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Carreau de. faience de l'époquc dc Z igmond trouvé ur Ja 
route de Hidegkút. (Mu ée de l'bi · toire rl la culturc 

\filági épílészel legkorábbi ábrázolása 
budai kályhacsempén 

s 

zázad a mag ar kerámia 
f jlőd · ének történetében ki maga ló kor
zakot j 1 nt. 

z ipari termelőerők fejlőd' e Magyar
or zágon a I . zázad közepétől kezdve 
g or ul meg. Ennek a fejlődé nek ered-
mén ei bontakoznak ki a zázadban 
a laká kultúra területén i . áro i 
k'zmű ek zárna emelkedik UJ ipar
áaak k 1 tkeznek a régi iparág kban 
a t chnika fejlődik. Középkori kerá
miánk, az utol ó évek régé zeti kutatá á
nak tanul ága zerint a fejlőd' nek 
ugyanil en hirtelen meggyor ulá áról ta
nu kodik. Ha ználati kon hai edények 
ug anúg , mint kályha zemek ' kál ha
c empék a technikai kivitelb n külön
féle ag agfaj ták fe1használá á al, fc té -
el é okfajta zíne máz alkalmazá á a1 

mulják felül a megelőző ,_kor kerám.iáját, 
formagazdag águk pedig - a dí zítő
motívumok okféle égé el i zembetűnő 
fejlőd' t mutat az előző korokéval 
zemben. 

Kályhacsempe gipsz 
rekonstrukciója. 

f1mcoeaH peKOHCTpyK-
1.{H!I neqnoro KHpnHqa. 

Reconstruction en 
gyp e d'un carreau de 
revetement de cbe
minée. 

Ré zlct a Scbedel-féle 
krónika Budát ábrá
zoló fametszetéből. 
1470 körül. 

neTaJlb -H3 rpae!Opbl 
na nepeee, 06pa3yio
meH Dylty, {lllenen
Kp0HHl'31 OK0/10 1470. 
Détail de la gravure sur 
bois de la cbronique 
Schedel, représentant 
Boda. ers 1470 en
viron. 

Óbuda nagy pec étje. 
XIV. sz. 

EonbwaH neqa·rb 
06yna. 16. ee K. 
ceau de Óbuda. XIV. 
i~cle. 
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A XV. zázad el ő felére tehető az a 
kályhac empe i , mely a magyar anyag
ban a világi építkezés motívumait el ő 
e etben ha ználja fel. Ez a típu eddig 
c ak a budai é i egrádi á atá ok lelet
anyagában fordult elő de ez ken a 
helyeken annál nag obb zámban. Vi e
grádon, a felleg árban és az ú. n. Mátyás
palotában zöld- é barná árgamáza , 

alamint mázatlan fehér kivitelben ké
zített kályhák állottak. Ilyen dí zíté ű 

c empékből - többek között - Garády 
Sándor á atá ai a Hidegkúti-úti ka tély
ból tártak fel árgamázas példányokat. 
Az utol ó év á atá a pedig a budai 
várban hozott fel zínre zöldmáza töre
dékeket. Az egyik töredék arra mutat, 
hogy ezt a kályhac empét áttört kivitel
ben is készítették. 

A c empe ké zíté i idejének korát a 
i egrá( i felleg árból való és Z igmond 

címerével ellátott darabok alapján hatá
rozhatjuk meg. Ezek az előbbi típu úak
kal telje en azono anyagból é azonos 
technikával ké zültek s lelőhelyük is 
megegyezik azokéval. A gyártás helyét 
a kivitel okféle ége rögzíti Buda, vagy 
e etleg Vi egrád területére. 

A középkori fazeka me ter ezt a 
csempét a helyi világi építé zetből vett 
formák alapján, minden bizonnyal a 
XV. században Budán álló házak, tor
nyok, váro kapuk építé zeti elemeinek 
felhasználá ával ké zíthette, mert a 
külföldi kályhacsempe-anyagban ha
sonló, vagy akár c ak rokonjellegű meg
oldá nem található ebben a korban. 
Külföldről behozott darab másolására, 
vagy külföldön Iá tott ha onló darab 
hatá ára tehát nem is gondolhatunk. 

A két legkorábbi emlék, melyek a 
budai, ill. valószínűleg az óbudai várat 
ábrázolják : Óbuda nagy pec étje, ez 
a XIV. századból zármazik és Buda 
14 70 körül ké zített fametszetű látképe, 
mely a Hartman Schedel-féle króniká
ban 1493-ban jelent meg. Mindkettőn 
vi zontlátjuk azokat az elemeket, ame
lyeket a kályhacsempén i megfigyel
hetünk : a maga nyeregtetőt, a gerincek 
arkain é a tornyokon magasbanyúló, 

gömbökben végződő dí zeket, kere zt
o ztá os négy zeglete ablakokat, kváder
kövekből rakott oromzato várfalat. 
Láthatjuk rajtuk a ké őgótiku építé zet 
ama jellemző ajáto ágát, hogy a vár
tornyok már elve ztik korábbi hadá zati 
jelentő égüket é felhasználá uk reprezen
tatív, dekoratív jellegűvé válik. 

A c empén látható ré zeket egy bi
zonyos budai házzal, toronnyal, áros
kapu al, agy akár a budai XV. zázadi 
váro kép egy bizonyos ré zletével azo
no ítani termé zete en túlzás lenne. 
A kályhacsempéknek inkább dekoratív 
hatá ra törekvő beo ztá a , egy ilyen 
kályhának a gyakorlati célt betöltő 
zerepe mellett megkívánt reprezentatív 

jellege már magában is kizárja ennek 
lehető é<rét. Az azonban aló zínűnek 
lát zik, hogy a fazeka me ter a budai 
világi építé zet XV. zázadban látható 
ré zleteinek i meretével, ezeknek fel
ha ználá ával k' zítette el megoldá ában 
egé zen új zerű é témájában el őnek 
jelentkező kályhac empéjét. Technikai 
értékei el é formabeli megoldá ával ez 
a empe eg ik jellemző tárgyi bizonyí
téka annak a f jlőd' nek, amely a feu
dáli civilizációba való átmenet korában 
leját zódott. Holl Imre. 
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