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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. 
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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) 
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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) 

237 



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 

246 

"^ 



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-
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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. 

272 



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). 

279 



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-

288 



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 

299 



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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