
A budavári újkori karmelita kolostorban1 és kör-
nyékén 2014. szeptember 9. óta folynak a régészeti
kutatások. A feltárásra a miniszterelnökség költö-
zése adott okot, amelyhez kapcsolódóan egy új
épület készült és az álló épületben és környezeté-
ben is földmunkákat terveztek. Ehhez kapcsoló-
dóan közel 3000 m2 került feltárásra, egybefüggő
nagy felületet az un. püspökkertben tudtunk meg-
nyitni, mely az újkori kolostorépülettől északra ta-
lálható. A templomban és a kolostorban kisebb fe-
lületeken dolgozhattunk, ott, ahol a tervezett épít-
kezés földmunkát igényelt. A mozaikos feltárás el-
lenére nagyon érdekes megfigyeléseket tudtunk
tenni a terület topográfiájával kapcsolatban és
közel 500 láda leletanyagot gyűjtöttünk össze.
Jelen tanulmányban szeretnénk összefoglalni a
telek történetére vonatkozó új adatokat és bemu-
tatni a káprázatos leletanyagból hármat, amelyeket
a terület három jelentős kronológiai egységéből vá-
lasztottunk ki.

A TELEK TÖRTÉNETE

A jelenleg egy egységként kezelt terület a közép-
korban és a török korban három fő részre tagoló-
dott (1. kép).

A legdélebbi épületrész a karmelita templom,
amelynek helyén állt a középkorban a Szent János
templom. Ez a mai Sándor palota alatt feltárt2 fe-
rences kolostorhoz tartozott.

A mai karmelita kolostorépület területén a kö-
zépkorban Szapolyai János palotája, a török kor-
ban a budai pasák palotája állt.3

Az úgynevezett püspökkertben, amely a feltárás
kezdetekor beépítetlen volt, a középkorban és a
török korban főúri–, és polgárházak álltak.

A KÖZÉPKORI TEMPLOM ÉS KÖRNYEZETE
A karmelita templom feltárásakor több szakaszon
felszínre kerültek a középkori templom falai, ame-
lyek a mai templomhajóban találhatóak. Ettől
északra megtaláltuk a középkori templom tornyát,
melyet már a török korban visszabontottak. A
templomtól északra felszínre került a középkori te-
mető, amelynek 314 sírját tártuk fel, azonban jelen-
tős részletei találhatóak még a földben. 

A temető érdekessége, hogy írott forrásokban
nem történik rá utalás, pedig a középkor folyamán
végig használtban volt.A temetkezéseket csak
török kori objektumok vágták. A terület nyugati
részén 8–9 rétegben találtuk meg a vázakat, míg
keletebbre 5 rétegben. Ennek az eltérésnek valószí-
nűleg az lehet az oka, hogy az utóbbi helyen mé-
lyebben megbolygatta a területet a karmelita ko-
lostor építkezése és a sírok felső rétegei akkor
pusztultak el. A temető északi kerítőfalának rész-
lete is napvilágra került, ami a korabeli telekosztá-
sok értelmezéséhez nyújt támpontot. Az írott ada-
tokból4 tudjuk, hogy a templomtól északra Szapo-
lyai János palotája állt, amely később Werbőczi Ist-
vánhoz került. A visszafoglaló háborúk során ké-
szült térképek5 pedig ugyanitt a budai pasák palo-
táját jelzik. A térképeken a palotának látszik egy
nagy udvara, amelynek a déli oldala közel egy vo-
nalba esik a várfalon látható bástya déli oldalfalá-
val. A temető feltárt északi határoló fala éppen itt
helyezkedik el 18 m távolságban a templom északi
falától. Ez a terület a középkorban biztosan a
templomhoz és ezáltal a kolostorhoz tartozott, és
így maradt ez a török korban is. Viszonylag ritka
beépítés, a felszínre került vízvezetékcsövek, vala-
mint a templom környezetében felépített türbe és
a csorgókút arra utalnak, hogy ezt a területet a
dzsámivá alakított templom udvarának használták
és nem csatolták a pasák palotájához.
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SZAPOLYAI, MAJD A BUDAI PASÁK PALOTÁJÁNAK
TERÜLETE
A feltárás során érintett telek középső részét az álló
karmelita kolostor foglalja el, amit nem ültettek rá
a várfalra, hanem attól lényegesen nyugatabbra áll.
Ezen a területen a középkorban Szapolyai János
palotája magasodott, majd a helyére épült a török
korban a budai pasák palotája. Sajnos ezekből na-
gyon kevés látható, bár Gerő Győző 1960-as évek-
ben végzett feltárásai egy nagyszabású palotát sej-
tetnek a mélyben. Ennek feltárására most sem ke-
rülhetett sor, a korábbi kutatások adatait is csak kis
mértékben tudtuk bővíteni. A karmelita udvarban
ásott gépészeti alagút területén középkori falak
vagy a kiszedett falak árkai6 kerültek felszínre, ará-
nyaiban olyan kis felületen, amely kevés adattal
szolgált a palota épületeire vonatkozóan. A telek
belső szerkezetéről így is új információkat kap-
tunk. Gerő Győző feltárási eredményeiből tudjuk,
hogy Hauÿ térképén ábrázolt telkek közül négy
(345, 344, 343, 341) a palota területére esik,7 ebből
három az utcai homlokzaton helyezkedik el. Az
oszmán paloták több udvar köré szervezett kisebb-
nagyobb épületből álltak, a budai palota feltárása
során is ilyen jellegű épületmaradványok kerültek
felszínre. A jelen feltárás során pontosítani tudtuk
a palota néhány elemét. A Gerő Győző által feltárt
„útról”, amely keleti várfalhoz vezet, egyértel-
műen meg lehetett állapítani, hogy egy átjáró, ami
a várfal bástyaszerűen kiszélesedő területére veze-
tett. A bástyába eső részlete pedig a kert lekövezett
járószintje volt. A 2015. évi feltárási munkák során
vált egyértelművé, hogy a bástyában a pasa kertje
kapott helyet. Felszínre került az egykori kert já-
rószintje és a falak mellett kialakított pergolához
köthető oszlopalapzatok. Kijelenthetjük most már,
hogy a palota keleti szárnya nem ebben a bástyá-
ban, hanem attól nyugtra kapott helyet. Ott, ahol
Gerő Győző is több középkori pincét talált és tö-
rökkori átépítésüket azonosította. A nagy udvar
határolófalainak azonosításához Hauÿ térképét és
az ahhoz mellékelt, a telkek méreteire vonatkozó
jegyzéket hívhatjuk segítségül. Eszerint a telkek
méretét összeadva 52,62 m széles területet kapunk,
mely az ásatási adatokkal is egybevág (kb. 52 m
széles). A térképen a 345-ös telken ábrázolt nagy
udvart határoló falaknak a pontos meghatározásá-
hoz sajnos nincs elég régészeti adatunk. Déli falát
feltártuk, a fent említett temetőt északról határoló
fallal azonosítható, többi fala azonban kérdéses.

Hauÿ jegyzékében 29 m szélesnek adja meg a 345-
ös telket. Ha eztelfogadjuk, akkor a feltárt falrész-
letek között találunk egyet, amelyik közel 29 m tá-
volságra esik az udvar déli falának vonalától.
Talán ez lehet a nagy udvar északi fala, mivel a
karmelita udvar nem került feltárásra, ez még pon-
tosításra vár. Ugyanis a felszínre került falrészletek
esetében nem azonosítható az utca vonalában be-
következő törés, amit a telkeken álló épületek le-
követnének (Hauÿnél a 344 és 345 számú telkek
között látható), így az udvar nyugati fala nem is-
mert.

A középkori állapotokat még kevésbé ismerjük,
aminek egyik oka, hogy Gerő Győző tervásatása
során több esetben megállt a török kori udvarszin-
teken és a középkori rétegeket már nem tárta fel.
Ennek az egyéni preferenciák mellet több esetben
statikai okai is lehettek, hiszen ne feledjük, hogy
neki is az álló épület falai között kellett feltárásokat
végeznie. Néhány észrevételt azonban úgy gondo-
lom, érdemes megfogalmazni. Az utca vonalában
bekövetkező törés a 345. és a 344. telek között ta-
lálható. A 334. és 343. telkek együttes szélessége
közel azonos a 345. telek szélességével, ezért talán
két telek emlékét őrzi, melyek az évszázadok során
egyesítésre kerültek. 

AZ ÚGYNEVEZETT PÜSPÖKKERT TERÜLETE
Sokkal jobban rekonstruálható az északi rész tel-
keinek története, olyannyira, hogy több esetben a
felszínre került leleteket személyekhez is tudjuk
kötni. Viszonylag sok írott forrás áll rendelkezé-
sünkre8 és a régészeti kutatások is nagy felületre
terjedtek ki. Az okleveles adatok között szerepel
néhány olyan elem, amely a feltárások során nap-
világra került: azonosítani tudjuk a sokat emlege-
tett, elhanyagolt tornyot, a sarkantyúgyártót és a
pannonhalmi apát 16. századi építkezését is. De
vegyük sorra a különböző forrásokat: az írottat, a
képit és a régészetit egyaránt.

Az okleveles adatok elemzése alapján Végh
András fel tudta tárni egyrészt a 14. századi telek-
aprózódás folyamatát, másrészt a 15. század végi
– 16. század eleji tulajdonosokat, és a házszerzé-
sekhez kapcsolódóan egy felaprózódott telek
okozta problémákat is végigkövette. Nézzük meg,
milyen támpontokat tartalmaznak ezek az okleve-
lek, amelyek alapján a térképen is el tudnánk he-
lyezni a telkeket. A 14. századi történet során ki-
derül, hogy egy a Buda alapítása előtt Pesten élő,
osztrák eredetű család telket kapott az újonnan
alapított Budán. Ennek a családnak egyik tagja,
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név szerint Werner comes budai rektor lánya,
Klára végrendeletében budai telkéről és az azon
álló palotáról rendelkezik. A család budai telkére
vonatkozó forrásokból (összesen 3 db) tudjuk,
hogy a telek a Szent János kapu mellett állt,9 már a
1352–ben egy nagyméretű házat találunk rajta,
amit palotának neveznek, az utcafrontot 1408-ra
beépítették.10 Ezt a telket 1408–ban az utcára merő-
legesen két egyenlő részre osztották.

Az oklevelek következő csoportja egy torony
körüli telekről szól11. Az elhanyagolt torony a telek
végében állt és a telek tulajdonosának adta a város
feladatul, hogy a tornyot tartsa rendben. Mivel
erre nem került sor hosszan olvashatunk ennek a
teleknek az újbóli eladományozásáról, valamint el-
adásáról. Az oklevelekben több foglalkozásra utaló
név is feltűnik a telek kapcsán: két varga (akiknek
özvegye a tulajdonos), két sarkantyúgyártó (a
szomszédok1478-ban és 1494-ben). Ezt a torony-
hoz kapcsolódó telket az utolsó adatok szerint
Hencelfi Istvántól a pannonhalmi apátság vásá-
rolta meg.

A pannonhalmi apát tulajdonszerzése kapcsolja
össze az előbb említett telket és egy másikat, ame-
lyet az apát Kakas Jánostól vett meg. Kakas Já -
nosék nak két házuk volt a Szent János kapu köze-
lében, melyek közül az egyiket eladták a pannon-
halmi apátságnak. E két ház szomszédos volt és az
apát az újonnan megvásárolt telken építkezni kez-
dett. Emiatt közte és Kakas Jánosék között nézet-
eltérés támadt, ezért az 1517-ben kelt oklevélben
részletesen szabályozzák az apát építkezését.12 Egy
befizetésből az is kiderül, hogy ez az építkezés
azon a telken folyik, melyet korábban a fenti sar-
kantyúgyártók béreltek. A tulajdonosok és szom-
szédok elemzése során összefoglalva a következő-
ket állapíthatjuk meg:
1. Hencelfi Istvánék telkének végében egy elha-

nyagolt torony állt,
2. az apátság által Hencelfitől megvásárolt telek és

a Kakaséktól megvásárolt telek szomszédosak,
3. Kakasék megmaradt háza szomszédos az álta-

luk az apátságnak eladott telekkel,
4. Kakasék megmaradt háza szomszédos azzal a

telekkel, amit az apátság Hencelfi Istvántól vett
meg,

5. az apátság a Kakaséktól megvásárolt telken
építkezik,

6. az apátságnak a Kakaséktól megvásárolt telkét
korábban sarkantyúgyártók bérelték

7. Kakasék és az apátság között egy új telekhatár
alakult ki 1517-ben.
Mindezeket az információkat a térképes és ré-

gészeti adatokkal összevetve lehetőségünk nyílt a
telkek azonosítására és a tulajdonosok megneve-
zésre. Kezdjük a térképes adatok elemzésével.
Hauÿ felmérésén13 jól láthatóan a Szent János kapu
mellett 3 telek áll merőlegesen az utcára (szám sze-
rint: 337, 338, 339), majd egy köz következik és
még egy telek áll az utcára merőlegesen (342),
majd egy a várfal mellett (340). A délebbi telkek
már a Szapolyai, később budai pasák palotájához
taroznak. A felméréshez tartozó jegyzék megadja
a telkek szélességét is:

337. 24 Ps (7,8 m)
338. 21 Ps (6,82 m)
339. 42 Ps (13,64 m)
340. 55 Ps (17,86 m)
342. 76 Ps (24,69 m)14

Az eredeti telekosztás rekonstruálásához az ut-
cához kapcsolódó telkeket vizsgáljuk meg (337,
338, 339, 342). Láthatjuk, hogy a telkek mérete igen
változó, nagyon aprókat találunk a kapu közelé-
ben és nagyméretű telket a Szapolyai palota szom-
szédságában. Az is látható, hogy a 337–338–339.
számú telkek méretét összeadva (87 Ps, azaz 28,26
m) nagyságrendileg megegyezik a 342. telek mé-
retével (76 Ps, azaz 24,69 m). Hasonlóan a 337. és
338. telkek együtt (43 Ps, azaz 14,62 m) közel ak-
korák, mint a 339. telek (42 Ps, azaz 13,64 m).
Zaiger felmérése15 ezt a területet egy egységként
kezeli, így Hauÿ adatai tovább nem pontosítha-
tóak. 

Mindezek után a régészeti feltárások eredmé-
nyeivel hogyan lehet összeilleszteni az okleveles
és térképes adatokat? (2. kép) A feltárások során
több középkori épület falai kerültek felszínre, ame-
lyek alapján kísérletet tehetünk a telkek rekonst-
rukciójára és tulajdonosaik meghatározására.
Ehhez azonosítanunk kell az írott forrásokban sze-
replő adatokból néhányat. Szerencsénkre felszínre
került a sokat emlegetett torony, így a telkek közül
az egyik, Hencelfi Istvánék telke viszonylag köny-
nyen lokalizálható. Egy nagy 16. századi épület is
felszínre kerül, melynek álló falai is fennmaradtak
a kivitelezés kezdetéig, amikor is sajnos elbontot-
ták azokat. Mivel ez a 16. századi épület éppen egy
korábbi pince mellett (attól északra) került felépí-
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tésre, a két egymás mellett haladó falból az is lát-
ható, hogy telekhatár volt a két épület között. Fel-
tűnő, hogy ennek a 16. századi épületnek az északi
oldalán nyílások nem készültek. Viszont északi ol-
dalán is újabb pince állt. A további értelmezéshez
összevetettük16 Hauÿ jegyzékében szereplő adato-
kat a terepen mérhető távolságokkal és nagyon kö-
zelítő értékeket találtunk:

Az északi várfal és a 16. századi épület északi
fala közötti távolság 7,95 m, ami nagyon közelít
Hauÿ legészakibb (337. számú) telkénél megadott
értékhez. A 16. századi épület szélessége 6,47, ami
Hauÿ 338. telkének fele meg (6,82 m). Az említett
kettős faltól délre elhelyezkedő telek déli határát
egy középkori pince déli fala mutatja meg, ami
12,24 m távolságban található. Hauÿnél kissé na-
gyobb, 13,64 m-es értéket találunk. Ettől délebbre
a pincék iránya megváltozik, már nem merőlege-
sek, hanem párhuzamosak a Színház utcával. Ez
az oklevelekben említett kisebb, felaprózott telkek-
kel jól összevág, valószínű egy kisebb közből kö-
zelíthették mega várfal közelében álló telkeket.

Így tehát látható, hogy Hauÿ adatai megfeleltet-
hetőek a feltárások eredményeivel. Ennél azonban
tovább is tudtunk lépni, a fenti 3 telek tulajdono-
sait is meg tudjuk adni. A sokat emlegetett torony
melletti telek tehát Hauÿnél a 339-es, melyet
Hancelfi Istvántól vásárolt meg a pannonhalmi
apátság. A középső telken (Hauÿnél 338.) találtuk
a 16. századi nagyméretű épületet, melynek észak
felé nem voltak nyílásai, azonban keleti végét osz-
lopos, dél felé nyitott tér alkotta. Ez az a telek, me-
lyet az apátság Kakaséktól vásárolt és komoly
megkötéseket kellett az építkezéseik során betar-
taniuk, többek között azt, hogy Kakasék megma-
radt háza felé nem nyitnak ablakokat. Azt is tud-
juk, hogy ez egy újonnan kialakult telekhatár, tehát
egy telekaprózódást is látunk itt. A legészakibb
telek (Hauÿ 337) pedig Kakasék megmaradt háza,
amelynek kertje bizonyosan bekanyarodott dél felé
a várfal mentén, mert az is kiderül az oklevelekből,
hogy Kakasék megmaradt háza szomszédos azzal
a telekkel, amit az apátság Hencelfi Istvántól vett
meg. Ezt az azonosítást erősíti az is, hogy a 15. szá-
zad végén emlegetett sarkantyúgyártókra utaló le-
letek kerültek elő Hauÿ 338-as telekről. Azt pedig
szintén az okleveles adatok elemzése nyomán tud-
juk, hogy az apátságnak a Kakaséktól megvásárolt
telkét korábban sarkantyúgyártók béreltek.

A fenti telekrekonstrukció a 15–16. századra vo-
natkozott, amely struktúra a török kor során is

megőrződött. Ezen a területen azonban még ko-
rábbi időszakra is vannak okleveles adataink. A
telkek változásával kapcsolatban tudjuk, hogy az
alapításkor kiosztott telkek a századok során ap-
rózódhattak, vagy olykor összeolvadhattak, de
méreteik magukban hordozták a kezdeti adottsá-
gokat. A Várhegy más területein végzett elemzé-
sek alapján Végh András megállapította, hogy a
város alapításakor 18–20m széles telkeket jelöltek
ki.17 Jelen esetben láttuk, hogy a 337–338. telkek kö-
zötti határ 1517-ben került kijelölésre, korábban
egy telek volt. Méretük együtt az ásatási adatok
alapján 14,42m (Hauÿnél: 14,62 m). Közel ekkora
a tőle délebbre álló 339-es telek (12,24 m). Egy
1408-as telekmegosztó oklevélből tudjuk, hogy a
Szent János kapu mellett álló telket elfelezték és a
két új telek határát ekkor jelölték ki. Feltehetően a
337–338–339-es telkek eredetileg egy egységet al-
kottak, kb. 27 m széles volt az eredeti telek. Ezt a
feltételezést erősíti, hogy a következő teleket (342.
számú) Hauÿ 24,69 m szélesnek adta meg. A Sza-
polyai palota (Hauÿ 343–344–345) esetében a 345.
számú telek 29,24 m széles, míg a 343–344-es telkek
együttesen 23,38 m szélesek. Ezek szerint a feren-
ces kolostor és a Szent János kapu közötti területen
kissé nagyobb, 24–29 m széles telkek kerültek ki-
mérésre a város alapításakor.

A következőkben a feltárások során felszínre ke-
rült leletek közül 3 kiemelkedő tárgyat szeretnénk
bemutatni. Az első egy polírozott korsó, ami a te-
rület legészakibb részén került felszínre, a fenti te-
lekrekonstrukció alapján Werner comes telkén. A
második tárgy egy díszes sarkantyú, melynek
talán még készítőjét is azonosítani tudjuk. A har-
madik lelet egy török kori nagyméretű tárolóe-
dény, melynek máza és formája igen ritka a ma-
gyarországi emlékanyagban, maga az edény pedig
az utolsó budai pasáé volt.

(Papp Adrienn)

POLÍROZOTT, KIÖNTŐCSÖVES, BORDÁS NYAKÚ
KANCSÓ18

A tárgyalt edény egy szögletes formájú gödör
(talán egy 13. századi ház pincéje, SE2041) lelet-
anyagaként került elő. Az objektum a terület
északi szélén, közvetlenül a jelenleg álló várfal
mellett helyezkedik el. (1. kép) A helyszín feltárá-
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16 Itt szeretném megköszönni Végh András segítségét a tulajdo-
nosok és telkek azonosításában.

17 A budai telkek vizsgálatához: VÉGH 2003a.; VÉGH 2003b
18 Ezúton szeretném megköszönni Papp Adriennek a feldolgozás

lehetőségét, és a munkám során nyújtott szakmai és baráti se-
gítségét.



sára két ütemben került sor. 2015 januárjában még
csak egy adott szintig lehetett mélyíteni, majd ősz-
szel tervváltoztatások miatt lehetőségünk nyílt a
teljes rétegsor feltárására. A kettő között eltelt idő-
szakban azonban munkagépek jártak a helyszínen,
így a két munkafolyamat között sérültek a rétegek.
Az őszi munkavégzés során egy nagyméretű ob-
jektum körvonalazódott, melyet a ma álló várfal alá
behúzódó török kori gödör vágott. A bontás során
további két gödörre különült el: a tárgyalt gödör
egy négyszögletes verem volt (SE2041, mérete:
250×175 cm), mely közel 3m–t mélyült az altalajba,
ezt egy mély kerek (SE2112, d=kb. 2 m), és egy ki-
sebb török korra keltezhető (SE 2055) gödör vágta,
ami benyúlt a középkori városfal alá. (3. kép) A le-
letek többsége az SE2041-ből került felszínre. Ennek
betöltése felül barna, faszenes volt, míg lentebb
sárga, agyagos és hamus–faszenes rétegek kerültek
felszínre. A verem nyugati oldala beszakadt, az al-
talaj nagyobb tömbje látható a verem alján. Ez a
verem a legészakiabb telek területére esett, melyet
a város alapítása után Werner comes kapott meg.19

A leletanyag egyidejűleg, talán egy 13. századi
tereprendezéskor került a gödörbe, az leltározott
és restaurált kerámiaanyag közel 2500 darab-
számra tehető. Ebből a ténylegesen összeállítható
edények száma félszáz körül van, az állatcsontok
száma 9600 darab.20 A kerámiaanyagot anyagcso-
portok szerint négy részre bonthatjuk. Ezek közül
két csoport közel azonos arányban van jelen, a
budai fehér kerámia, és a  redukált égetésű szürke
színű21 anyag (40%–40%). A harmadik csoportot az
un. osztrák kerámia helyi utánzata, a barnásszürke
színű edények képviselik (15%), végül nagyon
kevés a fentiektől eltérő anyagú, vörös színű, il-
letve polírozott kerámia (4–1%) került felszínre.

A budai fehér kerámia a szakirodalomban ré-
góta ismert és elemzett edénytípus, amelyek kö-
zött bögréket, csészéket, fazekakat, palackokat ta-
lálunk.22 Zömében a tiszta fehér vasmentes anyag-
ból készültek, de előfordulnak sárgás, sárgás-bar-
nás, szürkésfehér színben is. A tárgyalt gödörben
felszínre került formák a budai fehér kerámiák leg-
korábbi variánsai, melyek még kézi korongon ké-
szültek, fenékbélyegesek, bekarcolt vonal- és hul-

lámvonallal díszítettek. Utóbbi gyakran palackok
vállán több sorban, illetve nagyobb méretű fazekak
vállán fordul elő. Az edények hosszabb felálló pe-
remekkel formáltak, a tagolt peremrészek még
egymástól távol vannak, csupán a peremrész
utánkorongolt. Az edények teste többnyire egye-
netlen, aszimmetrikus. A bögrék a zömök fazekak
kicsinyített változatai, a peremük kettős tagolása
alig kivehető. A csészék keskeny fenekűek, gyenge
vállukon erőteljes 4–5 soros bekarcolt mély vonal-
dísz fut körbe, peremük sekély bordával tagolt. A
palackok nyaka belül alig eldolgozott, a hurkatech-
nika jól kivehető, vállukon sokszor hullámvonal
díszítés látható, vagy a testen bekarcolt csigavonal
fut körbe, szájuk jellemzően tölcséresen kiszéle-
sedő és utánkorongolt.23 Előfordul az anyagban
olyan durvaszemcsés soványítású fazék, mely a
11–12. század felé mutató fogaskerékdísszel csiga-
vonalban díszített. Festett darabokból egyetlen na-
gyobb töredék vált összeállíthatóvá, egy palack,
amelyen csigavonalban lefutó vörös festett vonal-
dísz található. Ennek a tárgynak az anyaga még
nem tisztán fehér, inkább barnás-sárgás színe ze -
tű.24 A redukált égetésű, szürke színű kerámia-
anyag szintén a 13. századra keltezhető típusokban
jelenik meg. Gyors és lassúkorongolt fedők, mécse-
sek, bögrék, kancsók, fazekak és tárolóedények al-
kotják a feltárt gödör leletanyagát. Egyetlen fültö-
redék utal egy un. osztrák lábasra.25 Viszonylag je-
lentős az úgynevezett „osztrák kerámia” helyi,
többnyire kézikorongolt utánzata, amelyek között
barnásvörös–szürkésbarna színűre kiégetett mé-
csesek, fedők sorakoznak. A fent tárgyalt három
anyagtípustól eltérő kerámia, azaz a vörös színű,
a mázas és a polírozott kerámiák száma ugyan cse-
kély, de jelenlétük a budai kerámiaanyagban érde-
kes kérdéseket vetett fel. A polírozott kerámiák
minden esetben folyadéktároló edények, azaz pa-
lackok, kancsók töredékei. Felületük kaviccsal fel-
polírozott, aranybarna, barnásvörös, vagy piros
színű. Belül többnyire szürke színűek, de a széle-
sebb szájú kancsók barnás, barnásvörös árnyalatot
kaptak kiégetéskor. (11. kép)

KIÖNTŐCSÖVES KANCSÓ (5–10. kép)
Ltsz.: 2017.1.1115., magassága: 21,2 cm, peremát-
mérő: 10,2 cm, fenékátmérő.: 10,6 cm, oldalának
falvastagsága: 7–9 mm, peremének, szájának fal-
vastagsága: 4–5 mm
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19 A terület történeti elemzését Papp Adrienn végezte el, amely
ebben a tanulmányban olvasható.

20 Az állatcsontok feldolgozását Daróczi László végzi.
21 A szakirodalomban erre az anyagtípusra az „osztrák, ausztriai,

bécsi” megnevezéseket használják, mára azonban vitatottá vált
ennek a kerámiacsoportnak az eredete, ezért eltekintek ezektől
a jelzőktől, így tanulmányomban a „redukált égetésű, szürke
színű” elnevezést használom.

22 HOLL 1955, HOLL 1956, HOLL 1963; PARÁDI 1955; PARÁDI 1959; PA-
RÁDI 1963; ZOLNAI–BOLDIZSÁR 1977

23 HOLL 1956. 12. kép polírozott palack formai párhuzama.
24 ZOLNAY–BOLDIZSÁR 1977. 48. ábra 12.
25 HOLL 1955. 179–181;



Leírás:
Finomszemcsés homokkal, csillámmal soványított.
Az edényt kézi korongon formálták, amit a belse-
jében látható hurkák eldolgozatlan vonala és a fe-
néken levő, kereszt alakú bélyeg bizonyít. (5. kép)
A nyakrész hozzáillesztése előtt az elkészült
edénytest vállrészébe kiöntőcsövet illesztettek. A
cső illesztési pontját belülről alaposan eldolgozták.
A kiöntőcső kerek átmetszetű, az átmérője 2,3 cm,
falának vastagsága 4–5 mm, hossza 8,5 cm. Az
edény kissé zömök alakú, meglehetősen széles a
fenékrésze, és szájnyílásához viszonyítva alacsony
teste van. A kiöntőcső magasságában, az oldalfal-
ban törés látható. A cső feltűnően hosszú az edény
arányaihoz viszonyítva. (7–9. kép) Az edény pe-
reme, nyaka négy bordával tagolt, a felső bordánál
fel és kissé behúzott. A peremet/nyakat az edény-
test többi részétől eltérően gondosan után ko ron -
golták. E részt egy kis és lapos tálkaként formázták
meg. A tálka fenékátmérője 6,5 cm lehetett, mely
talán szűrőként, vagy nyakban kialakított keskeny
peremként funkcionált. Erre utal az edény nyakré-
szében megfigyelhető szűrő, vagy perem indítása,
itt az illesztési pontot belül nem simították el. A
nyakrész hozzáillesztését külső függőleges elsimí-
tásokkal oldották meg, amelynek nyoma a törésfe-
lületen jól kivehető. A nyakrész anyaga teljesen
megegyezik az edénytest többi részének anyagá-
val, itt az edény 3 rétegben égett ki. (8–9. kép) A
nyak és az edénytest összeillesztése után végezték
el a felület elsimítását,  nagyon sűrű, függőleges
irányban, kaviccsal polírozták. Ettől az edény fé-
nyes külső felületet nyert. Oxidált égetésű, vörö-
sesbarna színű, törésfelülete két-három rétegben,
szürke illetve vörösesbarna színűre kiégett Az
edény testén lekopott, vörösesbarna réteg látható,
amely festés vagy engobe nyoma is lehet. (10. kép)
Az edény állapota, törött, hiányos, restaurált. Az
edénytest hiányos, ezért nem dönthető el tarto-
zott–e hozzá fül.

A feldolgozás során a lelőhely többi Árpád-kori
objektumából újabb és újabb polírozott palackok,
kancsók töredékei kerülnek elő. A feldolgozás
jelen mértéke alapján elmondható, hogy nem nagy
mennyiségben, de használtak a budai vár területén
élők polírozott anyagú, folyadéktároló edényeket
a 13. században. (11. kép)

A fényesre simított felületű, azaz polírozott edé-
nyek töredékei kis számban ugyan, de évtizedek
óta kerülnek elő Árpád-kori feltárásokon. (4. kép)

A párhuzamok ismertetését a földrajzilag legköze-
lebbi lelet együttesekkel kezdem.26

Elsőként Holl Imre a Dísz tér 14. alatt végzett
feltárás egyik gödréből közöl egy olyan tölcséres
szájú palacknyakat, melynek „külső felületét való-
színűleg csonteszközzel fényesítették”.27 Zolnay
László az 1960–70-es évek budai királyi palota
északi elő ud va rának kutatásakor, a II. ciszterna, és
VII. pince anyagából elkülönítette a 13. századi ke-
rámiáknak egy olyan csoportját, amely „fényesre
besimított felületű, fekete és barnás vörös színű”.28

A töredékek hullámvonalakkal díszített, és belső
peremdíszes edényekkel együtt kerültek felszínre,
amelyeket legkésőbb a 12. századra datálhatunk.29

Továbbá ugyanebben az objektumban volt egy ki-
sebb import edényke (butykos), melynek korát
Zolnay László a 12. század első felére teszi.30

Zolnay a VII. pincét egy olyan házhoz köti, mely az
„öreg fal” építését megelőzően állhatott a területen,
azt a fal építésekor lerombolhatták, pincéjét feltöl-
tötték. A pince betöltésének korát a tatárjárás meg-
előző időre datálja.31 Parádi Nándor több tanulmá-
nyában is felsorakoztat példát a polírozott, azaz fé-
nyesre simított palackokra, melyek színét barnás-
vörösnek írja le. Ezek az edények Csátalja,32 Eszter-
gom–Széchenyi tér33 lelőhelyekről kerültek elő. Az
1971-es tanulmányában hivatkozik a Szarvas–
Rózsási és a kardoskúti ásatásokra, ahol Kova -
lovszki Júlia kiemel egy „vörösre égett, fényesre si-
mított töredéket”,34 Méri István pedig „simított, fé-
nyes felületű”füles és fületlen korsókat ír le, melyek
igen kis mennyiségben voltak jelen a lelet anyag -
ban.35 Majd 1973-ban a soproni várárok 12–13. szá-
zadi rétegében megfigyelt olyan kancsó- vagy pa-
lacktöredékeket, melyek külső felülete „barna, belső
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26 A korábbi ásatási anyagok áttanulmányozása jelenleg is folya-
matban van. Köszönöm Bencze Zoltánnak és Nyékhelyi Doroty-
tyának hogy ezt lehetővé teszi számomra.

27 HOLL 1956. 186–188., 12. kép, 9. lj.:  Holl azt írja, a töredék belse-
jében hurkatechnika nyomai láthatóak, és 13. századi leletekkel
volt együtt. Dísz tér 14. gödör. Leírás: palack nyaktöredéke: vö-
rösesbarna színű, fényesre polírozott felületű (kaviccsal függő-
legesen sűrűn húzott vonalakkal), tölcséres szájú palack nyak-
töredéke. Vastag fala hurkákból kézikorongon formált, belül
nem eldolgozott, anyag szürke színű. Ltsz.: 52.648.

28 ZOLNAY–BOLDIZSÁR 1977. 174., 173–178, 51. kép 3–5., 47–48. Le-
írás: Fazék oldal ás fenéktöredéke: vörösesbarna színű, fényesre
(kaviccsal függőleges sűrűn húzott vonalakkal) polírozott felü-
letű edény fenék és oldaltöredékei. A fényes réteg kopott, fol-
tokban lemállott. Az edény belül szürke színű, kézi korongon
formált, a hurkák vonala jól kivehető. Ltsz.: 73.79.24. 

29 ZOLNAY–BOLDIZSÁR 1977. 47. kép 1–2.
30 ZOLNAY–BOLDIZSÁR 1977. 218. 97. kép
31 ZOLNAY–BOLDIZSÁR 1977. 32–33.
32 SÓS–PARÁDI 1971. 130., 8–9. ábra
33 PARÁDI 1973. 234., 236.
34 KOVALOVSZKY 1960. 37., XI. t. 5.
35 MÉRI 1964. 46.



szürke színű, jobban iszapoltak, és külső felületük
függőleges irányban polírozással fényesre simí -
tott”.36 Jankovich B. Dénes az Árpád-kori Fenék falu
területén végzett feltárásakor megfigyelt egy „vörös
színű, polírozott felületű kis edénytöredéket”, me-
lyet 12–13. századra keltezett teleprészlethez köt.
Lábjegyzetben két közöletlen ásatást is említ, ahol
hasonló polírozott felületű edénytöredékek kerültek
napvilágra: Dombóvár–Sörkert (Miklós Zsuzsa) és
Gyula–Törökzug (Jan ko vich B. Dénes).37 Miklós
Zsuzsa Tura–Szent györgy part 13. századi nemesi
udvarház lelőhelyről közöl „vörös színű, jól isza-
polt, simított felületű oldal és aljtöredékeket, illetve
egy körte alakú füles korsót”.38 Továbbá Váralja–
Várfő lelőhelyen említést tesz olyan 13. századra
keltezhető töredékekről melyek belül szürke, kívül
vörös színűek, felületük simított, és festés nyoma
látható rajtuk.39

A múlt század elején, majd az 1920-as években
kerültek a helyi múzeumba Hajdúböszörmény ha-
tárából régészeti leletek. 1979-ben a már ismert le-
lőhelyen szakszerű feltárás kezdődhetett, és az
anyag közlése 1980-ban megtörtént.40 Ebben bar-
násvörös színű palack leírását találjuk, ám annak
felületi polírozását nem említi a régész.41 A telepü-
lést izmaelita közösséghez köti a régésznő, korát a
11. századtól a tatárjárásig keltezi.42 Bálint Mari-
anna a lelőhely rövid ismertetésében már a palac-
kok színét, és felületét is láthatjuk.43

Orosháza határában kiterjedt településrendszert
tárt fel Rózsa Zoltán, Gyucha Attila és Tugya Beáta
2004–2006 folyamán. A települések egyikét musz-
lim közösség lakóhelyének és piacterének írják le.
Igen jelentős mennyiségben kerültek napvilágra a
kereskedelemhez köthető tárgyak, azaz mérlegsú-
lyok, serpenyőik és denárok, továbbá igen nagy
számban vannak cserépbográcsok, és polírozott fe-
lületű folyadéktároló edények, palackok töredékei.
Utóbbiakat rituális mosakodás kellékeként írják le
a szerzők.44 Az orosházi edények az eddig felkuta-
tott párhuzamok közül a legnagyobb rokonságot

mutatják a budai töredékekkel, ez mind színük, fe-
lületi eldolgozottságuk, formájuk tekintetében
megállapítható. Az orosházi telepet a tatárjárás el-
pusztította, a falu nem települt újra.

2000-ben jelent meg Takács Miklós tanulmánya
a kisalföldi polírozott kerámiákról. Munkájában
elemzi a polírozott Árpád-kori edények kisalföldi
darabjait, melyek Győr–Homokgödrök, Kajárpéc–
Pokolfa-domb, Lébény–Bille-domb, és Markotabö-
döge lelőhelyekről származnak, és többnyire pa-
lackok és tálak töredékei. A töredékek leírásánál a
szerző simított felületet, és esetenként ezen agyag-
mázat említ. Tanulmányában áttekinti a polírozás
technikájáról tudott ismereteinket. Kutatástörténeti
összefoglalójában a késő-avar kor 9. századra gya-
korolt hatását említi, kitekint a keleti és déli irányú
bulgáriai, délnyugat-bácskai és szaltovo–majaki
kultúrában fellelhető párhuzamokra. Hang sú lyoz -
za azonban, hogy a kisalföldi edények formakin-
csei nem egyeztethetők össze a távoli párhuza-
mokkal, csupán a 9. századi dél-dunántúli fazekas
technikák továbbélése gyakorolhatott hatást, a zö-
mében, és nagyobb számban a 13. század elején ké-
szült palackokra.45

Lázár Sarolta tollából született 2004-ben az a ta-
nulmány, mely az Esztergom–Örmény területén
előkerült polírozott palackot és annak párhuza-
mait tárgyalja.46 A réteget, melyben az edény nap-
világra került, a régésznő 12–13. századra datálta.
A keltezés finomítására Takács Miklós munkáját
használta fel, hivatkozva az ott fellelt egyik palack
formai hasonlóságára, ám megjegyzi, hogy területi
sajátosság lehet, hogy az edény polírozása, anyaga,
színe eltér a kisalföldi edény kidolgozottságától. A
palack korát mégis a kisalföldi párhuzam alapján
a 13. század elejére datálja.47 Lázár Sarolta tanul-
mányában említi Horváth István, az esztergomi
várban a 90-es években folytatott feltárását, mikor
a palota északi oldalán 11–12. századi rétegekben
11 db hasonló típusú edénytöredéket talált. Ezek
vékony falú, rétegesen kiégett, vörösesbarna színű
egyszerű és bordázott perem-, nyak-, és elsimított
felületű oldaltöredékek voltak.48

Tóth Anikó Budapest–Csarnok–tér lelőhelyről
2016–ban előkerült polírozott felületű kerámiatö-
redékekre hívta fel a figyelmemet. A 4 db töredék
palack, oldal– és válltöredékei, felületük kaviccsal
fényesre polírozott, kívül vörösesbarna, belül
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36 HOLL 1973. 198.
37 JANKOVICH B. D. 1991. 186.,191–192. további szakirodalmi uta-

lással a 64.lj.–ben
38 MIKLÓS 1991. 436. 8. kép
39 MIKLÓS 1998. 131.
40 M. ANTALÓCZY 1980.
41 M. ANTALÓCZY 1980. 143.
42 M. ANTALÓCZY 1980. 165.
43 Bálint Marianna: http://hajdusagimuzeum.hu/kiallitasok/

allando-kiallitasok/boszormenyi-kincsek/
44 RÓZSA–TUGYA 2012.; RÓZSA–BALÁZS–CSÁNYI–TUGYA 2014. Köszö-

nöm Rózsa Zoltánnak önzetlen segítségét, hogy a részben közö-
letlen anyagának megismerését számomra lehetővé tette! A tár-
gyalt budai edények kiöntőcsövéhez hasonlót csak az orosházi
anyagban tudtam eddig megismerni!

45 TAKÁCS 2000. 8–9., 25–27.
46 LÁZÁR 2004. BBM. Ltsz.: 2004.5.24.
47 LÁZÁR 2004. 114.
48 LÁZÁR 2004. 114. Feldolgozás alatt.



szürke színűek. Kézikorongoltak, két töredék át
van lyukasztva.49

A polírozott 12–13. századra keltezhető edények
felgyűjtése kezdeti stádiumban van. Annyi azon-
ban már most megállapítható, hogy a budai, esz-
tergomi, orosházi és pesti edények polírozása,
színe, anyaga igen hasonló. Mindegyik edényen
vörösesbarna fényezett felületet, vagy annak vál-
tozatos árnyalatait láthatjuk. Amit igen sűrűn, füg-
gőleges irányban políroztak, gondosan, vékony,
sűrű vonalakban. Feltételezhető, hogy erre az
anyag tömörítése miatt volt szükségük, hiszen az
edények minden esetben folyadékok tárolására
szolgálhattak.50 Az eddig látottak alapján elkülö-
nülnek, esetleg külön műhelykörzetet alkotnak a
kisalföldi edények. A sűrű függőleges polírozást
ezeken az edényeken is látni, de nem fényezett a
felület, mint az előbb jellemzett „csoportnál”.
Ennek oka lehet, hogy a polírozott réteg mára tel-
jesen, vagy mint a budai edényeken látszik, rész-
legesen lekopott az edények oldaláról. A műhely-
körzetekről, ha voltak, illetve régionális csoportok-
ról később lehet nyilatkozni, miután a teljes 12–13.
századi leletanyag vizsgálata lezárult.51 (4. kép)

Kiöntőcső
A kiöntőcső 13. századi edényeken igen ritkán for-
dul elő, az ismert analógiák sora nem hosszú. Csu-
pán három lelőhelyen említ a szakirodalom olyan
edényt, melynek kiöntőcsöve van, és azt a régész
13. századra keltezi. Első ilyen példa a Budai Vár
Zolnay László által közölt Északi Előudvar 1965–
75 közötti feltárása lehet. Egyelőre csupán a közölt
rajz alapján ismerünk egy töre dé ket, amely ha-
sonló kiöntőcsővel rendelkezik, teste és fenékrésze
hasonlóan zömök.52 Kiöntőcső töredékét közölte
Takács Miklós a polírozott palackokat elemző ta-
nulmányában. A töredék Győr–Homokgödör, va-
gongyári óvóhely lelőhelyről került elő. A leírás
szerint ”cserépedény kiöntőcső vagy annak nyak-
része, mely hurkatechnikával készült. A töredék
felülete párhuzamos vonalakkal simított, a simítás
felett agyagmáz nyomai figyelhetőek meg”.53

Végül az Orosházán említett közöletlen kiöntőcső
indítását sorolhatjuk még fel párhuzamként, mely
egy folyadéktároló edény válltöredéke. 

Bordázott perem, nyak
A bordázott nyakrész már több, a korszakban
(köztudottan kissé eltérő formában a 10–11. szá-
zadban) fellelhető edénytípusnál megfigyelhető.
A tanulmány kereteit meghaladja a korszak teljes
bordázott peremű palackjainak (folyadéktároló
edényeinek) felsorolása, így csupán néhány példát
említenék, melyek közül néhány polírozott is. Ezt
a peremtípust a 13. században a kis kancsóknál, és
palackoknál is megtaláljuk. Előbbi edényeknek
jóval szélesebb a szája, a perem az edény legszé-
lesebb részének tekinthető, továbbá van ez edé-
nyeknek kiöntőcsücske, melynek átellenes oldalán
fül segíti a folyadék kiöntését. Bordás perem a re-
dukált szürke színű bögréknél is megfigyelhető a
13. században.54 Szintén bordázott néhány 12–13.
századi palack nyaka. Legszebb példája Markota-
bödöge és Lébény–Bille-domb lelőhelyről került
elő. Előbbi kiszélesedő nyaka, szája hasonlít leg-
jobban a tárgyalt edényre. Kézikorongon formált,
oldala besimított, vagy inkább karcolt, fenekén bé-
lyeg van.55 Ugyanezen dolgozat foglalkozik a Lé-
bény–Bille–dombi palackkal, melynek szintén
bordázott nyaka, és polírozott felülete van.56 Bor-
dázott peremű palack töredékeket közöl Takács
Miklós Győr–Homokgödör és Kajárpéc–Pokol fa -
domb lelőhelyről.57 Szintén bordázott nyakú edé-
nyeket közöl Hatházi Gábor Perkáta–Kőhalmi-
dűlő kun lelőhelyről. Az edényeket bordázott
szájú korsók és palackokként írja le. Datálásukat
a 13. század végére 14. század elejére teszi, a bor-
dázott szájú korsókat a 14. század felé mutató tí-
pusnak tartja.58 Ugyancsak bordázott peremű, és
esetenként polírozott felületű palackokat közöl
Skriba Péter Szombathely környéki lelő helyek -
ről.59 A tárgyalt budai edény pereme azonban
csak részben hasonlít a felsorolt edények szájré-
széhez.

Funkció
A fentebb felsorolt párhuzamok szinte minde-
gyike folyadéktároló edény volt, palackok, kan-
csók. A budai edény formai jegyei szintén folya-
dék tárolására, annak kiöntésére utalnak. Az
edény különlegessége a nyakban kialakított szű-
rőrész, melynek csupán indítását tudjuk most
megfigyelni. A funkció meghatározásánál felme-
rült annak lehetősége, hogy az edényt talán vala-
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49 Bp. Csarnok tér 2. (2015–2016) Tóth Anikó ásatása, az objektu-
mokat a 12–13. századra datálta. Köszönöm Tóth Anikónak,
hogy láthattam és megemlíthettem a közöletlen töredékeket!

50 Köszönöm Rózsa Zoltánnak, hogy erre felhívta a figyelmemet! 
51 A leletanyag teljes felgyűjtése folyamatban van, mely munkát a

továbbiakban Rózsa Zoltánnal együtt végezzük, eredményein-
ket a jövőben közösen kívánjuk közölni. 

52 ZOLNAY–BOLDIZSÁR 1977. 50. kép 4.
53 TAKÁCS 2000. 11., I. tábla 2.

54 HOLL 1963. 71.kép 3.
55 TAKÁCS 1993. 216. 11. kép 2., 2000, 24. V. tábla 1.
56 TAKÁCS 2000. 17.,23–24.
57 TAKÁCS 1993. 11.kép 1, 3–4.
58 HATHÁZI 2004. 63–65., 34–35.,48. tábla
59 SKRIBA 2016. 171., 5. tábla 1–5.



milyen formában, esetleg készlet tagjaként desz-
tillálásra, lepárlásra használhatták. Erre utalhat a
furcsa szögben álló kiöntőcső, melynek hossza is
túlzónak tűnik. Ebben az esetben az edényt fejjel
lefelé fordítva használhatták, oly módon, hogy a
kiöntőcső vezette le a lepárolt gőzöket egy másik
alatta lévő edénybe.60 Az edénynek viszonylag
széles bordázott nyaka van, amelyet akár zsineg-
gel szorosan lezárhattak. En nek tisztázása még to-
vábbi kutatásokat igényel. Munkám során felme-
rült annak lehetősége, hogy az edény import áru
lehet. Ennek felkutatására több külföldön dolgozó
régésszel sikerült információt cserélnem. Párhu-
zamként eddigcsupán Dél–Bulgária és Dél–Szer-
bia területén feltárt, de részben közöletlen kerá-
miaanyag említhető meg.61

ÖSSZEGZÉS

A felgyűjtött 24 lelőhely polírozott edénytöredéke-
iről általánosságban elmondható, hogy 12–13. szá-
zadra keltezhető lelet–együttesekből, rétegekből
kerültek napvilágra, mind folyadéktároló edények,
azaz palackok, kancsók darabjai. Felületük políro-
zott, színük kívül vörösesbarna, sárgás vagy
arany barna, amely réteg több esetben kopik, pereg
le az edények oldaláról. A polírozás alatt minden
esetben a bőrkeményre száradt agyagon kaviccsal,
vagy csonteszközzel végzett simítást értünk, mely
egy fényes felületet eredményez az edény kiégeté-
sekor. Előfordul azonban, hogy ez a réteg elkezd
lekopni, de alatta látni a függőleges simítások vo-
nalát. Több edényen már csak ez a lekopott felület
található meg, a fényes réteg szinte teljes egészé-
ben lekopott. Az edények minden esetben lassú-
korongon formáltak, hurkatechnikával. A tárgyalt
budai edényen kívül még 3 palack esetében talál-
tam utalást fenékbélyegre. A korszak kerámiamű-
vességét, és annak tágabb időkereteit is megvizs-
gálva, egyetlen olyan edényt sem találtam, amely
a budai kancsó pontos párhuzama lehetne. Mégis
úgy vélem a felsorolt párhuzamok alapján (mely
gyűjtés alapja a polírozás alkalmazása volt, annak
12–13. századi jelenlétét kívántam összegezni) a
budai edény beilleszthető a 12–13. századi kerá-
miaművességbe.

(Szigeti Judit)

VÉSETT DÍSZŰ SARKANTYÚ

Az egykori Püspökkert területén, az SE312-es gö-
dörből került elő az a három töredékes, rossz meg-
tartású vas sarkantyú, amelyekről csak restaurálás
után derült ki, hogy különleges típust képviselnek.
A csésze formájú sarokrészű, hosszú, egyenes, fel-
felé álló nyakú típusból egy majdnem teljesen ép,
egy nagyobb töredék, illetve egy nyakrész került
elő, melyekről feltételezhető, hogy egy műhelyben
készülhettek.

A BUDAI SARKANTYÚK LELŐHELYE
A 312-es objektum az újkori tábori püspökség
épületének területén, egy újkori, falazott téglacsa-
torna alatt került felszínre (12. kép). A gödör felső
rétegeit a csatorna és a későbbi falak vágták. Az
objektum szürke, kavicsos, laza betöltésű, átmé-
rője kb. 150 cm lehetett. Környezetében a fém-
megmunkáláshoz kapcsolódó emlékanyagot tar-
talmazó rétegek kerültek felszínre.A gödör betöl-
téséből 15–16. századi leletanyag került elő: osz-
mán–török fazekak, folyadéktároló edények töre-
dékei, illetve budai fehér-, és vörös, mázas és má -
zat lan fazekak, vörösre égett talpas poharak, fe-
dőtöredékek. A gödör legkorábbi kerámialelete
egy fehér anyagú, korongolva bordázott díszű, al-
jukon fenékbélyeget viselő fazéktöredék. A kerá-
miák mellől egy erősen korrodálódott, kivehetet-
len feliratú pénzérme, valamint öt csontgomb ké-
szítésére utaló hulladékdarab, továbbá egy kis-
méretű, öntött bronz csengő került elő. Sajnálatos
módon ezek egyike sem alkalmas pontosabb kor-
meghatározásra.

A mai karmelita kolostor és Sándor-palota előtt
húzódó Színház utcát a középkorban Szent János
utcának nevezték, s az írott forrásokban szeren-
csére bőven akad adat annak telkeiről, s azok tu-
lajdonosairól is. A 312-es objektum annak a telek-
nek a végében található, melyet a pannonhalmi
apát vásárolt meg bizonyos Kakaséktól. Itt egy
nagy, a 16. század első felében épült ház falai ke-
rültek felszínre, melyet az apátság 16. század eleji
építkezésével kapcsolhatunk össze. A 312-es objek-
tum ettől keletre található, az épületen kívül. A te-
lekrekonstrukció során nem volt meghatározható,
hogy Kakasék ezt a területet éppen még megtar-
tották saját kertjük számára, vagy a feltárt gödör is
az apátsághoz került.

A területen korábbi írott források 1478–ban
Blasius (Balázs), míg 1494–ben Paulus (Pál) Cal -
ca ri part, azaz sarkantyúkészítőt említik, mint
egy bizonyos Polyák Miklós házának szomszéd-
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60 Köszönöm Vida Tivadarnak, hogy erre a lehetőségre felhívta a
figyelmemet! 

61 Köszönöm Vesna Bikic–nek az információt, és Takács Miklósnak
a segítségét!



jait.62 A ház az oklevelek tanúsága szerint a „Szt.
János utca, Szt. János kapu környékén, ferences kolostor
környékén” helyezkedett el,63 melyet egy 1484-es
keltezésű leltár szerint Balázs mester az esztergomi
Szt. Miklós oltártól bérelt, különböző feltételekkel.
Tíz évvel később lakóként itt már Sarkantyús Pál
mestert nevezi meg egy oklevél.64

Balázs és Pál mestereken kívül a közelben más
sarkantyúgyártót is említenek a források. Nem
messze a fenti telektől, a mai Dísz tér 16. számú
ház elődjének tulajdonosa a fentieknél korábban,
1454–1457 között az írott adatok szerint Andreas
(András) Calcaripar volt.65

Az 1505-ben, valamint öt évvel később a budai
szőlőbirtokosokat felsoroló dézsmajegyzékekben
a foglalkozásnevek is szerepelnek, mely szerint
Budán akkor egyetlen sarkantyúgyártó élt.66

A telkek elhelyezkedését, a királyi udvarhoz
való közelségét figyelembe véve nem kizárt, hogy
a budai sarkantyúkat a fenti mesterek egyike ké-
szítette – főúri vagy akár királyi megrendelésre.

SARKANTYÚK

Rézlemezzel borított vas sarkantyútöredék (13. kép 1–
3)67

Ltsz. 2017.125.261.1., csésze: 7x6,1 cm, nyak:
16,5x1,5–2 cm.

Csésze formájú, a sarkat körülölelő sarokrészé-
nek külsejét kétoldalt pikkelymintás rézlemez fedi,
felső részén három kisméretű lyuk található,
amelybe az elöl futó bőrpántot rögzítették. Nyaka
hosszú, felfelé álló, körben félig pikkelymintás,
másik fele ferdén sávozott, legvégén megint pik-
kelyes rézlemezzel borított. Megközelítőleg állított
téglalap átmetszetű, vastagsága változó. Rossz ál-
lapotú, vasmag nélküli.

Vas sarkantyútöredék (14. kép 1–3)
Ltsz. 2017.125.262.1., csésze: 8,4x7 cm, nyak: 17x0,7
cm. 

Csésze formájú sarokrészének nagy része meg-
maradt, hátsó fele kicsúcsosodik, egyik szára
végén téglalap formájú, két szegecses lemez talál-
ható. A hosszú, felálló nyak megközelítőleg tégla-

lap átmetszetű, végén villaszerűen kettényílik a
taréj rögzítéséhez. Rossz állapotú, vasmag nélküli,
díszítetlen.

Vas sarkantyútöredék (14. kép 4)
Ltsz.: 2017.125.263.1., H=14,5 cm.

A sarkantyúból csupán a fentiekhez hasonló
téglalap átmetszetű nyakrész maradt meg. Egyik
végén villaszerűen kettényílik: ide rögzítették a
sarkantyú taréját.

Mindhárom sarkantyú rossz megtartású, töre-
dékes. Mivel egyazon objektumból származnak,
felvetődik a rontott darabok illetve az azonos mű-
hely kérdése. Taréjuk mindhárom esetben hiány-
zik, ami magyarázható annak bizonytalan rögzí-
tési módjával, ám felmerül annak a lehetősége is,
hogy a sarkantyúkat nem fejezték be. Ennek ellent-
mond a villaszerű végződés hiányos állapota, ami
a használat során bekövetkezett törést mutathatja.
Az első, díszített darab pontosan félbetört, csészé-
jének egyik fele hiányzik. Megfigyelhető, hogy
nyaka és sarka nem görbült el, eredeti formájában
maradt meg, márpedig használati sérülés elsősor-
ban ilyen formában jelentkezik. Ugyanez igaz a
második és harmadik nyakrészre, melyek szintén
egyenesek, hibátlanok.

A második, majdnem ép sarkantyú díszítetlen,
talán félbehagyott darab: elképzelhető, hogy a vé-
sett rézlemezek csak ezután kerültek volna fel a
testre. A rontás/sérülés kérdése egyértelműen
nem dönthető el, mindenesetre a három egykorú,
majdnem egyforma darab, illetve a közeli sarkan-
tyúsmesterek okleves említése minden bizonnyal
összefügg.

A sarkantyú keltezése és képi ábrázolásai
A fenti típust analógiái alapján a 15. század végére,
a 16. század elejére keltezhetjük.68 Maga a hosszí-
tott nyakrész a 15. század elején jelenik meg, s a
leletkontextusok alapján még egy évszázad múltán
is kedvelt típus volt.69 Egyik legismertebb ábrázo-
lása a Mendel-féle Hausbuch sarkantyús mestere,
akiről tudni lehet, hogy 1457-ben hunyt el.70

Ezzel együtt a csésze formájú sarokrész a 15.
század második felétől ismert, és az 1550-es évek
után valószínűleg már nem használták.
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62 Calcaripar=sarkantyúkészítő. Ezen kívül többek között calcarius,
calcarifex, Sporer néven említik őket a forrásokban. Köszönöm
Papp Adriennek, hogy felhívta a figyelmem erre az adatra.

63 VÉGH 2006. 144.
64 VÉGH 2006. 146.
65 VÉGH 2006. 173.
66 G.MAGYAR 1956. 252.
67 A rekonstrukciót tervezte és kivitelezte: Lukács Balázs, a Buda-

pesti Történeti Múzeum fémrestaurátora. 

68 A párhuzamok összegyűjtésében Andrzej Janowski, a szczecini
Lengyel Tudományos Akadémia Régészeti és Etnológiai Intéze-
tének munkatársa volt nagy segítségemre, akinek közreműkö-
dését ezúton is köszönöm.

69 KOÓŠOVÁ 2007. 259. Tab. 1.
70 Forrás: Nürnberger Hausbücher, URL: http://www.nuern-

berger–hausbuecher.de/75–Amb–2–317–78–r/data. Utolsó le-
töltés dátuma: 2017. 07. 18.



A képi forrásokban megjelenő, általában oltárké-
peken, freskókon ábrázolt, a fenti típusba tartozó
sarkantyúk kapcsán Włodzimierz Pela végzett át-
fogó gyűjtést, emellett összesen 43 régészeti leletről
van tudomása.71 A lengyel szakirodalomban a leg-
többet idézett alkotás az 1450–1460 körülre datál-
ható ún. wieluńi triptychon, mely Szent György
harcát ábrázolja a sárkánnyal. A képen az általunk
tárgyalt sarkantyún kívül György teljes fegyverzete,
s lovának szerszámzata is megfigyelhető.72

Pela 1430-tól a 16. századig tárgyalja a legfonto-
sabb ábrázolásokat, melynek kapcsán több fontos
megfigyelést is tesz. Kiemeli, hogy a legtöbb általa
ismert képi forrás a 15. század hetvenes éveire esik,
valamint hogy a képeken a hosszított nyakú, csé-
sze formájú sarkantyúkat általában szentek, lova-
gok, magas rangú személyek viselik. Emellett fel-
tűnő, hogy a mesterek minden alkalommal arany-
nyal vagy sárgával jelenítik meg a sarkantyúkat,
ami mindenképpen azok dekoratív megjelenését
jelzi, rézzel, illetve akár arannyal történő befutta-
tására is utalhat.

A képi források egy különleges típusán, a sírkö-
veken megjelenő sarkantyúábrázolásokat a közel-
múltban Petra Koóšová gyűjtötte össze. A 15–18.
századi, jórészt a mai Magyarország és Szlovákia
területéről származó példákat szerepeltető mun-
kájában jónéhány hosszított nyakú, csésze formájú
sarokrészű tárgy is megjelenik.73 Koóšová egyik
legismertebb példája a Szepeshelyen nyugvó Sza-
polyai István vörösmárvány síremléke, melyen az
1499–ben elhunyt nádor oroszlánon álló lábain a
meredeken felfelé mutató, tarajos végű sarkantyú-
pár tisztán megfigyelhető.74

A típus legközelebbi párhuzamai (15. kép)
A késő gótikus sarkantyúk ezen fajtája Kalmár
János szerint eredendően magyar forma, mely az
uralkodóházak révén Európa több pontjára is elju-
tott.75 Így lehetséges, hogy a különleges, díszített
darabnak csupán néhány közeli párhuzama ismert
Közép-Európából, többségük egy-egy előkelőség
tulajdonaként nyilvántartva. Legközelebbi analó-
giájának a II. Lajos magyar királynak tulajdonított,
s 1928-ig a mariazelli kolostorban, ma Budapesten
őrzött gazdagon díszített sarkantyúpár tekint-
hető.76

A Magyar Nemzeti Múzeumban is látható egy,
a 15–16. századra datált hasonló vas sarkantyú, ép
taréj- és sarokrésszel.77 Utóbbi két végén egy–egy
lyuk található, amelyhez a sarkantyú csatja csatla-
kozott.

Ugyancsak magas rangú személynek, IV. Káz-
mér lengyel királynak tulajdonítják azt a vasból ké-
szült sarkantyúpárt, melyet a bécsi Kunst histo ri -
sches Museum őriz.78 Különlegessége, hogy a csé-
sze alakú sarokrész áttört díszítésnek tűnő részlete
valójában egy lengyel (más források szerint cseh)
nyelvű minusculás felirat: „pomny na mye ma myla
wyerna pany”, vagyis szabad fordításban: „emlékezz
rám, drága hölgyem”.79 A hagyomány szerint a sar-
kantyúk a király esküvőjére készülhettek, ami
alapján 1454 körülre tehetők.

Egészen hasonló formájú és közel azonos díszí-
tésű a leedsi Royal Armouries múzeumban őrzött,
feltehetően Prágából származó, s 1470 körülre da-
tálható, rézzel futtatott vassarkantyú, amelyen
szintén gótikus minusculákat ábrázoltak.80

A legenda szerint a 15. század második felében
uralkodó VIII. Károly svéd király vesztette el azt
az ezüst, ugyancsak csésze formájú, hosszú nyakú
sarkantyúpárt, melyet a lengyel Puck várában ta-
láltak meg a közelmúltban.81

Szintén kovácsoltvas, ám sarokrészén áttört
díszű sarkantyút őriz a krakkói városi múzeum.82

Nyakán a budaihoz hasonló pikkelyminta látható,
melyet vésett hullámvonalköteg keretel. Tágabban
a 15. századra keltezik.

Várak és kastélyok mellett falvakból is ismertek
ilyen típusok, melyek kapcsán nem kizárt, hogy
kisnemesi utánzatokról van szó. Tótkomlós kör-
nyékén83 illetve Sarvaly faluból84 egyszerűbb kivi-
telű, díszítetlen, ám a fentiekkel formailag nagyjá-
ból megegyező darabok kerültek elő, valamint
Közép–Európa más részein, Németországban,
Lengyelországban és Csehországban is őriznek
jónéhány darabot ebből a típusból.85
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Összegezve a fentieket több fontos megfigyelés
is tehető. A félcsésze formájú, hosszú nyakú sarkan-
tyútípus ismert darabjai mind Közép-Európából, fő-
ként Lengyel- és Csehországból származnak, közel
azonos korúak (15–16. század fordulója), s több-
nyire előkelő személyhez, kisebb részben alacso-
nyabb rangúakhoz köthetők. Okkal feltételezhetjük
tehát, hogy a karmelita kolostor épületegyütteséből
származó díszített sarkantyúnak magas rangú,
netán királyi tulajdonosa lehetett; mind a forma,
mind pedig adíszítettség ezt látszik igazolni.

A tárgyak készítője kapcsán felmerülnek az
1400-as évek végén működő Balázs, illetve Pál sar-
kantyúsmesterek, akik a palota közelsége miatt
akár királyi megrendelésre is dolgozhattak.

Figyelembe véve a típus jellemzőit, elterjedését,
keltezési lehetőségeit, feltehető, hogy divatjelen-
séggel állunk szemben, hiszen a lengyel Kázmér,
a svéd Károly, illetve II. Lajos magyar király viselte
sarkantyúk előbb-utóbb lovagjaikon, festők által
ábrázolt szenteken is megjelennek.

(Horváth Viktória)

TÜRKIZ MÁZAS TÁROLÓEDÉNY

2015. augusztus végén felszínre került egy érdekes
objektum (SE998) a karmelita udvarban. (1. kép) Ez
a terület a török korban a budai pasák palotájához
tartozott, közvetlenül a Gerő Győző által feltárt
fürdő mellett, attól délre látott napvilágot. A négy-
szögletes objektum első felének bontása során az
objektum alján több, a földben összetört tárgy fe-
küdt egymás mellett, alatt. Az objektum másik fe-
lének bontásakor 17. századi velencei és holland
aranypénzek kerültek felszínre és az objektum alsó
részén, szinte teljes felületben újabb ép edények
láttak napvilágot. A felettük elbontott betöltésben
réz ibrikek, vas kés és sok más tárgy sorakozott. A
lelőkörülmények alapján elmondhatjuk, hogy ez
az objektum az 1686-os ostrom során töltődött be,
mégpedig úgy, hogy a felette lévő épület összedőlt
és maga alá temette a pince és a fölötte lévő helyi-
ség minden benne tárolt tárgyát. Ezek között szinte
minden darabja felszínre került egy türkiz színű
korsónak vagy inkább tároló edénynek. A BTM
gyűjteményében még egy hasonló edény található,
mely szintén a pasa palota területén látott napvi-
lágot, Gerő Győző feltárásakor. Ekkor ő több töre-
déket is talált, melyek főként nagy tárolóedények
darabjai voltak, de egy kisebb tál töredéke is fellel-
hető közöttük. Mindegyik türkiz színű, többségük
monokróm, de néhány festett darabra is bukkan-
hatunk a gyűjteményben. Néhány tárolóedény vál-

lán függőleges csíkozás látható, és két esetben ösz-
szetettebb minta részlete is kivehető.

A 2015-ben felszínre került tárolóedény a kö-
zepe táján erősen kiszélesedik, talpa keskeny, pe-
reme egy rövid nyak fölött került kialakításra és
enyhén kihajló. Ezzel szinte teljesen megegyező
formájú a Gerő Győző által feltárt edény is. Mivel
ezidáig pontos párhuzamára nem bukkantam a
budai edénynek, ezért a forma, máz és a történeti
körülmények elemzése során kísérlem meg a tárgy
származási helyének meghatározását.

A budai tárolóedény
Ltsz: 2017.18.771., magasság: 36,5 cm, perem átmé-
rője: 13 cm, talp átmérője: 10 cm.

Leírása
Magas, karcsú edény, keskeny talpa felett az edény
közepén erősen kiszélesedik, majd rövid nyak
után kihajló, ferdén levágott perem található. A
test felső  része ferde kannelurákkal díszített, me-
lyet a nyak indításánál egy borda zár le. Az edény
rózsaszínes anyagú, kívül világos türkiz zöld máz
borítja, a talpa is mázazva volt, belső oldala nem
mázas, csak a perem belső oldalán látható máza-
zás. Roppant vastag és nehézanyagú, tömege 3 kg.
(18–19. kép)

A forma
A budai leletekhez hasonló méretű és formájú tá-
rolóedényeket az iszlám kerámiaművesség min-
den korszakában megtalálhatjuk. Az edények ki-
alakítása kisebb változatosságot mutat, olykor szé-
lesebb talppal, vagy zömökebb testtel készültek. A
11–13. századi szíriai termékek között (úgyneve-
zett raqqai áru) is megtaláljuk a nagyméretű táro-
lóedényeket. Ezek az edények szintén keskeny tal-
púak, de inkább vállban szélesednek ki (un. körte
alakú test), jellegzetes magas nyakon enyhén meg-
vastagodó, egyenesre levágott peremet találunk.86

Raqqa műhelyei a 13. század közepi mongol pusz-
títást követően nem éledtek újjá, de maga a forma-
világ a mameluk korszakban is továbbélt.87 A szí-
riai kerámiaművesség a mameluk korszakot köve-
tően lehanyatlott. A szíriai termékek általában máz
alatt festettek, de rátét dísszel készített darabok is
láthatóak közöttük. A fent ismertetett tárolóedé-
nyek jellegzetes formáit a lüszteres áruk között is
megtaláljuk. 

A szíriai áruk és a budai leletek legmarkánsabb
formai eltérése az edények szájának kiképzésében
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található. Éppen ezért most az edény szájának ki-
alakítására keressünk közelebbi párhuzamot. A
váll után szinte azonnal kifele hajló, és ferdén le-
vágott peremű forma két, látszólag távoli vidáken
tűnik fel: Perzsiában és Kínában. A 17. századi per-
zsa műhelyekben a kínai porcelánok magas szín-
vonalú utánzatait gyártották,88 így érthető, ha
mindkét területen feltűnik ugyanaz a formavilág.
Kínában az alacsonyabb nyak és a kihajló, ferdén
levágott perem már a korábbi évszázadokban is
jelen volt,89 a Qing dinasztia idején készült un.
Swatow áruk és a Martaban korsók között szintén
ezt a formavilágot találjuk.90 Ezeknek a korsóknak
és tárolóedényeknek a vállaira kis fülek készültek,
melyek a budai anyagban teljesen hiányoznak. A
fül nélkül készült kínai vázák és tárolóedények
sokkal zömökebbek (szélesebb talppal készültek),
mint a szíria vagy a budai edények. A kínai edé-
nyek között szeladont, kék-fehér porcelánt és bar-
nás mázú korsót is találunk, itt türkiz színű mázzál
nem gyártottakedényt. A szafavida korszak perzsa
edényei keskeny talppal készültek, akár vázának,
akár tárolóedények is alkották meg készítői.91 Ta-
lálunk közöttük kék–fehér stílusút, de kék mázasat
is. Formájukat tekintve ezek állnak legközelebb a
budai leletekhez.

A máz és díszítés
A türkiz máz már az iszlám megjelenése előtt is-
mert volt a Közel–Keleten. A korai iszlám edények
között is feltűnnek a türkiz mázas, átlátszó türkiz
máz alatt feketével festett tárgyak,92 főként tálak,
melyek a szeldzsuk és mameluk korszak kimon-
dottan jellegzetes típusai voltak.93 Ezek a mázak in-
kább kékes színűek, kevésbé zöldesek. A szafavida
korszak díszedényei között is feltűnnek a zöld, zöl-
des kék színű tárgyak, egyrészt a szeladon utánza-
tok esetében, de korsóknál is láthatjuk. (Fehérváry
kat. 336–337)

A szeladonok érdekessége, mivel monokróm
díszedények, ezért vagy rátét díszekkel, vagy az
anyagába bemélyített díszítéssel találkozunk. Na-
gyon jellemző díszük, mind a tálaknak, mind a vá-
záknak, korsóknak a hosszanti bemélyített függő-
leges vagy ferde sávok (kannelúrák), mint amilyen
a budai edényeken is megfigyelhető. A 14–15. szá-
zadi kínai szeladon korsók, vázák esetében több-
nyire az edények alsó felét díszítették ezekkel a

hosszanti, bemélyített sávokkal, de olyanra is talá-
lunk példát, hogy az edény teljes felületét kanne -
lú rák foglalják el.94 A szeladonok utánzására már
a mameluk kori Fusztátból is vannak példák,95

ahol a kínai formákat és díszítéseket igyekeztek
reprodukálni, minőségben viszont elmaradtak a
kínai termékektől. A 17. századi perzsa utánzatok
nagyon jó minőségben készültek el, nehéz megkü-
lönböztetni a korszak kínai áruitól.96

A történeti körülmények
A budai türkiz mázas edények nagyméretű táro-
lóedények voltak, melyekben valamilyen áru, pl.
aszalt gyümölcs97 érkezett a budai pasák palotá-
jába. Az utolsó budai pasa korábban Egyiptomban
és Szíriában töltött be hivatalt, így feltételezhetjük,
hogy ezek a keleti édességek ezért szerepeltek az
asztalán. A magyarországi emlékanyagban Budán
kívül hiányzik ez a típusú edény, így mindenképp
arra kell gondolnunk, hogy vagy a benne érkező
vagy a benne tárolt áru volt nagyon ritka, vagy
maga az edény is értéket képviselt éppen ezért
csak a budai pasa engedhette meg magának.

A szeladonok igen kedveltek voltak az oszmán
szultáni udvarban, közel ezer darab 13–15. századi
szeladon tárgyat őriz a Topkapi Saray Múzeum
gyűjteménye. A szultánok étkezéséhez, fogadások
során használták az asztali edényeket. 98 Mivel a
szultáni udvar példaként szolgált a tartományi elit
számára, így bizonyosan a szultáni asztali szoká-
sok, étkezések is hatottak a beglerbégek udvarára.
A szeladon presztizse mindenképp nagy lehetett.
Ezek azonban olyan dísztárgyak, melyeket az új
hivatali helyükre magukkal vitték tulajdonosaik.
Erre utalnak a BTM gyűjteményében őrzött türkiz
mázas töredékek.

Összefoglalva tehát a budai edények világos zöl-
des kék színe és a kannelúrás díszítése leginkább a
szeladonokkal mutat rokonságot. Anyaga és máza
lényegesen rosszabb minőségű, de jellegében sze-
ladon utánzatnak tarthatjuk. A korszakban ilyen
edényeket Irán területén gyártottak, és a 17. század
második felében éppen béke honolt az Oszmán és
a Szafavida birodalom között.Elképzelhetőnek tar-
tom, hogy az utolsó budai pasa számára ebben ér-
kezett a Közel–Keletről valami keleti finomság...

(Papp Adrienn)
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The archaeological excavation on the site of the
Order of Our Lady of Mount Carmel in the castle
of Buda (2014–2017) allowed us to compare docu-
mented and archaeological data and to identify the
former mediaeval proprietors of lots. Fig. 2 shows
the results. Many (nearly 500 boxes of) artifacts
were unearthed. Of these, three remarkable ones
were selected in order to start processing the as-
semblage. 

The first artifact is a polished spouted jar. It was
produced by using a manual potter’s wheel. A
spout had been attached to the shoulder of the ves-
sel, before its neck was connected. The point of
connection inside of the spout was finished care-
fully. The spout is roundish; its diameter is 2.3 cm;
the thickness of its wall is 4–5 mm; its length is 8.5
cm. Special feature of the spouted jar: its upper
part is a separately shaped smaller vessel attached;
the bottom of this smaller vessel is at the same time
a sieve–like plate in the neck section. The spouted
jar is a bit dumpy with a fairly wide bottom. Its
body is short compared with its mouth. A potter’s
mark has been identified on its bottom. Its surface
was polished vertically by pebbles in dense rows
after connecting its neck and body, thereby giving
it a bright exterior surface. According to analogies,
this spouted jar fits the pottery making trend of the
12th to 13th centuries. Archaeological excavations
unearthed more than one hundred polished
sherds.

The second artifact is a spur. It is cup–shaped,
and fish scale adorned copper plates are mounted
onto the outer sides of its arms. There are three
small size punctures to which the leather band was
attached. Its neck is long and stands upward. A
copper plate partly decorated with fish scale pat-
terns around; its other half streaked crosswisely
and again decorated with fish scale pattern on its
end is mounted onto the neck of the spur. The
cross section of it is rectangular; its thickness
varies. This type of cup–shaped, long–necked spur
is typical of Central Europe. It was especially made
in Poland and Bohemia and dates to the correspon-

ding period of the one found in Buda (turn of the
15th and 16th centuries). This type of spur was
mainly owned by aristocrats and only a few of
those lower in rank. There is a good reason to as-
sume that the decorated spur found in the com-
pound of the Order of Our Lady of Mount Carmel
in Buda was owned by a high–ranking, possibly
royal proprietor. Both its design and decoration
seems to verify this theory. As regards the makers
of this artifact, the names of craftsmen Balázs and
Pál, who worked at the end of the 1400s, can be re-
ferred to. They both may have worked on the
king’s order, as a result of the proximity of the
royal castle. Given the features, distribution and
chronological dating options of this type of spur,
we may assume that it was a fashionable type, be-
cause spur types worn by King Casimir III the
Great of Poland, King Charles of Sweden and King
Louis II of Hungary were sooner or later witnessed
worn by their knights and figures of saints de-
picted by painters. 

The third artifact is a turquoise glazed storage
jar. It is a tall and slender vessel; its body widens in
the central section just over its base. Its neck is short
after which comes its transversely cut everted rim.
The upper section of the body is decorated with
transverse channeling which is terminated by a rib
at the stem of the neck. The vessel is glazed with
turquoise green glaze of roseate material bright on
the exterior. The base of the vessel was also glazed,
while its interior side was not. Glazing is identified
on the internal side of the rim. Its material is con-
siderably thick and heavy. Its weight is 3 kg. De-
spite its material and glazing of worse quality, its
light greenish blue color and channeled decoration
indicates its relationship with celadon mostly. In
general, it can be considered a celadon replica. In
that period, such vessels were produced in the ter-
ritory of Iran. There was truce in the Ottoman–
Safavid Wars in the second half of the 17th century,
so theoretically some sort of oriental delicacy may
have been transported in this vessel from the Near
East to the last Pasha of Buda.
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THREE PERIOD – THREE ARTIFACTS
Three extraordinary artifacts from the excavation

of the Karmelite monastery in Buda castle
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1. kép Az ásatás helyszínrajza, Bp. I. Színház utca 1-11, felmérést készítette: Viemann Zsolt és Kevevári Zsolt 
Fig. 1. The plan of the excavtion. Bp. I. Színház street 1-11, made by Zsolt Viemann and Zsolt Kevevári
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2. kép A középkori telekosztás rekonstrukciója, a felmérést készített: Viemann Zsolt és Kevevári Zsolt
Fig. 2. The identifing of the former medieval proprietors. The plan is made by Zsolt Viemann and Zsolt Kevevári 
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3. kép Az SE 2041-es számú gödörkomplexum felszínrajza, rajz: Tóth Balázs, Hegyi Borbála, Mag Hella, Hergovits András
Fif. 3. The drawing of the SE 2041, drawn by: Balázs Tóth, Borbála Hegyi, Hella Mag, András Hergovits

4. kép A 12-13. századi polírozott kerámia magyarországi lelőhelyei
Fig. 4. Sites where polished ceramics were found from the 12-13th centuries in Hungary
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5. kép A Budán felszínre került polírozott kiöntőcsöves kancsó (BTM KO 2017.1.1115.) rajza. Rajz: Falchetto Alfred
Fig. 5. The drawing of the poulished jar excavated in Buda (inv. no. BTM KO 2017.1.1115) Drawn by Alfred Falchetto 
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6. kép A Budán felszínre került polírozott kiöntőcsöves kancsó (BTM KO 2017.1.1115.) rajza. Rajz: Falchetto Alfred
Fig. 6. The drawing of the poulished jar excavated in Buda (inv. no. BTM KO 2017.1.1115) Drawn by Alfred Falchetto 
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7. kép A Budán felszínre került polírozott kiöntőcsöves kancsó (BTM KO 2017.1.1115.) képe, fotó: Tihanyi Bence
Fig. 7. The photo of the poulished jar excavated in Buda (inv. no. BTM KO 2017.1.1115), photo by Bence Tihanyi 
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8. kép A Budán felszínre került polírozott kiöntőcsöves kancsó (BTM KO 2017.1.1115.) képe, fotó: Tihanyi Bence
Fig. 8. The photo of the poulished jar excavated in Buda (inv. no. BTM KO 2017.1.1115), photo by Bence Tihanyi
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9. kép A Budán felszínre került polírozott kiöntőcsöves kancsó (BTM KO 2017.1.1115.) kiöntőcsövének részletfotói,
fotó: Tihanyi Bence
Fig. 9. The photo of the spout of the poulished jar excavated in Buda (inv. no. BTM KO 2017.1.1115),
photo by Bence Tihanyi
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10. kép A Budán felszínre került polírozott kiöntőcsöves kancsó (BTM KO 2017.1.1115.) fülének részletfotói,
fotó: Tihanyi Bence
Fig. 10. The photo of the poulished jar excavated in Buda (inv. no. BTM KO 2017.1.1115), photo by Bence Tihanyi 
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11. kép További polírozott töredékek a Bp. I. Színház utca 1-11. feltárásából, fotó: Szigeti Judit
Fig. 11. Fragments of other poulished jars excavated in the site of Bp. I. Színház street 1-11., photo by Judit Szigeti 
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12. kép Az SE 312-es gödör felszín- és metszetrajza. Rajz: Székely Anna, Hergovits András
Fig. 12. The drawings of the pit number SE 312 Drawn by Anna Székely, András Hergovits 



217

HÁROM KORSZAK – HÁROM LELET

13. kép A Bp. I. Színház utca 1-11. feltárás során felszínre került sarkantyúk. 1. ltsz. BTM KO 2017.125.261.1, fotó:
Tihanyi Bence, 2. ltsz. BTM KO 2017.125.261.1 részletfotója, fotó: Tihanyi Bence, 3. ltsz. BTM KO 2017.125.261.1 rajza,
rajz: Falchetto Alfred, 4. A ltsz. BTM KO 2017.125.261.1 tárgyról készült másolat. A másolatot készítette: Lukács Balázs,
fotó: Horváth Viktória
Fig. 13. Spurs excavated at the site Bp. I. Színház street 1-11. 1. Inv.no. BTM KO 2017.125.261.1, photo by Bence Tihanyi,
2. Inv.no. BTM KO 2017.125.261.1, photo by Bence Tihanyi, 3. drawing of the spur inv.no. BTM KO 2017.125.261.1,
drawn by Alfred Falchetto, 4. Replica of the spur, Inv.no. BTM KO 2017.125.261.1. The replica was made by Balázs
Lukács, photo by Viktória Horváth
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14. kép A Bp. I. Színház utca 1-11. feltárás során felszínre került sarkantyúk. 1. -3. BTM KO 2017.125.262.1, 4. BTM
KO 2017.125.262.1, 5. BTM KO 2017.125.263.1., fotó: Tihanyi Bence
Fig. 14. Spurs excavated at the site Bp. I. Színház street 1-11., 1. -3. Inv.no. BTM KO 2017.125.262.1, 4. Inv. no. BTM
KO 2017.125.262.1, 5. inv.no. BTM KO 2017.125.263.1., photo by Bence Tihanyi 

15. kép A csésze formájú sarokré-
szű, hosszú, egyenes, felfelé álló
nyakú típusú sarkantyúk közép-eu-
rópai lelőhelyei:
1. Budapest, 2. Sarvaly, 2. Tótkom-
lós, 4. Puck, 5. Gdansk, 6. From -
bork, 7. Inołowodz, 8. Pukarzóv, 9.
Mierzanowice
Fig. 15. Sites of the cup-shaped
type spurs in Central-Europe.
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16. kép Az SE998-as verem felszínrajza. Rajz: Hegyi Borbála, Mag Hella, Hergovits András
Fig. 16. The plan of the pit number SE998. Drawn by Borbála Hegyi, Hella Mag, András Hergovits

17. kép Az SE998-as verem metszetrajza. Rajz: Hegyi Borbála, Hergovits András
Fig. 17. Drawing of the pit number SE998. Drawn by Borbála Hegyi, András Hergovits 
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18. kép A türkiz mázas edény (ltsz. BTM KO 2017.18.771.) képe, fotó: Tihanyi Bence
Fig. 18. Turquoise glazed jar. (inv.no. BTM KO 2017.18.771.) photo by Bence Tihanyi 
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19. kép A türkiz mázas edény (ltsz. BTM KO 2017.18.771.) rajza, rajz: Falchetto Alfred
Fig. 19. Turquoise glazed jar. (inv.no. BTM KO 2017.18.771.) drawn by Alfred Falchetto 




