
KÖZÉPKOR I  DESZTILLÁL Ó  KÉSZÜLÉKE K  CSERÉPBŐL  KŐSZEG  VÁRÁBA N 

Destillatio:  lepárlás,  szerves  vagy  szervetlen 
anyagok  hevítése,  forralása  során  a  gőz  felfogásá
nak  és  lehűtésének  el járása.  A  technikai  eljárás 
Keletről  ter jedt  el,  alkalmazásának  számos  terü
lete  volt  már  a  középkorban  is.  Egyik  a  fémfeldol
gozás:  az  ásványi  savak  előállítása,  aminek  külö
nösen  a  nemesfémek  elkülönítésénél,  f inomításá
nál  volt  nagy  szerepe.  A  másik,  részben  ezzel  ösz
szefüggően,  részben  eltérő  misztikus  és  filozófiai 
célok  érdekében  a  középkori  alkímia,  amely  egyik 
anyagnak  másikká  való  átalakítását  ku ta t ta.  Ez 
is  keleti  eredetű  és  Spanyolországban  már  a  12. 
sz.ban  alkímiai  kéziratot  fordítanak  arabról  la
tinra.1  (A  későantikbizánci  alkímia  középkori  ha
tása  kisebb  volt.)  A  különböző  alkimista  eljárások 
között  a  desztilláció  nagyon  fontos  helyet  foglalt 
el:  akár  salétromsav  készítése  a  cél,  akár  a  min
dent  átvál toztató  „bölcsek  kövének"  létrehozása.2 

Egy  a  14.  sz.ban  élt  f rancia  alkimista  —  egyéb
ként  ferencrendi  szerzetes  —  gyakran  lemásolt  és 
így  el ter jedt  művében  í r ja:  mindenféle  anyag,  le
gyen  az  fém  vagy  növény,  kvinteszenciáját  desz
tillálás  ú t j án  lehet  kivonni.3  Ezért  érthető,  hogy  a 
desztillálás  különböző  eszközeinek  legjobb  ábrázo
lásait  is  alkimista  kéziratokban  és könyvekben  ta
láljuk  (1,  4.  kép). 

Kevésbé  sokrétű,  de  annál  gyakorlatibb  alkal
mazási  terület  az  alkohol  fogyasztási  célra  történő 
lepárlása,  illetve  a  l ikőrök,  égettborok  készítése, 
amikor  részben  magukat  a  bor  készítésére  alkal
mas  gyümölcsöket  párol ják,  részben  más  növényi 
anyagok  lepárlásával  ezeket  ízesítik.  A  negyedik  a 
középkori  gyógyászat  területe,  melynek  két  fő  ága 
volt:  az  egyik  a  koraközépkori  kolostorok  keretein 

1 Haskins,  CH. H.,  Studies  in  the  History  of  mediae 
val  Science.  (Cambridge  1924)  12,  14,  122. 

2 A  legjobb  modern  összefoglalás:  Floss,  E.  E.— 
RoosenRunge,  H.—Schipperges,  H. —Bunts,  / / .,  Alchimia. 
(München  1970)  125,  128.  — A középkori  alkimisták  tevé
kenységét  ne  ítéljük  meg  mai  gondolkodásmódunkkal 
ellentmondásosnak:  a  középkori  ember  számára  hit,  val
lás  és  természettudomány  különbözősége,  ellentéte  még 
nem  létezett,  sőt  egymást  kiegészítette. 

3  Uo.  149 — 151.  Az  egyik  15.  sz.i  német  fordításá
ban  egy  antimonszármazék  készítésének  módját  ír ja  le; 
az  eredményként  nyert  vérvörös  folyadék  színét  a  készítő 
az  üveg  alembicum  nyakán  átnézve  lá that ja.  Ha  a  fordí
tás  megfelel  az  eredetinek,  úgy  ez  az  üveg  alembicum 
használatának  egyik  legkorábbi  középkori  leírása,  egy 
évszázaddal  megelőzve  Savonarola  alább  említésre  kerülő 
könyvét  ! 

belül  működött,  a  másik  a  városok  tevékenységé
hez  kapcsolódott.  A  gyógyításhoz  használt  orvos
ságokat  a gyógyszerészek,  apotliecariusok  készítet
ték;  termékeik  nagy  részét  a  középkorba  l  már  is
mert  gyógyfüvek  főzeteivel  vagy  lepárlásával  állí
to t ták  elő.  (Maguk  az  égettborok  is  gyógyszer
ként  szerepeltek  kezdetben.)  A  gyógyszertár  és  fü
veskert  már  a  St.  Galleni  kolostor  9.  sz.i  terv
ra jzán  is  szerepel,  de  később  a  nagyobb  városi 
gyógyszertáraknak  is  volt  füveskert jük  (2.  kép). 
Az  európai  nagyvárosokban  már  a  12 — 13.  sz.ban 
sorozatosan  tűnnek  fel  a  gyógyszertárak4  (a  mai
nál  szélesebb  körű  funkcióval),  i l letve  gyógyszeré
szek  (apotecarius,  herbator).  A  későközépkorban 
gyógyítószerek  előállítói  voltak  ezek  mellett  a  fü
vesasszonyok  is,  akik  még  a  17.  sz.ban  is  törvé
nyesen  működtek.  Egy  1519ben  megjelent  könyv, 
mely  ilyen  hasznos  tanácsadónak  készült,  címlap
képén  ilyet  mutat  desztillálás  közben  (3.  kép). 

A  városokban  működő  gyógyszertárak  kiemelkedő 
példája  a  középkori  Raguza  (Dubrovnik),  ahol  9  gyógy
szertár  volt.  Ezek  közül  a  leghíresebb  az  1317ben  alapí
to tt  ferences  kolostor  kezdettől  fogva  működő  pat ikája. 
Ez  ugyan  eredetileg  csak  a  szerzetesek  számára  létesült, 
de  rövidesen  a  polgárság  számára  is  fontossá  vált.  Az  or
vosságok  előállításához  szükséges  nagy  füveskert  a  kolos
tor  mögött  húzódik.  A  könyvtár  nagy  számban  őrzött 
a  gyógyászattal  kapcsolatos  kódexet,  inkunábulumot 
antik és középkori szerzőktől; ezek között  füveskönyveket, 
a  gyógynövények  használatának  útmutató i t.  Egy  részük 
ina  is  megvan.5 

A  meglevő  könyvek  között  látható  a  kolostorban 
az  1578ban  kiadott  „Kräuterbuch,  Kunstliche  Conter 
feytunge  der  Bäume,  Stauden  .  .  ."  (Frankfurt).  Ennek 
VT.  oldalán  két fa j ta  desztilláló  berendezés  képét  is  közli. 
Az  egyiknél  a  (fém?)  sisakból  hosszú,  többször  hajtoga
to tt  cső  nyúlik  ki  ós  fadézsában  hűti  a  gőzt;  a  másik 
készülék  rózkatlant  és  cserépsisakot  („irrdinen  Helm") 
mutat.  A  következő  oldal  szövege  már  az  égettbor  készí
téséről  szól  („Weinbrenner  kühlung,  der  Spiritus  des 
Weins."),  tehát  a  gyógyfüvek  felhasználása  és  az  alkohol 
készítése  e  könyvben  is  együtt  szerepel  ! 

A  desztillálásról  az  első  szabatos  leírás  a  14. 
sz.ban  tűnik  fel,  1500ban  Brunschwig,  1574ben 
Ereket'  már  nyomtatott  könyvben  magas  szinten 

1 Peters,  H.,  Arzt  und  Heilkunst.  (Leipzig  1900) 
11,  2 8  2 9. 

5  Vélnie,  V.,  in:  Spomeniea  650godisnjice  l jekarne 
„Mal e  Brace"  u  Dubrovniku.  (Zagreb  1968);  Kacic,  P., 
Die  Apotheke  „Mal a  Braca"  in  Dubrovnik.  Image, 
Medizinische  Bilddokumentation  Roche.  —  A  fiives
könyvről  saját adatainkat  közöljük. 
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I.  kép.  Desztillálás  üvegkészülékkel.  Müncheni  kódex, 
lő.  sz.  (Buntz  után) 

Abb.  1.  Destillation  mit  Glasgeräten.  Münchener  Kodex, 
15.  Jh.  (Nach  Buntz) 

A  kép.  Füvesasszony  deszlillálás  közben.  Strassburg, 
1519.  (Peters  után)  . 

Abb.  3. Wasserbrennerin  bei  der  Destillierung.  Straßburg, 
1519.  (Nach  Peters) 

2.  kép.  Füveskert  és  desztilláló  tűzhely,  mely  sorozatos 
lepárlásra  alkalmas.  1530  körül  (Peters  után) 

Abb.  2.  Kräutergarten  und  zur  serienmäßigen  Destilla
tion  geeigneter  Destillierherd.  Um  1530.  (Nach  Peters) 

4.  kép.  Üveg  desztilláló  készülék.  Raimundus  Lullus 
kódex,  Firenze 

Abb.  4.  Destilliergerät  aus  Glas.  Kodex  von  Raimundus 
Lullus,  Firenze 



5.  kéj).  Olvasztótégelyek  ós  üveg  retorták  alkimista  mű
helyben.  S. Brant:  Narrenschiff.  Bázel  1494 

Abb.  5.  Schmelztiegel  und  Glasretorten  in  einer  Alchi
mistenwerkstätte.  S.  Brandt:  Narrenschiff.  Basel  1494. 

tá rgya l ják .6  A  legegyszerűbb  lepárló  készülékek  3 
fő  részből  állanak:  1.  főzőfazék,  főzőkat lan  a  forra
landó  anyag  tar tására  (a  középkorban  cucurbita  el
nevezéssel,  mert  t ökhéj  alakú  edényből  fej lődött); 
2.  a  sisak  (lat.  alembicum,7  ném.  He lm);  ennek  bol
tozatos  belső  részében  a  gőz  az  edény  fa lára  csapó
dik  le,  ma jd  összegyűlik  a  fal  a l jának  visszahaj ló 
gyű j tőcsatorná jában  és  innen  a  pár lat  a  peremből 
kiáll ó  csövön  folyi k  k i ;  3.  a  gyű j tőedény,  rend
szerint  palack,  a  cső  végéhez  i l lesztve  (lat.  recep
taculum).  A  régi  gyű j teményekből  reánk  maradt 
készülékek,  ábrázolások,  15—16.  századi  leírások 
szerint  a  lepárláshoz  nagyon  sok fa j ta  alakú  szer

6 Greenaway,  F.  bevezetése  Moorhouse  11.  j.ben 
idézett  feldolgozásában. 

7  „Alembicum:  Lombik,  Égetbor  főző  üstnek 
üvege."  PárizPápai  F.,  Dictionarium.  (1767)  A  mai 
gyűj tőnév régen csak ezt  a speciális üvegedényt  jelentette, 
később  már  a  többi  üvegfaj tára  is  használják.  Arab  ere
detű. 

kezetet  használtak  fel,  amelyek  az  előbb  emlí tett 
3  fő  rész  szerepét  betöl töt ték. 

A  készülékek  anyaga  is  különböző  lehetet t: 
Michele  Savonarola  páduai  orvos  1441—1450  kö
zö tt  í rott  könyvéből  már  k i tűnik,  hogy  az  égett 
bor  (acquavite),  azaz  a  borpár lat  készítéséhez  a  ré
gebbi  metódus  szerint  bronzból  készült  főzőfaze
k at  és  ólomból  készült  kígyó  a lakú  levezető  hűtő
csövet  ( serpe.ntino  )  használ tak.  A  „modern  alki
m is ták"  azonban  e  helyett  főzőedényként  vastag
falú  üvegpalackot  a lkalmaznak,  erre  fölül  üveg 
alembicumot  (capello)  erősítenek.  Utóbbinak  liosz
szú  csöve  vezet  a  gyűj tőedénybe.  Savonarola  is  az 
üvegből  levő  készülékek  mellett  foglal  ál lást,  m int 
amelyek  „nemesebb",  a  pár la tnak  nem  ártó  el já
rást  jelentenek.8  Gasparet to,  aki  ennek  a  leírásnak 
első  kiértékelője,  úgy  véli,  hogy  az  üvegkészülé
kek  a  felsőitáliai  városokban,  főleg Velencében  ké
szültek  és  i t t  is  csak  a  15.  századtól  kezdődik  bi
zonyí tható  a lkalmazásuk.  —  Biringuccio  1540beti 
Velencében  k iadott  könyvében  a  desztil láló  készü
lékek  anyagaként  az  üveg  mellett  cserepet  vagy 
ónozott  rezet  is  említ.9  Egy  eddig  tárgykörünk 
szempont jából  észrevétlenül  maradt  fametszetes 
kép  1494ben  m ár  üveg  retortákat  ábrázol  (forraló
edény  hosszú,  legörbített  nyakkal),  cserépedény  és 
cserépolvasztótégelyek  társaságában,  mint  az  al
kimisták  jellegzetes  felszerelését  (5.  kép).  Pár iz
Pápai  E.  idézett  szótára  szerint  a  cucurbita,  tehát 
a  főzőedény  üveg  vagy  cserép  egyaránt  lehet.10 

Régészeti  leletekként  előkerült  desztil láló  ké
szülékek,  i l letve  alkatrészeik  első  közreadását  az 
angol  régészetnek  köszönhet jük.11  A  rendkívül 
nagyszámú  lelőhelyről  összegyűjtött  anyag  leg
nagyobb  része  a  15—17.  századokból  származik, 
de  néhány  lelőhely  esetéhen  13.  századi,12  i l letve 
14—15.  századi  kormeghatározásuk  is  kétségkí
vüli .  A  feldolgozás  értékét  növeli,  hogy  korábban 
az  újkori  pé ldányok  kivételével  ilyen  tárgyi  anyag 
nem  volt  ismert,  i l letve  a  megfelelő  meghatározás 
h iányában  a  régebben  előkerült  leletek  funkc ió ját 
nem  ismerték.  Ez  a  töredékes  leletek  esetében  nem 
is  csodálható,  de  akkor  is  érthető,  midőn  a  készü

8 Gasparetto,  A.,  Zwei  wenig  bekannte  Gebiete  der 
alten  venezianischen  Glasherstellung.  Glastechnische 
Berichte,  V.  Internationaler  Glaskongress,  32  (1959) 
Heft  VII I ,  39 — 42.  —  Az  első  középeurójmi  üvegalem
bicum  lelet  feldolgozása:  К.,   HollGyürky,  Forschungen 
auf  dem  Gebiete  des  mittelalterlichen  Buda:  ein  unbe
kanntes  Wohnhaus  und  der  Ursprung  eines  Destillier
kolbens.  Acta  ArchHung  (sajtó  alatt) 

9 Gasparetto,  i.  m.  43. 
10 „Cucurbita:  Üveg,  v.  tserép  edény.  Retor ta:  Le

felé  hajlott  nyakú  edény."  PárizPápai,  i.  m. 
11 Moorhouse,  S.,  Medieval  DistillingApparatus  of 

Glass  and  Pottery.  Medieval  Archaeology  16  (1972) 
79121. 

12 Moorhouse,  i.  m.  112,  Fig.  32:  4;  az  ábrázolt  fazék 
nem  13 — 14.  sz.i,  hanem  1200 — 1250  közöttre  tehető 
leletegyüttes  darabja  az ásatási  feldolgozás  szerint:  Platt, 
С .ColemanSmith,  R.,  Excavations  in  Medieval  South
ampton.  (Leicester  1975)  Vol.  2.  Nr.  347.  —  Az  it t  Nr. 
578.  alatt  közölt  14.  sz.i  fazekat  magunk  részéről  ugyan
ilyen  rendeltetésűnek  tart juk. 
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6.  kép.  Cserép  desztilláló  készülékek  Angliából,  13 — Ifi .  sz.  (Moorhouse  után) 
Abb.  6.  Destilliergeräte  aus  Keramik  aus  England,  13 — 16.  Jh.  (Nach  Moorhouse) 

léknek  egyegy  alkotórésze  külön  kerül  elő 
ahogy  ez  a  régészeti  anyagban  gyakori. 

Ŕ  felismerhetőség  legdöntőbb  jegyeit  az  alem
bicum  (sisak)  kiképzésén  lá that juk:  a  nyílásával 
lefelé  fordított  edénynek  belső  formája  a  lecsapó
dott,  felülről  lefelé  szivárgó  párlat  felfogására, 
összegyűjtésére  alkalmas  kell  legyen  és  innen  hosz
szú  kivezető  csövön  távozik.  Korai  illusztrációk 
szerint  (11 — 14.  sz.i  görög  kéziratokban)13  még 
gömbformájú  is  lehetett.  15—16.  sz.i  ábrázoláso
kon  két  fő  forma  különböztethető  meg:  az  egyik
nél  lapított  gömbformájú,  ebből  lefelé  hengeres 
vagy  tölcséres  nyak  nyúlik  ki  (ezt  húzzák  rá  az 
alsó edény  szájára).  Az  ábrázolások  és  a  leletek  bi
zonyítéka  szerint  ez  az  általános  forma,  amely 
elsősorban  üvegből  (r i tkábban  cserépből)  készült; 
valószínűleg  a  későantik  forma  továbbfejlődése,  a 
18.  sz.ban  is  kedvelt.  A  másik  forma  felfelé  he
gyesedő,  kúp  alakú  vagy  sisak  formájú,  az  első 
típus  kiálló  hengeres  nyaka  i t t  hiányzik.  A  befelé 
forduló  (belső  csatornát  alkotó)  perem  közvetle
nül  ráült  a  főzőedényre.  A  kivezető  cső  természe
tesen  mindkettőnél  megvan.  Cserépből  ez  a  típus 
volt  a  kedvelt,  az  ábrázolások  szerint  fémből  (ón, 
ónozott  réz  stb.)  is  ez  a  gyakori  forma  (16.  kép).14 

A  főzőedény  (cucurbita)  az  ábrázolások  szerint 
leggyakrabban  nagy,  gömbölyű  fenekű, széles szájú 
palack,  hosszú  nyakkal  és  minden  tagolás  nélküli 
peremmel.  Szájátmérője  a  sisak  tölcséres  nyaká
hoz  igazodik.  Ez  a  palack  alakú  forma  üvegből  és 
cserépből  egyaránt  ismert.  Másik  csoport ja  ettől 

teljesen  eltérő,  eddig  csak  cserépből  ismert:  mély 
tál  alakú,  feneke gömbszegmens  vagy  lapos.  Az  ed
digi  angliai  leletek  nagyon  eltérő  típusokat  mutat
nak.  közös  jellemzőjük  a  perem  megvastagított 
vályús  kiképzése,  mely  ál talában  a  tál  oldalán  ki
felé  áll  (6.  kép).  A  13—16.  sz.i  angliai  főzőtálak 

13 Ploss,  i.  m.  28,  36/b  rajzokon. 
14 A  lepárlósisaknak  ez  a  formája  Rosenhut  néven 

szerepel  németül.  Lásd  3.  képünket:  Peters,  i.  m.  Abb.  97 
alapján. 

7.  kép.  Cserép  desztilláló  sisak  Svájcból,  14.  sz.  eleje 
Abb.  7.  Destillierhelm  aus  Keramik  aus  der  Schweiz, 

Anfang  des  14.  Jhs 
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8.  kép.  Desztilláló  készülék  leletek.  Kőszeg,  vár,  15.  sz.  vége16.  sz.  eleje 
Abb.  8.  Destill iergerätfunde.  Kőszeg,  Burg,  Ende  des  15.,  Anfang  des  lb.  Jhs 



9.  kép.  Desztilláló  készülék  leletek  és más  mázatlan  edények.  16.  sz.  eleje.  Kószeg,  vár 
Abb.  9.  Destill iergerätfunde  und  andere  unglasierte  Gefäße. Anfang  des  16.  Jhs.  Kőszeg,  Burg 
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10.  kép.  Belül  mázas  főzőedények.  15.  sz.  vége  és  16.  sz.  eleje 
Abb.  10.  Innen  glasierte  Kochgefäße.  Ende  des  15.  und  Anfang  des  16.  Jhs 

11.  kép.  Alembicum  és  főzőedény,  16.  sz.  eleje 
Abb.  11.  Alembicum  und  Kochgefäß,  Anfang  des  16.  Jhs 

legnagyobb  része  belül  mázzal  bevont.  Moorhouse 
hangsúlyozza,  hogy  a  főzőtálak  funkciójának  fel
ismerése  nehéz,  mert  az  egykorú  angol  kerámia
formák  között  a  tálaknak  nagyon  sok  hasonló  vál
tozata  van.  Jellemzőnek  tekinthető  a  belső  máz 
és  a  perem  furcsa  formája,  moly  a  reá  illeszkedő 
sisak  peremének  csatlakozását  biztosítja. Biztos  is

mérv  (de  nem  minden  típusnál  látható),  amikor  a 
vályús  perem  egy  helyen  a  sisak  kiöntőcsöve  szá
mára szabad  helyet hagy  ki. A cserép  főzőtál egyéb
ként  a  régi  ábrázolásokon  majdnem  sohasem  sze
repel:  kiképzése  ugyanis  alkalmassá  tet te  arra, 
hogy  a  tűzhelybe  besüllyesztve  tar tsa  a  sisakot 
és  így  csak  ez  utóbbi  volt  jól  látható  (16.  kép). 
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A  leletanyagban  a  legritkábban  bizonyítható  a 
felszerelés harmadik  edénye  (gyűjtő,  szedőedény). 
Az  illusztrációk  szerint  a  gömbölyű  fenekű  kisebb
nagyobb  üvegpalackok  voltak  gyakoriak,  de  több
féle háztartási  edény  (pl.  cserépkancsó)  ugyancsak 
betölthette  ezt  a  szerepet. 

Az  egykori  eljárással még nehezebben  hozhatók 
biztos  összefüggésbe  a  további  járulékos  felszere
lések,  laboratóriumi  eszközök.  Ezek  egy  része  (pl. 
az  ábrázolásokon  gyakran  szereplő  olvasztótége
lyek,  mozsarak)  egészen  másfaj ta  kézműves  tevé
kenységnek  ugyanúgy  alapvető  felszerelése  lehet. 
Ugyanakkor,  ha  bizonyítható  leletösszefüggésben 
vannak  a  desztilláló  készülékkel,  nagyon  hasznos 
kiegészítő  információt  jelentenek  az  egykori  tevé
kenység  mibenlétéről  —  hisz'  ez  mint  már  lát tuk, 
nagyon  eltérő  célú  lehetett.15  Mások  annyira  egy
szerű,  sokoldalúan  felhasználható  tárgyak,  hogy 
csak  egyes  részletezőbb  festmény,  rajz  hív ja  fel 
f igyelmünket  egykori  ilyen  összefüggésben  is  meg
figyelhető  szerepükre.  így  például  16.  sz.i  német
alföldi  és  itáliai  laboratóriumokat  bemutató  képe
ken  látható,  hogy  a  nagyméretű,  gömbölyű  fenekű 
iivegszedőedények  alá  biztonságos  elhelyezésük 
miatt  lapos  cseréptálakat  helyeztek  (17—18.  kép). 

A  sokrétű  és főleg nagyon  sok  helyről  származó 
angliai  régészeti  leletanyag  mellett  publikálóik 
csak  3 kontinentális  lepárlóedényt  (2 sisak,  1 főző) 
tud tak  megemlíteni,  ezek  közül  kettőnek  a  rendel
tetése  korábban  nem  is  volt  ismert.  A  magunk  ré
széről  ezt  még egy darabbal  növelhetjük.  Scheidegg 
várából  (Svájc)  közöltek  egy  38  cm  magas,  kúp 
alakú  fedőt,  felül  vastag  hurkafüllel,  melyet  f iúfej 
díszít  (7.  kép).  Feldolgozója  megfelelő  analógiák 
hiányában  ivókupának  tar to t ta,  bár  ennek  mére
tei  és  profilkiképzése  is  ellentmondanak.16  Alulsó 
pereme  ugyanis  az  alembicumok  t ip ikus  megoldá
sát  muta t ja,  és  leírása  a letört  kiöntő  helyét  is  em
líti .  A  mi  szempontunkból  ez  a  svájci  darab  több
fa j ta  tanulságot  is  re j t:  bizonyít ja,  hogy  a  14.  sz. 
elején  ilyen  formát,  mindkét  oldalán  mázzal  be
vonva  a  kontinensen  is  használtak,  mégpedig  egy 
szerény  méretű  kis  várban:  alkalmazása  tehát 
még  kisebb  nemesi  udvartar tásban  is  elképzelhető. 

A  kőszegi  vár  leletei 

a)  Főzőedények 

Kőszeg  várából  az  1960—62.  évi  ásatás  során 
a  15.  sz.  végi,  16.  sz.  eleji  rétegekből  nagyobb 
számú  olyan  kerámiatöredéket  tud tunk  elkülöní
teni,  amelyek  kétséget  kizáróan  lepárlókészülékek 

15 A desztillálásnál  használt  anyagok  maradványának 
vegyvizsgálata,  pl.  a  főzőedény  falára  tapadt  maradék, 
természetesen  biztosabb  felvilágosítást  hoz.  Ez  azonban, 
mint  az  angol  kutatóknál  is,  gyakran  nem  egyértelmű. 

16 Ewald,  J.—Tauber,  J.,  Die  Burgruine  Scheidegg 
bei  Gelterkinden.  (Ölten,  1975)  55,  75;  Abb.  38;  Fig.  A 
118 — 119.  — A vár  valószínűleg  1315/20 körül  pusztult  el. 

12.  kép.  Alembicum  a  főzőedényen 
Abb.  12.  Alembicum  auf  dem  Kochgefäß 

részei.  Már  a  15.  sz.  végének  feltöltésében  is  talál
tunk  két  belül  barnamázas  tálat  (egyik  kiegészít
hető  volt),  amelyek  profi lmegoldása  más  15.  sz.i 
tá lak  szokásos  formájától  eltérő.  Mindkettőnél  a 
perem  belső  oldala  kissé  vályús  formájú.  A  kiegé
szíthető  darabnál  ráadásul  a  peremet  egy  helyen 
még  kiégetése  előtt  kivágták,  de  ugyanakkor  egy 
megfelelő  kiöntőszájat  már  nem  formáltak  meg 
(10.  kép).  Ennek  az  az  oka,  hogy  ez  a  nyílás  csak 
az  alembicum  kifolyócsövének  hagy  helyet. 

Az  1532 körül  végzett  planírozás  és  feltöltés  ré
tegeiben  további  darabok  voltak.  Három  belül 
zöldmázas  tálból  kerültek  elő  darabok,  ebből  egy 
volt  kiegészíthető.  Egyiknek  peremformája  az  elő
zőkben  leírthoz  áll  közel,  a  két  másiknál  a  belső 
vályú  mélyebben  helyezkedik  el  (8.  kép  3 — 5). 
Az  ilyen  kiképzés  az  alembicumok  jó  beillesztését 
szolgálta.  Két  tál  külsején  (oldalán,  illetve  fene
kén)  ráégett  agyagtapasztás  nyomok  vannak:  ez 
egy zárt  tűzhelybe  (katlanos  kemencébe)  illesztésre 
muta t,  amit  a  lepárlás  műveletét  bemutató  képek 
is  tanúsítanak  (2—3,  16.  kép). 

(Csak  feltételesen említünk  meg i t t  egy  további, 
szintén  belül  zöldmázas  tálat  —  m:  8  cm,  szá: 
28  cm  —.  Ennek  ugyanis  peremformája az  előzők
től  teljesen  eltérő,  bár  gyakorlati lag  alaposan  be
mélyített  kar imája  egy  alembicumot  jól  megtar
tana.  Eőzőtál  szerepére  mutathat  az  is,  hogy  kül
seje  kormosra  égett,  a  belső  mázbevonat  pedig  a 
fenék  kivételével  túlégett  —  ami  ta lán  egy  elron
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13.  kép.  Mázas  főzőedény  és  sisak  töredékek.  10.  sz.  eleje 
Abb.  13.  Glasiertes  Kochgefäß  und  Destill ierhelmFragmente.  Anfang  des  16.  Jhs 

to tt  lepárlás  esetében  is  bekövetkezhetett.  Feltűnő 
azonban,  hogy  a  peremet  kétsoros,  rombuszokból 
álló  körpecsétdísszel  lá t ták  el,  a  tál  fenekén  pedig 
kerek  pecsétdíszek  sorakoznak.  Utóbbiak  elmosó
dott  ra jza  mintha  egy  állatküzdelmet  mutatna, 
legalábbis  a  felső  oroszlán  felismerhető.  A  díszítés 
miatt  inkább  gondolhatunk  egy asztali  használatra 
szánt  tá l ra  vagy  kézmosótálra,  amelynek  fazeka
sát  egy  díszített  réztál  ösztönözte  (19.  kép).  Az 
azonban  bizonyos,  hogy ez  a  tál  ugyanabban  a  mű
helyben  készült,  ahol  egy  alább  említendő  sisak  és 
egy  mázat lan  lapos  tál,  valamint  két  kisméretű, 
belül  zöldmázas  pohár  is.) 

b)  Alembicumok 

Ugyancsak  az  1532  körül  végzett  feltöltés  ré
tegeiben  kerültek  elő  az  alábbi  sisaktöredékek 
(1  részben  kiegészített,  a  többi  3  töredékes): 

Egy  kívülbelül  sárgászöldmázas,  kúp  alakú. 
Felső  végződését  nem  ismerjük,  alul  pereme  kis 
vályúvá  haj l ik  vissza.  A  peremből  lefelé  álló  vas
tag  kifolyócső  ágazik  ki ,  ezen  és  a  sisak  oldalán 
három  plasztikusan  kiemelkedő  borda  húzódik. 
A  sisak  külsejét  három  sorban  vékonyan  bekarcolt 
vonalhull ám vonal  csíkok  díszítik  (8.  kép  1;  Ц. 

kép).  Ez  a  sisak  mérete  (szá:  23,5  cm)  alapján  jól 
illeszkedik  az  egyik  zöldmázas  főzőtálba  (12.  kép). 

Egy  kívülbelül  gesztenyebarnamázas,  kissé 
gömbölyödő  oldalú  sisak  töredékei.  Külsejét  vé
kony  bekarcolt  hullámvonal  díszíti  (8.  kép  2; 
13.  kép  2).  Szájátmérője  alapján  (19  cm)  a  barna
mázas  főzőtál  töredékbe  is  beilleszthető. 

Két  további  sisak  töredékei,  az  előzőkhöz  ha
sonló  formával,  de  talán  valamivel  kisebbek.  Az 
egyik  világoszöldmázas,  kívül  körpecsétmustrával 
több  sorban,  alul  egy plasztikus  rozettával  díszítve 
(13.  kép  3).  A  másik  sötétzöldmázas. 

A  felsorolt  leletek  alapján  a  kőszegi  várban 
már  a  15.  sz.  végén  foglalkoztak  desztillálással  és 
ez  a  tevékenység  a  16.  sz.  e.  nogyedében  is  folyta
tódot t.  A  leletek  alapján  legalább  5  mázas  cserép
készüléket  használtak;  formájuk,  díszítésük  arra 
muta t,  hogy  ezeket  nem  egyszerre  vásárolták: 
valószínűleg  folyamatos  tevékenységhez  többször 
is  pótolták. 

с)  Mázatlan  cserépkészьlékek 

A  16.  sz.  első  felének  feltöltésében,  amely  az 
előző  tárgyak  rétege  felett  feküdt,  további,  eltérő 
formájú  töredékeket  talál tunk.  Pontos  kormegha
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tarozásuk  nehéz,  mert  e  réteg  még  jellegzetes  15. 
sz.i  leleteket  is  tar talmazott,  a  cserepek  másodla
gos  fekvésűek.  így  koruk  a  15.  sz.  16.  sz.  közepe 
között  kereshető.  Az  egyik  egy  mázatlan,  vörös 
cserépsisak  töredékei:  felül  vastag,  kerek  hurka
fül  fogantyúja  van.  falát  és  a  vastag  kifolyócsövet 
plasztikus  csavart  díszítéssel  látták  el  (9.  kép  1; 
14.  kép). 

A  mázatlan  főzőfazekak  a  töredékek  alapján 
valóban  fazék alakúak  lehettek  (9. kép  2 — 4).  Ezek
ből  csak  perem és vállrésztöredékek  voltak  azono
síthatóak.  Peremkiképzésük  egészen  más,  mint  a 
tálaknál.  Valamennyi  perem  külsején  mély  hullám
vonal  díszítés  fu t.  Ügy  tűnik  — ellentétben  a  má
zas  fó'zőtálakkal  —  a  főzőfazekak  már  jóval  na
gyobb  űrméretűek,  tehát  egyegy  desztillálás  alatt 
nagyobb  mennyiséget  (esetleg  másfa j ta  nyersanya
got?)  dolgoztak  fel. 

Elképzelhető,  de  további  tel jesebb  leletekig 
nem  bizonyítható,  néhány  más  mázatlan  cserép
edény  e  körbe  tartozása.  Ilyen  pl.  egy  mázatlan  tá l, 
szitaszerűen  á t fúrt  fenékkel,  valamint  egy  nagy 
30  cm  átmérőjű  lapos  tál.  Utóbbit  —  ismeretlen 
funkcióval  —  azért  soroljuk  ide,  mert  ugyanolyan 
körpecsétmustra  díszíti,  mint  az  egyik  alembicu
mot;  azonos  műhelyben  készült  és  Kőszegen  egyedi 
darab  (9.  kép  8).  Ugyancsak  nem  ismerjük  még 
egy  kisebb,  mély  tá l formájú  edény  szerepét :  letört 
kiöntőcsöve  a  fal  közepén  helyezkedett  el  (9.  kép 
6),  ami  eltér  a  szokványos  megoldásoktól.  A  fel
sorolt  darabok  lelőhelye,  rétege  egyező,  valószínű, 
hogy  a  16.  sz.  elején  használták  őket.17 

A  későközépkorból  Magyarországról  ismert 
konyhai és asztali kerámia  formáktól különbözik  az 
a  felfelé  szélesedő pohár  formájú edény  is,  amely
nek  beszűkített  szájnyílása  van;  oldalát  hullám
vonaldísz  borít ja.  Anyaga  és  az  ebben  az  időben 
ri tkán  használt  dísz  egyez i к  az  előzőkben  leírt  má
zatlan  főzőedényekkel. Talán  az orvosságok,  gyógy
növények  tartására  használt  itáliai  albarelló  for
mája  hatott  kiképzésére?  (M:  18  c.n;  15.  kép.) 

A  kőszegi  lepárlókészülékek  és  feltételezett 
tartozékaik  készítési  helye  még  ismeretlen.  Csak 
a  15.  sz.  végi  barnamázas  főzőtálaknál  valószínű, 
hogy  műhelyük  azonos  avval  a  Nydunántúli  mű
hellyel,  amelyből  több  más  mázas  edény  is a  várba 
került.  Azt  jól  lá that juk,  hogy  a  készülékek  formai 
vonásai  nagyon  távol  állanak  a  már  közölt  nyugat
európai  típusoktól:  a  fejlődés  ez  esetben  is  sa ját 
utakon  jár. 

17 Egyetlen  alembicum  kivételével  a  kőszegi  cserép
töredékeken  nem  volt  semmiféle  anyagmaradék  látható, 
ami  a  lepárlásból  maradt  volna.  Csak  a  sötét zöldmázas 
alembicum  töredék  belsején  látni  erős,  fekete,  hólyagosra 
égett  bevonatot.  I t t  sem  dönthető  el,  bogy  ebből  mennyi 
írható  az  1532. évi  tűzvész  számlájára, bár  az  kétségtelen, 
hogy  csak  a  cserép  belső  oldalát  borít ja. Érthetőbb  volna, 
lm  a  főzőtálak  belsejében  volna  ilyen. 

14.  kép.  Mázatlan  sisak  és  főzőfazék  töredékek.  16.  sz. 
eleje 

Abb.  14.  Unglasierte  Destillierhelm  und  Kochtopffrag
mente.  Anfang  des  16.  Jhs 

15.  kép.  Mázatlan  cserépedény.  Kőszeg,  vár.  16.  sz.  eleje 
Abb.  15.  Unglasiertes  Tongefäß.  Kőszeg,  Burg.  Anfang 

des  16.  Jhs 
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16 —17.  kép.  Alkimista  műhely  a  firenzei  nagyherceg  udvarában;  fémsisak  cserépfazékon,  üvegkészülékek.  1570. 
(Ploss  után) 

Abb.  16 — 17.  Alchimistenwerkstätte  im  Hof  des  Großfürsten  von  Firenze;  Metallhelm  auf  einem  Tontopf, 
Glasgeräte.  1570.  (Nach  Ploss) 

A  felhasználás 

A  kőszegi  darabok  esetében  a  legnehezebben 
megválaszolható  kérdés  az  egykori  felhasználási 
cél:  mit  ál l í tottak  elő  a  15.  sz.  végén  és  a  16.  sz. 
elején?  A  bevezetésben  röviden  uta l tunk  a  desz
til lálás  számos  alkalmazási  területére.  Ezek  köziil 
a  nemesfémfeldolgozás és az  alkímia  véleményünk 
szerint  i t t  aligha  jöhet  számításba.  Az  eddig  elő
került  kőszegi  leletanyag  alapján  semmi  sem  utal 
egy  helyi  fémfeldolgozó  műhelyre  (mindössze 
egyetlen  kisméretű  olvasztótégely  került  elő),  al
k imistákat  pedig  inkább  a  városokban  és a  közép
kori  kolostorokban13  találunk  ebben  az  időben. 

18 Elsősorban  a  középkori  kolostorok  voltak  az  alkí
mia központjai. I t t mind az elméletiirodalmi,  mind  a  gya
korlati  tevékenységhez  lehetőség  volt  (kolostori  könyv
tár,  műhelyek  !).  —  Híres  alkimistákat  találunk  a  ben
cés,  domonkos,  ferences  és  ágostonrendi  szerzetesek 
között : Ploss,  i. m.  145,  149,  164, 179; más esetekben  isme
retlen  szerzőjű  kéziratokat  utólag  neves  egyházi  szemé
lyeknek  tulajdonítottak.  Uo.  141.  — A  nagyszámú  angol 
leletanyag  9  esetben  nagyvárosból,  5  esetben  kolostor
ból,  6  példánynál  fazekaskemencéből  származik;  kisebb 
helységből  csak  3 esetben.  Az  egyik  bencés  kolostor  ilyen 
leleteinek  analízise  ólom,  réz,  vas és foszfor  kimutatásával 
fómgyártásra  (esetleg  alkímiára)  utal.  Moorhouse,  i.  m. 
87.  I .  tábla.  Ugyancsak  i lyenfajta  tevékenységet  bizonyít 

(A  középkori  fejedelmi  udvarokban  is  feltűnik  az 
alkimistatevékenység,  de  ez  inkább  a  16.  sz.  kö
zepétől  jellemző.  Ekkor  már  a  korábbi,  részben 
kémiai  vagy  gyógyászati  kísérletezés  hát térbe  szo
rul,  a cél az  „aranycsinálás".19)  A középkori  gyógy
szerészeinek  is  városok  és  kolostorok  a  központjai. 
Ezért  —  elsősorban  magának  a  lelőhelynek  jelle
géből ki indulva  — Kőszeg vára esetében  másirányú 
tevékenységhez  kapcsoljuk  készülékeinket. 

Az előbb  említett  speciális  eljárások  mellett  jó
val  k i ter jedtebb  körben  alkalmazták  a  későközép
kortól  az  alkohol  lepárlását.  A  kutatás  szerint  ez 
korán  ismert  volt  I tá l iában,  Savonarola  említett 
könyve  a  15.  sz.  közepén  más  témakörök  mellett 
ennek  már  részletes,  különböző  módozatú  techni
kai  el járásait  tárgyalja.20  A  kezdeti  gyógyászati 
célt  az  élvezeti  egyre  inkább  háttérbe  szorította. 
Egyes  későközépkori  kolostori  műhelyekben  az  el
járás ugyanolyan  elfogadott  (néha híres)  tevékeny
séget  jelentett,  mint  más  gazdálkodási  vagy  kéz

Stamford  bencés  kolostorának  Icletanyaga  a  15.  sz.ból: 
üveg  készülékek,  réz,  ezüst,  higany  és  kén  maradványok. 
Mahany,  C.  M.,  St  Leonard's  Priory.  South  Lincolnshire 
Archaeology  1  (1977)  21 — 22. 

19 Ploss,  i.  m.  187189. 
20 Gaparetto,  i.  m. 
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költeményének  illusztrációján.  1480  körül  (Rademacher 
után) 

Abb.  20.  Doppelkonische  Flasche  an  der  Il lustration  des 
vom  Branntwein  geschriebenen  Gedichtes  von  H.  Folz. 

Um  1480  (Nach  Rademacher) 

18.  kép.  Kémiai  laboratórium  részlete.  J.  van  der  Straat 
metszete,  16.  sz.  (Ploss  után) 

Abb.  18. Teil  eines  chemischen  Laboratoriums.  Stich  von 
J.  van  der  Straat,  16.  Jh.  (Nach  Ploss) 

Egyre  jobban  ter jedhetett  véleményünk  szerint  az 
alkoholok  előállítása  a  nagyvárosokban,  ahol  ke
reskedelmi  értékesítésére  elsősorban  kerülhetett 
sor.  Valószínűleg  részben  evvel  magyarázható  az 
angliai  leletek  nagy  száma  is.  (Southampton,  ahol 
a  legkorábbi  ilyen  kerámia  városi  házak  környéké
ről  származik,  az  egyik  legfejlettebb  kereskedő
város,  jelentős  külföldi  borbehozatallal.) 

19.  kép.  Díszített  mázas  tál,  Kőszeg,  16.  sz.  eleje 
Abb.  19.  Verzierte  glasierte  Schüssel,  Kőszeg,  Anfang 

des  16.  Jhs 

művességi  feladat.  A  steierországi  Rein  cisztercita 
kolostorában  az  1474.  évi  számadások  cserép  és  ón 
desztilláló  készülékek  vásárlásáról  szólnak,  az  i t t 
fogyasztásra  kerülő  borókapálinka  készítéséhez.21 

21  1474:  „ I te m  pro  2 yrdein  rosenhuett  80  den.,  item 
umb  1 zinein  rosenhuett  und  phann  darzu  12  ß  24  den." 
Jaritz,  G.,  Die  Reiner  Rechnungsbücher  (1399 — 1477). 
In :  Die  Funkt ion  der  schriftl ichen  Quelle,  in  der  Sach
kulturforschung.  (Wien  1976)  214. 

21.  kép.  Kettőskónikus  üvegpalackok.  1;  Buda,  13.  sz. 
e.  fele;  2:  Kőszeg,  vár,  15.  sz.  m.  f. —16.  sz.  e. 

Abb.  21.  Doppelkonische  Glasflaschen.  1:  Buda,  erste 
Hä l f te  des  13.  Jhs;  2:  Kőszeg,  Burg,  zweite  Häl f te  des 

15.,  Anfang  des  16.  Jhs 
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A  források  és az  eddig  ismert  tárgyi  anyag  sok
kal  kevésbé  bizonyít ja  az  alkohol  készítését  a  kö
zépkori  várakban.  A  már  említett  svájci  kerámia 
tanúsága  szerint  azonban,  ha  r i tkábban  is,  még 
szerény  méretű,  nem  nagy  udvartar tású  várban 
sem  elképzelhetetlen  ez  a  tevékenység.  A  várak
hoz  tar tozó  birtokok,  a  természetbeni  adózás  (sző
lő,  gyümölcs)  mindenütt  az  önellátó  gazdálkodást 
szolgálta.  Hazai  viszonylatban  a  17.  századi  várak 
és  kastélyok  életét  h ívhat juk  tanúságul:  egyes 
összeírások  ugyanis nagyon  jól  bizonyít ják  ezekben 
égettborok  házi  készítését.  Apor  Péter  1736ban 
írott  visszaendékezéseiben  a  régi  idők  mindenna
pos  reggeli  i talaként  említi:  ,,.  . .  az  reggeli  i talt 
hivták  aquavitának,  vagy  t iszta  égettbort  i t tanak, 
honnan  is  az  úrasszonyok  apró  pincetokokban,  úgy 
az  nemes  és  főasszonyok  is  úgy  kínálták,  s  kivált 
az  idegen  embert.  Vagy  penig  égettbort  töl tvén 
tálban,  azt  megmézelték  . . . "22 

Füzér  vára  1620ban  felvett  inventár iuma  sze
rint  a  vár  két  szobájában  volt  ,,.  . .  ighett  boros 
vas  labas,  . . .  bor  eghető  fazék  lábastul";  1665
ben  pedig  a  vár  a lat ti  udvarház  sütő  házában: 
„vagyon  benne  edgy  kő  kéményes  konyha.  Azon 
konyhaban  vagyon  bé  csinálva  edgy  bor  főző  fazék 
minden  szerszámostol".23  Az  erdélyi  kastélyok  és 
udvarházak  17.  sz.i  leltárai  alapján  ilyen  környe
zetben  általánosnak  volt  mondható  az  égettbor 
főzése;  ál talában  a  sütőházban  vagy  a  kéményes 
pi tvarban  volt  a  helye.  Felszerelésként  az  „égett
bor  főző  rézfazék  fedelestől"  vagy  „sisakostól"  ne
veztetik  meg,  de  előfordul  „egy  égettbor  főző,  fa
zék  formájú  földedény"  is,  amit  a  kőszegi  mázat
lan nagyfazék  formájú leletünkkel  hozhatunk  pár
huzamba.  Három  részletezőbb  összeírás  alapján 
szemléletesebb  képet  kapunk:  e  szerint  a  tűzhe
lyen  vagy  a  sütőkemencéhez  ragasztott  kat lanon 
(ennek  nyílásába  illesztve)  volt  a  főzőfazék  a  si
sakkal,  a  hűtést  pedig  csöves  dézsával,  csöves  cse
berrel  végezték  (azaz  a  vízzel  töl tött  fadézsán  ke
resztül  vezetett  csővel);  a  dézsa  pedig  nyi lván  a 
tűzhely  mellett  álló  „gyalog  padszék"en  alacso
nyabban  volt.  (L. Függelék)  — Bár  a  közben  eltelt 
idő  fejlődése  kisebbnagyobb  módosulásokat  je
lenthetett  (így  a  készülékek  technikai  kivitele  is 
javult),  lényegében  ugyanaz  a  kép  tárul  szemünk 
elé,  mint  amit  Savonarola  idézett  leírása  az  égett
bor  készítés  régebbi  módszerének  nevez  a  15.  sz.  kö
zepén  !24 Ennél  alkalmazták  ugyanis  a  bronz  főző

22 А]юг  P.,  Metamorphosis  Transylvaniae.  (Bukarest 
1978)  32. 

23  Feld  I.Cabello  J.,  A  füzéri  vár.  (Miskolc  1980) 
110 — 111,  133.  — Jellemző,  hogy a vár  padlásán  a  leltárak 
4 —8féle  aszalt  gyümölcsöt  is  említenek.  —  Sütőház:  a 
kenyérsütő  kemencét  magába  foglaló helyiség,  Erdélyben 
néha  az  udvaron  különálló  ház,  máskor  a  konyha  melletti 
helyiség. 

24 Ebből  ne  vonjuk  le  azt  a  következtetést,  bogy  a 
lepárlás  technológiája  a  középkorban  nem  fejlődött. 
Brunschwig  könyvének  1507.  évi  kiadása  címlapján  pél
dául  az  aquavita  készítéséhez  már  egy nagyon  fej lett  szer
kezetet  ábrázol:  egyszerre  2  tűzhellyel,  középen  oszlop 

edényt  és  a  vizesdézsás  hűtést.  (Az  új,  üveges  el
járásnál  csak  a  levegő  hűtöt t.  Savonarola  könyvé
nek  rajzain  mindkét  mód  látható.) 

Az  égettboros  palackok 

A  későközépkorban  rendkívül  sokfa j ta formájú 
és  különböző  anyagból  készült  ivópoharat,  serle
get,  kupát  használtak.  Anyaguk  és  ehhez  rendsze
r int  kapcsolódó  formai  megoldásuk  nemcsak  a  he
ly i  hagyományokat  követte,  de  sok  esetben  a  nem
zetközi  divat  utánzását  jelentette.  Bár  a  cserép
vagy  fémpoharak  esetéhen  ma  már  sokszor  nem 
nagyon  tudjuk  meghatározni  egykori  szerepüket25 

(pl.  víz,  bor  vagy  sör  ivására  használtáke  őket?), 
tud juk,  hogy a helyi szokások  á l ta lában  eléggé  pon
tosan  megkülönböztették,  milyen  i ta lt  miből  helyes 
inni.  (Jó példája ennek  Apor  Péter  írásában  annak 
emlegetése,  hogy  Erdélyben  régebben  a  bort  az 
asztalnál  a  férf iak  „veres  mázat lan  fazék"ból,  két 
kézzel  fogva  i t ták;  máskor  „veres  csuporból  vagy 
félejteles  új  viaszas  kupából"  azaz  fakupából,  az 
asszonyok  pedig  ezüst  pohárból.  „ I t t a k  ugyan,  de 
igen  r i tkán  bokályokból  is  (azaz  virágdíszes  mázas 
edényből)  kivált  sert ."  A  külföldi  kristálypohara
kat  borivásra  szerinte  1686ban  Apor  István  hozta 
divatba.26) 

Ami  az  égettbort  és  a  fűszerezett  vagy  gyü
mölcsborokat  illeti ,  a leltárak  és Apor  Péter  egybe
hangzóan  ivásra  a  „hosszú  szárú  kotyogós  üveg" 
használatát  tanúsí t ják  a  17.  sz.ban,  azaz  egy 
középeurópai  d ivat  meggyökeresedését.27  Koráb

alakú  vízhűtővel,  melyen  a  csövek  ötször  haladnak  át. 
Csak  arról  van  szó,  hogy  a  házi  készítés  esetében  a  két 
legrégibb  módszer  egyszerű  készülékeivel  is  eredményt 
értek  el. 

25 A  funkció  szerinti  részletesebb  megkülönböztetés 
természetesen  csak  ott  következik  be,  ahol  már  differen
ciálódott:  az  edényanyag.  Regionális  hagyományok,  tár
sadalmi  különbségek  is  közrejátszanak  a  szokások  kiala
kulásában,  s  ez  ösztönző  a  készítők  számára. 

28 Apor,  i.  m.  3fi —40.  —  A  15.  sz.ban  hazánkban 
nagyon  elterjedt  félballnszter  formájú,  lefelé  szűkülő, 
közepes  és  nagyobb  méretű  cserépkupákat  például  bor
ivásra  használhatták:  a  19. sz. elején  a  Körösvölgy  lakos
ságánál  kocsmai  használatát  figyelték  meg  a  továbbélő 
formának.  Holll.,   Műveltség  és Hagyomány  5 (1963)  71. 
— A  losticei kőcseróp  poharakból  az  egyik  példány  ötvös
foglalatának  fel i rata  szerint  bort  i t tak.  Holl  I.,  BpR  16 
(1955)  159.  —  A  magas,  hengeres  testű  németországi 
üvegpoharak  rendeltetése  egy  1537ben  kelt  hesseni  üve
gesszabályzat  szerint  söröspohár  („hohe  Biergläser");  a 
,,Römer"forma  a  fehérborospohár  t ipikus  formája  év
századokon  keresztül.  Schmidt,  lt.,  Das  Glas.  (Berlin 
1922)  134,  150. 

27 A  kotyogós  üvegek  azonosítása  a  német  Kuttrolf 
t ípusokkal:  Höllrigl   ,/.,  Régi  magyar  üvegek.  Magyar 
Művészet  10  (1934)  176187.  A  forma  fejlődéstörténete: 
Bademacher,  F..  Die  deutschen  Gläser  des  Mittelalters. 
(Berlin  1933)  64 — 69.  — Uzdiszentpéter  1679:  Bor
italhoz  való,  hosszú  szárú  kotyogós  üveg  nro.  6  .  .  . 
Égettbornak  való,  szoros  szájú,  lapos  üveg  .  . .  nro.  3.; 
.  .  .  Égettbornak  való  gerezdes  üveg  nro.  2."  (A  két 
utóbbi  formájú már  utazáshoz,  illetve  tárolásra  szolgál
hatot t,  az  első  viszont  az  ebédlő  pohárszékén  szerepel.) 
B.  Nagy  M..  Várak,  kastélyok,  udvarházak  ahogy a  régiek 
lát ták.  (Bukarest  1973)  142.  147. 
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ban  e  kisméretű,  több  csőből  font  nyakú  üvegpa
lackok  egyszerűbb,  de  szintén  hosszúnyakú  válto
zatait  kedvelték  KözépEurópában  és  a  Ra jna
vidéken.  A  különböző  formai  megoldásokat  egybe
vetve  megál lapíthat juk:  közös  jellemzőjük  a  kis
méretű  palacktest,  hosszú  de  vékony  nyak,  így  az 
ivás  csak  kis  kortyokban  történhet  és  az  ital  aro
mája sem  párologhat  el. Nincs  szükség  külön  töltő
edényre  (kancsóra),  az  ital  már  ebben  kerül  az 
asztalra.  Ugyanez  a  cél  az  üvegpalackok  egy  har
madik  csoport jára  is áll,  amely  az  előbbiekkel  rész
ben  párhuzamban  a  16.  sz.  első  feléig  volt  kedvelt 
(de  előbb  alakult  ki) ,  ezt  is  ivásra  használták.  Ez 
az  ún.  kettőskónikus  palack,  melynek  jellemzője, 
hogy  derekán  gyűrűsen  összeszorul  és  felső  része 
e  felett  fedőszerűen  kitüremlik.  Furcsa  fo rmája 
miatt  arra  is  gondoltak,  hogy  ez  valamiféle  s]>e
ciális  használati  célt  szolgált,  bár  erre  a  korabeli 
ábrázolások,  amint  azt  Rademacher  is  hangsú
lyozta,  nem  utalnak.28  Néhány  kép  alapján  azt 
megál lapíthat juk,  hogy  asztali  ivóedényként  sze
repelt;  kis  űr tar ta lma  miatt  égettbor  ivásra  volt 
divatos.29  Ezért  is  szerepel  Hans  Folz  égettborról 
írott  költeményének  il lusztrációján  (20—21.  kép). 

Véleményünk  szerint  a  kettőskónikus  palack 
furcsa  formájának  nagyon  egyszerű,  bár  á tv i tt  ér
telmű  oka  volt.  A  benne  tar to tt  és  a  szűk  szájon 
keresztül  kis  kor tyokban  fogyasztott  ital  az  égett
bor  volt,  az  pedig  desztillálással  készült.  A  palack 
az  összerakott  desztilláló  készьlék  formáját  utánozza, 
azaz  utal  arra,  hogy  tar ta lmát  hogyan  is készítik  !30 

A  13—14.  sz.ban,  midőn  ez  a  különös  formájú 
kis  palack  (M:  13 — 20  cm)  KözépEurópában31 

28 így  arra  is gondol tak,  hogy a palackot  felmelegítve, 
forró  i talt  helyeztek  benne  az  asztalra  és  a  palack  bekor
mozódott  a l ját  kis  kosárkába  te t ték.  Bremen,  IV.,  Die 
a l ten  Glasgemälde  und  Hohlgläser  der  Sammlung  Bremen. 
(Köln  19G4)  346.  Rademacher,  i. m.  71 — 72, elveti  a  fo rma 
funkcionális  magyaráza tá t. 

29 A  15—16.  sz.i  ábrázolásokon  szobabelsőben,  fali 
polcon,  ter í tett  asztalon  lá that juk.  Egyik  legkorábbi 
képe  a  14. sz.  végéről:  Holl,  / .,  Mittelalterl iche  Funde  aus 
einem  Brunnen  von  Buda.  (Budapest  1966)  Abb.  69. 

30 Az  eddigi  ku ta tás  magyarázata it  nem  fogadhat juk 
el.  Rademacher  i.  m.  maga  is  megemlít i,  hogy  a  pa lack 
formája  a  korabeli  üveg  desztil lálósisakokra  hasonlít,  de 
nem  ismerte  fel, hogy  ennek  mi  az oka.  Jóval  tovább  viszi 
a  gondolatot  A. Ress,  aki Brunsehwig  leírását  felhasználva 
már  arra  következtet,  hogy  régebben  a  kettőskónikus 
palackot  deszti l lálásra  használták.  Pedig  Brunsehwig 
csak  arról  írt,  hogy  virágok  és  növények  desztil lálásához 
egy  olyan  üveget  kell  használni,  mint  a  jólismert  Kut t ro lf 
(„gutterol f"),  azaz  a  készülék  fo rmájának  megmagyará
zásához  a  széles  körben  ismert  üvegpalackra  h ivatkozot t. 
Ress nem gondolta  végig a  lepárlás fo lyamatát  : egy  kettős
kónikus  palackban  levezetőcső  nélkül  nem  lehet  a  pár la
tot  felfogni és elkülöníteni.  Ress,  .4.,  Mittelalterl iche  Glas
funde.  26.  Ber icht  des  Bayerischen  Landesamtes  für 
Denkmalpf lege.  (1967)  294 295 .;  Rieh,  ./.  P.,  Communi
cat ions  du  TXe  Congrčs  Internat ional  du  Verre.  (Strass
bourg  1972)  119,  ugyanezt  feltételezi. 

31 A  ket tőskónikus  palack  korai  használatáról: 
Gyürky,  K.  H.,  Glasfunde  aus  dem  13 —14.  Jh.  im  mittel
alterl ichen  Dominikanerkloster  von  Buda.  Acta  A H  23 
(1971)  2 1 7  2 2 0;  Holl,  T.,  i.  m.  3 8  3 9;  Holl  T.,  ArchÉrt 
100  (1973)  198,  25:  27.  kép.  Ezekszerint  Budán  és  Sop
ronban  már  a  13.  sz.tól  k imutatható. 

megkezdi  d ivat ját,  a  fogyasztásra  korülő  égettbor 
akár  orvosságként,  akár  élvezeti  cikként  — még 

a  r i tkább  készítmények  közé  tartozott  és  előállítá
sának  bonyolult  technológiája  sem  lehetett  min
dennapi.  Ez  már  magában  is  elősegíthette,  hogy  a 
desztillálásra  utaló  edényforma  kedvelt té  váljon. 
Magunk  részéről  valószínűnek  tar t juk,  hogy  a  ко
тai  üvegek  kereskedelmi  úton  ter jedtek  el,  esetleg 
részben  maguk  is  égettborok  árusításával  együtt, 
talán  a  korai  gyógyszertárak  is  közreműködtek 
ebben.32  Az  üvegek  egy  része,  anyaguk  alapján  me
diterrán  eredetű,  valószínűleg  itáliai,  de  már  kez
dettől  készültek  rosszabb  összetételű  üveganya
gukból  következtethetően  más  műhelyekben  is. 

Ha  most  már  következtetéseinket  tovább  visz
szük:  a  különböző  t ípusú  kotyogós  üvegek,  s  főleg 
a  legkorábbi  csoport,  a  kettőskónikus  palack  előfor
dulása,  elterjedése  maga  is  közvetett  adatokat  nyújt 
az  égettborok  fogyasztásáról.  (Buda,  Sopron:  13.  sz. 
elejétől.33) 

* * * 

r A  középkori  desztilláló  készülékek  alkatrészei
nek  régészeti  bizonyítása,  az  ezekhez  kapcsolódó 
tevékenység  felderítése  fontos  művelődéstörténeti, 
tudománytörténeti  megállapításokhoz  vezet.  Fo
kozza  jelentőségét,  hogy  az  i lyesfajta  tevékenysé
gekről  í rott  források  régebbről  nem  túl  számosak, 
konkrét  alkalmazását  pedig  alig  említ ik.  Mint  a 
fentebbiekből  látható,  különböző  tárgycsoportok 
vizsgálatával  közelebbi  adatokat  nyerhetünk. 

Holl  Imre 

32 A  gyógyszertárak  alkohol,  égettbor  árusí tó  tevé
kenysége  hosszú  ideig  á l ta lános  volt:  közben  a  gyógyszer
ből  élvezeti  cikk  lett,  amit  nemcsak  a  gyógyszertárban 
vásároltak,  de  a  16 — 17.  sz.ban  már  ott  is  fogyasztot tak 
el.  A  braunschweigi  városi  gyógyszertár  1496ban  mal
váziabort  (Kanáriszigetek  likőrbora),  éget tbort  és  sört 
is  ta r to t t.  Gaude,  W.,  Die  al te  Apotheke.  (Leipzig  1981) 
155 — 157.  —  Később  m ár  a  kalmárok  is  áru l ták  az 
égettbort,  akik  a  legkülönbözőbb  áru fa j ták  kicsibeni  áru
sítására  kap tak  engedélyt.  Jost  Amman  —  Hans  Sachs 
népszerű  könyvében  (Das  Ständebuch,  F rank fu rt  1568) 
a  „ K r ä m e r"  verse  sorolja  fel  a  fűszer  és  cukor  u tán. 

33 L .  31.  j .  — Várak,  kolostorok  ós  városok  mellett 
valamivel  későbben,  a  15.  sz.  végén  már  falusi,  nemesi
kisnemesi  udvarházakban  is  feltűnik  ez  a  szokás,  az 
üvegpalackok  bizonysága  szerint.  Jellegzetes  töredékeik: 
Nyársapát,  udvarház.  Benkö  E.  Studia  Comitatensia  9 
(1980)  27:  2 — 4.  kép.  —  Kecskemét  környéki  falvak. 
Szabó  K.,  Az  alföldi  magyar  nép  művelődéstörténeti 
emlékei.  (Bp.  1938)  5 3 8  5 3 9.  kép;  másik  t ípus  537.  kép. 
—  Sarvaly,  Holl  I.  — Parádi  N.,  Sarvaly,  egy  középkori 
falu.  (Bp.  1982.)  Hosszúnyakú  t ípusuk:  Csut,  a  templom 
mellett.  Méri  I .  leletmentése.  —  A  többcsöves  típus: 
Csepely,  a  templomtól  Dre  álló  ház,  mely  t ípusában  a 
sarvalyi kemencés házakhoz  hasonló nemesi kúr ia  lehetett. 
Koválovszki  J.,  Veszprém  megyei MK  8  (1969)  33.  kép.  — 
Egyes  tá rgy fa j ták  társadalmi  jelző  szerepéről:  I.  Holl, 
A  késő  középkori  város  és  falu  szociális  s t ruk tú rá jának 
régészeti  tükröződése.  (Szocioökonómiai  tanu lmányok 
kötete,  sa j tó  alat t ).  — A  21 :  1.  kép  üvegpalackja  romlott 
üvegből,  lh:  Buda, VII .  pince;  ZolnayL.,  BpR  24/4  (1977) 
95.  kép.  21 :2.  kép  üvegpalackja  átlátszó,  színtelen  üveg, 
lh:  Kőszeg,  vár,  EKi  udvar,  2,8 — 3,2  m  mélyről,  15.  sz. 
vége—16.  sz.  eleje,  Holl  I .  ásatása. 
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FÜGGELÉK 

(В.  Nagy  M.:  Várak,  kastélyok,  udvarházak  i.  m.  alapján) 

Szentdemeter,  kastély,  1629.  —  Sütőház  mellett  való 
kéményes  házban:  „ . . . V a g y on  egy  égetettbor  főző 
fazék  minden  szerszámával  .  .  ."  (67.  o.)  Az  fegyveres
bástyában:  „  .  .  . Egy  égettbor  főző  rézfazék  fedelestől." 
(68. o.) 

Királyfalva,  udvarház,  1647.  —  Sütőházban:  ,,  .  .  .  Egy 
égettbor  főző  fazék  fedelestől."  (84.  o.) 

Mezőszengyei,  udvarház,  1656.  — Konyhában:  ,,.  .  .égett
bor  főző  fazék  sisakostól,  lábastól  egy  .  .  ."  (121.  o.) 

Uzdiszentpéter,  Teleki  udvarház,  1679.  —  Leányasszo
nyok  házából  nyíló  kamra:  ,,  .  .  . Égettbornak  való  szoros 
szájú,  lapos  üveg  uro.  3."  (147. о.)  .  .  . Égettbornak  való 
gerezdes  üveg  nro.  2."  (147.  o.)  — Ebédlő  palota  pohár
széke:  „  .  .  . Boritalhoz  való,  hosszú  szárú,  kotyogós 
üveg  nro.  6.  Vendégséghez  való  fedeles  fakupa  nro.  8." 
(142.  o.)  Második  rendbeli  házak  p i tvarában:  „  .  .  . Az 

tűzhelyen  égettbor  főzéshez  való  öreg  katlan  nro.  2. 
Ehhez  égettbor  főző  rézfazék,  egyik  nagyobb,  másik 
kisebb,  sisakostól,  esüs  dézsástól  nro.  2."  (142.  o.) 

Nagysajó,  udvarház,  1681.  —  A  kéményes  pi tvarban: 
,,  .  .  . a  kéménye  alatt  egy  katlan,  öreg égettbor  főző fazék 
benne,  csivös  cseber  is  és  sisakja  megvagyon.  I tem  van 
benne  egy  átalag,  nro.  1.,  egy  gyalog  padszék  nro.  1., 
egy  új  fenyő  csebreeske  nro.  1."  (180.  o.)  Sütőházban: 
„   .  .  .  [gettbor  főző  öreg  üst  sisakostól  ós  csives  csöbrös
tül  nr.  I . "  (181.  о.) 

Nagybún,  Bethlen  kúria,  1692.  — I'ince:  ,,  .   . egy  égett
bor  főző,  fazék  formájú  földedény."  (224.  o.) 

Oprakercisóra,  Teleki  udvarház,  1683.  —  Sütőház: 
,,  .  .  . egy  jó  sütőkemence.  Ahhoz  ragasztott  égettbor 
főzésére való,  agyagból  csinált  katlannal  együt t ."  (207. o.) 

MITTELALTERLICH E  DESTILL IERGERÄTE  AUS  K E R A M I K  IN  DER  BURG  VON  KŐSZEG 

A uszug 

I m  Mittelalter  wurde  die  Destillation  an  vier  wichti
geren  Gebieten  angewendet:  bei  der  Herstellung  der  zur 
Metallurgie  nötigen  Mineralsäuren;  in  der  mittelalterli
chen  Alchimie  (unter  ihren  Verfahren  nimmt  die  Destil
lation  den  wichtigsten  Platz  ein,  sollten  wir  auch  entwe
der  ihre  reellen  Rezepte  oder  ihre  mystischen  „Transfor
mat ionen"  betrachten);  in  der  mittelalterlichen  Medizin 
(deren  zwei  Hauptwirkungszentren  in  den  mittelalterli
chen  Klöstern  und  in den  Städten  waren)  zur  Herstellung 
der  Erzeugnisse  der  Apotheker  oder  der  noch  mehr  ver
breiteten  Heilverfahren  der  Wasserbrennerinnen4  (Abb. 
2 — 3).  Ein  eklatantes  Beispiel  der  Klosterapotheken  ist 
die  der  Franziskaner  zu  Ragusa,  die  von  1317  in  Betrieb 
ist;  auch  hier  standen  ein  Kräutergarten  und  eine  Biblio
thek  mit  ihrer  reichen  medizinischen  Literatur  zur  Ver
fügung.5  Unter  den  selbst  heute  noch  vorhandenen  Bü
chern  finden sich auch solche, die sich außer den  Medizinal
kräutern  das  Funktionieren  der  Destilliereinrichtungen 
beschreiben  und  ihre  Abbildungen  vorführen.  —  Ein 
weniger  vielseitiges,  jedoch  praktisches  Anwendungs
gebiet  der  Destillation  ist  die  Herstellung  von  Alkohol 
zum  Genuß. 

Die  erste  präzise  Beschreibung  der  Destillation  er
scheint  im  14.  Jh.  Das  von  dem  padovanischen  Arzt 
Michele  Savonarola  zwischen  1441—1450  geschriebene 
Buch  befaßt  sieh  ausführlich  mit  der  Beschreibung  der 
älteren  und  moderneren  Technologie  des  Branntweines 
(acquavite)  ;8  1500  hat  Brunschwig,  1574  Ercker  schon 
in  einem  gedruckten  Werk  die  Destillationsverfahren  und 
ihre  Geräte  erörtert.6  Gasparetto,  der  erste  Auswerter 
der  Beschreibung  von  Savonarola  ist  auf  Grund  dieser 
der  Meinung,  daß  man  mit  der  Anwendung  von  Destil
liergeräten  aus  Glas  erst  vom  15.  Jh.  an  begonnen  hat. 

Die  erste  zusammenfassende  Publikation  über  die 
als  archäologische  Funde  zum  Vorschein  gekommenen 
Geräte  bzw.  ihrer  Bestandteile  verdanken  wir  der  engli
schen  Archäologie:11  der  Großteil  des  reichen  Materials 
s tammt  aus  dem  15 — 17.  Jh.,  jedoch  liegen  in  einigen 
Fällen  auch  Stücke  aus  dem  13.  und  14.  Jh.12  vor.  Auf 
Grund  des  mannigfaltigen  Fundmaterials  können  die 
mittelalterlichen  Formvarianten  der  drei  Hauptbestand
teile  der  Destilliergeräte  gut  erkannt  werden.  Von  diesen 
ist  das  charakteristische  Stück  das  Alembicum  (Destil
lierhelm)  aus  Glas  oder  Ton.  Der  darunter  gesetzte  Koch

topf  (cucurbita)  kann  schon  schwerer  erkannt  werden
de  insbesondere  seine  aus  Ton  gefertigten  Varianten  des 
öfteren  auch  anderen  Schüsseln  ähneln  (Abb.  6).  Charak
teristisch  ist  aber  an  ihnen  die  Ausbildung  des  Randes, 
durch  die  das  Anliegen  des  hierfür  passenden  Helmes  ge
sichert  wird.  —  Zu  dem  sehr  mannigfaltigen  englischen 
Material  konnten  ihre  Bearbeiter  nur  3  Destilliergeräte 
(2  Helme,  1  Koehgefäß)  vom  Kontinent  erwähnen,  was 
auf  die  Mangel  der  Forschung  hinweist.  Unsrerseits  kön
nen  wir  dies  noch  mit  einem  Schweizer  Exemplar  ergän
zen:  aus  der  Burg  von  Scheidegg  (Abb.  7),  das  sein  Be
schreiber16  in  Ermangelung  entsprechender  Analogien  für 
einen  Sturzhumpen  gehalten  hat . Der  untere  Rand  zeigt 
aber  die  typische  Lösung  der  Destillierhelme.  Seine 
Wichtigkeit  besteht  darin,  daß  er  aus  einem  Burg  von 
bescheidener  Größe  stammt,  die  Technologie  kann  also 
selbst  in  einem  solchen  Milieu  vorgestellt  werden. 

Im  Laufe  der  Ausgrabung  der  Stadtburg  von  Kőszeg 
während  den  Jahren  1960 — 62  stießen  wir  in  größerer 
Menge  auf  ein  in  unseren  Themenkreis  passenden  kera
misches  Fundmaterial.  In  der  aus  dem  Ausgang  des  15. 
Jhs  stammenden  Kulturschicht  können  wir  zwei,  innen 
braunglasierte  Schüsselfragmente erkennen,  dessen  Rand
form  der  Funkt ion  einer  Kochschüssel  entspricht,  bei 
dem  einen  Stück  wurde  für  den  Ausflußrohr  des  Alembi
cum  der  Rand  auch  ausgeschnitteil  (Abb.  8:  6 — 7). 

Die  Schichten  der  um  1532  herum  vorgenommenen 
Auffüllung  enthielten  weitere  Stücke.  Aus  drei,  innen 
grünglasierten  Koehschüsseln  sind  Fragmente  zum  Vor
schein  gekommen,  bei  welchen  die  innere  Rill e  des  Ran
des  ausgeprägter  ist  (Abb.  8:  3 — 5).  An  der  Außenfläche 
von  zwei  Schüsseln  haften  Klebspuren  aus  Ton  an,  was 
darauf  hinweist,  daß  sie  in  die  Öffnung eines  geschlosse
nen  Ofens eingesetzt  waren.  Aus  derselben  Schicht  stam
men  auch  4  Destillierhelme,  von  welchen  nur  das  eine 
Stück  zum  Teil  ergänzbar  war.  Ihre  obere  Ausbildung  ist 
uns  nicht  bekannt,  sie  haben  eine  konische  Form  und 
auch  zwei  Ausgußröhre  sind  fragmentarisch  erhalten 
geblieben.  Drei  sind  von  außen  und  innen  grünglasiert, 
das  eine  Exemplar  hat  braune  Glasur;  die  Außenfläche 
von  zwei  Stücken  war  mit  eingeritzter  Linienverzierung, 
ein  weiteres  Exemplar  mit  Rollstempel  versehen  (Abb. 
8:11 — 13).  Zwei  Exemplare  passen  auf  Grund  ihrer  Maße 
gut  in  die  Koehschüsseln.  —  Demnach  hat  man  sich  in 
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der  Bung  Kőszeg  im  ausgehendeil  15.  Jh.  und  zu  Beginn 
des  16. Jl is  regelmäßig  mit  Destillation  befaßt, es wurden 
zumindest  5  Geräte  abwechselnd  in  Betrieb  gehalten. 

I n  der  Auffüllung  der  ersten  Hälf te  des  16.  Jhs, 
über  der  Schiebt  der  vorangegangenen,  haben  wir  weitere 
Fragmente,  jedoch  von  abweichender  Form  gefunden. 
Das  eine  Fragment  stammt  von  einem  Destillierhehn  aus 
unglasierter  Keramik  (Abb.  9) mit  plastischer  Verzierung. 
Die  unglasierten  Koehgefäße  dürften  auf  Grund  der 
Fragmente  topfförmig  gewesen  sein,  hierfür  spricht  die 
charakteristische  Ausbildung  des  Randes  (Abb.  9:  2 — 5). 
Diese  hat ten  schon  einen  größeren  Rauminhal t,  als  die 
glasierten  Kochsehüsseln. 

Es  kann  vermutet  werden,  daß  auch  einige  weitere 
Keramikfunde  mit  der  Destilliertätigkeit  in  indirektem 
Zusammenhang  stehen.  Hierfür  verweist  ihre  einzigar
tige  Form,  ihre  geringe  Anzahl  (es  war  aus  jedem  bloß 
1  Exemplar  vorhanden),  und  bei  einigen  die  für  ein  und 
dieselbe  Werkstät te  charakteristische  Verzierung.  Jeden
falls weichen  sie  von  den  einheimischen  spät  mittelalterli
chen  Keramikgefäßen  ab  (Abb.  9:  6  8,  Abb.  15,  19). 

Am  schwersten  ist  die  Frage  ihrer  Zweckbestimmung 
zu  beantworten.  Die  Metallurgie  kann  nicht  in  Betracht 
kommen,  es  ist  hei  der  Ausgrabung  bloß  ein  Metall
schmelztiegel  zum  Vorschein  gekommen.  Die  Alchimisten 
haben  sieb  vor  allem  in den  mittelalterlichen  Städten  und 
Klöstern  ihre  Tätigkeit  ausgeübt.18  Auch  die  Zentren  der 
mittelalterlichen  Pharmazie  befanden  sich  hier.  Die 
Destillation  wurde  in  viel  breiterem  Kreise  zur  Herstel
lung  von  Alkohol  angewendet,  anfangs  zu  Heilzwecken, 
aber  dann  immer  mehr  für  den  Konsum.  Zwar  haben  wir 
von  einer  solchen  Tätigkeit  in  den  Burgen  bisher  noch 
nichts  gehört  und  vielmehr  beweisen  die  später  geschrie
benen  Quellen,  daß  (insbesondere  im  17.  Jh.)  zur  autar
ken  Wirtschaft  der  Burgen  und  der  Schlösse  auch  die 
Herstellung  von  Branntwein  zugehört  hat.  Laut  den 
lnventarien  gehörte  das  DestiUiergerät  hier  zum  alltäg
lichen  Gebrauch  der  Küche;  es  ist  anzunehmen,  daß 
früher  —  wenn  auch  in  geringerem  Maße  —  ähnliche 
Bräuche  in  Mode  waren. 

* * * 

Die  genauere  Funktion  der  mittelalterlichen  Trink
gefäße,  Becher  und  Pokale  ist  im  allgemeinen  nicht  be
kannt,  obwohl  laut  einzelner  Angaben  die  altherkömmli
chen Traditionen  oder  die Richtung  der  Mode  darauf  hin
weisen,  daß  ntan  im  allgemeinen  einen  guten  Unterschied 

gemacht  hat,  zu  weichein  Getränk  aus  welchem  Material 
hergestellte  und  welche  Form  zeugende Gefäße  zum  Trin
ken  richtig  gebraucht  werden  sollen.26  Inventarangaben 
und  die  Beschreibung  von  Bräuchen  beweisen,  daß  man 
im  17.  Jh.  in  LTngarn  den  Branntwein  aus  einem  „lang
halsigen"  Kuttrolf  (»kotyogós  üveg«)  getrunken  hat, 
ebenso  wie  auch  anderswo,  wo  dieser  spezielle  Glasfla
schentyp  verbreitet  war.2'  Früher  wurden  einfachere, 
jedoch  gleichfalls  langhalsige  Varianten  dieses  Glasfla
schentyps  gebraucht.  Demselben  Zweck  dienten  auch  die 
»doppelkonischen«  Glasflasehen,  deren  Varianten  im  13 — 
16. Jh.  in Mitteleuropa31  und  im  Rheinland  häufig  waren. 
Ihrer  eigenartigen  Form  nach wurde dieses  irgendeine  spe
zielle  Funkt ion  beigemessen,  was  jedoch  die  Forschung 
nicht  akzeptiert  hat.  Rademacher  hat  ihre  Form  mit  den 
gläsernen  Destillierhelmen  verglichen  — bloß  ihrer  Form 
nach;A.  Ress  und  J. P. Rieb  behaupten hingegen  schon,30 

daß  sie  auch  zur  Destillation  gebraucht  wurden.  Brun
schwig  schreibt  in  seinem  1 500  gedruckten  Buch,  worauf 
sich  auch  Ress  beruft,  nur  soviel,  daß  zur  Destillation 
von  Blüten  und  Pflanzen  ein  solches  Glas  zu  gebrauchen 
ist,  wie  der  »gutterolf«  —  also  zur  Erklärung  der  Form 
des Gerätes beruft er  sich  auf  die  in weitem  Kreis  bekann
te  Flasche.  Jedoch  ist  dieses  Gefäß  zur  Destillation,  zur 
Überführung  des  Kondensats  allein  nicht  geeignet.  Die 
eigenartige  Form  erklärt  sich  unserer  Meinung  nach 
damit,  daß  sie  dem  zusammengelegten  Destilliergerät  ähn
lich  sein  will,  d.  h.  weist  darauf  hin,  wie  das  aus  diesem 
Gefäß  genossene  Getränk  hergestellt  wird  !  Diese  merk
würdige  Flaschenform  dür f te  gerade  durch  ihren  über
tragenen  Sinn  allgemein  beliebt  gewesen  sein,  obwohl 
ihre  Herstellung  eine  nicht  alltägliche  Rut ine  des  Glas
bläsers  erfordert  hat. 

Unsere  Schlüsse  können  mit  dieser  Fundgruppe 
anderer  Art ,  mit  den  verschiedenen  kleinen  Glasflaschen 
weitergeführt  werden:  ihre  Verbreitung,  ihre  archäolo
gischen  Funde bieten  weitere Daten  zur Frage  des Brannt 
weingenusses  im  Spätmittelalter.  Hiermit  liefert  die  Ar
chäologie  datierte  und  ortsgebundene  Angaben  zur 
Erkennung  des  mittelalterlichen  Lebens.  So  kann  in 
Ungarn  vom  Beginn  des  13.  Jhs  (in  Buda,  in  der  Stadt 
Sopron),31  sodann  vom  14. Jh.  an  in der  Burg  von  Kőszeg 
der Verbrauch  von  Branntweinen  bewiesen werden.  Außer 
den  Städten,  Klöstern  und  Burgen  taucht  etwas  spä
ter,  zum  Ausgang  des  15.  Jhs  auch  in  den  Dörfern  (in 
den  Herrenhäusern  des  Adels,  Kleinadels)  dieser  Brauch 
auf.33 

I.   Holl 
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