
A külsővati nemesi udvarház kályhái
majd ebbe préselte bele az agyagot. A háromszögle-
tes oromcsempe esetében három elemből építkezett. 
A tálba illesztett lapot késsel metszette ki, majd a meg-
formázott lovagfejet hozzáragasztotta. A sarokcsempék 
esetében egész és fél tálak váltakoztak üres, mérműves 
és különböző figurális 
verziókban. Az össze-
épített és kiszárított 
csempéket végül ki-
égette. Mindkét kályha 
domináns színe a vörös 
tónusú okkersárga volt, 
amelynek fugáit a  fel-
építést követően ha-
sonló színűre festették.

Miután a  kályha-
csempéken V. László és 
Hunyadi Mátyás 1452–
1463 között használt 
címerei és az utóbbi 
által használt heraldi-
kai elemek (pl. kettős 
farkú = cseh oroszlán?) 
is láthatók, ezért azt 
feltételeztük, hogy az 
udvarház egy a Hunya-
diak udvarában fontos 
szerepet betöltő famí-
liáé lehetett. Nagyon 
úgy tűnik , hogy ez 
a Vathy család lehetett. 
Közülük Vathy Mihály 
Hunyadi János famili-
árisa volt, aki tőle a tö-
rök elleni harcokban 
mutatott bátorságáért 
több Veszprém megyei 
birtokot is kapott. Egy, 
a Vathy családhoz kap-
csolható oklevél 1488-
ban éppen Nagyváton 
kelt. Talán éppen a feltárt kályhákkal felszerelt udvar-
házban? Mihály testvére, László 1453-tól a kancellária 
protonótáriusa [első jegyzője – a szerk.], fia, Kelemen 
pedig Mátyás király kancelláriai jegyzője volt. Kelemen 
1456-ban és 1469-ben szerzett javadalmakat. A család-
nak 1495-ben – Veszprém megyei birtokaikon – magva 

szakadt. A kályhákat tehát legkorábban (!) 1452 és 1463 
között, de legkésőbb 1495-ig készíthették, hiszen ezt 
követően már nem volt semmilyen aktualitásuk.

A külsővati kályhák egyébként az úgynevezett nyu-
gat- dunántúli  vagy 
másként „oroszlános” 
/ népies körbe sorol-
hatók, amelyek egyes 
elemeit pl. a Veszprém 
megyei  Csepelyen, 
Sarvalyon, Sümegen, 
N a g y v á z s o n y b a n , 
Veszprémben, vala-
mint a  Vas megyei 
Pápócon, Szombathe-
lyen és Vasvárott, to-
vábbá Zalaegerszegen 
találta meg 1989-ben 
lezárt feldolgozásun-
kig a régészeti kutatás.

A külsővati leletek 
mindenesetre a  du-
nántúli kályhák év-
százados folyamatos 
használatát igazolják. 
Egyúttal kitűnő pél-
dáját adják a régészet 
é s  a   n é p r aj z t u d o -
m á ny  e r e d m é ny e s 
együttműködésének 
is. A  „hagyományos” 
néprajzi-régészeti fel-
dolgozással párhuza-
mosan ugyanak kor 
megkezdtük a kályha-
csempék kerámiaanya-
gának természettudo-
mányos (petrográfiai) 
vizsgálatát is, amellyel 
a  gyártó műhely/mű-

helyek kérdését szerettük volna tisztázni. Ezek révén 
azonban világossá vált: csak több lelőhely anyagára ki-
terjedő, nagy sorozatok mérése hozhat igazán ered-
ményt… E kérdések így viszont máig lezáratlanok.

C C C

Díszített kályhacsempe töredéke

Épen megmaradt kályhaszemek a feltárásról
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Megtalálhatták a
mohácsi csata helyszínét

Bácsmegi Gábor
Rövid hírek a világból

Maja király szobra
M e x i k ó i 

r é g é s z e k 
Palenquében rábukkantak a le-

gendás maja király, Pakal, teljes nevén K’inich 
Janaab’ Pakal (Kr. u. 603–683) portréjára. Az élet-

nagyságú, gipszből készült fej a királyt idősebb 
korában ábrázolja. A leletre egy oltár mellett találtak rá, 

ahol a szobron kívül állatcsontokat, agyagplasztikákat és 
edénytöredékeket is feltártak. Palenque Pakal uralko-

dása alatt élte fénykorát, majd 835-ben elnéptele-
nedett, és lassan birtokba vette az őserdő. 1987 

óta az UNESCO világörökségének része, 
bár a város nagy része még 

feltáratlan.

Újabb hatalmas lé-
péssel kerültünk közelebb 

a mohácsi csatatér beazonosításához. 
Fémkeresős kutatók és régészek együttmű-
ködésével évek óta folynak kutatások az egykori 
csatatér környékén. Az idei évben úgy tűnik, hogy 
sikerült beazonosítani az ütközet leírásában említett 
egyik falut, Földvárt. Az új eredmények szerint Majs 
község mellett állhatott a középkorban Földvár, 
illetve az is kiderült, hogy a Borza-patak mai 
medre nem egyezik meg a középkorival, 

valamint jóval szélesebb is volt 
akkoriban.

Újabb szfi nx
 Egyiptomban

Vízelveze-
tési munkálatok 

közben Asszuán városában egy 
újabb, mészkőből készült szobrot talál-
tak. A lelet a Kom Ombo templomnál került 
elő, mely a Ptolemaiosz-korban készülhetett 
(Kr. e. 320–30). Az idei évben ez már a második ilyen 
szoborlelet, ugyanis útépítés közben találtak egy 4000 
éves darabot Karnak és Luxor között is. A szfi nxek 
az ókori Egyiptomban az erő és a hatalom meg-
testesülései voltak, leghíresebb példányuk 

a kb. 4500 éves, 70 méter hosszú és 20 
méter magas gízai Nagy 

Szfi nx.

Mizújs?
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Az eddigi
legidősebb bronzplasztika

2017-ben a  Bi-
el-tó környékén (Svájc) 

fémkeresőzés során egy bronzból ké-
szült kezet és emberi csontokat találtak. Másnap 

értesítették a hatóságokat, de a feltárást csak az idei 
évben tudták elkezdeni. Sajnos addigra megbolygatták 

a lelőhelyet. Az ásatás során azonban sikerült azonosítani 
egy férfi sírt, melyhez a lelet tartozott. A sírban megtalálták 

a bronzkéz egyik ujját és a díszítésként szolgáló aranyle-
mezeket is. A ritka lelet kb. 3500 éve készülhetett, így 

eddig ez a legidősebb bronzplasztika. Valószínű-
leg művégtagként vagy valamilyen rituáléhoz 

használhatták ezt a bronzból ké-
szült kezet.

Újabb 
harci kocsi 

Yorkshire-ban

P o c k l i n g t o n b a n 
(Anglia) egy építkezésen egy 

újabb harci szekér maradványai kerültek 
elő. A Kr. e. 800 körüli, vaskori lelet mellett 
állati és emberi maradványokat találtak. A kö-
zelben korábban már feltártak egy teljes kocsit és 
a hozzá tartozó lovakat, amik azonban igen rit-
ka leletnek számítanak. A lelőhelyen további 
vaskori temetkezések is előkerültek, köztük 
egy harcos sírja is, amelyben kardot és 

lándzsahegyeket is találtak 
a régészek.

Savaria római emlékei
Az idei évben 

is folytatódott Szom-
bathely római kori emlékeinek fel-

tárása. A  korábban megtalált helytartói 
palota aulájának 2 építési periódusát lehetett 
azonosítani, ez egy hatalmas épület lehetett. 
Körülötte padlófűtéssel rendelkező épületeket 
emeltek, melyekhez a  vizet a  Kőszegi-hegység-
ből nyerhették. Valószínűleg sikerült megtalál-
ni a római kori hivatali épületekhez tartozó 
fürdő maradványait is. A rómaiak a 430–

450-es években hagyhatták 
el Savariát.

Rövid hírek a világból
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Kővel a szájában temették el

Feltárták a Csörsz-árok 
egy szakaszát

Újabb szenzációs 
falfestmények Pompejiből

Pompeji 
r o m j a i  m é g 

mindig tudnak meglepetést 
okozni a régészeknek. Nemrégiben egy 

újabb római ház romjainak feltárását végezték, 
el, és az épülethez tartozó házi szentély falain szí-

nes, gazdag falfestményeket találtak. A ház őrzőinek 
vagyis a lareseknek felajánlott helyiségben áldozato-

kat mutattak be és imádkoztak. A falakon kígyók, 
pávák, vadkannal küzdő állatalak, madarak és 

félig ember, félig kutya alak látható. A park 
igazgatója szerint „egy csodálatos és 

titokzatos termet” ta-
láltak.

Az olaszor-
szági Lugnanóban, 

egy Kr. u. 400 körüli temető fel-
tárásának kezdetén máris egy különleges 
sírt találtak amerikai régészek. Egy 10 év körüli 
gyermeket egy, a szájába helyezett kővel temettek 
el. Az ilyen temetkezések rendellenesnek és ritkának 
számítanak, bármilyen korszakból is kerülnek elő. 
A kutatók értelmezése szerint a gyermek valamilyen 
komolyabb betegségben, valószínűleg maláriában 
hunyt el, és a hozzátartozók így szerették volna 
biztosítani, hogy a kór ne jöhessen vissza, 

és ne szedhessen újabb ál-
dozatokat.

A Déri Múzeum 
régészei nemrégiben 

feltárták a Csörsz- vagy Ördögároknak 
nevezett védelmi vonalnak az M4-es autópá-
lya nyomvonalába eső részletét. A valószínűleg 
a Kr. u. 4. században, római mérnökök segítségével 
épült védműrendszer nemcsak az itt élő szarmata 
törzseknek nyújtott védelmet, hanem Pannonia 
provincia előretolt védvonala is lehetett. Az egy-
kori árok 2-3 méter mély és 4-5 méter széles 
lehetett, az alján kihegyezett fakarók álltak, 

az árokból kitermelt földből pedig 
sáncot építettek.

Rövid hírek a világból
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