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ESZES ADRIENN

Rövid ismertető a dombói vár területén
végzett 2015. évi régészeti feltáráson

előkerült téglákról

BEVEZETÉS

A Tolna megyei Dombóvár–Gólyavár nevű lelőhelyen 2014-ben kezdődött meg a szisztematikus 
régészeti kutatás. A középkori vár eddigi tervásatásai során sikerült tisztázni a vár kiterjedését, 
vázlatosan körvonalazni főbb építési periódusait.1 A fennmaradt falszakaszok, a feltárt falalapo-
zások és a nagy mennyiségű építési törmelék lehetővé tette, hogy a téglavár építőanyagát előzetes 
vizsgálat alá vonjuk.

A téglák leírásához és csoportosításához elengedhetetlen pár szót ejteni a tégla készítésének 
folyamatáról, valamint magukról a végtermékekről, melyek magukon viselik a készítéstechnológia 
nyomait.

A TÉGLAKÉSZÍTÉS FOLYAMATA

Kevés információval rendelkezünk a középkori téglavetést és -égetést illetően. A folyamat rekonst-
ruálásához azonban felhasználhatunk néprajzi és legújabb kori adatokat, hiszen a munkamenet 
évszázadok alatt feltételezhetően keveset változott, jelentős fejlődést a 19. században bevezetett 
gépesítés hozott. Természetesen a téglavetés, majd az azt követő égetés technológiája nem volt 
egységes: területenként és korszakonként kisebb különbségek fellelhetők, viszont ezen adatok nél-
külözésével nem kaphatnánk teljes képet a munka menetéről.

Az alapanyag
A téglagyártás elengedhetetlen eleme az agyag, amely különböző adalékanyagokkal alkotja a téglák 
nyersanyagát. Az adalékanyag lehet természetes (az agyagban előforduló) vagy mesterséges (hoz-

1 Bővebben lásd BERTA 2016.
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záadott). Az adalékanyagok módosítják az alapanyag tulajdonságait. Ha a téglaföld „kövér” – azaz 
agyagtartalma 80% körül van –, száradása egyenetlenül megy végbe, és égetéskor vetemedik. Ekkor 
a nyersanyagot homokkal „soványítják”. Ha a téglaföld „sovány” – homoktartalma 60% körüli –, a 
téglának nem lesz kellő az összetartása. Ilyenkor iszapolással „kövérítik”.2

A téglavetés
Az agyag kitermelése az év első negyedében veszi kezdetét a tél enyhültével, és egészen az év utolsó 
negyedéig kitarthat az időjárás függvényében. A téglának való földet összevágják kapával, és kever-
getés mellett vízzel locsolják. A folyamatot vagy agyagkitermelő gödörben vagy erre a célra kialakí-
tott „sáros” gödörben végzik. A kevergetés lábbal taposással vagy kapával forgatással történik. Ha 
szükséges, ekkor adják hozzá az adalékanyagokat.

A téglakészítés az újkorig kizárólag kézi formázással történt. Az alapanyagot az elegyengetett fü-
ves/homokos felületre vagy formázóasztalhoz vitték.3 Egy téglányi masszát a fából készült formába 
csaptak, majd léccel elsimították a tetejét. A nyers téglát az egyenletes felületre kiborították a formá-
ból, ahol megszikkadt. A száradás 8–48 órán belül végbement. Ezt követően máglyába rakva tovább 
szárították, lehetőleg az időjárási viszontagságoktól megkímélt helyen (pl. szárítószínek). A téglák 
között hézagokat hagytak, hogy a levegő jól át tudja járni. Egyhavi szárítás után kiégették őket.

Egy fő átlagosan 800–1000 darab téglát tudott előállítani naponta, de feszített munkatempóban 
elérhette az 1500 darabot is. Az adatok arra mutatnak, hogy nem egyedül, hanem párokban vagy 
kisebb munkacsoportokban dolgoztak.4

A kiégetés
A téglák kiégetése egyszer használatos ún. tábori vagy boksakemencékben, vagy állandó, épített 
kemencékben történt. A boksakemence földfelszíni objektum, ami gyakorlatilag a kiégetendő tég-
lákból áll. A téglákat lazán, kazalszerűen összerakták, majd betapasztották kívülről. Alul fűtőcsa-
tornákat hagytak, amin keresztül égették ki őket. A füst felül, egy erre a célra kialakított nyíláson át 
távozott. A kiégett téglák azonban nem egyenletes minőségűek: a tűzhöz közel lévők rendszerint 
erősen túlégtek, míg a távolabbiak nem kellőképpen égtek át.

Az épített kemencék földbe mélyítettek, faluk épített, vagy a talajból van kialakítva. Rendelkez-
hetnek rostéllyal, álrostéllyal (hevederekből kialakított boltívekkel), vagy lehetnek rostély nélküli-
ek is. A rostély nélküli változatoknál agyagpadkát alkalmaztak, amelyre ráterhelték a kemencét. A 
tüzelőcsatornák száma változó. A kiégetendő téglákat végül ugyanúgy összerakták, mint a fentebb 
említett esetben, majd betapasztották. Ez a technika már sokkal egyenletesebb égetést biztosított a 
nyers téglák számára.5

Az idomtéglák készítése
Az idomtégla építészeti tagozatok, részletek kialakítására szolgáló speciális téglatípus. Előállításuk 
hasonló módon történik, mint a hagyományos tégláké, azonban a téglavetés folyamatában kissé 
eltér. Az idomtéglák vetőformája rendszerint sokkal nagyobb méretű, mint a falazótégláké. Az elké-
szített, nagy agyagtömböt dróttal kisebbekre szelték fel, attól függően, mekkorára volt szükségük. 
Száradás után, ún. „bőrkemény” állapotban megkezdődött az átalakítás. Az oldalakon karcolások-
kal jelölték az elérni kívánt formát/mintát, amelyet különböző mintázó szerszámokkal és sablonok-
kal megformáztak.

2 DÉRY 2010, 136–137.
3 A formázóasztal mellett történő munkafolyamat a középkor végére alakul ki a vetőláda alkalmazásával. Ezt támasztja alá a tég-

labélyegek megjelenése a 16. század második felében. Megemlítendő, hogy a formázóasztal nélküli, elrendezett felületen végzett 
téglavetés párhuzamosan tovább élhetett a formázóasztal melletti változattal.

4 JAKAB 2005, 347–350.
5 CSÁSZÁR 1986, 18; JAKAB 2011, 140.
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Az elkészült idomtéglák felületeit három részre oszthatjuk. A legkidolgozottabb részük az az 
oldal, amelyet beépítés után is láthatunk: itt tüntetik el leginkább a szerkesztések és a szerszámok 
nyomait. Kevésbé kidolgozottak már a beépítés után láthatatlan illeszkedési felületek. Végül a nem 
látható, illetve illeszkedési szempontból lényegtelen oldal a legkidolgozatlanabb, amely a legtöbb 
információt hordozza a készítés technológiával kapcsolatban.6

A TÉGLAKÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIAI JEGYEI

Méretek
A téglák méretei rendkívül nagy szórást mutatnak. Területenként különböző méretekkel találkoz-
hatunk, amelyek részben az eltérő mértékegységek használatából adódnak. Magyarországon 1874-
ben alakult ki a falazótégla szabványmérete (29×14×6,5 cm).7 A mértékegységek mellett jelentős 
tényező a zsugorodás mértéke, amely egy égetésen belül akár a 10%-ot is elérheti.

Készítéstechnológiára utaló jelek, téglabélyegek, egyéb nyomok
A téglákon fellelhető, véletlenül vagy szándékosan hagyott nyomokat három csoportba sorolhatjuk.8

1. Technológiai jelek, melyek a készítési folyamat valamely fázisára utalnak. Ebbe a csoportba 
tartoznak a tégla tetején megjelenő kannelúrák,9 a léc okozta lehúzásnyomok, az oldalon jelentke-
ző, a vetőkeret okozta gallérok, vagy a keret felhúzásának nyomai, a tégla alján látható fűlenyomat 
(1. kép), stb. Az idomtégla esetében ide tartoznak a dróttal történő levágásra mutató jelek, a külön-
böző szerkesztési vonalak, körzőjátékok.

2. Szándékos jelzések, amelyek a tulajdonos vagy készíttető megkülönböztetését szolgálják. Ide 
soroljuk a téglabélyegeket, melyek létrejöttét a vetőláda használata elősegítette. A láda aljába vésett 
jelek, betűk a formából kiütött téglán domborúan jelentek meg. A 19. században feltűnnek a láda 
aljába szerelt negatívok, így a téglabélyegek homorúvá válnak. Ezek a jelzések a korai időszakban a 
téglát készítő birtok vagy birtokos jelei voltak, később már a gyártó reklámja.10

3. Egyedi jelek, amelyek lehetnek szándékosak vagy véletlenek. A szándékos jelek között találjuk 
a készítő kedve szerint bekarcolt írásokat, rajzokat, de szándékosak az emberi kéz- és lábnyomos 
darabok is. A véletlen jelek közé tartoznak az állatok által hagyott lábnyomok (2. kép). (A tégla 
szárítási szakaszában egy arra járó állat átsétált a téglákon, így a puha anyagban megőrződött a 
lábnyoma.)

A 2015. ÉVI FELTÁRÁS SORÁN ELŐKERÜLT TÉGLÁK

2015-ben a vár területén öt kutatóárkot, két szondát és két szelvényt nyitottunk, továbbá az északi 
oldalon meglévő falcsonkokat megtisztítottuk. A munkálatok eredményeként számos helyen falala-
pozásokat, bedőlt falrészleteket találtunk, valamint a feltöltési/feltöltődési rétegekben jelentékeny 
mennyiségű tégla került elő. A téglák közül kiszűrtük azokat az újkori vagy modern téglákat, ame-
lyek nem kapcsolódnak szervesen a középkori várhoz. Ilyenek például azok a 20. századi bélyeges 
vagy blokktéglák, amelyek a várrom későbbi hasznosítása során kerültek a lelőhelyre.

A megfigyeléseket jelentősen befolyásolta a feltöltési/feltöltődési rétegekből előkerülő téglák 
töredezettsége, egyes esetekben az őket fedő vastag habarcsréteg. Az előkerült darabok nagy ré-

6 VÉGH 1998, 26.
7 CSÁSZÁR 1986, 19.
8 A csoportosítás RÁCZ 2012 nyomán készült.
9 A 14–15. században megjelenő kannelúrás téglák készítéséről a szakirodalomban eltérő álláspontokat találunk. Míg egyes vélemé-

nyek szerint a domborúan kialakított felületen látható, párhuzamos bordákat gyengén bekormozott vagy hamuzott faággal ütögetik 
be, addig mások kézzel behúzott bordáknak tartják őket (LŐVEI 2002, 225; KÁDÁR 2010, 33).

10 LŐVEI 2002, 237; KÁDÁR 2010, 16.
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sze törött, amely megnehezíti az egyes csoportok esetén a jellemző méretek megállapítását. Ez a 
probléma beépítettség esetén áthidalható, ugyanakkor kevés lehetőség adódik készítéstechnológiai 
jegyek megfigyelésére. Továbbá figyelembe kell vennünk, hogy a tégla mint építési alapanyag, min-
den korban felhasználásra kerül, így másodlagos, illetve többszörös felhasználásukkal is számol-
nunk kell. Erre számos példa akad a vár területén is.

A Dombóvár–gólyavári téglák csoportosítása

Készítéstechnológiai jegyek alapján az alábbi csoportokat lehet elkülöníteni.
1. Kannelúrázott téglák
A legmarkánsabb csoportot a kannelúrázott felületű, domború tetejű téglák képviselik (3. kép). 
Tetejük erőteljesen vagy kevésbé domborúan kialakított, felszínüket jellegzetes bordázat tagolja. A 
vápák minden esetben párhuzamosan, szorosan egymás mellett futnak a felületen.11 Több esetben 
megfigyelhető, hogy a téglák teteje ferde: valószínűleg nem egyenletesen került az alapanyag a ve-
tőformába, így az „anyaghiány” helyén sokkal keskenyebb a tégla, mint ahol a peremig ért az agyag. 
Oldalán több esetben vetősablon okozta gallér képződött. Felületén gyakran megfigyelhetők szára-
dásból vagy hőhatásból eredő repedések, néhány esetben durva mechanikai hatás következtében 
szakadások keletkeztek a szövetben (4–5. kép).

A szövet összetétele változó. A kannelúrázott téglák egy része homogén szövetű, míg másik fele 
erősen kevert: mészszemcsék és -csomók fordulnak elő benne. Égetési színük a halvány narancssár-
gától az élénkvörösig terjed, de akadnak szürke-fekete-barna foltosra égett darabok is. A kiégetés 
minősége széles skálát ölel fel: a legtöbb esetben jó minőségűek a kész példányok, de akadnak a 
gyenge égetés eredményeképpen gyorsan kopó felületű, mállékonyságra hajlamos darabok. A túl-
égetett téglák anyaga tömör, szinte kőszerű.

Átlagos méretük: 26×13×7 cm.
Ilyen kannelúrázott téglákból épültek a vár legkorábbi építési periódusához köthető falak. A 

2015. évi feltárás során ezek alapozását, illetve néhány helyen a felmenő fal részleteit sikerült meg-
figyelni a vár különböző pontjain. Nemcsak a vár külső falai, hanem az északi palotaszárny udvar 
felőli fala is ebből a típusból épült fel.

2. Kisméretű, keskeny téglák
Kisebb csoportot képeznek a szintén jól elkülöníthető, kisméretű, keskeny téglák. Szabályos tég-
latest formát mutatnak, párhuzamos síkokkal rendelkeznek. A csoport jelentős hányadát teszik 
ki azok a darabok, amelyek felszínén lehúzóléc okozta nyomok figyelhetők meg. Ezt leszámítva 
szembeötlő készítéstechnológiai jegyeket nem viselnek magukon. Egyetlen esetben, az északkeleti 
falcsonk mellől került elő egy kannelúrázott tetejű példány.

Törésfelületek alapján szövetük homogén, jelentős arányban pórusos, ebből adódóan viszonylag 
könnyűek. Égetési színük halvány vagy élénk narancssárga. Kevés túlégetett, üveges felületű darab 
található benne.

Átlagos méretük: 24×12×4,5 cm.
A kisméretű, keskeny téglák mind feltöltésből, mind álló falszakaszból ismertek. A vár keleti 

kiterjedését tisztázó kutatóárokban előkerültek kötésben lévő példányok, amelyek feltehetően a 
várárokba bezuhant pártázat részei lehettek. Szintén a keleti oldalon, az álló pillér falszövetében 
figyelhetők meg a típus darabjai. Építési periódushoz való kapcsolásuk jelenleg bizonytalan.

11 Véleményem szerint a Gólyavárban fellelhető kannelúrázott felületű téglák felszínén jelentkező bordázatot kézzel alakították ki. 
Szélességük minden esetben egy ujjnyinak felel meg, a párhuzamosan futó vápák egymáshoz igazodva szenvednek el torzulásokat 
vonalvezetés közben.
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3. Szabályos téglatestek
A legnagyobb csoportot a szabályos téglatest formájú téglák alkotják. Mind méretüket, mind kiala-
kításukat tekintve rendkívül változatosak. A legtöbb esetben erősen töredékesek, eredeti méretük 
nehezen megállapítható. Számos készítéstechnológiai jellegzetesség megfigyelhető rajtuk.

A szabályos téglatest formájú téglákon belül kisebb alcsoportok hozhatók létre, melyeket első-
sorban a technológiai jegyek határoznak meg. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az alcsopor-
tok különböző építési periódusokhoz köthetők, viszont a készítési folyamat egy-egy részletében 
eltérnek egymástól. Feltételezhető, hogy ezek az alcsoportok más-más munkacsoporthoz köthető-
ek – akár azonos időben is.

a) Kannelúrázott, szabályos téglatestek
Az 1. számú alcsoportot alkotó kannelúrázott tégláktól technológiai szempontból térnek el. Míg 

az előbbiek teteje domborúan kiképzett, addig ezek a téglák szabályos téglatestek, tetejük vízszin-
tes. Ezt a felületet kannelúrázták. Átlagos méretük: ?×15×6 cm. Főképp a vár keleti és északi részén 
találhatók meg.

b) Növényi lenyomatos, szabályos téglatestek
Egy kisebb alcsoportot alkotnak azok a szabályos téglák, amelyek alján erőteljes növényi lenyo-

matok figyelhetők meg. Egyéb készítéstechnológiai jellegzetességet nem lehet megfigyelni rajtuk. 
Átlagos méretük: ?×15×6 cm. Jelenleg a vár keleti és északi részéről ismerjük ezt a típust.

c) Gallérral rendelkező, szabályos téglatestek
Az előbbi alcsoporthoz hasonlóan a téglák szabályosak, a galléron kívül egyéb munkafolyamatra 

utaló jegyek nem találhatók meg rajtuk. Jellegzetes ismertetőjük az oldalukon kialakult gallér, amely 
a vetősablon és a vetőasztal közötti hézag miatt jöhetett létre. Jellemző méretük: ?×16×6 cm. A vár 
keleti részén kerültek elő.

4. Pelyvás soványítású téglák
Szintén kis csoportot képeznek a vár területén fellelhető, pelyvás soványítású téglák. Felületük 
erőteljesen növényi lenyomatos, törésfelületükön jól megfigyelhetők a növényi részek jellegzetes 
maradványai (6. kép). A soványításból adódóan a szövet erősen pórusos, a tégla pedig könnyű. 
Szövetük homogén vagy mészcsomós. Égetési színük a sötét narancssárgától a sötétbarnáig terjed.

A pelyvás soványítású téglákat eddig csak egy helyen, a vár északnyugati sarkán, a fennálló fal-
szakaszon figyeltük meg. Az említett falszakasz kő-tégla vegyes falazású, benne a téglák nem alkot-
nak egységes rendszert, teljes összevisszaságban állnak. Ez a munka feltehetően egy későbbi, török 
kori (?) átalakítás nyoma lehet.

5. Idomtéglák
Összesen két darabot ismertünk az eddigi feltárásokból. Az egyik egy íves nyíláskeret záródarabja. 
Felületén mechanikai hatás okozta sérülés, alja enyhén növényi lenyomatos. Szövete enyhén mész-
szemcsés. Színe vörös. Mérete: 22–26×15×7 cm. Az északkeleti L alakú falcsonk tisztítása közben 
került elő.

A másik idomtégla egy nyíláskeret bal szárából származik. Alakja hosszúkás, téglatest. Felületén 
megmunkálás nyomai nem figyelhetők meg, feltehetően speciális vetősablonnal készült. Két olda-
lán (a legkisebb és a közepes felületűn) növényi lenyomatok láthatók. Szövete enyhén mészcsomós. 
Égetés utáni színe narancssárga. Mérete: 21,5×7×7 cm.12 A vár keleti oldalán kijelölt kutatóárokból 
került elő.

12 A méretek megadásánál megkülönböztetésül dőlt számokat használtam azokban az esetekben, amikor a tégla törött vagy csorba, 
eredeti mérete nem megállapítható, viszont azonosíthatósága miatt lényeges volt a mérhető méret feltüntetése. Ezt a jelölést alkal-
maztam az 1. táblázatban is.
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6. Omegás téglák
Csupán két töredék ismert a vár területéről, mégis említésre méltóak. A vár északkeleti és nyugati 
részéről is előkerült egy-egy példány. Az erősen töredékes darab, illetve a féltégla különösebb készí-
téstechnológiai jeggyel nem rendelkezik. Jellegzetességüket a tetején található Ω betű adja (7. kép). 
A puha anyagba ujjal írták bele őket. A téglák szövete enyhén mészszemcsés és -csomós. Égetési 
színük halvány narancssárga.

Valószínűleg római koriak. A vár területén találtunk kevés, feltehetően másodlagosan felhasz-
nált római építőanyagot. Feltehetően az építéskor hasznosították ezeket.

ÖSSZEFOGLALÁS AZ ELŐKERÜLT TÉGLÁKRÓL

A csoportokat egybevetve, az előkerült téglák minősége mind alapanyag, mind kiégetés szempont-
jából jónak mondható. Természetesen akadnak ettől eltérő darabok is. Az alapanyagot tekintve 
általában jól eldolgozottak, kevés esetben lehet szennyeződést vagy nagyobb zárványt (mészhé-
jas élőlény váza, mészcsomó) megfigyelni bennük. Előfordul, hogy szövetük károsodik (hőhatás-
ból eredő repedések, mechanikai hatásból kifolyólag történő szakadások, túlégetés következtében 
elszenvedett deformitás) (8. kép), a későbbiekben azonban felhasználásra kerülnek. Égetésük ki-
elégítő, kevés esetben találkozunk gyengén átégett, gyorsan kopó darabokkal. Ugyanakkor nagy 
arányban jelennek meg a magas, hosszan tartó hőhatás során károsodott darabok. Legtöbbször 
csak sötétbarna-fekete árnyalatúak, anyaguk szinte kőszerű. Néhány esetben viszont a kvarc kiválik 
a tégla felszínén, ezzel üvegszerűen csillogó, színes bevonatot képezve rajta (9. kép). Ez a jelenség 
mind a kannelúrázott, mind több, szabályos téglatest formájú téglánál megfigyelhető. A kutatás 
a túlégett, üvegszerű bevonattal rendelkező darabokat kéménytéglának tartja.13 A mi esetünkben 
ennek ellentmond, hogy több csoportban is képviseltetik magukat, továbbá a kéménytéglák aránya-
ikat tekintve keskenyek. (A 30 cm-es hosszhoz 11–12 cm szélesség párosul.) A feltárás során a vár 
több pontján nem ebben a kontextusban – például falalapozásként – megfigyeltük őket.

Az eddigi kutatások alapján úgy tűnik, hogy a vár legalább öt építési periódussal rendelkezik. 
Ezekhez a nagyarányú építkezésekhez, majd a kisebb átalakításokhoz, illetve bővítésekhez rengeteg 
építőanyagra volt szükség. Feltehetően az alapanyagot a közelben kibányászták, majd az építkezés 
helyszínén készítették el a téglákat. Természetesen felhasználtak – jelenleg nem tudni, melyik peri-
ódusban – másodlagosan római kori anyagokat is, valamint számolnunk kell az előző periódusok-
ban beépített falazóanyagok újrahasznosításával.

TOVÁBBI KUTATÁSOK

A téglák további vizsgálata szempontjából fontos megemlíteni egy 1692-ben keletkezett dokumen-
tumot. Kelcz Mihály Esterházy Pál herceg megbízásából elkészítette a vár leírását, amelyben emlí-
tést tesz a vár téglavető helyéről: „Ezen várnak Téglya vetője volt nap keletrűl az híd előtt, mellyet az 
utánis jövendőben ha kivántatnék megh csinálhatni. etc.”14

A kutatás jelenlegi állapotában nem tudjuk lokalizálni az objektum helyét. A későbbiekben pon-
tos helymeghatározása és feltárása fontos adatokat szolgáltatna nemcsak a középkori vagy kora 
újkori téglakészítési folyamatot illetően, hanem értékes információkkal bővítené a gólyavári vár 
építéstörténetét.

Az elkészült téglák szövete számos esetben mészszemcsés volt. Egyes daraboknál biztosan meg-
állapítható, hogy a mész mesterséges úton került bele a szövetbe. Alkalmazott módszer volt az 

13 Lővei Pál szintén kétségbe vonja az üvegszerű bevonattal rendelkező darabok feltétlen kéménytéglához való kötését (LŐVEI 2002, 
227).

14 SZŐKE 1983, 17.
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építkezés mellett a kimaradt meszet adalékanyagként az agyaghoz hozzáadni, amely szintén erősíti 
feltevésünket, hogy az építkezés helyén történt a téglakészítés. Sok esetben viszont a mész eredete 
nem megállapítható, természetes úton is megjelenhet a szövetben.

A tömegesen előforduló, üvegszerűen csillogó bevonattal rendelkező téglák problémájára már 
archeometriai módszereket kell segítségül hívnunk. Enélkül nem kaphatunk választ arra a kérdésre, 
vajon milyen típusú hőhatást (hőmérséklet, időtartam) kellett kiállni ezeknek a daraboknak, hogy 
ilyen mértékű átalakulást szenvedjenek el.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ismertető jelen formájában csak egy vázlat, egy későbbi gólyavári téglakatalógus alapja. A továb-
bi feltárások, a periodizáció pontosítása, legfőképp az előkerült téglaanyag további kategorizálása 
és építési szakaszhoz kötése fogja tökéletesíteni a katalógust. Az archeometriai vizsgálatok továb-
bi információt szolgáltathatnának a téglák anyagáról, összetételéről, színesebb képet kaphatnánk 
a készítés folyamatáról. Mindezt egybevetve még részletesebben megismernénk a középkori vár 
építéstörténetét, készítéstechnológiáját, illetve képet alkothatunk a középkori és kora újkori helyi 
építőanyag iparról.

1. kép. Fűlenyomat a tégla alján
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3. kép. Kannelúrázott felszín a tégla tetején

2. kép. Kutya lábnyoma a habarcsréteg alól
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4. kép. Száradási repedések a felületen

5. kép. Szakadás a szövetben
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6. kép. Pelyvás soványítású tégla

7. kép. Ujjal behúzott omega betű
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8. kép. Magas hőhatás következtében elszenvedett deformitás

9. kép. Üvegszerűen csillogó felszínű téglatöredék a vár nyugati részéről
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1. táblázat. A feltárás során kutatóárkonként, azon belül pedig rétegenként egy-egy zsák-
nyi mintaanyagot válogattunk ki további kutatások céljából. Az azonosító összetétele: fel-
tárás éve/kutatóárok száma – réteg száma – minta sorszáma.

Azonosító Méret Szöveges ismertetés

2015/1-2R-1 27×14×6 cm

Zömök megjelenésű; domború tetejű; egyenes szélű; 
hőhatástól eredő repedések az oldalakon; anyaga 
kevésbé jó minőségű; homogén szövetű; narancssárga 
színű; kissé habarcsos.

2015/1-2R-2 19×14×6 cm
Zömök megjelenésű; szabálytalan téglatest; homogén 
szövetű; narancssárga színű; erőteljesen habarcsos; 
hiányos.

2015/1-2R-3 26×14×5 cm Szabályos téglatest; érdes felületű; mészszemcsés 
szövetű; narancsvörös színű; habarcsos.

2015/1-2R-4 16×15×6 cm
Szabályos téglatest; lehúzólécnyomok; alja fűlenyo-
matos; oldalán gallér; pórusos és mészszemcsés szö-
vetű; narancssárga színű; enyhén habarcsos; hiányos.

2015/1-2R-5 18×16×6 cm
Szabályos téglatest, egyenetlen tetejű; oldalán ve-
tősablon okozta nyomok; mészszemcsés szövetű; na-
rancssárga színű; erőteljesen habarcsos; hiányos.

2015/1-2R-7 25×13×8 cm

Zömök megjelenésű; domború tetejű; enyhén kan-
nelúrázott; deformált; anyaga kevésbé jó minőségű; 
mészszemcsés szövetű; narancsvörös színű; habar-
csos.

2015/1-2R-8 23×12×7 cm
Zömök megjelenésű; domború tetejű; kannelúrázott 
felületű; oldalán száradási repedések; mészszemcsés 
szövetű; vörös színű; enyhén habarcsos.

2015/1-2R-9 26×13×7 cm

Zömök megjelenésű, domború tetejű; kannelúrázott 
tetejű; oldalán száradási repedések; kevert szövetű; 
kevésbé jó minőségű; töredezett felületű; világos na-
rancsvörös színű; enyhén habarcsos; hiányos.

2015/1-2R-10 11×13×6 cm

Deformált; száradásból eredő repedések; alja enyhén 
fűlenyomatos; zárványos mészdarab a szövetben; 
mészszemcsés szövetű; barna-fekete színű; túlége-
tett; hiányos.

2015/1-2R-11 16×14×5,5 cm

Szabályos téglatest; vetősablon okozta jelek az ol-
dalán; szövete enyhén mészszemcsés; szövete irá-
nyított, amelynek iránya megegyezik a túlégetésből 
eredő meggörbüléssel; barna; túlégetett; deformált; 
enyhén habarcsos; hiányos.

2015/1-2R-12 11×16×4,5 cm
Szabályos téglatest; vetősablon okozta gallér; mész-
szemcsés szövetű; narancssárga; erőteljesen habar-
csos; hiányos.
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Azonosító Méret Szöveges ismertetés

2015/1-2R-13 12,5×11,5×4,5 cm
Kisméretű; keskeny; szabályos téglatest; könnyű; ho-
mogén szövetű; narancssárga színű; enyhén habar-
csos; hiányos.

2015/1-2R-14 14×12×4,5 cm Kisméretű; szabályos téglatest; mészszemcsés szöve-
tű; pórusos szövetű; narancssárga színű; hiányos.

2015/1-3R-1 26×16×6,5 cm

Szabályos téglatest; kissé deformált; felszíne egye-
netlen; oldalán perem; anyaga kevésbé jó minőségű; 
mészcsomós és pórusos szövetű; narancsvörös színű; 
erőteljesen habarcsos; hiányos.

2015/1-3R-2 23,5×13,5×7,5 cm
Zömök megjelenésű; kannelúrázott tetejű; keske-
nyebbik végén perem; anyaga kevésbé jó; homogén 
szövetű; vörös színű; habarcsos.

2015/1-3R-3 26×13×7 cm

Zömök megjelenésű, domború tetejű; kannelúrá-
zott; enyhén deformált; oldalai egyenetlenek; szö-
vete mészszemcsés; narancssárga színű; erőteljesen 
habarcsos.

2015/1-3R-4 10,5×12×6,5 cm Szabályos téglatest; homogén szövetű; narancssárga 
színű; hiányos.

2015/1-5R-1 27×13,5×8 cm
Zömök megjelenésű; domború tetejű; kannelúrázott; 
oldalán száradási repedések; anyaga jó minőségű; tö-
mör; homogén szövetű; vörös színű; kissé habarcsos.

2015/1-5R-2 12×12×6,5 cm
Domború tetejű; erőteljes lehúzásnyomok; tömör 
anyagú; kissé mészszemcsés szövetű; vörös színű; hi-
ányos.

2015/1-5R-3 11×11,5×6 cm

Szabályos téglatest; tetején száradási repedések; ol-
dalain gallér; enyhén deformált; szövete kevert; zár-
ványosodott mészszemcsék a szövetben; barna és 
fekete színű; hiányos.

2015/1-5R-4 8,5×12×6,5 cm
Szabályos téglatest; deformált; anyaga tömör; eny-
hén mészszemcsés szövetű; narancssárga színű; a 
tégla közepe fekete; hiányos.

2015/1-6R-1 26×16×6 cm
Szabályos téglatest, teteje érdes; párosujjú patás láb-
nyoma; oldalain száradási repedések és gallér; eny-
hén mészszemcsés szövetű; narancssárga színű.

2015/1-6R-2 27,5×13,5×7 cm

Szabályos téglatest. Tetején lehúzásból származó 
párhuzamos vonalak figyelhetők meg. Felületei rücs-
kösek. Szövetében mészszemcsék találhatók, néhol 
egészen nagyméretűek (5 mm). Narancssárga színű. 
Kissé habarcsos. Szélei kicsit csorbák.
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Azonosító Méret Szöveges ismertetés

2015/1-6R-3 25×12×7 cm

Kissé trapéz alakú, nehéz tégla. A kannelúrázott, 
domború tetejű típusra hasonlít, de olyan mértékben 
mészhabarcsos, hogy alig lehet a téglát látni. Ahol 
látszik a felülete, ott rendkívül egyenetlen, gödröcs-
kékkel tagolt, látszólag rossz minőségű. Ép.

2015/1-6R-4 26×13,5×6,5 cm

Szabályos téglatest. Teteje rücskös, oldalán gallér 
képződött. Alján növényi lenyomatok figyelhetők 
meg. Szövete enyhén mészszemcsés. Narancssárga 
színűre égett ki. Ép, de egyik sarka lecsorbult.

2015/1-6R-5 26,5×13×6 cm

Szabályos téglatest. Felülete egyenetlen, kisebb mé-
lyedések figyelhetők meg rajta. Rövidebbik oldalán 
vetősablon lehúzásából eredő sávok találhatók. Szö-
vete enyhén mészszemcsés. Narancssárga színű. Ép, 
sarkain kissé csorba.

2015/1-6R-6 10,5×13×6 cm

Szabályos téglatest. Teteje kannelúrázott, rövideb-
bik oldalán perem képződött. Oldalán gallér találha-
tó. Alja kissé egyenetlen. Szövete mészszemcsékkel 
tarkított. Narancssárga színű, a kiégetésből adódóan 
kissé meggörbült. Törött, kb. 1/3-a van meg.

2015/1-6R-7 21,5×7×7 cm

Idomtégla (?). Hosszúkás téglatest alakú. Felületén 
megmunkálás nyomai nem figyelhetők meg, való-
színűleg speciális vetősablont készítettek az előál-
lításhoz. Két oldalán (a legkisebb, illetve a közepes 
méretű felületen) növényi lenyomatok láthatók. 
Szövete enyhén mészszemcsés. Színe narancssárga. 
Nem ép, de nem sok hiányozhat belőle. Egy ablakke-
ret bal szárának része lehetett.

2015/1-8R-1 26,5×12,5×7 cm

Domború tetejű tégla. Teteje nem kannelúrázott. Ol-
dalán gallér figyelhető meg. Szövete homogén. Vörös 
és fekete színű, erősen túlégett, deformálódott, he-
lyenként szétszakadt. Felületi és száradási repedések 
hálózzák be. Minimális habarcs van rajta. Ép.

2015/1-8R-2 16×11×6,5 cm

Teteje domború, formája semmilyen jellegzetességet 
nem mutat. Erősen túlégett, deformálódott, az aljá-
hoz képest a teteje mintegy 30°-kal elfordult. Szövete 
homogén. Fekete és barna színűre égett. Mészhabar-
csos. Törött, kb. fél tégla.

2015/1-8R-3 24×11,5×4,5 cm

Kisméretű, keskeny tégla, szabályos téglatest alakú. 
Tetején lehúzás nyomai. A többi felülete kissé egye-
netlen. Könnyű. Szövete homogén. Anyaga jól isza-
polt. Színe világos narancssárga. Ép, egyik sarka 
csorba.
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Azonosító Méret Szöveges ismertetés

2015/1-8R-4 22×11,5×4 cm

Kisméretű, keskeny tégla, szabályos téglatest. Te-
tején szintén simítóléc nyoma. Többi felülete kissé 
egyenetlen. Könnyű. Szövete homogén, anyaga 
jól iszapolt. Világos narancssárga színű. Masszív 
mészhabarcsréteg található rajta, amely megőrizte 
az alatta és felette lévő, kötésben elhelyezkedő téglák 
nyomát. Innen látszik, hogy a falszövet nem egysé-
ges, több irányban álltak a téglák. Ép.

2015/1-8R-5 13×15,5×7 cm

Zömök megjelenésű, szabályos téglatest alakú. Jel-
legzetes jegyeket nem visel magán. Szövete homo-
gén, anyaga tömör. Tapintása kissé érdes. Narancs-
vörös színű. Enyhén habarcsos. Fél tégla.

2015/1-10R-1 26×11,5×7 cm

Zömök megjelenésű. Erősen túlégett, deformáló-
dott, felületét száradási és szakadási repedések bo-
rítják. Teteje enyhén domború. Színe vörösesbarna. 
Erősen habarcsos. Ép, egyik sarka letörött.

2015/1-10R-2 18×12,5×6,5–7,5 
cm

Zömök megjelenésű, nehéz darab. Teteje domború, 
más jellegzetesség nem figyelhető meg rajta. Felü-
letei kissé egyenetlenek. Szövete mészszemcséket 
tartalmaz. Színe világos narancssárga. Erősen habar-
csos. Törött, kb. 2/3-a van meg.

2015/1-10R-3 17×12,5×6 cm

Teteje domború, kannelúrázott, rövidebbik oldalán 
agyagfelgyűrődés figyelhető meg. Alja egyenetlen. 
Anyaga tömör, szövete homogén. Vörös színű. Tö-
rött, kb. 2/3-a maradt meg.

2015/1-10R-4 13×14×8,5 cm

Robosztus megjelenésű. Teteje erőteljesen dombo-
rú, alja egyenetlen. Kevésbé jó minőségű, rendkí-
vül töredezett. Szövete homogén, pórusos. Világos 
narancssárga. Kissé habarcsos. Törött, fél tégla.

2015/1-10R-5 17×20×8,5 cm

Nagyméretű darab. Szabályos téglatest, nehéz. Fe-
lületén helyenként száradási repedések figyelhetők 
meg. Anyaga homogén. Világos narancssárga. Erő-
sen habarcsos, ezért nehéz technikai jegyeket megfi-
gyelni rajta. Törött, talán 2/3-a van meg.

2015/1-10R-6 16,5×13×6 cm

Szabályos téglatest. Tetején lehúzásnyomok, ame-
lyek talán léctől származnak. (Elég finomak, mintha 
nagy nedvességgel egyengették volna.) Oldalán sab-
lon okozta csíkok, illetve enyhe peremképződés. Alja 
egyenetlen. Szövete enyhén mészszemcsés. Színe vö-
rös. Törött, kb. fél tégla.

2015/1-1.obj-1 25×14,5×5,5 cm

Szabályos téglatest. Teteje enyhén domború, kan-
nelúrázott. Alja egyenetlen. Szövete enyhén mész-
szemcsés. Narancssárga színűre égett ki. Enyhén ha-
barcsos. Nem teljesen ép. Jelentősen csorbult.
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Azonosító Méret Szöveges ismertetés

2015/1-1.obj-2 15,5×16×7 cm

Szabályos téglatest. Tetején lehúzóléc okozta sávok 
jelennek meg, oldalán vetősablongallér képződött. 
Alja egyenetlen. Szövete homogén. Narancssárga 
színűre égett. Enyhén habarcsos. Törött, kb. fél tégla.

2015/1-1.obj-3 14,5×13,5×6,5 cm

Szabályos téglatest. Teteje enyhén ferde, valószínű-
leg a vetősablon egyik széléig nem ért fel az agyag. 
Alja egyenetlen. Szövete enyhén mészszemcsés. Na-
rancsvörös színűre égett ki. Jelentősen habarcsos. 
Törött, kb. fél tégla.

2015/1-1.obj-4 13,5×13,5×8 cm
Zömök megjelenésű. Teteje erőteljesen töredezett, 
így formája nehezen kivehető. Szövete homogén. 
Színe halvány narancssárga. Törött, kb. fél tégla.

2015/1-1.obj-5 10×12×4,5 cm

Szabályos téglatest. Tetején lehúzóléc okozta nyo-
mok, szélén anyagfelgyűrődés. Alja rendkívül egye-
netlen, oldalai csak kissé. Szövete homogén. Színe 
halvány narancssárga. Törött, kb. 1/3-a van meg.

2015/1-1.obj-6 11×14×3,5 cm
Erősen torzó, formája nem megállapítható. Teteje 
rücskös. Szövete homogén. Színe narancssárga. Tö-
rött, alaktalan torzó.

2015/1-1.obj-7 7,5×6,5×3,5 cm

Feltehetően szabályos téglatest forma. Tetején lehú-
zóléc okozta csíkok és anyagfelgyűrődés. Töredé-
kessége miatt egyéb formai jellegzetesség nem álla-
pítható meg. Anyaga a túlégetéstől kemény, szinte 
kőszerű. Színe fekete-lila-barna. Oldalán több helyen 
üvegszerűen kivált a kvarc. Színe szürkés-zöldesz-
szürke. Törött, kicsi darab.

2015/2-4R-1 27×13,5×8 cm

Nehéz darab. Teteje erőteljesen domború, kannelú-
rázott, anyagfelgyűrődés figyelhető meg rajta. Alja 
kissé egyenetlen. A magas hőtől enyhén meggörbült, 
felületén szakadási repedések találhatóak, amelyek 
még nem nyíltak ki. Szövete homogén. Színe feke-
tésszürke. Foltokban habarcsos. Ép.

2015/2-4R-2 24,5×13×7 cm

Zömök megjelenésű. Teteje erőteljesen dombo-
rú, enyhén kannelúrázott. Szélén anyagfelgyűrődés 
megfigyelhető. Alja egyenetlen. Szövete homogén. 
Színe narancsvörös. Jelentősen mészhabarcsos. Ép, 
egyik sarka azonban letörött.

2015/2-4R-3 27,5×13×7 cm
Szabályos téglatest. Minimális anyagfelgyűrődés lát-
ható a tetején. Anyaga tömör, ezért nehéz is. Színe 
narancsvörös. Vékony rétegben habarcs borítja. Ép.
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2015/2-4R-4 25,5×12,5×6 cm

Szabályos téglatest. Tetején enyhe anyagfelgyűrő-
dés. A túlégetés miatt jelentősen deformálódott, kis-
sé meggörbült. Oldalán erőteljes mechanikai hatás 
nyoma: a téglatestből kiszakadt egy darab, az oldalá-
ra csúszott, így égett ki. Színe szürke-fekete. Nagy fe-
lületen üveges hatással kiült a kvarc, amelynek színe 
a feketétől az olajzöldig terjedt. Az üvegszerű felüle-
ten piszkosfehér kiválás nyomai. Valószínűleg vízkő 
(?), ami foltokban jelentkezik. Ép.

2015/2-4R-5 22,5×15×9 cm

Szabályos téglatest, nehéz darab. Különleges ismer-
tetőjegyei nincsenek. Anyaga kevésbé jó minőségű, 
kissé töredezett. Szövetében gabonamaradványok 
üregei figyelhetők meg. Színe narancsvörös. Kissé 
habarcsos. Törött, töredékes, kb. 2/3-a lehet meg.

2015/2-4R-6 19,5×15×6 cm

Szabályos téglatest, nehézkes darab. Felületei kissé 
egyenetlenek, egyéb technológiai ismertetőjegyei 
nincsenek. Színe narancssárga. Erőteljesen mészha-
barcsos, még a törésfelülete is. Törött, kb. 2/3-a van 
meg.

2015/3-1.obj-1 24,5×13,5×6–7 cm
Szabálytalan téglatest. Teteje erőteljesen ferde. Szö-
vete homogén. Színe narancssárga. Erősen, vastagon 
mészhabarcsos. Ép, néhol megcsorbult.

2015/3-1.obj-2 15×14,5×6 cm

Szabályos téglatest. Felületei simák, oldalán kis gal-
lér, alján egyaránt látható ferde irányú lehúzásnyom 
(?), valamint erőteljes növényi lenyomat. Anyaga fi-
noman iszapolt. Szövete homogén, enyhén pórusos. 
Színe halvány narancssárga. Törött, kb. 1/3-a van 
meg.

2015/3-1.obj-3 11×5,5×6 cm

Kicsike töredék, jellegzetességet nem mutat. A 
túlégetés miatt anyaga kemény, kőszerű. Szövete 
enyhén pórusos, mészszemcsék zárványosodtak 
benne. Színe fekete-barna. Vékony rétegben mész-
habarcsos. Törött, kicsike darab.

2015/3-3.obj-1 28,5×15×6,5 cm

Szabályos téglatest, bár teteje kissé domború. Felü-
letén minimális száradási repedések jelentkeztek. 
Szövete enyhén mészszemcsés. Színe narancssárga. 
Kissé mészhabarcsos. Ép.

2015/3-3.obj-2 22×15×6 cm

Szabályos téglatest. Teteje enyhén domború vagy fer-
de, kannelúrázott. Egyéb jellegzetessége nincs. Szö-
vete homogén. Színe sötét narancssárga. Helyenként 
vastagon mészhabarcsos. Törött, kb. 2/3-a van meg.

2015/3-3.obj-3 23×15×6 cm

Szabályos téglatest. Teteje inkább ferde, kannelú-
rázott. Szövete enyhén mészszemcsés, minimá-
lis pórusos. Színe sötét narancssárga. Helyenként 
mészhabarcsos. Törött, kb. 3/4-e megvan.
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2015/3-3.obj-4 7×11,5×5 cm

Szabályos téglatest, egyik oldalán magas perem fut 
végig. (Talán idomtégla?) Töredékessége miatt alak-
járól több nem állapítható meg. Anyaga kemény, kő-
szerű a túlégetés miatt. Színe fekete-világosbarna. 
Felületén kissé kivált a kvarc, de még nem üvegsze-
rű, csak fényes. Színe fekete. Erősen habarcsos, míg a 
törésfelületén is. Törött, kis darab.

2015/3-3.obj-5 8×15×7 cm

Szabályos téglatest. Különleges ismertetőjegyei nin-
csenek. Alján növényi lenyomat, talán szalma. Szö-
vete enyhén mészszemcsés. Színe narancssárga. Vé-
kony rétegben habarcsos. Törött, kis darab.

2015/4-4R-1 29×13×6,5 cm

Zömök megjelenésű. Teteje erőteljesen domború, 
anyagfelgyűrődések megfigyelhetők rajta. Szöveté-
ben mészszemcsék találhatóak. Halvány narancssár-
ga színű. Vastagon mészhabarcsos. Ép, egyik sarka 
kissé lecsorbult.

2015/4-4R-2 26×12×5,5 cm

Szabályos téglatest. Tetején halványan jelentkező 
anyagtöbblet, oldalán vetősablon okozta csíkok lát-
hatóak, alján erőteljes növényi lenyomatok. Súlyos, 
anyaga tömör. Szövete enyhén mészszemcsés. Színe 
narancssárga. Teljesen ép.

2015/4-4R-3 15,5×12,5×6 cm

Zömök megjelenésű, teteje erőteljesen domború, 
kannelúrázott. Rövidebbik oldalán markánsan je-
lentkező anyagtöbblet. Tetején erőteljes mechanikai 
hatástól kiszakadt egy darab a téglatestből. Oldalán 
gallér jelentkezik, alja kissé egyenetlen. Szövete eny-
hén mészszemcsés. Színe vörös, bár a teteje fekete. 
Itt a kvarc enyhén kivált, de még nem üvegszerű, 
csak fényes felületű. Színe fekete. Törött, kb. 2/3-a 
van meg.

2015/4-4R-4 15×13×6,5 cm

Zömök megjelenésű. Teteje erőteljesen domború, 
kannelúrázott, anyagtöbblet is megfigyelhető rajta. 
Oldala, alja kissé egyenetlen. Anyaga kevésbé jó mi-
nőségű, erőteljesen kopott. Szövete mészszemcsés, 
minimális pórusosság is megfigyelhető benne. Színe 
halvány narancssárga. Törött, kb. fél tégla.

2015/4-4R-5 15×12×7 cm

Zömök megjelenésű. Teteje domború, felületei kissé 
egyenetlenek. Szövete mészszemcsés (akár a fél cm-t 
is elérheti), jelentősen pórusos. Színe vörös. Erősen 
habarcsos, így a készítéstechnológiai jellemzőit nem 
lehetett megfigyelni. Törött, kb. 2/3-a van meg.
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2015/4-4R-6 20×11×5,5 cm

Szabályos téglatest. Oldalain vetősablon okozta 
gallér, felületén néhány nagyobb száradási repedés 
figyelhető meg. Anyaga néhol puha állapotban fel-
gyűrődött, így égett ki. Szövete mészszemcsés (a leg-
nagyobb 2 cm átmérőjű). Színe vörösesbarna-fekete. 
A túlégetés miatt jelentősen meggörbült, deformáló-
dott. Törött, kb. 2/3-a vagy 3/4-e van meg.

2015/4-4R-7 16,5×14×5 cm

Szabályos téglatest. Tetején lehúzásra utaló nyomok. 
Alja kissé egyenetlen. Szövete erőteljesen mészszem-
csés, helyenként -csomós. Színe narancssárga. Tö-
rött, kb. fél tégla.

2015/4-4R-8 17×6×6 cm

Szabályos téglatest lehetett, most torzó. Szövete 
mészszemcsés. Színe vörösesbarna-barna. Erőtel-
jesen habarcsos, még a törésfelületén is. Törött, kis 
darab.

2015/4-4R-9 10×9,5×6,5 cm

Két darab tégla, amely brutális túlégés miatt nem 
csak meggörbült, de össze is égett. Hullámos formá-
júak. Anyaguk kemény, kőszerű. A magas égetési hő-
mérséklet miatt erősen deformáltak, meggörbültek. 
Szövetük mészszemcsés. Színük fekete, néhol barna. 
Helyenként a kvarc kivált, fényes fekete felülettel je-
lentkezik. Ahol nem érnek teljesen össze, ott erőtel-
jesen mészhabarcsos. Töröttek.

2015/4-5R-1 17×13,5×6 cm

Szabályos téglatest. Teteje enyhén ferde, lehúzás 
okozta nyomok. Alja kissé egyenetlen. Szövete mész-
szemcsés. Színe narancsvörös. Enyhén habarcsos, a 
törésfelületén is. Törött, kb. 2/3-a van meg.

2015/4-5R-2 17×14×6 cm

Szabályos téglatest. Tetején lehúzásból származó 
nyomok. Alja kissé egyenetlen. Szövete helyenként 
mészszemcsés. Narancssárga színű. Törött, kb. 1/3-a 
van meg.

2015/4-5R-3 14,5×14×6 cm

Szabályos téglatest. Tetején lehúzásból származó 
nyomok. Alja kissé egyenetlen. Szövete kissé mész-
szemcsés, pórusos. Színe halvány narancssárga. Tö-
rött, kb. fél tégla.

2015/4-5R-4 13×14×6 cm
Szabályos téglatest. Felületein sérülések (kiégetés 
előtti), illetve egyenetlenségek. Szövete homogén. 
Színe sápadt narancssárga. Törött, kb. fél tégla.

2015/5-2R-1 15,5×13,5×6,5 cm

Szabályos téglatest. Tetején lehúzásból eredő nyo-
mok figyelhetők meg, alja egyenetlen. Oldalán re-
pedés, ami nem fut végig teljesen. Talán az erőteljes 
hőhatásból ered. Anyaga kemény, a túlégetéstől kő-
szerű. Szövete homogén. Színe barna-fekete. Habar-
csos, még a törött felületén is. Törött, kb. 2/3-a van 
meg.



286

Azonosító Méret Szöveges ismertetés

2015/5-2R-2 13×12×5,5 cm

Kisméretű, szabályos téglatest lehetett, most azon-
ban torzó. Nem csak felületében, de anyagában is 
rengeteg növényi lenyomat figyelhető meg benne, a 
gabonaszemektől egészen a szárakig. Anyaga rossz 
minőségű, nagyon töredékes és ebből kifolyólag ko-
pott. Szövetében elvétve mészszemcse található. Szí-
ne halvány narancssárga. Súlya könnyű. Töredékes, 
torzó, nincs meg legalább a fele.

2015/5-2R-3 10×9×8 cm

Töredékes, torzó. Felületén nagyobb növényi szár-
lenyomatok láthatók. Repedések is megfigyelhetők, 
valószínűleg a túlégetés miatt. Színe barna, fekete. 
Felületén a kvarc fényes, fekete felülettel kivált. He-
lyenként láthatóak rajta a fehér színű kicsapódások 
(vízkő?). Szövete enyhén mészszemcsés. Anyaga a 
túlégetés miatt kemény, kőszerű. Törött, kisebb tor-
zó.

2015/5-2R-4 7,5×7,5×5 cm

Torzó. Szövete enyhén mészszemcsés. Anyaga ke-
mény, kőszerű. Színe barna, fekete. Felületén a kvarc 
fekete, fényes felülettel, valamint sötétzöld, helyen-
ként hámló, mázszerű bevonattal kicsapódott. Tö-
rött felületén is habarcsos. Törött, kicsi torzó.

2015/5-3R-1 30×14,5×6,5 cm

Szabályos téglatest. Felületei egyenletesek, teteje 
enyhén ferde, lehúzásnyomok láthatók rajta. Szövete 
erősen mészszemcsés. Színe vörösesbarna. Felületén 
helyenként kicsapódott a kvarc fényes, fekete felü-
lettel, de megjelent a piszkosfehér kiválás (vízkő?). 
Egész.

2015/5-3R-2 18×15,5×6,5 cm

Szabályos téglatest. Oldalán halványan megjelenik a 
vetősablon okozta gallér, alján erőteljesen jelentkez-
nek a növényi lenyomatok. Szövete homogén, mini-
mális pórussal. Színe narancsvörös. Erősen mész-
habarcsos, kissé a törött felülete is. Törött, kb. 2/3-a 
van meg.

2015/5-3R-3 18×13×7,5 cm

Zömök megjelenésű. Teteje enyhén kannelúrázott, 
erőteljesen domború. Felületei egyenetlenek, kisebb 
mechanikai sérülések vannak rajtuk. Szövete homo-
gén, kevés pórussal. Anyaga kevésbé jó, kissé mállé-
kony. Törött, kb. 2/3-a van meg.

2015/ÉNY-1 25×12×4,5 cm

Szabályos téglatest, kisméretű darab. Teteje kannelú-
rázott, kissé ferde. Oldala, alja kissé egyenetlen. Szö-
vete homogén. Narancssárga színű. Kissé habarcsos. 
Ép.

2015/ÉNY-2 27×13,5×6,5 cm Szabályos téglatest. Teteje kannelúrázott, kissé dom-
ború. Szövete homogén. Ép. Narancssárga színű.
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2015/ÉNY-3 26×12,5×7 cm

Nehéz darab. A magas hőtől és egyéb mechanikai 
hatástól erőteljesen meggörbült, deformálódott. Te-
tején lehúzásból származó anyagtöbblet. Színe feke-
te-lilásszürke. Felszínén a kvarc kivált zöldesszürke 
színű, fényes felülettel. Anyaga kőszerű, tömör. Szö-
vete homogén. Ép.

2015/ÉNY-4 24×12,5×6,5 cm

Zömök megjelenésű. Teteje kannelúrázott, enyhe 
anyagtöbbletperem alakult ki rajta. Alja egyenetlen. 
Szövete homogén. Színe lilásbarna a magas hőfokon 
történő kiégetéstől. Enyhén habarcsos. Ép.

2015/ÉNY-5 20×11×7 cm

Zömök megjelenésű. Teteje halvány lehúzásnyomok. 
A túlégetés miatt meggörbült, eldeformálódott. Tö-
redékessége miatt kissé alaktalan. Anyaga kemény, 
kőszerű. Szövetében óriási zárvány, amelynek egy 
része biztos mésztartalmú. Színe fekete. Törött, kb. 
3/4-e megvan.

2015/ÉNY-6 23,5×12×7 cm

Alakja a túlégetésből eredő eltorzulás miatt nem 
megállapítható, amelyet fokoz a töredékessége. Az 
erős hőhatás miatt meggörbült, eldeformálódott, 
csavarodott. Oldalán vetősablon okozta gallér ma-
radványai. Egyik oldalán vastartalmú kiválás látha-
tó (talán fémsalak lehet?). Anyaga kemény, kőszerű, 
szövete homogén. Színe fekete. Törött, kb. 3/4-e van 
meg.
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ADRIENN ESZES

Kurzer Bericht über die bei der archäologischen
Ausgrabung vorgekommenen Ziegelsteine vom Gelände 

der Dombó-Burg

Die systematische archäologische Forschung des Fundortes Dombóvár–Gólyavár fing im 
Jahre 2014 an. Im Jahre 2015 öffneten wir Forschungsgraben an mehreren Punkten der Burg, 
um über die genaue Ausbreitung und Bauperioden der Burg Informationen einholen zu kön-
nen. Diesmal kam es auch zur Reinigung der an der Nordseite vorhandenen Mauerstürze. 
Nach diesen Arbeiten stoßten wir an mehreren Plätzen auf Holzfundamente und umgestürzte 
Wandeinheiten, sowie kamen auch viele Ziegelsteine in den Aufschutt-/Aufladungsschichten 
hervor. Die Menge und Über die mittelalterliche Ziegelfertigung haben wir wenige Informa-
tionen, deshalb war die Forschung der Ziegelsteine besonders wichtig. Man muß es jedoch 
berücksichtigen, daß das Ziegelstreichen und Ziegelbrennerei verschieden war, so kann man je 
nach Gelände und Zeitalter kleinere Unterschiede entdecken.

Aufgrund der makroskopischen Untersuchung lassen sich die auf dem Fundort freigelegten 
Ziegelsteine zur Zeit in sechs größere Gruppen, sowie in mehrere Untergruppen einstufen. 
Besonders charakteristisch sind die Ziegelsteine mit kannelierter Oberfläche und gewölb-
tem Oberteil (Gruppe 1.), welche mit der frühesten Bauzeitperiode der Burg zu verbunden 
sind. Viele fertigungstechnologische Zeichen lassen sich auf denen auffinden, meistens sind 
sie ausgezeichnet gebrannt, ihr Gewebe ist gut verarbeitet. Die kleineren dünnen Ziegelstei-
ne bilden eine andere Gruppe (Gruppe 2.), sie haben regelmäßige Quaderform und paralelle 
Ebene, tragen jedoch wenig technologische Zeichen auf sich. Ihr Gewebe ist homogen, größ-
tenteils porös und aus diesem Grunde auch leicht. Ihre im Abbund stehenden Exemplare in 
dem östlichen Burggraben gehörten wahrscheinlich zu der in den Burggraben eingestürzten 
Brustmauer. In die Gruppe 3. wurden die gleich- und regelmäßigen Quaderformen eingestuft, 
welche nach deren fertigungstechnologischen Zeichen in weitere Untergruppen zu verteilen 
sind: kannelierte (Gruppe A), mit Pflanzenabdruck gezierte (Gruppe B) und durch die Ziegel-
streichschablone einen Kragen tragende, regelmäßige Quadersteine (Gruppe C). Die mit Spelz 
gemagerten Ziegelsteine (Gruppe 4.) haben wir an der nordwestlichen Seite der Burg, in dem 
noch bestehenden Wandabschnitt gefunden, welche die Spuren einer späteren Umgestaltung 
(Türkenzeit?) sein können. Ihre Oberfläche ist voll mit Pflanzenabdruck, das Gewebe ist wegen 
der ausgebrannten Pflanzenteile recht porös, dadurch auch vom geringen Gewicht. Aus dem 
Fundort kennen wir sowohl Formziegel (Gruppe 5.), als auch zwei mit Omega-Buchstaben 
versehenen Ziegelsteine (Gruppe 6.).

Als Zusammenfassung läßt es sich berichten, daß die Vorbereitung und Ausbrennen der 
Ziegelgrundmateriale mit einigen Ausnahmen auf hohem Niveau erfolgte. Zahlreiche Wahr-
zeichen und Eigenartigkeit lassen sich auf ihnen beobachten, welche auf den Fertigungsprozeß 
hindeuten (Kannelierung, Ziegelstreichschablone, Trockenrisse, usw.). Bei mehreren Ziegel-
gruppen kann man eine Quarzaussonderung beobachten, die einen farbigen, „glasartigen” Be-
lag auf derer Oberfläche bildet.
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