyúlt az ajtónyílásba, ezért azt tel
jesen elfalazták s a templom nyugati oldalán új bejáratot nyitottak. A nyugati bejárat barokk
kori eredetét az ásatás is bizonyította, mivel a barokk téglákkal borított küszöb a templomhajó 
barokk szintjével vág össze, a küszöb alatti falszakasz pedig sima felület, amelyen semmi sem 
mutat arra, hogy a nyílás korábban a középkori szintig nyúlt volna le. Ami a nyugati karzat 
korát illeti, az ásatások folyamán előkerült a karzat tartópilléreinek 1,60 m mély kőalapozása, 
s a pillérek 0,60 x 0,60 m-es négyszögben lerakott legalsó téglasora (20. kép). A karzat XVIII . századi 
eredetére vall a téglák jellegzetes méretein (29 x 16 x 6 cm) kívül az is, hogy az alapozás elhelyezése
kor mindkét pillérnél bevágtak a korábbi, mélyebben fekvő padlószintbe,még lejjebb pedig a temp
lom belsejében eltemetett csontvázakat bolygatták meg, illetve vágták le azok lábát az alapo
zás lefektetésekor (4, 6. sz. sír) (21. kép). A pilléralapozások nyugati oldalának rétegződésében igen 
jól lehet látni a pillérek alapozóárkainak szélét, amellyel a korábbi rétegeket átvágták, s amelyek 
a teljes alapozás hosszában, átlag 20 cm szélességben jelentkeznek. A pilléralapozások és a nyu
gati bejárat közötti szakaszon a terület eredeti rétegződését egyébként is erősen megbolygat
ták a barokk szint alatti szakaszon : azaz a nagyobb arányú barokk átalakításokkor. Mindez bizo
nyítja, hogy a nyugati karzatot a XVIII. században emelték, a második barokk építési periódusban, 
tehát valószínű az az összefüggés, amelyet a déli ajtó teljes elfalazása és a nyugati karzat felépítése 
között feltételeztünk. Ekkor törhették át a nyugati bejárat fölötti ablakot s az oromfal kör-
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2. kép. A templomrom 
dél felől 

ablakát is. Lehetséges, hogy maga az oromfal is ekkor épült, mert a falrakásban kis különbség 
mutatkozik. 

A szentélyben és a sekrestyék környékén végzett kutatások eredményei összevágnak a 
hajóval kapcsolatban levont következtetésekkel. Az ásatások megkezdése előtt a szentély szabá
lyos félkörívnek látszott, amelynek a hajó felőli szárait kissé megnyújtották. Az ásatások folyamán 
kitűnt, hogy a templom eredeti szentélye patkóalakú volt, azaz a hajófalhoz a patkó enyhén vissza
hajló szárai csatlakoztak (14. kép), az alaprajzban diadalív-kiugrás nem mutatkozik. A patkóalakú 
hajlást a XVIII. századi átépítésnél vastag vakolatréteggel kiegyenesítették, s így nyerte a barokk 
szentély nyújtott félköralakját. Az eredeti enyhe patkóalak mind a külső, mind a belső falcsat
lakozás mentén jelentkezik, így bár a fal visszahajlása nem nagyon erős, mégsem tulajdoníthatjuk 
jelentkezését véletlennek. 

A szentély patkóalakú kiképzése nemcsak azt bizonyítja, hogy a két fő építési periódus 
a szentélyben is megtalálható, hanem meghatározza az alsó padlószint korát is. Ez az alaprajzi 
megoldás ugyanis a XIII . századra jellemző, így — ha a korábbi szint padlótégláit, amelyek sima 

3. kép. A nyugati oldal 
belső homlokzata 
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4. kép. A szentély belső képe 

felülete pontos időmeghatározásra nem alkalmas, egész pontosan datálni nem is tudjuk — az bizo
nyos, hogy maga a padlószint a templom első építési idejére, azaz a XIII . századra tehető (18. kép). 

A szentély patkóformája még egy kérdést vetett fel, amelyet az ásatás folyamán tisztázni 
kellett : nem számolhatunk-e itt is olyasféle megoldással, mint pl. a karosai templomnál : nem 
volt-e itt is eredetileg egy kerek templom, amihez később toldották hozzá a hajót? A hajó szentély 
előtti szakaszának vizsgálata erre a kérdésre negatív választ adott : korábbi falalapozásnak vagy 
kiásott falaknak nyomai nem kerültek elő, s a szentély és hajófal találkozásánál sem mutatkozott 
falelválás, amely a hajó utólagos hozzáépítésére vallott volna. 

Az utolsó kérdés, amelyet szorosan az épület periódusainak vizsgálatával kapcsolatban 
tisztázni kellett, a sekrestyék építési idejének megállapítása volt. Az, hogy nem az épülettel 
egyidőben emelték őket, az első pillantásra látszott mind az igen határozottan jelentkező falelvá
lásokból, mind pedig az épület többi részétől eltérő falrakásból (12. kép). A sekrestyék belsejében 
végzett kutatások meggyőztek arról, hogy csak a XVIII . században épülhettek a szentély két oldalá-

5. kép. A templom délnyugati 
belső sarka 
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hoz. Falaik alapozása ugyanis 0,78 m-rel kezdődik magasabban a szentélyénél, az északinak padló
szintje pedig 10 cm-rel magasabb a szentély barokk téglaszintjénél (13. kép). Ez alatt a szint alatt 
egységes keverék, barna földréteg van, korábbi szint nyomai nélkül. 

Az ásatások eredményeivel kapcsolatban kissé bővebben kell foglalkoznunk a templom 
belsejében és külső déli oldalán talált temetővel. A templom belsejében a feltárt területeken 
1,40—1,60 m mélységben (a 0,00 ponttól számítva, amely az északi sekrestye átjáró küszöbszint
jét jelenti, így a sírok a középkori szint alatt átlag 0,80—1,00 m mélységben voltak) nyolc keletéit 
középkori sírt találtunk, ezek közül teljesen csak ötöt tártunk fel. A másik háromnak csak 
lába, ül. koponyája jelentkezett a feltárt szakaszban, így ezek helyükön maradtak. A templom
belsőben feltárt csontvázak általában egy rétegben helyezkedtek el, átlag 1,50—2,00 m távolság
ban egymástól, kivétel csak az 5. és 16. sz. sír volt. ezek félig egymás fölött voltak. Ezek mel
lett a sírok mellett — egy, az 5. sz. váz mellcsontján levő horgaskapocs kivételével — leleteket 
nem találtunk. Datálásukat elősegíti mégis az az előbbiekben már említett jelenség, hogy két 
váz lábait a barokk pilléralapozások lerakásánál levágták (21. kép), valamint, hogy a sírok fölötti 
szakaszon a középkori szint fölötti szabályos rétegződéseket nem bolygatták meg : így a sírok 
csak középkoriak lehetnek. A sírok középkori voltára mutat egy másik mozzanat is. A feltárás 
folyamán ugyanis a szentély előtt, a hajó keleti végén, a barokk szint magasságában két sírkő 
került elő. Az egyik törött sírkövön XVIII . századi betűtípussal felírás volt, amely szerint a 
templom XVIII . századi kegyurai, a Tersztyánszky- és Szunyogh-családok egyes tagjai ide temet
keztek (17. kép).2 A másik, jobboldali sírkő egyszerű, teljesen sima, minden felírás nélküli lap volt. 
Először a feliratos sírkő kerülhetett a helyére, mert ez alatt szintnyomokat nem találtunk, míg a 
sima lap alatt barokk téglaszint maradványai voltak. A kutatások folyamán feltártuk a feliratos 
sírkő alatti területet. A barokk sírkő északi széle alatt, 1,40 m mélységben, azaz a hajó nyugati 
felében talált sírok szintjén bolygatott, koponya nélküli csontváz került elő (14. sz. sír). Ettől 
kissé jobbra, a sírkő tengelyében, 40 cm-rel mélyebben, tehát 1,80 m mélységben találtuk meg 
a barokk-kori csontvázat (15. sz. sír), feje körül textilmaradványokkal, lábfején valószínűleg 
cipőjének csattjával és csizmapatkóival. A csontváz körül nagy mennyiségben kerültek elő a tölgy
fakoporsó maradványai és koporsószegek. A 15. sz., mélyebben fekvő tetem elhelyezésekor 
tehát korábban ottlevő és magasabb szinten fekvő középkori csontvázat bolygattak meg. A XVIII . 
századi sír lábánál behullva Zsigmond-kori pénz került elő, ez valószínűleg a 14. sz. sír bolygatá
sakor eshetett a mélyebb szintre. Ez tehát szintén azt bizonyíthatja, hogy a templombelsőben 
1,40 és 1,60 m mélységben levő sírok középkori eredetűek. 

A templom külső, déli oldalán talált sírok már sűrűbben helyezkedtek el és több rétegben 
voltak egymás fölött. Az itt talált tizenöt sírból kilencet tár tunk fel és szedtünk fel teljesen, a 
többi — ásatástechnikai okokból kifolyólag — eredeti helyén maradt. A sírok itt 1,30—1,70 m 
mélységek között kerültek elő, a 3/a árokban azonban a D—F jelzésű, kiszedetlenül maradt 
csontvázak 1,70-es szintje alatt előfordulhatnak még további sírok is. A 3/a árok déli végén elő
került 13. sz. sír mélysége 2,40 m. Ez a csontváz — ellentétben a többi keletéit sírral — D—É 
irányban feküdt. Egyébként a templomon kívüli csontvázak közül ez volt az egyetlen, amely 
mellett a sír korát meghatározó pénz — Zsigmond érméje volt. A sírok nagyobbik része minden 
melléklet nélkül került elő, volt közöttük azonban egynéhány, főként gyermeksír, ahol gyér tárgyi 
maradványokra bukkantunk. így az 1. sz. gyermeksír koponyáján gyér pártanyomok látszottak, 
a 2. sz. kisgyermek vázán a nyak és mell tájékán zsinórmaradványok voltak, a 3. sz. sírban 
kis medaillont találtunk az alsó bordák fölött, s ugyanennek kis helyen megzöldült koponya
csontja szintén valami fémes tárgy vagy fémszál, valószínűleg párta maradványára utalt. A 10. 
sz. gyermeksír mellének jobb oldalán horgaskapocs volt. A 11. sz. gyermeksír koponyáján párta 
nyomai kerültek elő, a 12. sz., ugyancsak gyermekkoponyán pedig zöld elszíneződés látszott. 
A foszlányos maradványok pontos datálásra nem alkalmasak, de a tetemek feltehetően a középkor
ban kerültek a földbe. 

Ami az ásatások folyamán előkerült egyéb leletanyagot illeti : az eredmény nem jelentős. 
Hasonló leletre, mint a 30-as években a templom környékén előkerült és azóta elkallódott román
kori bronz füstölő, nem bukkantunk. Legjelentősebb darabunk talán az a meglehetősen gyengén 
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6. kép. A templom ásatási felvétele 





faragott szobor töredéke (22. kép), amely a templom déli, külső oldalán a humuszréteg alól került elő. 
A nyaktól derékig megmaradt férfi torzó válláról függőleges köpenyredők lógnak le, közből sema
tikus íves redőkbe húzódó alsó ruha látszik. A derék alatt a nyomok szerint függőlegesen 
redőzöt* szoknya kezdődik. Hasonló jellegű másik darabunk egy kisméretű, az előbbihez arány
ban nem illő térd töredéke. Töredékeink mind a faragásmód, mind az arányok s a ruhatípus 
szempontjából provinciális ízű darabok s talán az első, románkori templomot díszíthették. 

Az 1. sz. ároknak a két barokk pillér közötti szakaszán, közvetlenül a megmaradt közép
kori szint alatt építészeti tagozat sarokrészlete került elő (19. kép). Tagozása alapján valószínűleg 
római eredetű. A római származás lehetőségét alátámasztja az is, hogy a környéken állítólag 
találtak római pénzeket is s a Csúcshegy, mint tudjuk, római lelőhely volt. 

Az ásatási területről és környékéről való cserépanyag főként az újkori rétegekből, újabb 
cserépanyaggal keverve valamint a környező szántóföldről került elő. Közöttük egy XIÏ I . 
századi töredék mellett főként XV. századi darabok kerültek elő, valamint egy szürke bécsi cserép 
bélyeges peremmaradványa. 

Összefoglalva ezekután az ásatás eredményeit, azt látjuk, hogy a XII I . századi, torony 
és feltehetően karzat nélküli, vagy legfeljebb fakarzatos, déli és északi bejáratú templomot a 
XVIII . század folyamán valószínűleg kétszer átalakították, sekrestyét építettek hozzá, bejáratait 
áthelyezték, karzattal látták el, s az új stílusnak megfelelően modernizálták. A templom végleges 
pusztulásának idejére az ásatások eredményeiből következtetni nem lehet. 

Az ásatás eredményeinek áttekintése után vizsgáljuk meg a középkori Gercse községre 
és magára a templomra vonatkozó történeti adatokat, hadd lássuk, mennyiben egészítik ezek ki 
s mennyiben támasztják alá az ásatásokból leszűrt következtetéseket. 

A községgel — Óbuda, ill. az óbudai káptalani terület határának meg járása val kapcsolat
ban — Belitzky János,3 Garády Sándor4 és Gárdonyi Albert5 foglalkozott. 

A Gercse (Guerche, Guerchey, Gurche, Gerche, Gerse, Keresi) falut említő első adat 1212-
ből, illetve egy 1212-es oklevél későbbi átírásából maradt ránk.6 Ekkor az óbudai káptalan hatá
rának bejárásával kapcsolatban említik mint a káptalani területet határoló községet. Belitzky7 

és Garády8 pontról pontra végigveszi a határjárás egyes állomásait, s az egyes pontokat azonosítva 
a mai elnevezésekkel, mindkettő arra a megállapításra jut, hogy Gercse község a Csúcshegy és Vi
harhegy közötti nyereg délkeleti lejtőjén terült el, azaz azon a területen, ahol ma Pesthidegkúttól 
északkeleti irányban az előbbiekben leírt templom romjai állanak. A határjárásokból következő 
helymeghatározást — mint erre Garády is utal9 — alátámasztják XVIII . századi térképek is : 
Kneidinger András kamarai mérnök óbudai térképe 1767-ből,10 Karpe Mihály térképe kb. ugyaneb
ből az időből11(23. kép),ésSmith János folyammérnök 1813-as térképe,12 ezektanúsága szerint a Csúcs
hegyet — ami feltehetően azonos a középkori Higyesheggyel — a XVIII. században Nagy Görcse 
hegynek (Karpe, Smith), Mons Gercsének (Kneidinger) nevezik, amely elnevezés a mellette levő 
községről ragadt rá. Ugyancsak it t jelzi a térkép a középkori határjárásban említett „lapis perfo-
ratus"-t, lyukas követ is. Mindezeket tekintetbe véve, alaptalan Gárdonyinak az az aggodalma, 
hogy a szóban forgó templomrom Hidegkút középkori temploma is lehetett.13 Az igaz, hogy a két 
falu a középkor folyamán közvetlenül szomszédos volt — ez kitűnik abból is, hogy a Kaptharalija 
nevű dűlőt, ami 1450-ben még Hidegkút birtoka volt,14 1512-ben már mint Gercse területét 
emlegetik,15 azonban a középkori Hidegkútnak az óbudai káptalani birtokhatártól messzebb 
kellett lennie, mert a határjárásban neve sehol nem szerepel. A Nagy Görcse hegy elnevezés is 
azt igazolja, hogy Gercse község a mai Csúcshegy és Hidegkút között helyezkedett el, így a templom
rom is csak Gercséhez tartozhatott. 

Ami a falu középkori történetét illeti : nevét többször említik birtokügyekkel kapcsolat
ban, s még gyakrabban fordul elő a „Gerchei" családnév formájában.16 A falu területének birto
kosai részben a Gerchei-család tagjaiból adódnak, így 1450-ben Gerchei Nagy Gergely és családja 
cseréli el gercsei birtokrészét néhai Antal hidegkúti trombitás leányának rokonságával,17 1511-ben 
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7. kép. A templom nyugati belső homlokzata 

8. kép. A templom keleti belső homlokzata 
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9. kép. A templom déli belső homlokzata 

10. kép. A templom északi belső homlokzata 
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11. kép. A templom 3 

Gerchei Poris Imre ós felesége adja el itteni birtokát Gerchei Poris Lőrinc özvegyének és fiának,18 

1512-ben Gerchei Kenthen Benedek özvegye zálogosítja el Gerchén levő birtokát19 s tb .Egy 1518. 
május 3-án kelt oklevélből kiderül, hogy a fehéregyházi pálosoknak is voltak Gercsén birtokaik.20 

A XVI. század folyamán a falu birtokterületéhez tartozott Thwzokosfelde és Kaptharalija,21 

valamint Csordajáró, Holczár, Szilvás és egy Parlagos nevű elhagyott szőlő is,22 1518-ban mint 
Gerche területén levő erdőt említik Wasasgalyát.23 

A török megszállás ideje alatt — az 1580—81. évi török kincstári összeírás tanúsága 
szerint — a hidegkút melletti Keresi (Gersi) a budai szandzsákhoz tartozott.24 

A töröktől való visszafoglalás után Gercse faluval többet nem találkoztunk, csak neve él 
tovább — mint említettük — a Nagy Görcse hegy elnevezésben. Óbuda környékének virágzó 
falvai akkor pusztultak el, amikor 1595-ben Esztergom felszabadult a török alól s végvidék lett. 
Ekkor Esztergom kapitánya, Pálffy Miklós Budát is fel akarta szabadítani a török alól és Buda 
kiéheztetése miatt tervszerűen elnéptelenítette a környező falvakat.25 

Valószínűleg ezzel a szándékos elnéptelenítéssel kapcsolatos Gercse községnek s templo
mának elpusztulása is. Ettől kezdve ezen a néven nem történik több említés a faluról. A terület 
az újratelepülő Hidegkút birtoka lett. 
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atatian talaj határu 

-i és D —É-i rétegrajza 

Az első időpont, amikor az elpusztult Gercse községnek most már Hidegkúthoz 
tartozó templomával találkozunk : 1774, ez a dátum az, amely a templom homlokzatán az 
utolsó átépítés idejét jelzi. Bizonyos jelek azonban arra vallanak, hogy a török alatt 
elpusztult templomot először ennél az időpontnál hamarabb hozták rendbe. Az 1767-ben készült, 
már említett Kneidinger-féle térkép a Gercse hegy alatt, a mi romjainknak megfelelő helyen 
kápolnát említ, ami feltehetően használatban levő épületre vonatkozott. A Kneidinger-féle tér
kép pontos jelzéseit tekintetbe véve ugyanis nem valószínű, hogy ha ebben az időben a temp
lomnak csak romjai álltak volna, oda ne tette volna a ,,rudera" kifejezést is. 

A hidegkúti templom 1817-i Canonica Visitatiójából megtudjuk, hogy a templom filiái 
közé tartozik „die Kirche in Lust", ami a „Silvula Lust" területén helyezkedik el.26 Részben 
helyi szóbeli hagyományokból, de XIX. század elejéről származó térképről is (Kardos Ádám, 
1803) tudjuk,27 hogy ez az elnevezés a mi templomunkra, illetve az azt körülvevő erdőre vonat
kozik. A Canonica Visitatióból megtudjuk, hogy a svájci Maria-Einsiedeln kegyképének másolata 
hajdan először fa kápolnában volt, majd a Lust kápolnába került ; innen vitték át a máriaremetei 
templomba a Lust templom egyéb felszerelési tárgyaival — tabernáculum, oltárok, harang stb. — 
együtt. 
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Tudjuk, hogy az 1696-ban Thallwieser Katalin által idehozott Mária-kegykép másolatot 
1817 táján helyezték el a Máriaremetén 1808 és 1817 között épített kisebb kápolnába.28 A kegykép 
feltehetően nem volt nagyon hosszú ideig a fa kápolnában, elhelyezésére a romtemplomot állí
tot ták helyre, mégpedig a homlokzaton ma látható 1774-es év előtti időben. A hidegkúti templom 
1829-i Canonica Visitatiója szerint29 a Lust templom régiségét bizonyítja, hogy temetőjében 
Schoeber Jakab 1715-ből származó kőkeresztje látható. A hidegkúti plébánia 1736 és 1775 közötti 
eltemetettjeinek névsorából30 is kiderül, hogy ebben az időszakban — s különösképpen az 1739 
áprilisa és augusztusa közötti nagy pestisjárvány idején — sokszor temettek az „Ecclesia Lust" 
melletti temetőben. így ekkor a templom valószínűleg már újra épen állott. Hidegkútról tudjuk, 
hogy 1690-ben még az elpusztult helyek között írták össze, de 1715-ben már 11, 1720-ban 20 
adóköteles házzal szerepelt.31 Ez is valószínűvé teszi, hogy a templomot a XVIII . század elején már 
helyreállították, s a homlokzat 1774-es évszáma már az újjáalakításra vonatkozik. Fennállása 
idején a templom a birtokos Szunyogh-, Tersztyánszky- és Péterfi-esaládok temetkezőhelye volt.32 

A végleges pusztulás 1817 táján kezdődött, a kegykép és felszerelés Remetére kerülése 
után. Az 1817-es Canonica Visitatio még jó állapotban levőnek mondja, de 1829-ben már mint 
„nunc in ruinis existens Ecclesia in Filiali Lust" szerepelt s ettől kezdve fokozatosan romlik. 

* 

Az ásatási eredmények és történeti adatok összevetéséből kialakul a középkori Gercse 
községnek és a falu templomának története. Az első, 1212-es okleveles említés és a templom 
patkóalakú, tehát jellegzetesen XII I . századi alaprajza hitelesíti egymást, A középkori falu léte
zését igazolják az okleveles adatok, a középkori cseréptöredékek s az előkerült két Zsigmond
pénz. Magáról a templomról oklevelekben nem hallunk. Középkori átépítésére adataink és tárgyi 
bizonyítékaink nincsenek. 

A falu XVI. század végi elnéptelenedéséről az adatok és az ásatás — mint lát tuk — 
egyaránt tanúskodik. A XVIII . század eleji újjáépítésre csak egyéb adatokból következtethetünk, 
az 1774-es renoválást pedig igazolja az évszám és a homlokzat barokk stukkódíszítése. A két ba
rokk-kori periódus létezésére utal a déli kapu kettős elfalazása is. A különféle adatok és megfigye
lések összevetése arra vall, hogy az első XVIII . századi építkezés elsősorban a romokban levő 
épület helyrehozására és legfeljebb a sekrestyék építésére korlátozódott, míg a karzat építése 
és az ezzel kapcsolatos egyéb alakítások és „modernizálások" a második építési periódusra estek. 
A végleges pusztulás idejéről a történeti adatok tájékoztatnak. A templom lerombolódott rész
leteinek építési anyagát nagyrészt elhordták a környező házak építéséhez. 

* 

Utolsó feladatunk, hogy megnézzük, milyen helyet foglalt el Gercse község temploma a 
középkori falusi templomok sorában. 

Ha végigtekintünk a középkori, XII—XIII . századi falusi egyhajós templomok során, 
első pillantásra úgy tűnik, hogy nincsenek közöttük nagy különbségek, alaposabb vizsgálat 
után azonban ezeken az egyszerű típusokon belül a változatok egész sorát találhatjuk meg. A külön
féle megjelenési formák az egyes építészeti részletek alkalmazásának különféle variációiból adód
nak, így a kétféle — egyenes és félköríves záródású — szentély megoldás, ezeknek a hajóhoz 
való kapcsolódása,33 valamint a különféle toronytípusok34 alkalmazása, illetve a torony mellőzése 
igen sok variációs lehetőséget nyújt.35 

Az egyes típusok vizsgálatánál, bár éles területi határokat nem vonhatunk, mégis találunk 
bizonyos helyi jellegzetességeket. Budapest szélesebb körzetében36 és az Alföldön az alaprajzban 
is jelentkező torony hiánya általános, s ugyanezeken a területeken elsősorban félköríves szentély
záródásokat találunk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy hasonló típusok egyebütt nincsenek, 
így pl. Nyugat-Szlovákiában is elég gyakran jelennek meg, de sokszor más variációkkal kevered
nek, egyes területeken azonban egyáltalán nem fordulnak elő.37 
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12—15. kép. Falelválás a szentély és sekrestye találkozási pontjánál -
fallal — A középkori patkó-szentély és a hajófal csatlakozási pontja 

Az északi sekrestyefal alapozása, az alája bekanyarodó középkori szentély-
A déli befalazott ajtó és az előtte húzódó barokk téglapárkány maradványa 



S! 

16—19. kép. A déli befalazott ajtó belső oldala és a hozzá csatlakozó rétegek — A szentély középkori téglalépcsője a ráfolyó barokk habarcs
alapozással és a barokk sírkő részlete feltárás közben —A középkori szint maradványai a hajóban (2. sz. árok) —Római párkány 

töredéke a hajó belsejében 



20. kép. A déli karzatpillér alapozás-fölötti legalsó 21. kép. A 4. sz. sír, a csontváz bal lábát a pillérala-
téglasora pozás készítésekor levágták 

Gerese falu temploma a fent említett Budapest környéki csoportnak ahhoz a variáció
jához tartozik, ahol a szentély a négyszögű hajóhoz az alaprajzban kiugró diadalív közbeiktatása 
nélkül csatlakozik.38 Bármennyire is közel áll azonban hozzá, teljesen mégsem azonosítható. 
Az előbb említett templomoknál ugyanis a szentély szabályos félköralakú, amíg a mi templomunk
nál a szentély körsugarának középpontja nem a szentélyzárás vonalába, hanem annál beljebb 
esik, így a hajóhoz való csatlakozásnál a szentély enyhe patkóalakban befelé hajlik (24. kép). 

Hasonló megoldással hazánkban igen kevés helyen találkozunk. Gerevich Tibor románkori 
feldolgozásában három patkóalakú szentélyzáródásos templomot említ: Nyitrát (Nitra), Podolint 
(Szepes m.) és Nádasdot (Trstené, Liptó m.), s megjegyzi, hogy ez jellegzetesen későromán alap
rajzi forma.39 Mencl a nyitrai székesegyházat az 1930—31-ben végzett ásatások alapján a XII I . 
századra teszi.40 A podolini templomról nem tesz említést. Arányaiban az alaprajzban közölt 
nádasdi templom41 hasonlít a legjobban a gercseihez, még abban is megegyezik vele, hogy nyugati 
oldalán nem volt bejárata : a hajót a déli oldalról lehetett megközelíteni. Építési ideje : 1269,42 

22. kép. Szobortöredék az ásatás területéről 

ÖÖé 

' 



23. kép. XVIII. századi térkép a templomrom környékéről (Karpe M.) 



24. kép. A középkori templom képe (rekonstrukció) 

így ez is alátámasztja Gerevich felfogását a típus XII I . századi megjelenéséről. Á negyedik patkó
alakú szentélyű — de eredetileg tornyos megoldású — épület a herencsényi (Nógrádra.) templom. 
Egy 1801. évi bővítési tervrajzon megmaradt az eredeti templom felmérése is,43 e szerint a 
patkóalakú szentély közelebb áll a teljes körhöz, mint a gercsei, és a diadalív is határozottabban, 
nemcsak a felépítményben, de az alaprajzban is mutatkozik. Pontos keletkezési idejét nem ismer
jük, a leírás szerzője az általános felfogás szerint keletkezési idejét a XII I . századra tette.44 Az ötö
dik s egyben utolsó templom, amelyet e csoporttal együtt kell tárgyalnunk, a Békés megyei 
Szentbenedek temploma, amelyet 1936-ban ásatások hoztak felszínre. I t t a félköríves szentély 
az apszis északi oldalán behajlik és így háromnegyed kör alakú belső teret alkot,45 tehát tulajdon
képpen nem szabályos patkóalakról van szó. Scherer feltételezi, hogy itt eredetileg a közeli Föve
nyeséhez hasonló, nyolcasalakú templomot akartak emelni, s a templom mai formáját valamiféle 
tervváltozás (vagy esetleg átépítés?) következtében nyerte.46 A templom körüli temető lelet
anyaga egyébként itt is a XII I . századi keletkezésre utal. 

A szentbenedeki templomot, mivel az eredeti építészeti elgondolást nem ismerjük, szo
rosan véve nem sorolhatjuk csoportunkba (25. kép). 

Mint a fentiekből kitűnik, a patkóalakú szentélyzáródású templomok a magyar
országi falusi templomoknak csak igen kis százalékát jelentik, bár nem tudjuk, hogy alaposabb 
kutatások és ásatási lehetőségek nem hozhatnak-e a felszínre még néhány hasonló megoldást. 
Könnyen elképzelhető, hogy mint Gercse esetében is, a kelet felé kissé nyújtott félköríves 
szentélyzáródások egy részénél a későbbi átalakítások, vakolások és kiegyengetések alatt 
tulajdonképpen patkóalakú szentélyek rejtőzködnek. A típus szórványos és egyelőre még ötlet
szerűnek tűnő jelentkezése nagyobb összefüggésekre még nem utal, így a szélesebbkörű 
kapcsolatok, valamint az eredet kérdése is későbbi vizsgálatok feladata lesz. Az a jelenség, hogy 
analógiáink, valamint a Gercsét említő első adat is a XIII . századból való, alátámasztja Gerevich 
Tibornak azt a megállapítását, amely szerint ez a típus a későromán művészet jellegzetessége. 
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25. kép. Patkóalakú szentélyű templomok Magyarországon és Szlovákiában 

A gercsei templom későromán szentélymegoldásából visszakövetkeztethetünk magának 
a falunak keletkezési idejére is. A patkóalakú szentély ugyanis egy időben épült a hajóval, falaik 
egybe vannak kötve, és semmiféle jelenség nem utalt arra, hogy itt bármi más, korábbi megoldás 
lett volna. így feltételezhetjük, hogy a falu sem sokkal a XIII . század előtt, vagy a XIII . század 
elején keletkezhetett. 
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E. NAGY 

L'ÉGLISE DE LA COMMUNE MÉDIÉVALE DE GERCSE 

L'étude de l'histoire de Budapest (c'est-à-
dire les anciennes villes de Buda et de Pest) 
est censée de comprendre celle des villages 
avoisinants, puisqu'en étudiant les petits 
villages voisins nous enrichissons nos con

naissances concernant les villes en question. 
Si l'on arrive à fixer le site de la commune de 
Gercse, qui existait au moyen âge, le problème 
des limites de la prévôté de Óbuda se trouve 
élucidé. 

Le territoire de la commune de Hidegkút 
(formant aujourd'hui partie de la ville de 
Budapest, 2e arrondissement) comprend entre 
autres les ruines d'une église de l'époque 
romane, église reconstruite dans une certaine 
mesure au XVIIIe siècle : ce sont les ruines 
de l'église de la commune médiévale de Gercse. 
Des fouilles ont été entreprises, depuis le 21 
mai jusqu'au 13 juin 1956, ayant le but d'appro
cher certains problèmes relatifs à cet édifice. 
Au moment du commencement des fouilles les 
murs des ruines de l'église étaient intacts 
presque dans leur hauteur complète, excepté 
ceux du sanctuaire et de quelques parties des 
parois latérales. Aux endroits des fenêtres ainsi 
que de l'entrée ouest certaines parties des 
murs sont abîmées. Au côté sud de l'église 
il y a une porte doublement murée, au côté 
nord une qui n'a été condamnée que par un 
mur simple. Aux deux côtés du sanctuaire 
semi-circulaire se trouve attachée une sacristie 
-— construite évidemment plus tard — de 
même qu'une espèce de magasin. 

Au cours des fouilles, afin de sonder le 
terrain, des fossés ont été creusés perpendi
culairement aux murs, puis, où la nécessité 
s'en imposait, certaines parties ont été com
plètement mises au jour. Les travaux en 
question ont permis de retrouver dans la nef 
deux niveaux de plancher superposés, séparés 
par une couche d'à peu près 40 cm de débris 
d'argile et de terre. Les débris et le charbon 
de bois se trouvant au-dessus du niveau 
premier semblent indiquer que le vaisseau de 
la nef avait brûlé et s'était effondré ; d'autre 
part , l'argile et la terre déposées sur le charbon 
de bois semblent porter témoignage du fait que 
le bâtiment restait sans couverture pendant une 
période prolongée. Dans le sanctuaire, les 2 ni
veaux se trouvaient immédiatement superposés, 
sans aucune trace des couches déposées, faits qui 
suggèrent que le toit au-dessus du sanctuaire 
n 'était pas abîmé. Les fouilles ont permis 
d'établir que le sanctuaire avait la forme d'un 
fer-à-cheval, au lieu d'être semi-circulaire comme 
on l'a supposé primordialement. Le niveau 
inférieur — médiéval — correspond à la 
hauteur des seuils des portes condamnées ; 

par conséquent, au temps où le niveau inférieur 
avait été utilisé encore, les portes ultérieure
ment condamnées étaient ouvertes. Les portes 
en question ont été murées à un moment 
ultérieur à la reconstruction du bâtiment 
abîmé, et cela en deux périodes. D'abord, on a 
rétréci la porte du sud, puis toutes les deux 
portes médiévales furent complètement con
damnées, une nouvelle entrée fut percée au 
côté ouest — jusqu'alors fermé — de l'église 
et simultanément la galerie d'ouest fut con
struite. La sacristie fut probablement ajoutée 
à l'église dans la première phase des travaux 
de reconstruction. On a découvert des tombes 
— datant du moyen âge — 0,80 à 1,00 m au-
dessous du niveau médiéval, aussi bien dans 
l'intérieur de l'église que du côté sud de celle-ci. 
Dans l'une des tombes une pièce de monnaie 
datant de l'époque du roi — et empereur — 
Sigismond (1387—1437). Il n 'y avait pas d'au
tre mobilier dans les tombes, à l'exception de 
quelques crochets et lambeaux de cordon. Dans 
les diverses couches des fouilles ainsi que les 
champs voisins on a trouvé quelques fragments 
de vases médiévaux. 

Les résultats des fouilles sont confirmés par 
les données historiques. La première mention 
dans les documents — 1212 — correspond à 
l'époque déterminée par les éléments du style de 
l'église. Le village est mentionnée plusieurs fois 
au cours du moyen âge. Pendant l'époque 
turque cette région, y inclus Gercse, était 
systématiquement dépeuplée, son repeuple
ment n 'étant effectué qu'au commencement du 
XVIIIe siècle. À ce moment-là, rien ne restait 
du village de Gercse que les ruines de l'église. 
Le village lui-même ne fut pas rétabli, son 
territoire fut attr ibué à Hidegkút, mais 
l'église, selon quelques données historiques, fut 
rebâtie au commencement du XVIHe siècle. 
Selon la date de 1774 marquée sur la façade 
de l'église, la deuxième transformation baroque 
a eu lieu dans la deuxième moitié du XVIIIe 

siècle. Une Visitation Canonique de l'anné 1817 
indique que l'église qui n'était pas encore 
dépourvue de son équipement, était encore 
intacte, pour être déjà en ruines en 1829. 

En ce qui concerne la situation occupée 
par cette église parmi les églises hongroises 
médiévales de l'époque romane, il est à men
tionner que nous voyons le plan avec un 
sanctuaire ayant la forme d'un fer-à-cheval dans 
trois cas en Hongrie et dans deux cas en Slova
quie. I l est à supposer toutefois que parmi les 
cas où la sacristie demi-circulaire est close d'une 
manière légèrement allongée vers l'ouest, on 
pourrait rencontrer des solutions analogues, 
comme dans le cas de Gercse. Dans l 'état 
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actuel de nos connaissances, il est impossible 
de déduire des connexions de quelque impor
tance, vu le fait que ce type se présente d'une 
manière sporadique et capricieuse. Une chose 

est certaine : les cas connus datent tous du 
XIIIe siècle, par conséquent ce type est une 
caractéristique de l 'art roman de la dernière 
période. 

T A B L E D E S I L L U S T R A T I O N S 

Fig. 1. Ruines de l'église et leurs environs 
Pig. 2. Les ruines de l'église, vue de sud 
Fig. 3. Façade intérieure du côté ouest 
Fig. 4. Vue intérieure du sanctuaire 
Fig. 5. Coin intérieur sud-ouest de l'église 
Fig. 6. Le plan de l'église ; les terrains déblayés 
Fig. 7. Façade intérieure ouest de l'église Fig 
Fig. 8. Façade intérieure est ' de l'église 
Fig. 9. Façade intérieure sud de l'église 
Fig. 10. Façade intérieure nord de l'église Fig 
Fig. 11. Dessins des couches est-ouest et nord-nord 

de l'église Fig 
Fig. 12—15. Disjonction du sanctuaire et de la sacristie 

-— Le mur médiéval du sanctuaire pénétrant Fig 
au dessous du mur de fondation de la sacristie 
— Jonction de la sacristie médiévale, forme 
fer-à-cheval et du mur de la nef — Restes de Fig 
la porte sud murée et du rebord baroque se 
trouvant devant celle-ci Fig 

Fig. 16—19. Le côté intérieur de la porte sud murée 
avec les couches y jointes — Degré d'escalier 

médiéval de la sacristie, avec la fondation en 
mortier de l'époque baroque et le fragment de 
pierre tombale baroque — Restes du niveau 
médiéval dans la nef (fossé No 2) — Frag
ment d'un rebord romain dans l'intérieur de la 
nef 
20. Rangée inférieure de briques du pilier de 

la galerie sud, rangée située immédiatement au-
dessus de la fondation 
21. Tombe N° 4 ; le pied gauche a été coupé 

lors des travaux de fondation 
22. Fragment de statue trouvé sur le terrain 

des fouilles 
23. Carte géographique du XVIII siècle repré

sentant les environs de l'endroit où les fouilles 
ont été récemment exécutés 

, 24. Dessin représentant la reconstruction de 
l'église médiévale 
25. Églises avec sacristies en forme de fer-à-

cheval en Hongrie et en Slovaquie 



DUMA GYÖRGY 

KÖZÉPKORI MÁZAS KERÁMIÁK VIZSGÁLATA 
i 

V. LÁSZLÓ-KORI KÁLYHACSEMPE-CSOPORT 

A budai vár kerámiai anyagának feldolgozása során legfontosabb feladat az ásatási 
munkálatoknál felszínre került típusok korrendi és műhely szerinti csoportosítása. A feldolgozás 
alatt álló XIV. és XV. századi típusok között sikerült elkülöníteni az V. László-kori kályha
csempéket. Ez utóbbi csoport 12 fajta csempetípusa valószínűleg egy mester munkája és egy 
kályhához tartozhatott .1 

Az azonos stílussajátságokat mutató csempesorozatban a zöldmázas példányok mellett 
vöröses barna mázú párkánycsempék is előfordulnak, feltehető, hogy ezek is ugyanannak a kály
hának a részei. Az egyik zöldmázas csempetípusból két fajta azonos kiképzést és formát 
mutató variációt találtunk, a kettő közötti különbség abban mutatkozik, hogy az egyik vari
ációnál a plasztikus részletek elmosódottabbak, máza pedig kékesebb zöld árnyalatú. 

Meg kellett tehát vizsgálni azt a kérdést, hogy a hasonló megjelenésük alapján egy kály
hához kapcsolt csempetípusok formai egyezéseik mellett mutatnak-e olyan fizikai és kémiai, 
vagy optikai úton meghatározható egyezést vagy eltérést, amelynek alapján közös vagy eltérő 
eredetük bizonyítható lenne. 

A MINTÁK LEÍRÁSA 

1. sz. minta: zöldmázas, dongáshátú, négyzetes csempe, áttört előlappal. Szélesen hor
nyolt keretét mindkét oldalon egy-egy kúszólevelekkel díszített vimberga tagolja, alul egy-egy 
címeres konzollal. Magassága 27 cm, szélessége 22,5 cm. A csempét borító máz színe kissé sárgás, 
meleg árnyalatú zöld (1. a 255. oldalon levő 76. képet). 

A mázas felület legnagyobb részét ma is fényes, zöld, átlátszó máz alkotja. A máz és az 
alatta fekvő engoberéteg repedezett volta szabad szemmel is jól kivehető. Az 1. képen ráeső 
fényben 15-szörös nagyításban látható a csempe mázas felülete. A hajszálrepedéses máz alatt a 
felvételen jól megfigyelhetők alapanyagának — engoberétegnek — a mázrepedéseknél sötétebb, 
S alakú repedései. A felvételen több lágy kontúrral határolt sötétebb folt látható, ezek a mázban 
egyenlőtlenül elosztott, kellően fel nem táródott rézoxidszemcséktől származnak. A csempét 
borító mázat egyes helyeken a szivárgó vizek erősen megtámadták. A máz felülete ezeken a helye
ken gyengén irizál, fémfényű, foltos, felületének korróziója miatt fedőhatású. A hajszálrepedések 
mentén a máz ma már több helyen a cserépig lepusztult. 

A 2. képen ráeső fényben 15-szörös nagyításban látható a mázas felületnek egy erősen 
megtámadt, feltöredezett része. A felvételen fehér színű részek az eredetileg vörös színű cserepet 
mutatják, amely a hajszálrepedések mellett lepusztult máz helyén látszik. 

Iá sz. minta az 1. sz. kályhacsempe hátsó mázaslapjáról való, s így a fentiekben elmon
dottak erre is jellemzőek. Az 1. sz. mintánál látható masszarepedések azonban ezeken a mintákon 
nem voltak láthatók. 

4. sz. minta: barnamázas párkánycsempe, pálca-, lemez- és horonytagokból összetett 
felső rész alatt vakmérműves kiképzésű körbe írt négykarélyok sorával. A csempét borító máz 
színe élénk sárgásbarna, felülete szabad szemmel alig kivehető sűrű haj szálrepedés-hálózattal 
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1. kép. Az 1..SZ. minta zöldmázas felülete. 2. kép. Az 1. sz. mintát borító feltöredezett zöld-
N = 15 X ' mázas felület. N = 15 x 

borított. A 3. képen látható felvétel ráeső fényben 25-szörös nagyításban készült a 4. sz. 
minta mázas felületéről. A mázban kellően fel nem táródott vasoxidszemcsék elszórt fekete pontok 
alakjában látszanak (1. a 263. oldalon levő 87. képet). 

4a sz. minta: barnamázas sarokcsempe, az 1. sz. minta csempéjének variációja. Bal 
oldalát az 1. sz. minta elfelezett csempéje adja, jobb oldalát hasábalakú sarokrész képezi, lapos 
átlósan bevágott díszítésű mintával. Méretei az 1. sz. csempe méreteivel egyeznek. 

4b sz. minta: barnamázas párkánycsempe, a 4. sz. típus sötétebb színű töredéke. 
26. sz. minta: zöldmázas, dongáshátú, téglalap alakú kályhacsempe áttört előlappal. 

Mindkét oldalon féloszlopocskák és felettük baldachinos fiáié keretezi, feljebb egy-egy gyámkő-
szerűen elhelyezett szakállas fej felett csavarodó kúszólevelek sora. A középrészt, orrtagokkal 
ellátott szamárhátív tölti ki, az 1. sz. mintához hasonlóan hátából félköríves záródású három 
ablak emelkedik, áttört halhólyagos ráccsal. A csempén levő plasztikus ornamentális és figurális 
díszítések mindenütt elmosódottak, lágyak, azokon a helyeken is, ahol a máz szemmel láthatólag 
vékony rétegben fekszik. Ezt a csempetípust eddig csak rajzban rekonstruálhattuk. A csempét 
borító máz színe kékesebb, mint az 1. sz. és az la sz. mintáké. A mázas felület legnagyobb része 
fénytelen, zsírfényű és fedőhatású. Az aránylag fényesebb részein sem éri el az 1. sz. zöld máz 
fényét. Szemmel alig észlelhető haj szálrepedésekkel borított. A 4. kép ráeső fényben 15-szörös 
nagyításban mutatja a kékeszöld zsírfényű mázfelület egy részét. A máz egyes helyeken feltöre-

3. kép. A 4. sz. barnamázas minta felülete, 4. kép. A 26. sz. fedőhatású kékeszöld mázas minta 
N = 25 X felülete. N = 15 X 
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5. kép. Az 1. sz. minta alapanyagának színváltó- 6. kép. A 4. sz. minta alapanyagának színváltozása 
zása az újraégetés alkalmával az újraógetés alkalmával 

dezett, lepattogzott, de olyan nagymérvű lepusztulást sehol sem mutat, mint azt az 1. sz. minta 
egyes darabjainál tapasztaltuk (2. kép). 

26a sz. minta: az 1. sz. mintához hasonló fényes zöld mázzal borított. Díszítésének jel
lege a 26. sz. csempéével azonos, azonban a díszítmények nincsenek elmosódva, a részletek tiszták. 

90 IV. 

7. kép. A 26. sz. minta alapanyagának színváltozása 8. kép. Az 1. sz. minta alapanyagának hotágulási 
az újraégetés alkalmával görbéje 
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9. kép. A 4. sz. minta alapanyagának 
hőtágulási görbéje 

lO. kép. A 26. sz. minta alapanyagának 
hőtágulási görbéje 

így a 26. sz. csempe tehát a 26a sz. mintának r é s z l e t e i b e n e l m o s ó d o t t a b b m á s o 
l a t a ( L a 257. oldalon levő 79. képet). 

KÉMIAI VIZSGÁLATOK 

A CSEMPE ANYAGÁNAK KÉMIAI ELEMZÉSE 

Az égetett kerámiai készítményeken végzett kémiai elemzések sajnos semmit sem mond
hatnak a felhasznált agyagok (kerámiai masszák) égetés előtti fizikai tulajdonságairól vagy ás

ványi összetételéről. Fokozottabban áll ez abban 
az esetben, amikor ásatási anyagokról van szó. 
A szivárgó vizek hatására oldódási és hidra-
tációs folyamatok, oxidációs és redukciós ha
tások, valamint adszorpciós jelenségek a cserép 
anyagában jól megfigyelhető változásokat idéz
nek elő. 

Mindezek ellenére az égetett kerámiai 
masszákon végzett kvantitatív kémiai elemzések, 
más kémiai és fizikai vizsgálatokkal közösen, igen 
értékes adatokat nyújthatnak. 

Az elemzések alapján a kályhacsempék 
kémiai összetétele sok hasonlóság mellett szá
mos eltérést mutat. Közel azonos eredményt 
adnak a 26. sz. zöldmázas csempe darabjain 
végzett kémiai elemzések, már nagyobb eltérés 
mutatkozik a 4. sz. minta egyes darabjai között. 
A legnagyobb eltérést az 1. sz. minta külön
böző darabjainak kémiai összetétele mutatja. 
A kémiai elemzések a 26. sz. minta kivételével 
azt mutatták, hogy a csempék alapanyaga erősen 

11. kép. A 26. és 26a sz. minta hőtágulási görbéje 
hevítés és hűlés alkalmával heterogén. 
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12. kép. A vizsgált mázak olvadása 
750 C°-nál 

13. kép. A 26. sz. minta mázas felülete az újraégetés 
után. N = -15X. 

14. kép. Az 1. sz. mintáról készült kereszt-
esiszolat. N ==? 50 X 

15. kép. Az la sz. mintáról készült kereszt-
csiszolat. N ==50 x 

16. kép. A 26a sz. mintáról készült kereszt-
csiszolat. N «== 50 x 

17. kép. A 4. sz. mintáról készült kereszt-
csiszolat. N = 50 X 



I. táblázat 

Minták 
jelzése Si02 A1.0, Fe203 KO, CaO MgO 

Izz. 
veszt. S03 

1. SZ. 

4. sz. 
26. sz. 

64,74—73,12 
63,67—66,90 
58,80—59,46 

19,66—20,62 
20,49—24,20 
25,75--26,72 

4,16—8,13 
5,04—8,51 
6,18—9,63 

0,70—1,10 
0,81—1,20 
6,67—1,15 

1,11—1,34 
1,69 

1,63—1,86 

0,87—0,92 
0,97—1,01 
1,05—1,70 

0,84—1,42 
1,16—1,52 
1,77—2,74 

0,18—0,40 
0,15—0,22 

nyom. 0,10 

A MÁZAK KÉMIAI ELEMZÉSE 

A mázakon végzett kémiai elemzések az égetés alatt végbement átalakulások miatt pontos 
képet soha sem adhatnak azok égetés előtti állapotáról. Mivel az ólmos mázak erősen feltárják 
az égetés alatt a cserepet, az általában vékony, 200—300 mikron vastag mázrétegek össze
tétele rendszerint erősen megváltozik. Az ásatások során felszínre kerülő kerámiai készítmé
nyeknél a szivárgó vizeknek a mázakra gyakorolt oldó hatása is — különösen savakban könnyen 
oldódó ólmos mázaknál — számottevő lehet (2. kép). 

Mivel az ásatási anyagoknál a mázak összetételének, főleg kiindulási alakjának a meg
határozása, ha azok vékony rétegben fekszenek a cserépen, sok bizonytalansággal jár, vizs
gálatainkhoz csak igen vastag mázréteggel fedett cserépdarabokat használhattunk. 

Kivételesen sikerült néhány mintán olyan vastag mázrétegeket találni, amelyekről kitűnt, 
hogy összetételükben tömegükhöz képest az említett égetés alatti feltáródás, illetőleg az utólagos 
oldóhatás csak lényegtelen változást idézett elő. 

Az 1, 4. és a 26. sz. mintákat borító mázakból sikerült elemzési célokra alkalmas máz
mintákat venni. A kémiai elemzések eredményét a I I . táblázat mutatja : 

II. táblázat 

Minták 
jelzése SiO. A1203 Fe203 PbO Ouo Ti02 OaO MgO 

1. sz . 18,50 ny. 0,96 76,70 3,38 — ny. ny. 
26. sz. 18,10 ny. 2,40 76,20 2,26 ny- ny. — 

4. sz. 22,50 4,10 7,30 65,85 — — • — ny. 

A közölt adatok szerint a mázak mind igen magas ólomtartalmúak. Hasonlatosak a ma 
is használt fazekasmázakhoz. Lényegében mindegyik alapja egy két komponensből •— ólomoxid
ból és kovasavból — álló színtelen átlátszó máz (alapmáz), amelyben még az elemzés szerinti 
mennyiségben színező fémoxidok (CuO és Fe203), valamint szennyezések vannak. 

Feltűnően hasonló a 26. és az 1. sz. zöld máz alapmázának az összetétele. A kékeszöld 
színű, helyenként fedőhatású máz, amely a 26. sz. mintát borítja, az 1. sz. fényes zöld máztól 
az elemzési adatok szerint alig tér el. 

A rézzel készült mázak színe nagymértékben függ az alapmáz összetételétől. Mivel jelen 
esetben a két máz összetétele lényegében azonos (II. táblázat), a mázak színbeli eltérésének okát 
magában a rézoxidban kell keresni. A rézoxid a legkülönbözőbb komplex és egyszerű ionos alakban 
oldódik a mázakban.2 Kísérleteink mutatták, hogy a cuprioxid fűzöld, a cuprooxid kékeszöld 
színt adhat ugyanazon ólmos mázban. 

A rézoxid előállítását fazekasaink még napjainkban is oly módon végzik, hogy vörösréz 
darabokat mázatlan edénybe helyezve az áruval egyszerre kiégetnek. Vizsgálataink azt mutatták, 
hogy az így készített rézoxid, mivel az oxidáció rendszerint nem megy tökéletesen végbe, cupri 
és cuprooxid keveréke. A fazekasok által használt rézoxidban, amelyet a fenti módon maguk 
készítenek, átlagosan 65—70% cuprooxid van, ami kísérleteink szerint már elég az alkálimentes 
ólmos mázakban is a kékes árnyalatok előidézésére. 

Az 1. és a 26. sz. mintákon levő mázak színbeli eltérése tehát a bevitt réz oxidációjával 
van összefüggésben. 
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A 4 , ós. mintát borító barna máz nemcsak színben tér el az előbbiektől. Ebben a mázban 
számottevő mennyiségben szerepel a másik két mintánál legfeljebb csak nyomokban levő alumí
niumoxid. 

Számítások alapján feltehető, hogy az ólomoxid és kovasav aránya mindhárom máznál 
eredetileg azonos volt. Másszóval az 1, 26. és 4. sz. mázak készítésénél ugyanabból az átlátszó 
alapmázból indultak ki, s azok így csak a színező fémoxidok minőségében, illetőleg a 4. sz. min
tánál a mázhoz adott kaolinban különböznek egymástól. 

FIZIKAI VIZSGÁLATOK 

AZ ÚJRAÉGETÉSKOR FELLÉPŐ SZÍNVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA 

Az anyagok különösen oxidáló égetés folyamán jellegzetes színváltozást mutatnak, 
amely a bennük végbemenő fizikai és kémiai átalakulásoknak a következménye. 

Az egyszer már kiégett agyagoknál, kerámiai masszáknál is tapasztalható, hogy újra-
égetésük során megváltozik a színük. Ez a cserép anyagában az első égetés óta bekövetkezett 
átalakulások, az idők folyamán benne felhalmozódott anyagok, az új égetés alatt bekövetkező 
oxidáció vagy redukció, főleg az előző égetés hőfokán túl tapasztalható olvadékhőképződés követ
kezménye. 

A minták újraégetése 150—1200 C° között történt. 
Az 1, 4. és 26. sz. minták alapanyagának színváltozását oxidáló tűzben való újraégetés 

után Pulfrich-féle fotométerrel határoztuk meg, vörös, kék és zöld szinszurokfel. -Etaionfeént 
baritlemezt használtunk, amelynek fényvisszaverőképessége 84%. 

A vizsgálatnál kapott értékeket a I I I . táblázat és az 5, 7. kép szemlélteti. 
A vizsgálat során nyert, a I I I . táblázatban közölt adatokból felvett görbék sok hasonló

ságot mutatnak. 500 C°-nál minden mintánál mélypontot látni. A kezdeti szín tompulása az 
időközben felhalmozódott szerves anyagok elszenesedésének a következménye. Legerősebben 
jelentkezik a 4., ill. a 26. sz. mintánál. 800 C° körül mindhárom minta mind vörös, mind kék és 
zöld színben maximumot mutat, majd egy hosszabb-rövidebb egyenes szakasz következik. 1100 C° 
után mindhárom mintánál a kék és zöld színekre nézve az értékek növekednek. 

III. táblázat 
Minták 
jelzése 

Szín
szűrő 120 500 600 700 800 850 900 950 1000 1100 1200 0° 

1. SZ. P 71,6 67,0 70,7 71,0 72,3 78,2 75,0 74,0 71,7 51,5 62,4% 
Z 40,0 37,0 38,7 35,0 43,0 49,0 44,5 42,5 40,0 30,5 38,6% 
K 35,5 24,5 23,0 23,0 35,7 39,3 31,5 31,3 31,7 22,0 29,5% 

4. sz. P 74,1 63,5 60,0 60,0 79,0 76,0 77,5 77,5 70,3 61,2 59,0% 
Z 60,0 "38,0 37,0 37,0 65,0 55,3 53,8 52,2 49,5 42,5 49,5% 
K 48,3 27,0 27,0 

• 

28,0 53,5 45,3 45,2 43,6 41,4 39,5 45,2% 

26. sz. P ' 77,7 53,5 67,0 70,0 84,7 80,7 80,8 75,1 70,0 64,0 65,0% 
Z 54,0 33,5 39,0 47,0 58,5 55,0 53,0 50,5 44,5 44,5 50,5% 
K 43,5 25,0 29,5 32,0 47,7 ! 45,2 40,3 38,5 30,0 31,0 41,5% 

DILATOMÉTERES VIZSGÁLATOK3 

Az égetett kerámiai masszák, agyagok, újraégetésük alkalmával jellegzetes hőtágulást 
mutatnak. Éppen ezért összehasonlító vizsgálatokhoz igen alkalmasnak látszott a már más szem
pontból is tanulmányozott 1, 4. és 26. sz. minták hőtágulási viszonyait a hőfok függvényében 
meghatározni. 

A vizsgálat céljára a csempék alapanyagából 50 mm hosszú, 3 x 3 mm keresztmetszetű 
próbatesteket csiszoltunk ki. Az eredeti mérethez viszonyítva a növekedés ( + értékek) a 0-vonal 
felett, a csökkenés (— értékek) a 0-vonal alatt van a rajzokon feltüntetve. 

571 



A 8. kép az 1. sz., a 9. kép a 4. sz., és a 10. kép a 26. sz. minta hőtágulási görbéjét 
mutatja. 

Mindhárom anyagra jellemző a kezdetben bekövetkező méretcsökkenés, az 550—580 C° 
között bekövetkező gyors méretnövekedés és a 800 C° felett meginduló méretcsökkenés. 

Az 1. sz., fényes zöld mázzal fedett kályhacsempéből vett mintánál a kezdeti méretcsök
kenés 100 C°-nál indul meg és a görbe kb. 240 C°-nál éri el a minimumot. Mértéke a 4. sz. mintá
énál kisebb, a 26. sz. mintánál tapasztalt értéknél nagyobb (8. kép). 

A 4. sz., fényes, sárgásbarna mázas kályhacsempéből vett mintánál hasonlóképpen 100 C° 
körül kezdődik, kb. 300 C°-nál éri el a minimumot, mértéke a három minta közül a legnagyobb 
(9. kép). 

A 26. sz. minta csoportjába tartozó kékeszöld mázzal fedett kályhacsempe töredékek 
közül mindegyikre jellemző, hogy az előző (1. és 4. sz.) mintáknál is jelentkező kezdeti méret
csökkenés bár megvan, de lényegesen kisebb mértékben. 

A már az előző vizsgálatokban is szerepelt 26. sz. mintánál a kezdeti méretcsökkenés 
minimuma kb. 230 C°-nál észlelhető. E csoportba tartozó más mintáknál, mint pl. az 1—26. sz. 
kályhacsempetöredékből vett próbatesteknél a kezdeti méretcsökkenést jelző hullám néha 
egészen ellaposodik (11. kép). 

A 26. sz. minta variációjának (26a- sz.) fényes melegzöld színű mázzal borított csempe
töredékéből vett minták a 26. sz. minta csoportjába tartozó töredékekkel azonos dilatogramot 
adnak. 

A jobb összehasonlítás céljából a l l . képen egymás mellett mutatjuk be a 26. sz. kékes
zöld mázzal fedett és a fényes zöld mázzal borított 26a sz. minta dilatogramját. Az ábrán jól 
látható, hogy a két dilatogram fedi egymást! 

Mivel sem az előző vizsgálat alkalmával kihevített próbatesteken végzett újabb felvé
teleken,, sem a lehűlési görbéken a mindhárom mintánál jelentkező kezdeti hullám nem mutat
kozik, a folyamat nem reverzibilis. 

Valószínűnek látszott, hogy a dilatométeres vizsgálatoknál az első égetés alkalmával 
jelentkező kezdeti nem reverzibilis méretcsökkenést a cserép anyagába beépülő víz okozza. A fel
tevés igazolására mindhárom mintát 24 óráig 12 atmoszféra nyomáson autoklávba tar tot tuk. 
Az autoklávban kezelt próbatesteket ismét az előzőkhöz hasonlóan dilatométeres vizsgálatnak 
vetettük alá. A dilatogramok a feltevést igazolták. A magasnyomású és hőmérsékletű víz hatására 
a cserép anyagában mindhárom mintánál hidratációs folyamatok mentek végbe, hasonlóan 
ahhoz, amit a szivárgó vizek okoztak igen hosszú idő alatt, amíg a kályhacsempék föld alatt 
feküdtek. 

Az autoklávban kezelt mintáknál a felhevítéskor tapasztalható kezdeti méretcsökkenés 
minden mintánál az eredetinél nagyobb és kb. egyenlő méretű. Mivel az azonos autoklávos kezelés 
után a hidratáció minden mintánál egyenlő mértékű, az eredetileg különböző nagyságban 
jelentkező kezdeti méretcsökkenés nem egyenlő mértékű hidratációra mutat . Tekintve, hogy 
a vizsgált kályhacsempe töredékek lelőhelyei közel voltak egymáshoz, fel kell tételezni, 
hogy a 26. sz. és a 26a sz. minták darabjai egy időben, de a többi mintánál később kerül
tek a föld alá. 

Az autoklávban kezelt próbatestek lehűlési görbéjén, illetőleg további ismételt égeté
seknél a kezdeti méretcsökkenést jelző hullám ismét elmarad. 

Ha a próbatesteket 25 C° hőmérsékletű vízben tar tot tuk az első égetés után, még 72 órás 
áztatás után sem jelentkezett az újabb dilatométeres vizsgálat alkalmával a méretcsökkenést 
jelentő kezdeti hullám. 

Eddig csaknem minden ásatási anyagon végzett dilatométeres vizsgálatnál mutatkozott 
az említett kezdeti méretcsökkenést jelentő hullám, amely autoklávos kezeléssel reprodukál
ható volt. 

Az 550—580 C° közötti méretnövekedés, amely a 8—10. képeken jól megfigyelhető, 
a ß—a kvarc átalakulás következménye. A lépcső nagyságából (TKésTV pontok) következtetve 
az 1. sz. minta kvarctartalma a legnagyobb. A dilatogramokból megállapítható, hogy a minták -
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18. kép. A 4a sz. mintáról készült kereszt-
I csiszolat. N = 50 x 

19. kép. A 46 sz. mintáról készült kereszt
csiszolat. N = 50 x 

20. kép. Az I: sz. minta mázrétegéről készült kereszt
csiszolat X nikolok között. N = 120 x 

21. kép. A 4. sz. mintáról készült keresztcsiszolat 
X nikolok között. N = 120 x 

22. kép. A 21. kép felnagyított részlete 23. kép. A 4 : sz. máz felületén levő 
kristálykópződések ráeső fényben 
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ban levő szabad kvarc ß kvarc formájában van jelen, tehát sem y tridimit, sem ß kristobalitot 
nem tartalmaznak. 

A 800 C° feletti méretcsökkenés a minták zsugorodásával van összefüggésben. Mivel 
a műszer nem elhanyagolható nyomást gyakorol a vizsgálat alatt a próbatestekre, a minták 
zsugorodása valamivel hamarább mutatkozik, mint ahogy az különben bekövetkezne. 

A MÁZAK OLVADÁSI VISZONYAINAK VIZSGÁLATA 

A mázak olvadási viszonyainak, viszkozitásának vizsgálatára, ha viszonylagos értékekre 
van szükség, jól bevált az Endell és Wens-féle viszkoziméter, amelyet vizsgálatainkhoz mi is 
alkalmaztunk. A viszkoziméter lényegében egy hornyokkal ellátott kerámiai anyagból készült 
lap. A vizsgálandó mázak a hornyok felső végén levő félgömb alakú mélyedésekbe kerülnek. 
A félgömb alakú mélyedésekből a megolvadó mázak a 12. képen látható módon a csatornákban 
lefolynak. Ilyen módon megvizsgáltuk az 1, 4. és 26. sz. mintákat borító mázakat. Az égetést 
elektromos kemencében végeztük, percenként kb. 4 C° hőmérsékletemelkedés mellett. 

A 12. kép 750 C° hőmérsékleten mutatja a három máz olvadási viszonyait. Az 1. 
sz. zöld máz 720 C°-nál már olvadni kezd, 750 C°-nál hirtelen hígfolyós lesz, s a horonyban végig
fut. A 26. sz. máz ugyanilyen körülmények között csak 15 mm-t folyt le, a 4. sz. máz csak az 
olvadás kezdeti jeleit mutatja. 800 C°-nál az 1. sz. és a 26. sz. mázak egyaránt végigfutottak a 
csatornákon és a viszkoziméter alatt vékony rétegben szétterültek. A 4. sz. mintát borító barna 
máz csak 900 C°-nál érte el a csatorna alját, tehát a két zöld máznál lényegesen keményebb. 
850 C°-nál csak hat órai égetés után adott tükörfényes felületet. A 12. képen egy osztás megfelel 
1 cm-nek, balról az első a 4. sz., utána a 26., majd az 1. sz. csempét borító mázak láthatók. 

A kémiai elemzés eredménye alapján számított adatok szerint összeállított fenti mázak 
olvadási viszonyai, ha azokat lefritteltiik, az eredeti mázakkal hasonló olvadási viszonyokat 
mutat tak . 

Megkíséreltük az 1, 4. és a 26. sz. mázas kályhacsempék darabjait újraégetni. Az 1. sz. 
mintát borító fűzöld máz színe az újraégetés után nem változott meg, az újraégetett darabon 
a repedések csak szórványosan látszottak. A 26. sz. mintát borító kékeszöld, helyenként fedő
hatású máz újraégetve elvesztette fedőhatását, színe melegebb árnyalatú zöld lett. A csaknem 
átlátszóvá vált mázréteg alatt láthatóvá lettek az alul fekvő engoberéteg repedései. A 13. 
képen 15-szörös nagyításban ráeső fényben mutatjuk az újraégetett 26. sz. mintát borító zöld
mázas felületet. (Az eredeti felületet a 4. kép szemlélteti.) A felvételen néhány fel nem táródott 
rézoxidszemcse látszik sötét foltok alakjában. 

MIKROSZKÓPI VIZSGÁLATOK 

A vizsgálat célja részben a mázas felületű kályhacsempék alapanyagának, részben a 
csempéket borító máznak tanulmányozása volt. Elsősorban a már eddigiekben szerepelt 1, 4. 
és 26. sz. mintákat vettük vizsgálat alá. Vizsgálatainkat azonban kiterjesztettük az la, áa, 46 
és a 26a sz. kályhacsempék darabjaira is. 

A vizsgálatokat általában áteső fényben végeztük, kivéve a 23. képen látható felvételt, 
amely ráeső fényben készült. A kályhacsempék anyagának tanulmányozására az aránylag kis 
nagyítások (N = 50 x ) bizonyultak a legalkalmasabbnak. 

A kályhacsempékből készített vékony csiszolatokon végzett vizsgálatok sok hasonlóságot 
mutat tak. A csempék alapanyagának színe áteső fényben vörösbarna, a barna mázzal fedett 
daraboknál kissé sárgás. Minden minta alapanyaga sok legömbölyödött szélű kvarcszemcsét 
tartalmaz, ezek között mindenütt megtalálhatók az éles fekete kontúrral határolt samottszemek 
is. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a kályhacsempék alapanyaga mikroszkópi vizsgálatok alap
ján nem különíthető el (14, 19. kép). 

A keresztcsiszolatokon jól megfigyelhető, hogy a zöldmázas kályhacsempék (1, la, 26. 
és 26a sz. minta) közös jellemzője : első díszített részük mindig fehér engoberéteggel borított, 
hátsó, ívelt kiképzésű lapjuk azonban nem. Az engobozott homloklapokról készült csiszolatokat 
a 14. és a 16. kép mutatja, az engobe nélküli hátsó oldalt a 15. képen látható csiszolat szemlélteti. 
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A barna mázzal borított darabokra jellemző, hogy sohasem engobozottak, amint ez a 
közölt csiszolatokon jól megfigyelhető (17—19. kép). ' v." 

Mind az 1., mind a 26. és 26a sz. mintáknál az engoberétegek mindig repedezettek, 
vastagságuk 100—500 mikron között változik, a repedések ferde irányúak, és a felületen S alakúak 
(1, 13—14., 16. kép). A repedések, amint a csiszolatokon jól megfigyelhető, mindig csak az alap
anyagig tartanak. 

Az 1, la, 26. és 26a sz. csempéket borító mázak színe a mikroszkópi csiszolatokon 
egyformán melegzöld. 

Mindezek a mázak számos fel nem tár t rézoxid és kvarcszemcsét tartalmaznak. A legtöbb 
kvarcszemcse található az 1. sz. mintát borító mázban, a 26a mintánál van a legkevesebb. 

A barna mázak a mikroszkópi csiszolatokon áteső fényben kissé zöldes színűek. Minden 
barna máz tartalmaz kvarcszemcséket. Legtöbb fel nem tár t kvarcszemcsét a 4a, legkevesebbet 
a 4& sz. csempét borító máz tartalmaz. A fel nem tár t vasoxidszemcsék főleg a 4. sz. csempén levő 
mázban vannak. A vasoxidszemcsék körül — különösen X nikolok között — jól megfigyelhető 
tűkristályok alakultak ki (20. kép). Hasonló optikai jelleggel bíró kristályok minden barna színű 
mázban X nikolok között helyenként észlelhetők, méretük azonban kisebb, a tűkristályok hossza 
sohasem haladja meg az 5—7 mikront. 

A 4. sz. minta mázának felületén pálcika alakú, helyenként centrait elrendezésű kristá
lyokat lehet észlelni. Ilyen felületi kristályosodást semmilyen más mintánál nem tapasztaltunk 
(23. kép). 

A mikroszkópi vizsgálatok tehát azt mutatják, hogy az egyes csempéket borító mázak, 
sok hasonlóságuk ellenére, jól elkülöníthetők egymástól. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Megvizsgáltuk több V. László-kori kályhacsempe alapanyagát és mázát, abból 
a célból, hogy összetartozásuk, közös vagy eltérő eredetük bizonyítható legyen. A kérdés 
eldöntésére a kályhaesempék alapanyagának és az azokat borító mázaknak meghatároztuk a 
kémiai összetételét. Megvizsgáltuk a csempék alapanyagának újraégetésekor a hőfok függvényében 
mutatkozó színváltozását, dilatációs sajátságait, a mázak olvadási viszonyait. A mikroszkópi 
vizsgálatokhoz à mázas kályhacsempékről számos keresztcsiszolatot és demonstrációs, valamint 
a jobb kiértékelhetőség céljából több fotografikus felvételt készítettünk. 

A kémiai és fizikai, valamint mikroszkópi vizsgálatok értékelése után megállapítható, 
hogy a mázas kályhacsempe töredékek alapanyaga igen sok hasonlóságot, illetőleg egyezést mutat . 
A csempéket borító mázak hasonlóan sok közös vonást mutatnak, de ezeken belül jellegzetes 
eltérések is vannak. 

A vizsgálatok alapján bizonyítottnak látszik az a feltevés, hogy az összes kályhacsempe 
töredék eredete közös! A 26a sz. minta fényes zöld mázzal fedett és a 26. sz. minta gyengén 
fénylő kékeszöld mázzal borított töredéke is azonos alapanyagból készült, a mázak színárnyalati 
eltérése a felhasznált rézoxid minőségi különbségétől származik. A máz nem a szivárgó vizek 
korróziójától vesztette el fényét, mert ugyanazon a helyen azonos körülmények között a 26. sz. 
mintán levő máz felülete fényes maradt. Minden valószínűség szerint már eredetileg is ilyen volt, 
s annak oka az égetés módjában keresendő. 

A dilatométeres vizsgálatokkal párhuzamosan végzett autoklávos vizsgálatok a kályha
csempék alapanyagának természetes rehidratációja alapján jól mutatják, hogy a 26. és a 26a 
sz. zöldmázas darabok a hozzájuk hasonló daraboknál később kerültek csak a föld alá. 

J E G Y Z E T E K 
1 Arch. Ért . (1952), és Holl Imre tanulmánya a 3 A dilatométeres vizsgálatokat Kocsis Alberttel 

jelen kötetben. végeztük. 
2 L. Stuckert, Die Emailfabrikation. Julius 

Springer, 1941. 
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XV. SZÁZADI ARANYOZOTT KERÁMIÁK1 

A mázas aranyozott cseréptöredékek a budai vár területén 1946—52-ben folytatott 
ásatási munkálatok alkalmával kerültek felszínre.2 Hasonló darabokat már régebben a nyéki 
kastély környékének megkutatása alkalmával is találtak. Az aranyozott mázas kerámiák minden 
valószínűség szerint Mátyás király palotájának tetőzetét (kupoláit) ékesítették.3 

Már a XV. században nálunk is alkalmaztak mázas tetőcserepeket épületek díszesebbé 
tételére, aranyozásukról azonban nincsen biztos adatunk.4 

Az említett aranyozott cseréptöredékek korát a XV. század végére helyezik. Sem ezt 
megelőzően, sem később hasonló kerámiákkal Magyarországon nem találkozunk,5 s külföldön 
is csak egyetlen előfordulásukról van ez idő szerint tudomásunk, amely technikáját tekintve 
sokban hasonlít az említett aranyozott mázas cserépleletekhez. Az ulmi múzeum birtokában 
három mázas tetőcserép van, amelynek felülete részben aranyozott.6 A cserepek az ulmi városháza 
tornyáról valók. Az épület helyreállítása alkalmával (1898—1905) vették le, és annak idején 
azokat sárgamázas cserepekkel pótolták. Az aranyozott tetőcserepek korát pontosan megállapí
tani ugyan nem lehet, de minden bizonnyal a XV. század elejére tehetők. 

Mind a három ulmi tetőcserép vörös agyagból készült, részletes leírásukat az aláb
biakban adjuk :7 

a) Mérete : 31 x 16,5 cm, alul félkörös, kissé hajlott 0,6—1 cm vastag. A felső, nem mázas 
részén két kerek lyuk van a felerősítésére. Máz a felületének 2/3 részét takarja, színe sárgászöld, 
felfelé helyenként zöld, a szélén vörösbarna. Az aranyozás a szélek felé nagyobb részt lekopott. 
A máz 4—6 cm-rel feljebb ér, mint az aranyozás. 

b) Mérete : 22x13,5 cm, 1 — 2 cm vastag, töredék, baloldalon mintegy 1/8, alul mintegy 
2/3 része letörve. A helyenként megsérült zöldessárga máz 5—7 cm-rel feljebb ér, mint az ara
nyozás. 

c) Mérete: 31,5x9,5 cm, vastagsága 0,3—1,2 cm, töredék, valószínűleg egy megtört 
tetőcserép, amely nyilván a nyolcszögletű torony tetőzet-élét képezte. A bal oldala maradt meg. 
A sárga máz csaknem a felső végéig ér, mintegy 4—5 cm-rel feljebb, mint az aranyozás tart . 

A budai vár területéről, illetőleg a nyéki kastély környékéről származó aranyozott cserép
töredékekből ma már nem lehet rekonstruálni a kerámiák eredeti alakját, de a töredékek arra 
mutatnak, hogy azok az ulmi tetőcserepektől kétségtelenül eltérő alakú cserepekből származnak. 
Alakjuk hasonló lehetett azokhoz a korongon készült mázas agyag oromdíszekhez, amelyekkel 
mint fazekasságunk népi hagyományával, egyes vidékeken napjainkban még elvétve találkozunk, 
s melyekből számos darabot őriznek múzeumaink is. 

A MINTÁK LEÍRÁSA 

Az aranyozott kerámiák mind kissé hajlott felületűek, sohasem díszítettek, minden 
bizonnyal valamely forgásfelület részei. A töredékek közül csak néhánynak az egymás mellé 
tartozását sikerült megállapítani, s azokat nagyobb darabokká összeilleszteni (I. kép).8 

A cserepek vastagsága 0,5—1,6 cm között változik, alapanyaguk vörösre égő agyag. A törés
felületek érdesek, jól látni, hogy a cserepek egyik oldala mázas. A törésfelületen sötétbarna színű, 
fényesnek látszó máz felett vékony rétegben fekszik az aranyozás. Az aranyozás eredetileg minden 
cserép mázas felületét teljesen beborította. A cserépdarabok mázatlan oldalán főleg a kézzel 
korongozott tárgyak belső felületére jellemző párhuzamos rovátkák látszanak. 

Az aranyozás sok töredéken eredeti üdeségében megmaradt, máshol részben megsérült, 
felpattogzott (2. kép), vagy teljesen lepusztult. Egyes helyeken, ugyanúgy, mint ahogy azt a nem 
fagyálló kerámiáknál tapasztaljuk, az aranyozott máz a cserép felső rétegével együtt kerek 
lapok alakjában levált (1. kép). 

Azokon a helyeken, ahol az aranyozás lekopott, a cserepek mázas felületének fénytelen 
sötétbarna színe, cserépszerű hatása van. 
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1. kép. Aranyozott cserépdarab lefagyás jeleivel 

2. kép. Leváló aranyréteg, a sötét részek az arany
réteg alatti mázas felületet, a világos 
részek a még ép aranyréteget mutatják 

Az aranyozott felület néhol kissé gyúrt, helyenként ékalakú vonalak mentén megszakad 
(3. kép). Egyes darabokon az aranyozás szemmel alig észrevehető téglalap alakú részekre tagozó
dik (4, 6. kép). Más darabokon kisebb-nagyobb lyukak, kráterek szakítják meg az aranyréteg 
felületét (5. kép). Kivételesen sikerült egy olyan darabot is találni, ahol a cserépen levő mázréteget 
nem fedi teljesen az aranyozás (6. kép). A közölt felvételen jól látni, hogy az említett kráterek 
már a máz felületén is megvoltak. 

adjuk : 

KÉMIAI VIZSGÁLATOK 

Az aranyozott mázas cserépdarabok alapanyagának kémiai elemzését az alábbiakban 

Si02 60,14 % 
A1203 . . . . 16,43 „ 
Fe 2 0 3 5,88 „ 
T i 0 2 . . 0 ,67, , 
CaO 9,24 „ 
MgO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,28 „ 
Izz, veszteség 4,75 ,, 

" 1 0 0 , 3 9 % 

3. kép. Összegyűrt ós beszakadt aranyréteg 4. kép. Az 1. kép felnagyított részlete, jól látni, 
hogy az aranyréteg négyzetes darabokból tevődik össze 
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5. kép. Az aranyréteg alatt levő máz hibáit az 
aranyozás nem tudja eltüntetni 

kép. Az arannyal nem fedett máz felületén jól 
láthatók a kis kráterek 

7. kép. Az alapanyagban levő kvarcszemcsék szélei 
helyenként már elmosódnak, feltáródásuk 

kezdeti jeleit mutatják 

kép. A mázréteg számos kvarcszemcsét és bubo
rékot tartalmaz, felül a sötét sáv az aranyréteg 

9. kép. Az előbbi részlet keresztezett nikolok között, 
élénken világító kvarcszemcsékkel 

10. kép. A máz erősen oldja az alapanyagot a cserép 
határfelületén 
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Az erősen vasas, vörösre égő alapanyagon az aranyozás alatt mintegy 0,5 mm vastag 
mázréteg fekszik. A máz kémiai összetétele az elemzési adatok szerint a következő : 

Az aranyréteget sem kémiai, sem mechanikai úton nem lehet tisztán a máztól elkülö
níteni, ezért annak kémiai elemzésétől el kellett tekinteni. 

FIZIKAI VIZSGÁLATOK 

Az aranyrétegből mechanikai úton levett részt spektrográfiai vizsgálat alá vetettük. 
Mivel az aranyréteget — amint már említettük — nem lehetett kvantitatíve elkülöníteni, a spek
troszkópiai vizsgálatoknál az alatta levő rétegek, a máz és részben a cserép anyaga is zavarólag 
hatott . 

A vizsgálat ezért több olyan elem jelenlétét is kimutatta, amely nyilván az aranyréteg 
alatt levő alsóbb rétegekből származik. 

Bizonyosra vehető azonban hogy az aranyréteg, arany—ezüst ötvözetből áll. Az arany
réteg fő tömegét Au, Ag, Pb és Si képezi, 0 , 1 % nagyságrendben AI, Fe, Mg és Cu-ból áll. 

A máz olvadási viszonyainak vizsgálata azt mutatta, hogy az aranyréteg alatt levő máz 
csak 940 C° körül olvad ki simára. A barna színű, fénytelen cserépszerű külsejű darabok 
felülete, 960 C°-nál újraégetve, ismét kiolvadt. Ha az ilyen felületen az aranyréteg nyomai helyen
ként még megvoltak, akkor az arany az égetés után is megmaradt. A hőfok emelésével azonban 
az arany mindinkább eltűnik a kiolvadt máz felületéről. 

MIKROSZKÓPI VIZSGÁLATOK 

A cserépről, valamint a mázas, illetőleg aranyozott felületekről számos keresztcsiszolatot 
és fotografikus felvételt készítettünk. 

A csiszolatokon jól látható, hogy a cserép alapanyaga sok kvarcszemcsét tartalmaz, a 
szemcsék szélei az erős feltáródás jeleit mutatják (7. kép). A máz közvetlenül a cserépen fekszik, 
vastagsága 200—450 mikron között változik. Színe áteső fényben a csiszolatokon sárgás, mindig 
sok feltáratlan kvarcszemcsét tartalmaz. Keresztezett nikolok között különösen jól láthatók a 
még ép homokszemek (8—9. kép). A máz a cserepet a határfelületen erősen feltárta (10. kép), 
ennek ellenére a máz és a cserép közötti átmeneti réteg nem alakult ki mindenhol nagyobb mérték
ben, ami részben a máz nagy viszkozitása miatt is lehet. 

Az aranyréteg a mázas aranyozott felületre merőleges mikroszkópi csiszolatokon (kereszt-
csiszolatokon) különösen jól megfigyelhető. Egyenetlen rétegben közvetlenül a máz felületén 
fekszik. A máz felső része közvetlenül az aranyréteg alatt, az aranyrétegtől nehezen meg
különböztethető sötét elszíneződést mutat , amely rendszerint éles határral végződik. E réteg 
vastagsága átlagosan 16 és 17 mikron körül változik, kivételesen a 25 mikront is eléri Î Az arany
réteg mindig követi a máz felületének egyenetlenségeit, a felszakadt buborékok kis kráte
reiben is megtalálható. A mázban, főleg a cseréphez közel, számos kisebb (8. kép) és néhány 
nagyobb buborék van. A gázzárványok sohasem szakítják fel az aranyréteget (11. kép). Néhány 
mintán a csiszolatok készítése közben az aranyréteg a máz felületéről levált és felhajlott. Ezeken 
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11. kép."Csaknem a máz egész vastagságát kitöltő 12. kép. Lemezes aranyréteg a máz felületén 
felszínhez közel levő buborékok az aranyréteg alatt 

13. kép. A lepusztult arany réteg alatt érdes felületű 14. kép. Az eredeti cserépre felvitt új máz és arany • 
összefüggő mázréteg réteg, szembetűnő az aranyréteg vékony volta 

a helyeken különösen jól megfigyelhető az aranyfelület összefüggő réteges volta (12. kép). A 
mikroszkópi vizsgálatoknál is kitűnt, hogy a lepattogzott, lekopott aranyréteg alatt levő fény
telen barna színű réteg sok esetben valójában még máz (13. kép). Vannak részek, ahol már a 
máz is lepusztult. Ilyen helyeken a cserép felületének elüvegesedett volta mutatja, hogy erede
tileg azt is máz fedte. 

A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

KÉMIAI VIZSGÁLATOK 

A kémiai összetétel alapján a kerámiák alapanyaga sok agyagásványt tartalmazó, márgás, 
erősen vasas agyag. Összetételében jól megközelíti a kiscelli típusú agyagokat. Ezek az agya
gok jól korongozhatok, és nem érzékenyek a szárításra, tehát nagyobb formák kialakítására is 
alkalmasak. A kiscelli agyag különböző fajtái Buda környékén megtalálhatók, ez a körül
mény is alátámasztja azt a feltevésünket, hogy az aranyozott kerámiák á budai műhelyben 
készültek. 

A máz felépítésében hasonló a ma is még széles körben használt fazekasmázakhoz, csak 
azoknál magasabb kovasavtartalma van. 
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A máz felett levő aranyréteg király vízben részben leoldható, de tökéletesen a máztól 
elkülöníteni sem kémiai, sem fizikai úton nem sikerült, és így annak kémiai elemzése sem volt 
lehetséges. 

FIZIKAI VIZSGÁLATOK 

Az aranyréteget nem fedi semmiféle védőréteg. Több helyen látható négyzetes tagoltsága 
és gyűrt felülete arra mutat , hogy az laparanyból (aranyfüstből) áll, amelynek készítését már az 
ókorban is ismerték.9 A spektroszkópiai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az aranyréteg 
anyaga főleg arany és ezüst ötvözetéből áll. 

Az a körülmény, hogy az aranyréteg sem mechanikai, sem kémiai úton a máz felületéről 
kvantitatíve nem választható le, arra mutat , hogy a máz és az aranyréteg között igen erős fizikai 
vagy kémiai kapcsolatnak kell lenni. A lepusztult vagy leoldott aranyrétegek alatt levő mázas 
felületek érdessége és barna elszíneződése is amellett szól, hogy a máz és az aranyréteg között 
erős kapcsolat volt, mely nézetünkt szerint csak égetés útján létesülhetett. 

MIKROSZKÓPI VIZSGÁLATOK 

A cserépben levő kvarcszemcsék széleinek feltáródása a magas és többszöri égetés mellett 
szól. A mázban számos még feltáratlan homokszemcse és számos buborék van, ami azt mutatja, 
hogy a mázat nem őrölték finomra, főleg nem frittelték, ömlesztették meg előzőleg. A csiszolatokon 
jól látni, hogy az aranyréteg közvetlenül a máz felületén fekszik. A máz egyenetlenségeit követi, 
megtalálható a máz felületén levő mélyedésekben, kráterekben is, ami csak akkor lehetséges, ha a 
beégetett mázra vitték fel az aranyréteget. Az aranyréteg lemezes volta és egyenetlen vastagsága 
a csiszolatok némelyikén különösen szembetűnő. A mázban több helyen látni a máz felületéhez 
közel buborékokat, amelyek az aranyréteget sohasem szakítják fel. A máz tehát az aranyréteg 
felvitele után már nem olvadt meg. Ha tehát az aranyréteget beégették, akkor azt csak igen 
alacsony hőmérsékleten tehették. 

A vizsgálataink értékelése alapján feltételezett aranyozási eljárást eddig tudomásunk 
szerint sehol sem alkalmazták. Éppen ezért döntően fontosnak találtuk az eljárást mai eszközökkel, 
de az akkori körülmények és adottságok figyelembevételével reprodukálni. 

AZ ARANYOZÁSI ELJÁRÁS REPRODUKÁLÁSA 

Kísérleteinkhez az eredeti alapanyagot megközelítő összetételű, újlaki téglagyárból 
származó vörösre égő kiscelli agyagot használtunk, ellenőrzésül egy alkalommal az eredeti 
cserepet is használtuk vizsgálatainkhoz. , (Az alapanyag az aranyozási eljárásra befolyással 
nincsen.) 

Az előzőkben ismertetett elemzési adatok alapján az aranyozott cserepeket borító mázat 
kísérleteinknél — nyersanyagaink természetes vasszennyezését figyelembe véve — az alábbiak 
szerint állítottuk össze: 

ólomoxid 64,0% 
mosott homok . . . . 34,0 „ 
vasoxid (Fe203) . . . 2,5 ,, 

100,5% 

A mázat alkotórészeinek előzetes összeolvasztása (lefrittelése) nélkül, mint nyers mázat 
az egyszer égetett cserépre vit tük fel, és 940 C°-nál ipari elektromos kemencében égettük be. 
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A beégetett mázfelület a kemence lassú lehűlése esetében is fényes maradt10 és kissé hajszál-
repedéses lett. 

Az így kapott sima mázas felületre megkíséreltük az aranyréteg felvitelét aranyporból 
készült festékkel11 és laparannyal is. A tiszta fém aranyporból készült, olajjal felvitt festékekkel 
bár kifogástalan aranyfelületeket kaptunk, az eredeti cserepek aranyrétegének jellegét nem lehe
te t t elérni. Az olvasztóanyag nélkül közvetlenül felvitt laparannyal készült rétegekkel azonban 
az eredeti aranyozás — bár a felhasznált arany minősége nem volt megfelelő — jól reprodukál
ható volt ! 

Az általunk használt laparany (aranyfüst) mai kereskedelmi minőség volt, amelynek 
vastagsága 0,2 mikron, az eredetileg használt laparany 7 —15 mikronos vastagságával szemben, 
ami az aranyozási eljárásnál nagy nehézséget jelentett (14. kép). Ennek ellenére beégetett 
aranyrétegeinken az eredeti aranyréteg minden jellegzetessége felismerhető volt! A felrakásnál 
gyűrődések és ékalakú szakadások keletkeztek, a máz egyenetlenségei ugyanúgy megmutatkoztak, 
mint ahogy az eredeti rétegeknél láttuk. 

A felrakásnál részben alkoholban oldott gyantát, részben csak alkoholt használtunk. 
A szárítószekrényben alaposan leszárított, aranyfüsttel borított mázas cserépdarabokat elektro
mos kemencében különböző hőfokon 400—900 C°-ig égettük ki. Kísérleteink azt mutatták, hogy 
az említett máz használata esetén 500 C° hőmérsékleten az aranyréteg a máz felületén már né
hány perc alatt oly mértékben megkötődik, hogy azt a mázréteg megsértése nélkül leválasztani 
nem is lehet. Vastagabb aranyréteg (laparany) használata esetén, amilyet például az eredeti 
daraboknál alkalmaztak, a beégetést magasabb hőmérsékleten is lehet eszközölni, de az álta
lunk használt vékony aranyfüst az említett hőmérséklet (500 C°) után már rohamosan eltűnik 
a máz felületén. 

Mindenesetre az aranyréteg már olyan alacsony hőmérsékleten megkötődik a máz felü
letén, amikor az az olvadás kezdeti jeleit sem mutatja, tehát mind az arany, mind a máz szilárd 
halmazállapotban van. Éppen ezért a máz és aranyréteg kapcsolódását csak szilárd fázisok között 
létrejövő kölcsönhatás alapján lehet magyarázni. 

A szilárd fázisok között létrejövő anyagvándorlást nem túl régen ismerik. A jelenséget 
először fémeknél tapasztalták. Már az első kísérletek során megfigyelték az aranynak az ólomba 
való diffúzióját,12 amelyet később is többen vizsgáltak.13 Ma nemcsak fémek, hanem többek között 
szilikátok szilárd fázisban végbemenő számos reakcióját is ismerjük. 

A vizsgált cserepeken az aranyréteg, mint ismeretes, egy magas ólomtartalmú 
mázon fekszik. A mázak lényegében szilikátüvegek, amelyek szerkezetét Si02 molekulák
ból felépített hosszú láncok szabálytalan hálózata képezi, ezekben sem szimmetria sem periodi
citás nincs.14 Ezzel magyarázzák többek között az üvegolvadékok nagy viszkozitását és szál
képző tulajdonságát is. Mint ilyenek, hasonlóak az olyan szerves műanyagokhoz, amelyek melegen 
szállá húzhatók, lehűlve szilárd testet alkotnak.15 

A Si prototípusa az üvegképző oxidoknak, mivel mérete kicsiny és magas töltése van, 
a négy O-atom közti teret éppen kitölti.16 

Az említett hálószerkezeten belül helyezkednek el a kisebb töltésű, de nagyobb atomok, 
ionok, mint pl. jelen esetben a Pb (ólom) is, úgyhogy az üvegszerkezet negatív töltését semlege
sítsék. Amennyiben ez a feltétel nincs teljesítve, a külső aranyrétegből Au atomok (ionok) diffun
dálnak az üvegbe és beépülnek a szerkezetbe. A folyamatról alkotott jelen feltevésünk azonban 
ma még kísérletileg nem teljesen igazolt. 

A diffúzió sebességét a hőmérséklet nagymértékben befolyásolja. Szobahőmérsékleten 
még igen alacsony, de a hőfok emelkedésével rohamosan megnő.17 Mindenesetre a kísérletek azt 
mutatták, hogy jelen esetben 500—600 C°-nál már jelentékeny a diffúzió mértéke. A folyamat 
a körülményektől elsősorban a hőmérséklettől függő egyensúly felé tart,1 8 amelynek eléréséhez 
nem szükséges a felületen levő összes arany mennyiség. A hőmérséklet emelésével azonban az 
egész arany bediffundálhat a mázba, mint ahogyan azt kísérleteinknél tapasztaltuk is. 

Ezért nem lehetett az igen vékony mai kereskedelmi minőségű laparany használata esetén 
500 C° hőmérséklet fölé menni az arany beégetésénél. 
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E kísérletek szerint valószínű, hogy a vizsgált csempék felületi aranyrétegének helyenkénti 
pusztulása az aranyréteg és máz közötti tökéletlen érintkezés miatt állhatott elő. Az ilyen helyeken 
az előállítás során az aranylemez tökéletes felfekvését nem biztosították, így a diffúziós folyamat 
nem indulhatott meg. • 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Megvizsgáltuk több középkori aranyozott mázas cserép alapanyagát, mázát és az azt 
fedő aranyréteget abból a célból, hogy megismerjük az aranyozási eljárást, majd feltevéseink 
igazolására megkíséreltük az eljárást a mai körülmények között gyakorlatilag kivihető módon 
megismételni. 

Vizsgálataink alapján bizonyosra vehető, hogy az aranyozott kerámiák képlékeny, 
vörösre égő agyagból kézi korongozással, feltevésünk szerint a budai műhelyben készültek. Való
színűleg oromdíszek lehettek az egykori királyi palotán. Külső alkalmazásukat * mutatják a le
fagyás jelei is. Rendeltetésüknek megfelelően csak a domború (külső) oldalukat mázolták le és 
vonták be vékony aranyréteggel, amely arany és ezüst ötvözetéből álló laparany (aranyfüst) 
volt. A cserepeket erősen ólmos máz borítja, amely a fazekasmázaknál szokatlanul magasan, 
csak 940 C°-nál olvad ki simára. Az egész mázas felületet valamikor minden darabon díszítés 
nélküli sima aranyozás fedte, amely ma már sok helyen részben vagy teljesen elpusztult. Az 
aranyozás egyenetlen rétegben mindenütt követi a máz felületét. 

Az aranyozási eljárás a kerámia történetében eddig ismeretlen eljárással, laparanynak az 
ólmos máz felületére történő beégetésével történt ! 

Az aranyréteget négyzetes alakú laparany alakjában a már mázasán kiégetett darabokra 
vitték fel valamely könnyen kiégő anyag közvetítésével. Az aranyréteget az alatta levő 
ólmos máz kiolvadásánál (940 C°) lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten csak gyenge vörös-
izzáson égették be. Mivel az arany beégetésének hőmérsékleténél az alatta fekvő máz még nem 
olvad ki, feltehető, hogy az aranyréteg megkötődése az aranynak a mázba való diffúziója útján, 
szilárd fázisban végbemenő reakció által történik. 

Kísérleteinknél az előzőkben közölt, az eredeti mázzal csaknem azonos összetételű mázzal 
vontuk be az egyszer égetett próbatesteket, s azokat 940 C°-nál ipari elektromos kemencében 
kiégettük. A beégetett mázas felületekre laparany (aranyfüst) réteget vittünk fel alkoholban 
oldott gyanta, vagy pusztán alkohol közvetítésével. Az aranyréteg beégetérét újabb tűzben 
alacsony hőmérsékleten végeztük, amelyre legalkalmasabbnak 500—600 C° bizonyult. 

Az említett módon beégetett aranyrétegek az eredeti aranyozással mindenben hasonlók
nak bizonyultak, s így a vizsgálataink alapján az aranyozási eljárásról alkotott feltevéseink 
igazolására végzett kísérleteket eredményeseknek tekinthetjük. 
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QT. DUMA 

A N A N A L Y S I S OF G L A Z E D CERAMICS F R O M 

T H E M I D D L E A G E S 

I 

GLAZED STOVE-TILES FROM THE BEIGN OF LADISLAS V 

The most important task in connection with 
the glazed tiles excavated in the Fortress of 
Buda is the classification of the various types 
according to dates of origin and workshops. 
Arranging the types belonging to the 14th and 
15th centuries, it has been possible to separate 
those made during the reign of Ladislas V. 

The series of tiles displaying identical 
stylistical characteristics contains pieces of 
different colours, and they are supposed to have 
formed the parts of one and the same stove. 
I t was, therefore,necessary to ascertain whether 
these pieces which, on the strength of a similar 
appearance, are thought to have belonged to one 
and the same stove do or do not display — 
apart from their similar form — such physically 
or chemically discernible other similarities or 
discrepancies that would serve to determine 
their common or different origin. 

To solve the problem analyses have been 
made concerning the chemical composition 
of the basic material of the tiles and their 
glazing, the changes of colour consequent upon 

Fig. 1 Green glazing of Sample 1 — 15 x 
Fig. 2 Crumbled green coating of Sample 1 — 15 x 
Fig. 3 Surface of Sample 4 with brown glazing. — 25 x 
Fig. 4 Surface of Sample 26 coated by a glaze of a 

bluish-green covering effect 
Fig. 5 Change of colour of the basic substance of 

Sample 1 induced by reburning 
Fig. 6 Change of colour of the basic substance of 

Sample 4 induced by reburning 
Fig. 7 Change of colour of the basic substance of 

Sample 26 induced by reburning 
Fig. 8 Thermal-expansion curve of Sample 1 
Fig. 9 Thermal-expansion curve of Sample 4 
Fig.-1.0 Thermal-expansion curve of Sample 26 
Fig. 11 Thermal-expansion curve of Samples 26 and 

26a during heating and cooling 

a reburning of the basic substance, its beha
viour in regard to dilatation, the melting of the 
glaze, etc. In order to be able to analyze the 
basic substance of the tiles and their glazed 
coating, a number of microscopic sections of the 
tiles had to be made. 

On the evidence of the physical, chemical 
and microscopic analyses detailed in the paper 
it was found tha t there exists a great similarity 
and correspondence between the basic substance 
of the various glazed tile-fragments, while the 
glazing of the tiles displays not only common 
features but characteristic divergences as well. 
The result of the analyses justifies the assump
tion tha t all fragments under review had a 
common origin. I t was possible to ascertain 
tha t some of the pieces had got later under the 
surface of the soil than other similar pieces. 
In this connection, autoclaving performed paral
lel with dilatometric investigations which 
demonstrate the natural rehydration of the 
burnt material in a characteristic manner have 
proved to be of great value. 

Fig. 12 Melting of the analyzed glazings at 750° C 
Fig. 13 Glazed surface of Sample 26 after reburning. 

— 1 5 x 
Fig. ]4 Cross-section of Sample 1. — 50 x 
Fig. 15 Cross-section of Sample la . — 50 x 
Fig. 16 Cross-section of Sample 26a.—-50 x 
Fig. 17 Cross-section of Sample 4. — 50 x 
Fig. 18 Cross-section of Sample 4a. — 50 X 
Fig. 19 Cross-section of Sample 46. — 50 x 
Fig. 20 Cross^section of glaze covering Sample 1, 

between crossed Niçois. — 120 x 
Fig. 21 Cross-section of Sample 4 between crossed 

Mcols. — 120 x 
Fig. 22. A magnified par t of Fig. 21 
Fig. 23 Crystalline configuration on the surface of 

glaze of Sample 4 in incident light 

C A P T I O N S 
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II 

GOLD-PLATED CERAMICS FROM THE 15th CENTURY 

Several fragments of tiles with a gilded 
enamel were brought to light in the course of 
the excavations made from 1946 to 1956 in 
the Fortress of Buda. Similar objects had been 
found earlier in the vicinity of the palace at 
Nyék. The tiles are supposed to have adorned 
the roofing (cupolas) of the palace of King 
Matthias. They were probably manufactured 
in the middle of the 15th century. No similar 
pieces have been found in Hungary either from 
earlier or later periods, and we possess reliable 
knowledge of but one instance of the occurrence 
of technically similar pieces abroad. 

The analysis of the gilded tiles under review 
had a double object : first, to become familiar 
with the process by which gilded ceramics were 
manufactured, as also the then technique of 
gilding ; second, to reproduce these processes 
on the strength of the proposed investigations. 

The result of the analyses j ustif ies the assump -
tion tha t the gilded ceramics were made of 
plastic clay which becomes red if burnt, and 
tha t they were manufactured by means of the 
potter's wheel. They probably served as an 
ornamental ridging on the quondam royal pa
lace. That they were used outdoors is evidenced 
by the fact tha t they reveal the symptoms of 
freezing. In accordance with their function only 
their outside was glazed and coated with a thin 
layer of gold. This layer consisted of a gold 
foil, an alloy of gold, silver and copper. The 
tiles are covered with a glaze which contains 
a high amount of lead and becomes smooth 
only at 940° C, a temperature unusually high 
for potter's glaze. The entire glazed surface 
of all pieces used to be overlaid with an un
adorned film of gold, many parts of which have 

since been partially or wholly destroyed. The 
gilt follows the surface of the enamel in an 
uneven layer, the thickness of which was found 
to be between 7 and 25 /u on the sections ex
amined under the microscope. 

The process of gilding was to fix the gold 
foils laid on the leaded enamel by means of 
annealing, a process hitherto unknown in 
the annals of ceramics! 

The gold film, a rectangular foil, was laid 
on the previously glazed tiles with the aid of 
some ashlessly burning adhesive substance. 
The annealing of the gold film was performed 
at a red-heat temperature, i, e. one considerably 
lower than the melting point (940° C) of the 
underlying leaded enamel, so tha t the fixation 
of the gold film must have taken place after 
the diffusion of the gold into the enamel by 
means of a process of reaction in the solid 
phase. 

In the present experiments t he test pieces, 
after burning them once, were coated with 
a glaze, the composition and properties of 
which (detailed in the paper) were almost 
identical with the original, and then burnt 
again in an electric furnace at 940° C. The 
glazing thus burnt-in was then overlaid with 
a gold foil by means of resin dissolved in alcohol. 
The annealing of the gold film was then per
formed at a lower temperature. A temperature 
of from 500 to 600° C has been found to be 
the most appropriate for this purpose. 

The gilt thus fixed has proved to be identi
cal with the historical one in every respect 
so tha t the correctness of our hypothesis regard
ing the original process of gilding has been con
firmed fully by the experiments. 

C A P T I O N S 

Fig. 1 Fragment of gilded tile with signs of freezing Fig. 
Fig. 2 Detaching gold layer, dark patches represent

ing underlying glaze, light patches representing 
still unimpaired parts of gilt Fig. 

Fig. 3 Crumpled and broken gold film 
Fig. 4 Magnified part of Fig. 1, revealing rectangular Fig. 

arrangement of gold layer 
Fig. 5 The gold film does not suffice to conceal Fig. 

faultiness of underlying enamel 
Fig. 6 Small craters well-visible on the surface of 

glaze not covered with gold Fig. 
Fig. 7 The edges of the quartz-granules contained Fig. 

in the basic substance have become indistinct 
a t certain spots, and show the initial symptoms Fig. 
of disintegration 

8 Numerous granules of quartz, and many bub
bles contained in the glazed coating ; the dark 
upper stripe represents the gold layer 
9 The part shown in Fig. 8, between crossed 
Niçois with vividly luminous granules of quartz 
10 The glazing vigourously dissolves the basic 

substance on the tile's edge surface 
11 Nearly the entire thickness of the glazing 

filled with bubbles beneath gold film, near 
surface 
12 Laminar gold layer on the surface of enamel 
13 Rough continuous layer of glaze beneath 

lost gold film 
14 Newly glazed and gilded original tile ; thin
ness of gold layer conspicuous 
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GERO GYÖZÖ 

A TÖRÖKKORI KIRÁLY FÜRDŐ 
KAKAS KAPU FÜRDŐJE 

A mai Fő utca és Ganz utca találkozásánál egy elhanyagolt külsejű sátortetővel fedett 
épület vonja magára a járókelők figyelmét. Szerény külsejével ellentétben áll homlokzatának 
felirata : Király fürdő (1. kép). 

A fürdő történetére vonatkozóan kisszámú forrásanyag áll rendelkezésünkre. Bár a for
rások között legnagyobb számban képes ábrázolások vannak, ezeknek tudományos értéke — kevés 
kivételtől eltekintve — nem nagy. Sokkal jelentősebbek a térképek, amelyek az épület helyét 
topográf iailag határozzák meg. Az írott források a fürdő törökkori állapotára vonatkozó felvilágo
sításokkal szolgálnak. 

A fürdőépületek az iszlám építészetének sajátos fajtáját képezik. Ezek*»z «pületefcTészrfoen 
vallási, részben a társadalmi élet célját szolgálják és az úgynevezett jóié* i intézmények (hajrát) 
közé tartoznak. A fürdők alaprajzi elrendezése és belső díszítése az iszlám építészeti tájegységei 
szerint változik, a kivitelezés nagyszerűsége vagy egyszerű volta az építtető helyzetétől függ. 
A magyarországi fürdők az oszmán—török építészet körébe tartoznak és a legegyszerűbb alap
típust képviselik. Alaprajzi elrendezésük rendszerint : centrális kupola köré csatlakozó két, 
négy, vagy több, kisebb kupolával fedett helyiség. Ezek a helyiségek vagy pihenőkamrák, 
vagy fürdőhelyiségek. A belső tér kiképzésében egyszerű formákat és kevés díszítő elemet alkal
maznak. Budán elterjedt formáját Fischer von Erlachnak a Császár fürdőről készült metszete 
őrizte meg a legjobban. A Király fürdő feltárásánál előkerült török részletek is ezt bizonyítják. 

A fürdő épületének területén megtaláljuk már a római kor emlékeit. I t t vezetett át észak— 
déli irányban a római limes út, amely Aquincumot összekötötte a Duna menti római településekkel.1 

A nagy kupola javításakor egy korábbi javítás alkalmával beépített római sírkő-töredék került 
elő, a földmunkáknál felszínre hozott oszlopláb-maradványok egy közelben levő római telepü
lésről származhatnak. 

A környékbeli nagyobb középkori épületekből származhatott az a két gótikus profilú 
nyíláskeret-töredék, amely a korábban elpusztult épületrész törmelékéből került elő. A nagy 
kupola dobjának nyugati oldalfalában másodlagosan befalazva állatviadalt ábrázoló finom meg
munkálású románkori reliefet találtunk. 

A fürdőt ellenőrizhetetlen hagyományok alapján Szokollu Musztafa pasa építette a benne 
elhelyezett újabbkori tábla szerint 1556-ban.2 Ez az évszám azonban téves, mert Szokollu Musztafa 
csak 1566-tól kezdve budai pasa.3 A fürdő török forrásokban több néven is előfordul (Horoz 
kapu ilidzse, Kaplu ilidzse), mégis szerencsés helyzetben vagyunk, mert az egyes nevek vagy 
térképen vannak rögzítve, vagy pedig egy oly fontos erődítés közelségére utalnak, mint a Kakas 
bástya, török nevén Horoz kuleszi. 

Az épület eddig ismert legkorábbi ábrázolása azon az 1600-as évekből származó vízfestmé
nyen maradt fenn, amely egy császári követ fogadását ábrázolja Budán (2. kép).4 A kép jobb sarkán a 
mai Rózsadombtól kissé délre a Kakas kaput és bástyát láthatjuk. A kapu a mai Fő utca irányában 
szakítja meg a városfalat. A kaputól nyugatra a városfalon belül találjuk a fürdő épületének 
jellegzetes ábrázolását. A festő figyelmét nem kerülték el a török fürdők kupoláinak bevilágító 
nyílásai sem. A kupolán jelzett sötét kis pontok ezeket igyekeznek érzékeltetni. Hasonló módon 
ábrázolja a mai Rudas fürdő akkori épületét is. A képen a Király fürdő kupolás részéhez déli 
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l . kép. A Király fürdő törökkori részének sátortetővel fedett kupolája a restaurálás előtt 

irányban emeletesnek látszó nyeregtetős épület csatlakozik, a fürdő további folytatása. Ez a 
törökkor utáni időkben nagy mérvű átépítésen ment keresztül. Az eddigi kutatások e szárnyban 
is feltártak török részleteket. Az, hogy a képen ábrázolt fürdőépület valóban a mai Király fürdőt, 
illetőleg a törökkori Horoz kapu vagy Kaplu ilidzsét ábrázolja — a továbbiakban ismertetett 

források alapján kétségtelen bizonyítást nyer. A XVI. 
század második felében it t járt számos nyugati utazó és 
követ leírásaiban említett fürdők közül egy sem azono
sítható a tárgyalt objektummal. A XVII. század első 
feléből ugyancsak hallgatnak az írott emlékek, s ábrá
zolásokat sem ismerünk. 

Evlia Cselebi világutazó az első, akinek útleí
rásaiból bővebb értesülést nyerünk a mai Király fürdőre 
vonatkozóan :5 ,,A Horoz kapu ilidzséje.6 A kapun belül 
van, kicsi és hasznos fürdő. Nyolc boltív fölé van építve, 
keramittal fedett rózsaszínű kupolája van. Egészen a 
középen levő medencéjének négy oldalán oroszlánszájak
ból éjjel-nappal tiszta, meleg víz folyik, azonban nagyon 
meleg, úgyhogy az ember abba be nem mehet. Ha a 
budaiak közül valaki meghal, rokonai e fürdőből hordók
ban vizet vitetnek s a Szent Mihály lovát leöntik. A vakf-
ból7 erre a szolgálatra emberek vannak rendelve, akik 
többnyire ebből a Véli bég fürdőjéből8 viszik a vizet, 
a fürdőterem fölé nagy betűkkel ez a tárik van írva : 

2. kép. A Kakas kapu fürdőjének képe egy 1600 tájáról való 
vízfestmónyen 



3. kép. Marsigli török térképe a Kakas kapu fürdőjének és környékének részletével 

4. kép. A mai Király fürdő vázlatos alaprajza és környéke De la Vigne térképéről (1686) 
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»E gyönyörű helynek elmondták a tárikhját. Musztafa pasa épitkezése, hasonlíthatatlan hely.«" 
A leírásból kitűnik, hogy az előzőekben említett ábrázolás ténylegesen a Horoz kapu ilidzsé-

velazonos. Mindkét helyen a Kakas vagy Horozkapu az a fix pont, amely fürdőépületünk biztos 
helyét meghatározza. 

A források ezután ismét hallgatásba merülnek és csak az 1680-as évektől kezdődően 
jelentkeznek ismét. Ebből az időből való forrásaink elsősorban metszetek. Ezen a néhány metsze
ten a fürdőt mint kis kupolás épületet láthatjuk, amely inkább türbéhez hasonlít, mintsem fürdő
höz. Az 1686-os visszafoglalás során Marsigli birtokába került részletes török térképen „Kaplu 
ilidzseszi" néven szerepel.9 A térkép az épületet kupolával fedettnek tünteti fel (3. kép). 

A térképnek a Víziváros és környékét ábrázoló része nem oly pontos, mint a vár térképe. 
Ezért történhetett meg az a tévedés, hogy a városfal és a fürdő közé a Csemberdzsi aga dzsámija 
került. Ez a dzsámi tulajdonképpen a Duna partján állott Oszmán bej dzsámitól nyugatra van. 
Az azonban nem vitás, hogy a Kaplu ilidzse névvel jelzett fürdő azonos az Evlia által említett 
Horoz kapu ilidzsével. 

Fennmaradt Marsigli 1686-os összeírása, amely az egyes épületeket rendeltetésük szerint 
csoportosítja és azok neveivel együtt ostrom utáni állapotukat is feltünteti.10 A fürdők csoport
jában a mai Király fürdőt a harmadik helyen említi : „Kapui1 1 ilige Horos Capusine Jakin. II 
Bagno d'aqua calda minérale presso la porta del Gallo, coperto di mattoni ; resta intieramente." 

Evlia Cselebihez hasonlóan Marsigli is a Kakas kaput jelöli meg támpontként. A két 
forrás abban is megegyezik, hogy az épület cseréppel fedett volt. A kutatás mai állása szerint 
a tető cseréppel történt fedése egy törökkori, XVII. századi átépítés eredménye. Az épület eredeti 
alakját megtartva, épségben vészelte át az ostromot. 

Az 1686-os ostrom során készült számos metszet és térkép közül a fürdő alig szerepel 
néhány ábrázoláson. 

Ezek közül De la Vigne térképét kell figyelemben részesíteni, amelynek második tábláján 
Buda teljes térképét adja az utcahálózat részletes és pontos megjelölésével {4. kép).12 

5. kép. A Kakas kapu fürdőjének képe (1728) 
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A hozzátartozó magyarázatban az egyes fonto-
sabb épületeket nem nevezi meg, csupán rendeltetésüket 
jelzi. Mivel az utcák rendje a maival majdnem teljesen 
megegyezik rajta, a Kakas kapu fürdője azonnal felis
merhető. Sőt jelzése a térképen bizonyos alaprajzi rész
leteket is feltüntet. A térkép nagy fontossága abban 
rejlik, hogy a mai Király fürdő törökkori része topográ
fiáikig ennek alapján teljes pontossággal meghatározható. 

A későbbi metszetek közül kettőt kell említenünk. 
Az egyik Rosenfeld 1728-ban megjelent „Mappa Geo-
graphiea"-jában jelent meg (5. kép). Ezen a középső me
dencét borító kupolát még nem fedte sátortető. Az 1730 és 
1749 közötti Glaser-féle metszeten jelenik meg első ízben 
sátortetővel (6. kép). A képen szereplő fontosabb épü
leteket latin és német nyelvű magyarázó szöveg egészíti 
ki. A kettes számmal jelzett fürdőépületet a német nyelvű 
szöveg „Sprenger Bad"-nak nevezi. 

A XIX. század folyamán történő átépítések az 
épület törökkori jellegét teljesen megváltoztatják. Az ere
deti török maghoz déli és nyugati irányban későbarokk és 
klasszicista szárnyakat építenek. E század folyamán nyer
te a fürdő a restaurálás előtti formáját. 

6. kép. A mai Király fürdő (Sprenger 
Bad) első sátortetős ábrázolása Glaser 

metszetén (1730 -1749) 

7. kép. Török kúpeserepek a Király fürdő középső kupolájáról 
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8. kép. A Császár fürdő képe Fischer von Erlach metszetén (1726) 

9. kép. Szamárhátíves ab
lak kőkeretének marad
ványa a nyugati oldal 
elsőemeleti homlokzatán 
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10. kép. A fürdő emeletes nyugati homlokzatának részlete a törökkori emeletrészt lezáró kvaderekkel 

A HELYREÁLLÍTÁS SORÁN VÉGZETT KUTATÁSOK 
A kutatás a középső gömbkupola sátortetejének eltávolításával kezdődött meg és bizony

ságot szolgáltatott arra, hogy a sátortető — a korábbi nézetekkel ellentétben — nem eredeti 
török alkotás. Az első feladat tehát a kupola fedésének tisztázása volt. Ugyanis a fa tetőszerkezet 
levételekor a kupola külső felületén habarcsréteg került elő, amelybe számos kúpcserép volt 
beágyazva (7. kép). A cserepek között néhány csaknem teljes épségben volt. E tetőcserepek 
apácafedés maradványai voltak. Ez már maga is azt igazolja, hogy a kupola felett álló tetőszer
kezet a törökkorból nem származhat. Ezek a kúpcserepek igazolni látszanak azokat a XVII. 
század végi forrásokat, amelyek szerint az épületet cserép fedte. A kupoláknak kúpcseréppel való 
fedése különben még ma is használatos a szomszédos Jugoszlávia és a Balkán más országainak 
mohamedán építészetében. Az ily módon fedett kupola belső terének megvilágítása a centrumban 
szabadon hagyott körön vagy nyolcszögletű nyíláson át történik. így világították pl. a Skopjléban 
nemrégiben restaurált Dávid pasa fürdőjét is. A kupola héja és a habarcsréteg között szigetelésre 
szolgáló sárga agyagréteg feküdt. A kupolának ez a fedése már teljes bizonyossággal törökkorinak 
mondható és időben a XVII. század első felére tehető. A habarcs és az agyagréteg eltávolítása 
után előkerültek az elfalazott nyolcszögletű bevilágító nyílások, amelyek kettős körben helyez
kedtek el. Ezek a vüágító nyüasok a kupola építésének idejéből származnak. Az alsó két körben 
levő eredeti világító nyílásokat a sátortető építésével egyidőbén barokk téglából épített kürtőkkel 
toldották meg. 

A kupola külső héjában nagyfejű vasszegek kerültek elő, amelyek szabályos rendben 
helyezkedtek el, egymástól csekély távolságra. Ezek a lapos és széles fejű szögek ólomlemezek 
rögzítésére szolgáltak és azt bizonyítják, hogy a fürdőt építésekor ólommal fedték le. 
Ezt igazolják azok a XVII. századi források, amelyek több budai fürdőt ólommal fedettnek 
mondanak,13 valamint a négy sorban körülfutó bevilágító nyílások. Az északi kis kupolákon ha
sonló felülvüágítók kerültek elő elfalazva, mint a középkupolán. I t t is az előzőhöz hasonló fedés 
nyomait találtuk. A két kis kupola közötti teknőboltozat fedése és világításának megoldása 
hasonló a kupolákéhoz. 
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A kupola nyolcszögletű dobjának párkánya nem maradt fenn, ennek ellenére megálla
pítható volt fekvésének pontos helye. A dob falának utolsó kősorát képező kvaderek közül a 
keleti oldalon több darabnak felső sarkát utólagosan levésték. Miután a párkányzat a dob falá
nak síkja elé ugrott, a sátortető feltevésénél akadályt képezett, ezért kellett a kiálló részeket a 
barokk-kori átépítés során levésni. A restauráláskor készült párkány a tervező elgondolása, 
elhelyezése az eredetinek megfelelő. 

A Ganz utcai nyeregtető leszedése után a két kis kupolát és a tekiiőboltozatot borító 
feltöltés eltávolítása következett. A feltöltés több rétegben feküdt az eredetileg kissé lejtős, lapos 
födém fölött. Anyaga épülettörmelék és agyag, amely a XVIII—XIX. századi renoválások során 
halmozódott fel, mintegy félméter magasságban. A feltöltés eltávolítása után előkerültek az északi 
oldal kupoláinak és a teknőboltozatnak nyolc-, illetőleg négyoldalú dobjai, és azok párkányai-

* nak maradványai. A középső kupola dobja is teljes nagyságában vált láthatóvá amelyben két 
középkori megdolgozású, kőfaragó jellel ellátott követ találtunk. 

Az északi kis kupolák és a teknőboltozat párkánya homokkőből készült és egyszerű vonalú, 
a sarokkiképzések pedig egy darabból valók. A párkányok felső lapján még jól lehetett látni 
annak a terazzószerű anyagnak a maradványát, amelyből a kupolához való átmenetet képezték ki. 
Ez párhuzamosan haladt a párkány nyolc oldalával, amelyből a kupola nyolckaréjos fedésére 
következtethetünk. Fischer von Erlach metszetén — mely a mai Császár fürdőt ábrázolja (8. kép) — 
láthatunk hasonló megoldást. Az északnyugati kis kupola dobján és párkányán törökkori tégla
javítás fedezhető fel. 

Az északi homlokzaton levő három ablak újonnan készült. Az eredeti ablaknyílásokat 
— amelyek a mai ablakok szintjénél jóval lejjebb voltak — nem sikerült megtalálni. Nyomaikat 
a későbbi átalakítások során készült ablakok megsemmisítették. Az újkori átépítéskor az ablakok 
felső részét a kupolákba vágták bele. Az utcaszint 120—130 cm-rel történt feltöltése miatt a 
restaurálás során készült három ablakot a feltételezett ablakmagasságnál 20—30 cm-rel feljebb 
kellett elhelyezni. Ezáltal a homlokzati főpárkány is eredeti helyénél ugyanennyivel magasabbra 
helyeződött, csökkentve a kis kupolák dobjának magasságát. A jelenlegi ablaknyílásokat homok
kőből készült keret szegélyezi s bennük kovácsolt vasrácsot helyeztek el. 

A keleti homlokzat falának legnagyobb része barokk-kori téglából készült burkolat. 
Ezen a részen csak az északkeleti sarkon találunk összefüggő, eredeti kvaderekből készült fal
maradványt. A kutatás megállapította, hogy e részen az eredeti törökkori kvaderfal tűzvész 
következtében pusztult el. I t t sikerült megállapítani a török falazás módját. A fal teljes vastag
ságában nem készült kvaderkövekből, hanem csak külső és belső homlokzati felülete. A két fal 
közötti teret erős meszes habarcsba rakott zúzott kővel töltötték ki. Az ezt a homlokzatot 
áttörő, szamárhátíves téglakeretű ablaknyílás ugyancsak az újabbkori átépítés eredménye. 

A tárgyalt épületrésztől délre levő későbarokk átépítésű traktus nyugati homlokzatán a 
jelenlegi udvari kijárat feletti részen a vakolat eltávolításakor két, szamárhátíves, elfalazott török 
ablak maradványai kerültek elő (9. kép). Ugyanezen homlokzaton emeletmagasságban szabályos 
mészkőkvaderekből kiképzett falsarok került elő (10. kép) annak bizonyítékául, hogy a fürdő 
déli részének folytatása emeletes volt. Ennek török eredetét minden kétséget kizáróan bizonyítja 
a már említett s ugyancsak emeletmagasságban előkerült két szamárhátíves ablakrészlet. 

A mészkőkvaderekből kiképzett falsaroktól északra levő emeletes rész valószínűleg 
XVIII . századi hozzáépítés. Eredetileg az itt levő helyiségeket az északi oldalhoz hasonlóan 
kupolák és teknőboltozatok fedhették. Maradványait a későbbi átépítések lehetséges, hogy eltün
tették, de az sem kizárt dolog, hogy azok az emeleti padlószint alatt rejtőznek. Az eddigi kutatások 
e probléma tisztázására nem terjedtek ki. Ugyanis a törökkori rész restaurálását megelőzően 
e szárnynak belső helyiségeit már korábban renoválták. 

A déli későbarokk épületszárnyban is találunk eredeti török falrészleteket, bár ezen a 
részen még nem történt módszeres kutatás. Ebben a részben levő török falak zúzott kőből épültek. 
Az említett épülettömb nyugati részében kis tégla alakú udvar helyezkedik el, amelybe nyugatról 
két kőkeretes, félköríves záródású török ajtó nyílik. A további kutatás feladata, hogy az említett 
épületrészben feltárja a lappangó török építészeti részleteket, ezek alapján majd restaurálható 
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11. kép. A mai Királyfürdő alaprajza az eddig feltárt törökkori falak megjelölésével 
(BUVÁTI 1955-ös felmérése) 
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12. kép. A Király fürdő törökkori része a restaurálás után 



lesz a teljes törökkori déli épületrész. Ennek elvégzése után módunkban lesz egy magyarországi 
török fürdő teljes, hiteles alaprajzának elkészítése és homlokzatának rekonstrukciója (11. kép). 

Az eddigi feltárási munkák eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze : Sikerült tisz
tázni a fürdő törökkori átépítésének periódusait. Az 1566 táján épült fürdő kupoláit ólom borí
tot ta . Ez a födém bizonyára a XVI. század végi tűzvészek valamelyikének esett áldozatul. A 
második periódusban az elpusztult ólmot kúpcseréppel váltották fel. A kupoláknak ez a 
fedése — túlélve az 1686-os ostromot — a XVIII . század elejéig fennmaradhatott. A cserepezéssel 
egy időben történhetett az északnyugati kis kupola dobjának téglával való javítása. Megállapítást 
nyert, hogy az eddig teljes egészében későbarokknak tar to t t épületrész nyugati frontja emeletes 
volt és a törökkorban épült. A belső térben végzett eddigi kutatások újabb török műformákat 
nem tár tak fel. 

A restaurálásnak sikerült a fürdőt tömegében törökkori állapotának megfelelően helyre
állítani (12. kép).14 

Hazai törökkori műemlékeink között különös jelentőségük van a fürdőknek, amelyek 
műemléki jellegükön túlmenőleg gyakorlati célt is szolgálnak. Az ilyen jellegű épülethelyre
állítások közül ez az első sikeresnek mondható rekonstrukció, amelyet komoly tudományos fel
készültség jellemez. 

A fürdő kutatási és restaurálási munkálatai a jövőben továbbfolytatódnak, e munkák 
nemcsak magára a fürdő épületére korlátozódnak, hanem az attól északra eső mai Ganz utca 
és közvetlen környékére is kiterjednek. Az i t t folyó kutatások célja a török-, illetőleg középkori 
utcaszint megállapítása és az esetlegesen előkerülő építészeti objektumok feltárása. A terepren
dezés feladata lesz az említett terület szintjének a Fő utca vonaláig terjedő süllyesztése. 
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ŐT. GERO 

LE BAIN KIRÁLY FÜRDŐ, DATANT DE L'ÉPOQUE TURQUE 
BAIN DE LA PORTE DE COQ 

Les travaux de reconstruction de la partie 
datant de l'époque turque de l'établissement 
de bains Király fürdő (N° 87, Fő utca) ont été 
commencés par la direction centrale des bains, 
au printemps de 1955. La tâche d'établir les 
projets a été confiée à l'architecte Egon Pfannl. 
Le Musée Historique était représenté dans les 
travaux de recherches par l 'auteur du présent 
article. 

À l'emplacement du bain, les fouilles ont mis 
à jour des objets dont l'âge remonte à l'époque 
romaine. On a retrouvé une partie — large 
de six mètres — de la chaussée du «limes» 
longeant le Danube. Quelques fragments archi
tecturaux gothiques datant du moyen âge qui 
ont été utilisés à l'époque turque, appartenaient 
probablement à un édifice situé dans la proxi
mité. 

Selon les traditions, le bain à été construit 
en 1566 par le pacha Sokollou Mustapha. Le 
nom du bain se trouve indiqué dans les sources 
historiques turques de plusieurs manières, son 
emplacement, néanmoins, peut être topogra-
phiquement situé d'une façon précise, de même, 
les différentes dénominations peuvent être 
précisément identifiées. Dans la plupart des 
cas, le bain est mentionné sous le nom de Horos 
Kapousou ilidjesi, ce qui veut dire «bain de la 
porte Kakas (coq)», en effet, la porte du Coq 
se trouvait dans la proximité. 

Parmi les représentations datant de l'époque 
turque, celle qui est la plus ancienne est une 
aquarelle faite vers 1600 (fig. 2.), sur laquelle 
les lucarnes de la coupole, destinées à faire 
entrer la lumière, sont bien visibles. Jusqu'à 
la première moitié du XVIIe siècle, dans les 
sources écrites on ne trouve pas mention con
cernant le bain, il n 'y a pas de représentation 
non plus. Le voyageur turque Evlia Chélébi 
est le premier à mentionner le bain sous le 
nom de «Horos Kapousou ilidjesi», en en offrant 
une description courte mais bien caractéristique. 
Entre autres, il communique le «tariq» — con
struit par le pacha Mustapha — du bâti
ment. 

Dans la suite, les sources se taisent de 
nouveau concernant ce bain, et ce n'est qu'à 
part ir des années 1680 que les estampes le 
représentent. La carte géographique turque 
détaillée de Marsigli (fig. 3.) indique le bain 
sous le nom de «Kaplou ilidje», c'est-à-dire 
«Bain couvert». Malgré le fait que la carte 
n'est pas très claire concernant cet endroit, 
il est incontestable que le nom employé indique 
le bain dont nous parlons. 

Parmis les nombreuses gravures et cartes 
faites en connexion avec le siège de 1686, la 
plus importante est la carte dessinée par De la 
Vigne (fig. 4.) ; cette carte comprend la forme 
du réseau des rues de la partie en question de 
l'arrondissement Víziváros, réseau qui a très peu 
changé jusqu'à nos jours. À l'aide de cette 
carte l'emplacement du bain en question peut 
être très exactement fixé. La carte indique 
— avec une projection horizontale réduite, à 
grands traits, mais correcte au fond — l'em
placement de l'édifice, c'est seulement le nom 
qui n'est pas mentionné. Une autre source 
très précieuse est le cadastre des bâtiments, 
fait en 1686 par Marsigli ; cet ouvrage indique 
correctement que le bain se trouvait dans la 
proximité de la porte «Kakas», «Coq», quoique 
le nom soit mentionné comme «Kapili ilidjé», 
ce qui est erroné. Il note également que l'édifice 
est couvert de tuiles, d'accord avec la descrip
tion de Evlia Chélébi. En ce qui concerne l 'état 
de conservation de l'édifice, il remarque que 
ce dernier a survécu au siège en parfaite con
dition, conservant sa forme primordiale, orien
tale, pour la postérité. 

La coupole sphérique orientale était encore 
conservée au commencement du XVIH e siècle 
(fig. 5.) ; d'autre part , la gravure de Glaser, 
faite entre 1730 et 1749 (fig. 6.) représente le 
bâtiment avec un toit en pavillon. Pendant 
longtemps, les milieux compétents ont entre
tenu l'opinion erronée que le toit en pavillon 
— conservé jusqu'aux derniers temps — était 
la construction originale des Turques. 

Les résultats jusqu'ici obtenu des recher
ches liées aux travaux de reconstruction peuvent 
être fixés comme suit. On est arrivé à éclaircir 
les étapes de la transformation du bâtiment 
effectuée dans la période de la domination des 
Turques. Au moment où l'édifice fut construit, 
les coupoles furent recouvertes de plomb. Le 
toit fû probablement abîmé par l 'un des 
incendies survenus vers la fin du XVIe siècle. 
Lors de la reconstruction subséquente les 
coupoles ainsi que très probablement les autres 
parties du bâtiment furent couvertes de tuiles 
(fig. 7.). Cette toiture des coupoles a survécu 
au siège et était maintenue jusqu'au commence
ment du XVHIe siècle. C'était après la recon
struction qui suivait l'incendie que la moulure 
et le tambour de la coupole ont été réparés 
avec des briques. Nous avons pu partielle
ment fixer l'étendue de la partie — existant 
sous les Turques — de l'aile au sud de la 
coupole centrale. Au façade ouest de l'aile sud 
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nous avons pu dégager — à la hauteur d'un 
étage — les restes murés de deux fenêtres et 
les coins de mur armés clôturant l'aile de 
l'étage (fig. 10, IL) . 

Au cours des recherches liées aux travaux 
de restauration, certains problèmes relatifs à 
la recherche et reconstruction des monuments 
historiques turques en Hongrie ont été sou
levés. Dans ce domaine il y a lieu de rappeler 
qu'une importance particulière doit être attri
buée à la connaissance comparative non seule
ment des monuments historiques turques — 
peu nombreux d'ailleurs — mais aussi des 
monuments disponibles dans les pays balca-
niques, en premier lieu en Yougoslavie, puis 
— et peut être principalement — en Turquie. 
À par t cela, les caractéristiques locales des 
différentes régions de l'architecture osmane ne 
doivent naturellement pas être négligées. C'est 
en harmonisant ces connaissances et les résul
tats des recherches faites au monument donné 

qu'on peut procéder à la reconstruction appro
priée, scientifique, des monuments. À par t 
certaines déviations de moindre importance, 
c'est la méthode ci-dessus décrite qu'on a 
suivie lors de la restauration du noyau turque 
de Király fürdő. 

Les représentations suffisamment authen
tiques de l'objet en question offrent pour les 
recherches et la restauration une aide impor
tante et indispensable. 

La mise au jour des reliques turques qui 
pourraient se cacher dans les parties recon
struites selon les styles baroque et «sécession» 
est réservée aux recherches ultérieures. Les 
recherches comprennent le terrain situé au 
nord des parties turques reconstruites, terrain 
où les efforts tendent à atteindre le niveau 
de la rue à l'époque turque ; de cette manière 
l'édifice pourrait être restitué dans son milieu 
original. 

T A B L E D E S I L L U S T R A T I O N S 

Fig- 1. Coupole avec toit en pavillon de la partie 
datant de l'époque turque de Király fürdő 

Fig. 2. Aquarelle faite vers 1600 représentant le 
bain de la «Porte Kakas» (Coq) 

Fig. 3. Carte turque détaillée faite par Marsigli, 
représentant une partie du bain de la Porte 
Kakas (Coq) et de ses environs 

Fig. 4. Esquisse de plan horizontale du bain Király 
fürdő sur la carte faite par De la Vigne (1686) 

Fig. 5. Vue du bain de la Porte Kakas (Coq) (1728) 
Fig. 6. Vue du bain Király fürdő d'aujourd'hui 

(Sprenger Bad), la première à représenter le 
bâtiment avec un toit en pavillon (1730—1749). 
Gravure de Glaser 

Fig. 7. Tuiles turques, en cône, de la coupole centrale 

de Király fürdő 
Fig. 8. Gravure par Fischer von Erlach montrant le 

bain Császár fürdő (1726) 
Fig. 9. Restes d'un cadre en pierre d'une fenêtre — 

forme de cape d'un «bâtardeau — sur la façade 
du premier étage du côté ouest 

Fig. 10. Partie de la façade ouest à un étage ; pier
res de taille clôturant l'étage datant de l'époque 
turque. 

Fig. 11. Plan horizontal du bain Király fürdő actuel 
avec indication des murs datant de l'époque 
turque mis à jour jusqu'ici (levé par le service 
d'urbanisme 1£55) 

Fig. 12. Partie datant de l'époque turque du bain 
Király fürdő après la reconstruction 





BEELÄSZ JENŐ 

VESTIGIA RUDERUM ALBAE ECCLESIAE 
FEHÉREGYHÁZ EGY XVIII. SZÁZADI TÉRKÉPEN 

I. A Budapesti Történeti Múzeum korszerűen rendszerezett műemlék-feltáró munká
jában évek óta fontos szerepet tölt be a levéltári források szervezett felkutatása. A levéltári 
kutatás az oklevelek és akták mellett nagy figyelmet fordít a régi kartográfiai anyagra is.1 E térkép
kereső munka során f. évi október hónapban egy igen becses forrásra bukkantunk, amely fordula
tot hozhat a magyar helytörténet és műemlék-kutatás egyik legrégibb és legérdekesebb kérdésé
ben: a Fehéregyház-kérdésben. 

A szóban forgó térkép az Országos Levéltár kamarai levéltárának Neoregestrata acta című 
iratsorozatából került elő, közelebből az 1853. fasciculus 27. numerusa alól.2 Nem elszigetelt 
magányos darab ; szoros kapcsolatban van a mellette (23—26. szám alatt) elhelyezett aktákkal, 
Óbuda és Hidegkút között 1778 körül folyt határper tanúkihallgatási jegyzőkönyveivel. Címe : 
„Planum plagae inter V.-Budam et Hidegkuth controversae, ductumque utriusque partis referens 
assumptum. Ao. 1778." 

Rajzolója Felkis Antal. Pontosnak látszó, részletes, színezett térkép bécsi ölekben történt 
felmérés szerint ; a mértékül megadott 400 bécsi öl 126 mm-nek felel meg. Nagysága 75 x 54 cm. 
Az ábrázolt terület a Pesthidegkúttól keletre fekvő vidék, a solymári, ürömi és óbudai határral 
szegélyezve. A térkép alsó széle közelében van a hidegkúti templom, tőle délkeletre egy kápolna 
(mai térképeinken rom), északra pedig a ma is meglevő hidegkúti kálvária. Közepén, északnyugat — 
délkelet irányban hegysor húzódik, a térkép elnevezése szerint : Hoher Berg alias Nag}-Görcse 
ós a Gemein Thal Berg. Megfelel a mai Csúcshegy—Viharhegy-—Hármashatárhegy vonulatnak. 
Ettől északkeletre nagy kiterjedésű tövises-bokros táj látható, amelyet a térkép felső szélén a 
Bécsi-út vidéke zár le. I t t , ezen a részen tűnik a szemünkbe egy, halvány szürke színnel perspek
tivikusan ábrázolt rommező ezzel a felirattal: „Vestigia ruderum Albae Ecclesiae". A rom-
mezőtől nyugat felé fontos topográfiai adat az az útrészlet, amely mellett „Vestigia antiquae 
viae Strigoniensis magnae ólim dictae" felírás olvasható. Végül ennek az útnak dél felé elmosódó 
végén látható egy „Fons Nussbrindl" nevű forrás. Mindezen felül figyelemre méltó elemeket talá
lunk a per tárgyát alkotó határvonalakon is. Ezek a térkép közepe táján egyrészt az említett hegy-
sor irányát követve, másrészt attól ésszakkelet felé nagy kanyarban, csaknem az esztergomi útig 
felnyúlva húzódnak, s I—X-ig terjedő római számokkal, illetőleg A—l-ig latin •nagybetűkkel van
nak megjelölve. 

II . Nagyfontosságúnak látszó térképleletünk ismertetését ezzel a vázlatos leírással nem 
zárhatjuk le. Néhány mondatban okvetlenül meg kell kísérelnünk forrásértékének mérlegelését is. 
A rendelkezésünkre állt rendkívül csekély idő alatt a térkép hitelességére, illetőleg az eddig isme
retes forrásokkal való összhangjára nézve a következőket állapíthattuk meg: 

1. Mindenek előtt rá kell mutatnunk arra, hogy térképünk nem egyik vagy másik fél állás
pontjának igazolására készült, hanem a pörös felek (Óbuda és Hidegkút) részéről vi tatott mindkét 
határvonalat feltünteti. Egy másik lényeges momentum az, hogy Felkis Antal felmerését ós rajzát, 
két hivatalos tényező is felülvizsgálta. Egyrészt az A—I jelű méták pontos berajzolása tekinteté
ben Brady főhadnagy bizottsági mérnök, másrészt általános helyrajzi szempontból Fribeisz Antal 
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és Seti t thFarkas, Pest vármegye pilisi járásának rendes, illetőleg alszolgabírája. A végrehajtott 
revíziót az 1.781. május 29-én keli, mindhárom említett személy aláírásával ellátott, megpecsételt 
hitelesítő záradék igazolja.3 

Ezen a formai hitelességen túl meggyőző tárgyi bizonyítékai is vannak a térkép megbíz
hatóságának. Ilyenek azok a magyar és latin nyelvű helymegjelölések, amelyek a középkori magyar 
hagyomány helyi továbbélését tükrözik. Legmeggyőzőbb ezek közül az ősi Görcse névnek — amely egy 
1212. évi oklevélben falut illetőleg szőlőhegyet jelöl4 e vidéken -— Nagy-Görcse formában való 
említése a mai Csúcshegy neveként. „Hoher Berg alias Nagy Görcse" — írja a térkép — jellemző 
módon előbb a német telepesek által adott új nevet, aztán a még el nem felejtett magyar nevet 
említve. Ugyanígy, átmentett hagyományra támaszkodhatik a régi esztergomi nagyút (via antiqua 
Strigoniensis olim magna dicta) és a lyukas kőszikla (saxum perforatum) nevének említése és beraj
zolása is. Ezeket a neveket magyarul a térkép mellett fekvő jegyzőkönyvekben foglalt tanúvallomások is 
emlegetik.5 Feltételezhető tehát, hogy Alba ecclesia emléke is elevenen ólt a környék népe és 
nemessége tudatában. Ha ez nem lett volna élő hagyomány, mérnökünk minden bizonnyal csak 
,,Rudera"-ként jelölte volna meg az ismeretlen romokat. 

Nem lehet szó arról sem, hogy Felkis Antal tudákosságból nevezte volna el a régi eszter
gomi út menti romot Fehér egy háznak. Igaz ugyan, hogy Anonymus szövege 1746 óta nyomtatás
ban olvasható volt,6 sőt ezenkívül 1778-ban, éppen térképünk keltének évében másodszor is kinyo
matták a Névtelen Jegyző elbeszélését,7 — de ennek ellenére alig hihető, hogy a szóban forgó 
történeti forráskiadványok egy földmérő figyelmét egyáltalában magukra vonták vagy képzeletét 
annyira megragadták volna, hogy puszta romantikából (mert hiszen a perben Fehéregyház nem 
játszott semmiféle szerepet) egy hivatalos használatra készült térképen ilyen játékot kockázta
tot t volna meg. De ha mégis elkövette volna ezt az önkényeskedést, a fent említett vármegyei 
revízió okvetlenül töröltette volna. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a szóban forgó Felkis-féle felvétel autopsziával készült, többszörö
sen ellenőrzött térkép, amely teljes összhangban áll a bírói közegek előtt elhangzott tanúvallomá
sokkal. Kizártnak tar tható, hogy rajta akár részrehajlásból, akár hanyag tájékozódásból vagy 
felelőtlen kedvtelésből eredő falsum forduljon elő. 

2. Térképünk történeti hitelének második próbakövéül a Fehéregyház helyét megjelölő 
középkori forrásokban foglalt adatokkal való confrontálását kell tekintenünk. Aprólékos részletekig 
menő vizsgálatról adott keretek között természetesen nem lehet szó. I t t csupán annak tisztázására 
szorítkozhatunk : megfelel-e térképünk azoknak a legfőbb követelményeknek, amelyeket XII I —XVI. 
századi okleveleink Alba ecclesia helye iránt támasztanak. Az adatok összevetéséből a következő 
megállapítások szűrhetők le : 

a) Fehéregyház középkori forrásaink egybehangzó tanúsága szerint Óbuda határában, 
mégpedig Óbuda mellett, felett (prope, supra Veterem Budám) volt.8 így mutatja térképünk is 
a város legfelső, északi határa mentén. 

b) Okleveleinkben Fehéregyház mint elhagyott, lakatlan területen (in loco quasi deserto, 
ubi nullorum sunt habitacula),9 hegyek aljában (in radicibus montium),10 szőlőhegyen (in promon-
torio extra muros Budenses)11 fekvő hely van megjelölve. Ugyanilyen értelemben, de egzakt módon 
lokalizálja a hírneves egyházat Mátyás király 1480. jún. 21-én kelt, IV. Sixtus pápához intézett 
folyamodványa : „Sita est prope hanc meam civitatem Budensem una ecclesia sub honore et 
vocabulo Dei genitricis in campo vix miliari uno e regia distans . . .", majd ,,in campo sub monti-
bus sola eminet".12 Ennek a meghatározásnak a térképünkön berajzolt romok inkább megfelel: 
nek, mint bármely más eddig feltételezett hely. A síkság : a Solymári völgy. A hegyek alja : az 
Ürömhegy nyugati lejtője. S ami a legfontosabb, a budai királyi vártól egy mórföldre eső hely: 
a mai Bécsi útnak az esztergomi vasútvonallal való keresztezés! helye. Egy magyar mérföld (8354 
m) ugyanis a vár Bécsi kapujától a Bécsi úton mérve — Garády Sándor szerint — éppen idáig tart.1 3 

c) Egy további lényeges elem Fehéregyház helyének meghatározásában az 1355. és az 
1524. évi határjáró oklevélnek az a közlése, hogy egyházunk az esztergomi nagyút és egy másik 
(bizonyos szőlőhegyről levezető) nagyút találkozása közelében emelkedett.14 A múlt századi kuta
tók e nagyutak tekintetében meglehetős zavarban voltak ; kísérleteik az okleveles adatoknak a 
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1. kép. Óbuda és Pesthidegkút határtérképe 1778-ban Felkis Antal mérnök felvétele szerint. A térkép felső szélén, középen láthatók Fehéregyház romjai 
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2. kép. Részlet Felkis Antal térképéről: Fehéregyház romjai és környéke 



térszínnel való egyeztetésére sikertelen maradt. Nem tudták, sőt egyenesen elutasították maguk
tól a gondolatot, hogy az oklevelek által emlegetett esztergomi nagyút nem mindenütt azonos a 
mai Bécsi úttal.15 Pedig ezt Katona István, Fehéregyház egyik első keresője már a XVIII . 
század végén észrevette.16 

Térképünk és a mellette fekvő tanúvallomások e kérdésben teljes világosságot teremtenek. 
Kiderül, hogy a Solymári völgyben futó mai Bécsi utat bizony csak a XVII I . század negyvenes— 

3. kép. Fehéregyház valószínűsített helye 

ötvenes éveiben építették ;17 korábban az esztergomi nagyút ettől északkeletre vezetett, a dombok 
peremén. Felkis Antal felmérésekor ez a régi peremút már mintegy negyed század óta elhagyott, 
elromlott állapotban volt, nyomait is csak egyes öregemberek tudták megmutatni.18 Az új úthoz 
való igazodás szükségképpen megtévesztő volt. De megoldódik térképünk segítségével a másik 
(hegyi) nagyút homályos kérdése is. Felkis rajzán ugyanis határozottan megfigyelhető egy, az Üröm
hegyről a völgy felé tar tó út , amely beletorkollik a régi esztergomi útba. Ez a felírással meg nem 
jelölt út nyilván azonos az említett középkori határjárások szőlőhegyi nagyút jávai. Feltevésünk 
mellett szólnak azok a fontos megállapítások, amelyeket Simonyi Dezső a Brigetio és Aquin
cum közti diagonális útvonal felkutatása kapcsán az üröm—aquincum-polgárvárosi útszakaszra 
nézve tett.19 

S valóban, nem messze attól a helytől, ahol a két nagyút találkozik, a hegyi nagyút mel
lett, tőle északkeletre szürkülnek térképünkön Fehéregyház romjai. Ezekszerint tehát a két 
középkori határjárás szintén jelentős mértékben alátámasztja térképünk történeti hitelét. 
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d) Nem mondanak ellent térképünknek a középkori oklevelek vízrajzi adatai sem. A Felkis 
Antal által, sajnos, már csak német néven feltüntetett forrás (Fons Nussbrindl) megfelelhet annak 
a puteusnak, amelyet az 1355-i határjárás az esztergomi út közelében levőnek említ,20 s amelyet 
a XVI. század elején Banyaházának neveztek.21 Ezen túlmenően megfelel a forrás helye az 1503. 
okt. 28-i oklevél ama kritériumának is, hogy ez a fons az úton (in medio publice atque communis vie) 
fakad. A Nussbrindl ugyanis a térképünkön berajzolt régi esztergomi útszakasz elmosódó déli részén 
egészen közel van az úttesthez. 

Ami pedig az 1389. okt. 29-i és 1421. dec. 7-i oklevélben említett, az egyház kapuja előtt 
folyó, malmot hajtó, meleg vizű patakot (rivulus calidus) illeti22 — amely térképünkön egyébként 
nincs berajzolva—, az valószínűleg a mai Aranyhegyi árokkal azonos. Amit ugyanis a középkori ok
levelek a patakról elmondanak, az szinte minden részletében ráillik az árokra. így az Aranyhegyi árok 
a térképünkön látható romoktól valóban nyugatra folyik ; s ha Fehéregyház keletéit templom 
volt, mint ahogy bizonyosan az volt, kapujával e felé az árok felé kellett fordulnia. Garády Sándor 
szerint az Aranyhegyi árok vize langyos, télen sem fagy be s ezen a tájon (sőt már feljebb, Soly
már határában is) elég bővizű ahhoz, hogy malmot hajtson.23 Végül, ha helyes Gárdonyi Albert 
feltevése, hogy a Klarisszák kolostora a Kneidinger-féle térkép Gartenmühlje környékén állott,24 

akkor abban a tekintetben is megfelel az Aranyhegyi árok a követelményeknek, hogy vize e felé 
a kolostor felé folyt le.25 

e) Végül talán nem felesleges utalni Fehéregyház többszáz éves plébániatemplomi jogállá
sára sem. Ebből is lehet tudniillik lokális következtetéseket levonni. Egy önálló plébánia aligha 
lehetett Óbuda város tőszomszédságában ; sokkal valószínűbb, hogy a városi plébániaegyháztól 
nagyobb távolságra alakult ki. Nem jelentőség nélküli az a tény sem, hogy a fehéregyházi plébánia 
két fiókegyháza, Nyék és különösen Békásmegyer közel esett ahhoz a helyhez, amelyet térképünk 
Fehéregyház helyéül megjelöl.26 

íme, a középkori oklevelek tanúságtétele az 1778-i térkép mellett. Pedig it t csak a legkézen
fekvőbb adatokkal érveltünk. Bizonyos, hogy az elmélyültebb vizsgálat továbbviheti ezt a 
bizonyítást. Ám az eddigiek is elegendő alapot nyújtanak ahhoz a megállapításhoz, hogy a Felkis 
Antal által megjelölt helyen több okunk van Fehéregyházat keresni, mint Kiscell, a Rádl-malom 
vagy a Viktória-téglagyár környékén. 

III . Nem zárhatjuk le ezt az előzetes jelentést egy rövid, az eddigi Fehéregyház-kuta 
tásokra vonatkozó megjegyzés nélkül, mivel térképünk jelentőségének megítélésénél ennek is 
szerepe lehet. 

Ismeretes, hogy a múlt századi első kutatók Óbuda területének északi határa körül keres
ték Fehéregyházat. Érdy János 1850-ben az Aranyhegy vagy a Péterhegy keleti lábánál (az ún-
Schwanfelder-telepnél) vizenyős síkságon ásatott s tá r t fel egy Árpád-kori templomromot, amelyet 
Fehéregyházzal azonosított.27 Harminc évig nem merült fel kétség e lokalizálással szemben.28 

Rupp Jakab az Érdy-féle adatok szerint rajzolta be 1868-ban megjelent művének történeti Buda
pest-térképére Fehéregyház helyét.29 Csak 1880-ban, amikor a Régészeti Társulat megbízásából 
Henszlman Imre részvételével egy bizottság újból megásatta ugyanezt a romot, dőlt meg Érdy 
véleménye.30 A régészeti és helytörténeti kutatók ezután indít tatva érezték magukat új 
kutatásokra. 

A középkori okleveles anyag, főleg az 1355-i határjárás újabb vizsgálata arra a meggyőző
désre vezetett, hogy Fehéregyház nem Óbuda felső, északi határai mentén keresendő, hanem köz
vetlenül a város szomszédságában, a Bécsi úttól nyugatra levő szőlőhegyek tájékán, Kiscellnél 
vagy tőle északra. A közelebbi hely megállapítása körül évtizedekig tar tó viták zajlottak le (a 
főszereplők a régészek közül Rómer Flóris, Havas Sándor, Wekerle László és Tholt Titusz, a művé
szettörténészek részéről Henszlman és Némethy Lajos),31 végleges eredményre azonban nem sike
rült jutni, bár az ásatások—legutoljára Hetényi Imre és Szombathelyi György 1911. évi feltárásai 
— sok új adattal gyarapították helyismeretünket.32 Századunk harmincas éveiben Bártfai Szabó 
László,33 Gárdonyi Albert34 és Simonyi Dezső35 újból meg újból megpróbálkozott a kérdés megoldá
sával ; mindhárman a Viktória-téglagyári romokban keresték Fehéregyházat. 
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Érdekes, hogy Felkis Antal most ismertetett 17*78. évi térképe egyszer már felbukkant a 
kutatók kezében, de akkoriban, a déli területeken való ásatások iránti általános érdeklődés idején 
nem részesült kellő méltánylásban. Havas Sándor az Archaeologiai Értesítő 1882. évi kötetében36 

elmondja, hogy a fővárosi régészeti szakbizottmány által Fehéregyház felkutatására delegált 
bizottságnak miként mutatot t be Zsigmondy Gusztáv „egy ócska — talán a múlt század végéről 
való — térképet", amely ugyanott, ugyanazon felírással jelzi Fehéregyház romjait, mint az álta
lunk megtalált delincáció. Leírja azt is, hogy a bizottság kiszállt az óbudai határ északrryúgati 
vidékére, a térkép által megjelölt helyre, de mivel ,,e pontnak helyrajzi fekvése nem felelt meg csak 
némileg is igazolható vélelemnek, hogy i t t Fehéregyház állhatott, sem pedig egy templom alap
falait sejtető rommaradványok" nem voltak a felszínen láthatók — kimondták, hogy e tájon 
Fehéregyházát keresni hiábavaló lenne. Két évvel később, 1884-ben még mindig kéznél volt a 
térkép. Ekkoriban Wekerle László használta az 1355-i határjárást értelmező tanulmánya meg
írásához. De hitele most már annyi sem volt, mint előbb.37 

Ezt követően térképünket többé nem látta tudós kutató. Azt tar tot ták, hogy elveszett. 
Emia t t azonban senki sem sajnálkozott. Talán egyedül Garády Sándor esett gondolkozóba : 
nem volt-e mégis valami alapja a nyolcvanas években semmibe vett Felkis-térkép lokalizálásának?38 

1930 körül — úgy látszik — már hajlott rá, hogy a Fehéregyház-kutatást visszavigye az Arany
hegy tájára. Forrástanulmányai — a budai vártól való egy mérföldnyi távolság és az 1355. évi 
határjárás métáinak e helyre is alkalmazhatósága — egyre inkább megerősítették sejtéseit, úgy
hogy 1934-ben ásatáshoz is fogott az Aranyhegy környékén.39 Eredményre nem jutott, hiszen 
az elveszettnek hitt térkép hely rajzát nélkülöznie kellett. 

Váratlanul felvetődött kérdésünkre csak a szakszerű, gondos ásatás adhat biztos választ. 
A két via antiqua kiásásával római útkutatásunk mindenesetre újabb támpontokat nyer. Egy 
középkori rommező feltárását is remélhetjük. S talán Fehéregyház iránti várakozásunkban sem 
fogunk ezúttal csalódni.40 
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