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HoLL IMRE 

KÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK MAGYARORSZÁGON VIII. 
A Zsigmond-kori I. csoport mintakincsének és kronológiájának kérdéséhez 

A Zsigmond-kori I. csoport (műhely)/ kályhacsempé
ivel behatóbban két ízben foglalkoztam. 1958-ban az 
első nyolc típus azonosításakor 1408-nál korábbra 
kelteztem készítésüket; a második alkalommal 
1971-ben már további hét típus ide sorolásakor vi
szont 1408 utánra: a 12. típuson látható sárkányrend 
miatt.1 Később 1985-ben további három típussal 
(16-17-18.), majd 1990-ben még eggyel (19.) bővítet
tem a sorozatot. Újabb eredményekre részben techno
lógiai támpontokkal további típusok ide kapcsolása 
vált lehetővé, de ez - és régészeti megfigyelések érté
kelése - arra is vezetett, hogy a kronológiai kérdést új
ra értékeljem, mivel ez jóval bonyolultabb. 

A már közölt típusok részletes adatait itt nem ismé
teljük, az összefüggésekkel kapcsolatban térünk ezek
re vissza. 

ÚJ CSEMPETÍPUSOK 
A várpalotai kályha tárgyalásakor az ismert régi tí

pusok (1-2, 7b, 8, 11.) mellet újabbak - talán a minta
kincs későbbi bővítéseként - a 16-17-18. típust hatá
roztuk meg. Besorolásukat megerősítheti, hogy 
Vértesszentkereszt kolostorában (ahol az 1-2, 9,11,12. 
t. is előkerült) ugyancsak megvan a rozettás 16. típus.2 

A 19. típus Szt. György lovon - is előkerült, sajnos itt 
is csak töredékekben. A budai sárgamázas néger-
fej-sisakdíszes sarokcsempét is e kályhához, illetve 
csoporthoz kapcsolhatjuk, mert Vértesszentkereszten 
sarokdarabként összeépítve is megtalálták (20. típus).3 

A 21. típus: dongáshátú, áttört mérműves előlappal; 
felül körbe szerkesztett hét, karéj os záródású nyílás
sal, alatta egy osztóval (6, kép). Ezt a kiképzést átvette 
később a II. csoport (nyéki műhely 7. típus ), de dur
vább kivitelben (újrafaragott negatív ?)4 és csak zöld 
mázzal. Itt viszont finomabb kidolgozású töredékei 
szerint világoszöld, borsózöld és sárgás árnyalatú 

1 Ugyanekkor a 14. típust, mint lehetséges előzményt 1397 előttre, a 
15. típust pedig 1404-1415 közé kelteztem: HOLL 1971172, táblázat. 

2 KOZÁK 1984. 1 kép 3 (Ezt és a következőt is itt Anjou-korinak tar
totta. De mindkettőnél a sárgászöld máz apró foltokkal, méretük és 
plasztikai kivitelük is eltér a korábbi kályhacsempéktől. A helyes 
besorolást Várpalota anyaga segítette, mert itt a leletek legnagyobb 
része a Zsigmond-kor I. csoportjának kályhájából maradt meg.) 

3 Kozák Éva közlése - a még feldolgozatlan leletek közt. 
4 HOLL 1995. 258-259, Abb. 2. - Ehhez hasonlóan történt az I. csoport 
6a-6b. mérműves típusok hosszú használata, majd átvétele más 
technológiával (u. itt Abb. 1.) 

mázzal (angób nélkül szürkésrózsaszín cserépen) ké
szültek - a csoportra jellemző készítéssel. (A cserép 
vastagsága is vékonyabb: 1-1,5 cm, szemben a későbbi 
1,5-1,8 cm-rel. (Rekonstruált szélesség kb. 21 cm.) 

A 22. típus sarokkitöltéshez készült félcsempe, álló 
királyné alakkal (Borbála), hosszan lenyúló ruhaujjak-
kal, tollas kalappal, kezeiben liliomos végződésű jo
gart és országalmát tart? Stílusa, a ruházat és övkikép-
zés a Zsigmond alak (10. típus) párjának mutatja. (4. 
kép)5 Szürkésrózsaszín cserép, világosbarna máz. M: 
25 cm, sz: 11,5 cm. 

A 23. típus ugyancsak félcsempe: bal felé forduló 
alak kezében fúvós hangszerrel, mezítláb, rojtos (ha
sogatott?) ruházattal. (Többi alaktól eltérően vékony 
belső pálcakerettel, a háttér pontozott dísszel.) Törött, 
feje hiányzik; sz: 14 cm, csak Vértesszentkeresztről is
mert, az 1. típushoz hozzáragasztva, sárga mázzal.6 

24. típus: Csak töredékekből ismert háromszögű 
oromcsempe szőlőfürttel és levelekkel, fűzöld mázzal. 
Csak Vértesszentkeresztről ismert. 

25. típus: Négyzetes csempe, kettős keretezésben 
középen szőlőfürt, körülötte tekergő indákról a sar
kok felé szőlőlevelekkel. Ritka megoldás, hogy az in
dák rründkét széle felé áttörik a keretezést - így egy
más mellé rakva folytatólagos, kapcsolódó kompo
zíciót lehetett a. kályhán látni. M: 25,5 cm, sz: 26 cm. 
A rózsaszínű cserépen sokféle mázszínnel szere
pel: olívabarna, fűzöld, sárgászöld, aranysárga, sár
gásbarna (vasoxid pettyekkel) a budai palotában. 
Szürke, redukált égetésű mázatlan töredékei Pest, Pia
rista telek leletei közt kerültek elő (2-3. kép). Vértes
szentkereszti töredékei sárga és sárgásbarna mázzal 
ismertek.7 

26. típus: Felezett méretű sarokcsempe. Közepén 
szőlőfürt, körülötte kanyargó indák és a négy sarok fe
lé durván stilizált levélmotívum 5-6 gömböcskévé tor
zítva. Baloldalt az inda áttöri sárga, sárgásbarna, vilá
goszöld mázzal, (utóbbi színnel már sárgásfehér cse-

' I . MELIS K. In: Művészet Zsigmond király korában. Katalógus. T. 
9. - A budai palota É-i előudvarán került elő a IV sz. lelőhelyről: 
ZOLNAY L. BudRég 24/4 (1977) 107. kép tévesen „Barettes férfi 
alakkal". - A lelőhely a városfalhoz hozzáépítet épület betöltése, 
amit ásatója tévesen a „...XIV-XV sz. fordulójára, esetleg a XV sz. 
elejére.. " keltezett, de itt különböző idejű Zsigmond-kori csem
pék (I, II, ÍV cs.) már akkor is ellentmondtak ennek. 

6 KOZÁK 1981. 2. kép 1. - Az 1 típus csempéjének sarka. 
7 KOZÁK 1981. 3. kép 2. 
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HoLL I M R E 

répen!) fordul elő, egyik töredéke az előző típushoz 
hozzáépítve. Vértesszentkereszten viszont a 12. tí
pushoz ragasztották.8 

Nyilvánvaló, hogy a széprajzú 3. típus pótlásaként 
készült, később mikor már nem az első sorozat faragó 
mestere szállított negatívokat. Amint a továbbiakban 
tárgyalni fogjuk, ez a csempe is bizonyítja, hogy a mű
hely hosszabb ideig fennállt, s közben stílusában vál
tozás történt (3. kép). 

27. típus: Csupán néhány töredék alapján próbáltuk 
meg rekonstrukcióját elképzelni (csak újabb leletek 
erősíthetik, vagy cáfolhatják). Ez a 12. típus párja, de 
a Sárkányrend állatának törzse és tollazatának végző
dése is eltérő rajzú. (A törzs vastagabb, a tollak sema-
tikusabbak: 9. képen összehasonlítva.) A címerpajzs 
négyeit beosztása a Cilleiek címerét mutatja. (Eltér az 
eddig ismert csempék Ciliéi címereinek plasztikájá
tól.) Rekonstruált mérete a 12. típussal egyező, m: 25,5 
cm. A budai palotából két töredékét ismerem, mind
kettő fehér cserép, a címer sötétzöld mázzal, a másik
nál a sárkánytest világos sárgászöld mázzal fordult elő 
(8. kép). A csoportba sorolását a címerpajzs mérete és 
vékony kiemelkedő vonallal történő keretelése indo
kolja: ez a megoldása a 12. típus Zsigmond címerének 
is (8. kép). 

28. típus: Csak egy példány töredékei; valószínűleg 
egy nagyméretű, álló téglalap alakú csempe, melyet a 
négyeit Zsigmond-címer díszít, 2. és 3. mezejében a 
cseh oroszlánnal. Ezen is vékony keretezést kapott a 
címer (alsó része kiegészítés, lehet, hogy címerpajzs 
formájú volt?); felső részéhez tartozhattak további tö
redékek vonalas hatású mérműdísz kitöltéssel. M: 28 
cm körül, belső szélesség (az eredeti keret nélkül: 17 
cm) (20. kép). Egy töredék azt bizonyítja, hogy a címer 
áttört kivitelben is elkészült - ez is arra mutat, hogy a 
felső kályhatest nagy csempéi között állt. Szürkésfe
hér cserép, világoszöld kissé foltos mázzal (ugyanilye
nek a 12. típusnál és a következőnél). 

29. típus: Már 1958-ban bemutattam egy hosszú
kás, dongáshátú csempét; egész felületét egymást ke
resztező szalagfonat borítja; a közökben kis karéj
dísszel.9 Akkor a mázatlan példányt nem tudtam cso
porthoz kötni. Töredékei barna és sötétzöld mázzal is 
előfordulnak (11. képen alul). Jellegében az előző és a 
következő típus stílusával egyezik rajzos hatású ala
csony plasztikájával. 

30. típus: Csak apró töredékek utalnak egy sarok
csempére, vonalas hatású dísze rozetta, felette a sa
rokban mér műves kitöltésű karéj. Bal széle tagolt szé-

8 KOZÁK 1981.186. 1. kép 4. 
9HOLL 1958. 69. kép - E ritka dekoráció asztalos-fafaragás utánzá
sa. Ilyen átvétel lehet később Svájcban is egy csempe végtelen min
tája: ROTH-KAUFMANN, E.: Spätmittelalterliche reliefierte 
Ofenkeramik in Bern. Bern, 1994. Kat. Nr. 351. 

les keretezéssel. Szürkésrózsaszín cserépen olívzöld 
illetve sárga (apró foltos) mázzal (11. kép jobb oldal). 

TECHNOLÓGIAI ÉS MŰHELYKÉRDÉSEK 
Első áttekintésre zavarbaejtő lehet a felsorakoztatott 

anyag sokrétűsége, keltezési kérdéseinek ellentmondá
sa. Feloldásukra megkíséreljük helyes sorrendbe rakni 
a típusokat (bár korántsem minden esetben lehet ezt 
még elvégezni), ami választ adhat kételyeinkre. 

Kiindulásként az 1, 2, 3. és 25. típusok mutatnak a 
relatív időrendhez felhasználható támpontokat. 
Ugyanis ez a négyféle csempe olyan, amelyből mázat
lan, redukált égetésű szürke példányokat is ismerünk. 
(Pesten az 1, 3. és 25. típus - a két utóbbi nyilvánvaló
an kiegészítik egymást - ;Visegrádon10 az 1. és 2. típus 
töredékei; Budán az 1. típus került elő eddig: 2-3. kép). 
Talán egy egyszerűbb megoldású kályhához tartoztak, 
amelynek felépítése nagyobb falvastagságot követelt? 
(Erre mutat a fiókrész nagy mélysége: 14 cm.)11 

Egyidejűleg gazdagabb kiképzésű, és mázzal dí
szített kályhát is készíthettek a budai palota számá
ra. A többihez képest viszonylag csekély számú töre
dék utal erre: így az 1. típusból a gyakoribb színek
től eltérő sötétbarna és olívzöld mázas, valamint a 3. 
típusból barna és olívzöld mázas töredékek. Korábbi 
készítésükre utal, hogy e példányok még élesrajzúak 
(ez főleg a. sasok lábainál illetve a 3. típus levélzeté-
nél figyelhető meg); később már a finomabb részle
tek elkoptak. De a készítés különböző időszakára 
utal a fiókrész kiképzésének eltérése is. (Talán ezen 
az alapon ide sorolható a 11. típus szép plasztikájú 
oroszlánjának egy-két példánya is?) - Ugyancsak az 
élesebb, illetve kopottabb kivitel miatt a 25. típusnál 
is korábbi és későbbi mázas példányokat lehet szét
választani. 

A kályha felső részéből valószínűleg a 6a-6b, 7a-7b 
és a 21. típus mérműves csempéinél gondolhatunk ar
ra, hogy már a korábbi kályha esetében is szerepeltek, 
valamint a 8. típus mérműves-áttört oromcsempéje: 
ezekből ugyanis nem csak a nagyon sokféle máz-szín, 
de az elhasználódás miatt egyre kopottabb 
mérmű-profilok is hosszú gyártásra utalnak. Itt is az 
következhetett be, hogy az eredeti negatívokat később 
is - az újabb kályhákhoz tovább használták. (Gazdag 
mérmű-rendszerük miatt ezeket még a későbbi nyéki 
műhely: II. csoport - is átvette.12) Lehet, hogy a Zsig
mond alakjával díszített sarokcsempe is ehhez az első 
sorozathoz tartozott? 

A budai palota számára később újabb kályhák ké
szítésére volt szükség - a folytatódó építkezések szo-

10 Kocsis 1994.148.; KOCSIS-SABJÁN 1998. 116-119. kép. 
11 Lehet, hogy néhány eddig nem azonosítható szürke mérmű töre

dék is ilyen kályhákhoz tartozott. 
^HOLL 1995. 258-261. példái. 
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bái-termei számára. Úgy gondoljuk, ez 1408 után kö
vetkezett be: ekkor bővítették az eredeti sorozatot 
újabb típusokkal (miközben a legtöbb régit is tovább 
készítették). Ekkor készülhetett a Sárkányrenddel kö
rített 12. típus (és talán a Ciliéi címeres 27. típus 8. 
kép). A levéldíszes, frízként használt csempéket is 
megtartották, de az ehhez eredetileg készült sarok
csempe negatívja már nem volt meg. Pótlására új ké
szült, feltűnően eltérő gyengébb plasztikai megoldás
sal. De a korábbi logikus használatával sem törődtek: 
így került Vértesszentkereszten a 12 típus címere 
mellé (Budán viszont a 25. típushoz építve). 

Ekkor készülhetett új sarokcsempeként a 4, 22-23. 
típus (Budán a 4. az 1.-hez ragasztva). Talán egy eltérő 
nagyságban felépített kályha miatt volt szükség egy új 
oromcsempére: a 13. típus (melyet témája miatt a huszi
ta mozgalom elítélésével hoztunk kapcsolatba és így 
1408-1425 közé kelteztünk); ez ugyanis a korábbi 36 
cm széles oromcsempéhez képest csak 29 cm széles (9. 
kép). Talán evvel együtt használták a 8. típus másolatát 
(HOLL 1958. 34. kép), ami 15 %- al kisebb az eredetinél 
(sz: 28,5 cm); a régi negatív már nem volt használatban 
- ez lehetett a műhely legkésőbbi kályhája. 

Az 1408 után készült kályhák esetében gyakoribbá 
vált a korábbival ellentétben a fehérre égő cserép 
használata, főleg amikor tüzes hatású mázszíneket 
akartak elérni ( aranysárga, almazöld, sötétzöld - így 
pld. az 1, 5, 7/a, 8,11-12, 25-27. esetében). 

A 28-30. típusok csempéit plasztikai kivitelük gyen
gébb megoldása miatt tartjuk ugyancsak a műhely ké
sőbbi termékeinek (ráadásul ugyanolyan foltos zöld 
mázzal fedett a szürkés cserép, mint az egyik 22. típus 
példányán). A 28-as kompozíciója a töredékek alapján 
úgy tűnik, a nyéki 6. típus címeres nagy csempéjének 
előzménye lehet. (Ahogy más esetekben is egyre több 
példa bizonyítja, milyen erős hatással volt motívumaira.) 

Nem világos, hogy az udvari megrendelések idejé
ben, vagy csak később került sor a vidéki szállítások
ra, ehhez hiányoznak a biztos évszámok. Vértesszent
keresztre bizonyosan 1408 után, Várpalotára, Újlaki 
Miklós első palotájába talán még később került sor. 
Utóbbi esetben elképzelhető az is, hogy a raktáron 
maradt típusok: 1-2, 7b, 8, 11 mellé már kiegészítés
ként készültek újabbak - de bizonyosan 1408 után. 
Kőszeg várában a Garai testvérek 1397 utáni palota
építkezése tette szükségessé kályhák állítását (egy 
mázas és egy mázatlan, szürke mérmúves csempék
kel), de ennek nem ismerjük pontosabb korát.13 

C HOLL I.: Kőszeg vára a középkorban. Bp. 1992. 36-40. Nehezen 
dönthető el, hogy a mázatlan szürke cserepű kályhát is az udvari 
műhely szállította, vagy csak utánozta egy vidéki műhely? Talán az 
utóbbi esetre mutatnak az egészen eltérő, az alsó részhez tartozó 
csempék; ráadásul itt egyházi tematikával: Szt. Márk, Péter és Pál 
apostol. A kályhát legkésőbb a század közepén már lebontották. 

Továbbra is úgy látjuk, az I. csoport műhelye az ud
vari szállítók sorában jelentős szerepet vitt; folytatta a 
késő Anjou-kori műhely-hagyományokat; az udvari 
reprezentáció folytatásával közvetítő és példa a későb
biek számára is. Kályháinak alakjával régies elemeket 
(lásd a háromszögű oromcsempéket) őrzött meg, ami 
sokáig hatott a vidéki fazekasságra. Sajnos a külföldi 
kutatás hiányosságai miatt ma még nem tudjuk nyo
mon követni, milyen külföldi műhelyekkel hozható ro
konságba, milyen kapcsolatai lehettek. (Hiányoznak a 
század első évtizedére keltezhető külföldi, rangos ki
vitelű emlékek!)14 Zsigmond király udvarának jelentő
sége, európai súlya bizonyára e téren is biztosította, 
hogy a legkiválóbb mesterek dolgozzanak itt számára 
(ahogy később is15). Az udvari reprezentáció fénye az 
ehhez külsőségekben kapcsolódó főurak esetében -
befolyásoló volt: több esetben rendelhettek ezek is 
ilyenféle kályhákat (lásd az elterjedésnél felsorolt pél
dákat). Ez a folyamat a későbbiekben erősebb volt. 

RÉGÉSZETI MEGFIGYELÉSEK MINT KRONOLÓGIAI TÁMPONTOK 
Bár a régészeti adatok csak a lebontásra-pusztulás-

ra utalnak, esetünkben néhány megfigyelés segíthet 
az I. csoport csempéinek egy részénél. Nemcsak tech
nológiai szempontból tarthatjuk az 1. típus négyeit cí
meres csempéjét - pontosabban ennek legkorábban 
készült példányait - és a 3. típust (szőlődíszes sarok) 
korainak. Ezekből ugyanis sötétzöld és sötétbarna má-

14 A környező országokból (Ausztria, Cseh- és Morvaország) zöm
mel csak másodrendűnek mondható emlékanyagot ismerünk. Jel
lemző ezekre a műhelyekre, hogy a 15. század utolsó harmada 
előtti termékeik majdnem mind mázatlan kivitelű csempék - bár 
sokszor nagyon sokrétű, változatos figurális, vagy heraldikai dí
szítéssel. Eddig egyetlen - technológiailag is egyenértékű -. kály
háról tudunk: a morva püspök kályhája Melice várában 1412-16 kö
zött. Ez is sokféle mázzal készült - de emiatt sokáig jóval későbbi
nek tartották, mint ahogy ásatója már akkor helyesen meghatá
rozta. (MICHNA, P J. BudRég 26 (1984) p. 87-89.;U.ő: In: AH 6.1981. 
333-360, és más cikkeiben.) Ez eddig az egyetlen, ahol nagyon gaz
dag áttört mérműves csempék sorozatát alkalmazták. Ezen szép 
plasztikája címeres csempék is voltak (morva sas, cseh oroszlán 
és a püspök címere.) Amíg D. Menclová feltételezte ennél a köz
vetlen magyarországi kapcsolatot (sőt eredetet), Michna ezt cáfol
ja, valamilyen cseh vagy morva kultúrközpontban feltételezi ké
szítője eredetét. - Lehetségesnek tartjuk, hogy az összevetéseket 
más esetekben csak a kutatás hiányosságai, keltezési tévedései hi
úsítják meg. 

15 A Zsigmond-kori II-III-IV csoport kályháinak műhelyei ugyan
csak technológiai fejlettségükkel, csempéik sokrétűségével tűnnek 
ki, az Y csoport esetében pedig ismét plasztikájuk szépségével. 
Kisebb megszakítás után a folytatás V László számára (még elter
jedtebben a főuraknál) ugyancsak a korszak legfejlettebb stílusá
nak átvételével bizonyítható. (Lásd: HOLL ActaArchHung 50. 
1998.139-214, 23-28.kép.) 
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zas töredékek, a 3.-ból sötét olívzöld darab került elő 
a keleti kváderes palota homlokzat („Pince" jelzés) 
előtt a kváderborítású fal alsó szintjénél húzódó legal
só Anjou-kori rétegének legfelső sávjában (a szinttől 
csak 7 cm mélyen)16 (13. kép közepén). Attól függetlenül, 
hogy ezt a homlokzatot késő Anjou-korinak vagy ko
ra Zsigmond-korinak17 határozzuk meg, ez a vékony 
réteg itt mindenképpen megelőzi a máshol talált ké
sőbbi Zsigmond-kori szemétrétegeket. 

Egy másik jellemző lelőhely a Csonkatorony. Ennek 
ásatása szerint K-i fala belső oldalán a sziklát borító 
korábbi agyagos iszapolódott rétegbe beásva épült a 
fal. A beásás rétegében (Cs. T. I. h. b. jelzés) An
jou-kori csempetöredéken kívül a női fejes kerek kály
haszemek18 két példányából került elő töredék. Ezek
nél is feltűnő, hogy élesebb rajzúak, mint általában 
többi példányaik (22. kép). A beásásban Zsigmond dé
nár (C. II. 121. címer felett n) volt, verdejegye alapján 
1390-1405 közé keltezhető.19 Jellemzőnek tarthatjuk, 
hogy itt a 4. rétegben is az Anjou-kor III. csoportjába 
tartozó liliomos csempék töredékei hevertek (12. kép), 
jelezve, hogy a korábbi kályhákat ekkor már felszá
molták. (A Zsigmond-kori 1. típusból is volt egy sötét
zöldmázas töredék itt.) 

E két esetből is arra következtethetünk, hogy az első 
élesrajzú csempe-pédányok viszonylag korán készülhet
tek: a budai legkorábbi építkezést követve már összetör
tek példányaik. A négerfej-sisakdíszes csempe egyik sö
tétzöldmázas töredéke is a 4. rétegben feküdt (12. kép). 

A magunk részéről a Csonkatorony építését a Zsig
mond-kor második szakaszának 1. részére tettük,20 

amikor az első erődítési szakasz épült. Csempéink, 
azaz az előzőkben ismertetett első sorozat csempéiből 
rakott kályha az első építkezési szakasz: a Ny-i palota
szárny elkészülésével egykorú, még 1408 előtti (a Sár
kányrend alapítását megelőző). 

Több további töredék is a korai időkben lerakódott 
rétegekben feküdt, de ezeknél a kronológiai adatok 
nem ilyen pontosak. (így például az 1. típusból a 
Nagyudvar-borospince 2. r.-ből, 14. sz.-i csempékkel; 
a 25. t. áttört kivitelben a sziklaárok legalsó rétegéből.) 

A nyéki királyi villaépületek esetében sajnos nélkü
lözzük a pontos rétegtani megfigyelések ellenére az 
itt előkerült leleteknek ezekhez csatlakoztató részletes 

Rétegrajz és leletek táblája: GEREVICH 1966. 201; 289,292. kép. 
BuzÁS G.: A budai királyi palota déli nagy csarnoka. In: Gerő L. 85. 
születésnapjára. Bp. 1994.121. E Zsigmond-csempe töredékeket is 
bizonyítékul említi keltezésénél (nem utalva arra, hogy csak a ré
teg legfelső centimétereiben fordultak elő). 
GEREVICH 1966. 78-90; 97,102-104. kép. (Nagy László ásatási meg
figyelése 1951); Ilyen kályhaszemről: HOLL 1990. 22. kép. 
Érem: HUSZÁR L. BudRég 17 (1956) 229. (69. sz).Verdejegy: POHL 
1982. Nr. 117-17. (Nagybánya) 
HOLL I. BudRég 31 (1997) 84, 93., 25.kép 

elkülönítését, de Garády Sándor jelentéseiből annyi 
mégis kiolvasható, hogy a sárgás - barnászöld mázas 
áttört mérműves töredékek (esetünkben a 7 a-b. tí
pus, valamint ezekkel rokon variációk 25-16. kép) az it
teni legkorábbi kályhához tartozhattak. 1939. évi megfi
gyelése szerint: „...Legmélyebben feküdtek az olajzöld 
színű, gótikus áttört díszű kályhacsempék töredékei.." 
(lásd HOLL I. BudRég 19 (1959) 284-285.) - Ez a hely a 
II. számú kastélyépület alatti rétegekre vonatkozik, 
ahol egymás fölött több hamuréteget figyelt meg; ezek 
megelőzték a fölötte felépített Mátyás-Ulászló kori új 
nyaralókastélyt. (A korszak II, IV és V csoportjába tar
tozó későbbi kályhák töredékei már feljebb feküdtek.) 

HERALDIKAI TÁMPONTOK ÉS KÉRDÉSEK 
A négyeit Zsigmond címer ugyanilyen elrendezés

ben az aranyforintokon (és dénárokon) már 1381-óta 
(a cseh oroszlánnal 1402-től) bizonyosan használt. Az 
1. típusnál azonban még címerpajzs nélkül szerepel
nek a vágások és a brandenburgi sas. 

Lehet, hogy a faragómester számára az előkép egy var
rott kárpit volt négyzetes mezőkre osztva? (Már a késő 
Anjoukor egyik csempe sorozata: liliomok - kettőskereszt 
- vágások címerpajzs nélkül is ilyenféle indítékra mutat.) 

Egy másik címer Eberhard püspök személyére utal 
(15. típus: 14. kép). Mivel eddig csak töredékeit ismer
jük, pontos mérete bizonytalan, de arányai alapján a 
mérműves csempékéhez hasonló nagyságú lehet és az 
első kályha felső részének egyik sorában szerepelhe
tett. Erre mutat sötét zöldesbarna máza is, valamint 
szép plasztikája: a megdöntött pajzs felett elhelyezett 
sisak és sisakdísz. E megoldás a késő Anjou-kori egyik 
nagy csempét követi, itteni alkalmazása után ilyennel 
később nem találkozunk.21 Koraiságának jelzője lehet, 
hogy a palotából csak egy példányt ismerünk, míg a 
műhely későbbi (1408 utáni) kályháiból nagyon sok 
maradt. - Eberhard püspök személye (szül. 1347 körül, 
fl419) már korán Zsigmond támogatói közt tűnik fel: 
1397-ben nevezi ki zágrábi püspökké, 1401-ben és 
1403-ban fegyveresen küzd a király érdekében a láza
dók ellen; 1404-ben jutalmul főkancellár lett,22 egyben 

21 HOLL 1990. 6-8. kép 

-ENGEL 1987. 412415: életrajzának rövid összefoglalása; MÁLYUSZ 1984. 
47:1397 nyarán nevezik ki zágrábi püspökké, egy hónap múlva Ciliéi 
Hermannal együtt a király legközvetlenebb környezetében találjuk, U. 
ott 58-59: unokaöccseit már 1399-ben horvátországi várhoz juttatja, 
majd egyházi javadalmakhoz és püspökséghez (1406), ő maga Rezi vá
rát kapja 1401-ben. Zsigmond 1406-ban oklevelében az új adományok 
(Tátika vára) indoklásaként sorolja fel E. régebbi szolgálatait. Már mi
előtt püspök lett volna, majd a hitetlenek ellen harcolva; később a fel
kelők ellen zászlaja alatt nagy haddal küzdve; meg is sebesült; „...trón
ját csak az ő segítségével nyerhetvén vissza" (ZsO I/L k. 5118. sz.) A 
püspök és Ciliéi Hermann gróf Nápolyi László párthíveinek előrenyo
mulását akadályozták meg a déli országrészben 1403-ban. 
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a király tanácsadója. Címerének azonosításáról már ir
tunk, a csempe a teljes címer első ábrázolása.23 

A csempe egyik további töredéke (amellyel a sisak
dísz oroszlánjának farkát kiegészíthettük) sötétzöld 
mázzal a Zsigmond templom keresésekor került elő.24 

Ez valószínűvé teszi, hogy lakhelyét e tágabb környé
ken feltételezzük. A középkori Szt. György tér: K-i ol
dalán keresték „Albisi"/Albeni Henrik házát, tehát a 
későbbi rokon püspöknek is volt Budán háza. A Szt. 
Zsigmond utca Ny-i oldalán állt 1374-ben Pálóczi I. 
zágrábi püspök háza.25 Hivatala alapján Eberhard bu
dai tartózkodása, legalábbis bérelt lakhelye időnként 
indokolt volt. 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy a csempe mintájá
nak elkészítése nem itt lakásának következménye, ha
nem a palota kályháján, mint a király egyik legfontosabb 
hívének megjelenítését tükrözte (és ezt követte a városi 
kályha, aminek megoldását, többi csempéjét még nem is
merjük). - Úgy vélem, az 1400-as évek (és 1404-1406 le
het ennek felső határa) a csempe készítésének ideje. 

Itt kell megemlítenünk két kis csempe töredéket (az 
előzővel egyező anyagból sötétbarna, mázzal), egyik 
ugyancsak a korábban leírt lelőhelyen (Pince 8. r. fel
ső centiméterei) került elő, de típusukat nem lehet 
meghatározni. Az Eberhard címer plasztikáját követi: 
a pajzs fölötti sisak és takaró kis részletével, de kisebb 
méretben. Sajnos a sisakdísz (állat?) nem ismerhető fel 
(13. kép); nem tudjuk személyhez kötni. 

A műhely későbbi kályhájához készített Ciliéi címer 
(27. kép) amennyiben rekonstrukciónk helyes, a Sár
kányrenddel övezve Ciliéi Hermann bánra (szül. 1388 
előtt, |1435) utal. Már a nikápolyi csata (1396) óta Zsig
mond híve, aki számos adományával gazdagírja a csa
ládot, 1401-ben közreműködött a király kiszabadításá
ban (talán ekkor jegyezik el leányait Zs. és Garai Mik
lós); Borbálával a házasság 1405-ben jött létre. Tevé
keny részt vett kezdettől Zsigmond uralmának meg
szilárdításában - ahogy Eberhard püspök is - és a Sár
kányrend alapító tagja.26 Kályhacsempén címere ek-

3 H O L L 1971 165, 119. kép és HOLL I.: Heraldikai megjegyzések 

ArchÉrt 111 (1984) 112-113.; 5-8. kép. (Egyházi személyek is használtak 
sisakot és sisakdíszt, mert ugyancsak résztvettek a hadjáratokban.) 

24 S. Nagy Emese ásatása: a támpillér Ny-i fala melletti árokból. 
25PATAKI 1950. 246-247, 277; 10.es 109. j . Talán a D-i városrész új ása

tása hozhat további adatokat az itt lakók azonosításához, az udva
ri műhelyek tevékenységének bővítéséhez, egyben a kronológia 
kérdéseire. - Eberhard budai tartózkodásai valószínűleg csak rövi
debb időközöket jelentettek; a Zs. Q adatai szerint kancellársága 
idején gyakran volt távol Budától (1405-1412. között nagyon gyako
ri a megjegyzés: a király pecsétjei a távollevő kancellárnál vannak.) 

26MÁLYUSZ 1984. 37, 47, 50.; ENGEL 1987. 410-411 Lővei P In: Művé
szet Zsigmond király korában 1 153: a Sárkányrend eddig csak a 
kályhacsempéken övezi címerét. A Ciliéi és Garai család szoros 
szövetsége e házasságokkal veszi kezdetét és folytatódott V Lász-

kor jelenik meg (másokkal szemben ez folytatólagos a 
IV csoportban, majd élete utolsó éveiben az V csoport 
kályháján is 1432-től.) Érdekes, hogy az egyik 
vértesszentkereszti kályhán a Garai család címerével 
együtt szerepeltetik (Miklós nádor, j-1433) a késői 
csempe másolatát.27 

E 27. típusból más lelőhelyről eddig csak egy kis tö
redéket ismerünk; Várpalotán, ugyancsak az első pa
lota csempéi közt olívzöld mázzal. Akkor még analó
giák hiányában nem volt azonosítható, de mérete a 
budai töredékkel egyező (17. kép).2s 

A Ciliéi címer (amely itt a családra, de nem a király
néra utal: Borbála ezt a magyar címerrel egyesítve hasz
nálta) eddig megismert három, különböző idejű előfor
dulása mellett tudunk egy további (sajnos csak töredé
kekben előforduló) csempéről is; ezt nem tudjuk még 
csoporthoz kötni. Budán a palotából és a nyéki kastély
ból egy-egy töredéke került elő (rózsaszínű cserépen 
sárga, illetve világos sárgászöld mázzal). Nem azonosak 
a többi típussal, mert a pajzs mérete ugyan megegyezik 
az I. csoportnál ismertetettel, de másféle plasztikával. 
(Nem két kiemelkedő pólyát alkalmaztak a heraldikai sza
bályoknak megfelelően, ahogy az I. és IV csoport kály
háinak csempéin, hanem ezek bemélyednek, ami zavar
ja felismerésüket - ahogy az V csoportnál is: 9. kép).™ A 
Ciliéi címer alkalmazása a különböző udavari kályhákon 
szemben más főurak, püspökök szerepeltetésével 
(Kusalyi Jakcs család, egy ismeretlen Sárkányrendes lo
vag, Pálóczi György érsek, Eberhard püspök ismert 
eddig,30 de mindig csak egy esetben) - ezeknél sokkal 
hangsúlyozottabb volt. Tükrözi ez azt a folyamatos 
megbecsülést is, ami Zsigmond részéről a Ciliéi gróffal 

ló párthíveiként is; csak Ciliéi Ulrik és Garai László halálával (1456, 
1459) fejeződött be. - Ciliéi H. gróf 1397-ben kapta meg Zsig
mondtól Laczkfy I. budai házát a Szt. Pál utcában; ezt 1423-ban 
cseréli el a pálosok kúriájával. PATAKI 1950. 258. 
KOZÁK 1981 5. kép, 1-2. (Talán egy főúri adomány miatt örökítet
ték meg?) 

'HOLL 1985. 10. ábrán - Mérete miatt nem téveszthető össze más 
vágásos címerrel. 

'A Ciliéi címer kályhacsempéken (de másféle kivitelben) a család 
központjában Cilii várában és városi palotájában ugyancsak szere
pelt. A15. sz. első felére keltezik - sajnos nem tudjuk, milyen kály
hákon. GUSTIN, M. In: Grofje Celjki - Razstava Katalog. Celje, 1999. 
53-56. (Zöld mázzal.) - Belgrád várában a IV csoport más csempé
ivel együtt szerepelt a 6. típus Ciliéi címere. BAJALOVIC-HADZI-
PESIC 1976. 23; 10.kép. (Szerzője tévesen a század közepére keltez
te, ami e csempecsoport esetében nem képzelhető el, hisz bizo
nyosan még Zsigmond-koriak. Magam Lazarevics István, szerb 
despota idejére tenném; 1411-ben tett hűségesküt Zsigmondnak. 
De lehet, hogy csak halála után: 1427-ben Zsigmond átvette Belg
rádot, hogy a déli végrendszert megerősítse.) 
Nem említjük itt a visegrádi korábbi kályhák címereit még a 14. 
sz. végéről; KOCSIS-SABJÁN 1998. 70, 92-93. kép. 
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kapcsolatban ennek haláláig megnyilvánult, amíg 
ugyanekkor más főurak gyorsan kiestek kegyeiből.31 

A budai udvar kályháin Zsigmond korában először 
felbukkanó négerfej-sisakdíszes kályhacsempe (20. típus: 
14. kép) magyarázata még nem tisztázott. Kétségtelenül 
szerepelt 1408 után is, de nem ekkor készülhetett az 
eredeti negatív, hanem már a korai kályhán is szerepelt 
(erre bizonyíték a sötétzöld mázas töredéke: 11. kép). - A 
középkori Viziváros Szt. Péter mártír városrészében fel
tárt gazdag leletanyag sorában is találtak ilyesféle csem
péket, kétségtelenül Anjou kori sorozat példányaiként. 
Végh András meghatározása szerint32 1370-1386 között 
Szerecsen János pénzverő kamaraispán személyére vo
natkoztatható, akinek szerecsenfejes dénárjait 1366-85 
között használták. (Kimagasló helyzetére utal, hogy nem 
csak verdejegyként, de éremképként is megjelent e fej, 
tehát az általános gyakorlattól eltérően.)33 - Nem ismer
jük a család hiteles címerét, kaphatta Nagy Lajos király
tól még valószínűbb, hogy már Páduában használták 
ezt a „beszélő címert". (Szerecsenfej sisakdíszként elő
fordul Gélre herold híres címergyűjteményében is a 14. 
sz. végén, de ott koronából nő ki,31 rníg Budán mind
egyik esetben valamiféle tövises gallérból (?), ami talán 
polgári származásra utalt.) 

A budai palotából előkerült csempék azonban nem 
azonos készítésnek, mint a vízivárosiak. Nemcsak a mé
retbeli különbségek miatt (a 20. típus nagyobb), de a 
plasztikai részletek is eltérnek. Ilyen különbségek a sze
mek alakjában és a gyűrűscsigás hajnál láthatóak; még 
feltűnőbb különbség a homlokot övező kendő hátul le
csüngő végénél (az Anjou-korinál ez vékony zsinór, a 
budainál naturális kendő.) Eltérő a sisak rajza is (a szem 
számára kivágott rés; a sisak oldalának összeillesztésé
nél Budán függőlegesen sorakozó szögecsfejek látható
ak, a vízivárosinál fogazott szél). A sisaktakaró hátsó vé
gének cafrangjait csak a budainál ábrázolják alul a sisak 
mögött. Mindez arra mutat, hogy ez esetben nem lehet 
szó egy mindkét esetben azonos negatívról, sem vala
miféle közvetlen másolatról: két különböző kéz kétféle 
mintát faragott. Ugyanakkor a kompozíciók egyezései 
alapján arra kell következtetnünk, hogy ugyanazt az elő
képet utánozta mindkét mester két különböző időben. 
Közülük a későbbi a gyakorlottabb.35 

31 MÁLYUSZ 1984. számos helyen. 
32VÉCH A. In: Pannónia Regia. Katalógus. Bp. 1994. 308-309, V-30. -

1994. évi ásatás. Itt e csempéből sötétzöld- és zöldessárga mázas 
példányok. M: 22,8 cm. Vizsgálatuk lehetőségét itt is köszönöm. 

33POHL 1982. 20; C 89A-B,G 90. (Ráadásul a négerfej az uralkodó 
címerének helyét vette át!) 

34 NEUBECKER, Q - BROOKE-LITTE, J.P -TOBLER, R.,: Heraldik. Frank

furt, 1977. 160. A sisakkorona rangjelző szerepe, hiánya csak a 
külföldi származás esetében lehet támpont; Magyarországon az 
új címeradományoknál már 1415-től gyakori (ha nem is általános) 
a sisakkorona; a 14. sz. végén azonban a főuraknál sem szerepel. 

A négerfejes sisakdísz szerepeltetése Zsigmond 
udvarának kályháján nehezen magyarázható, főleg ha 
tekintetbe vesszük, hogy e helyen csak kiemelkedő sú
lyú személy jöhet számításba. - Mesztegnyői Szere
csen Jakab és testvére János I. Lajos és Mária királynő 
idejében töltöttek be híres, rangos szerepet, kaptak it
teni és dalmáciai birtokokat. Jakabra 1387-ben bízza 
Zsigmond a kamarahaszna ispánságot (de 1392-ben, 
ezt már csak korábbi társa, Bernhardi viszi tovább). 
Vállalkozásaival kudarcot vallott és Garai Miklós adó
sává lett, aki halála (1401-2) után ezt behajtva a csalá
dot megfosztotta híres budai házuktól. (János fiai: Ba
lázs és Mihály; utóbbitól hűtlensége miatt, mivel 
Durazzói Lászlóhoz csatlakozott, 1405-ben veszi el 
másik budai házát Zsigmond, 1406-ban pedig Tolna 
megyei birtokait „...mivel még most is László nápolyi 
királynál van..''36) - 1397-ben Sarachenus János mester 
még birtokot cserél Zsigmond királlyal!37 

Ezeknek az adatoknak tanúsága szerint lehet, hogy 
a budai palota csempéi is Szerecsen János mesterre 
utalnak, de már Zsigmond király uralkodásának első sza
kaszára, még János halála előtt. A későbbi években 
ugyanis fiai már nem vittek komoly szerepet, vagyo
nuk is csökkent és Mihály amint Zsigmond oklevelé
ben írja 1408-ben „...hűtlenné lett, kegyelmet kapott, 
aztán újból hűtlenségbe esett..'' Az első budai csem
petöredék így az udvari műhely első kályhájához ké
szült (amit a régészeti megfigyelés is tanúsít) 1401-2 
előtt. - A vértesszentkereszti kolostor kályháján ké
sőbb is felhasználták, de csupán a motívumkincs gaz
dagítása miatt. 

A cseh oroszlán megjelenése a csempéken (5. és 11. 
típus) már 1402-től indokolt. Igaz, hogy előbb is sze
repelt már Zsigmond őrgrófi pecsétjén (négyeit 
címerben,38 a brandenburgi sassal együtt), de magyar
országi viszonylatban csak később vált általánossá: 
1402-10 között magyar királyi titkos pecsétjén, vala
mint pénzein, amikor Csehország kormányzója és IV 
Vencel király helytartója lett. Valószínűleg ettől kezd-

35 A ma már látható különbségek alapján az általam közölt töredékek 
(HOLL 1990. 32. kép: Mária Magdolna templom és Pomáz) erede
te újra vizsgálandó. (A Baróc címer kapcsolat téves.) 

* MÁLYUSZ 1984. 88, 90,159. - ZsO II/l . k. 4353. sz.: 1406. ZSO II/2. 
k, 6389. sz.: 1408. - KUMOROVITZ B.: Budapest történetének okleve
les emlékei 3. Bp. 1987. 435. sz.: 1405 (a teljes szöveggel). - Az 
1405-ben elvett ház a család harmadik budai háza volt (nem azo
nos a Szerecsen nagyház kettős házával, mert ezt még 1412-ben is 
a Garaiak osztják meg. - PATAKl-nál a harmadik ház nem szerepel.) 

37 ZSO I. k. 4762. sz.: 1397 május. 
38 A címerpajzs négyeit felosztása korántsem Zsigmonddal kezdődik; 

például Svájcban már 1305/6-körül használták, Angliában 1340-ből 
ismert (francia-angol királyi), Magyarországon Gilétfi Miklós nádor 
pecsétjén 1351-ben; Gélre herold említett címergyűjteménye majd 
száz négyeit címert mutatott be, köztük Nagy Lajosét. 
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ve készültek ezek a csempék, gazdagítva a korábbi 
mintakincset újabb típusokkal még az első mesterre 
valló szép plasztikai kidolgozással. (7. kép). 

Az egyfejű sas Sárkányrend-jelvénnyel körítve eddig 
csak Várpalotáról ismert; nem tartozik a műhely erede
ti sorozatához. Gyengébb rajza alapján későbbi készíté
se valószínű, csak kiegészítése az eredeti sorozatok
nak. Lehetséges, hogy a Nánai Kompolt családra utal 
(akik nem tartoztak a Sárkányrend alapító tagjai közé 
és valamikor később kapták a rendjelet)? Közülük Péter 
1419-1420-ban, testvére Lászó őt követve 1421-1428 kö
zött pohárnokmester. Az ország bárói közé emelkedé
sük tehát viszonylag késői.39 Ez alátámasztja azt az el
képzelésünket, hogy az udvari műhely budai tevékeny
sége után került csak sor további (a budai palotában 
nem is szereplő) csempék készítésére. Nyitott kérdés, 
mennyiben tekinthető ez az eredeti műhely folytatásá
nak későbbi vidéki megrendelések teljesítésére (ekkor 
már hiányzó csempetípusok pótlásával)? 

AZ I. CSOPORT CSEMPÉINEK ELTERJEDÉSE 
Mai tudásunk szerint a budai palotán kívül már 12 

további helyről ismerünk e műhelyhez köthető kályhá
kat. Sajnos ezek nagy részénél csak nagyon kevés 
csempetípus fordul elő, így nehéz eldönteni, mennyi
ben hasonlítottak e kályhák a budaiakhoz (ahol mint 
láttuk, az idők folyamán több, egymástól részben elté
rő megoldással számolhatunk). 

Egy korai kályhának csempéi kerültek elő Pesten; de 
Visegrád alsó palotájában is számolhatunk ilyennel 
(szürke, mázatlan csempékkel) az 1. és 2,típus töredé
kei alapján.40 Később, már 1408 után is került ide ilyen 
kályha, most már a mázas színezésű csempékből. 

Nyék vadászkastélyából Garády S. ásatása tárt fel ide 
sorolható csempékből; itt az áttört - mérműves megol-
dásúaknak sok olyan töredéke is szerepel, amelyek ta-

A családról MÁLYUSZ 1984. 68, 98, 248; 1420-ban a királyt bandéri
umaikkal kísérő főurak között szerepelnek a Kompoltok 1419-1438 
között folytatólagosan négyen váltották egymást mint pohárnok
mesterek, apjuk István viszont csak 1423-tól országbíró - A sár-
kányrendes-sasos csempének egy későbbi változatát (IV csoport 
4. típus Nyékről) már Fügedi Erik hozta a családdal összefüggés
be; Kompolti László (fl428) kisnánai sárkányrendes sírkövéről 
ENGEL, E - LŐVEI, E: Grabplatten von ungarischen 
Magnaten...ActaHistArt 30 (1984) 56, Abb. 20. - Az azonosítás 
csak akkor jó, ha kiderül, hogy a Kompoltok valamelyik címerpaj
zsában egész alakos sas volt (mint a csempén) és nem csak koro
nából növekvő fél-sas (mint a sisakdísz) a sírkövön! A Zsigmond
korban gyakori, hogy a pajzs ábráját ismétli a sisakdísz: így 
Kompolt László pecsétjén 1424-ben! 
KOCSIS-SABJÁN 1998.116-119. képen. - A mázas darabok (L 6, 8. és 
12. típusból hatféle színben) u. ott 29-30. oldalakon leírva; a leány
kafejes kályhaszem és valószínűleg a vértesszentkeresztről ismert 
23. típus (zenész) töredéke (114. kép) ugyancsak előkerültek. 

Ián a 6-7. típusokhoz közelálló, de másféle, eddig is
meretlen rajzú csempetípusokra utalhatnak: (16. kép). 

Eddig két olyan viszonylag közeli fekvésű kolostorról 
tudunk, ahol e korszak kályháit felállították: 
Vértesszentkereszt és a pilisi cisztercita kobstor. (Utóbbiból 
ugyan csak egy típusból került elő töredék41, de ezt az it
teni anyag nagymérvű elpusztítása magyarázza.) Mind
két helyen már 1408 után állították a kályhákat. 

Főúri megrendelésre utal Budán a polgárvárosból 
Eberhard püspök csempéjének említett darabja, vala
mint a Tóth Árpád sétány 27. sz. alatt, a várfal felé 
egykor épített ház területén előkerült töredék (26. t. 
zöldessárga mázzal).42 

Esztergom püspöki palotájához tartozik az 1. típus 
töredéke a régi ásatásból (az új kutatások bizonyára 
gazdagítják e csoportot is; a keltezés ezektől függhet). 

Várpalota kályhája Újlaki Miklós palotája számára a 
késői csempékkel kiegészítve állt. Kereki Fehérkő várá
ban Marczali Miklós ispán idejében állítottak kályhát. 
(A 2. típusból sárgászöld mázas és mázatlan, a 26. tí
pusból almazöld mázzal és egy további töredék.) E 
szerint már 1408 után került ide. Miklós ispán 
1412-ben Zsigmond itáliai hadjáratában esett el.43 

A Garaiak kőszegi várának kályháiról fentebb már 
szóltunk; Gesztes vár egyetlen ide sorolható csempetö
redéke nehezen azonosítható.44 

Székesfehérvár városából a Palotai külvárosban az 1. 
típus mázas darabja; a 7b. típus töredéke ismeretlen 
helyről (17 kép); a késői 17. típus mázatlan példánya 
ugyancsak a Palotai külvárosból került elő.45 

Nem azonosak a csoport csempéivel - bár bizonyo
san ilyen hatásra készültek a Solymár várából, valamint 
Nándorfehérvár (Belgrád) ásatásából közölt töredékek.46 

Mindkét esetben a 12. típus sárkányrendes címerét utá
nozták: a négyeit mezőben fordítva kerültek a sasok és 

4,HOLL L: Leletek a pilisi cisztercita kolostorból. Monográfia, kézirat. 
42 Bertalan Vilmosné ásatása, 25. típus, zöld mázzal. A lelőhely egy 

14. sz.-ban épült ház hátsó része; középkori tulajdonosát nem is
merjük, de a környéken több főrangú úr is lakott. BERTALANNÉ 
BudRég 21 (1904) 308-309. Talán ugyancsak egy budai főrangú la
kóhoz kapcsolható egy másik töredék Bencze Zoltán ásatásából, 
egy É-i ház udvarának kútjából (1988. közöletlen). 

«MÁIYUSZ 1984. 92. Sági Károly ásatása, Balatoni Múzeum, Keszthely 
44 G. SÁNDOR M. FolArch 16 (1964) 170; 81. ábrán látható töredék 

mintha az Eberhard címer sisaktöredéke lenne? - A vár ebben az 
időben a királyé. 

"BOLDIZSÁR E: Középkori kályhacsempék Székesfehérváron. 
1991/92 - l.k. (1993) 63. és 75.rajz; Selyem u. 1-13. - A 7b. típus va
riációja sárgászöld mázzal ugyancsak Siklósi Gyula gyűjtéséből, is
meretlen lelőhelyről Kralovánszky Alán ásatásából; 87. 493.1tsz. 
Közlési lehetőségét itt is köszönöm. 

46FELD I.: Újabb kutatások a solymári várban. StCom 17 (1985) 455; 
11 kép. A vár legkésőbb 1404-től a királyé, majd a királynéé. 142; 
BAJALOVIC-HADZI-PESIC 1976. 4. kép. 
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vágások a mázas csempékre. Talán ugyanaz a mester 
készítette, mint Várpalota és Vértesszentkereszt eseté
ben a pótlásokat, az eredetieknél későbben (17. kép). 

Bár Solymár is királyi vár volt ezidőben, mégis úgy 
tűnik, hogy nem a királyi palotákkal egyidőben, ha
nem csak valamivel később készült ide kályha. Nán
dorfehérvárra pedig nyilván legkorábban 1411 után. A 
csempetípusok késői pótlásainál a többi esetben is: 
Várpalota, Vértesszentkereszt - ezért a második évti
zed jöhet számításba! 

AZ ÉPÍTKEZÉSEK KÉRDÉSÉHEZ 
Kályhák állítását építéstörténettel párhuzamba állí

tani vonzó lehetőség, bár nem mindig bizonyító érté
kű. Nyilván általában egy új építkezés befejezése új 
kályhák felállításával járt; esetünkben ez nem jelent
hette egy műhely meglévő, raktárban tárolt csempéi
nek felhasználását (ami a folyamatos polgári építkezé
sek során gyakori lehetett). Buda, Visegrád és Nyék 
esetében az új uralkodó igénye, a palotabelsők kialakí
tása más mesterségek mellett a fazekasok számára is 
új megrendelést jelentett. A lebontott kályhák pótlása 
mellett a király címerének hangsúlyos alkalmazása ké
zenfekvő feladat. (Két esetben ehhez társult - ha rövi
debb ideig is - a korai időkben szerepet játszó főúr cí
mere; az egyik hangsúlyosabb, a másik csak melléren
delt elhelyezéssel.) 

A budai palota kibővítésének 1. szakaszát (a Ny-i 
szárny)47 az 1390-es évek építkezésének tartottam, ezt 
követte rövidesen a 2/1. fázis új építkezése (D-i rész, 
Csonkatorony ÉK-i rész). A bontások anyagában 

HOLL I. BudRég 31 (1997) 82, 25. kép. 

még az Anjou-kor anyaga található. Az új kályha 
(kályhák?) felállítása még 1400 körül megtörténhetett -
1408 után (1412-ig?) további csempetípusokkal bőví
tett kályhák felállítása történt: ez kapcsolható a 2/1. fá
zis építésbővítéséhez. (Sárkányrendes címerek, Bor
bála királyné alakja, újabb sarokcsempék, stb.) A régi 
kályhák javítása, újak felállítása továbbra is munkát 
adott a műhelynek. 

A visegrádi alsó palota építkezésének Zsigmond-kori 
kezdeti fázisát az újabb kutatás 1387 utánra keltezi.48 

(Egyben feltételezték, hogy ez 1405/8 után már nem va
lószínű.) Talán ehhez kapcsolható itt az I. csoport né
hány csempéjének feltűnése.49 Jellemző azonban Viseg
rád esetében, hogy ezt a kályhát véleményem szerint ké
sőbb elbonthatták és egy új (nagyobb méretű) kályha ké
szült még az 1410-20 körüli időben; ehhez nagyon hete
rogén módon több - eredetileg különböző - kályhához 
tervezett csempetípust is használtak a II. és III. csoport 
későbbi csempéiből. Talán ez kapcsolódik a kutatás által 
feltételezett „1410-20-as évek" későbbi bővítéséhez. - A 
Kocsis Edit által csoportosított „késő Anjou és kora -
Zsigmond - kori" csempék, ha az előforduló címereket 
tekintjük50 - még az Anjou palotához, majd Zsigmond 

BÚZÁS G. In: A visegrádi királyi palota kápolnája és északkeleti 
épülete. Visegrád, 1994. 116-117. 
Kocsis 1994.145-148; % U4,.16,.18,.21.sz. 
KOCSIS 1994.137,141. Jánki Demeter püspök (1387/91 és 1395/98), 
Himf i Benedek püspök (1390/87) címereinek meghatározva. - Az 
itteni korai Zsigmond-kori nagycsempés kályha sorozatába az 
említett Himfi címeren kívül két esetben is előfordul a kiterjesz
tett szárnyú sas, de címerpajzs nélkül. 
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korának elején az újabbhoz készülhettek: megelőzve a 
budai kályhánkat. Ismereteink szerint ilyen Budán még 
nem került elő; ez a visegrádi építkezés kezdetét is 
előbbre helyezi, mint a budait. 

A nyéki vadászkastély építése már 1408 után befeje

ződhetett az eddig ismert töredékek szerint. - Az I. 
csoport műhelyének működése 1416 után már meg
szűnt: Ozora várkastélyába csak a. II. csoporttól kezd
ve szállítottak kályhákat. Ekkor már a nyéki műhely 
javában dolgozott, sőt vidékre is szállított. 
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MITTELALTERLICHE OFENKACHELN IN UNGARN VIII. 
Kachelgruppe der Sigismundzeit, Motivschatz und Chronologie 

Während unserer früheren Bearbeitung konnten die 
Kacheltypen der Werkstatt der Gruppe 1. aus der 
Sigismundzeit regelmäßig erweitert werden. 
Bereichert wurden sie auch durch die publizierten 
Kacheln anderer provinzialer Fundorte. Gleichzeitig 
sind auch bezüglich der Altersbestimmung ver
schiedene Anhaltspunkte aufgetaucht. Das bis jetzt 
bekannte Material (Abb. 1) besteht schon heute aus 
mindestens 30 verschiedenen Typen (einige sind nur 
aus Fragmenten bekannt). Ihre Gesamtheit wirft die 
Frage nach Verfeinerung unserer Altersbestimmung 
aufs neue auf. Auf Grund der stilkritischen, technolo
gischen und archäologischen Angaben erkennen wir, 
dass die Werkstatt längere Zeit im Betrieb war, und sie 
inzwischen ihren Motivschatz auch erneuert hat; 
einige Typen wurden bis zum Schluß benutzt (mit 
Glasur von verschiedenen Farbtönen, manchmal die 
schon abgenutzten Negative verwendend). 

Die frühesten Typen (1, 2, 3, 10, 20, 25) sind 
wahrscheinlich schon in den Jahren vor oder um 1400 
angefertigt worden. Nur von den Typen Nr. 1-3, sowie 25 
gibt es graue, reduzierend ausgebrannte Exemplare 
ohne Glasur (Abb. 1-2). Dies könnten Teile eines ein
facheren Ofens sein (vgl. Buda, Visegrád, Pest). Die 
frühen Fragmente der Typen Nr. 1, 3 und 20 gehören 
auch archäologisch zum frühesten Ofen, der für das 
Gebäude der ersten sigismundzeitlichen Bauperiode16' * 
20 noch vor der Erbauung des sog. "Csonkatorony" (ver
stümmelter Turm) im Budaer Palast angefertigt wurde. 
Heraldische und geschichtliche Anhaltspunkte stützten 
diese frühe Datrierung der Kachel mit Helmzier mit 
Negerkopf vom Typ der Nr. 20 (Prägemeister und 
Kammergespan Johannes Saracenus, gestorben zwis
chen 1401/1402). Ebenfalls aus dieser frühen Zeit 
stammt die Kachel mit Wappen mit gekröntem Löwen 
vom Typ der Nr. 15 (Bischof Eberhard: 1347-1419; 
Verbündeter des Königs zwischen 1397-1403). 

Die Anfertigung der mit böhmischem Löwen 
verzierten Kacheltypen (Typen Nr. 5 und 11) können 

schon von 1402 an begründet werden, und als 
Sigismund zum Gouverneur von Böhmen ernannt 
wurde, erscheint auf seinen Siegeln und Münzen der 
böhmische Löwe mit dem ungarischen Wappen kom
biniert. 

Im Fall der Typen Nr. 12 und 27 (Wappen von 
Sigismund und dem Grafen Hermann Cillei) ist es 
sicher, dass sie von 1408 an hergestellt wurden: die 
Wappen sind von den Tierfiguren des Drachenordens 
umgeben. Sie gehören zur späteren Produktion der 
Werkstatt und erweiterten deren bisherigen 
Motivschatz. Ebenfalls aus dieser späten Zeit stammt 
der Typ Nr. 26, der an Stelle einer Eckenkachel des 
älteren Typs Nr. 3 eingesetzt und vielleicht schon von 
einem neuen Meister in schwächerer plastischer 
Ausstattung angefertigt wurde; Typ Nr. 26 wurde 
auch mit Typ Nr. 12 zusammengeklebt benutzt. 

Zu den späten Produkten können wegen ihrer flach 
linierten Plastiken die Typen Nr. 29-30 gezählt werden. 

Wohl zuletzt wurden die Typen Nr. 16-18 als 
Vervollständigung der Serie angefertigt. Sie in erster 
Linie auf Bestellungen aus der Provinz hin hergestellt 
und sind bei Öfen beispielsweise in der Burg in 
Várpalota oder dem Kloster in Vértesszentkereszt zu 
finden. Die unter dem Einfluss des Typen Nr. 12 ange
fertigten Kacheln für die Öfen der Burgen Solymár 
und Belgrad46 könnten ebenfalls jüngeren Datums 
sein, wenn auch nicht aus der Originalwerkstatt. 

Der Betrieb der sigismundzeitlichen Hofwerkstatt 
wurde schon in den 1400er Jahren aufgenommen, lief 
auch nach 1408 weiter und wurde in den 1410er Jahren 
aufgegeben. Die Übernahme einiger Kacheltypen aus 
dieser Werkstatt (mit abgenutztem Negativ), bzw derer 
Wirkung kann in der Werkstatt von ganz anderem Stil 
und anderer Technologie der Gruppe II (Werkstatt in 
Nyék) auch später noch nachgewiesen werden.4 Das 
Erscheinen der frühen Kacheln trägt unter anderem 
zur Datierung der Palastbauten in Buda und in 
Visegrád bei. 
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/. kép. Zsigmond-kori I. csoport csempetípusai 
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2. kép. 1. típus mázatlan szürke példányai (Pest és Buda, palota); 25. típus barna mázas példánya (Buda) 

3. kép. A 25. és 3. típus mázatlan szürke példányai (Pest); a 3. típus két variációja és a 26. típus (Buda) 
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4. kép. Az 1-2. típus almazöld mázas példányai és a sarokcsempék(másolat; 10, 4, és 23. típus) 

5. fcéfp. Mérműves csempék töredékei, 6a-6b. típus 
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6. kép. Mérműves csempék, 7b-7a és 21. típus 
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7. kép. Címeres csempék, 5, 9. és 11. típus 
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8. kép. Címeres csempék Sárkányrenddel, 12. és 27. típus, 1408 után 
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9. kép. Oromcsempék, 8. és 13. típus; a 12. és 27. típus sárkánya; Ciliéi címeres csempék más csoportokból 
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ZO. kép. Címeres csempe felül mérmurajzzal, 28. típus 

11. kép. Fafaragás - stílusú csempék lapos rajzzal 
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22. fcép. Leletek a Csonkatorony fala melletti beásásból és a 4. rétegből. Rétegrajz (Gerevich után) 
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13. kép. Az 1. típus korai töredékei éles rajzzal és elmosódott későbbi töredékek (Középen: Pince 8. r. felső részéből); ismeretlen sisakdíszes töredékek 
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14. kép. Korai kályhacsempék: Eberhard címer (15. t.); negerfejes sisakdísz (20. t.); a 25. típus töredékei 

(alul áttört kivitelben sötétzöld és világoszöld mázzal (1400-as évek, Buda, palota) 
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25. fcép. Az I. csoport csempéinek töredékei (Nyék, kastély) 
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16. kép. Ismeretlen típusú mérműves csempék darabjai (Nyék és Buda) 
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Î7. fcéjO. Újf csempetípusok vidékről. Várpalota, zöldmázas csempék (16-17-18. és 27. típus); 
Székesfehérvár (7. és a mázatlan 17. típus); Belgrád (12. típus hatása, Hadzi-Pesic után) 
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18. kép. a. A rekonstruált kályha 1408 előtti egyik megoldása. (Rajz Egyed E.) 
b. Kályhacsempék metszetrajza (a: redukált égetésü, b: rózsaszín, c: barnásvörös, d: szürkésfehér cserép) 
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