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HaNCZ ErIKa

A SZEGEDI VÁR KERÁMIAANYAGA A TÖRÖK KORBAN

Szegeden a 16. század második felétől bizonyított a többnyire balkáni eredetű török 
polgári lakosság nagy tömegű megjelenése a katonai elemek után. A budai szandzsákhoz 
tartozó szegedi náhije 1553–1554-es török adóösszeírásában az ún. Palánk területén még 
magyar személy- és utcanevek fordulnak elő, és csak 1560-tól kezdve válik jelentőssé a 
török nevek használata.1 A hódítók és a helyi lakosság között általában békés volt a vi-
szony, és a vár többé-kevésbé meg tudta védeni a lakosságot az egriek, majd azt követően 
a füleki és más várak császári adóbehajtóinak túlkapásaival szemben.2

Szeged 1686. október 21-én adta meg magát a visszafoglaló erőknek. A kapitulációs 
szerződés értelmében az a török és balkáni eredetű lakosság, amely nem akart elvonulni, 
polgári lakosként Szegeden maradhatott. Ezzel magyarázható egyes idegen edénytípusok 
és egyes eljárások nem várt intenzív továbbélése. A vár területéről előkerült kerámia-
anyag feldolgozása során azt tapasztaltuk, hogy a török korban a helyi hagyományú és 
egyes balkáni eredetű kerámiafajták az ország más vidékeihez hasonlóan itt is tovább 
éltek, tovább fejlődtek. 

A szegedi vár területén végzett ásatási munkálatokat 1999–2006 között dr. Horváth 
Ferenc, a szegedi Móra Ferenc Múzeum régésze irányította. A vártemplom falainak fel-
tárása során az Árpád-kortól kezdve egészen a legújabb korig terjedő leletanyag került 
elő, mely bőséges török kori leletanyagot is tartalmazott. Ez azért is nagyon fontos, mivel 
a török kori Szeged tárgyi emlékanyaga alig ismert.3

A szegedi vártemplom területéről előkerült leletanyagot az eddigi gyakorlat szerint 
eredet, forma és díszítésmód szerint csoportosítottam.4 Ezek a következők: a török ko-
ri keleti készítésű, balkáni török és helyi utánzású, valamint helyi hagyományú kerá-
mialeletek egyaránt előkerültek.5 A keleti készítésű kerámiafajták a következők: izniki, 
kütahyai és perzsa fajanszedények, valamint kínai porcelánedények. Ezek későbbi eu-
rópai utánzatai is előfordulnak. A hódoltságkori balkáni és a helyi utánzású fazekasság 
emlékei közé tartoznak az ún. bosnyák sütőtálak, a sgraffito díszű, a folyatott mázas, a 
fésűs díszű és az egyszínű vagy kétszínű talpastálak, a mázas talpas poharak és csuprok, 
a mázas korsók, egy mázas gyertyatartó, valamint a redukált égetésű fekete és szürke 

1 Vass Előd: A szegedi náhije 1553–1554. évi török adóösszeírása. Tanulmányok Csongrád megye történe-
téből. VI. (1982) 67–95.

2 A szegedi vár történetéről lásd dr. Horváth Ferenc ezt megelőző tanulmányát.
3 A területről előkerült török kori leletanyag feldolgozásának lehetőségéért az ásatónak, dr. Horváth 

Ferencnek ezúton is köszönetet szeretnék mondani. A szegedi Móra Ferenc Múzeum a közeljövőben 
tervezi a szegedi vár területén előkerült leletek közzétételét egy kiállítás és egy ahhoz kapcsolódó könyv 
keretében, mely utóbbiban előre láthatóan a leletanyag részletes értékelése is meg fog jelenni.

4 A csoportosítás két mű (Soproni olivér: A magyar művészi kerámia születése. A Török Hódoltság ke-
rámiája. Budapest, 1981. és KovácS GyönGyi: Török kerámia Szolnokon. Szolnok, 1984.) csoportosítási 
rendszerén alapul, de szervesen a szegedi anyag sajátosságaira épül.

5 Itt szeretnék köszönetet mondani dr. Kovács Gyöngyinek és dr. Gerelyes Ibolyának a szegedi váranyag 
török kori kerámiájának feldolgozása során nyújtott értékes tanácsaikért és a máig tartó folyamatos segít-
ségükért, valamint az Isztambuli Egyetem Művészettörténet szakán tanító és egyben az izniki kerámia-
égető kemencék ásatását vezető dr. Ara Altun úrnak és dr. Belgin Demirsar Arlı asszonynak az óráikon 
való részvételi és konzultációs lehetőségért.
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korsók és egyéb szürke kerámiafajták. A hódoltságkori helyi hagyományú fazekasság 
emlékei a következők: mázas vagy máz nélküli főzőedények, korsók, kancsók, bögrék, 
poharak, lábasedények, fedők, tálak, tányérok, gyertyatartók, valamint kályhaszemek 
és kályhacsempék.

Keleti kerámia és utánzatok

İzniki és kütahyai fajanszedények

A hódoltságkori lelőhelyeken a többi kerámiatípushoz viszonyítva viszonylag ki-
sebb mennyiségben fordul elő fajansztöredék.6 Ezek döntő többsége izniki készítésű. 
Szegeden viszont a szokatlanul nagy mennyiségű fajanszáru között az izniki készítésű 
darabok mellett kütahyai, sőt, perzsa fajanszáru is kimutatható. Ezeket az edényeket a 
törökök hozták magukkal saját használatra, de Magyarországon széles körben nem nyert 
teret a használatuk.

Kis-Ázsia területén İznik városában a 15. század végén kezdték el gyártani a fehér 
színű, porcelánszerű alapanyagú edénytípust, melyet fajansznak nevezünk. A legkorábbi 
fázisa az ún. „Kütahyai Ábrahám” vagy „kék-fehér” stílusba tartozik.7 Figyelemre méltó, 
hogy Szegeden is előkerült egy ilyen stílusba tartozó töredék. Ez egy tál aljtöredéke, mely 

6 Főleg 17. századi fajansztöredékek kerültek elő, pl. Budán, Esztergomban, Visegrádon és Szolnokon. 
Kevésbé fellelhető viszont Pécsen, Szigetváron és Székesfehérváron. A leggyakoribb tárgytípusok a kö-
vetkezők: tányér, csésze, korsó, palack, illatszeres tégely és tintatartó. 

7 carSwell, John: Iznik Pottery. London, 1998. 28–44. 

1. „Kék-fehér”stílusú izniki fajansztál aljtöredéke
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egy fehér anyagú, csillogó felületű, kívül-belül fehér alapon máz alatti kék festésű, öblé-
ben kék virágmintás, vastag, egyenes töredék (1. kép).8 Nagyfokú hasonlóságot mutat az 
egyik ozorai tál öblének központi mintájával.9 

Az 1540-as években kezdett kibontakozni a „damaszkuszi” vagy „saz” stílus.10 Ebbe 
a stílusba sorolható a legtöbb szegedi oszmán fajansztöredék. A legszebb darab egy kívül 
vastag falú, fehér alapon kobaltkék kontúros sötétkék színű háromszirmú virágdíszbe 
foglalt ún. csintamáni motívummal díszített, belül türkizkék alapon olajzöld levélmintás 
fajansz mélytányér kínai hatást mutató hullámos peremű töredéke (2-3. kép).11  a szintén 
kínai eredetű, de a törökök által is előszeretettel alkalmazott csintamáni motívum igen 
gyakori, az izniki ásatásokon is számos edényen előfordul.12 A magyarországi (pl. esz-
tergomi) töredékeken is gyakori a megjelenése.13

A 16. század második felétől a központilag elrendelt nagyarányú középítkezések 
szükségleteképpen a falicsempék tömeges készítése lett számottevő İznikben, a „rodoszi” 
vagy „négy virágos” stílus keretében.14 Falicsempét ugyan nem sikerült találni, de ebbe 

8 MFM ltsz. 2004.7.1613
9 GerelyeS ibolya (szerk.): Nagy Szulejmán szultán és kora. Kanunî Sultan Süleyman ve Çağı. Budapest, 

1994. 116. kép.
10 alpay paSinli – Saliha balaman: Turkish Tiles and Ceramics. Istanbul, 1991. 69.; GerelyeS 1994. 25–26. 
11 MFM ltsz. 2002.2.6839
12 Oktay aslanapa – ŞErarE yEtkin – ara altun: İznik Çini Fırınları Kazısı II. Dönem. İstanbul, 1989. 

90–91.
13 L. pl. GyönGyi KovácS: Iznik Pottery in Hungarian Archaeological Research. In: Turkish Flowers. Studies 

on Ottoman Art in Hungary. Budapest, 2005. 73/3. kép.
14 oKtay aSlanapa: Turkish Tile and Ceramic Art. Istanbul, 1999. 86–93.; GerelyeS 1994. 25–26. 

2. Damaszkuszi stílusú fajansztányér peremtöredéke
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a stílusba számos tányér- és korsó töredéke sorolható. Az izniki készítésű kerámiákkal 
ellentétben a kütahyai kerámia késői, 17. század végi példányai kerültek elő Szegeden.

Ezek a stílusirányzatok a 16–17. században nemcsak a Magyarországon élő balkáni-
török, hanem a helyi származású művészekre is hatást gyakoroltak. Viszont a magyar-
országi kerámiaművességben csak a török készítésű fajanszárukon jelentek meg ezek a 
stílusok. 

Perzsa fajanszedények

A szegedi váranyag nagy jelentősége, hogy viszonylag sok perzsa fajansztöredék is 
előkerült, melyek nagy többsége kis csészéhez, vagy más néven findzsához tartozott. A 
perzsa fajanszedények a kínai kerámia utánzásaképpen jöttek létre, akár az izniki fa-
jansz. A perzsák valóban utánozták magukat a mintákat is, míg a törökök elszakadtak a 
kínai mintáktól és kialakították a saját motívumkincsüket. 

A perzsa fajanszok jellemzője a viszonylag vékony fal, a fehér alap, a kobaltkék fes-
tés, és a rosszabb minőségűek esetében egy kis irizáló réteg látható az edény felületén. A 
kínai eredetű piros vagy barna mázat nem tudták előállítani, ezért másfajta módszerhez 
folyamodtak. A fehér anyagot ún. bólusz-vörös vagy örményországi vörös színű föld-
festékkel bevonták, majd egy színtelen, vagy fehéres mázzal vonták be, és úgy égették 
ki még egyszer az edényt. A piros vagy barna külső bevonatos edények belső oldalát 
kobaltkék festéssel is elláthatták.15

15 Perzsa fajansszal kapcsolatban szeretném megköszönni dr. Holl Imre segítségét. 

3. Damaszkuszi stílusú fajansztányér peremtöredéke
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A piros bevonat nélküli edényeken a kék festés mindkét oldalon megjelenik: virágos 
vékony indák, növényi motívumok figyelhetők meg rajtuk (4. kép).16 A kobaltkék színt a 
perzsa lelőhelyekről előkerült, a kínaitól némileg eltérő színű festékkel pótolták. Az ecset-
vonások lehetnek elnagyoltak, de szépen festett edények is előfordulnak. A motívumkincs 
nagyban a kínai minták utánzása, és az aljukon a hitelesítő jegy helyett gyakran valami-
lyen mintát vagy egy elnagyolt foltot festettek az edény aljának külső felületére.

Kínai porcelánedények

Az Oszmán Birodalomban csak a 16–17. század fordulóján kezdett nagyobb tömegben 
elterjedni a kínai porcelán. Magyarországon a kínai kerámia szélesebb körű megjelenése 
százéves fáziskéséssel, a 17. század elején indult el. Ezek a Ming-dinasztia (1368–1644), 
majd azt követően a Ch’ing-dinasztia (1644–1912) korában készültek.17 

A szegedi anyagban talált négy kínai porcelánedényhez tartozó töredék a török fa-
jansznál tartósabb anyagú, tömör fehér anyagú, fehér alapon kobaltkék színű finom 
ecsetvonásokkal festett mintájú csésze- és tányértöredék. Ezek a 17. század közepétől 
datálható jó minőségű csészetöredékek kizárólag máz alatti festésű kék színű növényi 
motívumokkal díszítettek. Az egyik töredék egy rendkívül vékony falú porceláncsésze. 

16 MFM ltsz. 2004.7.816.
17 A kínai kerámiáról l.: ayŞE ÜçOk: Chinese Treasures in İstanbul. İstanbul, 2001.; carSwell, John: Chinese 

Ceramics in the Sadberk Hanım Museum. Istanbul, 1995.

4. Perzsa fajanszcsésze
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Érdekessége, hogy kívül összefüggő sötétbarna mázas. Belső felületén fehér alapon két 
csúcsos és két félkör alakú szirmos virágkeretbe foglalt öt összetett leveles ág által kör-
bevett hatszirmú virágdíszes, és az egész mintát jobbról és valószínűleg balról egy-egy 
ágas, leveles kerek közepű kilenc ovális szirmos virág kíséri, a perem alatt közvetlenül 
két vízszintesen körbefutó kék csík található (5-6. kép).18

A szegedi vártemplom területén talált anyagban a kínai kerámia és az izniki fajansz 
késői, 17. század végétől – 18. század elejétől gyártott európai utánzatai is előfordulnak 
kis mennyiségben.

A török kori balkáni és helyi utánzású fazekasság emlékei

Ún. bosnyák sütőtálak
 
A szegedi anyagban a 16–17. századi ún. bosnyák lapos sütőtálak alj-, oldal- és perem-

töredékei segítségével 35 tálat sikerült azonosítani. Ezek korongolás nélkül készültek, 
fehér színű zúzott durva kaviccsal soványítottak, vastag falúak, repedezett, de néha elsi-
mított felületűek, közepesen égetettek, barna vagy vöröses anyagúak, kívül barna vagy 
szürke színűek. Kívül koromnyomosak. A peremek egyenesen levágottak, esetleg meg-
vastagodóak vagy befelé kicsit beugróak, a peremmagasság kb. 7 cm, aljuk egyenes.19

18 mFm ltsz. 2002.2.2822
19 Ezek párhuzamai a hódoltsági területeken máshol is felbukkannak, pl. Szolnokon is jelentős mennyiségű 

töredék, sőt Egerben a Földbástya feltárásánál egy kiegészíthető példány is előkerült, l.: KovácS 1984. 
42–43. Még Budán is találtak töredékeket, pl. tóth aniKó: Török kori leletegyüttes a budavári Királyi 
Palota előterében. In: A hódoltság régészeti kutatása, ed. GerelyeS ibolya – KovácS GyönGyi. 2002. 261-
263. A bosnyákoknak tulajdonított kerámiafajta tehát nemcsak az ország déli részeire korlátozódik.

5. Kínai porceláncsésze peremtöredéke
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Talpastálak és lapos tálak

A talpastálat mint formát a törökök a bizánciaktól vették át.20 Magyarországon nem 
vert gyökeret ez a kerámiatípus a későbbiek folyamán. A 16–17. században nagyon gya-
kori az előfordulása, de jelenléte csak azokban a várakban vagy helységekben mutatható 
ki, melyekben török helyőrség állomásozott.21 Azokon a helyeken számolhatunk későbbi 
képviselettel, ahol a törökök kiűzése után is maradt számottevő lakosság, pl. Egerben 
és szegeden. 

A szegedi vártemplom területén talált 166 talpastálhoz tartozó töredék közül az egy-
színű mázzal fedett talpastálak alkotják az anyag döntő többségét (130 db), bár a sgraffito 
díszes (18 db) és a folyatott mázas (15 db) töredékek is képviselve vannak. Külső részü-
kön fésűs dísz is előfordul (3 db).

A talpastálakon a bekarcolt sgraffito dísz foltos mázzal párosul, mely a magyarorszá-
gi példányok esetében követi a karcolt dísz kontúrjait, és azok hangsúlyozására szolgál. 
Nemcsak a formánál, hanem a technikánál is kimutatható az a törekvés, hogy a fémedé-
nyek díszítését utánozzák. A szegedi vártemplom területén végzett ásatás anyagában ta-
lált aljtöredékeken látszik a gyűrűs talp maradványa, de számos perem- és oldaltöredék is 
valószínűleg talpastál része lehetett (7. kép).22 A töredékek zöme gyorskorongon készült, 
halvány vörös anyagú, homokkal soványított, és az alacsony gyűrűs talpú, vastag falú, 

20 A bizánci talpastálakról l.: dark, kEn: Byzantine Pottery. Charleston, 2001.
21 GerelyeS ibolya: Adatok a sgrafitto-díszes török kerámia keltezéséhez. Keletkutatás, 1986. 69.
22 MFM ltsz. 2004.7.169.

6. Kínai porceláncsésze peremtöredéke
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gömbösen szélesedő testű, egyenes peremű típusba tartozik. Külső felületük máz nélküli, 
de fehér engobe-festés vagy mázfoltok is előfordulnak rajtuk. Zöld és sárga alapon a tál 
öblében zöld és barna színű absztrakt karcolt és mázfoltos díszítésűek. Érdekes, hogy 
kaviccsal soványított, vagy gyengébb égetésű, háromszínű törésfelületű, belül szürke 
anyagból is előfordulnak, melyek talán helyi utánzatok lehetnek, mivel a helyi máz nél-
küli anyag nagy része is ilyen anyagú. A magyarországi leletanyagban ritka előfordulású, 
mindkét oldalán sgraffito díszes talpastál is képviselve volt egy példával, melynek ívsoros 
díszítése van. Az ívsoros díszítés gyakori előfordulása a szegedi anyagban nem egyedül-
álló: a magyarországi és balkáni példák mellett az anatóliai (pl. az izniki római színház 
ásatásakor előkerült oszmán-török anyagban lévő) példányokon is sűrűn előfordul.23

A szegedi vártemplom területéről előkerült anyagban található folyatott mázas tal-
pastál-töredék belső máza zöld alapon sötétbarna vagy fekete szabálytalanul folyatott 
csíkos (8. kép),24 barna alapon sárga foltos, sárga alapon zöld és középbarna csíkos. A 
fésűs dísz a szegedi anyagban csak néhány talpastál külső oldalán található. A szegedi 
anyagban a leggyakoribb az egyszínű talpastál, mely általában gyakran előfordul a ma-
gyarországi leletanyagban, általában zöld, sárga és barna mázzal. Egy zöld belső mázas 
talpastálat hét darabból sikerült teljes egészében összeállítani.25

Érdekes módon a 2004. évi ásatás anyagában az egy- vagy kétszínű belső felületű, kö-
zepesen égetett, háromszínű törésfelületű, belül szürke színű, sőt, teljesen szürke anyagú 
rosszul égetett példányok sem ritkák. Ezek mind vastag falúak, akárcsak a jól égetett 
töredékek. Ezek egy része kavicsos soványítással párosul, és magyar mesterek utánzatai 
lehetnek. A helyi készítésre viszont nem találtunk semmilyen bizonyítékot: fazekas ke-
mence, égető háromláb és rontott edények eddig még nem kerültek elő. Egy talpastál bel-
ső oldalán volt csak felfedezhető az égető háromlábtól származó három pont (9. kép).26

23 nurŞEn Özkul Findik: İznik Roma Tiyatrosu Kazı Buluntuları (1980–1995) Arasındaki Osmanlı 
Seramikleri. Ankara, 2001. 94–95. 87 és 90. fotó.

24 MFM ltsz. 2004.7.631.
25 mFm ltsz. 2002.2.8412.
26 MFM ltsz. 2004.7.80.9

7. Sgraffito díszes tál peremtöredéke
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A kétszínű mázas töredékek esetében a két szín éles töréssel különválik, vagy pedig 
egymásba folyik. Az edények külső oldalán gyakran fehér, ritkábban pedig vörösesbar-
na, barna és szürke engobe-os sáv, vagy nagyobb festett felület, illetve barna, zöld vagy 
sárga színű mázpötty is előfordul. A peremen, vagy a bordákban és vastagabb részeken 
sötétebb barna vagy fekete csíkok is megfigyelhetők, és a peremen vagy a külső oldal 
felső részén a belső máztól eltérő színű mázcsík is előfordul. 

Egyéb mázas kerámia

A 16–17. századi szegedi emlékanyagban viszonylag kevés a poharak, a kis csuprok 
és csészék száma, akár a magyar, akár a balkáni hagyományú anyagot vizsgáljuk.27 

Az anyagban volt egy mázas gyűrűstalpú pohár és két mázas szélesebb testű és szájú, 
gömbös testű csupor is. A 13 korsó alakilag kétfajta korsótípushoz tartozott: többségük a 
magas, keskeny, kiöntőcsöves, keskeny szájú típusba, és egy töredékes korsó az alacsony, 
széles, gömbös testű, széles szájú típusba tartozik. Kívül-belül eltérő mázas korsók da-
rabjai is előkerültek. Előkerült egy mázas gyertyatartó töredéke is, mely kívül középzöld 
mázas, alul egy sorba rendezett függőleges bevagdalásokkal díszített kihajló gyűrűstal-
pú, szűkülő nyakú.

27 A 17–18. századtól kezdve viszont megnőtt ezeknek az edénytípusoknak a száma, de ezeket főleg a ma-
gyar mesterek munkájának tulajdoníthatjuk.

8. Folyatott mázas tál töredékei
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A szegedi anyagban kályhástermékek is előfordultak. A törökök körében eredetileg 
nem volt használatos a szemeskályha, az csak a 19. században terjedt el nyugat-európai 
és orosz hatásra. Előtte ugyanis a falba süllyesztett odzsak és a parázstartó mangal volt 
divatban.28 A szemeskályhák a délszlávokhoz köthetők. A szegedi vártemplom területén 
végzett ásatás anyagában számos balkáni-török készítésű zöld mázas kályhaszem pe-
rem-, oldal- és aljtöredékét találták meg. A kályhacsempe-töredékek zöld mázas, homok-
kal soványított, jól égetett és vörös vagy barna anyagúak. Az anyaguk még török, de a 
mintáik már a helyi sajátosságokat is tükrözhetik.

Fekete kerámia

A redukált égetésű fekete vagy szürke színű kerámiatípus a 16. századtól kezdve szé-
les körben használttá vált a helyi lakosság körében, és fejlődése a mai napig követhető 
Magyarországon. A török korban Szegeden a leletanyag alapján leginkább korsók ké-
szültek ilyen technikával, bár elvétve más edénytípusok (pl. gyertyatartó, fedő, tál) is 
képviselve vannak.29

28 sabján tibOr – Végh andrás: Török kori lakóház és kályhák maradványai a budai Vízivárosból. In: 
GerelyeS ibolya – KovácS GyönGyi (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. Budapest, 2002. 287.

29 A magyarországi emlékanyagban előforduló török kori fekete korsótípusokat Soproni Olivér gyűjtötte 
össze, de a fekete kerámia más formai megjelenéséről nem írt. Soproni 1981. 17–33. Szabadfalvi József is 
foglalkozott a magyarországi fekete kerámiával. szabadFalVi józsEF: Die Schwarze Keramik in Ungarn 
und ihre osteuropäische Beziehungen. Acta Ethnographie Hungariae 7. (1958) és uő: A magyar feketeke-
rámia. Budapest, 1986. Tomka Gábor a borsodi végvárak anyagát ismertette. tomKa Gábor: Findzsák, pi-
pák, szürke korsók. Borsodi végvárak kerámialeleteinek török kapcsolatai. In: GerelyeS ibolya – KovácS 
GyönGyi (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. Budapest, 2002. 299–308.

9. Égető háromláb nyoma egy talpastál öblében
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A 110 darab szürke korsó töredékei között a kiöntőcsöves és kiöntőcső nélküli példá-
nyok egyaránt előfordulnak. A magyar fazekasok is hamar eltanulták a fekete kerámia 
készítését, magukat a formákat is átvették, melyek esetleg arányaikban térnek el, és anya-
guk, valamint kidolgozásuk rosszabb minőségű. 

A díszítetlen töredékek voltak túlsúlyban az anyagon belül. A díszítés szempontjá-
ból leggyakoribb a fényezés és a besimított dísz. Előfordul a rádli minta, a bordás dísz 
és a bekarcolt dísz is. A fülek szélesek és nyomottak, vagy keskenyebbek és vastagok, 
ovális vagy piskóta átmetszetűek, és voltak közöttük teljesen vagy nem teljesen átfúrt 
példányok. Gyakran a fülek külső felén középen hosszában erőteljes benyomás található. 
Számos esetben szűrőbetétet, vagy annak nyomát is sikerült megfigyelni. A kiöntőcsö-
vek kerek átmetszetűek, egyikük a vége felé egyenletesen szűkül. A nyaktöredékek egy 
része többszörösen hornyolt.30

A török kori helyi hagyományú fazekasság emlékei

A török kori lelőhelyek kerámiaanyagának publikálása csak a legújabb időkben gyor-
sult fel. Szerencsére mára már mind a hódoltsági területeken, mind azon kívül rendelke-
zünk némi összehasonlító anyaggal a török kori lelőhelyek anyagának feldolgozásához.31 
A szegedi vár területének kerámialeletei beleillenek a hódoltsági területek településein 
találtak sorába.

Főzőedények

A 16. századra a késő középkori technológia és formakincs helyett már a népi kerá-
mia felé mutató eljárások és formák figyelhetők meg.32 A szegedi vártemplom területéről 
származó ásatási anyagban a máz nélküli töredékek feltűnő többsége jellemző, ezt köve-
tik a belső mázas, külső felületén díszítetlen töredékek. A díszítés szempontjából a külső 
festés és a belső mázazás volt nagyon elterjedt. A belső mázas, kívül festett fazekak 
száma viszont kevés volt. A belső máz nélküli, kívül festett fazekak száma is kevés volt. 
Ezeken kívül a belső mázas és máz nélküli típusokon egyaránt előfordult a külső felüle-
ten megjelenő bekarcolt díszítés és a bordás dísz. Néhány belső mázas, kívül bekarcolt és 
belső máz nélküli, kívül bekarcolt fazéktöredék is előkerült. Belső mázas kívül bordás és 
belső máz nélküli, kívül bordás fazéktöredék volt a leletanyagban.33

30 A formák és a díszítőeljárások nagyon hasonlóak a szolnoki korsótöredékekhez l.: KovácS 1984. 38–42.
31 A helyi anyag feldolgozására l. pl. KovácS GyönGyi: 16th–18th Century Hungarian Pottery Types. 

Antaeus, 19–20. (1990–1991) 169–180., 351–361.; hatházi gábOr – kOVács gyÖngyi: A váli gótikus temp-
lomtorony. Adatok Vál 14–17. századi történetéhez. Székesfehérvár, 1996.; kOzák kárOly: A sümegi és a 
szigligeti vár XVII. század végi kerámiája. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 5. (1966) 81–89.; 
lázár sarOlta: Az egri vár törökkori magyar cserépedényei. Agria, 22. (1986) 35–65.; lÜkő gábOr: A 
debreceni fazekasipar emlékei a XVI–XVII. századból. Déri Múzeum Évkönyve, 1939–1940. 159–164.; 
pusztai tibOr: Kora újkori kerámia az egri ferences templom területéről. I. A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve, 37. (1999) 471–487.

32 A helyi edénytípusok formai megnevezései a néprajzi és újabban a régészeti szakirodalomban követett 
módon a következő munkán alapulnak: igaz Mária – krEsz Mária: A népi cserépedények szaktermino-
lógiája. Néprajzi Értesítő, 47. (1965) 87–132.

33 Ezek a formák és minták kisebb-nagyobb mértékben eltérő arányban, de a legtöbb hódoltságkori helyi 
emlékanyagban előfordulnak, így pl. Hódmezővásárhelyen is, l.: laJKó orSolya: A hódmezővásárhely–
ótemplomi kerámiaegyüttes középkori és néprajzi kapcsolatai. In: GerelyeS ibolya – KovácS GyönGyi 
(szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. Budapest, 2002. 309–316.
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A fazekak teste gömbös, csak egyetlen virágcserép alakú töredéket találtam. Belső 
oldalukon gyakran megjelenik a zöld máz, de barna, sárga és sárgásbarna mázas, illetve 
máz nélküli töredékek is előfordulnak. A külső felületükön megjelenő festés barna, piros 
és vörös sávos, vagy egyszerűen csak vörös festéknyomos, egy töredék alja fölött pedig 
két cm-re narancssárga színű festett csík húzódik. A bekarcolt dísz közé a többszörös 
hullámvonal és a körbefutó vonaldísz sorolható, a bordadísz közé pedig a hason végighú-
zódó borda, illetve az enyhén bordázott test. Aljuk kivétel nélkül egyenesen levágott.

Folyadéktároló és asztali edények

A szegedi anyagban található töredékek között a máz nélküli töredékek vannak túl-
súlyban. A máz nélküli korsók többsége közepes égetésű, vörös anyagú, szürke törésfe-
lületű, de jól égetett egynemű vörös anyagú töredékek is vannak közöttük. A nyakból 
induló függőleges szalagfülek egy része átfúrt, ovális vagy középen benyomott piskóta 
átmetszetű, és sok esetben körömbenyomással díszített.  Előfordult a szűrőbetétes lóhere- 
vagy szirom alakú száj. Több szűrőbetétes töredéket, vagy annak a helyét is meg figyel-
tünk. Ezek kerek átmetszetű kiöntőcsővel párosulnak, és egy támasztófüles példányt is 
találtunk közöttük. A korsók teste általában díszítetlen, de néhány esetben díszítésükre 
főleg a nyaki részen a rádli minta, a bekarcolt hullámvonalak, a függönyminta, valamint 
ezek kombinációja jellemző, és külső felületükön a fehér engobe is megjelenhet.

Ezután következnek a belső mázas, kívül díszítetlen töredékek, de előfordulnak a kí-
vül mázas és a belső mázas, kívül festett edények is, ez utóbbiak közül vannak bekarcolt 
díszűek is. Néhány töredék képviseli a kívül-belül mázas, belül máz nélküli, kívül festett, 
belül mázas, kívül ujjbenyomásos rátett díszes és a belül máz nélküli, kívül körömbe-
nyomásos díszű edénycsoportot is. A mázas korsók nyaka szűk, belső oldalukon gyakran 
megjelenik a világos- és sötétzöld, a világos- és sötétbarna, a sárgásbarna, a citrom- és 
okkersárga belső máz, illetve kívül mázas, kívül-belül mázas és máz nélküli töredékek 
is előfordulnak. A külső felületükön megjelenő piros és barna sávos festés mellett bekar-
colt vagy beböködött minta, valamint az ujjbenyomásos rátett dísz is előfordul. Egy zöld 
mázas kiöntőcső is előkerült, mely kúpos alakú. Aljuk kivétel nélkül egyenesen levágott. 
Anyaguk fehér, halványsárga, világos piros, piros és vörös színű.

A szegedi anyagban a 16–17. századra datált kis asztali edények is voltak: bögrék, po-
harak, korsók. A 17. század végétől kis mennyiségben a szegedi anyagban is megjelentek 
az anabaptista habán kézművesek ónmázas fajanszárui is.34

Lábasedények

A szegedi vártemplom területén talált 41, edényhez tartozó lábasedény-töredék 
esetében a meghatározható színű töredékek közül a zöld színű mázazás a leggyakoribb, 
azt követően kicsit lemaradva a barna színű mázazás áll.35

34 Habán korsó vagy kancsó, bokály- és táltöredékek kis számban ugyan, de képviselve vannak a szegedi 
váranyagban. A töredékek mintája (főként virág- és levélmotívumok) és színvilága (fehér alapon kék, 
világoszöld, lila és narancssárga) majdnem teljes egészében megegyezik a Katona Imre összefoglaló 
művében bemutatott 17. századi edényekkel. Katona imre: Habán művészeti emlékek Magyarországon.  
Budapest, 1984.

35 A lábasedények ilyen nagy számban nem mindenhol fordulnak elő, pl. a füzéri vár területén csak egyetlen 
edényláb került elő. siMOn zOltán: A füzéri vár a 16–17. században. Miskolc, 2000. 136–137. De a legtöbb 
török kori lelőhelyen már a 16. századtól kimutatható a jelenlétük.
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A lábasedények lába zömök, vastag és rövid, vagy nyúlánk és keskeny későbbi típus, 
alakja kifelé hajló, lefelé szűkülő, szarv alakú, és máz nélküli. Néha a felső részén kerek 
átmetszetű átfúrás is található, vagy a lábak kezdeténél beböködött lyukak vannak, il-
letve egy esetben a láb felső végén ujjbenyomásokkal, belső oldalán fordított háromszög 
alakú bemélyített résszel díszített. Általában a láb indításánál egy-egy ujjbenyomás van, 
de előfordult olyan töredék is, ahol két-két ujjbenyomás található. Egy lábtöredéken piros 
festés nyoma látható. Néha apró kaviccsal soványítottak.

Az egyik edény oldalán elhelyezkedő fogófülek átmetszete kerek, belseje üreges, és 
két példány esetében a közepén kiszélesedik, vége felé keskenyedik, és kis gombban vég-
ződik. Találtunk hagyma alakú végű, két bekarcolt vonallal díszített edényfogót is. Egy 
másik fogófülön keresztben borda fut végig. A tál peremrésze kihajló, vagy kihajló és 
aláhajtott. Egy esetben a láb felett az edény oldalát körbefutó bekarcolt vonalak díszítik. 
A külső felületen észlelt koromfoltok nagyon gyakoriak (10. kép).36

Tálak, tányérok

A magyar fazekasok a 16–17. században többnyire felálló galléros peremű virágos 
díszítésű ólommázas mélytálakat készítettek. A típus a 16. század végétől terjedt el, de a 
függesztőfül csak a következő évszázadban jelent meg rajtuk. Vörös anyagból készültek, 

36 MFM ltsz. 2004.7.1604.

10. Lábasedény
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melyet belül fehér mázzal vontak be, és többszínű írókával felvitt díszítés található rajtuk. 
Mintájuk többnyire zöld és vörös színű, melyet sötétbarna vonalak kereteznek úgy, hogy 
a minta túl is mehet az egyenes vagy hullámvonalas kereten, ill. nem mindig tölti ki azt. 
Külső máz is megjelenhet rajtuk. A magyarországi helyi készítésű 16–17. századi tálakon 
az itáliai kerámia- és textilművesség motívumai jelennek meg. A tálak díszítésében éle-
sen elkülönül a perem és a tálak öblének díszítése, a kettő két önálló, és mégis valamilyen 
módon egymáshoz illő kompozícióként jelenik meg.37

A szegedi vártemplom területén talált lapos- és mélytálak vagy tányérok belül, vagy 
kívül-belül mázasak, és a peremen, illetve a tál öblében változatos minták fordulnak 
elő, pl. hullámvonal-kötegek, csíkok, pöttyök, növényi ornamentika. A tálak és tányérok 
gyorskorongon készültek, homokkal és néha kaviccsal soványítottak, belül (és egy részük 
a külső felületének egy részén is) mázasak. Anyaguk téglavörös, barnásvörös, barna, 
sárgásfehér és fehér. A peremük lehet egyenesen levágott, elkeskenyedő, kihajló, kissé 
behúzott, rátett vagy ráhajtott mintás és csipkézett.  Az aljuk egyenesen levágott. Külső 
felületükön hármas bordadísz is előfordult, illetve egy tál négyzetes áttörésű volt.38

Gyertyatartók

A vártemplom területén folytatott ásatás anyagában öt gyertyatartó töredéke ismer-
hető fel. Ezek közül az egyik egy török mázas, egy másik a jól égetett szürke anyagú 
balkáni török anyag közé tartozik. A többi rosszul égetett töredék már teljesen helyi 
előképű. Ezek közül az első egy piros anyagú talptöredék, a másik kettő pedig szürkés 
színű, bordázott testű töredék, ezek közül az egyik fülindítása jól látszik.

 
Kályhaszemek, kályhacsempék

A kora újkori magyar mázas és máz nélküli kályhacsempék készítési módjukat te-
kintve a középkori magyar kályhacsempék folytatásainak tekinthetők, reneszánsz min-
ták használatával. A kályhacsempék formái leegyszerűsödtek: zárt előlapú négyzetes 
csempék, párkány- és oromcsempék készültek. A tömeges termelés során a korszak a 
cserépkályhák reneszánszának tekinthető, de a korszak végére az Alföldön visszaszorult 
a használata.39

A helyi készítésű kályhaszemekre a fehér anyag és a zöld máz a jellemző. A szegedi 
anyagban voltak olyan kora újkori máz nélküli kályhacsempék és kályhaszemek, melyek 
a korábbi időszakok stílusjegyeit mutatják. Ezek a továbbélő darabok alkotják az anyag 
többségét. Színük többnyire vörös, ritkább esetben fehér, alakjuk négyzetes, bögre, pohár 
és hagyma alakú volt. Fehér anyagú, zöld mázas kályhaszemek (belül zöld mázas, bordás 
peremű, fehér anyagú és kívül zöld mázas) is előfordultak a leletanyagban.

A kályhacsempék közül a máz nélküli kályhacsempék között volt piros anyagú, ujjbe-
nyomásokkal díszített, hátlapjukon kiemelkedéssel ellátott kályhacsempe és barna anya-
gú, alján mély árokkal ellátott kályhacsempe is. A korszakba fehér anyagú zöld mázas 
kályhacsempék is sorolhatók.

37 A tálak mintáinak részletes elemzését l.: Soproni 1981. 125–187.
38 Hasonló tálak országszerte, pl. a 17. századi miskolci anyagban is előfordulnak. Vida gabriElla: A mis-

kolci fazekasság a 16–19. században. Miskolc, 1999. 16–37.
39 KovácS GyönGyi – tomKa Gábor: A török hódoltság kora. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 

2003. 411.
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A török kori kerámia továbbélésének kérdése a szegedi leletanyag kapcsán

A török fajanszedények a 16–17. század után is nagy hatást gyakoroltak nemcsak 
Magyarország, de Európa későbbi kerámiaművességére is, viszont ezek nem török kori 
hagyományok folytatásaként, hanem egy későbbi tudatos kelet felé fordulás eredményei-
nek tekinthetők. Ezt bizonyítják a Szegeden talált fajansz-utánzatok is. A 19. század végén 
a művészetek terén egy ún. orientalizáló divatirányzat bontakozott ki. Franciaországban 
és Angliában az ipari kerámiagyártásban megpróbálták megfejteni a készítés titkát és 
elkezdték utánozni a keleti fajanszedények formáit. Magyarországon a Zsolnay-gyár kép-
viselte ezt az irányzatot.40 

Egyes balkáni-török eljárások, mint pl. a folyatott mázas eljárás a későbbi helyi ké-
szítésű kerámiatípusokon is megjelent.41 A balkáni-török redukált égetésű kerámiafajta 
pedig teljesen meghonosodott a magyar kerámiaművészetben, egyes helyi jellemzői ala-
kultak ki, melyek egy része mind a mai napig él.

A helyi hagyományú edények használata is tovább folytatódott az újkor derekán, így 
a belső mázas, valamint a festett és bekarcolt díszű fazekak és folyadéktároló edények, 
valamint az írókás díszítésű egyenes aljú lapos- és mélytálak is a hagyományok szel-
lemében fejlődtek tovább. A szegedi anyagban a lábasedények használata egészen a 19. 
századig kimutatható, és habár anyaguk és kidolgozásuk finomodott, formája nemigen 
változott az évszázadok során.

Az egyes edénytípusok csoportosítása:

40 GerelyeS ibolya – KovácS orSolya: Egy ismeretlen orientalista. Zsolnay Miklós keleti kerámiagyűjtemé-
nye. Budapest, 1999.

41 dOManOVszky, gyÖrgy: Hungarian Pottery. Budapest, 1965. 27. kép: folyatott mázas ikeredény a késői 19. 
századból. A szegedi anyagból késői folyatott mázas tál- és tányértöredékek kerültek elő.

Főző- és sütőedények
Helyi és balkáni hagyományú fazék
Ún. bosnyák sütőtál
Balkáni sütőharang
Helyi készítésű lábasedény

Nagyméretű asztali- és tárolóedények
Sgraffito talpastál
Folyatott mázas talpastál
Fésűs díszű talpastál
Egyszínű talpastál
Egyenes aljú tál
Szürke tál vagy tárolóedény
Helyi írókázott tál/tányér

Egyéb
Fedő
Gyertyatartó
Pipa
Kályhaszem
Kályhacsempe

Folyadéktároló edények
Török mázas korsó
Fekete/szürke korsó
Helyi és balkáni mázas és máz nélküli korsó

Kisméretű asztali edények
İzniki fajanszkorsó
İzniki tányér
Kütahyai csésze
Kütahyai palack
Perzsa csésze
Mázas talpas pohár
Mázas csupor
Helyi egyenes aljú pohár
Helyi bögre
Helyi kis korsó
Kínai porceláncsésze
Európai utánzat



46 Hancz Erika

A mázas és a szürke kerámia százalékos megoszlásai:


