
Kondorosy Szabolcs

eLveSzeTT pipák
RóMeR FLóRiS nAgYváRAdi áSATáSánAk LeLeTei

cseréppipák az iparművészeti Múzeumban

Levárdy Ferenc adott hírt elsőként több cseréppipáról, melyeket az Iparművészeti
Múzeumban őriznek, s nyomukra itt, e mégiscsak váratlan helyen minden bizonnyal pi-
pák után való elkötelezett kutatásai nyomán jutott. (Levárdy 1994, 93., 96.) Szavai sze-
rint ezek nagyváradi példányok, melyek Bunyitay Vince gyűjtéséből kerültek a gyűjte-
ménybe. A leltárkönyvben ajándékozóként feltüntetett Bunyitay Vince 1879-től Váradon
élt, mint közismert egyháztörténész, majd kanonok — nyilván innen adódott a pipák
előkerülési helyére vonatkozó következtetés. Ezt a valószínű feltevést ismételte meg a
2001-es pipakiállítás kísérőkötetében megjelent tanulmány. (Tomka 2000, 127–128.)

A gyűjteményben őrzött pipák körül felmerülő kérdések azonban ennél jóval ösz-
szetettebbek. Legtöbbjükhöz semmiféle adat, Bunyitay neve sem  kapcsolódott, így fe-
leletre várt az is, hogy egy lelőhelyről származnak-e? utal-e (még) valami eredetükre?
Hogyan kerültek Bunyitay tulajdonába? Ezek megválaszolásából s a pipák ismerteté-
séből összegzés született s már közlésre befogadták (Kondorosy, megjelenés alatt), ami-
kor egy rég keresett — még csak nem is szakirodalmi — forrás kivezetni látszott az egyre
bizonyosabb, de mégiscsak valószínű feltevések köréből. Ez figyelmem az 1883-as
nagyváradi ásatásra terelte.1

Az 1883-as nagyváradi ásatás

A nagyváradi várban „a katonai laktanya [...] tág, öt oldalú udvart fog körül. E lak-
tanyának nyugati szárnyát, megviselt állapota miatt, földig le kellett bontani, és midőn
új fölépítése végett új alapzatot ástak” 1881-ben, találtak rá 2,6 méter mélységben egy
templom nyugati homlokzatának maradványára. A bejelentést követően azonnali in-
tézkedés, kiszállás, felmérés következett, s minthogy a bemutatott felmérési rajzok alá-
támasztani látszottak, hogy a rég keresett középkori Szent László székesegyházra buk-
kantak, negyednapon „a nm. minister úr, ugyan az nap a közös hadügyministerhez
táviratot menesztett, melyben kéri, hogy a laktanya további építkezése beállíttassék és
az ásatások az igen tág udvaron, hová a templom terjed, engedtessenek meg”. (Henszl-
mann 1881, XXVIII–XXIX.) A katonaság képviselőivel létrehozott bizottság megállapo-
dott a következő évi feltárásról. A szükséges anyagi fedezet biztosítását, minthogy a Mű-
emlékek Országos Bizottsága (MOB) erre nem lévén képes, a nagyváradi püspökség és
a káptalan vállalta megosztva magára. E döntéshez az ősi szentegyház iránti tisztele-
ten túl jelentősen hozzájárulhattak a káptalan történész tagjai, Rómer Flóris és Bunyi-
tay Vince. Ennek következtében a káptalan jelölhette ki az ásatás vezetőjét, Rómer Fló-
rist, aki a magyar régészet szaktekintélye, s emellett a káptalan és a MOB tagja is volt.
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A feltárás a tervek ellenére a következő évben nem kezdődött el, mivel a ka-
szárnya egy szárnyának építése nem haladt megfelelően, s az anyag az ásatásra ki-
jelölt területen feküdt (meszesgödrök, gerendák leásva a fal hosszában). ugyanígy
tovább halasztódott 1883 tavaszán az alvállalkozók hanyagsága miatt, majd az au-
gusztus végi – szeptember eleji hadgyakorlat okán.

Az ásatás végül 1883. szeptember 26-án vette kezdetét, az 1881-ben tervezetthez
képest kisebb területen. A régi székesegyház teljes feltárása nem volt lehetséges, mert
a vár kútja a szentély területére esett, s annak esetleges sérülését elkerülendő a kör-
nyékén a katonai parancsnokság nem engedélyezte a földmunkákat. (Rómer 1883)

A kijelölt területet Rómer négy osztályra (szelvényre) osztotta. Szakmai körök-
ben és a közvéleményben is felfokozott várakozások éltek egyik legjelentősebb kö-
zépkori székesegyházunk megtalálása s a várható leletek kapcsán. Ezek azonban
csak részben teljesültek annak későbbi időkben bekövetkezett széthordása és feldú-
lása miatt. Rómer az ásatási jelentés első részét az Archeológiai Értesítőben még az
évben közzétette. Ebben az előzményekre is kitérve, a szeptember 26-tól 29-ig terjedő
pár napról számolt be, s hangsúlyosan az előkerült sírköveket mutatta be és értékelte.
A folytatást a II. közlésben ígérte. Erre azonban a haláláig hátralévő hat évben nem
került sor. Ennek oka csak részben lehet az, hogy az ásatás kívánt folytatására addig
nem nyílt mód. (Csak közel 20 év múltán, 1912-re hárult el a kút jelentette akadály
— a víz bevezetésével — s ekkor történt meg a szentély feltárása.)

Az 1883-as ásatásról így mindmáig nem jelent meg teljes beszámoló. Rómer
Flóris azonban több feljegyzést készített. Egyfelől naplót vezetett az ásatásról,
melyben röviden a munka mindennapjait, a technikai nehézségeket, a főbb vagy jel-
lemző leleteket, a kövek feliratát, vendégeket stb. jegyezte föl, s szokása szerint kis
vázlatokkal kísérte.2 A napló sorait Rómer utóbb szakaszonként áthúzta, így tett
csaknem az egész szöveggel. Valószínűleg ekképp jelezte magának, hogy valamely
végső(?) összegzés megírásakor mindent figyelembe vett-e. Ilyen összefoglaló pe-
dig több is született. Az ásatás befejezése után pár nappal, 1883. november 11-én
írt egy beszámolót, mely éppen az első jelentést követő időszak leírását tartal-
mazza.3 Hogy ez az összeszedett, mi több, igen jó stílusban fogalmazott írása elju-
tott-e az Archeológiai Értesítő akkori szerkesztőjéhez, Hampel Józsefhez, nem
tudni. Készült az ásatásról egy végjelentés 1883. november 25-én a „káptalan le-
véltára számára”.4 A legteljesebb beszámolót pedig, mely e végjelentést és egyéb do-
kumentációt is magában foglal, a nagyváradi állami levéltár őrzi. (Balogh 1982 II.,
287.) De került nagyváradi ásatásra vonatkozó Rómer-feljegyzés a Műemlékek Or-
szágos Bizottságához (majd jogutódjához) is. (Kerny 1991, 106.)

Mégsem tették közzé a nagyváradi vár feltárására vonatkozó források között e
hiányzó ásatási beszámoló egyik formáját sem, mondván: „az 1883-as ásatásra vo-
natkozó feljegyzések jórésze ugyanis is megjelent”. (Kerny 1989, 195.) Ám a hivat-
kozott Rómer cikkek korántsem tartalmazzák a kéziratban hallgató jegyzetek szá-
mos elemét. Legszembeszökőbben a leletek ismertetése hiányzik (a megbecsült
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kőemlékek kivételével), annál is inkább, mivel ezeket — pontosabban a közülük em-
lítésre és így néhány rajzuk közlésére méltónak tartott kályhafiókokat — mindmáig
elveszettnek tekintik. (Balogh 1982 II., 330., 67.)

A leletek 

Jóval nagyobb figyelem és megbecsülés övezte a leleteket a maga korában. „A
nagyváradi várban mult évben eszközlött ásatásoknál oly diszes kályhadarabok ve-
tődtek fel, melyek a legszebb magyar motívumokat tüntetik elő igen élénk színek-
ben és diszes mázzal, melyekről az arany és ezüst fénye sem hiányzik. E kályhatö-
redékek, valamint az azokkal együtt talált igen diszes török pipák, melyekből az
ásatást eszközlött Rómer Flóris apátkanonok urnál egész gyűjtemény van összeál-
lítva, nyilvános tanúságot tesznek arról, mily magas emelkedést nyert volt a magyar
agyagműipar a XVII. század derekán.” (P. Szathmáry 1885, 45–46.)

Természetesen e közismerethez Rómernek a leletek iránti értő megbecsülése veze-
tett, mely e híradásból is kiviláglik. Erről máig ható bizonysággal és legkézzelfoghatób-
ban az előkerült tárgyakról készített vázlatai tanúskodnak, melyek pipákat, cserépzsin-
delyeket, téglákat, kályhafiókokat, cserepeket, üvegeket, vasakat, bronzokat és érmeket
ábrázolnak. A vázlatok jelentős része nem utólag készült, hanem már az ásatás napjaiban.

A leletek legnépesebb csoportja a cseréppipáké. Rómer finom régészeti érzékét, ko-
rát messze meghaladó széles látókörét jellemzi, hogy már 1871-ben így ír: „[A régi pi-
pákkal] sok tréfát űztek az archaeologia gúnyolói, és csakugyan valami igen nagyot vél-
nek tudományunkon sújtani, ha holmi nagy és régi idomtalan kazánokat Atila vagy
Tuhutum pipájának csúfolnak [...] Curiosum gyanánt mellékelünk egy régi pipát, mely-
nek eredetije egyik angol muzeumban őriztetik, hozzátévén azt, hogy saját muzeumunk
is bír már több, kétségkívül régi pipával, melyeknek gyűjtésére barátinkat figyelmeztet-
jük és fölkérjük.” (Rómer 1871, 212.) Hogy a fölhívásnak volt-e eredménye, nem tudjuk,
de pl. a szegedi vár 1882-es bontása során 25 cseréppipa került a város múzeumába,
(Kondorosy 2008, 331), miközben ez egy évszázad múltán már és még nem természe-
tes. Sajátos módon a pipák iránti megkülönböztetett figyelem és gyűjtés (mely más le-
leteknek rég kijár) máig az értő régészeti munka fokmérője. Az ásatásokon előkerülő pi-
pák sajnos napjainkban is jobbára mindennapos használati kerámiákkal közös
gyűjtőhálókban végzik, melyekből majdani kigyűjtésük emberpróbáló feladat lesz.

pipák az ásatási feljegyzésekben

Az ásatásról szóló, közzétett és kéziratban várakozó feljegyzések szövegében
Rómer több helyen említ pipákat: [szeptember 27.:] „Találtak 2 kaponyát, 3 pipát
1 réz darabot, 1 őz agancsot” (495. Oct. Hung., 2)5; [szeptember 28.:] „Találtak: Tö-
rök pipákat, kályhadarabokat, csont fűző, hajra kerekekkel” (495. Oct. Hung., 3)6;
[október 29.:] „2.5 méterre nézve kevés lelet, többnyire vasak, kályhafiókok, 2 pi-
padarab” (495. Oct. Hung., 18); [IV. osztály:] „temérdek sok, és igen szépen zo-
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máncozott kályhafiókot, pipa töredéket, végeiken zománcozott kerek barna színű
téglát találtak, míg a fölöbbi rétegekben ezeknek alig leltük meg nyomát is; mert
még a bombatöredékek is hiányoztak.” (1413. Quart. Hung., 22).

Perdöntőek az Iparművészeti Múzeumban őrzött anyag és a nagyváradi ásatás
pipáinak azonosításában Rómer rajzai voltak. Ezek 14 oldalra terjednek ki. (1413.
Quart. Hung. 35-48.) (1–3. kép) Olykor Rómer teljes rajzát készítette el a pipáknak,
annyira gondosan, hogy az elegendő teljes biztonsággal való azonosításukhoz. Má-
soknál csak egy jellemző részletet, motívumot vetett papírra, szöveggel kísérve, s
vannak csak pár szóval jellemzett darabok. Az is megfigyelhető, hogy a példányok
némelyike többször jelenik meg, tehát Rómer ásatás közben is készített róluk rajzot,
s csoportosításuknál ismét megjelenítette vagy leírta ezeket. E csoportosítást szük-
ség esetén többször is elvégezte. így például a „zománczosok” első gyűjtőlapján hat,
második említésüknél 11, végső összegzésükkor 21+1 pipa szerepel. A csoportosítás
a mázon kívül az alapanyag színe szerint történt, illetve egy esetben egy típust kü-
lön összegzett (arab feliratos, ma: hajóorros típus). Több típust felismert, s ezeknek
összesített számát adta meg (ma: gömbös rozettás típus, fenyőágas típus).

A gyűjteményi és az ásatási anyagból a rajzok alapján 39 példányt lehetett egye-
dileg azonosítani. További 18 példány a pipák nagyobb hányadán máig megőrző-
dött egykorú cédula alapján köthető egyértelműen az 1883-as feltáráshoz. E felkö-
tött cédulák tartalma Rómer feljegyzései alapján értelmezhető: az előkerülés
osztályának (szelvényének) számát és mélységadatát hordozza (pl.: III. o. 2. m.).
Ilyennel rendelkezik a rajzokból azonosított 39 példány közül is 18. További hat pél-
dány a csoportosításokba tartozik (pár szóval körülírt leírásnak megfelel). A gyűj-
teményben őrzött 68 pipa közül így 63 azonosítható. A további öt darab XIX. szá-
zadi, s ezek valószínűleg más úton kerültek a múzeumba.

Eszerint a nagyváradi régi Szent László székesegyház területén 1883-ban elő-
került pipák Rómer Flóris halála (1889) után kanonoktársa, Bunyitay Vince egy-
háztörténész kezelésébe mentek át. Ezért valószínűleg 1889 és 1915 (Bunyitay Vince
halála) jutottak az Iparművészeti Múzeumba. Itt a pipák csekély részét Bunyitay
ajándékaként leltározták (ezekről sajnos eltávolították az ásatáson kapott, az elő-
kerülés adatait tartalmazó cédulát), de igazi eredetüket már ekkor sem tudták/jegy-
ezték föl. így az is elképzelhető, hogy Bunyitay halála után kerültek Budapestre, de
mindenképp Nagyvárad elszakítása előtt. A többi pipa cédulával, vagy azt is el-
vesztve egy évszázadra szem elől veszett.

Az elveszett pipák

Rómer részletes rajzai és alapos feljegyzései alapján kétségtelen, hogy nem
mindegyik pipa maradt meg napjainkig e gyűjteményben. Egykori átvételi jegyző-
könyv vagy hasonló feljegyzés híján nem deríthető ki, hogy mind átkerültek-e az
Iparművészeti Múzeumba.7
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1. kép
Cseréppipák leírása és rajzai Rómer Flóris nagyváradi ásatási beszámolójából 

A 6. és 9. kivételével elvesztek. A 3. és 5. pipa valószínűleg a fehér, csillagos típusba tartozik. 
A 10. pipa a hajóorros típus darabja. 

(OSzK Kézirattár 1413. Quart. Hung) 
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2. kép
Cseréppipák rajzai Rómer Flóris nagyváradi ásatási beszámolójából 

Mind ismeretlen forma. A 3. pipa talán XIX. századi. Mára mind eltűntek.
(OSzK Kézirattár 1413. Quart. Hung) 
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3. kép
Cseréppipák leírása és rajzai Rómer Flóris nagyváradi ásatási beszámolójából 

Az utolsó pipa kivételével mára eltűntek. A 3. pipa az M1 típus tagja. 
Az 5. pipa félgömbös gerezdelt csészés forma.

(OSzK Kézirattár 1413. Quart. Hung) 



A csoportok példányszámát összegezve kereken 90 darab adódik, s Rómer Fló-
ris alaposságának ismeretében ezt  végső értékként kell elfogadni. Ez esetben viszont
a pipáknak csaknem harmada, 27 példány elkallódott az idők során. Rómer rajzos
táblái azonban kivételes lehetőséget teremtenek az eltűntek rekonstrukciójára.
Ezekre alább lapszámuk és azon belüli sorrendjük szerint utalok.

Legkönnyebb esetet azok jelentik, melyekről teljes ábrázolás maradt fent. Ezekből
14 található. Közülük a többség egyedi példánynak tetszik (2. kép), de vannak azono-
sítható típusúak. így a hajóorros típusba sorolható töredék (1. kép (42)/10), mely a fe-
hér alapanyagú pipák közé sorolva bukkan föl („nyaka nyolcszögletu”, „török.”, „III. o.
2 mét.”), s melynek öt további példánya került elő az ásatáson. Vannak olyanok, melyek
leírásuk, esetleg részletrajzuk alapján nagy valószínűséggel megfelelői ismert alakok-
nak. A gömbös rozettás típusnak szokatlan, vöröses anyagú formája lehet a hatszirmú
rozettával díszített, „8 águ, leveles nyaku” példány (44/2). A fehér csillagos típushoz va-
lószínűleg két példány is sorolható. Az egyik „kerekded”, díszítése (feltehetően a fej ol-
dalán) négy kis virág, négyzetes elrendezésben, meg két pontsor (fogaskerék) (1. kép
(42)/3). A másik egy tagolatlan nyaktöredék, dereka felé szűkülő nyakkal, két-három
fogaskerék vonallal (1. kép (42)/5). Jól azonosítható az M1 tömegtípus három tagja. Az
egyik fekete színű, „kerek nyak”-a van, s kéményét jobboldalt domború pontrozetta dí-
szíti (3. kép (45)/3). Két másik a megszokott „vörös, fénytelen” alapanyagból áll, s fő
díszítése „nyakán 3 sor ···”, azaz fogaskerék vonal (46/2).

Mindezen azonosítható példányok alaposan kibővítik az eddig ismert nagyvá-
radi székesegyházbeli pipák körét, s árnyalják a belőlük adódó értékeléseket. (Kon-
dorosy, megjelenés alatt)

Végül vannak a hosszabb-rövidebb leírással jellemzett példányok, melyek pon-
tosabb rekonstrukciója (egyelőre) bizonytalan. Ilyen például a „Fekete, alúl széles,
lapos, kerek pipa; fenekén bélyeggel szakállan buttag[?], alúl IIII huzásokkal, felül
[..] diszszel (38/3) vagy „kerek nyak, egyszerűen golyvás”(3. kép (45)/1). E nem
azonosítható pipák közé körülbelül 10 példány tartozik.

A pipák keltezése

A pipák a nagyváradi székesegyház területén kerültek napfényre. Földbekerü-
lésük körülményeit ez a helyszín alapvetően meghatározza. A székesegyház már
1600 körül részben beomolva állt. ugyanezt látta Miskolczy István 1609-ben: rom-
lásnak indult, szentélye elpusztult, tetőzete beszakadt. (Balogh 1982 II., 136-137.)
A templomot Bethlen Gábor 1618 körül lebontatta, s köréje építtette az új, ötszög-
letű belső vár(palotá)t. (Bunyitay 1880, 30.) Ez egy helyütt a templom egyik sa-
roktornyának alapjai fölé épült (ezt találták meg 1881-ben a régi szárny lebontása
után, midőn az új alapozásához fogtak volna). 

A templom területe tehát a XVII. század első évtizedeitől már deszakralizált tér-
ség, majd egyszerű udvar. Az ásatás idején a templom téglapadlóját 2,4–2,6 méter
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vastag feltöltés fedi. (Fol. Hung. 1110/VIII, 29., 37.) Ez származhat a belső vár ala-
pozási munkáiból, a székesegyház elteregetett omladékaiból, az ostromok romjai-
ból, s a későbbi időkből. A templombéli sírok nagy részét az idők során kifosztják,
a sírköveket összetörik. Ez részben a székesegyház bontásával egyidejűleg történt,
a külső védművek (várfalak) építésekor, felújításakor, amiről a várfalba épített
sírkő töredékek és a gótikus tagozatok tanúskodnak (1413. Quart. Hung., 26-30.)
E keresztényietlen, barbár tett csak felsőbb engedéllyel vagy szemet hunyás mellett
eshetett meg, az Erdélyi Fejedelemségben is lángra lobbant vallási türelmetlenség
sötétségében.8 Sírkövek felszedésére (kiásására) később is sor került, amikor a tég-
lapadlót már legalább 1 méter vastag törmelék födte (Flórenci András püspök sír-
köve 1,5 méter mélységből került elő, tehát legalább 1 méterrel eredeti szintje föl-
ött) (Fol. Hung. 1110/VIII, 29.), vagy még több, ha a követ nem húzták ki egészen
a gödörből vagy utóbb visszalökték/visszacsúszott oda. Itt valószínűleg pusztán fosz-
togatás volt a cél (a sírkövet végül újra temetkezésre használták: nyolc koponya volt
alatta). (Fol. Hung. 1110/VIII, 64.). 

Az idézett ásatási feljegyzések szerint a pipák és kályhafiókok rendszerint
együtt kerültek elő. ugyanakkor források tanúskodnak arról, hogy 1642-ben a vár-
beli építkezésekhez nagy mennyiségű kályhacsempét szállítanak Váradra. (Balogh
1982 II., 330.) Ha ezen reneszánsz kályhacsempék kerültek napfényre a székes-
egyházból, akkor szemétre kerülésük a török hódoltság előtt nem képzelhető el. Nem
került elő továbbá a templom ásatásából 1608 és 1657 közötti  pénz, míg a korábbi
századokból több is, (1413. Quart. Hung., 68–69.), s ez is azt támogatja, hogy Vá-
rad eleste (1660) előtt nem került sor a templom területének jelentős feltöltésére,
már csak azért sem, mert ez egyben az újonnan épülő várpalotát is (1620–1650-es
évek dereka) (Balogh 1982 II., 325.) temetni kezdte volna. Mindez valószínűsíti,
hogy mértékadó szintemelkedés és a török kori pipák javarészének földbekerülése
1660 után történt. Adatok szónak arról, hogy Váradon török pipákat már 1660 előtt
használtak (Emődi 1998, 31.) s Rómer pipáinak egy része is ide tartozhat – ezek a
templom padlójához közeleső példányok lehettek. 

A pipákon szereplő mélységadatok csak néhány értéket képviselnek (legszem-
beszökőbb, hogy 2 méter után 3 méter a következő), ezek egy-egy bontással átfogott
mélységtartomány alsó határértékét jelentik (az ásatás nem hatolt 3 méternél mé-
lyebbre). (Fol. Hung. 1110/VIII, 37.) A pipák túlnyomó része nagy mélységből került
elő: (1,5-) 2 méterről csaknem a fele, (2-) 3 méterről közel a negyede. (I. táblázat)
E mélységi helyzetüknek végső jelentőséget nem lehet tulajdonítani. Valószínűleg ja-
varészük valóban 1,5-3 méter közt került a feltöltésbe, s helyén maradt. Másik részük
viszont kimozdulhatott helyéből, ahol a gödörásásokkal és a török várbörtön e terü-
leten való felépítésével (Balogh 1982 I., 72.) felborult az időbelileg valamelyest ta-
golt rétegsor. Hogy melyik pipa érintetlen, melyik bolygatott, az viszont ma már meg-
állapíthatatlan. A török pipák leletsűrűsége alapján e 1,5–3 méter közti
mélységtartomány tekinthető a Várad visszavételével (1689) záródó rétegsornak.
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Emellett szól az is, hogy ebben bombákat is nagy számban találtak. Az ásatás na-
gyon gondos, a napló többször rétegeket is említ, de régészeti objektumok elkülö-
nített feltárásáról még ekkor nincsen szó, ami ilyen zaklatott területnél még fonto-
sabb lenne. így például a III. osztály pipáit mélységadataik szerint elrendezve, 3
méter mélyen és legfelül is (0,5 m) az első magyar tömegtípus (M1) példányait ta-
láljuk, ami akkor is zavarra utal, ha a típus legkésőbb a XVII. század utolsó negye-
dében megjelenik. (Kondorosy 2007, 259.) 

KÖSzÖNETNYILVÁNíTÁS

Köszönet illeti az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára vezetőjét, Földesi
Ferencet a képek közlési díjának elengedéséért.

JEGYzETEK

1 Az Arcanum Digitális Tudománytár nyújtotta a széleskörű keresés lehetőségét. Az első találat kora-
beli hírlapi tudósítás volt, s ez után könnyen adódott számos új, immár szaktudományi igényeknek is
megfelelő adat.

2 OSzK Kézirattár 495. Oct. Hung. Ezen kézirat a rajta lévő pecsét tanúsága szerint eredetileg a Magyar
Nemzeti Múzeum kézirattárában volt (1895/27 sz.).

3 OSzK Kézirattár 1413. Quart. Hung.
4 OSzK Kézirattár Fol. Hung. 1110/VIII. Ez az iratcsomó korábban szintén a Magyar Nemzeti Múze-

umban, az oklevéltárban volt: „Tom.  VIII.  A nagyváradi ásatásokra vonatkozó hivatalos iratok gyűj-
teménye  s az ásatások eredményeinek ismertetése 1882-83-ból.  Folio. 89.” (Forster 1905)

5 ugyanezt írja november 11-i beszámolójában: „Találtak koponyákat, három pipadarabot, különféle
réz-töredéket.” (Rómer 1883, XIX)

6 ugyanazon értelemben: „Találtak ismét sok alakos kályhadarabot; de semmi egészet; pipákat, köztük
arabs irásuakat is, csont-füzőt a hajtekercs összetartására, beégetett karikákkal és ponttal közepü-
kön.” (Rómer 1883, XX)

7 A gyűjtemény napjainkban is fogyatkozik: egy török pipa 2004. októberi első vizsgálódásaim és 2008
márciusa között tűnt el.

8 Nem magyarázható mindez a várbeli építkezések építőanyag igényével, mely a székesegyház lebon-
tása apológiájának egyik eleme (Balogh 1982, 79-80). Az érvelés több pontja vitatható, ám erre e
lábjegyzet aligha alkalmas hely.
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0,5 m 1 m 1,3 m 1,5 m 2 m 3 m összesen

I. osztály 1 1 2 1 5

II. osztály 1 3 5 9

III. osztály 3 1 4 1 10 3 22

IV. osztály „temérdek”

összesen 5 1 4 2 15 9 36

I. táblázat
A pipák előkerülési helye, osztálya és mélysége (37 ismert adat)
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LOST pipeS
THe FindS OF FLóRiS RóMeR’S eXcAvATiOn in nAgYváRAd

Flóris Rómer's last and extensive excavation was carried out in Nagyvárad at
the site of the on-time cathedral in 1883. The well-managed excavation fell short of
the public expectations that were connected to one of the most important medieval
Hungarian cathedrals, since only few remains survived. Even though, the unearthed
carved stones and tombstones have remained significant elements of our medieval
carved stone relics.  However, the other finds have been forgotten. Recently, some
pipes kept at the Museum of Applied Arts in Budapest have been proved to belong
to this category of finds. The key proofs were the drawings which were preserved
among Rómer's excavation records. Rómer's drawings represent the pipes in lifelike
way and they are easily identifiable. It is indicative to Rómer’s careful working method
that he fastened little cards onto each pipe with indications to the circumstances of
their finding. The original collection of finds consisted of 90 pipes, but this number
have reduced to 63 pieces by today. However, even some of the lost examples can
be described and valuated well and they can even be typified according to Rómer’s
excellent drawings and notes. 

Szabolcs Kondorosy 
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