
A 15. század vége kiemelkedően sokszínű időszak
volt a magyarországi kályhásság történetében. Mi-
közben a gótikus felépítésű kályhák egyszerűsödő
változatai szinte mindenhova, még a falusi pa-
rasztházakba is kezdtek eljutni, addig az aktuális
divatot követő királyi udvarban – igazodva a nyu-
gatabbra lezajlott változásokhoz – új csempefor-
mák, díszítési módok és más ízlésvilágot tükröző
témák jelentek meg a kályhákon.

A reprezentációra különös figyelmet fordító
Mátyás király, uralkodásának második felében
több külföldi műhelyt, illetve külföldről érkezett
mestert is alkalmazott palotái, várai, rezidenciái
számos új fűtőberendezésének elkészítéséhez
(lásd: úgynevezett „Háromkirályok kályha” mű-
helye, a Salzburg környékéről érkezett, vegyes
mázas kályhákat készítő műhely, a „regensburgi
kályha” készítői, stb.). Egyes reprezentatív kályhá-
kat pedig helybeli mesterek készíthettek el, mint
például az úgynevezett „Mátyás címeres” kályhát.
Később a különböző kályhásműhelyek a korszak
főnemeseinek, kiemelkedő személyiségeinek rezi-
denciáit is felszerelték ezen kályhák változataival.

Az a kályhás műhely, amelyről tanulmányom-
ban szólok, szintén Magyarországon tevékenyke-
dett, és mai tudásunk szerint alkotásai az uralkodó
budai és visegrádi palotáiban álltak – illetve bizo-
nyos csempetöredékei előkerültek 1998-ban,
Nyékhelyi Dorottya Teleki Palota területén végzett
ásatásán az I. 1. és I. 2. számú szelvényekből. Ez a
helyszín a budai Szent György téren, a vár északi
előterében, de már a város területén volt. Ezek az
újabban előkerült darabok indítottak arra, hogy a
kályha elemeivel ismét foglalkozzam, mivel úgy
tűnt, a műhely újabb csempetípusait az összes tö-
redék összevetésével rekonstruálni lehetne.1

A műhelynek a visegrádi királyi palotában
fennmaradt csempetöredékeit korábban már leír-
tam a palota kályháit összefoglaló könyvemben, és
itt a műhelyt – csempéinek összetétele miatt – „Ve-
gyes csempés kályha” műhelyének neveztem el.2

Erre a furcsa névadásra az indított, hogy a kály-
hásmester negatívkészletének csak egy kis részét
tették ki az önálló, saját alkotású negatívok. Azon-
ban több préselő formáját is olyan kályhák csem-
péinek felhasználásával készítette el, amelyeket
más műhelyek gyártottak és állítottak fel Mátyás
király budai vagy visegrádi palotáiban. Így fel-
használták az ekkor már Budán álló, svájci eredetű
„Három királyok kályha” csempéit, pontosabban
az egyik csempe variációját,3 illetve egy másik
típus másolatát.4 Továbbá utánzatokat faragtattak
a Budán, Visegrádon és Tatán felállított úgyneve-
zett „regensburgi kályha” egyes csempéinek min-
tája alapján. A csempék összetartozását egy budai
sarokcsempe töredék is megerősíti, ahol a „Há-
romkirályok kályha” egyik csempéjének másolata
látható összeépítve a regensburgi kályha csempé-
jének utánzatával.5

A „VEGYES CSEMPÉS KÁLYHA” MŰHELYE

A kályha csempéi vörösre, sárgásvörösre égetett
agyagból készültek, előlapjukat angóbbal és zöld
ólommázzal vonták be. Ez a leggyakrabban hasz-
nált cserépanyag és máz ekkoriban a hazai csem-
pék között, ezért a csempék anyagukban szemre
egyáltalán nem különböznek az úgynevezett „Má-
tyás címeres kályha” csempéitől, de még az úgy-
nevezett „Lovag alakos kályha” cserépanyagától
sem. Ugyanakkor egy-egy lelőhelyen jobban ha-
sonlít egymáshoz a cserépanyagok soványítása
vagy a csempék vastagsága, mint a másik lelőhely
azonos kályhájához. Így Visegrádon a „Mátyás cí-
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1 Ezúton is köszönöm Nyékhelyi Dorottyának, hogy a szóban
forgó csempetöredékeket rendelkezésemre bocsátotta, és mun-
kámat minden módon segítette. Továbbá köszönöm, hogy a Bu-
dapesti Történeti Múzeum lehetővé tette a budai Várból szár-
mazó csempetöredékek vizsgálatát. Továbbá köszönöm Grósz
Zsuzsanna restaurátornak, hogy a visegrádi darabok bravúros
összeillesztésével sok támpontot nyújtott az új csempetípusok
rekonstruálásához.
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meres” és a „Vegyes csempés kályha” csempéinek
anyaga finomabb soványítású, és általában véko-
nyabb falú, míg a budai vár hasonló csempéi vas-
tagabb falúak, robosztusabbak, a színük sötétebb
vörös, és jóval szemcsésebbek, apró kavicszúzalé-
kot is tartalmaznak. A Teleki palotából származó
töredékek vékonyabb falúak és sárgásvörös szí-
nűek. Valószínűleg a csempéket a felállítás hely-
színének közelében, az odahozott agyagból készít-
hette és égethette ki a kályhás.

Ennek következtében a budai vár gazdag és
sokrétű – és sajnos sokfelé szóródott - anyagában
igen nehéz meghatározni, mely csempék tartoz-
hattak egy kályhához. Ebben sokkal inkább segít-
ségünkre lehet a visegrádi királyi palota csempe-
anyaga, hiszen itt kevesebb műhellyel és kályhával
kell számolni. A Mátyás-korban mindössze ötféle
műhely csempéi fordultak itt elő, s közülük a Salz-
burg környéki, vegyes mázas színezésű kályha, va-
lamint a „regensburgi kályha” már cserépanyagá-
val is jól elkülöníthető. A „Lovag alakos kályha”
műhelyének nem állt itt önálló kályhája, csupán
néhány csempetípusát használták fel. Egy össze-
omolva előkerült kályha anyaga bizonyítja, hogy
a „Mátyás címeres kályha” műhelye használta fel
egyes negatívjait.6 A „Mátyás címeres kályha” cse-
répanyaga és csempeformái rendkívül közel állnak
a „Vegyes csempés kályha” csempéihez, két dolog-
ban különböznek csupán: a „Vegyes csempés
kályha” négyzetes és fülkés csempéi számottevően
kisebb méretűek, és a negatív-készlet erősen ve-
gyes eredetű.

A KÁLYHA ALSÓ RÉSZÉNEK CSEMPÉI

Az 1. típus egy négyzetes, zárt előlapú csempe, fi-
ókos hátrésszel. Az előlapon a széles keret befelé
képkeretszerűen mélyül, majd a képmezőt egy pál-
catagos keret határolja, ebben pedig csavart szala-
gos medalion látható. Ennek belsejében két angyal
a birodalmi, kétfejű sasos címerpajzsot tartja. Fe-
lettük ötágú, lebegő korona van, amely alatt, a
pajzs felett oroszlánfej látható, kétoldalt pedig ta-
karó szalagok, cafrangok tekerednek ki a korona
alól. Az ábrázolás a medalionhoz igazodik, de alul
kétoldalt az angyalok egy-egy szárnytolla kilóg a
csavart szalagos keretből (1. kép).

Csempe méretei:
magasság: 24,5 cm, szélesség: 23,5 cm
A csempe az úgynevezett „Háromkirályok

kályha” egyik csempetípusa. Maga a motívum

több svájci lelőhelyen, valamint Budán és Visegrá-
don is megtalálható,7 egy további példány pedig a
diósgyőri királynéi várban került elő.8 A szóban
forgó csempe az ábrázolás–típus egy viszonylag
egyszerűbb változata (Tamási Judit által B-nek ne-
vezett variánsa)9 –, itt az angyalok szárnytollainak
kidolgozása például kevésbé részletgazdag.

A zárt, plasztikus mintás előlap és a négyzetes
forma miatt szerintem ez a csempetípus a kályha
alsó részének alsó sorát alkothatta.

A 2. típus egy, a négyzethez közelítő, de téglalap
alakú fülkés csempe. Egyszerű, széles, hornyolt ke-
rete van. A csempe belsejében a benyomott brokát-
mintás háttér előtt köpenyes alak áll, baljában
monstranciát tart, jobbjával arra mutat rá. A sza-
kállas férfi (bibliai királyalak lehet)10 bő köpenye a
térdéig omlik, lábán harisnyát és csőrös orrú cipőt
visel, jobbra billentett fején magas kalap látható (2.
kép).

Csempe méretei:
magasság: 27 cm, szélesség: 21,5 cm, a csempe

mélysége: 9 cm.
A csempe az úgynevezett „Háromkirályok

kályha” egyik csempetípusának másolata. A típus
megtalálható a budai várban, valamint Visegrá-
don, s itt nemcsak a királyi palota,11 hanem a Fel-
legvár12 kályhatöredékei között is előfordult.

Ez a csempetípus alkothatta a kályha alsó testé-
nek nagy részét – váltakozva egy másféle mintájú
fülkés csempével. Ezt az is bizonyítja, hogy sarok-
csempévé alakított darabok is előfordulnak közöt-
tük. Az egyik visegrádi darabon a csempetöredék
hátán agyagdarabka maradt meg, amellyel a hozzá
illesztett félcsempével összeragasztották. Egy má -
sik töredék hátoldalán a rácsmintás bekarcolás lát-
ható, amely a különböző csempék jobb összeta-
pasztását segítette elő. A budai várban pedig fenn-
maradt egy sarokcsempe töredék, egyik oldalán
ezzel a típussal, a másik oldalán egy regensburgi
fülkés csempe utánzattal és kerek, szőlőinda min-
tás sarokéllel.

A 3. típus szintén téglalap alakú, de a négyzet-
alakhoz közelítő fülkés csempe. Széles, hornyolt
kerete van. Belsejében a regensburgi kályha 12. tí-
pusát, a négyes karéjokba illesztett, Karinthia cí-
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12 KOCSIS 2006. 138., 58. ábra.



meres csempét másolták le,13 vagyis a csempe he-
raldikai jobb oldalán egymás felett a három lépő
oroszlán helyezkedik el – bal oldalt a pólyás címer
van. A karéjok kevésbé profiláltak, mint az eredeti
típuson, és az arányok is megváltoztak, a három-
szögek szélesebbek lettek a karéjokhoz képest. A
karéjok belsejét háromfelé ágazó virágszárak díszí-
tik, három–három domború ponttal jelzett apró vi-
rággal. Ebben is változtattak, mivel a regensburgi
kályha Karinthia címeres darabjain a karéjokban
finom, pontozott háttér van, s ebből emelkedik ki
egy nagyobb, száras, hét domború ponttal ábrázolt
virág. A visegrádi csempe karéj díszítése eredetileg
a 10. típusnak,14 Regensburg kulcsos címeres csem-
péjének karéj kitöltéséhez áll a legközelebb, csak a
háttér finoman pontozott díszítése maradt le róla.
Összesen három csempe darabjai maradtak meg
ebből a típusból a visegrádi palotában, illetve egy
töredék a közeli ferences kolostor területén került
elő (3. kép). 

Csempe méretei:
szerkesztett magasság: 27 cm, szerkesztett szé-

lesség: 21,5-22 cm.
Van egy hasonló utánzata – továbbélése – is a

regensburgi kályha címeres csempéinek: ez a
kályha a nyírbátori Báthori kastélyban került fel-
állításra. Itt a karéjos–címerdíszes, fülkés csempék-
hez a „Lovag alakos kályha” kis szobrocskáit il-
lesztették a keretsávokra, így készítettek új, díszes
csempéket. Azonban ezek a darabok más préselő -
mintával készültek, például a karéjokban ábrázolt
kis virágok más kidolgozásúak.15

A 4. típus egy fülkés félcsempe, amely ugyan-
csak a regensburgi 12. típusú csempe utánzásával
jött létre. Az előző típusokhoz hasonló keretben a
címerpajzs heraldikai bal oldala maradt meg a pó-
lyás címeroldallal. A másik oldalon Karinthia
három lépő oroszlánt ábrázoló címere lehetett, ez
látható a sarokcsempe darabokon is. Ezen a válto-
zaton azonban a karéjok belseje sima maradt, nem
díszítették őket. Sajnos a csempének csak egy pél-
dánya maradt fenn Visegrádon (4. kép).16

Csempe méretei:
mérhető magasság: 24,5 cm, szerkesztett magas-

ság: 26,5 cm, mérhető szélesség: 10 cm, szerkesztett
szélesség: 11,5 cm, csempe mélység: 5,5 cm.

Az 5. típus a sarokcsempe, jellegzetes sarokél dí-
szítéssel. Két példány ismert, az egyik Budán,17 a
másik Visegrádon.18 Mindkettő sarokélét kiugró
hengertag díszíti, amelyen dús szőlőleveles–szőlő-
fürtös inda fut végig. A budai töredék a teljesebb,
itt baloldalon a monstranciát tartó alakos csempé-
nek a brokátmintás háttere van meg, jobb oldalt
pedig a karéjos félcsempe látható sima karéjokkal
és Karinthia címeréből a felső oroszlán első mancsa
ma radt meg (5. kép). A visegrádi darabon csak a
jobb oldali félcsempe látható, a sima karéjjal és a
címer felső két oroszlánjával. Érdekesség, hogy a
visegrádi darab sarokéle belül üreges, egy lyuk fut
végig benne – talán egy pálca számára, amelynek
az lehetett a szerepe, hogy szépen egy oszlopba
rendezze egymás fölött a sarokcsempéket a kály-
hatest élén (6. kép).

A KÁLYHA FELSŐ RÉSZÉNEK CSEMPÉI

A 6. típus egy téglalap alakú fülkés csempe. Kétféle
változat van belőle: egyenes, és enyhén ívelt alap-
rajzú. Ezek csak az alap-, és a fedőlap kialakításá-
ban térnek el egymástól. Keretük keskeny, hor-
nyolt keret. A csempe belsejében vadászjelenetet
ábrázoltak. Egy alulról felfelé futó, többször meg-
csavarodó és a felső sarkok felé szétágazó inda lát-
ható, amelyen igen plasztikusan domborodó, fan-
tasztikus virágok nyílnak, és töltik ki a teret fölül
és a keretek mentén. Összesen hét, nagyon eltérő
alakú virág van. Középen, az inda mentén egy
hosszú nyakú, daruszerű madár bucskázik fejjel le-
felé. A csempe alján, az inda két oldalán egy-egy
kopó várja a lezuhanó madarat. A típus mind Vi-
segrádon,19 mind Budán20 több példányban előfor-
dult (7. kép).

Csempe méretei:
magasság: 31 cm, szélesség: 22,5 cm, mélység:

7,5 cm.
A további téglalap alakú fülkés típusokból

eddig csak töredékek álltak rendelkezésünkre.21 A
budavári, a budai Teleki palotai, valamint a viseg-
rádi darabok összevetésével sikerült további infor-
mációkat nyerni a felső rész csempéiről. Kiderült,
hogy az ide sorolt, indás–leveles töredékek két kü-
lönböző csempéhez tartoznak. Nem sikerült ugyan
a két csempe teljes plasztikáját rekonstruálni, de
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ábrázolásukból így is sok minden kirajzolódott, s
látható, hogy a negatívot készítő mester a vadász-
jelenetes csempéhez hasonló szerkezettel kompo-
nálta meg ezt a két ábrázolást is.

A 7. típus téglalap alakú fülkés csempe. Kétféle
változata van: egyenes, és enyhén ívelt alaprajzú.
Keretük keskeny, hornyolt keret. A csempe belse-
jében egy törzsből kiinduló, többször megcsava-
rodó és többfelé ágazó szőlőinda látható, egyes he-
lyeken hármas kacsokkal. A keret széle felé há -
rom–három szőlőlevél ágazik ki, alul, a törzs mel-
lett egy nagy szőlőfürt hajlik le, s talán egy másik
is lóg le a csempe felső részének indáiról. A szőlő-
levelek tagolt szélűek, és a csempe minden motí-
vuma igen plasztikusan van megformálva. A típus
számos töredéke mind Visegrádon, mind Budán
megtalálható (8. kép).

Csempe méretei:
magasság: 32-32,5 cm, szélesség: 21,5-22 cm.

A 8. típus téglalap alakú fülkés csempe. Egye-
nes, és enyhén ívelt alaprajzú változata is van. Ke-
retük keskeny, hornyolt keret. A csempe belsejé-
ben egy törzsből kiinduló, többször megcsavarodó
és többfelé ágazó inda látható, amelyről igen tagolt
szélű levelek ágaznak ki, valamint három bogáncs-
szerű virág. Sajnos ennek a csempének a rajzolata
még elég hiányos. Plasztikája azonban jól megkü-
lönböztethető az előző típustól, mert a levelek még
tagoltabb szélűek, viszont laposabbak, jóval ke-
vésbé emelkednek ki a csempe síkjából, kivéve a
néhol az erezetben kialakított domború gombóco-
kat. A típus darabjai mindhárom lelőhely anyagá-
ban előfordulnak (9. kép).

Csempe méretei:
magasság: 32-32,5 cm, szélesség: 21,5-22 cm.

A 9. a-b-c típus. A csempék összevetésekor de-
rült ki, hogy a 6., 7. és 8. típusnak elég nagy szám-
ban voltak olyan egyenes alaprajzra illeszkedő pél-
dányai is, amelyek a többitől eltérő, szélesebb, kép-
keretszerű oldalkerettel készültek, ezek a keretek
0,5-1,5 cm-re be is nyúltak a fülke elé.22 A kétféle
keretmegoldás rejtélyére a megfejtést két visegrádi
töredék összeillesztése adta. Ez megmutatta, hogy
a széles képkerethez felül egy függönyszerűen a
fülke elé belógó, plasztikus mintájú előlap is tarto-
zik. Ilyen megoldásra, amikor a domború mintás

fülkés csempének még egy függönyszerűen be-
lógó, plasztikus előlapja is van, német területen és
Svájcban számos példa is akad. Legismertebb talán
a svábföldi ravensburgi kályhán látható csempe-
sor, de hasonló darab a Figdor Gyűjteményben is
akad.23 Budáról is közöltek ilyen csempét,24 sőt a
pilisszentléleki pálos kolostorban is előkerült ilyen
típusú csempe.25 Az ezt a típust képviselő egyetlen
visegrádi darab sajnos nagyon töredékes, a füg-
gönyszerű résznek csak a jobb felső sarka maradt
meg. A töredéken a domború mintából csak a ki-
felé csavarodó stilizált inda látszik, de a belógó elő-
lap széle is itt indul, és ívelt kivágást sejtet, amely
középen lehetett a leghosszabb, a két szélén a leg-
rövidebb. A plasztikus inda elhelyezkedése a ra -
vens burgi függönyszerű előlapok sisaktakaró caf-
rangjaira vagy a Figdor Gyűjtemény csempéjének
korona alól kicsavarodó szalagjaira emlékeztet, az
utóbbi annál is érdekesebb, mert az 1. típusú, bi-
rodalmi címeres–angyalos csempén is látható
ehhez hasonló koronás–szalagos motívum (10.
kép).

Csempe méretei:
szerkesztett szélesség: 22 cm.

A 10. a-b-c. típus. A visegrádi félig kivágott elő-
laphoz hasonló darab Budáról nem került elő,
pedig itt is számos, hosszanti oldalán széles, kép-
keretes darab maradt fenn a három fülkés csempe-
típusból. Megoldást talán az a néhány darab jelent,
amely a Teleki palota ásatása során a fülkés csem -
pe töredékekkel együtt került elő. Ezek egy áttört,
függönyszerűen belógó előlapú típushoz tartoz-
tak, amely már korábban is ismert volt a budai pa-
lota leletei között.26 Az előlap áttört, félkörívekből
szerkesztett mérművei közül két angyal felsőteste
bújik elő, alul, középen pedig egy hasított tárcsa-
pajzs látható. Az áttört előlaphoz képkeretszerű
keret kapcsolódik, és a csempe szélessége éppen
illeszkedik az általunk vizsgált csempékhez (11.
kép). A csempék magasságát azonban nem tudhat-
juk pontosan, mert nincs olyan darabunk, amely a
fülkealap és az oldalkeret találkozását mutatná,
ugyanis ezeket a darabokat akár rövidebbre is
szabhatta a kályhás.

Ennek a típusnak négy példánya is megtalál-
ható a budai palota anyagában, közülük három
példány élénk zöld, az egyik pedig türkizzöld
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22 A kétféle keret és az azonos háttér jól tanulmányozható a Holl
Imre által a budai töredékekről közölt fotón: HOLL 2002. 16/c.
kép – a jobb szélen lévő töredéknek is szélesebb kerete van, míg
a másik kettőnek keskeny.

23 HOLL 1958. 276., 105-106. kép.; HOLL 1975. 57. kép alsó csempe-
sora.

24 HOLL 2002. 383., 10. kép 2. és 12. kép.
25 LÁZÁR 2001. 171., 7. kép.
26 HOLL 2002. 383., 12. kép.



színhatású mázat kapott. Talán emiatt sorolta a tí-
pust a kályhák híres kutatója, Holl Imre a „Má-
tyás–Beatrix kályha” típusai közé. Úgy gondolta a
nagyon töredékes anyag alapján, hogy ez a mű-
hely nemcsak színes mázas, hanem zöldmázas
csempéket is készíthetett. Sőt, a plasztika alapján
felvetette a 6. típus, a vadászjelenetes csempe ide
tartozását is.27 Kétségtelen, hogy lehet összefüggés
köztük, és a leletanyag hézagossága, valamint a
csempe negatívok kereskedelme, illetve cseréje
miatt nehéz a műhelyek csempekészletét pontosan
meghatározni. Mindesetre – bárhogy is nevezzük
a kályhásműhelyt – valószínűnek tartom, hogy a
budai várban és a városi részen is, a szóban forgó
kályhán voltak olyan csempék, amelynek fülkés
része a 6., 7. és 8. típusú csempék negatívjával ké-
szült, de oldalt és felül széles keret tapadt hozzá-
juk, felül egy áttört, függönyszerűen belógó, mér -
műves, angyalos, pajzsos díszítőlappal.

Csempe mérete:
szerkesztett szélesség: 22 cm.

A KÁLYHA OROMZATA

Ez az a kérdés, amelyre egyelőre nem nagyon tud-
juk a választ, mert eddig nem került elő olyan
oromcsempe, amelyet egyértelműen ide lehetne so-
rolni. A visegrádi palota szűkebb anyagában is csu-
pán háromféle oromcsempe készült hasonló anyag-
ból. Azonban a „Mátyás címeres kályha” széles, át-
tört oromcsempelapját egyértelműen kizárnám,
mert túl széles (44 cm), ilyen csempékkel nem lehe-
tett volna szépen lezárni a jóval keskenyebb, 22 cm
széles csempékből álló fölső részt. A másik két
oromcsempe szélességben megfelelne (22 cm), de
nagyon más stílust képviselnek: mindkettő az úgy-
nevezett „Lovag alakos kályha” két címert tartó an-
gyalos csempe típusa, az egyik szamárhátíves tető-
vel,28 (12. kép) a másik háromszögletű lezárással29

(13. kép). Ez utóbbi típusnál ráadásul az angyal és a
pajzsok mázatlan, angóbbal bevon fehérségükkel
hívják fel magukra a figyelmet, míg az eddig vizs-
gált kályha egyszínű, zöld mázas. Bár a kályha elég
vegyes összetételű csempékből állt, teljes bizonyos-
sággal egyik oromcsempe típust sem lehet ideso-
rolni. A budai vár sokrétű anyagában még kevésbé
lehet megállapítani, milyen oromlezárása lehetett
a kályhának. A Teleki palota ásatási leletei között
pedig csak a felső rész fülkés csempéinek és a füg-
gönyszerű előlapnak a töredékei fordultak elő.

PÁRKÁNYOK

Egyértelműen a kályhához tartozó párkányok lé-
tezésére nincsen semmi nyom, lehet, hogy ilyenek
nem is tartoztak hozzá.

A KÁLYHA FELÉPÍTÉSE

A kályha szögletes, tűztért körülölelő alsó részé-
nek alsó sorát díszíthette a négyzetes, zárt előlapú
1. típus. A felette levő sorokban már fülkés csem-
pék váltakoztak, kötésben felrakva. Ezt erősíti meg
a fal melletti részhez csatlakozó félcsempe megléte,
de a visegrádi sarokcsempén is látható, hogy egész
és feles méretű csempékből illesztették össze. A
kályha sarokélén kerek pálca futott végig, dús sző-
lőindás–szőlőfürtös apró díszítéssel, amelyet egy
belsejükben futó pálca segítségével rendezhettek
szépen oszlopba. Sajnos az alsó rész kevés megma-
radt csempetöredéke között nincsen címertöredék
vagy olyan sarokdarab, amelyet ferdén lemetszet-
tek volna a címerhez, így nem tudjuk, volt-e címe-
res sarka a kályhának – pedig ez a korszak kály-
háin elég gyakori.

A kályha felső része téglalap alakú fülkés csem-
pékből épült fel, és ovális alaprajzú lehetett: két
végén az íves alaprajzú csempék, hosszanti olda-
lain pedig az egyenes alaprajzú darabok sorakoz-
hattak. Három olyan fülkés csempetípust használ-
tak, amelyek motívuma az egy törzsből kiinduló,
tekergőzve szétágazó indákkal hasonló hatást kel-
tett. Ezeket vegyesen is szerepeltethették egy sor-
ban, de akár minta szerint külön sorban is elhe-
lyezhették őket. Mindenképpen külön sorban kel-
lett viszont elhelyezni a függönyszerű, belógatott
előlappal ellátott csempéket, és szerintem vegye-
sen használhatták fel közöttük a különböző motí-
vumú fülkéket, amelyek a csempe hátterét adták.

A kályha párkányairól és oromzatáról sajnos
nem sokat tudunk. A visegrádi palotában felvető-
dik két, a „Lovag alakos kályha” műhelykörébe
tartozó, címert tartó angyalos csempe esetleges
használata, de Budán még ennyi támpontunk
sincs.

A KÁLYHÁK EGYKORI HELYE

A visegrádi királyi palota anyagában az e kályhá-
hoz tartozó kisszámú töredék a palota teljes terü-
letén szétszóródott,30 még a közeli ferences kolos-
tor területére is jutott egy darab. Ennek alapján
már lehetetlen megállapítani akár annyit is, hogy
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27 HOLL 2002. 387.
28 KOCSIS–SABJÁN 1998. 36., II. 7. típus.; KOCSIS 2010. 374., 401. kép.;

KOCSIS 2013. 234., Fig. 49., 313.
29 KOCSIS–SABJÁN 1998. 36., II. 8. típus. 30 KOCSIS–SABJÁN 1998. 70-71.



melyik épületszárnyban állhatott egykor a kályha.
Előfordulhat, hogy a kályha a palota 1544-es le-
égése előtt már elpusztult, ezért is szóródtak eny-
nyire szét a darabjai, hiszen volt olyan szerencsé-
sebb kályha is a palotában, amelyek eredeti helyén
omlott össze, szép lassan. A kevés megmaradt tö-
redék alapján az azonban valószínű, hogy csupán
egy kályha állhatott ebből a típusból a palotában.

A budai várban előkerült csempetöredékek
többsége a kápolnától északra elhelyezkedő kis
udvar 9. és 10. gödréből, illetve a kápolna mellől,
esetleg a keleti szikla zwingerből került elő, tehát
a töredékeket ide hordták ki a kályha lebontása,
pusztulása után. Csupán egy-egy darab származik
a gyilokjárós udvarból, a gyilokjárós pincéből il-
letve a télikertből. Ezek talán távolabbra szóródott
darabok lehetnek. A lelőhelyek alapján a kályha a
királyi palota keleti szárnyában állhatott, vagy a
kápolnától északra elhelyezkedő szárnyban, eset-
leg a kápolnától délre fekvő helyiségek egyikében,
az egykori híres könyvtár környékén.

Az 1998-ban a Teleki palota ásatásakor előke-
rült töredékek egy harmadik kályhához tartoz-
hattak. Csak a kályha felső részéből maradtak
meg töredékek, így teljes felépítését nem ismer-
jük. A lelőhely már a középkori város területére
esik, a jóval lejjebb elhelyezkedő palotából aligha
kerülhettek volna töredékek ide. Sajnos a Szent
Zsigmond utca nyugati oldalának a lelőhely terü-
letére eső háztulajdonosairól nem maradtak fenn
források. Az utcasor kissé északabbra elhelyez-
kedő épületeinek tulajdonosait azonban már is-
merjük a 15. század végéről, és ebből az tűnik ki,
hogy magas rangú, az udvarban komoly pozíció-
val rendelkező nemesek (a Somi, Perényi, Pálóci
és Bánfi család tagjai), illetve királyi szolgálatban
álló fontos mesteremberek, mint például Jakab és
Márton, királyi ágyúöntő mesterek és Ragusai Ist-
ván, királyi borbély bírtak itt tulajdonnal.31 A
kályha szerintem egy, az udvarral is kapcsolatban
álló nemes házában lehetett, aki kapcsolatait is
felhasználva bízhatta meg a kályhásmestert az
udvarban álló fűtőberendezéshez hasonló kályha
elkészítésével.

A KÁLYHÁK KÉSZÍTÉSI IDEJE

A királyi paloták számára a szóban forgó kályhá-
kat legkorábban Mátyás király uralkodásának
végén, az 1480-as években, azoknak is inkább má-

sodik felében állíthatták fel, hiszen mindenképpen
megelőzi készítésüket a „Háromkirályok kályha”
és a „regensburgi kályha” felállítása az udvarban.32

Az sem zárható ki, hogy a városi házba gyártott
kályha felállítására már Mátyás király halála után,
az 1490-es évek legelején kerülhetett sor.

A KÁLYHÁS-MŰHELY

Akárki készítette ezt a három kályhát, a 15. század
végén, Magyarország központi részén, a királyi
udvarnak is dolgozva tevékenykedett. Olyan kály-
hák negatívjait vagy csempemásolatait, utánzatait
használta fel, amelyek akkoriban a magyar ural-
kodó palotáiban álltak, tehát mintái egy részét
innen vette. Voltak egységes elképzelés szerint,
egymáshoz hangolt motívumokkal kifaragott saját
negatívjai is. Ezeket nagy szakmai tudással, az
egyes elemeket jól egymáshoz szabva, ügyesen va-
riálva használta fel. Csempéi magas technikai szín-
vonalon elkészített darabok. 

Tagadhatatlan, hogy a csempe anyagok és má -
zak milyensége közeli kapcsolatba hozza a mű-
helyt a „Mátyás címeres kályhát” készítő műhely-
lyel, valamint bizonyos elemek – például a plasz-
tika vagy a függönyszerű belógatott előlap hasz-
nálata – az úgynevezett „Mátyás–Beatrix kályha”
műhelyével is rokonítja.

Ez nehezen megválaszolható kérdés. Az egy-
kori királyi paloták pompás kályháinak apró töre-
dékeiből próbáljuk nemcsak az egykori fűtőberen-
dezéseket rekonstruálni, hanem az azokat készítő
műhelyeket is meghatározni. Azonban sem az
anyaghasználat, sem a technikai jegyek nem elég
egyértelműek mindig. Az, hogy a műhelyek cse-
rélgettek negatívokat, illetve kereskedtek is velük,
valamint az, hogy az egyes kályhások a külön-
böző csempe–elemeket szabadon szabták, variál-
ták, igazították egymáshoz – hiszen ezt az agyag
képlékenysége lehetővé tette – nagyon megnehe-
zíti, hogy pontosan körülhatároljuk egy-egy mű-
hely negatívkészletét. Ezáltal nehéz megállapítani,
hogy a Visegrádon „Vegyes csempésnek” neve-
zett kályha műhelye kapcsolatban állt-e a „Mátyás
címeres kályha” vagy a „Mátyás–Beatrix kályha”
műhelyével, s ha igen, ez miben állt? Egyáltalán
külön műhelyről van-e szó, vagy a műhely, vagy
egyik kivált tagja egy más méretezésű, stílusú,
technikai megoldású kályhát készített-e egy meg-
rendelő kívánságára?
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ÖSSZEGZÉS

A „Vegyes csempés kályha” egyes fellelhető töre-
dékeinek összevetése segített meghatározni – ha
csak töredékesen is – két újabb csempe típust, va-
lamint megmutatta, hogy ez a műhely is használt
olyan csempéket, amelyek egy belül domború
mintás fülkés csempe és egy fentről befüggesztett
plasztikus előlaprész és keret összeépítéséből jöt-
tek létre. Ez elég ritka megoldás a hazai leletanyag-
ban. Emellett a kályhák felépítéséről is részletesebb
képet kaphattunk, bár itt is maradtak fehér foltok.

A budai kályha egykori helyét sikerült kissé pon-
tosabban meghatározni, és kiderült, hogy a két ki-
rályi palota mellett egy budai városi épületbe is ké-
szített a mester kályhát.

Számos bizonytalanság maradt azonban to-
vábbra is, főként a kályhát készítő műhellyel ösz-
szefüggésben. Bizonyos technikai megoldások, va-
lamint az anyaghasználat más késő Mátyás-kori
műhelyek, mesterek irányába is mutat szoros kap-
csolatokat, de a leletanyag töredékessége sajnos
még nem teszi lehetővé, hogy ezeket a kérdéseket
teljes biztonsággal megválaszoljuk.
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The newly found tile fragments from the fore-
ground of the Buda Castle urged me to revisit the
preserved works of this stove workshop from the
late period of King Matthias I. The comparison of
the fragments, found at three sites (the Castle of
Visegrád, the royal castle of Buda and the former
Teleki Palace) holds out the opportunity to recon-
struct further tile types of the stove craftsman.

Although only fragmentarily, we were indeed
able to determine two new tile type and it turned
out that this workshop also used such tiles which
were made by inosculating a half-cylindrical tile
with embossed inside and a framed hanging sculp-
turesc front part. This technique is fairly rare

among the inland findings. Also, we can get a
more detailed picture about the structure of the
stoves, however, some blank spots still remain. I
was possible to determine a more precise location
of the stove from Buda and it turned out that the
craftsman made stoves not only to the two royal
palaces but to a town building in Buda.

However, several uncertainty still remains,
mostly about the relation with the stove workshop.
Certain techniques and used materials show close
relations with other workshops and craftsmen of
the late period of King Matthias I, but due to the
fragmentary state of the findings it is not yet pos-
sible to answer these questions with all certainty.
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1. kép. Medalionos csempe két angyallal és a birodalmi kétfejű sasos címerrel. Budai Vár. Fotó: Tihanyi Bence
Fig. 1. Panel-tile with medallion, with two angels and double-headed imperial eagle crest inside. Buda Castle. Photo of
Bence Tihanyi
2. kép. Csempe monstranciát tartó alakkal. Visegrádi palota. Fotó: Rosta Péter
Fig. 2. Tile with a figure holding a monstrance. Palace of Visegrád. Photo of Péter Rosta
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3. kép. Fülkés csempetöredék négykaréjos keretelésben Karinthia címerével. Visegrádi palota. Fotó: Rosta Péter
Fig. 3. Fragment of a half-cylinder tile in a four-foiled framing, with the crest of Carinthia. Palace of Visegrád. Photo of
Péter Rosta
4. kép. Karinthia címeres félcsempe fotója és rajza. Visegrádi palota. Fotó: Rosta Péter, rajz: Boldizsár Péter
Fig. 4. Photo and drawing of a half-cylinder tile with the crest of Carinthia. Palace of Visegrád. Photo of Péter Rosta,
Drawing of Péter Boldizsár



KOCSIS EDIT

184

5 a, b, c. kép.A budai sarokcsempe. Fotó: Tihanyi Bence
Fig. 5 a, b, c. The corner tile from Buda. Photo of Bence Tihanyi
6. kép. A visegrádi sarokcsempe fotója és rajza.  Fotó: Rosta Péter, rajz: Boldizsár Péter
Fig. 6. Photo and drawing of the corner tile from Videgrád. Photo of Péter Rosta. Drawing of Péter Boldizsár
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7. kép. A visegrádi vadászjelenetes fülkés csempe fotója és rajza. Fotó: Rosta Péter, rajz: Boldizsár Péter
Fig. 7. Photo and drawing of the half-cylinder tile with a hunter scene. Photo of Péter Rosta. Drawing of Péter Boldizsár
8. kép. A szőlőindás fülkés csempe néhány töredéke és a csempe rekonstrukciója. Fotó és rajz: Szalai Emese
Fig. 8. Some fragments and the reconstruction of the half-cylinder tile with grape vine ornaments. Photo and drawing of
Emese Szalai
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9. kép. A bogáncsos fülkés csempe néhány töredéke
és a csempe rekonstrukciója. Fotó és rajz: Szalai
Emese
Fig. 9. Some fragments and the reconstruction of
the half-cylinder tile with thistle shaped ornament.
Photo and drawing of Emese Szalai

10. kép. A visegrádi függönyös előlapú csempe tö-
redéke. Fotó és rajz: Szalai Emese – Rosta Péter
Fig. 10. Fragment of the tracery front tile with bal-
dachin from Visegrád. Photo and drawing of Emese
Szalai and Péter Rosta
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11. kép. A budai fülkés csempék függönyszerű előlapjának rajza. Rajz: Szalai Emese
Fig. 11. Drawing of the tracery-like obverse of the half-cylinder tile from Buda. Drawing of Emese Szalai
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12. kép. A Lovagalakos kályha műhelykörébe tartozó vi-
segrádi oromcsempe. Fotó: Rosta Péter
Fig. 12. Crown tile from Visegrád, belonging to the
knight figure stove making workshops. Photo of Péter
Rosta

13. kép. A Lovagalakos kályha műhelykörébe tartozó visegrádi
másik típusú oromcsempe. Rajz: Boldizsár Péter
Fig. 13. Other type of crown tile from Visegrád, belonging to
the knight figure stove making workshops.  Drawing of Péter
Boldizsár


