
k o zepk o ri k Aly h a c sem pek  m a g ya r o r szAg o n  x i:  
CIMERES REPREZENTACIO

Holl Imre

A tanulmany a keso kozepkori kalyhak altal kep- 
viselt reprezentacio heraldikai vonatkozasait es 
ennek a kiilonbozo korszakokra jellemzo, sokszor 
eltero megoldasait es okait targyalja. Ennek soran 
a 14. szazad masodik feletol az 1500 koriili evekig 
terjedo idoszakot tekintjiik at, ehhez a kepanyag- 
ban a legjellemzobb kalyhacsempeket valasztottuk 
ki.1 A kiilfoldi feldolgozasok nagyon gyakran ta- 
maszkodnak a kiilonfele motivumok, ikonografiai 
temak osszehasonlitasara az anyag bemutatasakor. 
Itt nem ezt kovetjuk: a hangsuly inkabb a kiilonbo- 
zo tarsadalmi helyzetu megrendelok-tulajdonosok 
szerinti csoportositasra esik; azt vizsgaljuk, meny- 
nyiben befolyasolta ez a heraldikai megoldast, mi- 
lyen cimereket szerepeltettek a megrendelok.

A dmer a kozepkorban kozvetlen utalas az egyes 
szemelyekre, legyen az az uralkodo vagy a nemesseg 
egyik tagja; mas esetekben mint egy varos vagy egy 
ceh jelkepe jelenik meg. Sok esetben, foleg kiilfoldon, 
az orszag vagy a tartomany cimere (fiiggetleniil an- 
nak mindenkori uratol) onmagaban is hasznalatos 
volt, nalunk viszont gyakrabban fordul elo olyan 
osszetetelben, ami a kiraly szemelyere-nemzetsege- 
re utalva az orszagcimert szemelyes cimerre teszi. 
A magyar cimeradomanyoknal a 15. szazad elejen 
gyakori a hasznalat modjara torteno utalas: tulajdo- 
nosa viselheti azt „haboruban, bekeben, csataknal,

lovagi tornakon, landzsa viadalokon" (1409-15), 
„parviadalokon" (1417), majd bovitve alkalmazasat: 
„gyurukon, karpitokon" (1428), „pecseteken" (1430), 
vegiil meg „satrakon, hazain" is (1431).2 Lathato, 
hogy az elsodleges hasznalat (fegyverzet, viselet) 
mellett a cimert mashol is alkalmaztak, amivel az 
tagabb jelentoseget nyert, utalt tulajdonosara, koz- 
vetve pedig a rangjara, a kiralyhoz fuzodo kapcso- 
latara, a kiraly es az orszag javara tett szolgalatara, 
amit egyebkent az adomanyozo level is feltiintetett. 
Ezert a kalyhacsempeken is a cimerek szemelyekre 
utalnak, s nem egyszeru diszitomotivumok.

A kozepkori Magyarorszag emlekanyagabol -  a 
kutatas sulypontjainak megfeleloen -  eddig a kira- 
lyi udvar kalyhait ismerjiik a legjobban. Itt jelentos 
kiilonbsegek lathatoak a keso Anjou-kor es a Zsig- 
mond kor udvaranak kalyhainal, s egeszen masfele 
megoldasokkal talalkozunk V. Laszlo idejeben. Ma- 
tyas kiraly uralkodasanak utolso evtizedeire ujfaj- 
ta reprezentacios peldak jellemzoek. Ezt a fouri es 
egyhazi-kolostori reprezentaciot eddig viszonylag 
keves emlekanyag segitsegevel vizsgalhattuk, meg 
esetlegesebb a varosi leletanyag forraserteke. Ezert 
az utobbiaknal levont kovetkeztetesek meg nem 
altalanosithatoak -  a leletek gyarapodasaval (es 
a meglevo, de feldolgozatlan anyag kozlese utan) 
bizonyara mas kepet fogunk kapni.

*  H o ll Im re  a m a g y a r o rs z a g i k o z e p k o ri k a ly h a c s e m p e k e t 
e s  a  h o z z a ju k  k a p c so lo d o  k iilfo ld i a n y a g o t to b b  e g y m a s t  
fo ly ta to , i l le tv e  k ie g e s z ito  ta n u lm a n y b a n  v iz s g a lta , a m e - 
ly e k e t fo ly a m a to s  la tin  s o rs z a m o z a s s a l la to tt  e l. E z e k , 
m in t a  je le n  m u n k a  e lo z m e n y e i, a k o v e tk e z o k : H o ll  1958; 
H o ll 1971; H o ll  1983; H o ll  1990 ; H o ll  1993; H o ll  1998a ; 
H o ll 1999; H o ll  2001 ; H o ll  2 0 0 2 a ; H o ll  2 0 0 2 b . (A szerk.)

1 A te r je d e lm i k o r la to k  e s  te c h n ik a i  n e h e z s e g e k  m ia tt  n e m  
to r e k e d h e tt i in k  te lje s s e g re . A jo  e s  r e s z le te s  k e p a n y a g

a z  id e z e tt  fe ld o lg o z a s o k b a n  ta la lh a to , u g y a n ig y  a  le le te k  
p o n to s  m e re te r e , sz in e re  v o n a tk o z o  a d a to k  e s  a  k a ly h a k  
te l je s  m in ta k in c s e . A k e lte z e s e k  ta m p o n tja i  is  a z  e g y e s  
k o z le s e k b e n  ta la lh a to a k . A k e p e k  fo r ra s a ira  n e m  h iv a t- 
k o z u n k  a z o k b a n  a z  e s e te k b e n , a m ik o r  a z o k a t sa ja t k o - 
ra b b i m u n k a in k b o l  v e t t i ik  at.

2 A c im e ra d o m a n y o z o  le v e le k  id e z e tt szo v eg ei: F e je rp a ta -  
ky 1901, 32 , 40 , 4 2 , 58 , 64: „v ellis , p a p ilio n ib u s , d o m ib u s"  
(1431).
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a  k ir Al y i u d v a r  k Al y h Ai

ANJOU-KOR

A legkorabbi cimerek Nagy Lajos udvaranak kaly- 
hain jelennek meg, de erdekes modon nem a legelso 
(az I. csoportba tartozo) kalyhakon, hanem nehany 
evvel kesobb. A visegradi palotabol szarmazo, Ko- 
csis Edit altal az „attort liliomos csoportba" sorolt 
kalyhahoz kesziiltek azok a negyzetes csempek, 
amelyeken dontott cimerpajzsban a Magyarorsza- 
got jelkepezo vagasok es az Anjou-liliomok egyiitt 
szerepelnek. Kulonleges megoldas, hogy e kalyhan 
az also resz csempeinek egy reszet egyik oldalukon 
kiugro szogletes sarokkal bovitettek, a kalyhatest 
sarkat hangsulyozva. Acsempeket sargaszold, il- 
letve sotetbarna maz fedi.3 Magam ugy veltem, ez 
a kalyha 1366 koriil mar allt Visegradon, mert ket 
attort csempejebol az eszaki kis udvar also retegebol 
is kerlilt elo toredek -  ha teljes lebontasa kesobb is 
tortent meg (1. abra 2j.4

A kovetkezo visegradi kalyhan, a Kocsis-fele 
„attort struccos sisakdiszes csoport"5 kalyhajan, 
mar joval hangsulyosabban szerepel az Anjou-ci- 
mer: a negyzetes csempeken a vagasos-liliomos ci- 
merpajzs tobbfele variacioban, mindig attort kivi- 
telben tunik fel, a kalyha felso testen pedig a magas 
teglalap alaku csempeken mar negyfele megoldas- 
ban lathato a struccos sisakdisz, alatta valoszinu- 
leg a cimerpajzzsal. A csempeket mind vilagoszold 
maz boritja (1. abra 2-5). Magunk ezt a kalyhat is 
meg a korai keszitesuek koze sorolnank, hiszen het 
tipusabol is kerultek elo toredekek a legkorabbi re- 
tegekben. Ot tipus koziiliik a kapolnaterasz korai, 
3. retegebol szarmazik, mely reteg a kapolna epite- 
set megelozve, vagy akkortajt, a planirozas miatt 
keriilt oda. Ez volt az elso kalyha, amelynel a csem
pek tulnyomo reszen a kiraly cimere szerepelt.

Ket kesobbi kalyhan is elofordult a dontott dmer- 
pajzs altalanosan hasznalt megoldasa (1. abra 6-7).6 
Az egyiken, tovabba egy masik, kismeretu csempen

3 Kocsis -  Sa b ja n  1998,13, 32. kep.
4 H o l l  2007. Az Anjou-kor kalyhainak uj keltezeset, rege- 

szeti es numizmatikai adatait itt targyaltam. Ez a meg- 
hatarozas vonatkozik a kovetkezo visegradi kalyhara is. 
A lelohelyadatok: Kocsis -  Sa b ja n  1998, 51-52: 2. es 4. t i 
pus, 53-54: az „attdrt struccos csoport": 1., 1/A., 3., 4., 5/A., 
6. es 7. ti'pusokbol a korai retegekbol.

5 Kocsis -  Sa b ja n  1998,15-16.
6 Kocsis -  S a b ja n  1998,16-17, es 48. kep, 50. kep, 52. kep.
7 H o l l  1990, 59-63. Cimeralakok es mesteralakok pajzs 

nelkiil is szerepelnek peldaul zaszlon, vagy a ruhazaton 
mar a 13. szazadtol.

8 Kocsis -  S a b ja n  1998, 22-27, 81-103. kep.

ujfajta motivum tunik fel: kettos csucsives arkadok 
es fialek alkotta mezokben a teljes sisakdiszes cimer, 
sotetzold, illetve barna mazzal (1. abra 7). Az utob- 
bi csempebol egy peldany mar a visegradi Fo teren 
alio Matyas-szobornal keriilt elo, 14. szazadi reteg- 
bol -  tavolsaga miatt ez talan egy visegradi varosi 
hazbol szarmazik.

Az idoben ezeket koveto, keso Anjou-kalyha 
sok peldanyban kesziilt Budan es Visegradon az 
udvar szamara, de -  mint a kovetkezokben latni 
fogjuk -  mas helyeken is kimutathato. Csempei
nek tulnyomo tobbsegen (kiveve a legfelso, attort 
mermuves darabokat) cimert, vagy pajzs nelkiil 
cimeralakokat lathatunk. Kiilon-kiilon szerepel
nek rajtuk az Anjou-liliomok, az orszag cimerebol 
a hasitasok, a kettos kereszt; a felso kalyhatesten a 
dontott cimerpajzs, a sisakdisz onmagaban, illetve 
egy teljes cimer a kettos kereszttel (2. abra).7 Ezek a 
(III. csoportba sorolt) kalyhak plasztikai kiviteliik jo 
minosegevel, dekorativitasaval tunnek ki az egesz 
anyagbol. Raadasul sokszinusegiiket is most eloszor 
tudtak elerni, kiilonbozo szinu (sarga, sargasbarna, 
borsozold, olivazold, sotetzold), de az azonos tipu- 
soknal is valtakozva alkalmazott mazakkal. A teljes 
egeszeben sokszinu kalyha a cimeres reprezentacio 
legszebb megoldasa volt, ugy veljiik, Nagy Lajos 
kiraly uralkodasanak utolso eveibol. Ez a kalyha 
a kovetkezo fel evszazadra nezve is meghatarozo 
jelentosegu volt, mert peldat adott tobb, ezt kove
to udvari muhelynek is, amelyek a felepxtesben, il
letve a heraldikai motivumok elhelyezesenel azonos 
elveket kovettek.

ZSIGMOND KOR

A korszak elejenek kalyhajat az ujabb visegradi fel- 
dolgozas hatarozta meg.8 Felepitesenek rendszere 
es szinezese az Anjou-kor vegenek folytatasat je- 
lenti, bar kevesebb szinnel: fuzold, neha sargas-, il
letve barnaszold vagy sotetbarna mazzal. A kalyha 
legfelso resze joval tobbfele mermuves csempebol 
allt, mint a korabbiak, egyes tipusok egeszen egye- 
ni megoldasuak. Ritkabbak a heraldikai elemek: az 
also kalyhatesten egy szep plasztikaju alio sas, alul 
ket koronaval (Brandenburg, vagy a romai kiralyi 
sas? -  Vencel kiraly 1396-ban nevezi ki Zsigmon- 
dot nemet-romai helytartonak). A masik csempen 
szinten pajzs nelkiil alio oroszlan lathato (Luxem
burg -  3. abra 2). Sabjan Tibor rekonstrukciojan (a 
kesobbi Zsigmond kori kalyhak rendszeret atve- 
ve) a felso kalyhatest legalso soraban allhattak a
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1. dbra. Anjou-kori kalyhak dmerei, Visegrad. Kocsis -  Sa bja n  1998 nyoman 
Fig. 1. Arms of stoves from the Angevin period, Visegrad, after Kocsis -  Sabjan  1998
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2. dbra. Keso Anjou-kori cimeres csempek, Buda 
Fig. 2. Tiles with arms, late Angevin period, Buda

nagyobb cimeres csempek, igy a szarvasos peldany 
is; a szarvasos cimer (3. dbra 1) valoszinuleg Himfi 
Benedek veszpremi piispoke lehetett (1380-1387). 
A magam reszerol ide sorolnek egy masik cimeres 
toredeket is: a felhold folotti csillagot abrazolo ci
mer Janki Demeter kesobbi veszpremi piispokhoz 
(1387/91-1395/98) kotheto. Kocsis Edit ezt a csempet 
korabbra keltezte,9 de Janki Demeter piispoksegenek 
evszamai ide helyezik. Elkepzelheto, hogy Benedek 
piispok cimere azert szerepelhetett a kalyhan, mert 
1387. marcius 31-en o koronazta meg Zsigmondot,10 
Demeter piispok pedig a kiralyno kancellarja volt. 
Sajnos mindket cimeres csempebol csak keves tore- 
dek maradt, viszont a ketfele sisakos toredek ket- 
fele cimerre utal. Ezen a kalyhan a reprezentacio

9 Kocsis -  Sa b ja n  1998, 70. kep. Az Anjou-kori III. csoport- 
hoz koti e toredeket. A csoport technologiai kivitele ha- 
sonlo az ezt koveto kora Zsigmond kori csempek egy 
reszehez.

10 T o rok  2 0 0 6 , 20 .

uj felfogasat lathatjuk: a kiraly szemelyere az also 
resz cimerallatai utalnak, de feliil mar ket, vele ko- 
zeli kapcsolatban alio fopape lathato -  talan a meg 
bizonytalan kiralyi hatalom egyhazi-fouri tamoga- 
tottsaganak megerositesekent (3. dbra 3).

Jelen munkanknak nem lehet targya minden 
kronologiai kerdes es muhely meghatarozasa, 
megis a cimerhasznalat eltero megoldasai es ezek 
feltetelezett idorendi kiilonbsegei miatt e kerdesek- 
re is ki kell terniink. A visegradi „kora Zsigmond 
kori nagycsempes kalyha" (3. dbra 3) es az altalunk
I. csoportnak elnevezett csempek ket kiilonbozo 
muhelye, ugy latszik, rovidebb ideig parhuzamo- 
san mukodott. A visegradi korai kalyhat 1387 utan, 
de meg 1398 elott allithattak fel. Budan ezt kovette 
az I. csoport elso kalyhaja (4. dbra 1-2) 1400 koriil 
vagy elott. Ezen alkalmaztak eloszor Zsigmond 
negyelt cimeret a sasokkal, valamint kiemelt he- 
lyen Eberhard piispok teljes cimeret. Utobbit e ko
rai idoben azert tartjuk indokoltnak, mert a kiraly 
hatalmanak biztositasaban mar zagrabi piispok- 
sege (1397-1406) idejen tevekeny (fegyveres) resze
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3. dbra. Kora Zsigmond kori kalyha, 14. szazad vege, Visegrad. Kocsis -  Sabja n  1998 nyoman 
Fig. 3. Stove from the early Sigismund period, late 14th century, Visegrad, after Kocsis -  Sabjan  1998

volt.11 A kalyhak motivumkincsenek bovitesere -  a 
dmereknel a cseh oroszlannal (ahogy az aranyfo- 
rintokon es denarokon is12) -  nehany ev mulva ke- 
riilt sor: a visegradi Fellegvarban mar egy ilyen

kalyha allt (4. dbra 4-5). A muhely uj budai kalyhaja 
1405 koriil -  az udvar atkoltozeset kovetoen -  mar 
teljes pompajaban allhatott, es 1408 utan a Sarkany- 
rend jelkepevel boviilt (6. dbra 2, 3). Ettol kezdve

11 A korabbi keltezest mar indokoltam: H o l l  2002a, 360. 
A cimer stilusa is a korabbi idore mutat. Szerecsen Janos 
sisakdiszes csempejenek valtozatarol: H o l l  2002a, 362.

12 Zsigmond 1401 decemberetol uj titkos pecsetet hasznalt, 
1402 elejen mar megkapta a cseh helytartosagot -  igy je- 
lenik meg pecsetjen a cseh oroszlan (K u m o ro v itz  1937, 
38-39.). Ezert teves csupan cseh kiralysaga kezdetere

tenni, ahogy regen veltem. Az egyszeru negyelt cimer a 
cseh oroszlannal Budan is elofordul, barnassarga mazas 
toredekei ket peldanybol maradtak meg (5. dbra). Lelohe- 
lyeik: Nagyudvar, 6. reteg, amely viszonylag korai es ke- 
soi leleteket egyarant tartalmazott. Azonos negyzethalo- 
ban 1390-1424 es 1430-1437 kozotti ermek, valamint egy 
I. Ulaszlo-denar jelzi a pusztulas korat.
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4. abra. 1-3. Kalyhacsempek Zsigmond kiraly, Eberhard piispok es a Szerecsen csalad dmerevel 1400 koriil, 
Buda. 4-5. A kalyha egyik valtozata, Visegrad, Fellegvar. Kocsis -  Sabjan  1998 nyoman 

Fig. 4 .1-3. Stove tiles with the arms of King Sigismund, Bishop Eberhard and the Szerecsen family c. 1400. 
Buda. 4-5. One version of the stove, Visegrad, Citadel, after Kocsis -  Sa bjan  1998
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5. dbra. Zsigmond kiraly negyelt cimere.
Buda, palota, 1402 utan 

Fig. 5. Quartered arms of King Sigismund, 
Buda, Palace, after 1402

valtoznak a kiralyt tamogato befolyasos szemelyek 
cimerei a kalyhan: feltunik Cillei Hermanne, mig 
a korabbiak (Eberhard piispok, Szerecsen Janos ka- 
maraispan) lassan elmaradnak, lgy a leletanyagban 
is ritkabbak. Az I. csoport muhelye az 1410-es evek- 
ben meg dolgozott, uj oromcsempeje huszitaellenes 
temajaval az 1408-1415 kozotti idoszak csehorszagi 
esemenyeivel fiigghet ossze.13

A visegradi korai kalyha utan a Fellegvarban 
mintegy tiz ev mulva ugyanez a muhely uj kalyhat 
allit. A Duna-parti palota kalyhajaval osszevetve 
szamos ujfajta csempevel bovitettek a mintakincset, 
raadasul egy uj, nagyobb, 33 cm magas csempeme- 
retet vezettek be. Ugyanakkor a szinskala egyszeru- 
sodik: a korabbi, legalabb nyolcfele arnyalat helyett 
csak harom maradt, de ezek kozott is a sotetzold do- 
minal.14 Ketfele uj cimer jelenik meg, es mindketto a 
kiralyra utal: negyelt cimerpajzs a cseh oroszlanok- 
kal, illetve ugyanez a Sarkanyrenddel korbeveve 
(7. dbra 1-2). Ezek a korszak hasonlo cimereihez ke- 
pest nagyon eltero stilusuak es nem erik el a muhely 
korabbi alkotasainak szep megoldasat. A muhely a 
regi csempesorozatbol egyediil az alio oroszlan fi- 
gurajat vette at. Feltuno es nagyon ritka bovites itt a 
sarkanytest vallara helyezett kis kettos keresztes ci
merpajzs. Ez tulajdonkeppen megismetlese az ezen 
a kalyhan eloszor megjeleno „Szent Gyorgy es a sar- 
kany"-jelenetnel is hasznalt magyar cimeres pajzs-

nak, egyben logikus kapcsolatot jelent a sarkany le- 
gyozojevel es a Sarkanyrend alapitasanak vallasos 
indoklasaval (az alapitolevel is emliti Szent Gyorgy 
keresztes jelvenyet). Egyebkent a budai I. csoportnal 
is szerepelt a Szent Gyorgy-viadal, megpedig olyan 
hagyomanyos reszletezo-elbeszelo kompozicioval 
(a felso sarokban a kiralylannyal), amellyel kesobb 
az V. csoport kalyhajan is talalkozunk.15 A visegra
di Fellegvar sarkanyrendes csempejet kesobb, ki- 
sebb meretben, helyenkent merevebb, atmintazott 
reszletekkel masoltak (Buda, Visegrad, Vertesszent- 
kereszt).16

A korai visegradi muhely es a budai I. csoport 
muhelyeinek 1398 elottrol az 1411-es evekig boviilo 
mintakincse nagymertekben befolyasolta a kesobbi 
kalyhasok tevekenyseget: a dekorativ kompoziciok, 
a nagy, mermuves csempek es a dmerek valtozatai 
jellemzoek a kesobbiekben is. A regi mintakepek at- 
alakitva, vagy csak egyszeruen lemasolva keriilnek 
a tovabbi kalyhakra. Ezekbol csak nehany jellemzo 
tipus kepet, illetve rajzat adjuk itt (5-9. dbra).

A  nyeki muhelykent meghatarozott II. csoport 
eseteben mar tobb uj technologiai megoldast vezet
tek be, peldaul az angob hasznalatat a maz alatt es 
a mezzamajolika mazat a feher szin elerese erdeke- 
ben. Ugyanakkor viszonylag keves uj dmerkompo- 
zicioval jelentkeznek. Ilyen a nagy cimeres csem
pek egyik tipusa (6. tipus), ahol uj figuralis elem a 
cimerpajzsot alul, ketfelol tarto ket iilo alak, feliil 
pedig mermuves keretelesben ket felalak. A kiralyi 
cimeren kiviil most csak egy fouri tunik fel: a Ku- 
salyi Jakes csalade (Janos es Mihaly szekely ispa- 
nok 1427-1431 kozott, Denes pedig varadi piispok 
1427-tol). A csaladbol leginkabb Kusalyi Jakes Laszlo 
szemelyere gondolhatunk a nyeki muhely eveiben: 
1413-1414-ben udvari lovag, 1416-ban Zsigmond

13 H o l l  1971,116. kep, 164-166.
14 Kocsis 2006, 126-129. A kalyha rekonstrukcioja: 23. abra 

(Sabjan Tibor munkaja). A palotai korai kalyha keltezeset 
e feldolgozasban Kocsis Edit kesobbre helyezte (Kocsis 
1999, 22.), magam azonban a korabbi keltezest tartom va- 
loszinubbnek. Ezt tamaszthatja ala a lelohely is: a kaly
hat meg az udvar Budara koltozese elott rendelhettek. 
A szarvasos Himfi-cimertoredek csokoladebarna mazas, 
ez a szin fordul elo a 2B, 4., 13., 14., 18. es 21. tipusnal is. 
E ritka szin alatamasztja a korai kalyha csempeinek osz- 
szetartozasat es a regi idorendi besorolast.

15 H o l l  1990, 23. es 28. kep, 81.
16 A relativ idorendre utalnak a motivumatvetelek a korai 

visegradi kalyha kepeibol: osszefont nyaku sarkanyok, 
makkos-tolgyleveles (?) motivumok. Ezekre mar Kocsis 
Edit is utal, de ide sorolhato a haromszogu oromcsempe 
is. Ezek megvaltozva (tehat nem lenyomatkent) bekeriil- 
nek az I. csoport kompozicioi koze, illetve kesobbi muhe- 
lyek temai kozott is felhasznaltak oket.
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6. dbra. 1, 3. Cimerek 
a Sarkanyrenddel bovi'tve, 

1408 utan. 4-5. Az I. csoport 
udvari muhelyenek dmerei, 

1402 utan; Buda, palota 
Fig. 6 .1 ,3. Arms augmented 

with the Order of the Dragon, 
after 1408.4-5. Arms from the 

court workshop producing 
the Group I tiles, after 1402;

Buda, Palace
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7. abra. 1-2. Zold mazas csempek, 1408 utan, Visegrad, Fellegvar. Kocsis 2006 nyoman 
Fig. 7. 1-2. Green-glazed tiles, after 1408, Visegrad, Citadel, after Kocsis 2006

10 cm

8. abra. Cimerek a II. csoport kalyhajarol. 3. A Kusalyi Jakes barok dmere, 1415-1425. Buda, palota 
Fig. 8. Arms from a stove in Group II. 3. Arms of the Kusalyi Jakes barons, 1415-25. Buda, Palace

tobbszori szolgalata jutalmakent harom dalmaciai 
szigettel ajandekozza meg, raadasul udvari kap- 
csolatai is szorosak, bizalmas viszonyban allt a ki- 
ralyneval, Cillei Borbalaval is (8. abra 3).17 Az egyik

17 A csempe cimerenek meghatarozasa: H o l l  1984a, 112. 
Ekkor meg Denes piispok szemelyere utaltam. A csa- 
lad reszletes ismerteteset adja: Em odi 1996; itt figyel- 
meztet arra, hogy nem sziiksegszeru csak Denes piispok

budai kalyhan ennek a cimeres csempenek negy el- 
tero szmu valtozata szerepelt, talan nem is csupan 
egy szemelyre, hanem a tobb generacion keresztxil 
udvari szolgalatban alio, baroi rangra emelkedo

szemelyere gondolni es emiatt a nyeki muhely tevekeny- 
seget a 20-as evek vegeig kitolni (uo., 72. jegyzet). A csa- 
ladi dmerben szereplo bolenyszarv, farkasfej es medve- 
mancsok szerintem erdelyi vadaszatok trofeai.
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9. abra. 1-2. AIV. csoport rekonstrualt kalyhaja es egyik csempeje, 15. szazad elso harmada.
3. Cillei Hermann grof cimere, 1432-1437, Buda, palota 

Fig. 9 .1-2. Reconstructed stove from Group IV and one of its tiles, first third of the 15th century.
3. Arms of Count Hermann Cillei, 1432-37, Buda, Palace

csaladra utalva.18 (Ez eddig az egyetlen ilyen darab a 
nagy cimeres csempek kozott!)

Az also kalyhatesten ugyanakkor csak Zsig
mond sarkanyrendes cimere szerepel (ez tiikor- 
kep-utanerzes a korabbi csempe alapjan), illetve a 
luxemburgi oroszlan fel sarokcsempekent (8. abra 
1-2), ez utobbinak is korabbi elozmenyei vannak.

A kesobbi kalyhak koziil a IV. csoportban ta- 
lalkozunk ujonnan mintazott, eltero stilusu cime- 
rekkel. Ilyen a Sarkanyrend jelvenyevel korbevett

18 Em odi 1996. Reszletesen targyalja a csaladtagok rangjat (a 
14. szazad vegetol ot varat birtokolnak), igy peldaul Mi- 
haly 1415-ben Zsigmond kovete a spanyolorszagi udva- 
roknal.

19 Az V. csoport, a 2. tipus cimere: H o l l  1990, 83, 33-34. 
kep.

sas, valamint a sisak a cseh cimer sasszarnyaval 
(ez mar masolat, eredetibol csak toredekeket isme- 
rek). Ide tartozonak veltem a Cillei-cimert, felette 
sisakdisszel. Az I. csoport alio cseh oroszlanjat itt 
felvaltja egy dekorativ rajzu, ugro cseh oroszlan, 
ugyancsak pajzs nelkiil (9. abra 2).

A  korszak legvegenek kalyhaja megint csak elte
ro stilusa es szep plasztikaja alapjan kiilonitheto el. 
Ugy veltem, Zsigmond folyamatos tavollete befolya- 
solhatta azt a mozzanatot, hogy mig a kalyha felso 
reszen Zsigmond nagy, sisakdiszes-sarkanyrendes 
cimeret lathatjuk, alul harom fouri cimer tunik fel: a 
Cillei csalade, Paloczi Gyorgy erseke (1423-tol) es egy 
ismeretlen sarkanyrendes foure, akinek a Szantai 
Lack es a Paczali Peres csaladebol kombinalt cime
re csak 1431-tol kepzelheto el.19 Ez idoben az orsza- 
gos tanacs kormanyoz, elen Paloczi Gyorgy ersekkel



Kozepkori kdlyhacsempek Magyarorszdgon XI. Cimeres reprezentdcio 719

(1430-tol 1434-ig). Ilyen kalyha allt a budai palotan 
kiviil a nyeki kastelyban es az obudai kiralynoi 
varban, de csempei videkre is eljutottak.

* * *

A korszak udvari cimerhasznalatanak emlekeit osz- 
szegezve jellegzetes, a valtozo evtizedekhez kapcso- 
lodo gyakorlatot lathatunk. Az elso evekben inkabb 
csak Zsigmond csaladi cimeralakjai (Brandenburg, 
Luxemburg) szerepelnek; a koronakkal parositott 
egyfeju sas esetleg a nemet-romai helytartoi rangra 
utal. Az orszagot jelkepezo vagasok es a kettos ke- 
reszt meg hianyzik. Kiemelt helyen talaljuk a kiraly, 
illetve Maria kiralyno szemelyehez kozel alio ket 
piispok cimeret. Ezutan, 1400 koriil mar egy masik 
egyhazi szemely (Eberhard piispok) szerepel, ismet 
utalva a kiralyi hatalom tamogatojara, de ezen a 
kalyhan mar egyesiil a kiraly es az orszag jelkepe- 
kent a negyelt cimer (a korabbin sasokkal, kesobb 
parosulva a cseh oroszlannal, 4. dbra). 1408-tol kezd- 
ve jelenik meg Cillei Hermann grof cimere, hogy az- 
tan vegigkiserje az egesz korszak kalyhait, jelezve 
a kiraly melle alio liga (es mindvegig elismert fouri 
rokon) befolyasat. Valoszinuleg 1415 utan egy idore 
egy tovabbi baroi csalad cimere is feltunoen kiemelt 
helyen szerepel (8. dbra 3). Vegiil, a Zsigmond kor 
utolso evtizedeben a kiralyi cimeren kiviil az or- 
szagtanacs erseki vezetoje es ket four (az egyik most 
is Cillei Hermann, +1435, a masik egy azonositatlan 
szemely) cimere kap helyet.

Az egesz folyamat e kor valtozo politikai hat- 
terere utal a cimeres reprezentacio megoldasaival. 
Ezt a torteneszek nagyobb irott forrasanyag alapjan 
mar megallapitottak: Zsigmond uralkodasa soran 
„uj embereket emelt maga melle a kormanyba, ami 
azzal jart, hogy a regiek rendre kiszorultak belo- 
le".20 Az elso evekben a liga es a kiraly harca (1398- 
1403), majd a kiralyhu liga (1404-1437) szerepe jel- 
lemzi ezt a korszakot.21 Emlekanyagunk ezen beliil 
neha olyan szemelyekre is utal, akiknek szerepet 
eddig kevesbe vizsgaltak (a Kusalyi Jakes csalad, 
az ismeretlen sarkanyrendes lovag). Kerdes, hogy 
vajon csak a csempeanyag hianyossaga miatt nem 
talalkozunk tobb vezeto rangu baro cimerevel.

v. lAszlo  k o r a

Ez a korszak, bar gazdag emlekanyagot nyujt -  hi- 
szen ide kotheto az un. lovagalakos kalyha -  megis 
szamos, kiilonbozo modon magyarazhato kerdest 
vet fel. Ezek joresze a cimerhasznalattal is ossze- 
fiigg. Ennek okai a politikai-dinasztikus helyzettel

kapcsolatosak. Habsburg Laszlo herceg, gyamsaga- 
bol eroszakkal kiszabaditva, hogy alattvaloi kereset 
kielegitse, valtakozva harom helyen is tartja szekhe- 
lyet (Bees, Buda, Praga), kifejezve ezzel is oroksege 
(az osztrak hercegseg, a Magyar es Cseh Kiralysag) 
sulypontjait. Azonban a hozza kotheto kalyhak ci
merei nem egeszen felelnek meg ennek: a csempek 
kisebb-nagyobb cimerei a Habsburg-hazi hercegek 
szokasa szerint mas fejedelemsegekre is utalnak, 
melyek birtokarol a hercegek nem mondtak le.22

Az egyes csempek kisebb cimerei a kovetkezok: 
a mermuves diszu csempek konzoljain Habsburg 
es Stajerorszag, az oromcsempen alul Karintia, 
legfeliil sas (Tirol?), egy sarokcsempe konzoljan 
talan Morvaorszag cimere lathato. Ezekhez ke- 
pest hangsulyosabban, nagy meretben tunik fel 
az oromcsempe angyalanak kezeben Ausztria, 
Felso-Ausztria es Bees varos voros alapon minta- 
zott polyaja (egy esetben festve, maskor plasztiku- 
san, zold mazzal, 10. dbra 1-3). Egy pecsi masolat 
csempejenek angyala kezeben Tirol cimere es a 
Habsburg-oroszlan (10. dbra 4) jelzi, hogy az ere- 
deti csempeken ez is megvolt. Tata varkastelyanak 
kalyhajan festett megoldasban ket cimer ismerheto 
fel: valoszinuleg Elzasz (balharantpolya pirossal) 
es Magyarorszag (het vagas valtakozva pirossal,
10. dbra 5).23 Az ozorai varkastely kalyhajanak sarok- 
csempejere egy masik angyalalakot ragasztottak,

20 E n g el  1 9 8 7 ,1 2 0 .
21 A korszak felosztasa: M a ly u s z  1984. Az 1387 utani evek

ben Zsigmond kiszolgaltatottsagarol (pi. 100 kiralyi var- 
bol 1397-re mar csak 47 maradt): M a ly u s z  1984, 22-39. 
Eberhard szereperol 1393-tol: M a ly u s z  1984, 47, 56-59.

22 Ezert lathatoak a legkulonbozobb cimerek majd mind- 
egyik osztrak hercegi pecseten, pajzson, zaszlon, lovon, 
illetve kiilon elhelyezett cimeren. Lasd peldaul a tiroli 
Zsigmond herceg lovaspecsetjet 12 Habsburg-tartomany 
cimerevel (1462), vagy 1486. evi aranytallerjat mar 16 ci- 
merrel. Laszlo apja, Albert korabbi osztrak hercegi nagy- 
pecsetjen tobbek kozott Pfirt, Windisch-Mark, Portenau, 
Elzasz cimere tunik fel. Korirataban is szerepel Porte
nau, Pfirt, Elzasz, tovabba Kyburg es Burgau is (1424). 
S av a  1871,135, Taf. V. Fig. 71. V. Laszlo Ausztria szamara 
kesziilt nagypecsetjen a hatlap korirataban a Burgau, El
zasz grofja, Kyburg grofja cimzes olvashato (1454). Sav a 
1871, 142. E pecsetre hivatkoztam mar korabban is: H o l l  
1998b. Elzasz es Kyburg cimereinek harantpolyaja gyak- 
ran felcserelt a 15. szazadi abrazolasokon. A biztos meg- 
kiilonboztetes csak a huen abrazolt esetekben lehetseges, 
ahol az alapmezo alakjait, a koronakat, illetve az orosz- 
lanokat is abrazoltak. Mindket tartomany, illetve var 
osi birtok, a svajci Kyburg grofsag vara a 13. szazadbol 
szarmazik.

23 S z a t m a r i  -  K e r t i  1986, 81, XXIII. Egy tovabbi festett 
cimer elmosodott.
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10. dbra. A lovagalakos kalyha dmersorozata az angyal kezeben. 1-3. Buda; 4. Pecs; 5. Tata; 6. Ozora;
7. Esztergom

Fig. 10. Series of arms in an angel's hands on the 'knight stove'. 1-3. Buda; 4. Pecs; 5. Tata; 6. Ozora; 7. Esztergom
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kezeiben Ausztria (plasztikusan tagolt polya) es 
Tirol ci'mere (sas, mellen a csik loherevegzodessel).24 
Vegiil az esztergomi erseki palota legutobb kozolt 
anyagaban valoszinuleg Kyburg cimere bukkan fel 
(jobbharantpolya, 10. dbra 7).25

Kivetelesen azert vettiik itt most szamba nem- 
csak a kiralyi tartozkodas helyszineit (Buda, Tata), 
hanem az elokelok kezeben levo palotakat, sot a va- 
rosok emlekanyagat is, mert jelenleg ezek segitenek 
a kiraly szamara keszitett cimersorozat viszonylag 
teljes bemutatasahoz. E cimereket, ahogy a Zsig
mond korban is, az udvarhoz valo kotodes bizo- 
nyitekakent hasznaltak. Nehany cimerkep (Tirol, 
Elzasz, Kyburg) azt bizonyitja, hogy ezeket a ci
mereket nem sorolhatjuk Matyas kiralyhoz es a 
korabeli hazai muhelyekhez, illetve az akkoriban 
keszitett kiilfoldi kalyhakhoz, amelyeket Magyar- 
orszagra szallitottak.26

A lovagalakos kalyhak keszitesekor az elso nega- 
tivoknal meg nem helyeztek sulyt a Magyar-Cseh 
Kiralysag szerepeltetesere -  mintha csupan az oszt- 
rak hercegek (es Bees varosa) reprezentacioja27 allt 
volna eloterben. Kesobb bovitettek ki a dmersoroza- 
tot, valoszinuleg mar masok igenyei szerint.28

m At y As  KORA

A korszak elso felenek kalyhairol elegendo ismerete- 
ink meg nincsenek. Bizonyos, hogy a csupan nehany 
evvel korabbi diszes kalyhak meg alltak, sot, egy ido 
mulva meg javitasuk, egyes csempek potlasa is sorra 
keriilt nehany megmaradt negativ segitsegevel. Erre 
a kopasok miatt elmosodottabb reszletek, illetve a 
feltunoen durvabb osszeillesztesek mutatnak.29 Va- 
loszinunek tartom, hogy a kalyha sarkara illesztett, 
oroszlanok altal tartott cimert a budai palotaban es 
az ekkor mar kiralyi kezbe keriilt tatai kastelyban 
szandekosan letortek. Budan egy toredek 1471-1481 
kozott mar a szemetben volt.

Az uj kalyhak allftasa az egyes rezidenciak epi- 
testortenetevel is osszefiigg. Budan az 1470-es evek- 
tol mar szamolhatunk a keso gotikus stilusban kivi- 
telezett atepitesekkel, az igazi fellendiilest azonban 
csak a 80-as evek hoztak. Visegradon Nagy Lajos es 
Zsigmond palotajanak atepitese, bovitese a nyuga- 
ti, dunai oldalon 1476 utan kezdodott,30 a kozepso 
diszudvar koriil 1484-ben folytatodott. Barmennyire 
is tulzo Bonfini velemenye a kiraly hazassaga elot- 
ti korszak puritan jellegerol, abban nem tevedett, 
hogy 1476-tol valtozott meg az udvartartas szelleme, 
a kiraly a muveszeteket „nagyon istapolta" a kiraly- 
ne pedig „az ebedloket es haloszobakat fenyesen be- 
rendeztette".31

Legkorabban a 70-es evekre teheto az a budai 
kalyha, amelynek egyik csempetoredeken udvari 
tornajelenetet abrazoltak. Felso reszen az egyik ci
mer a bajor-pfalzi negyelt tagolast mutatja. Ez kap- 
csolatban all Matyas kiraly es a bajor udvar szovet- 
segevel.32 E szovetseg egyik emleke lehet az a svajci 
mester altal keszitett, kiilfoldrol hozott kalyha, ame- 
lyen eloszor talalkozunk a kek-feher majolikamaz- 
zal. Felso reszen, nagymeretu csempeken a bajor es 
a wiirttembergi cimerek diszitettek, ezert valame- 
lyik bajor herceg megbizasabol kesziilhetett 1469 ko- 
riil, de mindenkeppen meg 1485 elott.33 Ez a kalyha

24 T a m a s i 2004, Abb. 15-16. (Tevesen morva saskent.) Egy 
oromcsempen elmosodva sas (a pecsi masolat szerint 
Tirol) es Habsburg-oroszlan: Abb. 9. Mas toredekeken 
Karintia es Bees cimere: Abb. 10-11.

25 B o ld iz s a r  2004a, V. tabla.
26 Uj osztrak leletek alapjan szamolhatunk egy, a becsuj- 

helyi (Wiener Neustadt, Ausztria) varban (?) felallitott 
kalyhaval (3. tipus ket toredeke). A III. Frigyes csaszar 
szamara keszitett kalyhan ket horvatorszagi leletbol ko- 
vetkeztetve a ketfeju sasos csaszari cimer es Eleonora 
csaszarne (1452-1467) cimere szerepelhetett. Az auszt- 
riai leletek: K u h t r e ib e r  1999, 77, Taf. 46-47, 57. A szerzo 
szerint technologiai elteres figyelheto meg a budaiakhoz 
kepest. Uo., 93-94. Ugy velem, ilyen kalyhabol keves ke- 
sziilt, es az is mar a magyarorszagiak elso sorozatanak 
leszallitasa utan, a kibovitett negativokkal.

27 H o l l  1998b, 172-173,176-177. (Bees tortenelmi szerepe, a 
tortenelmi hatter adatai.) A pusztulas regeszeti kelteze- 
se ( H o l l  1998b, Abb. 42.) szerint az elso sorozat kalyhai- 
bol egy 1465 koriil mar megseriilt vagy javitasra szorult 
Budan.

28 Azert gondolunk erre, mert az eddigi leletek szerint a 
magyar cimer az elso kalyhakon csak festve lathato -  a 
tetszes szerint felhasznalhato tires pajzsokon. Viszont a 
stajerorszagi Schachenstein varaban egy masolat kaly
han (1471-1478 kozott) mar plasztikus alakban szerepel 
Burgau cimerevel egyiitt. K u h t r e ib e r  2003, 21, Abb. 3-4. 
Ez mar megfelelhetett a csaszarnak, aki Magyarorszagra 
is igenyt tartott, kiilonosen 1458-tol. A stajer cimeres ma
solat kronologiai bizonyitek arra nezve, hogy 1471-ben 
mar nem dolgozott az eredeti kalyhakat keszito muhely, 
ezert csak masolatokra volt lehetoseg. A 80-as evek ve- 
gen kesziilo Matyas-cimeres kalyha muhelye mar nem 
allhatott kozvetlen kapcsolatban a lovagalakos kalyhak 
keszitojevel.

29 H o l l  1995, 265-268, Abb. 1, Abb. 16-17.
30 B u z a s  -  L o v e i 2001, 17. A cimersorozatos erkely valoszi

nuleg 1478-ban kesziilt. B u z a s  -  L o v e i 2001, 29-30.
31 Bonfini 1959, 298-299 (IV. decas, VII. konyv).
32 H o ll  1990, 9 0 - 9 1 ,4 4 .  k e p  3.
33 H o l l  1983, 16-17 . kep. A kalyhacsempek kozott szereplo 

ketfeju sasos cimert Svajcban Zurich varosnak a biroda- 
lomhoz tartozasa jelkepekent magyarazzak. Az also kaly- 
hatest csempei svajci muhelyek ismert sorozatai. Tobbszi- 
nu peldanyok csak Ziirichbol ismertek a szazad kozepen. 
Sajnos a bajor fejedelmi udvarok kalyhait nem ismerjiik.
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11. abra. A Matyas-cimersorozatos kalyha csempeinek cimerei. 5. Grafenegg Ulrik, Sopron varos 
kapitanya 1459-tol; 6. Portenau; 7. Johann von Werdenberg augsburgi piispok, 1488; 8. kalyharekonstrukcio

reszlete, Visegrad. Kocsis -  Sabja n  1998 nyoman 
Fig. 11. Arms on tiles from a stove with a series of arms belonging to King Matthias. 5. Ulrik Grafenegg, 
captain of Sopron town from 1459 on; 6. Portenau; 7. Johann von Werdenberg, bishop of Augsburg, 1488;

8. Detail of a stove reconstruction, Visegrad, after Kocsis -  Sabjan  1998
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az udvar szamara dolgozo kalyhasmesterekre is ha- 
tassal volt: a Haromkiralyok egyiket abrazolo csem- 
perol egyszinu (zold mazas) masolat kesziilt. Sarka- 
hoz Karintia cimeret tarsitottak felcsempekent. 1482 
vagy 1488 utan kesziilhetett. E tipus toredekei Bu- 
dan es Visegradon is elokeriiltek.34

A korszak heraldikai reprezentaciojanak leg- 
szebb emleke a „Matyas cimersorozatos kalyha", 
amelyet a visegradi palotaban allitottak fel, de egy- 
egy variacioja Budan es Nagyvazsony varaban is 
allt. Az angyalalak kezeben tartott, valtakozo ci- 
merekbol eddig 18 ismert. Matyas osszetett orszag- 
cimeren kiviil felismerheto tobb tartomany es or- 
szag (koztiik Krajna es Stajerorszag) cimere, utob- 
biak mar az ausztriai hoditasra utalnak. Ezek fel- 
tiintetese kivetelesnek tekintheto, nem ligy, mint 
az egyebkent gyakran szereplo cseh, dalmat es a 
Lausitz-cimer alkalmazasa. A forangu csaladok 
szerepeltetese itt ritka lehetett, koziiliik a vingarti 
Gereb-cimer valoszinusitheto, Ernuszt Zsigmond 
pecsi piispok azonositasa biztos. Ulrik Grafenegg 
1472-tol partolt Matyashoz, ezert szerepelhet itt a 
cimere.

Sok cimert mintha szandekosan elhagytak vol- 
na. Ez azert is feltuno, mert a szelesebb koru cimer- 
hasznalathoz bizonyos mertekig osztonzest, peldat 
jelenthetett az 1477-1481 kozott a dunai homlokzat 
ele epitett erkely, a kalyhakenal joval gazdagabb 
cimersorozataval. Ott ugyanis az orszag- es tarto- 
manyi cimerek mellett tobb mint egy tucat csalad, 
illetve szemely cimere szerepel, mint „az uralko- 
doi hatalom heraldikai szimbolumai".35 A kiilfoldi 
szovetsegekre itt a bajor-pfalzi cimer utal, ahogy a 
mar emlitett kalyhacsempeken is. A „Matyas cime
res kalyha" eseteben megint csak kiveteles szerepet 
kapott Portenau (Friaul tartomany), amit Matyas a 
torokok ellen vedett korabban, valamint Johann 
von Werdenberg cimere: a tavoli augsburgi piispok 
vedelmet III. Frigyessel szemben a bajor kovetseg 
kerte Matyastol 1488-ban (11. dbra 6-7).36

Az utobb emlitett politikai helyzethez hasonlo 
volt ugyanekkor a regensburgi piispokseg ural- 
ma koriili viszaly a csaszar es Bajororszag kozott. 
Ekkor is megragadta az alkalmat Matyas, hogy el- 
lensege hataban partfogoltat szerezzen, es egyben 
a bajor szovetsegest tamogassa. A Regensburgbol 
ekkor szallitott kalyhakon37 (Buda, Visegrad, Tata 
varaibol, palotaibol ismert) a varos, a piispok es 
Bajororszag cimere lathato. Mas toredekes cimerek 
kozt itt Karintia cimere is elofordul, tehat a magyar 
udvarba szallitando kalyhakra ezt is megmintaz- 
tak. Az osztrak haboru eredmenye, a karintiai ren- 
dek bekekotese Matyassal 1482-ben kozismert volt, 
a cimer nyilvan erre a torteneti esemenyre utal.

A kalyhan elhelyezett legnagyobb, az angyal 
altal tartott cimer Bajororszage volt, ennek pajzsat 
tovisagakbol font koszoru ovezi. Az volt a veleme- 
nyem, hogy ez a ritka abrazolas azzal magyaraz- 
hato, hogy egy bajororszagi forras szerint Matyas 
kiraly 1472-ben „Krisztus kinszenvedese" lovag- 
rendet alapitott. Ennek jelvenye volt tobbek kozott 
a „koszoru, mintha harom tovisbol fontak volna". 
E lovagrendet azonban eredetileg egy szazaddal 
elobb a francia lovag es kolto, Philippe de Mezieres 
(1327-1405) hozta letre, celja a keresztenyek egyesi- 
tese es a torok kiuzese volt. Matyas tehat az elfele- 
dett rendet probalta eletre kelteni.38

Ugyancsak e kesoi evek soran szallitottak a 
Hallein-Salzburg muhelyebol azokat a vegyes ma
zas, muveszi kivitelu kalyhakat, melyekbol egy- 
egy Buda, Esztergom es Tata palotaiba jutott. Ide- 
keriilesuket 1484-1490 koze valoszinusiti Filipecz 
Janos piispok es kancellar egy sarokcsempere he- 
lyezett cimere. Mas cimerek csak toredekesen ma- 
radtak meg: tobb peldanyban a bajor-pfalzi ismer- 
heto fel koziiliik, egy-egy esetben pedig Ausztria 
es Also-Ausztria cimere.39 Sajnos, csak az osztrak 
cimer eseteben tudjuk, hogy egy nagyobb meretu 
csempen alio pancelos alak tartja kezeben, a tobbi 
elhelyezesenek modjat nem ismerjuk.

*  X- Jf

A kiralyi udvar attekintett peldai valtozatossaguk 
mellett korszakonkent eltero szemleletet bizonyi- 
tanak. Az Anjou-kor masodik feleben a kalyhak, 
bar tobb kiilonbozo muhely es mester alkotasai, 
megis egysegesen csak az uralkodo szemelyet rep- 
rezentaljak. A Zsigmond kor elejetol mar a kiraly 
es kiralyno egyhazi tamaszai, majd a fopapsag es 
a vezeto barok egyes, valtakozo kepviseloinek ci
merei is szerepet kapnak rajtuk,40 igy talalkozunk a

34 H o l l  1 9 8 3 ,2 1 5 ; Kocsis -  S a b ja n  1 9 9 8 ,1 6 9 . kep.
35 B u za s  -  L o v e i 2001 , 32 .
36 Szerepeltetesiik in d o k la s a : H o l l  1999, 3 1 7 -3 2 1 . A v is e g 

ra d i k a ly h a  cimerei: B u z a s  -  L o v e i 1993.
37 H o l l  1980 . Karintia cimere: 11. kep 4 . A kalyhak leszal- 

litasa 1 4 8 7 -1 4 9 0  kozott tortenhetett. Egy toredek szerint 
szines mazas csempet is keszitettek.

38 H o l l  1980 , 40 . A francia rendrol: H u iz in g a  1979, 84 , 343 . 
Militia Passionis Jesu Christi, vagyis Jezus kinszenvede- 
senek lovagsaga. E lovagrendet az irodalom alig ismeri.

39 H o l l  2001 , Abb. 4 , Abb. 10, Abb. 34 , Abb. 55. Filipecz sze- 
melyenek kiemelese miatt arra gondoltunk, hogy az o kiil
foldi kovetjarasainak eredmenye lehetett a kiralyi palotak 
ilyen gazdagitasa a fenti cimerekkel ellatott kalyhaval.

40 Pelda erre a Kusalyi Jakcs-cimer <8. dbra 3). A csempen 
a teljes sisakdiszes-pajzsos kepe lathato, de a csaladnak
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Sarkanyrend egyes tagjaival is. A szazad kozepen 
a lovagalakos kalyhakon csupan az osztrak her- 
cegek igenycimereit latjuk; a magyar orszagcimer 
egy esetben, de csak utolag rafestve szerepel. Ma- 
tyas kiraly korszakarol a viszonylag bo leletanyag 
ellenere sines meg kello attekintesunk: az anyag 
zome az utolso idoszakot jellemzi. A kiilfoldrol be- 
hozott kalyhak dmerabrazolasai nem annyira a ki
raly szemelyere, mint inkabb kiilfoldi szovetsegeire 
es hoditasaira utalnak. E kalyhak egyes esetekben a 
hazai muhelyeket is befolyasoltak tematikajukkal. 
A„Matyas cimeres kalyha" jelenti a legszelesebb 
heraldikai reprezentaciot: itt az uralkodo es az or- 
szag cimerei mellett a tarsorszagok is helyet kaptak,

sot ujra feltunnek egyes kivalasztott fourak is. 
A politikai szovetseg egyes kiilfoldi kepviseloi le- 
hetoseget adtak a cimersorozat bovitesehez, valto- 
zatosabba tetelehez.

Irasos forrasok hianyaban nem tudhatjuk, mi- 
lyen udvari tisztviselok, az epitkezessel-berende- 
zessel megbizott szemelyek alltak a kalyhak meg- 
rendeloi kozott. Az abrazolt cimerek pontos es 
szep kivitele sok esetben arra mutat, hogy a fara- 
go-mintazo mester rendelkezesere alltak a meg- 
felelo cimerrajzok (pecsetekrol kicsisegiik miatt 
ezeket ilyen jol nehez left volna reprodukalni). 
Talan az udvari kancellaria vagy udvari heroldok 
segitsegere gondolhatunk?

f o u r i r e z id e n c iAk  (vAr a k , vAr o si h Az a k ) e s  k u r iAk

A kovetkezokben egy nagyon szeles targykor be- 
mutatasahoz viszonylag keves anyagbol valo- 
gathattunk, ami esetlegesse teszi az eredmenyt. 
Szamos asatas ellenere az itt szamba veheto lelet
anyag nem tul bo, sokszor csak rovidebb korszakok 
vonatkozasaban hasznalhato.41

ANJOU-KOR

Ekkor az egyik legfontosabb kozpont az esztergo- 
mi ersekek palotaja, amelynek csempeanyaga mar 
feldolgozasra keriilt. E korszakbol megtalalhato itt 
az udvari kozpontokbol jol ismert un. III. csoport 
nehany csempetipusa, igy a vegtelen liliommustras 
kalyhacsempe is, tobbfele mazarnyalattal, raadasul 
uj variaciokkal (16. abra 1-2). A nagy darabszam 
alapjan feltetelezhetjiik itt is a teljes csempesoroza- 
tu kalyha felallitasat a tobbi kiralyi cimerrel, me- 
lyek kozott a dontott pajzsu is elokeriilt.42

Budan a Vizivaros -  egykori Szentpetermartir 
varosresz -  egyik, a plebaniatemplommal szem-

pecseteken szereplo cimere sematizalva nem volt alkal- 
mas nagyobb es pontos alakjanak kivitelezesere.

41 Az asatasok tobbnyire egy rovidebb idoszak bovebb lelet- 
anyagat hozzak felszinre, nem az objektum teljes eleterol 
szolgaltatnak adatokat. A huzamos hasznalat kiilonosen a 
korai periodusok anyagat pusztitja el, talan ezert is ennyi- 
re hianyos a kovetkezokben az Anjou-kor anyaga. Varosok 
eseteben kiilonosen rossz a helyzet, csak szamos, kiilon- 
bozo pontokon vegzett kutatas eredmenyezhet valamife- 
le attekintest. De meg ilyen esetben is lehet a korai anyag 
-  ahogy peldaul Ozora eseteben -  a Zsigmond kore.

42 B o ld iz s a r  1999, 282-283, 13. kep, 20. kep, 23. kep; B o ld i-
z s a r  2003a, 98,9. kep.

kozti hazabol egy, az 1370-1382 kozotti idoszakra 
keltezheto kalyhanak nagy csempesorozata keriilt 
elo.43 A csempek sotetzold, zoldessarga es sarga 
mazarnyalatokkal mar az ismert III. csoport tech- 
nologiajat kovetik, de kiviteliik -  foleg a dontott 
cimerpajzsu kiralyi cimer eseteben -  gyengebb 
(12. abra). A  legtobb csempetipus ugyanakkor ege- 
szen mas megoldasu: igy a liliomok melle fel sas 
alakot is tarsit, de ketfeju sasos, illetve kettos kul- 
csot abrazolo cimert is talalunk a darabok kozott. 
Elofordul a szerecsenfejes sisakdiszes cimer is, 
amit feldolgozoja Szerecsen Janos penzvero kama- 
raispanhoz (1370-1390 k.) kotott. A ketfeju sasos 
cimer eseteben Szecsi Miklos orszagbiro johetne 
szamitasba (12. abra 3). A  keltezest az Anjou- es 
lengyel sas parositasa hatarozza meg 1370 utanra. 
Bizonyos, hogy ez esetben egy varosi muhely te- 
vekenysegevel szamolhatunk, amelynek mestere 
talan kiilonbozo fourak megrendelesere azok va
rosi hazait latta el kalyhakkal; az ott alkalmazott 
cimersorozataval az udvarhoz valo kotodest es a 
szemelyi reprezentaciot egyarant kifejezte.

43 V eg h  2002. Lasd meg, fotokkal: Pannonia Regia 1994, 308- 
310, Kat. V-30. (Vegh A.). Az Anjou-kor keltezesi kerdesei: 
H o l l  2007. A lengyel sas szereplesenek keltezo erteket az 
uj kutatas ketsegbe vonja. E szerint ez lehet korabbi igeny- 
cimer is, az anyai Piast szarmazas jelzese. Muveszet I. Lajos 
1982,106, Kat. 12,107-108, Kat. 14. (Kovacs E.). Amagam 
reszerol azonban ez esetben inkabb a kesobbi idopontot 
fogadom el, mert ugyanilyen felezett cimert idosebb Erzse- 
bet kiralyne hasznalt 1377-ben titkos pecsetjen (jobboldalt 
a magyar vagasok, baloldalt fel lengyel sas). S n iezy n sk a- 
S t o l o t  1981, 26. kep. A kiilvarosi hazban Zsigmond kora- 
ban is allitottak kalyhat, ezen cimerkent sas, illetve csak 
oroszlan szerepelt. V eg h  2002, 621.
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22. dbra. Anjou-kori cimersorozat, 1370 utan, Buda, Szentpetermartir kiilvaros. V egh 2002 nyoman 
Fig. 12. Arms series from the Angevin period, after 1370, Buda, Szentpetermartir suburb, after V egh 2002

Egy csempetoredek, rajta sisakdisz negerfejjel, 
azt jelzi, hogy Szerecsen Janos ispan szemelyehez 
kotheto kalyhaval is szamolnunk kell Budan. Ezen 
a toredeken a negerfej mas meretben es kidolgozas- 
sal fordul elo -  ez lehetett az elsodleges tipus, amit 
azutan tobbszor is atvettek. Ez a sargasbarna ma- 
zas toredek a Helyorsegi templom (a kozepkori Ma
ria Magdolna-templom) elott leletmentes soran ke- 
riilt e lo ,44 igy kozvetleniil az ispan hazahoz sajnos 
nem kotheto, ugyanis a forrasok szerint Szerecsen 
Janos budai haza valamivel tavolabb fekiidt.

Egy tovabbi kiilvarosi hazban lako elokelo sze- 
mely kalyhajara utal az eszaki kiilvaros egyik lelete. 
Ez ismet az elterjedtebb, III. csempecsoport 1. tipu- 
sahoz tartozo sarga mazas, liliommustras toredek45 
Leletkoriilmenyei alapjan (14. szazadi szemetgodor- 
ben fekiidt) egy itteni kalyhahoz tartozott, s nem a 
palota szemetanyaganak tarthato.

Pest varos egyik -  a plebaniatemplom kornye- 
ken allt -  hazabol szarmazik az ugyancsak az is- 
mert III. csoport kalyhajanak 3. tipusu nagymeretu

struccos-sisakdiszes csempeje sargaszold m azzal46 
Az itteni rangos tulajdonosra tobb mas, 1400 koriili 
kalyhacsempe is bizonyitek.

Vegiil a budai varban allt, Friss palotanak neve- 
zett elokelo lakoepiilet egykori kalyhaihoz tartoz- 
hattak egy itteni godor also reszebol (?) elokeriilt 
toredekek, a III. csoport liliomos, valamint sisak- 
diszes-struccfejes csempeibol.47

44 Bertalan Vilmosne leletmentese, 1967; H o l l  1990,32. kep 1.
45 V eg h  1999,343-344,23. kep.
46 H o l l  1958, 24. kep. Talan e kalyhahoz tartoztak tovabbi 

sargaszold, barnaszold es zoldesbarna mazas mermuves 
toredekek is, ugyanezen leletegyiittesbol, koztiik egy ha- 
romszogletu oromcsempevel (Varmuzeum, ltsz.: 62.134-
134, ltsz.: 70.851/a, barnasvoros cserep). Lehet azonban, 
hogy ezek mar egy kora Zsigmond kori kalyhabol marad- 
tak. A lelohely: Pest, Marcius 15. ter, Piarista-telek, 1934, 
1944.

47 B e n d a  2002,535-540. Sajnos nem minden leletnek ismert 
a pontos melysegadata. Tovabbi leletekrol a kovetkezo 
korszaknal is szolunk.
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Bizonytalan a keltezese azoknak a kismeretu, 
barna, olajzold vagy vilagoszold mazas csempek- 
nek, amelyeket Pecs varos egyik kozepkori kut- 
jaban talaltak. Az otfele csempe koziil ketton ta- 
lalhato cimer. Az egyik alio pajzsban ekrovatos 
szegelyben alio, bal fele nezo oroszlant abrazol, a 
csempe szelen karejokkal. A masodik csak toredek, 
a pajzsban alio, kiterjesztett szarnyu sas reszlete- 
vel. A feltaro Karpati Gabor meghatarozasa szerint 
az elobbi Vilmos pecsi piispok (1361-1374) cimere, 
a masik a lengyel sas; ez esetben a csempek csak 
1370 utan kesziilhettek.48 Mindenkeppen helyi mu
hely termekei, mely muhely a 14. szazad vegenek 
kismeretu kalyhacsempeihez igazodott, de ehhez 
feltunoen mely fiokreszt hasznalt.

E ma meg szorvanyos emlekanyag is jelzi, hogy 
a 14. szazad utolso harmadaban az egyik udvari 
muhely mar fouri megrendeleseknek is eleget tehe- 
tett, ugyanazokkal a cimerekkel diszitve ezeket a 
kalyhakat is, mint az udvar szamara keszitett futo- 
berendezeseket. Ezenkiviil mar varosi muhelyek is 
megkezdtek a diszes kalyhak kesziteset; egyes ese- 
tekben hasonlo jellegu dekoracioval, de mar a fouri 
szemelyes reprezentaciot is kepviselve.49 A kiralyi 
es fouri cimerek valtakozasa ugyanazon a kalyhan 
velemenyiink szerint nem csupan a korszak divat- 
jat jelentette, hanem a barok es a kiralyi hatalom 
szoros kapcsolatat is. E tendencia a kovetkezo kor
szak elejen is folytatodott.

48 Muveszet I. Lajos 1982, 369-371, Kat. 298. (Karpati G.); 
Pannonia Regia 1994, 307-308, Kat. V-29. (Rozgonyi R). 
A cimeres csempek rajza jobb, a tobbie elmosodott. Pecs, 
Janus Pannonius Muzeum. A sasos cimer es a Lengyel 
Kiralysag kapcsolata bizonytalan, magat a targyat csak a 
teljes leletanyag reszletes feldolgozasa utan lehetne pon- 
tosabban keltezni. Ez a cimer egyebkent a varosbol mar 
ket lelohelyrol is elokeriilt!

49 Egy uj -  meg publikalatlan -  visegradi varosi lelet, egy 
14. szazadi csempe negativja is bizonyitja egy itteni va
rosi kalyhasmuhely tevekenyseget, ahol fouri kalyhak is 
kesziiltek.

50 H o l l  1971,164.
51 Varpalota, var, G . helyiseg, 6. arok, 135 cm. G . Sandor 

Maria asatasa, 1962. Veszpremi Laczko Dezso Muzeum, 
ltsz.: 66.78.6. Az adatokat es a fotot Rainer Palnak ko- 
szonhetem. A var epiteset megelozo 14. szazad vegi pa- 
lotaegyuttesnek nines irasos adata. A birtokviszonyok 
szerint az Ujlaki csalade volt, 1397-ben tulajdonosat nem 
nevezik meg. G e r g e ly f fy  1967.

52 E n g e l  1977, 191. Az Ujlaki csalad ot vara koziil a koze-
li Batorko (Pusztapalota) lehetett dunantuli kozpont, 
kenyelmes lakohelykent azonban a varpalotai „Palota" 
szolgalt.

13. dbra. Lackfi Istvan nador cimeres csempei. 1. Buda, 
Hess Andras ter, 1387-1397; 2. Varpalota, 1392 elott 
Fig. 13. Tiles of Palatine Istvan Lackfi with arms.
1. Buda, Hess Andras ter, 1387-97; 2. Varpalota, 

before 1392

ZSIGMOND KOR

A korszak elejerol ket forangu szemely cimereinek 
alkalmazasa bizonyitja, hogy varosi hazukban, il
letve varaikban szamolhatunk a szemelyes repre- 
zentacio elozoekben vazolt gyakorlataval. Az egyik 
Lackfi Istvan nadore (1387-1392, +1397), akinek Bu- 
dan, a Fortuna utcaban 1395-ben vasarolt hazaban 
allhatott az a kalyha, amelynek csempetoredeke 
a kornyeken masodlagos lelohelyrol keriilt elo.50 
A sargaszold mazas, szep plasztikaju csempen ci- 
merebol a sisakdisz reszlete lathato: kerek ernyo- 
deszkara applikalt sarkany (13. dbra 1). Egy masik 
csempen ugyanez a sisakdisz ismerheto fel, de ez 
a zold mazas peldany masfele kidolgozasu, s min- 
den bizonnyal egy dunantuli muhely keszithette. 
Lelohelye a varpalotai var, illetve az azt megelozo 
palota, az Ujlaki csalad tobb nagy epiiletbol alio re- 
zidenciaja, melyhez tovabbi kalyhak is kothetoek.51 
Ezen a toredeken a sarkanyalak kisebb, de erosebb 
plasztikaju, nem tudjuk, hogy a pajzshoz vagy a si- 
sakhoz tartozik (13. dbra 2). Valoszinuleg regebbi, 
mint a budai peldany. Talan az magyarazza varpa
lotai elofordulasat az Ujlaki-palotaban, hogy Csak- 
tornyai Lackfi Istvan volt Veszprem megye ispanja 
Zsigmond kiralysaga elso eveiben, 1392-ig.52

A kovetkezo cimer Eberhard zagrabi piispo- 
ke (1397-1406, 1409-1419), ezzel mar a budai palo
ta csempei kozott is talalkoztunk. A csempe zold



Kozepkori kdlyhacsempek Magyarorszagon XL Cimeres reprezentacio 727

14. dbra. 1. Midasz-fejes 
cimertoredek, Pomaz;

2. Pomazi Ciko Istvan piispok 
pecsetjenek reszlete, 1387-1399 

Fig. 14 .1. Fragment of arms 
with a Midas head, Pomaz;

2. Detail of the seal of Bishop 
Istvan Pomazi Ciko, 1387-99

mazas toredekei a budai Szent Zsigmond-templom 
alatti haz szemetgodrebol keriiltek elo (15. dbra 2). 
A kozelben, a Zsido utca masik oldalan 1374-1394 
kozott a korabbi zagrabi piispokok hazat emlitik. 
Egy masik ilyen cimeres peldanyt a mar emlitett, 
valoszinuleg a Friss palotaval azonosithato epiilet 
melletti godorben talaltak, 15. szazadi retegben, 
-5,70 m melyen. Ez vilagoszold mazas, ugyancsak 
angob nelkiili csempe volt.53Ugyanez a cimer szere- 
pel tovabba Esztergom erseki palotajanak csempei

I
i

0 10 cm

15. dbra. Eberhard piispok cimeres csempeje, 
1397-1400 koriil. 1. Esztergom. B oldizsar 2003b 
nyoman; 2. Buda, a Szent Zsigmond-templom 

melletti hazbol. K arpati 2003 utan 
Fig. 15. Tile with the arms of Bishop Eberhard, 

c. 1397-1400.1. Esztergom, after B oldizsar 2003b;
2. Buda, from a house next to the Church 

of St. Sigismund, after K arpati 2003

kozott, hasonlokeppen sargaszold mazzal. Ez utob- 
bi toredekeken latszik a legjobban a teljes cimer: 
fogazott szelu pajzsban egyenesen alio, koronas 
oroszlan a sisakdisszel egyiitt (15. dbra l).54 Eber- 
hardnak mar kezdettol fogva, igy a delvideki har- 
cok es kiralyellenes felkelesek idejen nagy szerepe 
volt az uralkodo tamogatasaban, ez indokolhatja, 
hogy a dmerevel ellatott csempe -  korabbi kelte- 
zesemmel szemben -  mar legkesobb 1400 koriil 
elkesziilhetett.

A 14. szazad utolso evtizedei koriili idore keltez- 
heto az a csempecsoport, amelyet sajatsagos stilusa 
alapjan korabban „pomazi csoportnak" neveztem. 
A tobbsegeben toredekes leletanyagban55 talaljuk 
azt a vilagoszold mazas toredeket (10 x 7,5 cm), 
amelyen Midasz kiraly fejenek reszletet veltem fel- 
ismerni. Erre mutat a hangsulyosan abrazolt nagy 
szamarfiil es a fantasztikus korona (?) is (14. dbra 1). 
Mivel a pomazi kuria gazdag leletanyagabol valo, 
adott volt a feltetelezes, hogy abrazolasa az udvar- 
haz egykori tulajdonosaihoz kapcsolodik. Kozii- 
liik a 14. szazad vegen a legjelentosebb a Pomazi 
csaladbol szarmazo Ciko Istvan egri piispok volt 
(1387-1399). Az o fopapi pecsetjen (1390) ketszer is

53 K a r p a t i  2003. Az 5. epiilet betoltese, reszben a templom 
alatt: 236, 7. kep; A haz: V eg h  2003, 23; P a ta k i  1950, 277, 
298,109. jegyzet (1374,1395-96), Paloczi Istvan, majd Ka- 
nizsai Janos piispokok; B e n d a  2002,538, kep nelkiil. A le- 
leteket a szerzo segitsegevel vizsgalhattam.

54 B o ld iz s a r  2003b, 108, III. tabla 6. Horvath Istvan asata- 
sa, egyseges Zsigmond kori reteg 14-15. szazadi kalyha- 
csempekkel. A Zsigmond koriak mind korai tipusok. 
(A tovabbiakban ugyaninnen: 16. dbra 3-5, 7.)

55 Az anyagot meg Sashegyi Sandor gyujtemenyeben ta- 
nulmanyoztam, azota ezek a Magyar Nemzeti Muzeum 
es a szentendrei Ferenczy Muzeum gyujtemenyebe ke- 
riiltek. H o l l  1983.
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16. abra. Kalyhacsempek az esztergomi palotabol. 1-2.14. szazad; 3. kora Zsigmond kori zold mazas csempe; 
4-5, 7. negyelt cimer es variacioi, 1400 koriil; 6. sarkanyrendes cimer, 1432-1437. B oldizsar 2004b nyoman 

Fig. 16. Stove tiles from Esztergom Palace. 1 -2 .14th century; 3. Green-glazed tile from the early Sigismund 
period; 4-5, 7. Quartered arms and variations of them, c. 1400; 6. Arms with the Order of the Dragon, 1432-37,

after Boldizsar 2004b
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szerepel „koronas allatfejet abrazolo" cimerpajzs,56 
de elmosodott rajza miatt nehezen felismerheto 
formaban. Konturjabol kovetkeztetve szerintiink 
itt is Midasz-fejek lehettek (14. dbra 2). Ez a ritkanak 
mondhato cimerkep nem tarstalan a magyar heral- 
dikaban: egy II. Ulaszlo altal adott cimereslevelen 
szep rajzat adtak.57

A „pomazi csoport" kalyhacsempeit regeb- 
bi feldolgozasunkban a 14. szazad vegere keltez- 
tiik a budai palota toredekei alapjan, amelyeket az 
Anjou-kori csempekkel azonos retegben talaltuk,58 
de a pomazi AVE GRACIA feliratos csempe betu- 
tipusai sem lehetnek ennel kesobbiek.

Az itteni kalyhacsempek temai a korszak abra- 
zolasainak felelnek meg: vilagi-lovagi motivumok 
keverednek az egyhazi szimbolikaval (szarvas, 
unikornis, Samson, Angyali iidvozlet, illetve szi- 
ren es kevereklenyek). Foleg a latin imadsag felirata 
utalhat egyhazi ember temavalasztasara. A csem- 
petoredek merete alapjan elkepzelheto, hogy egy 
teljes csempet kitolto cimerpajzshoz tartozott, bar 
toredekessege miatt ez nem bizonyithato. Valoszi- 
nu, hogy a csalad elso diszes kalyhajat a piispok 
rendelte.59

Visszaterve Esztergom palotajanak korai Zsig
mond kori kalyhacsempeihez, a sokfele cimeres 
peldany kozott itt is szerepel a visegradi anyagbol 
ismert kitart szarnyu sas alul koronakkal, fuzold 
mazzal (16. dbra 3). Jelentese kerdeses, talan arra 
utal, hogy Zsigmond 1402-ben romai birodalmi 
helytarto lett. A korai, 1400 koriili evekre tehetoek a 
negyelt cimerek is. Ezek kozott mazatlan (16. dbra 4), 
valamint barna es zold mazas darabok is vannak. 
Ujnak szamit, hogy eltero plasztikai kidolgozassal, 
illetve felcsempekent is kesziiltek (16. dbra 5, 7J.60 
Mindezek meg Kanizsai Janos ersek (+1418) palo- 
tajahoz kothetoek, talan meg 1401 elott, amikor az 
ersek a kiraly ellen lazado fourak koze allt.61

Talan nem veletlen es az emlitett politikai hely- 
zettel magyarazhato, hogy az esztergomi anyag- 
ban leginkabb a korai kalyhak anyaga talalhato 
(az itt emlitetteken kiviil szamos mas csempe is 
van). Kesobbi -  de ismet csak az udvari muhelyek- 
bol szarmazo -  kalyhak csak 1408 utan, talan mar 
a 10-es evektol keriiltek felallitasra, tehat abbol az 
idobol, amikor Kanizsai ersek mar kegyelmet ka- 
pott. A korszak legutolso kalyhaja az udvari muhe- 
lyek V. csoportjahoz sorolhato es 1432-1437 kozott 
kesziilt (16. dbra 6) halvanyzold mazas cimerrel.62 
Ezt mar Paloczi Gyorgy ersek (1423-1438) idejeben 
allitottak fel; egy budai kalyhacsempen az ersek 
cimeret is azonositottuk. A kalyha pontosabb kel
tezese 1432-1437-re egy masik cimer alapjan lehet- 
seges, amint azt fentebb mar jeleztem.

Az olasz kereskedobol magyar foldesurra es had- 
vezerre lett Ozorai Pipo varkastelyanak elso kalyhai- 
rol csak nehany csempe ad kepet. A kozoltek szerint63 
legalabb ket kiilonbozo kalyha allhatott Ozoran: az 
elsot a varabrazolasos csempe (II. csoport) kepvi- 
seli. Az eredeti kalyhan tobb kiilonfele Zsigmond- 
cimer lehetett, ezekbol a sarkanyrendes negyelt cimer 
(1. tipus) keriilt elo az eddig meg kozoletlen tore- 
dekek kozott. A kalyha a budaiaknal nehany evvel 
kesobb -  1420 korxil -  keriilhetett ide. Egy kesobbi 
kalyhabol a Sarkanyrend jelvenyevel ovezett sas 
toredeket ismerem (IV. csoport 4. tipus), a kozolt 
anyagban pedig Cillei Hermann cimere talalhato 
meg (17. dbra 1) a 20-as evek vegerol. E kalyhahoz 
tartozhatott a negyelt Zsigmond-cimer egyik vari- 
acioja.64 Ezek szerint e varba is folyamatosan szalli- 
tottak az udvari muhelyek, az ismert szeleskoru va- 
lasztek mellett tovabbi uj tipusokat is hasznalva.

Varpalota mar emlitett varkastelyanak viszony- 
lag gazdag leletei kozott a Zsigmond kor tobb ci
meres csempeje is szerepel. Az udvari muhelyek 
I. csoportjabol a negyelt Zsigmond-cimer es a lepo 
cseh oroszlan ismert; a toredekek legalabb negy pel- 
danybol szarmaznak, kiilonbozo -  barna, voroses- 
barna, zold -  mazszinekkel. Idegen fouri cimerkent 
ujabban a Cillei-cimert sikeriilt azonositani oliva- 
zold mazzal.65 Sarkanyrendes tipusa miatt a kalyha

56 B o d o r  -  F u ged i -  T a k a c s  1984, Kat. 64; K a n d r a  1893,132-
135. „...csaladi cimer [...] ertelmezhetetlen". 1400-ban 
mar nem elt. Korirata: S . S T E P H A N IC IK O .

57 Obudai Ferenc cimereslevele, 1499, lasd: G h y czy  1929, 
107; Pannonia Regia 1994,470-471, Kat. DC-51. (Miko A.).

58 H o l l  1990, 68-73. A pomazi udvarhaz teljes kiepiteset es 
a templom boviteset 1350 koriilre keltezi Viragos Gabor. 
V ir a g o s  2004, 669-670.

59 Miert szerepel cimerkepkent a frig kiraly? Apollo bxintet- 
te szamarfulekkel, mivel egy fuvolaversenyen ellene sza- 
vazott. Mar Aldasy Antal figyelmeztetett a cimerszim- 
bolika nehezsegere: „A legtobb esetben [...] a magyarazat 
nem egyeb puszta talalgatasnal."

60 B o ld iz s a r  2002,165,1. kep; B o ld iz s a r  2003b, 108,1, tabla 
2-4.

61 A lazadas reszletes elemzese es okai: M a ly u s z  1984. Az 
idegen fourak ellen megnyilvanulo ellenszenv, eltavoli- 
tasuk kovetelese egyben Eberhard piispok hatalmanak 
veget jelentette. De Zsigmond ellenszegiilt. M a ly u s z  
1984,48-54.

62 B o ld iz s a r  2004b, 147, II. tabla 4.
63 F e ld  -  G e r e ly e s  1985,163,179-180,12. kep. Feld Istvan es 

Vizi Marta segitsegevel a kozoletlen anyagot is atnezhet- 
tem.

64 Pannonia Regia 1994, 310, Kat. V-31. (Tamasi J.).
65 H o l l  1984b, 213-217, 3. abra, 6. abra, 10. abra. A Cillei- 

csempe: H o l l  2002a, a 27. tipus toredeke. A kalyhan 
nehany uj csempetipus is helyet kapott, ilyenek Vertes- 
szentkereszt kolostoraban is elofordulnak.
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17. abra. Kalyhacsempek, 15. szazad elso harmada. 1. Ozora; 2. Gesztes, var; 3-4. Szaszvar. G. Sandor 1964
nyoman

Fig. 17. Stove tiles, first third of the 15th century. 1. Ozora; 2. Gesztes, castle; 3-4. Szaszvar, after G. Sandor 1964

1408 utan keriilt ide. E szerint meg az Ujlaki Laszlo 
es Imre macsoi banok (+1418) idejen hasznalt palota- 
hoz, a csalad dunantuli rezidenciajahoz tartozott.

Gesztes kiralyi varanak korai szakaszabol a 
meg feldolgozatlan leletek kozott66 ket csempeto- 
redeket talalunk, amelyek targykoriinkbe sorolha- 
toak. Az elso az asato altal kozolt kismeretu sisak-

66 G. S a n d o r  1964. A sisaktoredek: 170, 81. abra, meg Nagy 
Lajos rimerenek toredekekent. Az epitestortenet kerde- 
sei: F e ld  2005.

67 Tata, a muzeum kiallitasan, 1992. A pontosabb keltezest 
a teljes csempeanyag feldolgozasa teszi csak lehetove. 
Addig kerdeses, hogy egy vagy ket kiilonbozo kalyha 
anyagarol van-e szo.

toredekes darab, a rozsaszinu cserepet sargasbarna 
maz fedi. Formaja alapjan nagy valoszinuseggel 
a tobbszor emlitett Eberhard piispok nagymeretu 
cimeres csempejehez tartozik -  a csoborsisak raj- 
za legalabbis ennek felel meg. A masik egy negy
zetes csempe toredeke,67 felso sarkaban karejos 
keretelesben cimerpajzs reszlete latszik harantpo- 
lyakkal (17. abra 2). Valoszinu kiegeszitese Ozorai 
Pipo ispan cimere lehet (harom jobbharantpolya). 
A lapos plasztikaju, vilagos szinu cserep halvany 
sargasbarna mazzal fedett, technologiaja jol illik a 
Zsigmond korba. E szerint 1404-1426 koze teheto, 
ezen beliil elkepzelheto egy 1410 elotti kalyhaalli- 
tas is, amikor Gesztes meg Zsigmond huga, Margit 
hercegno birtoka volt.
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A pecsi piispokok videki rezidenciaja volt a 
szekvarosukhoz kozeli Szaszvar.68 Az itt elokeriilt 
kalyhacsempek kozott talaljuk azokat a darabokat, 
amelyeken az Albeniek jobbra dulo harantpolyas 
cimerpajzsa lathato (17. dbra 4). Albeni Janos 1410- 
1421 kozott volt pecsi piispok (elozoleg 1407-tol a 
veszpremi, utobb 1421-tol a zagrabi piispoki szeket 
birtokolta). 1421-ben testvere, Albeni Henrik val- 
totta fel ebben a meltosagban (1421-1444). Az egesz 
csalad felemelkedeset es vagyonat nagybatyjuk, a 
tobbszor emlitett Eberhard piispok es fokancellar 
tamogatasanak koszonhette, valamint a kiraly se- 
gitsegenek, ugyanis adomanykent vagy zalogul 
szamos var birtokaba jutott.69 A rokoni kapcsolatot 
fejezi ki, hogy a csempeken Eberhard oroszlanos 
cimere is helyet kapott (17. dbra 3), amit csak ebben 
az esetben tarsitottak az Albeni csalad rimere- 
vel. Mindket cimert korbe foglalt hatkarejos keret 
ovezi. Bar a karejos keretezes a 14-15. szazadban 
gyakori megoldas, igy elofordul kofaragvanyoknal 
is, itt arra gondolunk, hogy a cimeres fouri pecse- 
tek negy-, hat- vagy nyolckarejos keretmegoldasa 
befolyasolta a minta faragojat.

A varakbol eddig kozolt csempeanyagokbol 
tobb esetben ismeriink olyan darabokat, melyek 
az udvari muhelyek elterjedt tipusainak gyengebb 
kivitelu masolatai, raadasul mazatlan kivitelben. 
Csekely szamuk alapjan elkepzelheto, hogy ezek 
mar egyszerubb kivitelu -  talan zommel mazatlan 
kalyhaszemekbol rakott -  kalyhakon, mintegy ki- 
egeszfteskent szerepeltek. Szigliget varabol az ud
vari IV. csoport sasos-sarkanyrendes cimerenek 
voros cserepbol kesziilt toredeke keriilt elo, Siimeg 
varaban pedig az V. csoport sarokcsempejebol a 
kettos keresztes magyar cimert tarto zaszlos vitez- 
bol ismert egy toredek.70

Solymar varaban is a kor udvari kalyhacsempei- 
nek hatasara kesziilt peldaul az I. csoport sarkany- 
rendes kiralyi cimerenek valtozata, ez azonban 
mazzal bevont peldany volt. Rangosabb kalyhak- 
ra utalnak ugyanakkor a korabban itt talalt attort 
mermuves csempek darabjai.71 Buda kozelsege es a 
kiralyi tulajdonban alio var jellege jatszhatott sze- 
repet ez esetben, bar Solymart nem tarthatjuk kira
lyi rezidencianak; ez utobbi koriilmeny magyaraz- 
hatja a csempek szerenyebb kivitelet is.

A videki nemesi kuriakat tekintve is szamolha
tunk neha elsorangu kivitelu kalyhakkal, amelyek 
mazas csempeit az udvar szamara dolgozo muhe
lyek szallitottak, megpedig azokkal azonos diszi- 
tesekkel, sot az ismert kiralyi dmerekkel. Ilyeneket 
talalunk a mar emlitett Pomaz eseteben. A Ciko 
csalad itteni rezidenciajat a Zsigmond korban is 
folyamatosan ujabb kalyhakkal lattak el. Koztiik

azonosithato a II. csoport negyelt sarkanyrendes ci
mere, a IV. csoport ugro cseh oroszlanja, valamint 
az V. csoportbol a Zsigmond-cimer es egy isme- 
retlen lovag sarkanyrendes cimerenek toredeke is 
(18. dbra 1-7, 9). Valamennyi zold mazas, az ismert 
tipusok mazarnyalataival. E kalyhak mar Ciko 
Ferenc fiai, Janos es Istvan idejeben alltak.72

Az elpusztult Baracs faluban (Kunbaracs, Bacs- 
Kiskun m.) a templom kozeleben tobb kohaz ma- 
radvanyat is feltartak, koziiliik a legnagyobb, 32 m 
hosszu es pincevel is rendelkezo epiilet lehetett 
a nemesi udvarhaz. Mazas kalyhacsempeinek 
egy reszet a nyeki muhely szallitotta az 1420-as 
evek koriil.73 Felismerheto a leletek kozott a nagy 
Zsigmond-cimeres csempe toredeke zold mazzal 
(19. dbra 1). Merete, epitesmodja es elhelyezese alap
jan jelentos, tobb periodusban bovitett nemesi ku- 
ria allt az 1440-ben Barocz neven emlitett faluban.

Pest varosanak ismeretlen tulajdonosu hazabol 
az elozoekben targyalt keso Anjou-kori csempen 
kiviil a Zsigmond kor I. csoportjanak mar tobbszor 
kozolt mazatlan csempei is ismertek.74

A varosi hazakban alio kalyhak cimeres di- 
szeire Buda eseteben ket kiilvarosbol is ismeriink 
jellemzo leleteket. A mar korabban emlitett Szent
petermartir kiilvarosi hazban az Anjou-kort mint
egy „folytatja" egy, a 15. szazad elso harmadaban ke
szitett kalyha. Csempejen lekerekitett talpu pajzsban

68 G e r o  1999, 143, Abb. 181. Az asatok elsosorban Albeni 
Henrik puspoksege idejere keltezik az itteni epitkezesi 
szakaszt. A kalyhacsempeken a „piisp6ki es kiralyi ci- 
merek, valamint geometrikus ornamensek" a pecsi piis
poki rezidencia felszereleseire is utalnak. G e r o  1999,141.

69 Az Albeniekrol: E n g e l  1977, 52, varaik: 210; M a ly u s z  
1984, 47, 58-59, 233.

70 K o z a k  1967-1968,12. kep; K o z a k  1972, 271-275,10. kep.
71 F e ld  1985,11. kep.
72 A leletanyagot az Magyar Nemzeti Muzeum es a szent- 

endrei Ferenczy Muzeum orzi. Magam meg Sashegyi 
Sandor gyujtemenyeben 1954-ben vizsgaltam es fenyke- 
peztettem. Az emlitetteken kiviil szamos tovabbi restau- 
ralatlan 15. szazadi csempe van, eddig ismeretlen mu- 
helybol. 1394-1419 kozott Magister Cyko leszarmazottjai 
tobb alkalommal szerepelnek birtokugyeik kapcsan. 
Stephanus Cyko leveleben (1415-18) „domum nostram 
Pomaz" megjelolest hasznal. K u m o ro v itz  1987, 728. sz.

73 A 6. es 12. tipus toredeket mar kozoltem: H o l l  1958, 46. 
kep. Mas toredekek meg nem azonositott tipusokbol is 
ismertek. A leleteket Kecskemet muzeumaban Szabo 
Kalman segitsegevel azonosxthattam 1954-ben a megma- 
radt leletek kozott. Nagyobb reszuk a vilaghaboruban el
pusztult. A falurol es leleteirol: S z a b o  1938, 99-100, 450. 
kep; Papp 1931. Sajnos a kohazak beosztasat, alaprajzat 
nem kozli, talan csak reszben tartak fel.

74 H o l l  2002a, 2-3. kep.
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18. abra. 1-7, 9.1415-1437 kozott; 8.15. szazad kozepe, Pomaz 
Fig. 18 .1-7, 9. Between 1415 and 1437; 8. Mid-15th century, Pomaz
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19. dbra. Kalyhacsempek Baracs kuriajabol. 1-2. II. csoport, 1415-1425 koriil; 3-5, 7.15. szazad;
6, 8-9.15. szazad kozepe 

Fig. 19. Stove tiles from the manor house at Baracs. 1-2. Group II, c. 1415-25; 3-5, 7 .15th century;
6, 8-9. Mid-15th century

sas lathato, a Zsigmond korra jellemzo stilusban, 
de tipusaban uj megoldassal (20. dbra 3). E kalyha- 
hoz tovabbi -  tobbfele zoldes arnyalatu mazzal be- 
vont -  toredekek is tartozhattak; egyesek azonban 
valamivel kesobbi tipusok.75 Itt felmeriilhet az a 
lehetoseg, hogy talan nem is harom egymas utan 
keszitett kalyha anyaga keriilt elo, hanem megle- 
vo raktari anyagabol allitott ossze egy kalyhat a 
mester, vagy ami meg valoszxnubb: kesobbi javitas 
soran keriiltek felhasznalasra ujabb tipusok!

Bud a fel he viz teriileten ugyancsak a Zsigmond 
kor jellemzo csempetipusait talaltak egy szemet- 
godorben.76 Sajnos a leletanyaghoz kapcsolhato 
haz a leletmentesre kijelolt teriileten nem keriilt 
elo, de a leletek -  koztiik iivegtargyak -  osszesse- 
giikben rangosabb tulajdonosra utalnak. A kalyha-

75 Vegh 2002,8 . kep.
76 Kocsis 1999 ,356-357 ,4-5 . kep. Az 1 -2 -3 -4 . es 6. tipus to- 

redekei, valamint attort mermuvekkel ellatott csempek.
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20. abra. A Zsigmond kor 
csempei. 1-2 . Budafelheviz;

3. Szentpetermartir, 
kulvaros. Kocsis 1999  
es Vegh 2002  nyoman;

4. Vac, varos, 14. szazad 
vege

Fig. 20. Tiles from the age 
of Sigismund.

1-2. Budafelheviz;
3. Szentpetermartir, suburb, 
after Kocsis 1999 and V egh 

2002; 4. Vac, town, 
late 14th century

10 cm

10 cm

csempek zome az udvari IV. csoport tipusaibol all, 
koztiik az ugro cseh oroszlan es a Sarkanyrenddel 
ovezett sas is szerepel, valamint a 6. tipus Cillei- 
cimere, fuzold es olivazold arnyalatu mazakkal 
(20. abra 1-2). A

Obuda kaptalani varosreszebol az udvari mu- 
helyek V. csoportjanak nagy, Zsigmond-cimeres 
csempejet egy sziirkesfeher, mazatlan toredek kep- 
viseli.77 Ez itt a kanonoki hazak gazdagabb felsze- 
relesere utal. Ugyanez a csempetipus zold mazas

77 B e r t a l a n n e  1992, 185, 39. kep; H o l l  1990, 26. kep. 1432- 
1437 korul.

78 Siklosi Gyula asatasai. B o l d iz sa r  1993, 85-88. Az udva
ri muhelyekbol szarmazo csempek a 63-69. tetelnel. Az 
allatalakos-cimeres csempek vastag voros cserepbol, 
angob nelkiil, mazazva kesziiltek. Sajnos a megkezdett 
neutronaktivacios vizsgalatuk nem fejezodott be (1996), 
de az mar kideriilt, hogy a legtobb ujfele Zsigmond kori 
csempe anyaga jol elkiilonul a budai es nyeki probaktol, 
viszont hasonlit a fehervari pelikan masolat cserepehez.

kivitelben az obudai kiralynoi var -  ekkor Zsig
mond felesege, Borbala kiralyne tulajdona -  kozo- 
letlen leletei kozott is elofordul.

Arra, hogy a jelentosebb varosok es kulvarosaik 
rangos tulajdonosai eseteben nem volt ritkasag 
ekkor a gazdagon diszitett kalyha, Szekesfeher- 
var nyujt peldat. Az itteni asatasok soran nagyon 
gazdag es sokretu leletanyag keriilt elo ebbol a 
korszakbol is.78 Koziiliik csak a cimeres csempeket 
szamba veve is tobb kiilonbozo helyen allott hazrol 
bizonyithato a reprezentacio ezen formaja. Igy erte- 
keliink a Szent Anna-kapolna kozelebol egy sarga 
mazas, cseh oroszlanos darabot, egy korabban isme- 
retlen, uj tipust (22. abra 1); a Jokai utca 20.-bol egy 
sotetzold mazas, Cillei-cimertoredeket (21. abra 2J; 
valamint egy zoldessarga mazas allatalakos cimer 
darabjat (21. abra 3). A  kozepkori Nova Civitas kiil- 
varosban (Selyem utca 1-13.) elokeriilt ket mazat
lan kalyhacsempe olyan ferden vagdalt keretelessel 
kesziilt, mint az emlitett varpalotai csempek -  az 
utobbiak azonban mazasak. Erre talan az I. csoport
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21. dbra. A Zsigmond kor csempei, Szekesfehervar. Boldizsar 1993 nyoman 
Fig. 21. Tiles from the age of Sigismund, Szekesfehervar, after B oldizsar 1993

anyaganak kesobbi kibovitese soran keriilt sor 
(21. dbra 4-5). Ugyaninnen az 1. tipus (I. csoport) 
negyelt cimeres mazas toredeke is elokeriilt, valo- 
szinusitve, hogy egy, a 15. szazad elso evtizedei- 
ben kesziilt kalyha allt itt. Egy tovabbi zold ma
zas csempetoredek allatalakkal (medve?) arra vail, 
hogy szamolhatunk ismeretlen nemesi cimerekkel 
ellatott kalyhakkal is (21. dbra 6). Mindezek esete
ben meg nem tudjuk, hogy vajon a varosi fazeka- 
sok keszitettek-e ezeket a megrendelo igenye sze
rint, kiegeszitve igy egy Budarol szallitott kalyhat?

Varosi, helyi mesterre vail a darabok lapos plaszti- 
kaja es a reszletek kidolgozatlan mintazasa az al- 
latalakok eseteben. Az is lehetseges, hogy az egesz 
kalyha helyben kesziilt. A fehervari anyag azt jelzi, 
hogy a sajat cimerrel ellatott kalyha joval gyakoribb 
megoldas lehetett, mint ahogyan azt a ma ismert es 
bizonyithato esetek alapjan gondolhatnank.

Felsorolasunk utolso peldaja azt mutatja, hogy 
meg egy piispoki varos hazaban alio kalyhat is ke- 
szithetett az udvari muhely, kiilonosen akkor, ha a 
foldrajzi tavolsag nem volt jelentos. Vac varosaban,
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a Marcius 15. ter 6. szam alatt elokerult korai Zsig
mond kori csempek kozott megtalalhato a sassal es 
koronakkal diszitett negyzetes zold mazas csempe 
toredeke is, vastag, feheres rozsaszinu cserepbol, 
amelyet egy visegradi kalyha alapjan az 1380-as

evekre lehet keltezni (20. dbra 4). Lelohelye szerint 
a varos kozponti teren alio kohazhoz tartozhatott;79 
ez is ismeretlen tulajdonosanak rangosabb helyze- 
tere vail.

KOLOSTOROK

Az elvegzett szamos asatas ellenere munkankban 
felhasznalhato peldat keveset ismeriink kolostori 
kornyezetbol.80 Altalanossagban megis megalla- 
pithato, hogy elsosorban az eletviteliik miatt gaz- 
dagabb, fenyuzesre mindinkabb hajlo, igenyes ko- 
lostorokban kell szamolnunk cimeres kalyhakkal. 
A rendi szegenyseget kovetok eseteben, igy a do- 
monkosoknal inkabb egyszerubb kalyhak epiiltek. 
A budai domonkosoknak a 14. szazad vegen talan 
mar volt mazas csempekbol keszitett kalyhaja, de 
kesobb megelegedtek az egyszerubb, mazatlan 
kalyhaszemekbol rakottal, amit csak egy sorban di- 
szitettek figuralis diszu, de mazatlan csempekkel. 
Joggal hihetnenk, hogy ilyen helyeken az egyhazi 
jellegre, valamint az apatra utalo motivumok (pi. 
az apatok cimerei) gyakoriak voltak, ahogy peldaul 
a kofaragas diszeinel ez altalanos. Ezzel szemben 
a magyarorszagi helyzet az ismert peldak alapjan 
nagyon hasonlo az elozoekben bemutatott feudalis-

79 Vac, Tragor Ignac Muzeum. Gergelyffy Andras muemleki 
kutatasa soran keriilt elo a Siketek Orszagos Intezetenel. 
Ugyaninnen ismert egy tovabbi toredek vilagos sargas- 
zold mazzal, a sarok fele alio, elesen csipkezett levellel; 
ez is ugyanezen kalyha csempei koze tartozott. Lasd: 
Kocsis -  S a b ja n  1998, 23, 82-83. es 85. kep. A Foter goti- 
kus hazairol: M ik lo s  1991, 46.

80 A jelentos szamu kolostorasatas ellenere az ismert csem- 
peanyag keves. Egyik oka a kolostor lakoeptileteinek 
feltaratlansaga, de kozrejatszik az is, hogy mar a korai 
idoktol kezdve sok esetben a legfutest, mint a legfejlet- 
tebb megoldast hasznaltak. Ezt lehetett igazolni Obudan 
a klarisszak, Budan es a Margitszigeten a domonkos ko- 
lostorok eseteben. A temank szempontjabol keves bizo- 
nyito anyag miatt itt nem korszakok szerint targyaljuk a 
leleteket.

81 M e z o s in e  K o z a k  1981; M e z o s in e  K o z a k  1984.
82 H o l l  1990, 61. Itt mar a Nagy Lajos kori csempe parja- 

kent ertelmeztem, ellentetben az asatoval. Aachenben a 
kis ekszereken ketszer is elofordul a sasos sisakdisz: ott 
is jobbra nezo, koronas feju, kitart szarnyakkal es felre- 
fordulo testtel.

83 M e z o s in e  K o z a k  1981,189, 5. kep 1-2. Az asato is masola- 
toknak tartja (az eredetieknel 10%-kal kisebbek).

841419-ben egy nadori gyulesen Garai Miklos az apatsag 
javara itelt. PRT XII/B. (1912) 266. Ugyanitt a Nagy La- 
jostol kapott tatai vamadomanyrol is szo esik. A lengyel

nemesi korben tapasztaltakhoz, amennyiben a 
kalyhacsempeken elsosorban a kor uralkodojara, 
illetve a kiralysagra utalo cimerek szerepelnek, es 
maguk a csempek is olyanok. Vajon ez csupan az- 
zal magyarazhato, hogy a szallito muhely a meg- 
levo mintakeszletet hasznalta fel? Vagy a kolostor 
rendjen valonak tartotta -  bizonyara kiralyi ado- 
manyokkal tamogatott helyzete miatt -  ilyen cime
rek szerepelteteset? Mindenesetre ez a megoldas 
tunik jellemzonek a 14. szazad vegen es a 15. sza
zad elso feleben a Budatol nem tul tavol fekvo 
kolostoroknal.

Elsosorban Vertesszentkereszt bences monos- 
toranak kalyhai81 mutatnak ilyen megoldast. Mar 
a 14. szazad 70-es eveiben talalkozunk itt Nagy 
Lajos kiraly udvari kalyhainak nagy cimereivel 
(22. dbra 1-2), azaz -  itt ugyan mazatlan kivitelben -  
az elso kiralyi rezidenciakban talalhato tipussal, 
illetve egy masik, eddig mashonnet nem ismert, si- 
sakdisszel is ellatott, sarga-zold mazas csempevel, 
rajta a lengyel Piast-sassal, mely utobbit 1367-tol 
alkalmaztak (aacheni kincs).82

Folytatodott a cimerabrazolasos csempek sora 
azonban kesobb is: 1408 utan megint az udvari 
es a nyeki muhely szallitott ugyanolyan kalyhat, 
mint amilyenek a kiralyi rezidenciakban is alltak. 
Ezen majdnem minden, a kozpontokbol is ismert 
csempe lathato volt, koztiik most sem maradtak el 
a cimerdiszesek: a Zsigmond kori I. csoportbol az 
oroszlanos, a negyelt cimeres, valamint a Sarkany- 
renddel ovezett Zsigmond-cimer; a II. csoportbol a 
nagymeretu cimeres csempe (22. dbra 4-5). A  ke
sobbi evtizedek soran ujabb kalyhakat is allitottak, 
ami tobb, diszes kalyhaval futott helyisegre utal. 
Mar a szazad negyedik evtizedeben kesziilt az a 
kalyha, amelyen az V. csoport 1. tipusanak (Cil- 
lei-cimer) atdolgozott valtozata szerepelt, tovabba 
egy eddig mashonnan nem ismert Garai-cimeres 
csempe; mindketto vilagoszold mazzal kesziilt.83 
Tekintve, hogy az utobbi cimer a budai-visegradi 
udvari kalyhak eseteben eddig nem mutathato ki, 
arra gondolunk, hogy a kolostor keresere egeszi- 
tettek ki a kalyha motivumait, utalva talan Garai 
Miklos nador (+1433) partfogasara.84 Uj tipust jelent
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22. dbra. Kolostorok kalyhacsempei. 1-2.14. szazad; 3-6.15. szazad elso fele, Vertesszentkereszt. 
M ezosine Kozak 1981 es 1984 nyoman; 7-8.15. szazad elso harmada, Szekesfehervar, johannita rendhaz.

B oldizsar 1993 n yom an
Fig. 22. Stove tiles from monasteries. 1 -2 .14th century; 3-6. First half of the 15th century, Vertesszentkereszt, 

after M ezosine Kozak 1981 and 1984; 7-8. First third of the 15th century, Szekesfehervar,
House of the Knights of St. John, after B oldizsar 1993

10 cm
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egy nagymeretu csempe a teljes Zsigmond-cimer- 
rel, amit alul ket angyal tart. Szep plasztikaja ugyes 
mesterre vail, erdekessege, hogy a sisak elotti felii- 
leten a sisaktakaro plasztikaja hianyzik, helyette a 
negativba bekarcolt rajza kesziilt csak el, es a csem- 
pet a befejezetlen negativrol keszitettek (22. abra 3). 
Mazatlan es zold mazas valtozata egyarant ismert.

A szazad kozeperol es a tovabbi evtizedekbol 
hianyoznak a kalyhak -  ez a vertesszentkereszti 
kolostor ismert leromlasaval magyarazhato (1475: 
„epuletei megromlottak").85 Az asato szerint Ma- 
tyas kiraly idejebol, amikor az epiilet mar a do- 
monkosok kolostora, a 80-as evek uj epitkezeseihez 
kapcsolodo kalyhakbol mazatlan csempek keriiltek 
elo, de rimerek nelkiil; ezek nem az udvari muhely 
termekei. A legutolso periodusban mar a refekto- 
riumban is volt kalyha. A kaptalanterem szoglete- 
ben alio kalyhanak az alapozasa is elokeriilt.86

Hosszu idon keresztiil kovetheto nyomon a Sze- 
kesfehervar kiilvarosaban allt johannita kolostor 
kalyhakkal torteno felszerelese. Csak csekely tore- 
dekek keriiltek ugyan elo, de az alapos feldolgozas 
nyoman megis jo adatok allnak rendelkezesiink- 
re.87 Mar a 14. szazad masodik feleben is allitottak 
itt mazas csempekbol kalyhat, de errol csak annyit 
tudunk, hogy attort mermuves es siklapu csempek
bol allt. A 15. szazad elso harmadaban az udvari 
muhelyekbol keriilt ide Zsigmond cseh sisakdisze- 
vel egy fuzold mazas csempe toredeke (IV. csoport,
22. abra 8); a 30-as evekben pedig egy Cillei-cimeres

cimer kapcsan felvetodhet, esetleg Erzsebet anyakiralyne 
is partfogolta oket, ahogyan ez a kolostoroknal is tortent. 
Lasd Ewa Sniezynska-Stolot tanulmanyat a keltezesi ker- 
desekrol: S n ie z y n s k a - S to lo t  1981.

85 M e z o s in e  K o z a k  1993, 94; PRT XII/B. (1912) 266.
86 M e z o s in e  K o z a k  1993,60-64,68, 71,96. A kalyhaalapozas

110 x 80 cm. Ez mar a kesoi szemeskalyhak meretehez al- 
kalmazkodott. A korabbi kalyhak a budai rekonstrukci- 
ok szerint valamivel nagyobbak (pi. 116 x 104 centimete- 
res alappal).

87 B o ld iz s a r  1993.
88 H o lc i'k  1978, 21-24, IV -V II. tabla. A rekonstrukciot lasd: 

E g y h a z y -Ju ro v sk a  -  F u ry o v a  1993, 45. kep.
89 H o l l  1998b, 186.
90 B o d o  -  O r o s z  2006, 7. A korabbi kalyhakrol nem irnak.
91 Pannonia Regia 1994, 314-315, Kat. V-38. (Rozgonyi P.). Az 

analog budai kalyha nem azonos a Hallein-Salzburg mu- 
helybol szallitottakkal.

92 H o l l  1975. Harom tovabbi masolat-csempe: H o l l  1995, 
Abb. 9/2. (griff), Abb. 11/3-4. (mermuves csempek). Utob- 
bit magam nem tartom kesobbinek a tobbi egyszeres ma- 
solatnal -  ugyanahhoz a kalyhahoz tartozott. A Frigyes 
csaszart abrazolo csempe horvatorszagi elofordulasat a 
felirat felreertesevel Miksanak tartottak (M a sic  2002,35, 
Abb. 25), bar ismerik magyarorszagi keltezeset.

peldany (V. csoport, 22. abra 7). Ezek mellett ta- 
lan helyi keszitesu kalyhaval is szamolhatunk, 
mely motivumaival az elokelo kalyhakat utanozta. 
A szazad kozepe utan a lovagalakos kalyha csem- 
peinek mazas masolataival kesziilt egy kalyha -  
ennek cimereibol nem keriilt elo toredek. A szazad 
vegen mar egy szines mazas (feher, kek, barna, 
zold, sarga szinu) csempekbol rakott kalyha keriilt 
ide, de ennek reszleteit nem ismerjiik.

A bences monostorok koziil a szazad kozeperol 
Garamszentbenedek (Hronsky Benadik, Szlovakia) 
egy kalyhaja teljes alakjaban ismert.88 Nyilvan az 
apat hazaban allitottak fel, reszleteiben a lovagala
kos kalyhak megoldasai inspiraltak. Oromcsempei 
viszont nem ezt kovetik, sematikus megoldasuk elle
nere felismerheto, hogy egy masik elokep (20. tipus) 
hatasara kesziiltek (23. abra 1). Az eredeti elokepeket 
Buda, Visegrad, Esztergom es az alabb targyalando 
Galosfa leletei kepviselik, sajnos felismerheto ci
mer nelkiil, vagy iires cimerpajzzsal. A megrendelo 
1457-ben Szechi II. Janos apat (1456-1463) lehetett, 
akinek csaladja a kiralyhu ligahoz tartozott. A kaly
ha V. Laszlo eljegyzesenek allit emleket, csempein 
erre utalo jelenettel.89

Csupan rovid emlitesbol tudjuk, hogy a 15. sza
zad vegen Pecsvarad apatsagaban ketfele kalyha 
allt.90 Az egyik a pecsi leletekbol ismert Ernuszt 
Zsigmond piispok-fele kalyha lehetett, amely a lo
vagalakos tipusok masolatait is hasznalta; a masik 
egy szazadvegi szines mazas kalyha volt, gazdag 
figuralis diszu csempekkel („kiraly, kiralyno, ci- 
mertarto angyal"). Utobbiakbol nehany toredeket 
kozoltek,91 koztiik egy balharantpolyas cimerrel di- 
szitett darabot is. A leletek kozott ennek a cimernek 
tobb valtozata is szerepel: sarga pajzsban kek po- 
lya, illetve kek pajzsban feher polya, alattuk eddig 
fel nem oldott minuszkulas feliratu iratszalaggal. 
Stilusuk az egyik Budan is elofordulo kalyhaeval 
egyezik, ezeket ugyanugy kiilfoldrol szalh'thattak 
ide, mint a budai kalyhat.

Vegiil a lassan elszegenyedo kisebb bences mo
nostorok koziil hivatkozhatunk Kaposszentjakab 
apatsagara. Ilyen esetekben mar olcsobb megoldast, 
helyi vagy kornyekbeli, videki muhely mazatlan 
csempeibol rakott kalyhakat talalunk. Itt peldaul 
tobb csempe a lovagalakos csoport csempeit ma- 
solta, mazatlan sargas cserep kivitelben, nemelyik 
mintat tobbszoros masolassal kicsinyitettek, hogy 
egeszen masfele, szelesebb csempet kaphassanak. 
Itt csak egy uj tipus szerepelt: ez egy kiilfoldi,
III. Frigyes csaszar mellkepet abrazolo csempe 
nagyon sematizalt utanerzese. Az alak koriil te- 
keredo mondatszalagon rimise khaiser fridrc felirat 
olvashato, alul harom kis cimerrel (23. abra 2).92
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23. dbra. Kolostorok kalyhacsempei.
1. Garamszentbenedek,

1457 korul; 2. Kaposszentjakab,
1459-1463; 3. Pilisszentlelek, 15. szazad 

kozepe (rekonstrukcio).
1, 3. Osi Sandor rajza 

Fig. 23. Stove tiles from monasteries.
1. Hronsky Benadik (Slovakia), 

c. 1457; 2. Kaposszentjakab, 1459-63;
3. Pilisszentlelek, mid-15th century 

(reconstruction). 1,3. Drawing 
by Sandor Osi

0 10 cm

A kaposszentjakabi kalyhat azzal a politikai hely- 
zettel hoztam kapcsolatba, amikor a Matyas ellen 
lazado fourak, folytatva a korabbi „udvari-parti" 
liga partiiteset, 1459 elejen Frigyest magyar kiraly- 
nak valasztjak. Eliikon Ujlaki Miklos vajda es Ga
rai Laszlo nador allt, akik aprilisi csatavesztesuk 
utan rovidesen Matyas husegere tertek. Az apatsag 
kegyurasaga a 15. szazadban a Szerdahelyi csala- 
de. Ennek egyik tagja is jelen volt a vajda nemet- 
ujvari varaban tortent kiralyvalasztason: Szerda
helyi Danes Pal, 1474-ig az apatsag kegyura, Ujlaki 
Miklos hive volt. A kalyha allitasa igy 1459-1463 
kozott kepzelheto el, ez utobbi evben a becsujhelyi 
beketargyalason a csaszar baratjanak ismert Ujlaki 
Miklos volt a magyar kiraly kovete.

Menedekko (Letanovce-Klastorisko, Szlovakia) 
karthauzi kolostora adta eddig e lelohelyekrol a 
leggazdagabb kalyhasorozatot.93 Ennek oka a rendi 
szabalyzatban rejlik: a szerzetesek szigoruan elkii- 
lonitve laktak kis hazaikban, amely nemcsak alvo, 
hanem tartozkodasi es munkahelyiik is volt. Itt

14 kalyhat talaltak; felallitasuk a kolostor 1487. evi 
ujjaepitese es az 1543-as pusztitas koze teheto. 
A kalyhakon a csempek motivumai joreszt vallasos 
temajuak, masok szimbolikus jelleguek. A kozol- 
tek kozott ket cimerabrazolasos van: az egyik iires 
cimerpajzsot tarto angyal, feliil kiilon felragasztott 
kisebb pajzsban liliommal.94 A masik csempet ci- 
mertarto angyal alakja tolti ki, kezeiben a pajzson 
Krisztus-fejjel. Ahogy a legtobb itteni csempe, ez 
is zold mazas es fejlett plasztikai kidolgozasu, a 
szazad legvegere teheto, temaja kalyhacsempeken 
nagyon ritka.

93 S l iv k a  1988, Obr. 5 - 6 ;  S l iv k a  1990. A csempek reszletes 
feldolgozasa meg nem jelent meg. Egyes darabok: E g y h a- 
z y -Ju ro v sk a  -  F u ry o v a  1993, 33-40, 44. kep. Az alaprajz 
szerint (S l iv k a  1990, 3. kepen) a kis cellakban a kalyhak 
is kisebbek voltak az atlagosnal, de a csempek a szoka- 
sos meretuek, igy kevesebb csempebol rakhattak oket? 
A katalogus szerint tobb mint 200 csempe keriilt elo.

94 E g y h a z y -Ju ro v sk a  -  F u ry o v a  1993,40. kep. Attort kidolgo
zasu, az angyal plasztikaja gyengebb a tobbi csempenel.
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A palos kolostorok koziil Pilisszentlelek asatasa 
nyoman kapunk adatokat annak gazdag felszere- 
leserol a 15. szazad masodik felebol.95 E szerint itt 
ket-harom rangos kivitelu, zold mazas, illetve egy 
mazatlan csempekbol rakott kalyhaval szamolha
tunk. Bizonyosan importalt kalyha volt az egyik 
(Ravensburg-Lindaui csoport, 15. szazad kozepe?), 
a masik a lovagalakos muhelybol szarmazik. Egy 
eddig ritkabban elofordulo, kvalitasos kidolgozasu 
oromcsempe, toredekein az osztrak polyas cimert 
tarto angyallal, masfele kikepzesu (es plasztika- 
jaban is eltero jellegu), mint a lovagalakos kalyha 
eseteben. Az angyal csak egy cimerpajzsot tart es 
ezt az oldalanal fogja. A cimer mezoje finom indas 
rajzzal damaszkolt, a csempe felso zarodasa nem 
befele fvelt, hanem szogletes (23. dbra 3). Rokon

vonasai ellenere sem tartjuk a lovagalakos kaly
hak mintait keszito mester munkajanak. Keltezese- 
re sines tampontunk, bar idoben nem lehet tavol a 
15. szazad kozepetol.96 A kiilonbozo csempetipusok 
gyakori tarsulasa egyes helyeken azonban felveti a 
kerdest: talan maradek csempekbol vegyes ossze- 
allitasok is kesziilhettek?

Az itteni leletanyag legfontosabb darabja egy 
15,5 cm szeles cserepnegativ: tronuson iilo Ma
donna gyermekevel, feliil a hatterben ket fiiggonyt 
tarto angyallal. A toredek bizonyiteka a kalyha
csempeket is keszito muhely szamara dolgozo fa- 
rago-mintazo szerzetesi tevekenysegnek a 15. sza
zad vegen. Ez szerintiink jol magyarazhato a palos 
rendben ismert kezmuves munkak -  es ezen beliil 
is a muveszi jelleguek -  kiemelt szerepevel.97

VARAK, VAROSOK, KU RlA K (15. s z Az a d  m As o d i k  FELE)

A 15. szazad masodik felebol a cimeres csempek jo- 
val kisebb aranyban szerepelnek a kozolt anyagban, 
ez azonban inkabb a kutatas hianyossagat jelzi. Fel- 
tuno, hogy alig nehany var leleteire tamaszkodha- 
tunk. Az orszagban ez idoben legelokelobbnek sza- 
mito Ujlaki csaladnak peldaul csak harom varabol 
ismeriink ide tartozo csempeket, de ezekben sem 
voltak kello merteku asatasok.

Ozora varkastelyaban a Zsigmond kor utani elso 
kalyha mar a Hedervari csalad 1438-tol szamithato 
birtoklasa idejen keriilt felallitasra, az ismert csem
pek a lovagalakos kalyha muhelyebol szarmaznak. 
Felepitese az elokeriilt jelentos leletanyag szerint98 
nem volt teljesen azonos a budai kalyhakkal, igy 
peldaul a kalyha also testet zommel a rozettas di- 
szu csempek adtak, a mermuvesek csak a legfelso 
sorban kaptak helyet. A sarkokra masfele kikepzes 
keriilt cimertarto angyallal (a cimerek: 10. dbra 6). 
A felso kalyhatest majdnem azonos volt a budaiak-

kal -  talan egy sorral kevesebb csempevel? legfe- 
liil itt is a cimereket tarto angyal oromcsempeivel 
szamolhatunk. A toredekek alapjan a tiroli (nem 
morva) sas es a Habsburg-oroszlan, az osztrak po- 
lya es Karintia, illetve Bees varos cimereinek meg- 
lete bizonyithato. Feldolgozoja szerint a kalyha a 
15. szazad vegen keriilt ide es 1544-ig hasznaltak.

Varpalotan Ujlaki Miklos birtoklasa idejebol a 
lovagalakos kalyhat csak egy toredek kepviseli." 
A csaladi szekhely, az Ujlak varosaban (Ilok, Hor- 
vatorszag) epitett palota asatasa epp hogy megkez- 
dodott, de a csekely szamu toredek mar igy is tobb 
kalyhara utal.100 Koztiliik jelen temankhoz tartozik 
egy Regensburgbol importalt kalyha. Ehhez tarto- 
zott egy ives zarodasu oromcsempe (tipusa Budarol 
es Visegradrol is ismert), de itt szines mazas kivitel- 
ben, zold, sarga es feher szinben. Egeszen uj tipust 
kepvisel egy dongas kikepzesu csempe cimertarto 
angyallal (a cimer toredekes), ez is szines kivitelu.

95 L a z a r  2001 .
96 L a z a r  2001 , 5. kep. Toredekeit a budai palotabol, Pilis- 

szentkeresztrol es Batmonostorrol (kozoletlen) ismerem. 
A budai toredek anyagvizsgalata (Balia Marta, 1992 , nem 
kozolt) szerint jelentosen kulonbozik az ismert, a 15. sza
zad kozeperol es masodik felebol szarmazo csempektol. 
A pontositashoz tobb vizsgalat sziikseges, mert eltero 
variacioi voltak.

97 Bizonyito leletek hianyaban jelenleg meg nem tudjuk,
hogy a palosok rendelkeztek-e sajat muhellyel, vagy 
csak mintakat szallitottak egy fazekasmuhelynek. Buda- 
szentlorinc kolostoranal kalyhacsempek es padloteglak
helyi keszitesere gondoltak regebben. G a r a d y  1943 , 184;
B en c ze  1 9 9 1 ,4 2 0 .

98 T am asi 2004,519-532. Egyes csempeknek az egyes reszle- 
tek elhagyasa miatt variansai is vannak, igy a 3. tipusnal 
a kis cimeres konzolok hianyzanak. A szerzovel ellentet- 
ben nem gondoljuk, hogy e kiilonbsegek mar egy kesobbi 
(a negativokat oroklo) muhelyre utalhatnak. A feldolgo- 
zas nem utal arra, hogy allt itt egy kesobbi, szines mazas, 
valamint egy zold mazas, Matyas kori kalyha is.

99 H o l l  1984b, 217,16. kep .
100 T o m ic ic  2004. A szerzo szerint valamennyi csempe 

ugyanahhoz a regensburgi kalyhahoz (1487-90) tar- 
tozott. Ennek ellentmond peldaul a 25. kep dongas ki
kepzesu, gazdag szoloindas csempeje. Ez a regensbur- 
giaktol elteroen voros cserep, angob felett zold mazzal. 
Analogiajat a budai palotabol ismerem.



24. abra. 1. Regensburgi 
kalyhacsempe 

Ujlak palotajabol,
II. Rupert segedpiispok 
cimerevel, 1488 koriil. 
Tomicic 2004 nyoman;

2. Oromcsempe 
Raholca varabol,

15. szazad kozepe. 
Radic -  Bojcic 2004 
nyoman; 3. Cimeres 
csempe, Nyirbator, 

1488 utan 
Fig. 2 4 .1. Regensburg 

stove tile, 
from the palace 
of Ilok (Croatia) 
with the arms 

of Auxiliary Bishop 
Rupert II, c. 1488, 

after Tomicic 2004;
2. Gable tile 

from Ruzica Castle 
(Croatia), 

mid-15th century, 
after R adic -  Bojcic 

2004; 3. Tile with arms, 
Nyirbator, after 1488
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Egy harmadik csempe zold mazas; ezen nagyon fi- 
nom rajzu plasztikaval a teljes, sisakdisszel ellatott 
bajor-pfalzi cimert ket vadember tartja (24. abra 1). 
Ez is eddig ismeretlen uj csempetipus, amely kivite- 
lezese reven jol kapcsolodik az ismert regensburgi 
darabokhoz. A cimer stilusa kozel all a regensbur
gi dom marvany siremlekehez,101 amelyet a ba- 
jor segitseggel ide keriilo coadjutor, majd piispok
II. Rupert pfalzi grof szamara emeltek. (Gyorgy ba- 
jor fejedelem kerte Matyastol 1488-ban a segitseget, 
ha a behodolt Regensburg miatt Frigyes csaszar 
megtamadna oket.) Az eddig ismert leletek mind 
Ujlaki Lorinc herceg palotajahoz tartoznak (1477-tol). 
A regensburgi kalyhat a Dunan szallithattak. Ujlaki 
Lorinc eseteben azzal a szemlelettel talalkozunk, 
mint mas fouraknal is: igazodnak a budai udvarhoz 
es a kiralyhoz, aki egyebkent a herceget kiilonosen 
kedvelte.

Az Ujlakiak masik, regota birtokolt fontos vara 
Raholca (Ruzica, Horvatorszag) volt. Nagyon gaz- 
dag leletanyaga102 meg nem keriilt kielegitoen res- 
tauralasra, igy a kalyhacsempek tipusait (koztiik 
Zsigmond koriak is elofordulnak) nem mindig ha- 
tarozhatjuk meg pontosan. A 15. szazad masodik 
feleben itt is tobb kalyhat allitottak fel. Az elso egy 
lovagalakos, de ez is az ismerttol eltero osszeallitas- 
ban kesziilt.103 Elokeriiltek ujabb, mashonnan nem 
ismert csempetipusok is, raadasul a kalyha angyalos

101 H o l l  1980 , 20 . k e p . A h e r a ld ik a i  a b ra z o la s o k  m a r  a  8 0 -a s  
e v e k  e le je to l  i ly e n  s t ilu s u a k .

102 R a d ic  -  B o jc ic  2 0 0 4 ,4 9 - 5 2 ,2 3 7 - 3 2 6 .
103 Het vagy nyolc csempetipus egyezik a lovagalakos kaly

ha muhelyenek megoldasaival, de ujabb variaciok is 
feltunnek. Igy peldaul a szobrocskak alatt egy ujfajta
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oromcsempeje (24. dbra 2) nem az orszag kozponti 
videkein felallitott eredeti kalyhak ives zaroda- 
su oromcsempejet, hanem eltero megoldast kovet 
(20. tipus). Ez egy reszben masfele rendszeru kaly- 
hahoz tartozott, amely -  parhuzamosan az elsovel -  
meg Becsben a csaszar szamara kesziilt, vagy a lo- 
vagalakos kalyhat kovetve (?) talan valamivel ke
sobb keletkezett. Plasztikus kivitelu, de mazatlan 
cimerei: Portugalia (Eleonora csaszarne, 1452-1467), 
gorzi grofsag, Karintia es Kyburg. Elofordulasukat 
e varban Ujlaki Miklosnak a csaszarhoz fuzodo ba- 
ratsagaval, illetve Matyassal folytatott ellenseges- 
kedesevel magyarazzak.104 Magam ugy velem, ez 
leginkabb az 1458-1463 kozotti eveket jelentheti, 
legkesobbi idopontkent 1471 johet szoba, mert ak- 
kor mar Matyas Bosznia kiralysagahoz segitette 
Miklost. A kalyha keszitesenek idejet pontosithat- 
na, ha tudnank, mikor ment felesegiil a gorzi grof- 
hoz Ujlaki Miklos leanya.

E kalyhan kiviil meg legalabb harom-negy to
vabbi futoberendezes keriilt a varba az 1500-as eve- 
kig; ekkor egy ujabb import kalyhat Ausztriabol 
szallitottak ide. A szazadvegi kalyhak egyike (talan 
a pecsi muhelybol?) az Ernuszt Zsigmond piispok 
reszere keszitett, regtol ismert kalyhak egyike, amit 
ugyanugy, mint mashol is, a lovagalakos kalyha

konzolforma is szerepel, de mas, uj ti'pusu mermuves 
kikepzesu is talalhato; eddig ismeretlen szobrocskat is 
hasznaltak (Szent Bertalan, Matyas evangelista, Gabriel 
arkangyal). A regebbiek koziil tobb nagyon elhasznalt 
negativban kesziilt.

104 R a d ic - B o jc ic  2 0 0 4 , 262 .
105 R e isz ig  1943, 61. Ok ketten a csontmezei csata vezerei 

voltak Corvin Janos mellett.
106 T am asi 1986. E kalyhan nem hasznaltak a Visegradrol is

mert mermuves-cimeres labazati sort sem.
107 H o l l  1999, 317-321; B u z a s  -  L o v e i 1993.
108 A toredekeket Tamasi Judit szivessegebol meg 1984-ben 

vizsgalhattam. Kemenyre egetett feher cserep, vilagos- 
zold elenkszinu mazzal. Valoszinuleg a kalyha also 
testehez tartozhattak a zart elolapu csempek (ezek is 
dongas fiokresszel!), profeta- es kiralyalakokkal. A kaly
ha oromcsempei meredek haromszogu zarodassal va
loszinuleg angyalalakkal ugyancsak dongas lapjukon 
diszitettek, kb. 24 cm szelesseggel. A leletek akkor nem 
voltak restauralva. Ket, a varbol szarmazo toredek sze- 
repelt a schallaburgi kiallitason (Matthias Corvinus 1982, 
596, Kat. 693-694. /Eri I./), azonban leiras es kep nelkiil, 
igy azonositasuk kerdeses.

109 P a lo s f a lv i  2001. 1439-1445 kozott a Cilleiek vezerekent 
hadakozik I. Ulaszlo es III. Frigyes ellen, Ulrik halala 
utan V. Laszlo szlavon banna nevezi ki. 1458-ban Ma
tyas mar harom zagoriai varat adomanyoz neki, hogy 
megnyerje maganak. 1459. november: III. Frigyes felha- 
talmazza a kihalt sternbergi (Cillei) grofok cimerenek 
viselesere.

csempeinek masolataival potoltak ki. A piispok 
kalyhajanak itteni szereplese nem csak a muhely 
kozelsegevel magyarazhato: Ujlaki Lorinc es Zsig
mond piispok voltak az egyediiliek, akik Corvin 
Janos tamogatasara Matyasnak tett eskiijiiket meg- 
tartottak.105

Raholca es Ujlak kalyhai jol txikrozik a fourak 
ketfele magatartasat es az ebbol kovetkezo eltero 
reprezentacios utalasokat: a Habsburg-parthoz huzo 
Ujlaki Miklos vajda, illetve a kiralyhu Lorinc herceg 
eseteben ez teljesen mas modon valosult meg.

A kiralyi udvarban alio kalyhak csempeinek 
variaciojat -  eltero felepitessel -  a szazad vegerol 
is ismerjiik. Nagyvazsony varaban106 a Matyas ci- 
mersorozataval ellatott nagymeretu budai-viseg- 
radi kalyhak redukalt valtozatat allitottak fel. Itt 
csak haromfele cimer alkalmazasa bizonyithato, 
raadasul ezek csak innen ismertek. Koziiliik Stiria 
cimeret a csempek publikaloja a korabeli hadjara- 
tokkal es Kinizsi Pal azokban torteno reszvetelevel 
magyarazza.

A Matyas-cimersorozatos kalyha itteni meg- 
oldasa nagyon elter a visegraditol: nem szerepel- 
nek rajta a cimeres sarok- es oromcsempek, egyes 
figuralis diszu darabokat szeliikon levagva keske- 
nyebbre keszitettek, a csempek szele felfele alio sik- 
lapokkal „doboz alaku" lett. Az utobbi megoldas 
egeszen eltero felepitest kovetelt, talan negyszogu 
alaprajzzal. A szerzo a 80-as evek elejere tette az it
teni kalyha felallitasat; az eredeti kalyhak uj kelte- 
zese107 miatt ez inkabb 1490 koriil tortenhetett.

A varban egy masik diszes kalyha is allt,108 ez 
eltero stilusa es technologiaja szerint egy tovab
bi -  eddig meg meg nem hatarozott -  muhelyben 
kesziilt. Az ide tartozo dongas kikepzesu csempek 
toredekei tobbfele, szepen kidolgozott mintara utal- 
nak: egy reszukon kiilonfele cimerek reszletei latha- 
tok (osztott cimer, balharantpolya, sas), de egyiken 
szerepel a teljes cimer is (koronas, rostelyos sisakon 
sasszarny). Talan azonosithato egy bajor cimer (a 
tobbitol elteroen csak bekarcolasok jelzik itt a ruta- 
kat), valamint egy angyal altal tartott tarcsapajzs, 
harom(?) hatagu csillaggal a sarkaban. Ez utobbi a 
Cillei-cimert 1459-tol a csaszartol elnyero Vitovec 
Janos zsoldoskapitany szemelyehez kotheto.109 Vito
vec tobbszori elpartolasai soran mindig ujabb mel- 
tosagokat nyert; ezek koziil a Zagorje grofsag birto- 
kaban Matyas kiraly is megerositi (1463) es orokos 
grofi cimet ad neki es fiainak is. Halala (1468) utan 
egyik fia udvari tisztseget (udvarmester) viselt. 
A Vitovec-cimer szerepeltetese -  meg akar hala
la utan is -  az egykori szlavon-horvat fokapitany 
emlekere tortenhetett, mikent a visegradi palota er- 
kelyenek emeleten is valoszinusitheto ez 1477-1481
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25. dbra. Kalyhacsempe-leletegyiittes Ernuszt Zsigmond piispok (2.) es ismeretlen szemely (3-4.) dmerevel,
Pecs, varos, 1473 utan

Fig. 25. Assemblage of stove-tile finds with the arms of Bishop Zsigmond Ernuszt (2) and of an unknown
person (3-4). Pecs, town, after 1473

kozott.110 Stilusa alapjan a kalyha a 15. szazad utolso 
negyedere teheto, ennel pontosabb keltezest csak az 
osszes cimer feloldasa adhat.

A korszak legjelentosebb fouri palotai koziil az 
esztergomi ersek lakhelyet a szazad kozepen, Sze- 
csi Denes ersek idejeben ugyancsak egy lovagala
kos kalyha diszitette. Az alkalmazott cimerek ko- 
ziil eddig csak egy (talan Elzasz cimere, 10. dbra 7) 
keriilt elo.111 Ezenkiviil azonban a tovabbi, masfajta 
oromcsempek meg ket masik kalyhat is valoszinu- 
sitenek, sajnos ezek cimereibol nines meg azonosit
hato toredek.

Nyirbator palotajaban Bathori Istvan vajda ele- 
tenek utolso eveiben, 1487-1493 kozott allitottak 
fel egy kalyhat. Ennek mestere egyes budai kaly
hak kiilonbozo reszleteit mintaul veve keszitett 
ide egy csempesorozatot mazatlan (kisebb szam- 
ban mazas) csempekkel. A bajor-pfalzi, karintiai

es regensburgi cimereket vette at. Ez itt igy nem 
a vajda szemelyere utalo reprezentacio, inkabb a 
kiralya politikai kapcsolatait, hatalmat hirdeti,112 
akinek ausztriai hadjarataban a vajda maga is reszt 
vett (24. dbra 3).

A  varosi hazakban hasznalt kalyhak egy reszet 
is cimeres csempek diszitettek, de kiilonos modon

110 B u z a s  -  L o v e i 2001, 28, 69. kep. Meg Vitovec fia Vilmos 
grof es testverei is elpartoltak 1487-ben a kiralytol, aki 
Szekely Jakabot kiildi a lazadok Zagrab videki varainak 
elfoglalasara. T e le k i 1852-1856, V.: 427.

111 B o ld iz s a r  2004a. A kalyhanak also es felso testebol 
maradt sokfele csempetipus. Ezek szerint csak kisebb 
mertekben tert el a Budan felallitottaktol. A mas alaku 
oromcsempek kozott az egyik a Raholca varanal emlitett 
20. tipus toredeke a szazad kozeperol (uo., XIII. tabla 21), 
de ez utobbi mazatlan.

112 H o l l  1980, 40-41.
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26. abra. Oromcsempe 
Zagrab varosi 
muhelyebol,

1460-1490 kozott. 
M asic 2002 nyoman 

Fig. 26. Gable tile 
from a town 

workshop in Zagreb, 
between 

1460 and 1490, 
after M asic 2002

0 10 cm

113 H o ll  1958 , 96 . kep .
114 Karpati Gabor leletmentese, 1980, kozoletlen. A regebbi 

pecsi oromcsempe: H o l l  1958, 84. kep.
115 1440-tol a zagrabi piispokseg betoltesenek jogat a Cillei 

csalad kapja Erzsebet kiralynetol. Igy hiveik kapjak a 
piispokseget meg a hivatalosan kinevezettek elleneben 
is. (1440-tol Zolyomi Benedek, 1455-ben Montschiedel 
Boldizsar. Elleniik Monoszloi Csupor Demeter 1447-tol, 
Debrenthei Himfi Tamas 1454-tol csak nevleges puspo- 
kok.) Apiispoki varak es Zagrab varos viszont Cillei 
Ulrik, majd ozvegye kezen van meg 1457-ben is (T e le k i 
1852-1856, II.: 58, 169, 546, 551.), 1460 utan Csupor es 
Debrenthei versenyeznek, utobbi Ujlaki Miklos hive.
1458-ban Vitovec Janos (korabban Cillei Ulrik zsoldos- 
vezere) szlavon bankent szoritja ki az ozvegy Katalint 
Zagrab varosabol es varabol, 1460-ban Medve varat 
is atveszi. Reszletesen lasd: P a lo s f a lv i  2001, 435-455; 
1460-1465: T e le k i  1852-1856, III.: 217, 423. 1465-ben Csu
por Demeter a zagrabi piispoki lak birtokaban maradt. 
1466-1499: Laki Thuz Osvat a piispok.

116 M a s ic  2002, 24-33. A kalyharekonstrukciot Budan is 
kiallitottak a Budapesti Torteneti Muzeumban 2003 
oszen.

117 M a s ic  2002, 13. kep. Attort, az angyal alatti iv mermu- 
veit levagtak. Nem veletlen, hogy e ket cimer kotodik 
V. Laszlohoz: az osztrak herceget kezdettol tamogatta 
Bees varosa. Ezert gyakori az elofordulasa. A ket cseh- 
orszagi kalyhanal is ezek szerepelnek. H o l l  1 9 7 1 ,1 8 4 .

ezek nem a tulajdonosra, hanem mas szemely- 
re utalnak. Pecs varosaban tobb kiilonbozo helyen 
olyan kalyhak alltak a 15. szazad vegen, amelyekbe 
a piispok, Ernuszt Zsigmond cimeres csempeit epi- 
tettek be. Egy ismeretlen helyrol szarmazo, regeb- 
ben elokeriilt sorozaton sotetzold mazas es ma
zatlan kivitelu peldanyok szerepelnek,113 koztiik 
masolatok a lovagalakos kalyhakrol (25. abra).

Egy ujabb leletegyiittesben114 viszont az utobbi 
korhoz kotheto angyalos oromcsempe (mazatlan 
sziirke cserepbol) ugyanazt a ket cimert (tiroli sas 
es oroszlan) abrazolja, mint amit mazas masolat- 
ban regrol ismeriink. Ugy tunik, a piispok szama- 
ra keszitett kalyha tovabbi peldanyait allitottak fel 
a varosban, talan a kaptalan tagjai szamara, ahogy 
mar a 14. szazad masodik feleben is. De ugyanez a 
(valoszinuleg pecsi) muhely szallitott ilyen kalyhat 
Szaszvarra is a piispoknek.

Szamos, rendelkezesiinkre alio kozlemeny el
lenere meg nehez tiszta kepet kapnunk Horvat- 
orszag (reszben az egykori szlavon bansag) keso 
kozepkori anyagarol. Ezt a kozzetett csempek pon
tos meretenek hianya, a kepek minosege, illetve a 
kozles rovidsege neheziti, de hozzajarul ehhez a 
keltezesek pontatlansaga, az egykori tulajdonos 
azonositasanak nehezsege es az egykori tortenel- 
mi helyzet bonyolult volta,115 igy ma meg a legtobb 
meghatarozas szubjektiv.

A gyarapodo kalyhacsempeanyagbol temank 
szempontjabol a legfontosabbak a zagrabi darabok. 
Az egy leletmentes soran feltart kiilvarosi kaly- 
hasmuhelyhez kotheto leletek116 koziil magunk ket 
csoportba sorolnank az elokeriilt csempek egy re- 
szet. Az elsohoz a lovagalakos kalyhak csempeinek 
zold-sotetzold mazas masolatai tartoznak (1., 4. es
7. tipus). Reszleteik kisse elmosodottak. Feltuno, 
hogy ezekbol csak egy-egy peldany ismert. A 7. ti
pus oromcsempejen az angyal az osztrak polyas 
cimert es Bees varos cimeret tartja.117

A masodik csoport joval tobb peldanybol all: 
az 1., 4., 5. es 7. tipusbol harom-harom-het-ot pel
dany keriilt elo, a 2. tipusbol csak egy toredek. 
Ezeknel egy kivetelevel mar nem egyszeru maso- 
latokkal van dolgunk: reszben teljesen atalakitott 
megoldassal, uj negativval kesziiltek. Igy a griffek 
sematikusabb mintaval kettos keretelest kaptak, a 
lovagalak folott masfele tort ives attores lathato, ab- 
lakok nelkiil. Kozlojiik is kiemeli, hogy e csoport 
technologiai hianyossagokat mutat, a maz mino
sege is rosszabb. A szines kepek szerint sapadtabb 
zold szinnel kesziiltek, mig az oromcsempeknel 
zoldesbarna mazat hasznaltak.

Az ide tartozo oromcsempek mar csak kis resz- 
letiikben masoljak az eredeti darabot (illetve az itt
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elokeriilt jo masolatot). Az angyalalak es a folotte 
zarodo mermu elmosodottsaga ellenere meg kive- 
heto, de a tobbi reszlet mar csak gyenge utanzat, 
az attort reszek durva kivagasok. A csempek nem 
dongas hatresszel kesziiltek, hanem si'k lapok, bal 
szelukon egy hornyolt lemezzel megtoldva (26. dbra). 
A legfeltunobb, hogy a nagy pajzsokon nem valo- 
di rimeralakokat latunk, helyettiik dekorativ min- 
ta utanozza az eredetit. Kozlojiik szerint ez tudatos 
tagadasa az eredeti dmernek.

A 15. szazadi zagrabi kalyha rekonstrukciojat 
magam mashogy kepzelem, mint az eddigi publi- 
kaciok: az also kalyhatesten szerepelhettek a rozet- 
tas csempek masolatai is, hiszen mereteik megfe- 
lelnek az also sor griffes csempeinek. A megjelent 
feldolgozas kesobbre, az utolso periodusba, 1500- 
1526 koze helyezte oket.

VAROSI CIM ER

Viszonylag keson jelentkeznek anyagunkban a 
varosi cimerek. Buda cimeret eddig egyetlen pel- 
dany kepviseli, amely gazdag rajzu megoldassal 
a kiralyi palotabol keriilt elo, rajta az angyal altal 
tartott cimer ives-fiales fiilkeben helyezkedik el. 
Egy kis toredek szerint ez a tipus szines mazas ki- 
vitelben is kesziilt. A 15. szazad utolso negyedere 
teheto.120

Pozsony varos cimere zold mazas csempen 
helyben, maz nelkiili masolata egy kozeli falubol 
keriilt elo. Az eredeti peldanyon a cimer folott ket 
oroszlan koronat tart -  az ujramintazott csempen 
mar sematizalt novenydisz keriilt ide.121 A cimer- 
pajzs alakja szerint a 15. szazad utolso negyedenel 
nem lehet korabbi (27. dbra 1).

Kassa cimere tobb valtozatban fordul elo. Va- 
lamennyi a varos cimeradomanyozo oklevelein 
(1423, 1453) alkalmazott megoldasbol szerkesztett 
variacio. A plasztikailag igen gyenge kivitel vide
ki muhelyekre mutat. Egy mazatlan peldany Barko 
(Brekov, Szlovakia) varabol ismert (27. dbra 2), mig a 
sargasbarna, illetve szines mazas peldanyok Toke- 
terebes (Trebisov, Szlovakia) varabol szarmaznak. 
Utobbiakat mar a 16. szazad elejere keltezik es ege- 
szen mas megoldasuak.122

Bizonyosan egy fejlett kassai muhely keszithet- 
te e csempek ma meg ismeretlen elokepet, ami a 
videki muhelyekre is hatott. Hasonlo szerepe volt 
egy besztercebanyai muhelybol szarmazo csem- 
penek is. Itt a varos vagasos cimeret angyal tartja 
ferden maga elott; szembetuno az eroteljes plaszti- 
ka a zold mazas toredeken (27. dbra 3).123 E 15. sza
zad vegi csempet alkalmaztak mas varosban is:

A csempek feldolgozoja az elso csoportot 1466- 
1500 koze keltezte. Ebben valoszinuleg befolyasolta, 
hogy ugy velte, az eredeti kalyhak -  a cimerek elle
nere -  Budan, mar Matyas kiraly idejeben kesziiltek. 
Ekkor a korszak kiemelkedo zagrabi piispoke volt 
Thuz Osvat, aki a var es a dom felujitasat vegezte. 
Piispoki rezidenciajaban ilyen kalyha felallitasaval is 
a budai es mas fouri palotakat kovethette.118 Magam 
ezt csak a masodik sorozat eseteben fogadhatom el, 
melyeket az elso csoport viszonylag jo masolatcsem- 
pei joval megelozhettek. Thuz Osvat piispok kaly- 
hajanak keszitesekor a muhely mar nem rendelkez- 
hetett az osszes masolat-negativval, azok korabban 
kesziilhettek. Az elso sorozat kalyhaja meg arra a 
korszakra jellemzo, amikor a szlavoniai varak, koz- 
tiik a zagrabi piispoksege is, meg Cillei Ulrik, majd 
ozvegye, illetve Vitovec birtokaban voltak.119

o r s z Agci'm e r

Kormocbanya (Kremnic, Slovakia) varosi varabol is 
elokeriilt egy peldanya.

E felvideki cimeres darabok feliil ivesen elore- 
hajlo parkanycsempek, jellemzo rajuk az angyal, il
letve cimertarto aprod szerepeltetese. Ez, a kalyha 
legfelso soraban alkalmazott, jellegzetes megoldas 
Kozep-Europaban a 15. szazad vegen valtja fel a ko
rabbi csucsives zarodasu oromcsempeket, jelezve a 
gotikus kalyha divatjanak valtozasat. A Felvideken 
orszagcimerrel Besztercebanya muhelye kezdte a 
szazad vegen gyartani oket (27. dbra 4), folytatasa 
mar szines mazas megoldasokkal a 16. szazad ele- 
jen terjedt el.

A varosi cimerek sorat egy ritka erdelyi pel- 
daval is bovithetjiik. Nagyszeben kardos-koronas 
varoscimeret oroszlan tartja, mancsaban zaszloval, 
ezen nemet nyelvu felirat, vegen arab szammal: 73. 
Ezt kozloje 1473-ra egeszitette ki (27. dbra 5).124

118 M a sic  2 0 0 2 ,3 9 .
119 Lasd a 115. jegyzetet. Az elso kalyhamasolatok mar 

1457-1458-ban kesziiltek, a zagrabi, szlavoniai es a Cillei 
grofsag masolatai sem lehettek sokkal kesobbiek. H o l l  
1998b, 184. es terkep. Az 1473 utan kesziilt masolatok 
mar nagyon elmosodottak, gyenge kiviteluek: 25. kep 1; 
H o l l  1958, 96. kep.

120 H o l l  1990, 89, 43. kep.
121 Hosso 1999, 404, Obr. 2/3. (Vistuk); Hosso 2005,146-147, 

Obr. 5/1. (Bratislava).
122 Gotikatol a habanokig 1996, Kat. 45, Kat. 58.
123 C s e re y  1974, 39, 6. kep. A besztercebanyai Ebner-hazbol 

keriilt elo, mazas csempekkel (Iparmuveszeti Muzeum).
124 O r e n d  1929, 430-432, Abb. 22.h. Feliratanak feloldasa: 

GOT IS(t) GEN(adig) (an)NO (14)73. (= „Az Isten irgal- 
mas". 5 Moz 4,31).
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27. dbra. Csempek varos- vagy orszagcimerrel, 15. szazad vege. 1. Pozsony cimere, Pozsony. Hosso 2005 nyoman;
2. K assa  cim ere, B arko vara . E gyhazy-Jurovska -  F uryova 1993 n yom an ; 3. B eszterceban ya, E bner-haz  

(Ip arm uveszeti M uzeum ). C serey 1974 n yom an ; 4. o rszagcim er, B eszterceban ya, B oth ar-h az  (M agyar N em zeti 
M uzeum ); 5. N agy szeb en  cim ere, 1473. N agyszeb en  (B ru k enth al M uzeum ). O rend  1929 n yom an  

Fig. 27. Tiles w ith  the a rm s of a  tow n  or of H u n gary , late 15th  centu ry . 1. A rm s of Pozson y (Bratislava, 
Slovakia), after H osso 2005; 2. A rm s of K assa, Brekov C astle (Slovakia), after E gyhazy-Jurovska -  F uryova 1993;

3. B an sk a B ystrica, Ebner h ou se (Slovakia), M u seu m  of A pplied  A rts , B udapest, after C serey 1974;
4. Arms of Hungary, Banska Bystrica, Bothar house (Slovakia), Hungarian National Museum;

5. Arms of Nagyszeben, 1473, Sibiu (Romania), Brukenthal Museum, after O rend  1929

NEM ESI k u r i A k

A feudalis birtokosok nemesi udvarhazai nem kep- 
viseltek azonos szintet, mert tulajdonosaik tarsa- 
dalmi rangja sem volt azonos. Ezert jellegiikben 
elterok voltak. Sokfele nemesi kuria epiilt: „a kas- 
telyszeru nemesi epitmenytol az udvarhazakon

125 S za bo  1 9 6 9 ,1 0 3 .

keresztiil jutunk el a jobbagyhaztol nemigen kii
lonbozo egyszeru teleki hazig."125

Az elozoekben mar targyalt ket nemesi udvar- 
haz, Pomaz es Baracs kiemelkedo minosegu kalyhai 
is jeleztek az ismert, illetve ismeretlen tulajdonos 
rangjat. Ugy veljiik, hogy az ilyen esetek maga- 
sabb rangu tulajdonosra-csaladra utalnak, kiilono- 
sen akkor, ha ezek a kalyhak hosszabb idoszakot
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fognak at. Igy Pomazon a 14. szazad vegen, illet
ve a 15. szazad elso harmadaban alio kalyhak utan 
a szazad kozepen ujra rangos kalyhat allitottak 
(lovagalakos csoport, 13. tipus, 18. abra 8).m  De ez 
a helyzet Baracsnal is (lovagalakos csoport 1., 7., 15. 
tipus, 19. abra 6, 8-9), itt a templom kozeli nagy, 
alapincezett kohaz joval jelentosebbnek tekintheto 
egy atlagos kurianal.

A Galosfa-Kistotvaros lelohelyen vegzett asa
tas mar kezdeti eredmenyeivel127 ugyancsak egy 
jelentos nemesi kuria megletet bizonyitja. Ko-tegla 
epiilete (belso teriilete 15 x 13 m) sarkain tampil- 
lerekkel szokatlan negyzetes format mutat. 14-15. 
szazadi leletanyagaban a lovagalakos csoport kaly- 
hajanak ismet egy eltero osszeallitasu megoldasa 
rajzolodik ki: a szokasos 1. es 13. tipus, valamint a
6. tipus (Ezsaias profeta feje) talalhato meg az eles 
rajzu csempetoredekek kozott. A masfele felepites- 
re egy szep vakmermuves csempe is utal ugyan- 
ezen muhelybol. Az oromcsempe viszont az eitero 
20. tipus (Id. 24. abra 2, Raholca varabol), amit job- 
bara csak toredekekbol ismeriink (28. abra 1). A jo 
minosegu kalyhat a szazad kozepere keltezem. 
A Somogy megyei Szerdahelyi foldesurak tobb 
tagja is a Garai-Cillei-Ujlaki-part es Vitovec Janos 
oldalan allt V. Laszlo kiraly mellett, majd 1459-ben 
Matyassal szemben. E feudalis kor lakohelyein all
tak ilyen kalyhak.128 Egy tovabbi kalyha barna ma
zas csempeivel talan mar a szazad kesobbi evtize- 
deiben kesziilhetett. A leletek kozt szereplo import 
keramia is az asztali reprezentacio jellegzetes meg- 
nyilvanulasa a szazad masodik feleben, es a fenti 
keltezest tamasztja ala.

Az Alfoldon Batmonostor fouri kuriaja szolgaltat 
erdekes adatokat egy birtokkozpont rezidenciajarol. 
Batmonostori Tottos Laszlo mar Zsigmondtol kapott 
engedelyt kastely epitesere, es Matyas kiraly is meg- 
engedte 1464-ben, hogy fallal, tornyokkal, arokkal 
es mas sziikseges epitmenyekkel lathassa el lakhe- 
lyet, ami egy kovarhoz sziikseges.129 Ennek ellene
re az asatas szerint ugy tunik, hogy a castellumot 
csak arok es colopkerites vedte. A kiterjedt teriile- 
ten, amely joval nagyobb, mint a pomazi kuria alap- 
teriilete, harom koepiilet maradvanya keriilt elo, az 
egyik alatt pincevel.130 Tottos Laszlo Zsigmond ide- 
jeben kiralyi kincstarnok, Erzsebet kiralyne alatt 
fokincstarnok (1442). 1452-ben fopoharnokkent tag
ja a Laszlo kiszabaditasara kiildott kovetsegnek, 
1456-ban pedig V. Laszlo kincstartojanak nevezi.131 
A reszleges feltarasbol a lovagalakos csoport csem- 
petoredekeit ismerem az 1., 4. es 5. tipusbol; a mu
hely egy ritka csempetipusanal a gazdag diszitesu 
keretbol maradt toredek. Ugy tunik, itt is masfele 
oromcsempevel egeszitettek ki a kalyhat: ezen az

angyal egyetlen dmerpajzsot tart, rajta az osztrak 
polyas cimerrel. Ez a ritkabb megoldasok koze tar- 
tozik, a tipus masik valtozatat Pilisszentlelekrol is- 
merjiik. A batmonostori kalyhat is a 15. szazad dere- 
ka koriil allitottak.132

Az elpusztult baranyai falvak koziil Doboka 
eseteben utalnak a kalyhacsempek egy jelentosebb 
egyhazi szemely kuriajara. A zold mazas csempek 
kozott egy felso reszen partazatos peldany -  aljan 
attort gotikus ivek, felette pedig a rozsaablakokat 
utanzo mermuves kor -  a Zsigmond kor csempei- 
nek kesoi hatasara vail. A kozepen elhelyezett ci- 
merpajzsban sas lathato (28. abra 2).133 Az itt eloke- 
riilt tovabbi zold mazas csempek kozt a kalyha felso 
reszehez tartozott egy szep novenydiszes-liliomos 
mustraval boritott darab, az also testhez pedig egy 
negyzetes csempe, nepies megfogalmazasu szar- 
vasvadaszat jelenettel. A raktari anyagban tovabbi 
kozoletlen csempek toredekeit talaltam ugyanazon 
kalyhabol. Egy negyzetes(?), zart elolapu torede- 
ken a lovagalakos kalyhak muhelyenek a fiait elet- 
re lehelo oroszlant abrazolo motivuma kicsinyi- 
tett valtozataban lathato, mint az eredeti abrazolas

126 A gazdag iiveganyagrol: H . G y u rk y  1991,150-151; 54-56. 
kep.

127 A r a d i 2 0 0 0 .
128 Lasd a kaposszentjakabi apatsaggal kapcsolatos adatokat 

kegyurairol, illetve Szerdahelyi Danes Pal reszvetelerol
1459-ben. Vitovec Janos arulasa utan a szinten kegyel- 
met kapott familiarisai kozt is szerepel ket Szerdahelyi. 
P a lo s f a lv i  2001, 460, 200. jegyzet.

129 „...in dicto castello opus lapideum quoque non parvo 
labore fecisset [...] ut ipse [...] castellum muro fulcire, 
necnon propugnaculis ac fossatis et menibus, ceterique 
necessariis edificilis, que ad opus castri lapidei requi- 
runtur, munire..." (1464): ZO X. (1907) 218. sz.

130 Biczo 1981, 107; Biczo 1984. Az udvarhaz teruleten csak 
az elso harom evben folyt korlatozott asatas. A csempe- 
anyag a 13 x 9 meteres pince teruleten keriilt elo. A tore- 
dekeket 1980-ban vizsgalhattam az asato szivessegebol.

131 Az adatok foleg a ZO IX-XI. koteteben. Garai Laszlo 
nador szemelyesen levelez Tottos Laszloval (1440, 1449, 
1455). V. Laszlo 1455-ben het Tolna megyei birtokot ado- 
manyoz. Laszlot es fiat kivonja a szlavon ban joghatosa- 
ga alol. ZO IX. (1899) 372-373. sz. Matyas kiraly tobbszor 
hadba hivja „cum equitibus et peditibus", de 1465-ben 
mar felmenti agg kora miatt. Meghalt 1468-ban. 1483-ban 
csak ozvegye es lanya el, ekkor varnagyat emlitik. ZO XI. 
(1915) 189. sz. Leanya 1486-ban megy ferjhez, a birtokok 
a Vardai csaladhoz keriilnek.

132 A diszes keretu csempe a 2. tipus variacioja. 1457-58 ko- 
riil mar masolatokbol ismert. E g y h a z y -Ju ro v sk a  -  F u ry o - 
v a  1993,27. kep: Sasko vara.

133 Pafp 1966, 3-5. kep. A tovabbi csempek a Janus Pan
nonius Muzeumban talalhatok (ltsz.: 62.276.12.6-7. es 
62.276.11., es tobb doboz toredek).



748 Holl Imre

28. dbra. Nemesi kuriak kalyhacsempei. 1. Galosfa-Kistotvaros, Szerdahelyi-kuria, 15. szazad kozepe. 
A radi 2000 nyoman; 2. Doboka, 15. szazad masodik fele; 3. Dunantul, Himfi-cimer (MNM); 4. Csaroda, 

Csarnavodai csalad kuriaja, 15. szazad masodik fele; 5. Nyugat-Dunantul, 15. szazad utolso harmada (MNM); 
6-7. Kiilsovat, Wathy csalad kuriaja. Ilon -  Sabjan  1989 nyoman 

Fig. 28. Stove tiles from manor houses of the nobility. 1. Galosfa-Kistotvaros, Szerdahelyi manor house, 
mid-15th century, after A radi 2000; 2. Doboka, second half of the 15th century; 3. Transdanubia, Himfi arms 

(HNM); 4. Csaroda, manor house of the Csarnavodai family, second half of the 15th century; 5. Western 
Transdanubia, last third of the 15th century (HNM); 6-7. Kiilsovat, manor house of the Wathy family,

after Ilon -  Sabjan  1989
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tiikorkepe. Egy haromszogu zarodasu oromcsempe 
toredeke attort karejos mermuvevel a regebbi meg- 
oldasok kesoi atvetele. A kuria tulajdonosara utal- 
hat egy masodik cimeres toredek: a cimerpajzsban 
alio oroszlan, mancsaban H alaku targgyal. A pajzs 
folott levo papi kalap es a lelogo rojtok jelentos egy- 
hazi szemelyre (a bojtok szama: 2+2+?), foapatra 
vagy piispokre utalnak. Mar Papp Laszlo is ugy 
velte, a falu foldesura lakhatott e hazban, amelynek 
kalyhaja „talan a 15. szazadvegi pecsi piispoki mu
hely" termeke volt. A telepiiles gazdagsagara mutat 
egyebkent az itt szambavett 130 haz foltja (a tobbi a 
szoloskertek alatt lehet). Nagysagaval kimagaslik a 
kornyekbeli elpusztult falvak koziil.

A Bereg megyei Csaroda eseteben ugyanakkor 
ismert a birtokos csalad neve is. Az innen eloke- 
riilt, sziirkesfeher cserepen fuzold mazzal keszitett 
kalyhacsempe-toredeken cimerpajzs reszlete latha- 
to: a csoreben gyurut tarto hollo reszlete es az alat- 
ta levo faag vege (28. dbra 4).m  A falu (regi neven 
Charnawada) a 14-16. szazadban a koznemesi szar- 
mazasu Csarnavodai csalad birtokkozpontja volt. 
Nyugati karzatos temploma csaladi egyhazkent 
epiilhetett a 13. szazad masodik feleben.135 A csa
ladi lakohaz ellen intezett tamadasok koziil mar 
1470-ben is emlitenek egyet, midon a szekrenybol 
elvittek okleveleiket (de domo et habitacione ac scri- 
nio). 1490-ben Csarnavodai Janos kuriajat (domum et 
curiam) fegyveresen tamadtak meg, mas alkalom- 
mal familiarisat nyillovessel sebesitettek meg.136 
Janost ez idoben mar egregius Johannesnek nevezik, 
tehat nem egyszeru kisnemes. Entz Geza emliti a 
templomhoz kozel huzodo kukoricasban talalha- 
to cserep-, tegla- es vakolattoredekeket, melyek az 
egykori udvarhaz helyet jelzik.

A Himfi csalad cimeret mutato sargasbarna ma
zas, feliil partazatos csempe lelohelyet sajnos nem 
ismerjiik (28. dbra 3).137 Dunantuli szarmazasa valo- 
szinu, de a pontosabb meghatarozas hianyaban nem 
tudjuk szemelyhez kotni, hogy kinek a varosi vagy 
falusi hazat diszitette a kalyha a 15. szazadban.

Az egyszerubb, mazatlan csempekbol es kaly- 
haszemekbol allitott falusi jellegu kalyhak kozott 
is voltak olyanok, ahol cimerdiszes peldanyok- 
kal akartak a lakohely nemesi kuria voltara utal- 
ni. Ezek csak kozvetve alltak kapcsolatban a haz 
gazdajaval: az uralkodo kiraly cimeret mutattak, 
mint Csarodan. A Veszprem megyei Kulsovat is
meretlen udvarhazabol szarmaztathato leletek ket 
kalyha rekonstrukciojat tettek lehetove.138 Az ezek- 
hez tartozo mazatlan, dombormuves diszu csem
pek kozott Matyasnak az orszagcimer elemeivel 
egyesitett cimere is elofordul, de szerepel a cseh 
oroszlan is, pajzs nelkiili, nepi stilusu kivitelben

29. dbra. Cimeres csempe egy szekelykereszturi 
udvarhazbol, 15. szazad vege. Benko -  Szekely 2008  

nyoman
Fig. 29. Tile with arms from a manor house 

at Cristuru Secuiesc (Romania), late 15th century, 
after Benko -  Szekely 2008

(28. dbra 6-7). A kalyha nagyobb resze a legegysze- 
rubb megoldasokhoz hasonloan egyszeru kalyha- 
szemekbol epiilt. A Wathy csalad tobb tagja allt a
15. szazadban kapcsolatban a budai udvarral, Wathy 
Laszlo peldaul a kancellarian dolgozott. A cimeres 
csempet a szerzok 1453-1463 koze kelteztek; egy

134 Nyiregyhaza, Josa Andras Muzeum, ltsz.: 68.202.1. (ajan- 
dek, 1959). Ugyaninnen jellegtelen keso kozepkori csere- 
pek is ismertek.

135 E n tz  1984.
136 A ZO XI. koteteben szamos oklevelben szerepelnek a 

csalad tagjai, foleg a szazad utolso harmadaban, tobb
szor hatalmaskodasaikat emlitve masok ellen. Az idezett 
hely: ZO XI. (1915) 30. sz. (1470), 290. sz. (1490). Matyas 
kiraly Csarnavodai Egyedet gyilkossag miatt kegyelem- 
ben reszesitette (1467,1485). ZO XI. (1915) 220. sz.

137 MNM, ltsz.: 108/1912. Vetel Horvath Antaltol. Sz.: 19 cm. 
Kepe: Magyar Muvelddestdrtenet 1939, 619. Varju Elemer 
szerint a Dunantulrol szarmazik. Debrentei Himfi Ta- 
mas 1455 koriil pannonhalmi apat volt. A lepo szarvas a 
csalad cimere. Magyar Muvelddestdrtenet 1939,664-665.

138 I lo n  -  S a b ja n  1989.
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tovabbi feldolgozas a szazad utolso harmadara he- 
lyezte.139 Az ilyenfele kalyhak joval elterjedtebbek 
lehettek, mert a Dunantul kozepso es nyugati re- 
szen az e stiluskorbe tartozo mazatlan csempek 
tobb helyrol is elokeriiltek (28. dbra 5). Tobb valto- 
zatuk jelzi, hogy folyamatosan utanoztak oket.140

A peldakat egy ritka erdelyi cimeres csempevel 
zarjuk. A kozepkori Kereszturszek teriileten tobb- 
szor is hasznaltak egy bolenyfejes cimerrel diszi- 
tett csempet, tobb valtozatban is. Szekelykeresztur 
mezovarosanak egy elpusztult hazabol szarma- 
zik141 ezeknek rekonstrualt mazatlan peldanya bo- 
lenyfejjel, folotte felholddal es csillaggal (29. dbra). 
Benko Elek szerint a cimerkep Barlabassy Lenard 
erdelyi alvajdae (1501-1525) lehet. Szerepeltetese az 
itteni udvarhazban a 15. szazad vegen a haz gazda- 
janak az alvajdahoz fuzodo, szoros rokoni kapcso- 
lataval magyarazhato.

>{■

A cimerek es felhasznalasuk vizsgalata korantsem 
jar olyan egyszeru eredmennyel, mint amit varhat- 
nank. Az udvari hasznalat sem szoritkozik az uralko- 
doi cimerekre, mas esetben pedig nem a tulajdonos

cimeret emelik ki, hanem a kiralyi-fouri koret. 
Ez meg nemelyik kolostor eseteben is igy tortent. 
Ez nem csak az udvari divat koveteset jelentette. 
A varosi cimer alkalmazasa viszonylag keson kez- 
dodott, az orszagcimer pedig csak a 15. szazad 
utolso evtizedetol kezd terjedni. A videki nemesi 
kuriakban a rangosabb tulajdonosoknal a forangu- 
akkal egyezo minosegu es azonos diszu kalyhakat 
talalunk.

A kialakult kep tobb szempontbol ter el a kor- 
nyezo orszagoketol.142 Nalunk a kiralyi udvar kaly- 
hai, udvari muhelyek szallitasai vagy ezek utanza- 
sa jelentos merteku. Feltuno, hogy meg szerenyebb 
falusi kornyezetben is a kiraly cimerevel talalko- 
zunk. Sajatos vonas, hogy a magyar orszagcimer, 
illetve egyes mesteralakjai magukban viszonylag 
ritkan tunnek fel, osszehasonlitva peldaul Cseh- 
es Morvaorszaggal, ahol a 14. szazadtol a 15. sza
zad vegeig ez mindenfele kornyezetben altalanos. 
Ugyanigy feltuno, hogy Esztergomban a 14-15. 
szazadban nem a mindenkori ersek, hanem a ki
raly cimeret talaljuk meg, sot egy esetben az ural- 
kodot fegyveresen is segito zagrabi piispoket.143

(A keziratot 2007 aprilisaban zartam le.)
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MEDIEVAL STOVE TILES IN HUNGARY XI.
ARM ORIAL DISPLAY

Imre Holl

Examples of late medieval armorial display can be surveyed across a relatively broad spectrum of materi
al with the help of stove tiles embellished with arms. They give a realistic picture only in the case of royal 
palaces and at the residence of the archbishops of Esztergom. Stove tiles from castles in the countryside, 
towns and monasteries even today do not offer the necessary overview: because of the limited character 
of the excavations, we have few examples of them. Nevertheless, we are of the opinion that these stove 
tiles, too, indicate the main tendency.
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At the royal court, the arms of Louis the Great made their appearance after the 1360s, giving an example 
to subsequent periods also (Figs. 1-2). In the age of Sigismund, coats of arms already characterised the gov
ernmental-political situation, which changed from period to period. Initially, the arms of prelates linked to 
the king and queen also appeared on stoves (Figs. 3-4); later on, the arms of some members of the pro-king 
faction or those of other magnates would accompany the arms of the monarch (Figs. 6-9). In the middle of the 
century, on the basis of the practice of the Habsburg dukes, on stoves that were made for King Ladislaus V 
coats of arms exhibiting the requirements of duchies and principalities (with an emphasis on heredity apart 
from actual rule) likewise appeared. Alongside them, an emphatic role was given to the coat of arms of the 
city of Vienna, because of its loyalty to the king (Fig. 10,1). Stoves of this type were common in the residences 
of the king's supporters and of those persons with links to the court (Fig. 10, 4-7).

From the 1470s, following new building operations in King Matthias's palaces, stoves imported from 
abroad denote foreign alliances (with Bavaria, the Bishop of Regensburg). As early as 1488, a major series 
of arms (with eighteen coats of arms) makes reference, through baronial families and a few foreign allies, 
to the royal power (Fig. 11, 5-7).

In the town residences of the barons and in their country homes, private coats of arms began to ap
pear from the late fourteenth century onwards (Figs. 12-15). In country castles, too, we encounter the 
coat of arms of the owner (Fig. 17, 3 -4); on other occasions the coat of arms of a foreign baron can be seen 
(Fig. 17,1-2). In the early fifteenth century, the king's coat of arms in the country manor houses of the no
bility indicated, by way of stoves delivered from the royal workshops, the rank of the owner (Figs. 18-19). 
We encounter a similar solution on some town stoves also (Figs. 20-21); in some cases, the owner's coat of 
arms, too, appears (Fig. 21, 5-6).

With regard to the monasteries, in the houses at Vertesszentkereszt (Benedictine) and Szekesfehervar 
(Knights of St. John/Hospitaller) royal and aristocratic arms could be seen on stoves from the court work
shops (Fig. 22). In the Pauline monastery at Pilisszentlelek, a tile from a royal court stove has been exca
vated (Fig. 23, 3); in the Benedictine monastery at Garamszentbenedek (Hronsky Benadik, Slovakia), the 
influence of a royal stove has been discerned. In the monastery at Kaposszentjakab, an armorial bust of 
Emperor Frederick III featured, because of the rebellious role of the monastery's patron and that patron's 
protector (Voivode Miklos Ujlaki).

In the time of Miklos and Lorinc Ujlaki, a stove assembled from tiles of stoves from the royal court and 
a stove imported from Regensburg stood in the Ujlakis' castle and palace respectively (Fig. 24, 1-2). The 
stove in the baronial palace in Nyirbator made reference to the king and his supporters by combining mo
tifs from many court stoves (Fig. 24,3). In the city of Pecs, the coat of arms of Bishop Janos Ernuszt featured 
on many stoves at the end of the century (Fig. 25); these stoves copied some of the motifs of the 'knight 
stove'. Under the influence of the top tiles of the 'knight stove' known earlier there on a stove made for 
the bishop, a workshop operating in the city of Zagreb produced copies and also new solutions between 
1466 and 1499 (Fig. 26).

Coats of arms of towns are comparatively rare. They occur in the case of Buda and Pozsony (Bratislava, 
Slovakia) from the second half of the fifteenth century onwards. They are known not just from the towns, 
since the coat of arms of Kassa (Kosice, Slovakia) has so far come to light only in castles away from that 
town. The coat of arms of Besztercebanya (Banska Bystrica, Slovakia) was made in a workshop operating 
in that town and the coat of arms of Nagyszeben (Sibiu, Romania) was made in 1473 (Fig. 27, 1-3, 5). The 
separate featuring of the Hungarian coat of arms began only from the end of the century (Fig. 27, 4); the 
practice spread from the early years of the next century.

Manor houses were built right across the country at centres of estates belonging to the nobility; in the 
case of high-ranking families they featured many edifices constructed from stone. (Castles provided with 
significant fortification developed from some of these.) In such places stoves must have been made that were 
on a par with those in the baronial residences. To this group belong the mentioned Pomaz and Baracs manor 
houses: in the middle of the century in our period; the workshop producing the knight-figure stoves was the 
deliverer in both cases (Fig. 18; Fig. 19, 6, 8-9). This workshop made the stoves for the manor houses of Bat- 
monostor and Galosfa-Kistotvaros also (Fig. 28,1). We have evidence of less prestigious stoves with a coat of 
arms from a place now unknown, from the Transdanubian village of Doboka, and, with a Corvinus coat of 
arms, from Csaroda (Fig. 28,24). Stoves built from the simplest unglazed tiles and stove elements stood in the 
simpler manor houses of the nobility, but among these, too, many were embellished with the coat of arms of 
the king (and of Bohemia) (Fig. 28,5-7). Here the message of the coat of arms was symbolic only, namely that 
the owner was no ordinary noble.


