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BOLDIZSÁR PÉTER

A dombói vár 2014–2015. évi feltárásainak 
középkori kályhacsempe leletei

A Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke a 2014–2015. évek nyarán Berta Adrián vezetésével 
feltárást végzett a Kapos folyó nyugati partján, a mai városon kívül fekvő gólyavári romterületen.

A hajdani várnak ma már csak két falcsonkja áll, a falak nagy részét elbontották és anyagukat 
elhordták a területről. A feltárás az első évben a várat övező árok északi szakaszán, a második évben 
a vár belső területén nyitott kutatóárkokban és szelvényekben zajlott. Mindkét évben a várakozá-
sokat felülmúlóan gazdag leletanyag, közte több száz kályhacsempe-töredék került elő. Ennek a le-
letanyagnak a restaurálására és teljes feldolgozására még nem került sor, de a levonható tanulságok 
okán a kályhaleletek értékelhető részét előzetes közlésre érdemesnek tartom. Ez az anyag a jövőben 
remélhetően folytatódó ásatások leleteivel még gazdagon kiegészülhet.

A feltárások előtti években Miklós Zsuzsa régész végzett terepbejárást a vár területén és környe-
zetében. A vártól nyugatra eső, szántott területen talált két 15. század első felére keltezhető kály-
hacsempe-töredéket. Ezeken Zsigmond király a Sárkányrend jelvényével övezett országcímerének 
részletei láthatóak.1 Ezeket a csempéket a királyi paloták számára dolgozó műhelyekben gyártották, 
eredeti darabjaik vagy másolataik onnan kerültek ide. Itteni előfordulásuk azt jelzi, hogy a vár a 15. 
század első felében már gazdag késő gótikus berendezéssel bírt.

A 2014–2015. évi leletek nagyrészt kevert pusztulási rétegekből származnak, így a lelőkörül-
mények alapján nem lehet a csempék használatának a korát megállapítani, csak a technikai ki-
vitelezésük, a rajtuk szereplő ábrázolások, szerencsés esetben a más lelőhelyekről ismert párhu-
zamok alapján lehet keltezésüket megkísérelni. A leletek feltehetően legkorábbi csoportját olyan 
csempék töredékei alkotják, amelyek mészszemcsés agyagból készült, vörösre égett kerámiákból 
vannak, homloklapjaikat különböző árnyalatú zöld és sötétsárga mázakkal díszítették. Közös jel-
lemzőjük ezeknek a csempéknek az, hogy lapjaik szélén nincs keretezésük, a homloklapok síkja 
kifut a szélekig. A lapokon lévő ábrázolásokat vékony domború felületű pálcataggal keretezték. A 
magyarországi anyagban ilyen külső keret nélküli csempék az Anjou-kori leletek közt fordulnak 
elő, például a diósgyőri vár úgynevezett emberfejes kályháján.2 Ez a keretezés nélküli csempetípus 

1 MIKLÓS 2007, 171–180, 165. tábla 6–7. kép.
2 BOLDIZSÁR et al. 2007, 7–15, I–VII. táblák.
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Dombóvár mellett a közeli Szászvár feltárásának anyagában3 és a pécsváradi bencés apátság leletei 
közt4 is előfordul. Szászváron került elő egy kályha sarokeleme, amely két négyzetes síkcsempe ösz-
szeépítésével készült, egyik lapján Eberhard püspök oroszlános címerével, másik lapján az Albeni 
család harántpólyás címerével díszített címerpajzsokkal.5 Eberhard zágrábi püspök 1403-ban nyeri 
el a királyi kancellári címet. Rokona, Albeni János 1410-ben kapja meg a pécsi püspöki széket, a 
püspökséghez tartozó Szászváron ekkortól lehet számolni jelenlétével. Ez a csempe 1410 és Eber-
hard püspök 1419-ben bekövetkezett halála közti időszakban keletkezhetett. Úgy látszik, hogy itt, 
a Mecsek északi oldalán dolgozott egy lokális, saját formakinccsel dolgozó műhely, amely ezeket a 
csempéket készítette, valamikor a 14. század végén és a 15. század első évtizedeiben.

A gólyavári leletek töredékesek, annyi azonban megállapítható, hogy rajzolatuk és kivitelezésük 
gondosan elkészített. Ennek a korszaknak a leletei sok helyen szétszóródva kerültek elő, ennek oka 
lehet, hogy néhány évtizedes használat után elbontották ezeket a kályhákat, törmeléküket kidobták 
és helyükre legkésőbb a Zsigmond-korban új kályhákat építettek.

Néhány jellegzetes töredéket leírok és rajzukat közlöm, szerencsés esetben valaki meglelheti 
párhuzamukat más lelőhelyek leletanyagában.

Saroktöredék, amelyen két sorban kimagasodó és bemélyedő kockák sorakoznak, fölöttük ki-
domborodó kör alakú elemek, talán növényi díszítés részletei láthatóak (1. tábla 1).

Saroktöredék, amelyen az átlóra húzott tengely két oldalán szimmetrikus elrendezésű levélcsokor 
van. Feltehetően ez egy a csempe közepén lévő kör alakú motívum körüli sarokkitöltés (1. tábla 2).

Egy csempe jobb oldali, alsó sarka a lóhátról a sárkánnyal küzdő Szent György-ábrázolás rész-
letét őrizte meg, a hátraforduló sárkány fejét éppen átdöfő lándzsa és a sárkányon tipró ló láb- és 
fejrészletével. Egy másik, a bal alsó saroktöredék a sárkány tekeredő farkának részletét mutatja. A 
csempetöredéken a ló fejével szemben egy plasztikus elem részlete látható, tehát itt volt még valami 
a lovag alakján kívül. A 15. századi Szent György-ábrázolásos csempéken a küzdelem hátterében 
egy ülő vagy térdelő koronás nőalak, a sárkány karmaiból kimentett királylány alakja van mintázva. 
Mint korban a legközelebb eső példát, a pomázi királyi kastélyban előkerült áttört előlapos, 15. szá-
zad első feléből származó csempét vehetjük alapul (3. kép).6

Saroktöredék, amely egy kis domború pöttyökkel jelzett virág vagy szőlőfürt részlete van (2. 
tábla 1.).

Egy csempe bal alsó saroktöredékén egy karmos állatláb és két ember láb részletei maradtak 
fenn. Cserépanyaga az előzőekkel azonos, máza sötét barnászöld (2. tábla 2a–b). A csempe kidol-
gozása az előzőeknél elnagyoltabb. Pécsváradon kerültek elő ennek a csempetípusnak töredékei, 
amelyek alapján bizonyos, hogy egy oroszlánnal küzdő emberalak ábrázolásának részletével van 
dolgunk.7 Ilyen ábrázolással díszített csempe a budai királyi palota leleteiből ismert, a legkorábbi 
Anjou-kori I. csoport anyagában.8

A pécsváradi és a dombóvári csempe nem másolata a királyi műhely csempéjének, hanem csak 
ügyetlen utánzata. Vázlatos rajz után faragott negatívval készülhetett, ezért van az, hogy a jobb és 
bal oldal felcserélődött. Bizonyos részletek, például a két alak koronája le is maradt a képről, ugyan-
akkor a jelenet kompozíciója bizonyossá teszi, hogy azt a csempét igyekeztek utánozni.

Egy vakmérműves előlap töredékén félköríves, liliomban végződő elem részlete maradt fenn. 
Homokkal soványított agyagból készült, szürkésfehérre égett cserép, amelyen barnászöld máz van 
(3. tábla 1). Cserépanyaga alapján nem helyi gyártmány.

Ezeken a jellegzetes töredékeken kívül, több jellegtelen töredék sorolható ebbe a korszakba. Ezek 

3 Az anyagba a feldolgozó Kocsis Edit régész engedett betekintést, amit ezúton is köszönök.
4 OROSZ 2012, 418–420, 2. kép.
5 HOLL 2010, 730.
6 HOLL 1990, 80. 28–29. kép.
7 OROSZ 2012, 418–420, 2. kép.
8 HOLL 1958, 215. 6. kép.
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megőrzése is fontos, mert a restaurálás során vagy további töredékek előkerülése esetén kiegészít-
hetik a csempéket.

A nyugati palotaszárny falai mellett előkerült csempetöredékek egy dongás hátfallal és áttört, 
mérműves előlappal készült téglalap alakú csempe több példányából származnak. Mészszemcsés 
agyagból formált, vörösre égett cserépanyaguk helyi készítésre utal. A töredékeken zöld árnyalatok-
kal átszőtt világossárga máz van. A mérműves, áttört előlapon két függőleges osztósudárral kiala-
kított, hármas nyílású ablak van. A két szélső keskenyebb nyílás csúcsívvel, a középső alacsonyabb 
nyílás egyenes síkokkal kimetszett háromszöggel van lezárva. Az ablak fölött a csempe felső részén 
egy körablak helyezkedik el, belsejében csillagmotívumra szerkesztett mérmű töredékei maradtak 
fenn (3. tábla 2a–b). A csempe magassága 35, a szélessége 23 centiméter lehetett.

Ilyen szerkezetű csempéket a budai királyi palota kora Zsigmond-kori leletanyagából közöltek.9 
A budai csempék jóval gondosabb kidolgozásúak, a mi leletünk csak egy vázlatos rajz után készült 
utánzat lehet, amelynek készítésekor a mérmű kiszerkesztése nehéz feladat elé állította a negatívot 
készítő mestert.

A Miklós Zsuzsa régész által a vár nyugati oldala előtt lelt, már említett csempetöredékek, ame-
lyeken Zsigmond király országcímereinek töredékei láthatóak, a késő Zsigmond-korban az udvari 
műhelyben készülhettek, de lehetnek ügyesen kivitelezett másolatok is.

Mátyás király uralkodásának elején egy az eddigiektől eltérő, gazdag formavilágot felvonultató 
kályhakészítő csoport kezd el működni a királyi palotában, akiket – legszebb rajzolatú csempéjük 
után – „a lovagalakos kályha műhelye” néven emleget a szakirodalom.10 A műhely egyik négyzet 
alakú síkcsempéjének töredékei kerültek elő a vár keleti palotaszárnya melletti 16. század eleji fel-
töltésből. Két, törésfelülettel illeszkedő darab a csempe lapján ábrázolt griff alakjának a részleteit 
őrizte meg. Néhány további töredék a csak ennek a műhelynek síkcsempéire jellemző, gazdagon 
profilált hornyolatában vesszőre csavarodó, kúszólevélsorral díszített keret része (4. tábla 1).

A mészszemcsés agyagból készült, vörösre égett cserépanyag helyi készítésre utal. A keret profi-
lozása egyszerűbb a királyi műhelyben készült csempékénél, de ezzel együtt ez egy gondosan ki-
vitelezett másolat. Fel lehet tételezni azt, hogy a királyi műhelyből származó mesterek készítették, 
erre utal a jó minőségű, szép fényű sötétzöld máz használata is. Ennek a műhelynek a csempéiből 
származó töredékeket a pécsváradi apátság feltárásán11 és Szászváron is leltek.

A Gólyavárban, a griffes csempével egy rétegben került elő egy dongás hátfallal készült csempe 
fülkéjének a kerettöredéke, amelynek hornyolatában meztelen nőalak áll, kezében egy kerek tárgyat 
tartva. Bizonyára Éva anyánkat ábrázolja a bűnbeesés almájával (4. tábla 2a–b). Az ábrázolás pár-
huzamát nem ismerem, de a lovagalakos kályha fülkéinek keretein megjelenő ószövetségi alakok 
sorába beleillik. Finom szemcséjű homokkal soványított, szürkés rózsaszínre égett cserépanyaga és 
jó minőségű halványzöld máza alapján nem helyi készítésű.

Ugyanilyen cserépből és mázzal készült egy sarokelem töredéke, amelynek egyik oldalán egy sík-
csempe pálcatagokkal profilált keretrészlete, másik oldalán egy dongás hátfalú félcsempe részlete 
maradt meg. A sarokelem élén lévő hornyolatban két hengeres elemből csavart díszítés helyezkedik 
el (10. tábla 1a–b).

Két, törésfelülettel illeszkedő töredék került elő az 1. kutatóárok 2. rétegéből, amely egy vak-
mérműves, Mátyás-kori kályha tetőlaprészlete. A töredék egy kör alakú befoglaló tagozaton belüli 
négykaréjos elemekből álló mustra és a körön kívül elhelyezkedő halhólyagos elemekből felépülő 
vakmérműves díszítés részleteit őrizte meg (5. tábla 2).

A lap cserépanyaga mészszemcsével kevert agyagból mintázott, vörösre égett cserép, ami helyi 
készítésre utal. A homloklapot fehér engobe-bal és zöld áttetsző mázzal vonták be.

  9  HOLL 2002b, 367. 6. a-b, 7a-b típusok.
10 HOLL 1958, 252–277; HOLL 1971, 173–192.
11 OROSZ 2012, 429. 12–13, 21–23. képek.
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A 16. század húszas-harmincas éveiben a vár mind a négy oldalán végigfutó, új védőfalat épí-
tettek. A régi és az új fal közötti területet valószínűleg mindenhol feltöltötték. A keleti oldal két 
déli támpillére között ez a feltöltés érintetlenül megmaradt. Ebben a feltöltésben került elő a már 
bemutatott Mátyás-kori anyag és sok, a 16. század első felére keltezhető csempe töredéke.

A 16. századi töredékek nagy része mészszemcsés agyagból mintázott, vörösre égett cserépből 
készült. A mázuk sötétzöld, az égetéskor felhólyagzott, fénytelen felületű.

A síkcsempék töredékeiből sok darab törésfelülettel illeszkedik, de sajnos teljes csempeképet így 
sem mutatnak. Annyi bizonyos, hogy figurális ábrázolások részletei, rajtuk lábak (5. tábla 3), ruha-
redők (6. tábla 1) részletei és egy turbános szakállas fej (6. tábla 2) látható.

A dongás hátfallal készült, fülkés csempék egyikén díszítetlen korongolt keret van (6. tábla 3), a 
másikán a kettős hornyolatú kereten lábazattal és fejezettel kiképzett oszlopocskák állnak (7. tábla 1).

Egy tagolt profilozású, erősen hátrahajló párkánycsempe töredéke is előkerült (7. tábla 2a–b), 
amely lábazati vagy középpárkány részlete lehetett. Az eddig leírt töredékek anyaguk alapján hely-
ben készült csempékből származnak.

Egy a vár déli oldalán előkerült töredék anyaga finom szemcsés homokkal soványított agyag-
ból készült, halványrózsaszínűre égett cserép, keretén jó minőségű zöld máz van. Dongás hátfallal 
készült, fülkés csempe részlete, amelynek a keretén elhelyezett szalagon nyakkaréjos rozetta köré 
tekeredő, hármas körívű levelekkel díszített indadíszítés van, beljebb, mélyebben két pálcataggal 
kiképzett keret is övezi a fülkét. A töredék érdekessége az, hogy a fülke hátfala mázatlan. Pántos 
párhuzamát nem ismerem. A keret szalagján lévő díszítés párhuzama egy Nagymágocson lelt, a 16. 
század elő feléből származó párkánycsempén lelhető fel.12

A felsorolt csempetöredékek arról tanúskodnak, hogy kétszáz éven át, a 14. század második 
felétől a 16. század közepéig, mondhatni folyamatosan építettek kályhákat a várban, több-kevesebb 
sikerrel követve a királyi udvar számára dolgozó műhelyek formavilágát.

A csempetöredékekkel együtt több száz kályhaszem töredék is előkerült. Egy részük mázatlan, 
ám nagyrészük zöld mázzal díszített. Ezekből a négyzetes kályhaszemekből, régies szóval fiókokból 
építhettek önálló szemes kályhákat is, de felhasználhatták őket a csempés kályhák alsó építményei-
ben is. Amíg ennek az anyagnak a restaurálása nem történik meg, például nincsenek pontos mére-
teink a csempékről és a kályhaszemekről, addig ennél többet nehéz mondani.

12 HOLL 2002a, 27. VII. tábla 31. kép.
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1. tábla 1. Síkcsempe saroktöredéke; 2014/1 kutatóárok déli bővítése. A vesszőkeret a csempe 
szélétől 12 milliméterrel beljebb fut. A kereten belül két sorban kimagasló és bemélyülő kockákból 
álló díszsor fut, e fölött talán növényi mintához tartozó díszítés kis részlete látható. A töredék fehér 
kavics szemcsékkel soványított agyagból készült, vörösre égett cserép. A máz halvány, sárgászöld 
színű. A csempe díszítésének párhuzamát nem találtam. Az agyag/anyag, a máz és a keretezés alap-
ján feltételezem, hogy az Anjou-korban készült. Párhuzama a szászvári anyagban.

1. tábla 2. Síkcsempe saroktöredéke; 2014/1 kutatóárok déli bővítése. A 2014. évi 1. kutatóárok 
lelete egy azonos anyagú és mázazású, hasonló peremkiképzésű síkcsempetöredék, amelyet bizo-
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nyosan ugyanaz a műhely készített, meglehet, hogy egy kályhához tartozott az előző töredékkel. A 
saroktöredéken a kerten belül növényi díszítés részlete maradt fenn.

1. tábla 3a–b. Négyzetes síkcsempe jobb oldali alsó sarkának töredéke három darabból ragaszt-
va; 2015/4 kutatóárok; 2015/4-3R. A keretezés a csempe síkjában kifutó oldalaktól egy cm-rel bel-
jebb futó pálca. A síklap sarkában hátraforduló sárkány nyaka és feje, fölötte egy ló láb- és fejrész-
lete és a sárkányt a nyitott száján átdöfő lándzsa része látható. Biztos, hogy egy a sárkányt legyőző 
Szent György-ábrázolás töredéke. A töredék homokkal soványított agyagból készült, szürkésvö-
rösre égett cserép, a máza olajzöld. A kerettípus és a vastag síklap alapján ez a csempe helyben 
készült a 14. század második felében. Párhuzamát nem ismerem. A 15. század elejéről ismert budai 
és vértesszentkereszti Szent György-ábrázolásos csempetöredékek megformálása más. A csempe 
élhossza 22 cm lehetett.

2. tábla 1. Síkcsempe saroktöredéke; 2015/4 kutatóárok déli bővítése; 2015/4-3R.
2. tábla 2a–b. Csempe saroktöredéke; 2015/4 kutatóárok; 2015/4-1R. A csempe élhossza:19 cm. 

A pécsváradi töredékkel kiegészítve.
3. tábla 1. Vakmérműves előlap töredéke; 2015/2 kutatóárok; 2015/2-6R.
3. tábla 2a–b. Zsigmond-kori, dongás hátfallal és áttört mérműves előlappal készült téglalap alakú 

csempe töredékei; 2015/4 kutatóárok; 2015/4-1R, 2015/4-2R és 2015/4-3R rétegekből. Mészszemcsés 
agyagból készült, vörösre égett cserép, zöldessárga mázzal. Szélessége: 24 cm, magassága: 35 cm.

4. tábla 1. Mátyás-kori síkcsempe töredéke; Az északkeleti sarkon álló L alakú falcsonk nyugati 
falsíkja mellett, törmelékes feltöltés (2015/6 szelvény; 2015/6-2R).

4. tábla 2a–b. Mátyás-kori dongás hátfalú csempe keretének töredéke; Az északkeleti sarkon álló 
L alakú falcsonk nyugati falsíkja mellett, törmelékes feltöltés (2015/6 szelvény; 2015/6-2R).

5. tábla 1a–b. Sarokelem töredékei; 2015/1 kutatóárok; 2015/4-6R. Egy négyzetes síkcsempe és 
egy felezett méretű csempe összeépítésével készült sarokelem, amelynek az egész oldalán hármas, 
a felezett oldalon kettős profilozású keretezése van. A sarokelem anyaga kevés szemcsével és zúzott 
kerámiával soványított agyagból készült, halványrózsaszínre égett cserép. A máza halványzöld.

5. tábla 2. Mátyás-kori kályha vakmérműves tetőlapjának töredéke; 2015/1 kutatóárok.
5. tábla 3. 16. századi síkcsempe töredéke; 2015/6 szelvény; 2015/6-2R.
6. tábla 1. 16. századi síkcsempe töredéke; 2015/6 szelvény; 2015/6-2R.
6. tábla 2. 16. századi síkcsempe töredéke; 2015/6 szelvény; 2015/6-2R.
6. tábla 3. 16. századi dongás hátfalú, fülkés csempe töredéke; 2015/6 szelvény; 2015/6-2R.
7. tábla 1. 16. századi dongás hátfalú, fülkés csempe töredéke; 2015/6 szelvény; 2015/6-2R.
7. tábla 2a–b. Párkánycsempe töredéke; 2015. Az északkeleti sarkon álló L alakú falcsonk nyugati 

falsíkja mellett, törmelékes feltöltés (2015/6 szelvény; 2015/6-2R). Egy ferde síkkal, majd egy széles 
vessző fölött negyedhengeres visszafordulással, e fölött hornyolt tagozattal díszített párkánycsem-
pe bal oldali töredéke. Az oldalfal függőleges elhelyezkedése arra utal, hogy ez egy középpárkány 
részlete. A töredékessége miatt magassági és hosszméretét nem ismerjük. Anyaga mészszemcsés 
homokkal soványított agyagból készült, vörösre égett kerámia, máza sötétzöld. Az ilyen erősen 
visszahajló profilozott párkányok a 16. század első felében jelennek meg igényesebben kiképzett 
kályhákon.
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1. tábla. 1: Síkcsempe saroktöredéke; 2: Síkcsempe saroktöredéke;
3a–b: Négyzetes síkcsempe jobb oldali alsó sarkának töredéke három darabból ragasztva



298

1

2a

2b

2. tábla. 1: Síkcsempe saroktöredéke; 2a–b: Csempe saroktöredéke
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3. tábla. 1: Vakmérműves előlap töredéke; 2a–b: Zsigmond-kori, dongás hátfallal
és áttört mérműves előlappal készült téglalap alakú csempe töredékei
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4. tábla. 1: Mátyás-kori síkcsempe töredéke; 2a–b: Mátyás-kori dongás hátfalú csempe keretének töredéke
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5. tábla. 1a–b: Sarokelem töredékei; 2: Mátyás-kori kályha vakmérműves tetőlapjának töredéke;
3: 16. századi síkcsempe töredéke
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6. tábla. 1: 16. századi síkcsempe töredéke; 2: 16. századi síkcsempe töredéke;
3: 16. századi dongás hátfalú, fülkés csempe töredéke
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7. tábla. 1: 16. századi dongás hátfalú, fülkés csempe töredéke; 2a–b: Párkánycsempe töredéke
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PÉTER BOLDIZSÁR

Mittelalterliche Kachelfundstücke der Freilegungen
der Burg Dombó aus den Jahren 2014–2015.

Bei der archälogischen Ausgrabung am Gebiet der Burg Dombó kamen überraschend viele 
Kachelbruchstücke hervor. Aus diesen hervorgekommenen Bruchstücken, aus denen sich viele 
mit Bruchoberflächen anpassen, gewannen wir schon wichtige Informationen. Die Fundstücke 
erteilen über die vom Anfang des 15. Jh-s bis zur Mitte des 16. Jh-s gefertigten Kachelöfen 
wichtige Informationen. Diese Kachelöfen stellen die Wirkungen der für die mittelalterlichen 
Königspalasten (Buda, Visegrád) arbeitenden Werkstätten dar, wurden jedoch meist am Ort 
gefertigt. Es steht gleichzeitig als Beweis dafür, daß die Besitzer bei der Einrichtung der in 
der Burg stehenden Palastgebäude dem Hofgeschmack der Spätgothik- und Renaissancenzeit 
nachgetan, sowie eine in dieser bewanderten örtliche Werkstatt erhalten haben.


