
A sümegi és a szigligeti vár XVII. századvégi kerámiája 

A sümegi vár 1957—63 között végzett feltárása során 
előkerült régészeti anyag (kerámia) ismertetését már 
korábban megkezdtük. Legutóbb a várban talált év
számos habán kancsók (díszkerámia) és évszámos 
kályhacsempék feldolgozását végeztük el,1 most pedig 
az azokkal azonos lelőhelyről előkerült anyag — na
gyobbrészt házikerámia — ismertetését tűztük célul 
magunk elé.2 (1. kép). Az anyag vizsgálata során ez 
az anyag sok esetben hasonlóságot — nem egy esetben 

egyezést — mutatott a szigligeti várban előkerült edé
nyekkel,3 s így igen alkalmasnak látszik az összehason
lításra. Az összehasonlítás elsősorban gazdaságtörté
neti szempontból érdekes, minthogy már több esetben 
felvetődött, hogy Sümeg a XVII—XVIII. században a 
környék egyik fontos gazdasági központja volt és la
kosságának jelentős iparos, elsősorban fazekas, kály
hás rétege volt.4 

1. A sümegi vár alaprajza (vázlat) a lelőhelyekkel. 
1. Grundriß des Schlosses von Sümeg (Skizze) mit den Fundstellen. 
1. Plan du Château de Sûmeg (esquisse), avec les sites 

1. План Шюмегской крепости (схема), места, в которых про
изводились раскопки. 
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2. Kancsók (1 — 3), köcsög (4 — 5), mázatlan fazekak (6 ~ 10) és belül 

mázas füles fazekak (11 — 13) a sümegi várból. 

2. Krüge (1 — 3), Milchtöpfe (4 — 5), unglasierte Töpfe (6—10) und 
Töpfe mit Henkel von glesierter Innenseite (11 — 13) aus dem Shlo-
sse von Sümeg. 

Cruches (1 — 3), pots (4—5), marmites non vernissées (6— 10), et 
marmites à anses, vernissées á l'intérieur (11 — 13) trouvées au châ
teau de Sümeg 

КУВШИНЫ (1—3), КУВШИНЫ (4—5), гдрФки без глаьури 
(6—10), горшки э ручкой, покрытые внутри глазурью 
(11 —13) из Шюмегской крепости. 
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3. Belül mázas füles fazék (1) és belülmázas füles bögrék (2 — 9) a süme
gi várból. 

3. Topf mit Henkel von glasierter Innenseite (1) und Töpfchen mit Hen
kel von glasierter Innenseite (2 — 9) aus dem Schlosse von Sümeg. 

3 .Marmite à anses, vernissée en dedans (1) et petits pots à anses» 
vernissés en dedans (2-9). Château de Sümeg 

3. Горшки, внутри покрытые глазурью (1) и к р у ж к и , внутри 
покрытые глазурью (2—9) из Шюмегской крепости 

Sümegi vár. 

A most ismertetendő anyagban, az eddig talált 
diszkerámiához, a díszítés gazdagságát és a kidolgozás 
minőségét tekintve a legközelebb áll egy jól formált 
kancsó (1. kép 1.), amelyet kívülről márványt utánzó 
mázzal díszítettek. A kancsó kiöblösödő száj- és nyak
része zöld, belül pedig sárgásfehér mázzal borított. 
A „márványozás" alapszíne ugyancsak sárgásfehér, 
amelyen jól érvényesül a vörösesbarna, kevés zölddel 
vegyített „erezés"5. Ez a darab a habán edényekkel 
együtt került elő a palota délkeleti végében feltárt ár
nyékszék aknájából, s így valószínűleg a palota felsze
reléséhez tartozott. A díszítés módja, a forma és a kidol
gozás finomsága e feltevést erősíti. Az a tény azonban, 
hogy a sümegi vár más pontján — északi töltésben — és 
a szigligeti várban is találtunk hasonló töredékeket, 
arra utal, hogy ez a kancsó-típus a dísz- és használati 
kerámia között helyezhető el.6 Feltehetően nem volt 
annyira „ritka" és drága, mint a habánok készítménye. 

Forma és méret tekintetében hasonlít a fent leírt kan

csóhoz két kívülről zöld-, belülről sárgásfehér mázzal 
borított füles kancsó, amelyek szájpereménél egy kis 
kiöntőrészt képeztek ki. A szájperem alatti részt — a 
fentihez hasonlóan — öt körbefutó vonal díszíti (2. kép 
2.).7 Ezek a kancsók is jól formáltak, anyaguk és mázuk 
is jó minőségű. A formai hasonlóságok, a lelőhely — a 
palota délkeleti végében levő árnyékszék aknája — és a 
készítés idejének feltehető azonossága arra mutat, hogy 
ez a két kancsó az előbb leírt darabbal együtt, egy mű
helyben készült. Elképzelhető, hogy e darabok az egyik 
sümegi fazekasműhely készítményei, amelyre némi ha
tást gyakoroltak a várba került habán edények. Készí
tésük kora — figyelembe véve az évszámos habán kan
csókat (1663 és 1673) — a XVII. század utolsó évtize
deire tehető. Formája és a sümegi néprajzi gyűjtés 
anyagában szereplő darabok alapján8 a múlt században 
Sümegen gyártott boroskancsók előzményének tekint
hetjük. 

Feltehetően az említett műhely készítménye még egy 
valamiivei egyszerűbb, finoman iszapolt agyagból sár
gára égetett kancsó is, amelynek csak felső részét és fü-
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lét fedi zöldesbarna máz (2. kép 3.) E feltevést támasztja 
alá a zöldmázas kancsóval (2. kép) csaknem azonos fül
képzés, a szájperem alatti vonalas díszítés és a talprész
nek előzőekhez hasonló peremes alakítása, valamint az 
anyag és a forma finomsága. Ez a darab, formáját és 
részleteit tekintve (száj, fül, talp) igen közel áll ahhoz a 
valamivel kisebb habán bokályhoz, amellyel együtt ke
rült elő az árnyékszék aknájából. A zöld lombú, sárga 
virágos fával díszített bokály10 és ezen egyszerűbb kan
csó közti erős formai kapcsolat is utal némileg a sümegi 
habán edényeknek a helyi műhelyekre gyakorolt, felté
telezett hatására. 

Az eddig tárgyalt, jól formált, szépen díszített kan
csókhoz formailag közel áll egy mázatlan köcsög, de a 
rajta található égés-, kormozódás nyomai világosan 
mutatják, hogy ez már a konyha edényei közé tarto
zott.11 A köcsög szájrésze hiányzik, vállát három-há
rom párhuzamos vonal közé szorított hullámvonal dí
szíti. A fehér, vonalas festésen átüt a vörösbarnára ége
tett edény alapszíne, s díszítése kissé rózsaszínű hatású 
(2. kép 4.). Ezt az edényt anyaga is jól elkülöníti az 
előbb tárgyalt daraboktól. A jól iszapolt, homokkal 
soványított agyagból készített edény vékonyabb falú a 
kancsóknál, jól kiégetett. 

Két másik, hasonló formájú és méretű köcsögöt is 
találtunk az ásatás során. Az egyiknek anyaga hasonló 
az előbbihez és részben díszítése is, a másik kissé kar
csúbb, anyaga sötétszürke, s vállát nem festett, hanem 
bekarcolt, két párhuzamos alatt, sűrűn egymás mellé 
helyezett, körbefutó hullámovnalak díszítik (2. kép 
5.).12 (Lelőhelye a keleti töltés melletti konyha.) Ezt a 
formát is megtaláljuk a Sümegen és környékén gyűj
tött néprajzi anyagban, füles változatban. Tejesfazék
ként említik.13 Valószínű, hogy valamivel korábban, a 
várban is ez lehetett rendeltetése, hisz a forma itt hely
ben két évszázad alatt nem sokat változhatott egyes 
edénytípusoknál. Ilyenfajta edénytöredék nagy szám
mal került elő az ásatás során. Valószínű, hogy az 
anyag rendezése, restaurálása idején sikerül még né
hány kiegészíthető darabot összeállítani. 

A várban talált konyhai edények egy jelentős csoport
ját képezik az előbbihez hasonló anyagú, vékonyfalú, 
öblösebb, nagyobb űrtartalmú, fül nélküli fazekak (2. 
kép 6—10.). Az öblös forma mellett jellegzetessége en
nek az edénytípusnak az összeszűkülő, alacsony nyak
rész után ívesen visszahajló, legömbölyített szájperem. 
Előfordul azonban e típusnál a gazdagabban tagozott, 
szélesebb, kihajló perem is. (2. kép 9.).14 Mindegyik 
darabon erős égés- és kormozódás nyomai figyelhetők 
meg. Az említett néprajzi gyűjtés anyagát figyelembe 
véve, a parasztfazék néven említett típussal hozható 
kapcsolatba, bár az ott bemutatott darabnak egyik ol
dalán füle van.15 E típus még kis töredékek esetében is 
jól felismerhető pereméről és homokkal soványított, 
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vékonyfalú anyagáról. (Ezek a mázatlan, vékonyfalú 
edények is a palota végében feltárt árnyékszékek ak
nájából kerültek elő.)16 

Az előkerült edényeknek egy másik csoportját a kí
vülről mázatlan, belül mázas, füles fazekak, bögrék ké
pezik. Ezek az edények is jól iszapolt agyagból készül
tek, jól kiégetettek és vékonyfalúak. Formájuk válto
zatos. Vannak közöttük „karcsúbb" (2. kép ll.)17 és 
öblösebb darabok, szélesebb, valamint keskenyebb, 
sima szájperemmel (2. kép 12—13 és 3. kép 1—2.). 
A Sümeg környékén összegyűjtött néprajzi anyagban 
megfelel e típusnak a parasztfazék.18 Egy másik válto
zata ennek a típusnak az általában valamivel kisebb, 
belül ugyancsak mázas, kívülről kissé ívelt, aláhajló 
szájperemű fazék (3. kép 3—5.), amely átmenetet képez 
a belül mázas, füles bögre felé. (Ezek a darabok is a pa
lota árnyékszékeinek aknájából kerültek elő, 1. kép).19 

A kívül mázatlan, belül sárga, vagy zöld mázzal bo
rított füles bögrék is az előzőekhez hasonló változatos
ságot mutatják a forma és a szájperem képzése terén 
egyaránt (3. kép 6—9.). Többségükben sima, széles 
pereműek, de a kívül kissé íves, aláhajló forma is meg
található köztük. Ezeknek a daraboknak formáján és 
külső felületén jól megfigyelhető a városban (Sümeg) 
dolgozó, különböző mesterek kezemunkája.20 A kissé 
gömbölyded, széles szájperemű bögrék (3. kép 7—9.) 
valószínűleg a hasonló szájperemű, belül mázas faze
kak (2. kép 11—13. és 3. kép 1—2.) készítőinek műhe
lyeiből kerültek ki. (Ezek között igen érdekes az a darab 
(2. kép 11.), amelynek oldalán égetés után bekarcolt 
MUSICAS felirat olvasható. Valószínűnek látszik, 
hogy a tulajdonos véste rá a fazékra nevét.) 

Az eddig megvizsgált sümegi edények után, tekintsük 
át az azokhoz hasonló, szigligeti vár „kútjából" elő
került edényeket. 

Szigligeti vár 

A szigligeti vár 1953-ban végzett részleges feltárása 
idején gazdag leletanyag került elő a felsővár 10—12 m 
mély, kútalakú vízgyűjtőjéből.21 A nagyszámú, kiegé-, 
szíthető edény között gyakran találkozunk a sümegiek
hez hasonló darabokkal, de a kissé karcsúbb, magasabb 
nyakú, erőteljesebben kihajló szájpereműek sem ritkák. 
Az 1965—66. évi állagmegóvási munkák idején a felső
várban, a kút alakú vízgyűjtő körül is végeztünk föld-

4. Mázatlan fül nélküli fazekak a szigligeti várból. 
4. Unglasierte Töpfe ohne Henkel aus dem Schlosse von Szigliget. 
4. Marmites sans anses et vernissure du château de Sümeg 
4. Необливные горшки без ручек из Сиглигетской крепости 
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munkát. E munkák idején sok olyan edénytöredéket ta
láltunk, amelyek a korábban előkerült anyaggal egyez
nek. Ezek a felső, sok helyen bolygatott rétegből kerül
tek elő, de az anyag jellege egységes, a XVII. század 
második feléből való volt. A már ismert darabokon, 
típusokon kívül azonban olyan töredékeket is találtunk, 
amelyet eddig még a szigligeti várból nem ismertünk. 
Ilyenek voltak azok a márványozott díszítésű töredé
kek, amelyek a most ismertetett sümegi „díszkancsó-
val" pontos egyezést mutatnak (2. kép 1.). A töredékek 
anyaga, a máz színei (vörösesbarna, kevés zöld a sár
gásfehér alapon), valamint a talp peremes képzése a 
műhely azonossága felől sem hagy kétséget. Az anyag 
tisztítására, restaurálására még nem került sor, így még 
nem tudjuk, hogy a további sümegi típusok előfordul
nak-e a vár anyagában ? Mindenesetre, kívül zöld, belül 
sárgásfehér mázzal fedett töredékeket találtunk, de nem 
ismerjük még az edény formáját. A falvastagságból és a 
töredékek hajtásából ítélve, valószínű, hogy a sümegi
hez hasonló zöldmázas kancsókat is használták a vár
ban.22 

A „kút"-ból előkerült, restaurált anyagban szép 
számmal szerepelnek a sümegiekhez hasonló (2. kép 
6—10.), mázatlan, vékonyfalú, nagyobb űrtartalmú, 
fül nélküli fazekak (4. kép 1—12 és 5. kép 1). Az edé
nyek formája, anyaguknak hasonlósága és a szájperem 
képzése sok hasonlóságot, sőt nem egy esetben egyezést 
mutat a sümegi darabokkal, de a jól látható különbsé
gek alapján feltételezhető, hogy több műhely készítmé
nyeivel állunk szemben. (Különösen a magasra húzott 
nyakú darabok ütnek el kissé a sümegiektől.) Van né
hány kisebb mázatlan bögre is, amely követi a most 
bemutatott nagyobb fazekak formáját (5. kép 2—4). Az 
edényeken csaknem kivétel nélkül, erős égés, kormozó
dás nyomai figyelhetők meg.23 

A sümegi, kívül mázatlan, belül mázas, füles fazekak, 
bögrék, a szigligeti „kút" anyagában is szép számmal 
találhatók. Ezek között is vannak széles, sima szájpere-
mű darabok, de az íves, kihajló pereműek nagyobb 
számmal szerepelnek az anyagban (5. kép 5—7., 9— 
12.)24 A füles bögrék nagy hasonlóságot mutatnak a 
sümegiekkel, az anyag, a máz és a formaképzés terén 
egyaránt. A zömök és a karcsúbb formák egyformán 
megtalálhatók, mint a sümegiek között. (A sümegi 
karcsúbb bögrével (3. kép 6.) csaknem teljes egyezést 
mutat a szigligeti bögréknéhány darabja(5. kép 7 és 11.), 
csakúgy, mint a zömökebb bögrék esetében (3. kép 
7—9. és 5. kép 12.) 

A szigligeti várban előkerült, most ismertetett edé

nyek készítésének ideje, a lelő körülmények — felső, 
újkori réteg —, valamint a sümegi, pénzzel és évszámos 
darabokkal meghatározott anyaggal tett összehason
lítás, egyezések és hasonlóság alapján, a XVII. szá
zad második felére tehető. A korhatározásnál figye
lembe kell vennünk a vár 1697. évi leégését, s azt is, 
hogy a várat a néhány évvel később kitört szabadság
harc idején már nem említik. Az edények ,,kút"-ba 
való kerülésének legkésőbbi ideje tehát a XVII— 
XVIII. század fordulója. Ez természetesen a felső ré
tegben talált darabokra vonatkozik. (A feltárás idején 
felvett, mélységi adatokat tartalmazó cédulák egy része 
elveszett. Néhány edényben azonban találtunk cédu
lákat számokkal, amelyek a mélységet jelzik. Ezek 
alapján nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy a 
most közölt anyag 7—9 m mélységből, tehát a fel
töltődés „felső rétegéből" került elő.) 

A sümegi és a szigligeti várban előkerült edények 
anyagában, formájában és készítési módjában jól ér
zékelhető egyezések mutatkoznak. Az ismertetett 
anyagnak csaknem minden típusa megtalálható 
mindkét helyen. Felvetődik annak lehetősége, hogy 
az edények nagyobb része egy helyen — egy, vagy 
több műhelyben —, feltehetően Sümegen készült. 
A két hely közelsége, s a Sümegen kimutatható — még 
a múlt század második felében is — erős fazekasréteg 
is emellett szól. (Szigligeten tudomásunk szerint sem a 
XVII—XVIII. században, sem később nem éltek faze
kasok.) A sümegi fazekasok készítményei még a múlt 
század végén, sőt a század elején, csaknem „napjaink
ig", keresett árunak számítottak. (A kérdés további 
vizsgálatánál azonban számolni kell a részben Sümeg
ről telepített tüskeváriakkal is, ahol ugyancsak erős 
fazekasréteg élt és sümegi vonások, hagyományok is 
fellelhetők munkáikon.) Az anyag további részének 
vizsgálata az egy-két típusnál már bizonyított egyezé
seket gyarapíthatja. 

Kozák Károly 

5. Mázatlan fül nélküli fazekak (1—2), bögrék (3—4) és belül mázas 
füles fazekak, bögrék a szigligeti várból. 

5. Unglasierte Töpfe ohne Henkel (1—2), Töpfchen (3—4), gehenkelte 
Töpfe und Töpfchen von glasierter Innenseite aus dem Schlosse von 
Szigliget. 

5. Marmites sans anses, non vernissées (1-2), petits pots, marmites 
et petits pots à anses, vernissés en dedans. Château de Sümeg 

5. Необлитые горшки без ручек (1—2), к р у ж к и (3—4) и 
покрытые внутри глазурью горшки с ручками, к р у ж к и из 
Сиглигетской крепости 
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találtunk mindkét várban, de máshol is gyakran előfor
dul e díszítésmód, különféle változatokban (Buda, Eger, 
stb.). Sümegen még az elmúlt évtizedekben is készítettek 
„hasonló" mázas bögréket. (A budai várban Holl Imre 
ásott ki hasonló formájú kancsót. Az ásató szíves köz
lése.) 

7 M: 19,4 cm, sz. á.: 9,8 cm, f. á.: 7,6 cm. Leltári száma: 
S. 60. 3. 37. (2. kép). A másik, kissé nagyobb zöldmázas 
kancsó méretei: m: 23 cm, sz. á.: 10,1 cm, f. á.: 8, 8—9 
cm. Ltsz.: S. 64. 2. 1. 

8 Németh J. : A sümegi népi fazekasság. (Néprajzi Közle
mények. V. évf. 1. sz. Budapest, 1960. 210.) 

9 M : 20,3 cm, sz. á. : 8,8 cm, f. á. : 7 cm. Ltsz. : S. 60. 3. 24. 
10 1. jegyzetben i. m. 234. és 242., 7. kép. Ltsz.: S. 60. 3. 19. 

— M: 15,5 cm.) 
11 M: 24,5 cm, f. á.: 10,1 cm. Ltsz.: S. 60. 3. 5. 
12 M: 27,7 cm, f. á.: 11,1 cm. Ltsz.: S. 60. 3. 6. — M: 27,5 

cm, f. á.: 8,8 cm. Ltsz.: S. 64. 6. 1. (6. kép). 

13 Németh J.: i. m. 206. — (Varga Istvánné fazekas asszony 
mondta: ,,mi mindig büszkék voltunk, hogy a sümegi 
tejesköcsögben nem büdösödik meg a tej, mint a tüske
váriak fazekában". Tüskevár fazekasairól híres. Való
színű, hogy fazekasai a veszprémi püspök jobbágy tele
pítéseivel egyidőben kerültek Sümegről Tüskevárra. 
Koppány T., — Kozák K., A sümegi vár. Budapest, 
1958. 31. 

14 M: 25 cm, sz. á.: 17—18 cm, f. á.: 11,7 cm. Ltsz.: S. 60. 
3. 28. (7. kép). M: 24,2 cm. Ltsz.: S. 60. 3. 25. (8. kép). 
M: 28,2 cm. Ltsz.: S. 60. 3. 30. (9. kép). M: 22,2 cm. 
Ltsz.: S. 60. 3. 8. (10. kép). M: 28 cm. Ltsz.: S. 60. 3. 32. 
(11. kép). E darabokon jól látható, hogy a korongról 
zsinórral vágták le a kiformált edényeket. 

15 8. jegyzetben említett munka (206. o.) említi, hogy a 
„parasztfazék" 1,5—20 liter közti űrtartalommal készült 
a sümegi fazekasoknál. 

16 A közölt darabok adatai a keszthelyi Balatoni Múzeum 
sümegi anyagot tartalmazó leltárkönyvében találhatók, 
külön jelzéssel (S.) ellátva. 

17 M: 23,7 cm, sz. á.: 19,7 cm, f. á.: 11,7 cm. Ltsz.: S. 60. 
3. 26. 

18 8. és 15. jegyzet. (Ezek már belül mázas, egy füllel ellátott 
darabok, mint a sümegiek által később készített „paraszt
fazekak". 

19 A rajzot K. Kremnicsán Ilona, a sümegi edényekről ké
szült felvételeket Lenner József készítette, segítségükért 
e helyen mondok köszönetet. 

20 Széles, sima peremű bögrék a szigligeti anyagban is szép 
számmal fordulnak elő. 

21 3. jegyzet. (Kozák K., A szigligeti vár. Budapest, 1960. 
80—82.) 

22 Kozák K., A szigligeti vár feltárása (1966). Ásatási jelen
tés. Magyar Nemzeti Múzeum Adattára. 

23 Ezeknek a fazekaknak mérete igen hasonló egymáshoz, 
ezért csak egy-egy nagyobb, vagy kisebb darab méretét 
adom meg a leltári számok — képek sorrendjében. Ltsz. : 
56. 50. 4., 56. 50. 7. (M : 30 cm, sz. á. : 14 cm, f. á. : 9 cm.), 
Ltsz.: 56. 50. 1., 56. 50. 5., 56. 50. 2., 56. 50. 10. (M: 
23,8 cm.), 56. 50. 16., 56. 50. 15., 56. 50. 14., 56. 50. 9. 
(M: 24,2 cm)., 56. 50. 6., 56. 50. 3., 56. 50. 12. (M: 24,3 
cm.), 56. 50. 13., 56. 50. 8., 56. 50. 27. 

24 A széles, sima (galléros) szájperem és a sűrű rovátko-
lással díszített edényfelület természetesen országszerte 
alkalmazott megoldásnak tekinthető, az ívesen kihajló 
szájperemű változattal együtt. 
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Die Keramik vom Ende des 17-ten Jahrhunderts der Schlösser von Sümeg und Szigliget 

Mit der Bekanntmachung des archäologischen Mate
rials (Keramik), das anläßlich der Freilegung des Schlos
ses von Sümeg zwischen 1957 und 1963 ans Licht ge
bracht wurde, wurde schon früher begonnen. Nach der 
Habaner-Keramik mit Jahresziffern wird jetzt die im 
allgemeinen daselbst zu Tage geförderte Hauskeramik 
behandelt. In Verknüpfung mit dieser Bearbeitung 
wird das keramische Material, das in dem brunnenför-
migen Wasserbehälter des naheliegenden Szigligeter 
Schlosses und in dessen Umgebung zu Tage gefördert 
wurde, vorgeführt. Das Material und die Art der An
fertigung von diesem Gesamtfund, ferner die Ähnlich
keit der unterschiedlichen Formen bieten zum Verglei
chen einen sehr zuverlässigen Grund. 

Nous avos déjà commencé à donner connaissance 
des vestiges archéologiques (céramiques) découverts en 
1957—63 au cours des fouilles du château de Sümeg. 
Après avoir présenté la céramique habane datée, nous 
donnons l'exposé de la céramique locale, retrouvée dans 
sa majorité aux mêmes lieux. Nous joignons à cette ex
position la présentation de la matière céramique décou
verte dans le puits collecteur du château voisin de Szig
liget et ses environs. Vu la ressemblance apparente dans 
le mode de fabrication et les formes variées, la matière 

Публикацию и описание археологического мате
риала (в данном случае керамики), найденного при 
раскопках Шюмегской крепости между 1957—63 
годами, мы начали уже раньше. Здесь после хабанс-
кой керамики, помеченной датой изготовления, мы 
даем описание найденных примерно в том же месте 
керамических изделий, употреблявшихся в домаш
нем хозяйстве. Кроме того, здесь же мы покажем и 
керамику, найденную в старом колодце вблизи Сиг-
лигетской крепости и в её окрестностях. Все эти 
находки интересно сопоставить, так как бросается 
в глаза их схожесть между собой как в способе про
изводства, так и в формах. 

Auf Grund der bisherigen Forschungen dürfte ange
nommen werden, daß der größte Teil des reichen kera
mischen Materials, das im Schlosse von Szigliget zu 
Tage gefördert wurde, an einem Orte, wahrscheinlich 
in Sümeg, gemacht worden ist. Durch die Freilegung 
im Schlosse von Szigliget im Jahre 1966 wurden Bruch
stücke zu Tage gefördert, die aus dem Gesichtspunkte 
der Keramik dem Sümeger Krug mit der die Marmorie
rung nachahmenden Glasur gleichkommen. Sümeg hat 
vom 17-ten bis zum 19-ten Jahrhundert einschließlich 
als ein bedeutender Mittelpunkt der Töpferkunst der 
Umgebung gegolten. 

Károly Kozák 

de cet ensemble de trouvailles se prête à la comparaison. 
A la base de l'examen déjà fait, il est probable que la 

plus grande partie de la riche récolte de céramique du 
château de Sümeg a été fabriquée au même endroit, à 
Sümeg. En 1966, aux fouilles du château de Szigliget, 
on a trouvé des débris identiques à la cruche de Sümeg 
dont le vernis imite la marbrure. Sümeg, aux XVII— 
XIXe siècles, était un centre important de la poterie de 
cette contrée. 

Károly Kozák 

На основе исследований, проводимых до сего вре
мени, можно предположить, что найденный в Сигли-
гетской крепости богатый керамический материал 
был изготовлен в одном месте, по всей вероятности, 
в Шумеге. 

В период раскопок, проводимых в 1966-м году в 
Сиглигетской крепости, были найдены обломки, иден
тичные шюмегскому КУВШИНУ, раскрашенному под 
мрамор. Шюмег в семнадцатом-девятнадцатом веках 
был значительным центром гончарного производства. 

Карой Козак 

La céramique de la fin du XVIIe siècle des chateaux de Sümeg et de Szigliget 

ШЮМЕГСКАЯ И СИГЛИГЕТСКАЯ КЕРАМИКА КОНЦА СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА 
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