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Bevezetés
Az alábbiakban a 2005-ben megvédett szakdolgozatomnak a középkori Magyarország területéről előkerült téglaégető kemencéit bemutató – részben átdolgozott – fejezetét adom közre.
A tanulmányban szerepel a téma kutatástörténete, valamint egy katalógusrész is. Szakdolgozatom
további fejezetei már korábban megjelentek nyomtatásban (Jakab 2005., Jakab 2007., Jakab 2008.),
de a – véleményem szerint – legfontosabb részei csak most kerülnek közlésre. Az eltelt időszakban
néhány új eredmény és publikáció jelent meg a témával kapcsolatban, amelyeket igyekeztem beépíteni a dolgozatba.1 Gyűjtésem során a teljességre törekedtem, ennek ellenére akadhat olyan lelőhely,
amelyről nincs tudomásom.2

Kutatástörténet
Mielőtt részletesen bemutatnám és elemezném a történeti Magyarország területén előkerült
Árpád- és késő középkori téglaégető kemencéket, szükségesnek látom a témával kapcsolatos eddigi
kutatási eredmények bemutatását a kemencék rövid ismertetésével együtt.3
Az első ismert – korszakunkba tartozó – kemence Csongrád–Várháton került elő még 1855ben, amikor is a Tisza árvize egy boltozott üreget mosott ki a környezetéből kiemelkedő domb olda
lából (Tari 1979. 199., Lőrinczy 1989/90. 159.). Ennek feltárása és felmérése természetesen nem
történt meg, csakúgy, mint azé az 1903-ban megtalált kemencéé sem, amelyet tanyasi iskola építése
során találtak ugyanennek a dombhátnak a tetején (Tari 1979. 202., Lőrinczy 1989/90. 161.). Szőlő alá forgatáskor került elő a harmadik kemence. Ezt már Csallány Gábor, a Csongrád vármegyei
múzeum igazgatója feltárta, majd lefényképezése után visszatemettette (Lőrinczy 1989/90. 161. és
4. jegyzet). A lelőhelyen a negyedik kemencére 1936-ban bukkantak rá a Csongrád és Csépa között
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 unkámban külön fejezetben mutatom be azokat a kemencéket, melyek ezidáig publikálatlanok voltak, míg a már nyomtaM
tásban megjelentek legfontosabb jellemzőit – az újakéval együtt – a Katalógus részben adom közre.
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a gyűjtésem során az általuk ásott és részleteiben publikálatlan téglaégető kemencék dokumentációját a rendelkezésemre bocsátottak! Így Horváth Istvánnak a bajnai, Kárpáti Zoltánnak az óbudai,
M. Nepper Ibolyának és Szabó Lászlónak a hajdúszoboszlói, Szilágyi Krisztián Antalnak a debreceni, Ács Zsófiának a paksi adatokért tartozom köszönettel. A szakdolgozat témavezetője Laszlovszky József, konzulense Lőrinczy Gábor volt. Külön
köszönet illeti Samu Leventét és főleg Kulcsár Valériát, akik a szakdolgozat kéziratát átolvasták, s hasznos tanácsaikkal segítették munkámat. A táblák és a térkép elkészítéséért ifj. Toldi Zoltánnak tartozom köszönettel.
A kutatástörténet bemutatásához jelentős mértékben felhasználtam Lőrinczy Gábor egy korábbi tanulmányát (Lőrinczy
1989/90.).
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épülő műút munkálatai során. Ezt szintén Csallány Gábor tárta fel és fotózta le, a kemence pedig
az építkezés folytatásakor megsemmisült (Lőrinczy 1989/90. 162. és 5. jegyzet). A feltárt objektumokat Csallány Gábor középkori fűtőalkalmatosságként határozta meg. Ezt a véleményét az üvegnegatívokat tartalmazó borítékokra írta rá. A fényképeken kívül más dokumentációt nem készített
(Lőrinczy 1989/90. 162. és 6. jegyzet). Zalotai Elemér – aki Csallány beosztottja volt – szerint azért
nem készült rajz és felmérés a kibontott objektumokról, mert az igazgató jelentéktelennek, illetve
török korinak vélte a feltárt építményeket (Tari 1979. 199.). Csallány csak később változtatta meg
a véleményét a kérdéssel kapcsolatban. Az objektumról végül mégis maradt egy rajz, amelyet Tari
László és Palásti Pál emlékezetből készített, mivel a kemencét a felmérés tervezett időpontjára már
széthordták. A rajz hitelességét nagymértékben növeli az a tény, hogy a kibontott kemencét mindketten látták, valamint az, hogy Tari még az ásatás elején le is fényképezte (Tari 1979. 199.). A lelőhelyen 1959-ben Csallány Dezső és Párducz Mihály végzett egynapos próbaásatást az iskolával szemben lévő tanyaudvaron, ez azonban mindössze egy darab szarmata cserepet eredményezett, s mint
Csallány írja: „… a sikertelenség és az eredmény bizonytalansága miatt további kiadásokba nem
bocsátkoztunk.” (Csallány 1959. 28.) A már korábban feltárt objektumok funkciójáról eltérő vélemények alakultak ki. Mint láttuk Csallány Gábor kis kitérők után középkori fűtőépítményként határozta meg a kemencéket, s hasonlóképpen vélekedett Párducz Mihály is (Lőrinczy 1989/90. 162. és
7. jegyzet). Másként közelített a kérdéshez Csallány Dezső, aki szerint a: „...fürdő melegítőkamrájának látszó objektum jelenlétét a Tiszavidék ilyen elhagyatott helyén semmi sem indokolja, és semmiféle nyoma sincs annak, hogy Onegesios hun fővezér fürdőépítkezése óta ezen a tájon bárki épített
volna ilyet.” (Csallány 1959. 28.) Hasonló módon gondolkodott Tari László is, ő azonban a feltárt
kemencéket Attila palotáinak fűtésével hozta kapcsolatba (Tari 1979. 213–214.).
A lelőhelyen Nagy Katalin végzett leletmentést. Beszámolóját röviden idézi Tari László
(Tari 1979. 202.), s megjelent róla egy rövid jelentés a Régészeti Füzetekben is. Ebben az ásató valószínűsíti, hogy egy török kori fürdőépítmény nyomaira bukkant, amelynek megtalálta a tűzterét és
a hozzá tartozó csatornákat (Nagy 1965.). Valójában ez az 1936-ban és 1987-ben megkutatott kemence részlete volt.4
Téglaégető kemencéket nem csak Csongrádon találtak a század első felében. Implom József
Gyula–Szeregyházán 1933-ban egy Árpád-kori templomot és temetőt ásatott, s itt talált egy kisebb
és egy nagyobb téglaégető kemencét, melyeket fel is tárt. A két kemence – úgy tűnik – két időszakban működött: a XII. és a XIII. században (Lőrinczy 1989/90. 174., 28. jegyzet).
Zala megyében, Pókaszepetken dokumentált egy kemencét Vándor László 1974-ben. A leletmentés során egy nagyméretű, félig földbe ásott, osztott tűzterű, rostéllyal ellátott, épített kemence került elő. A feltáró véleménye szerint az előkerült mészkőrögök, valamint a téglatörmelék alapján mész- és téglaégetésre egyaránt használták. Korát a cserepek perem formái alapján a XIII. századra datálta (Vándor 1981. 73–76.).
A következő középkori téglaégető kemencéről szóló híradás a Régészeti Füzetekben látott
napvilágot Horváth István és H. Kelemen Márta tollából. A Komárom-Esztergom megyei Bajnán–
Paperdőn, a Bem József utca 5. számú ház előtt előkerült kemencét az úttest szélén ásott csatornaárokkal vágták át. Feltárására nem volt lehetőség, mivel a járda, illetve az úttest alá húzódott.

4

Lőrinczy Gábor szíves szóbeli közlése.
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A kemence korát a cserepek alapján határozták meg. Maradványairól rajz, illetve fénykép készült
(Horváth–Kelemen 1975.).5
Hiteles körülmények között és jól dokumentáltan került feltárásra Tiszalök–Kövestelken
három egymás közelében fekvő kemence Lőrinczy Gábor ásatásán 1981–82-ben. A kemencék meglehetősen jó állapotban maradtak meg. Egyúttal sikerült feltárnia az objektumok munkagödrét is. Az
építményeket az előkerült leletek és a párhuzamok alapján téglaégető kemencéknek határozta meg.
Korhatározó anyag nem került elő, csak annyi biztos, hogy a kemencéket az avar kor után építették,
mivel az egyik munkagödör egy avar sírt vágott. Az ásató ezeket feltételesen az Árpád-korra keltezte (Lőrinczy 1984. 155–164.).6
Két nagyméretű dömösi téglaégetőről adott hírt Gerevich László 1983-ban. Korukat a XIV.
századra határozta meg, megjegyezve, hogy működésük kezdete kissé korábbra is tehető. Ő volt az
első, aki a feltárt kemencékhez külföldről párhuzamot hozott, nevezetesen Szlovákia területéről,
Hetényből (Chotín). Elsőként ő tett közzé korabeli téglaégető kemenceábrázolást publikációjában.
Bár a metszet a XVI. század második harmadából való, ez idáig az egyetlen, amelyet Magyarországról ismerünk a témával kapcsolatban (Gerevich 1983. 407–408.).
Szekeres László 1985-ben ismertette a Zenta (Senta)–Mákoson 1975-ben előkerült középkori kemencét (Szekeres 1985. 30–35.).
A Doboz–Faluhelyen végzett ásatásainak eredményeit 1986-ban tette közzé Kovalovszki
Júlia. Ebben a tanulmányában mutatott be egy érdekes objektumot, amelyet a téglából épült templomtól északra mintegy 20 m-re találtak. A felszín alatt 20–25 cm mélységben került elő egy szabálytalan kör alaprajzú, kb. 5 m átmérőjű, erősen átégett felületű objektum. Feltételezése szerint itt
égethették ki a templom építéséhez szükséges téglát. A templom közelsége ezt indokolja, s magam
is valószínűnek tartom, azt azonban meg kell jegyeznem, hogy kör alaprajzú földfelszínre épített
kemencét a néprajzi anyagból nem ismerek. Ez azonban nem zárja ki, hogy régebben nem építettek
ilyet. A kérdés eldöntéséhez több hitelesen megfigyelt esetre lenne szükség, mivel erre a típusra jelenleg ez az egyetlen példánk (Kovalovszki 1986.).
Talán a legismertebb és legtöbbször idézett példa az Őriszentpéteren előkerült késő középkori kemence, melynek részletes leírását 1987-ben tette közzé Valter Ilona. A 6x5,5 m alapterületű, kavicsokból álló rostélyú kemence korát a benne talált leletanyag alapján az 1500-as évek elejére keltezte. Tanulmányában a teljesség igénye nélkül összegyűjtötte a már publikált kemencéket,
s megpróbálta azokat tipologizálni. Részletesen elemezte a különféle típusokat, működési elvüket.
A lelőhellyel kapcsolatban több írásos forrást említ, melyekben szó esik a téglaégetőkről. Igaz, ezek
a feltárt kemencénél jóval későbbiek, ami alighanem jelzi, hogy a környéken további kemencék találhatóak (Valter 1981., Valter 1983., Valter 1987., Valter 1989.).
5
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 teljesség kedvéért említem meg, hogy a Régészeti Füzetek 1979-ben megjelent kötetében olvasható Palágyi Szilviának
A
egy rövid jelentése az Árpád-kori ásatási eredményeket bemutató fejezetnél, amelyből arról értesülünk, hogy Balatonfüreden, a Fürdő utca 15. számú telken árokásás közben egy téglaégető kemence került elő. A kemence munkagödrében tegula
és imbrex töredékeket találtak, míg az árokban kissé távolabb Árpád- és középkori cserepeket (Palágyi 1979.). A Veszprém
megyei római kori téglaégető kemencéket közlő cikkében azonban a Fürdő utcában előkerült kemence már római koriként
szerepel; a közölt rajzok és fényképek alapján jogosan: a kemence felépítése és szerkezete ugyanis megegyezik a többi római
kori kemence szerkezetével. Az előkerült leletanyag pedig ismételten alátámasztja a kormeghatározás helyességét (Palágyi
1993/94. 215–220.).
Tanulmányában Lőrinczy Gábor hivatkozott még egy adatra a Vásárosnaményi Beregi Múzeum Adattárából (9/330), mely
szerint Gyüre község (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) határában előkerült egy téglaégető kemence (Lőrinczy 1984. 157.).
Az adattári jelentés szerint Gyürén a tiszai gát építésekor egy Árpád-kori téglaégető kemence látott napvilágot. Erről Csiszár Árpád vásárosnaményi múzeumigazgató értesítette Németh Pétert, a Jósa András Múzeum igazgatóját. A méreteket
együtt vették fel. Ennél több adatot azonban nem találtam a kemencével kapcsolatban. (A levél másolatát Varga János,
a Vásárosnaményi Beregi Múzeum igazgatója juttatta el hozzám. Segítségét ezúton is köszönöm!)
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Jelentősen bővítette ismereteinket Lőrinczy Gábor részleteiben már hivatkozott dolgozata. Leletmentő ásatás során 1987-ben Csongrád–Várháton tártak fel egy kemencét, amelyről utóbb
kiderült, hogy azonos a Csallány Gábor által 1929-ben már megtalálttal. Ennek kapcsán Lőrinczy
részletesen foglalkozott a Várháton előkerült kemencékkel, tisztázta funkciójukat, s megpróbálta rekonstruálni elhelyezkedésüket. Közzétette a Békéscsaba–Mezőmegyer lelőhelyről előkerült, Szatmári Imre által ásott kemencét, valamint beemelte a szakmai köztudatba az addig kevéssé ismert
zentai kemencét. Munkájában összegyűjtötte az addig ismert kemencéket: tíz lelőhelyről tizenöt kemencét, amelyekről több-kevesebb információ állt rendelkezésre. Megpróbálta ezeket tipologizálni
felépítésük, elhelyezkedésük, koruk szerint. Véleménye szerint a kemencék többségénél nem római
hagyományokat követtek; kivéve talán a pókaszepetki, csongrádi és az őriszentpéteri kemencéket.
Lényeges megállapítása, hogy a kemencék mindenütt élővíz mellé települtek. Ezt a téglás mesterség
vízigényével, valamint a téglák esetleges szállításával magyarázta (Lőrinczy 1989/90. 159–180.).7
A Tolna megyei földvárkutatás keretében végzett szondázó-hitelesítő ásatást Miklós Zsuzsa
Dombóvár–Szigeterdőn. Az itt feltárt lakótoronytól nyugatra került elő az az – egyszer már Rosner
Gyula által feltárt, s általa „öregtoronynak” nevezett – épület, amelyről az újabb kutatások során derült ki, hogy valójában egy téglaégető kemence. A feltöltéséből származó dénárok tanúsága szerint
működése 1270–72 előtt mindenképpen befejeződött. Ez egyúttal a lakótorony építését is datálja
(Miklós 1999., Miklós 2000.).
M. Nepper Ibolya számolt be 2001-es ásatási jelentésében egy kurgánba ásott téglaégető
kemencéről, mely Hajdúszoboszló–Árkos-halmon került elő. A kemencét a XII. század végére –
XIII. század elejére keltezte (Nepper 2001.).
Kárpáti Zoltán, egy rövid jelentésben tett említést téglaégetésre utaló jelenségekről Budapestről, a Zsigmond térről (Kárpáti 2000.).
A témával nemrégiben Kelemen Éva foglalkozott, aki kitért a tégla készítésére, méreteire és
a bélyeges téglákra, valamint a középkori kemencékre (Kelemen 2001.).
Az újabb publikációk sorában meg kell említenem a fentebb már emlegetett hetényi kemencéket, melyeket nemrégiben publikáltak (Čurný–Romsauer 2009. 523–540.).

7

 em középkori ugyan, de érdemesnek tartom röviden bemutatni a Szegvár–Kastély lelőhelyen előkerült kemencét. A volt
N
megyeháza területén a régészeti kutatásokat Vörös Gabriella végezte 1988–1991 között, melynek eredményeit két, rövid ös�szefoglalásban ismertette (Vörös 1991., Vörös 1993/94., ugyanaz Vörös 2000.). A dokumentáció felhasználásának engedélyezéséért ezúton is köszönetet mondok!
A kastélyt – a későbbi megyeházát – gróf Károlyi Sándor építtette 1726 és 1728 között (Vörös 1993/94. 35. 2. jegyzet). Az
építkezéshez a felhasznált téglát helyben égették. A kemence sarkát az ásatások során a várnagyi épület alapjától 4 m-re sikerült megfigyelni. Ezzel kapcsolatban Vörös Gabriella a következőket írja: „Az égető kemencét sem tártuk fel, így pontos
méreteit nem tudjuk, de legalább 15 m hosszú és két méter mély lehetett. A téglák kiégetése után feleslegessé vált, ezért homokkal tömték be.” (Vörös 1993/94. 36.) Az égetővel kapcsolatba hozható bejegyzést olvashatunk a gróf naplójában 1726.
május 2-án: „Megjárván az épületet [Szegváron] és revidiálván a téglát s meszet, az göbölyeimet, s vetéseimet is megtekintettem és jöttem Csongrádra.” (Károlyi 1865. 212.) A kemencét 1732-re már biztosan betemették, mivel az ebben az évben
készült – a kastélyt és környékét részletesen leíró – inventárium már nem említi (Szegvári inventátio – 1732: P397/183. cs.
222.; fénymásolata a szentesi Koszta József Múzeumban).
A fent említett okok miatt a kemence szerkezetét nem ismerjük részletesen, így az további következtetések levonására nem
alkalmas.
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Autópálya építéséhez kapcsolódó megelőző ásatás során került elő 2008-ban Paks határában egy elpusztult középkori település temploma, melynek közelében egy mész-, illetve egy tégla
égető kemencét találtak. (Oláh–Kele–Ács 2010. 197–248.).9
A fentiekben részletesen felsoroltam azokat a lelőhelyeket, ahol kemencéket találtak, illetve részletesebben idéztem azoknak a szerzőknek a véleményét, akik a témával kapcsolatban új és
fontos megállapításokat tettek. Ezek sorából Valter Ilona és Lőrinczy Gábor munkássága emelkedik ki, akiknek eredményei és megfigyelései a további kutatások számára mérvadóak. A továbbiakban jómagam is megpróbálom új adatokkal és szempontokkal gazdagítani a témával kapcsolatos ismereteket.
8

A publikálatlan kemencék rövid bemutatása
Az alábbiakban azokat a kemencéket mutatom be, melyek ezidáig publikálatlanok voltak,
illetve csak rövid jelentés keretében jelent meg róluk ismertetés. A bemutatás ABC sorrendben történik.
Bajna–Paperdő (Bem József utca 5.) (Komárom-Eszergom megye)
1974-ben Horváth István és H. Kelemen Márta figyelte meg Bajnán, a Bem József utca 5.
számú ház előtt egy középkori téglaégető kemence maradványát, amelyet csatornaásás közben vágtak át. A kemence a járda és az úttest alatt is folytatódott, ezért leletmentésre nem volt lehetőség,
csak rövid leírás, valamint rajz és fénykép készült a csatorna falában látható jelenségről. A dokumentációt Horváth István bocsátotta rendelkezésemre, az alábbiakat ez alapján közlöm.
A csatornaárkot az úttest és a járda között ásták, szélessége 90 cm volt. A kemencét az említett háztól 7,3 m-re figyelték meg, amelyet az említett árok ferdén vágott keresztül. Az átvágás hos�sza 580 cm volt, de a kemence eredeti hossza a megfigyelések alapján 480 cm lehetett.
A földbe vájt kemence a felszíntől 35–40 cm mélységben jelentkezett, alja 90 cm mélyen
volt. Betöltése téglatörmelékes föld volt, de akadt néhány erősen átégett tégla is. A kemencét agyaggal kitapasztották. A falak erősen – mintegy 8–10 cm vastagon – átégtek. A fenekét egy helyen átvágták, s ez alatt még 50–60 cm vastagságban is átégett, illetve elszíneződött a talaj. A kemencének
rostélya nem volt.10
Közelebbi datálást segítő leletanyag nem került elő, ezért a kormeghatározás – középkori – a téglák anyaga és mérete alapján történt.
8

9

10

 lelőhely a tanulmányban Paks–Cseresznyés néven szerepel. K. Németh András azonban a középkori Tolna megye temploA
mait bemutató kötetében arra hívja fel a figyelmet, hogy a feltárás során előkerült templom és településrészlet nem lehet azonos a Cseresznyéspuszta-dűlőben (Bíbichegy) fekvő Akalaccsal, az ugyanis az ásatás helyszínétől több mint 4 km-re ÉNy-ra
fekszik. Könyvében a lelőhely hivatalos neve Paks–Vizes-dűlő. Az egykori település neve bizonytalan, talán a középkori Bir
településsel azonosítható (Németh 2011. 126., 131–132. és 1481. lábjegyzet). Magam – elfogadva K. Németh András véleményét – a továbbiakban a Paks–Vizes-dűlő nevet használom. A félreértések elkerülése végett – ahol szükséges – lábjegyzetben utalok a névcserére.
Ugyanebben a kötetben még szerepel egy adat, mely talán egy XIX–XX. századi téglaégetőre(?) utal (Nyerges 2010. 36.).
Végül, de nem utolsó sorban röviden meg kell még említenem a középkori kemencék sorában azt a hármat, melyeket 2006ban Vizi Márta tárt fel az M6-os autópályán, Bátaszék–Leperdpuszta lelőhelyen. Itt egy patakparton három téglalap alaprajzú, három csatornás kemencét – közülük az egyiket az idők folyamán két csatornássá alakították át – tárt fel munkagödrükkel együtt. A feltárt kemencéket önálló tanulmányban mutatja be majd az ásató. Ezúton is köszönöm Vizi Mártának a hivatkozás lehetőségét.
A rostély hiánya nem olyan meglepő, hiszen elég kevés olyan kemencét ismerünk, amelynek van rostélya, az viszont sokkal furcsább, hogy semmilyen agyagpadka nyomát nem lehetett megfigyelni. Ez azonban nem teljesen unikális, hiszen a
hetényi 2. kemence (145/78. objektum) égetőterében sem figyeltek meg sem padkát, sem rostélyt (Čurný–Romsauer 2009.
526–528. 530–531. Obr. 6–7.).
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Budapest–Zsigmond tér 5–7.11
A lelőhelyen Kárpáti Zoltán végzett leletmentő ásatást 2000-ben január és május között
(Kárpáti 2000.). A feltárás során több korszak leletei kerültek elő, köztük két kora újkori téglaégető kemence.
A Zsigmond tér a Duna felső árteréhez tartozó terület volt, s mindaddig az is maradt, míg az
újkorban fel nem töltötték. A területről gépi erővel távolították el az újkori rétegeket, a további mélyítés pedig kézi erővel történt.
A beépítésre kerülő terület nyugati felén került elő – a jelenlegi járószinttől több mint négy
méter mélységben – a két, egymás közelében fekvő, földbe mélyített objektum, melyeket nem lehetett teljesen feltárni, mivel északi oldalukat egy statikai megerősítést szolgáló betonfallal megsemmisítették.
1. kemence (2809. objektum)
Tájolása K–Ny. Bejárata nyugatról nyílt. A feltárt rész külső méretei 3,9x7,6 m, a belső
6,6x2,8 m. A hossztengellyel párhuzamosan helyezkedett el a két feltárt tüzelőcsatorna, melyek közül a délinek csak kis részletét sikerült megfigyelni. A tüzelőjáratok közötti agyagpad maradványai vörösre átégett keskeny sávként jelentkeztek, köztük az át nem égett altalajjal. Ez utóbbiak
50–60 cm szélesek voltak.
Az agyagpad egykori magasságáról nincs adatunk, mert csak a tüzelőcsatorna szintjén jelentkezett. A csatornák szélessége 60–70 cm. Az építmény nyugati és déli oldalának találkozásánál szárazon rakott törtkő falat lehetett dokumentálni. Ez is csak a legalsó sorban maradt meg, ezért
a felmenő fal további szerkezetét nem ismerjük. A déli oldalon mutatkozó falrészlet alapján kizárha
tó, hogy a kemencének ezen az oldalán további csatornák lettek volna, északi oldaláról viszont – az
említett betonfal miatt – nem tudunk többet. A kemence keleti oldalán négy 15x30 cm-es szürke
tégla került elő. A munkagödörnek is ezen az oldalon kellett feküdnie, ennek azonban határozott
nyomát nem lehetett megfigyelni.
2. kemence (2810. objektum)
Az előző kemence oldalától keletre mintegy 2 m-re került elő. Tájolása É–D. Az égető
északi részét egy betonfal vágta, ezért teljes hosszát nem ismerjük. A feltárt rész külső méretei
2,6x2,6 m, a belső 2x2,5 m. Mélysége 50 cm. A belső tér közepén, a hosszanti tengellyel párhuzamo
san egy lapjára fektetett téglákból álló osztófalat találtak. A fal a tőle délre fekvő tüzelőnyílástól
120 cm-re került elő, de nem pontosan annak tengelyében, hanem tőle kissé keletebbre. (Az említett nyílás tengelye nem esik egybe a kemence tengelyével.) Az osztófal 4 tégla – közel 50 cm
– magas, mely egymással kötésben rakott és átégett téglából állt. Megmaradt hosszúsága 120 cm.12
A tűztérben három-három beszakadt boltozatindítást lehetett érzékelni, melyek középen a téglafalon
találkozhattak. A boltív az indítások alapján agyagból készült. További részei nem kerültek elő, és
az osztófalon sem lehetett az ívvégek nyomát megfigyelni.13 Ennek oka valószínűleg az volt, hogy
a fal eredetileg magasabb volt, s az ívek érintkezési pontjai elpusztultak. A tüzelőnyílás felé eső
legközelebbi boltozat indítások közvetett bizonyítékul szolgálnak, hogy a fal eredetileg közelebb
eshetett a bejárathoz, ezek találkozási pontjánál ugyanis már nem található meg a téglafal. Ez a rész
valószínűleg szintén elpusztult.

11
12
13

Bár ezek a kemencék már nem középkoriak, jól dokumentáltságuknak köszönhetően mégis érdemesnek tartom bemutatni.
 metszetfotók alapján az osztófal másodlagos jelenség, mert a fényképek tanúsága szerint ezt a már kiégett kemencefenékA
re építették fel.
Nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy az ívek téglából épültek, s a boltív agyagindítása az ív belső tapasztása lehetett, esetleg az ívek egy meghagyott kis agyagpadkáról indultak.
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A déli rész közepén keskeny – 60 cm hosszú – tüzelőnyílást tártak fel, ezen keresztül kapcsolódott a tüzelőtér a nagyjából kerek munkagödörhöz.
A két kemence egymáshoz való kronológiai viszonyát nem ismerjük. A kemencék működési idejét csak Márton Péter archeomágneses vizsgálatai alapján határozhatjuk meg, mivel az előkerült régészeti anyag csekély mennyisége ezt nem teszi lehetővé. Az 1. kemencét (2809. objektum)
az északi és a déli padkából vett minták alapján 1650 körül, de mindenképpen 1700 előtt használták
utoljára. A 2. kemence (2810. objektum) esetében a vizsgált minta ugyanezt az időintervallumot határozta meg utolsó égetésként.14
A szakvélemény szerint tehát a két kemence utolsó használati időpontja azonos, azaz mindkettőt egyszerre hagyták fel. Véleményem szerint azonban ebben az esetben nehezen oldható fel az
az ellentmondás, amely a két kemence egymáshoz való viszonyában megfigyelhető. Mint említettem az objektumok egymástól 2 m-re került elő. Ezt a távolságot az 1. számú égető még biztosan
a tűztérhez tartozó részétől mértük, s ebbe nincs beleszámítva a keleti irányban folytatódó munkagödör, amelyet nem sikerült egyértelműen dokumentálni. (A munkagödör azonban 2 méternél feltétlenül nagyobb lehetett.) Könnyen belátható, hogy a kis távolság miatt (helyhiány, suvadás veszély,
kényelmetlenség) a két kemence egyidejű működését kizárhatjuk. Az ellentmondást talán – részben – fel lehet oldani az archeomágneses mérésből adódó (mintegy félévszázadnyi) hibalehetőséggel. Elképzelhető ugyanis, hogy az egyik kemence használatával 1650 körül hagytak fel, majd ennek leállása után építettek egy másik, rövid ideig üzemelő égetőt. Ezzel a magyarázattal talán sikerül feloldani a fentebb említett ellentmondást. Ez azonban csak egy elméleti feltételezés, mely nem
ad teljesen kielégítő magyarázatot a felmerülő problémákra.15
Debrecen–Józsa Pláza
2006-ban végzett megelőző feltárást Szilágyi Krisztián Antal. Ennek során került elő a jól
látható, vörösre égett falú, északi sarkában erősen kormos téglalap alakú folttal jelentkező objektum.
Kibontása során derült ki, hogy egy téglaégető kemencéről van szó. Hossza mintegy 8,1 m, szélessége 6,8 m volt. A kemence rövidebbik oldalával párhuzamosan öt tüzelőcsatornát figyeltek meg,
melyeket háromszor megújítottak. A csatornák szélessége 55– 60 cm között mozgott, míg a padok
szélessége 1 m körüli volt. A padok 15–20 cm magasak voltak a kemence aljától mérve. Munkagödröt nem figyeltek meg. Betöltéséből több korszak leletanyaga került elő, melynek döntő többsége
a XIII–XIV. századra keltezhető.
Hajdúszoboszló–Árkos-halom (Hajdú-Bihar megye)
A kemence a Hajdúszoboszlót elkerülő 4. számú főút nyomvonalának feltárása során került
elő 2000-ben. A feltárást M. Nepper Ibolya és Szabó László vezette.
A lelőhely Hajdúszoboszlótól DK-re, a város és a Keleti-főcsatorna között fekszik. Az Árkoshalom valójában egy őskori halom, melynek feltárása során több korszak leletei (neolit és szarmata
sírok, valamint gödrök és házak) kerültek elő. A halom keleti oldalán egy honfoglalás kori temetőt
tártak fel, amelyet egészen a XII. századig használtak. A halom körül a XII–XIII. században egy Árpád-kori falu terült el.
14
15

Márton Péter kéziratos szakvéleménye, 2000 augusztus 3. Az eredeti példány a dokumentáció része.
 metszetrajzok alapján elképzelhetőnek tűnik az a lehetőség is, hogy a második kemence (2810. objektum) feltöltése után
A
a feltöltött rész képezte az első kemence (2809. objektum) munkagödrének alját, s ez utóbbinak további felmenő részei megsemmisültek. Ezt támasztaná alá a metszetrajzon látható vörösre átégett réteg, amelyet a második kemence tetejénél jól meg
lehetett figyelni, és amely nyugati irányba – az első kemence felé húzódott. Ennek a rétegnek a mélysége pedig megegyezett
az első kemence aljának mélységével. Amennyiben ez a feltételezés igaz, akkor a második kemence a korábbi.
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A kemencét az őskori halom keleti oldalába vágták bele, s ezzel a korábban itt létesített
X–XI. századi temető egy részét megsemmisítették. Alját és oldalát kitapasztották agyaggal, amely
a használat során keményre égett. A kemence alapterülete – a fűtőcsatornák száját is beleszámítva –
10x7 m. A fűtőcsatornák szájhosszúsága 1 m körüli. Alja a nyesési és jelentkezési szinttől 120–130
cm mélyen került elő. Ez a legnagyobb általam ismert kemence a középkorból.
Hat tüzelőcsatorna került elő, amelyek 50 cm szélesek voltak. Ezek oldalát élére állított téglákkal rakták ki, amelyek lényegében a közöttük húzódó 10–15 cm magas agyagpadok oldalára támaszkodtak. A csatornák tüzelőnyílásai meglehetősen sajátságosak voltak. A hat nyílás mindegyike
kb. 80–100 cm széles és kb. 100 cm hosszú, megmaradt magasságuk mintegy 50 cm. Ebből indultak ki a már említett – keskenyebb – fűtőcsatornák. A nyílások eredetileg boltozottak lehettek, ezek
azonban a használat után beszakadtak.
A kemence keleti oldalán helyezkedett el a 15x12 méteres ovális tüzelőgödör. Megfigyelhető mélysége 40–80 cm volt. Ebből egy 1 m széles, 60 cm mély árok vezette le az ott felgyűlt vizet.
Az égetőben talált téglák mérete 30x17x 6 cm.16
Mint a kemencék többségénél, ebből sem került elő pontosabb korhatározó anyag. Mindenképpen a temető felhagyása után építették, ennek ideje azonban kétséges. A leletanyag alapján a
XIII–XIV. századra tehető a működése. A XIII. században elpusztult falu gödreiben is találtak téglákat. Azt, hogy ezek a kemencéből származtak-e, csak további vizsgálatok tudják eldönteni.

A kemencék eredete és továbbélése
Európában a téglagyártás „nagyipari” elterjedése a rómaiakhoz kötődik. Égetéshez használt
kemencetípusaikat jól ismerjük, hiszen több száz került már elő. Az Alpoktól északra eső római kori
kemencék egyik legutóbbi összefoglalója Le Ny francia kutató tollából származik. Bár eredményeit
csak másodlagos közlésből ismerem, fontossága miatt eredményeit röviden közlöm.
Le Ny Franciaország, Németország és Svájc területéről 187 kemence adatait gyűjtötte ös�sze. Ezek közül 135 tartozott a leggyakoribb típusba: ezek négyszögletes alaprajzú, középen egy tüzelőcsatornával rendelkező, három boltíves kemencék. Átlagos hosszuk 3 m. Előfordul a két csatornás változat is, sőt találunk kör alaprajzú kemencéket, azonban jóval kisebb számban (Tonezzer
2002. 101. és 102. 1. ábra).
A magyarországi példákat Lőrincz Barnabás gyűjtötte össze, aki Pannonia provinciának
a jelenlegi ország területére eső, már közölt példáit mutatta be. Hat lelőhelyről tizennégy kemencét
gyűjtött össze. Ez alapján a leggyakoribb típus az egy, illetve a két csatornás, négy boltíves kemence (Lőrincz 1981. 77–94.).
A Veszprém megyében előkerült kemencéket közölte egyik cikkében K. Palágyi Sylvia.
Négy lelőhelyről mutat be öt biztosan téglaégetőnek meghatározható építményt, míg további három
lelőhelyről csak feltehető, hogy római kori kemencékre bukkantak. A két fő típus megegyezik a többi lelőhelyen bemutatottal (Palágyi 1993/94.).
A magyarországi kemencék tehát hasonlóak a Nyugat-Európában megfigyeltekhez, de az
egy és két csatornás kemencék aránya kiegyenlítettebb.
A Római Birodalom bukásával a téglaégetés ugyan teljesen nem tűnt el, de emlékei jelentősen megritkultak, s a folyamat lánca nem mindig követhető. Ezzel kapcsolatban némileg eltérő álláspontokat olvashatunk. A Charles Singer által szerkesztett technikatörténeti mű szerint
16

 gy ekkora, huzamosabb ideig működő kemence építését nyilvánvalóan valamilyen jelentősebb méretű és fontosságú épüE
lettel/épületekkel lehet kapcsolatba hozni. Ennek megtalálása, illetve álló(?) épület esetén a téglák összehasonlítása a további kutatás feladata.

138

Téglaégetô kemencék a középkori Magyarország területén
a Birodalom bukása után a téglaégetés bizonyíthatóan csak Itália északi részén és Bizánc területén élt
tovább. Innen (és talán Spanyolországból) terjedt el újra Franciaország déli részén a XI. században,
majd a XIII. században egész Európában – beleértve Angliát is – vált újra ismertté. A mozaikos
és festett padlótéglák 1200 körül tűnnek fel Franciaországban, és onnan terjedtek szét (Jope 1956.
304–305.).
Ehhez kapcsolódik Valter Ilona megjegyzése, aki szerint: „…a kelet-római birodalom
anyagi kultúrája DK-Európában, a Dunától délre 1500-ig, az oszmán török hódításig majdnem töretlen. A kelet-római birodalom égetési technikáját később részben a törökök is átvették. Így a Balkánon ez az ősi eljárás olyan általános tulajdonná vált, hogy szinte napjainkig fennmaradt.” (Valter 1987. 149.)
A továbbélés kérdéséről – elsősorban annak helyét illetően – másként vélekedik Lucia Tonezzer: „Dachziegel und Backsteine waren auch im Frühmittelalter bekannt. Die Tradition
scheint von der spätrömiscen Zeit ungebrochen ins Frühmittelalter weitergelaufen zu sein, lässt sich
aber bis anhin nicht fassen.” (Tonezzer 2002. 103.) Szerinte a továbbélés elsősorban a kolostorokhoz és környékükhöz kötődött, ahol továbbra is gyártották ezeket a termékeket. Ezzel kapcsolatban
több svájci kolostort hoz fel példaként, ahol téglákat találtak (Tonezzer 2002. 103.).17 Olyan VII.
századi ábrázolásra is felhívta a figyelmet, ahol tégla és cserépgyártás figyelhető meg. Több téglát
és cserepet említő VIII–XI. századi forrásra hivatkozik, köztük Nagy Károly egyik kapituláréjára,
melyben tetőfedésre cserepet ír elő (Tonezzer 2002. 103–104).18 Arról is van tudomásunk, hogy egy
kolostornak – Altenmünster bei Lorsch – már 770 körül cserépből készítették a tetejét (Hillenbrand
1981. 13.).
Kétségtelen, hogy az eddig ismert legkorábbi középkori téglaégető kemencék Itáliában –
San Vincenzo al Volturnoban – kerültek elő. Ezeket egy kolostor műhelyrészlegében találták. A jobb
állapotban lévő, IX. századra keltezhető kemence két csatornás volt (Tonezzer 2002. 104. és 19.
jegyzet.). Ugyanakkor a fentiek alapján kétségtelen, hogy a kemencék továbbélését nem lehet kizárólag a déli területekhez, a Birodalom szellemi örökségét továbbvivő területekhez kötni. Valószínűleg – bár elszigetelten – az egykori provinciák területén is megmaradt ez a tudás. Továbbvivői leginkább a kolostorok és apátságok voltak.

A kemencék tipológiája
Az európai anyagban általam ismert kemencék leírását és rajzait már korábban bemutattam.
Ugyanitt ismertettem a Lucia Tonezzer-féle tipológiát is (Jakab 2008.). A hazai kemencéket tanulmányozva azonban több olyan sajátosságot figyeltem meg, amelyek – véleményem szerint – indokolttá teszik egy másfajta tipológia kidolgozását. Úgy gondolom, ez megkönnyíti az egyes kemencék egységes leírását, illetve besorolását. Reményeim szerint hosszabb távon a megfelelő adatbázis
kialakításával esetleg regionális és/vagy időrendi felosztás is lehetővé válik. A tipológia kidolgozása során igyekeztem azokat a jellegzetességeket figyelembe venni, amelyek segítségével egyszerűen be lehet sorolni az adott objektumot a négy fő típus valamelyikébe, illetve azon belül a megfelelő alcsoportba.

17
18

Igaz, a kolostorok keltezésére nem tért ki, a hivatkozott cikkek pedig számomra nem voltak elérhetőek.
A hivatkozott kapituláré szövegét nem láttam.
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A fő típusokat római számokkal jelöltem. Négy csoportot különítettem el.19
I. típus: Földfelszínen álló kemencék (tábori vagy mezei kemencék)
Meglehetősen ritkán lehet régészetileg megfigyelni, mivel eredetileg a felszínen álltak.
A néprajzi anyagban négyszögletes alaprajzúak, de ha Kovalovszki Júlia megfigyelései valóban egy földfelszíni kemencére vonatkoznak, akkor nem lehet kizárni a kör vagy ahhoz
közel álló formát sem. Így esetleg altípusai is létezhetnek:
a: téglalap alaprajzú
b: kör alaprajzú.20
II. típus: Földbe mélyített kemencék állandó rostéllyal
Azokat a földbe mélyített kemencéket soroltam ide, amelyeknek fala vagy agyagból épített (Pókaszepetk), vagy az altalajból kialakított (Csongrád–Várhát, Zenta). Fő jellemzőjük,
hogy állandó rostélyuk volt, s a tüzelőnyílásuk a rövidebbik oldalon található. Ilyen kemencékkel a külföldi anyagban nem találkoztam. Jellemzőik alapján önálló csoportot alkotnak.
A tüzelőjáratok száma szerint alcsoportokat jelölhetünk meg:
II/1. típus: egy csatornás (Csongrád–Várhát 4. kemence),21
II/2. típus: két csatornás (Pókaszepetk, Csongrád–Várhát 3. kemence, Zenta).
III. típus: Földbe mélyített kemencék épített boltívekből kialakított rostéllyal22
A kissé bonyolult meghatározás oka, hogy ennek a típusnak nincs az előző csoporthoz hasonló rostélya, de a hevederekből álló boltívek kétségtelenül ezt a szerepet töltik be. Mindezidáig csak egy lelőhely – Tiszalök – kemencéit sorolhatjuk ide. Tulajdonképpen az előző
csoport egyik variánsának tekinthetjük a típust. A csoporton belüli differenciálást ugyanúgy
finomíthatjuk, mint azt az alábbi típusnál látni fogjuk.23
IV. típus: Földbe mélyített kemencék állandó rostély nélkül
Ebbe a típusba tartozik a kemencék többsége. Jellemzőjük, hogy a négyszögletes kemencéket a földbe mélyítették, épített falazatuk általában nincs. Rostély helyett agyagpadokat alkalmaztak: az ezekre helyezett téglákból alakítottak ki boltíveket, és „álrostélyt” alkalmaztak az égetés során (pl. Őriszentpéter). A csoport felosztását tovább lehet finomítani a csatornák száma alapján (például a IV/2. típus: állandó rostély nélküli kemence két csatornával stb.).
Mivel a csatornák elhelyezkedése nem mindig párhuzamos a kemence hosszanti oldalával,
e szerint is megkülönböztetjük őket:
IVa. típus: a hosszanti oldallal párhuzamosan futó csatornájú kemencék,
IVb. típus: a rövid oldallal párhuzamosan futó csatornájú kemencék.

19

20
21
22

23

 II–IV. csoport fő jellemzője, hogy a földbe mélyednek, és éppen ezért logikátlannak tűnhet, hogy nem szerepel előttük vaA
lamilyen megkülönböztető jelzés, amely erre utalna. Ez azonban az altípusokra való felosztásokat is figyelembe véve, olyan
bonyolult kombinációt jelentene, ami megkérdőjelezné a tipológiai felosztás használhatóságát.
Az altípusok használatát azonban csak akkor látom indokoltnak, ha a kerek (ovális?) alaprajzúból több is előkerül. Fel kell
hívnom a figyelmet azonban arra is, hogy a Doboz–Faluhelyen feltárt objektum nincs rajzzal és fényképpel közreadva.
Ez azonban csak abban az esetben igaz, amennyiben ezt a kemencét valóban a földbe vájták és nem téglából építették – mint
arra bizonyos jelek utalnak –, illetve az emlékezetből készített rajz valóban helyesen ábrázolja a kemencét.
Némileg bizonytalan vagyok a Tiszalökön előkerült kemencék besorolásával kapcsolatban, kérdés ugyanis, hogy a téglából
készült állandó boltíveket mennyire lehet rostélynak nevezni. Funkciójuk megegyezik azokkal, viszont formai szempontból jelentősen elkülönülnek. A különbség okát jelenleg még nem ismerjük. Ez indokolta, hogy önálló csoportba soroljam.
Idesorolható még az Óbudán előkerült 2810. számú kemence, ez azonban – amennyiben az archeomágneses felmérés eredményét elfogadjuk – nem tartozik a középkori kemencék közé.
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( A leírtak alapján például a dombóvári kemencét a IV/4/b. típusba sorolom, azaz földbe mélyített, állandó rostély nélküli négy csatornás kemence, ahol a csatornák a keskeny oldallal párhuzamosak.24)
Ezek a legfontosabb tipológiai adatok. A további leírásban nyilvánvalóan szerepelnie kell
az egyéb jellemzőknek: a megmaradt boltívek számának, alakjának stb.

A tipológia kidolgozásának indoklása
A kemencékre kidolgozott tipológia bemutatása után szükségesnek vélem részletesebben
megindokolni kialakításának szükségességét, ahol ki kell térjek elsősorban a magyarországi anyag
nyugat-európaitól eltérő vonásaira.
I. Az egyszeri égetésre alkalmas tábori kemencék használatát az indokolta, hogy rövid idő
alatt viszonylag nagy mennyiségű téglára volt szükség. Éppen ezért nem volt érdemes huzamosabb
használatra alkalmas kemencét építeni. Elhelyezkedése miatt – földfelszínre épített objektumokról
van szó – éppen ezért önálló típusnak minősül, s régészetileg meglehetősen ritka.
II. Ez a csoport különül el legmarkánsabban valamennyi eddig fellelt kemencetípustól.
Mindössze három lelőhelyről ismerünk hasonló kiképzésű kemencét, amelyek kisebb-nagyobb mértékben egymástól is eltérnek (Csongrád–Várhát, Zenta, Pókaszepetk).25 Ezeket a kemencéket földbe mélyítették és rostélyukat az altalajból alakították ki (Csongrád–Várhát, Zenta), vagy pedig –
egyedi módon – zsaluk közé döngölték be az agyagot (Pókaszepetk). Alaprajzuk téglalap (Csongrád–Várhát, Zenta) vagy ahhoz közelálló forma (Pókaszepetk). Fő jellemzőjük a nyílásokkal áttört
és hőterelő csatornákkal tagolt állandó rostély. Közülük a legnagyobb a zentai (16,25 m2), nem sokkal kisebb a pókaszepetki (15,62 m2), s ennek közel fele a csongrádi (7,2 m2).26
Amennyiben a kemencék korát összehasonlítjuk, és az ásatók kerámia alapján történő datálását és az archeomágneses vizsgálat eredményét elfogadjuk, akkor használati idejük a XIII–XIV.
századra tehető. Ez természetesen nem a típus kizárólagos használati idejét jelzi, mindössze annyit
jelent, hogy az eddig előkerült három példa ebből az időszakból származik. Többet – eredet, elterjedés stb. – mondani jelen pillanatban erről a meglehetősen példa nélkül álló csoportról a további leletek előkerüléséig nem lehet.
24
25

26

Az egyes kemencék besorolását a Katalógusban közlöm.
Lőrinczy Gábor a zentai kemence legközelebbi párhuzamaként a tiszalöki 1. számú kemencét jelölte meg (Lőrinczy
1989/90. 172.). Ezzel azonban nem értek egyet. Véleményem szerint a típus legfontosabb jellemzője az állandó rostély,
amely a tiszalökinél hiányzik. A tiszalöki kemencék publikációjában egyébként Lőrinczy Gábor is úgy vélekedett, hogy a
2. és 3. számú kemencéhez hasonlóan az 1. számú kemencének is hevederíves boltozata lehetett (Lőrinczy 1984. 156.), s ha
ez igaz, akkor az általam javasolt tipológia III. csoportjába tartozik ez is. (Az 1. számú kemence működése azonban elképzelhető ennek hiánya nélkül is, a IV. típusba tartozó módon.)
Itt térnék ki részletesebben egy olyan problémára, amelyikre megpróbálok választ adni. Már Lőrinczy Gábor is felfigyelt
rá, hogy a – kemencék többségével ellentétben – a zentai és a csongrádi kemencéknek a fűtőnyílása a hosszanti oldalra merőlegesen helyezkedik el. Ebbe a csoportba tartozik a pókaszepetki kemence is, amelyiknek az alakja a négyzet felé közelit, ennek ellenére a fűtőnyílás itt is a rövidebb oldalon található. Ezzel kapcsolatban így ír: „A különbség magyarázatát jelen pillanatban nem tudjuk megadni, feltehetően tüzeléstechnikai oka lehet.”(Lőrinczy 1989/90. 177.) Utóbbi tagmondata
alapján úgy gondolom, hogy megsejtette az igazságot. Véleményem szerint a kemencék csatornáinak kialakítása arra a gyakorlati okra vezethető vissza, hogy a hamu, elszenesedett tüzelőanyagok kiszedését a tüzelőcsatornából az állandó rostél�lyal – vagy boltívvel(!) (Tiszalök) – rendelkező kemencék esetében jóval könnyebb a rövidebb oldalról megoldani, mintha
a hosszabbik oldalról tennék ugyanezt. Ilyen megoldással egyébként a külföldi példák között is találkozunk, például Dambach Neunhoffenben. Nem csak ilyen megoldás létezik természetesen, hiszen az Öhringen–Michelbachban feltárt állandó boltíves háromcsatornás kemencének a hosszabbik oldalán volt a nyílása (ld. ezeket Jakab 2008. 358–359.,
362–363.). „Természetesen” itt is akad kivétel: a dombóvári, a paksi vagy a debreceni kemencék ugyanis állandó rostély
nélküliek voltak, azonban ennek ellenére a tüzelőcsatornák a hosszanti oldalra merőlegesen helyezkedtek el. Ezeket nyilván hasonló megfontolásból alakították így ki, noha a hosszanti oldallal párhuzamos tüzelőcsatornák jóval elterjedtebbek.
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III. A középkori kemencék közül bizonyítható módon mindössze egyetlen lelőhelyen került
elő boltívekből álló rostély: Tiszalökön. Itt két kemencénél egészen bizonyos, egynél valószínűsíthető ennek megléte, de vélhetőleg több más helyen is előfordult.
Eltérést természetesen ezeknél is találunk. A földbe ásott kemencék oldalfalát téglával nem
rakták ki, hanem azt az altalaj alkotta. Szokatlan a csatornák közötti padok szélessége: 60–70 cm.
Mindhárom esetben a bejárat a hosszabbik oldalon helyezkedett el. Ennek valószínű okairól fentebb
már szóltam. Az alapterületük meglehetősen kicsi, mindössze 7–9 m2 között mozgott.
Ásatójuk feltételesen az Árpád-korra keltezte ezeket, majd később ezen belül – igaz óvatosan – a XIII századra. A kemencék korát természettudományos módszerekkel lehetne pontosítani, mivel a feltárás során előkerült egy negyedik kemence részlete is. Ezt a kemencét nem tárták fel,
ugyanakkor a helyét ismerjük, így annak feltárása esetén az említett vizsgálatokat el lehetne végezni (Lőrinczy 1989/90. 175.).
IV. A hazai leletanyagban a legáltalánosabban elterjedt típus. Egyúttal ezeknek a kemencéknek a megoldása mutatja a legszorosabb rokonságot a nyugat-európai példákkal. Földbe mélyítettek, falukat agyaggal tapasztották ki, más módon azt nem erősítették meg.27 Ezek a jellemzők megfigyelhetők a II. és III. típusnál is. Az igazi eltérés a belső felépítésben rejlik, ahol az altalajból kialakított és/vagy agyaggal tapasztott padkákat találunk, amelyeket néha téglával raktak ki. A köztük elhelyezkedő csatornák száma változó, általában hármat találunk. A számot nyilvánvalóan a kiégetendő tégla mennyisége határozta meg, ennek ellenére feltűnő, hogy ennél kevesebb csatornaszámmal nem találkozunk. Az ok az lehetett, hogy ennél kevesebb téglamennyiségért már „nem érte meg” ilyen típusú, földbe mélyített kemencét építeni. Nagyobbat viszont kivételesen építhettek.
Ilyen a Hajdúszoboszlón előkerült, amely az általam ismert legnagyobb kemence mind külföldön,
mind hazai viszonylatban.
Lényegében a tábori kemencék földbe süllyesztett változatairól beszélhetünk. A csatornák
felett az égetendő téglából képezték ki a boltíveket, amelyeken keresztül a fűtés történt. Mint az
őriszentpéteri kemence feltárásából kiderült, ebben az esetben is használtak rostélyt – helyesebb kifejezéssel élve „álrostélyt” – a hőelosztás egyenletesebbé tételére. Ebben az esetben csak az egyik
oldalán találunk fűtőjáratokat, melyek betapasztása a megfelelő fázisban itt is megtörtént. Erre szintén az őriszentpéteri feltárás adta meg a bizonyítékot.
A kemencék tartós használtra készültek, amit az ásatásokon megfigyelt többszörös tapasz
tásnyomok bizonyítanak. A berakás módja, a köpönyegelés nem különbözhetett jelentősen a felszíni égetéskor alkalmazott módszerektől. A berakott téglákat természetesen nem csak az egykori járószintig rakták, hanem annál magasabbra, hiszen a földbe ásott falak stabilitást adtak az összerakott tégláknak.
Úgy vélem, a kemencék bemutatott eltérései indokolják a tipológia kialakításának szükségességét.

A kemencék kronológiája
A kemencék korának meghatározása nehéz feladat. Legtöbb esetben csak közvetett módon tudjuk meghatározni, mivel pontosabb korhatározó lelet a legritkább esetben kerül elő Ilyen kivételnek tekinthető az érmekkel datált dombóvári. Itt említhetjük meg a Gyulán feltárt kemencéket is, erről azonban nagyon kevés információval rendelkezünk, ezért óvatosan kell velük bánnunk.
27

 z alól eddig két kivétel van: az egyik a Dömösön feltárt egyik(?) kemence, amelynek oldalát téglával rakták ki, a másik az
E
óbudai 1. kemence, ahol fennmaradt a tört kövekből álló falazat legalsó sora. Ez az objektum azonban már nem középkori.
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Legtöbbször az előkerülő kerámiaanyag segítségével határozható meg az objektumok kora. Ez
a helyzet az őriszentpéteri, zentai vagy a pókaszepetki kemencék esetében. A cserepek azonban
gyakran igen tág időhatárokat adnak meg (Békéscsaba, Bajna). Néha még ez a szerény datáló anyag
is hiányzik, ilyenkor közvetett úton lehet csak az égető korát meghatározni (Tiszalök). Ez a „becslés” néha száz-kétszáz évet is felölelhet (Doboz). Az újkorban szerencsés esetben írásos forrással
rendelkezhetünk (Szegvár).
A természettudományos vizsgálatok megkönnyítik a kormeghatározást. Ez alapján keltezték a csongrádi egyik kemencét a XIII. század második felétől – a XIV. század első feléig terjedő
időszakra. Ez elég tág meghatározásnak tűnik, azonban még mindig sokatmondóbb, mintha nem
lenne semmiféle kiindulópontunk. Ez az eredmény szolgált alapul a már korábban előkerült kemencék datálásához.
Ilyen vizsgálatra került sor a Zsigmond téri feltárások esetében is, s derült ki, hogy a gyártás a XVII. század második fele és a XVIII. század közé tehető.28
A kérdésben nem segítenek eligazodni a külföldi példák sem. Ennek több oka van. Egyrészt
a már említett különbségek a hazai és a külföldi anyag között, másrészt a nyugat-európai kemencék között igen kevés valódi téglaégetőt találunk. Többségük padlótégla és/vagy tetőcserép égetésre specializálódott, s ezekből mennyiségileg kevesebb kellett. A kemencék felépítése is igen sematikus: két vagy háromcsatornás kemencék, ahol a csatornák a hosszanti oldallal párhuzamosan futnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jól bevált alaptípusok kialakítása után a kemencék felépítésében hosszú ideig nem történt szinte semmi változás.
Tanulmányában Lőrinczy Gábor is foglalkozott a kemencék korával. A témával kapcsolatos véleményét itt idézem: „Legkorábbinak tartható a Doboz–Faluhelyen megfigyelt téglaégető hely. Feltehetően a 11. században épített templomhoz szükséges téglát égették itt. Korai időszakra, a 11–12. századra keltezhetőek a Gyula–szeregyházi kemencék. Időben ezeket követi a dömösi
és a hetényi kemencék használata a 12–13. században. A 13. századra datálható a pókaszepetki és
a csongrádi, valamint feltételesen a tiszalöki kemencék működése. A 13–14. század tájára keltezhető a
zentai kemence, míg a két legkésőbbi és egyben a legnagyobb alapterületű kemence az őriszentpéteri
és a békéscsabai. Ez utóbbiak működése a 15–16. század fordulójára tehető.” (Lőrinczy 1989/90.
117.)
Az idézett véleménnyel csak részben tudok egyetérteni: nézetem szerint a fenti kormeghatározások nem egészen pontosak. A dobozi kemencét Kovalovszki Júlia a templom építésével hozta összefüggésbe. Bizonytalannak mutatkozott azonban a templom korának meghatározásánál, mivel feltárásakor semmilyen kormeghatározó anyag nem került elő. Ezért az alaprajzból próbált kiindulni. Ez azonban elég tág időhatárt eredményezett: a XI–XIII. század közötti időszakot vette számításba. A téglaméretek alapján a korai keltezésre hajlott (Kovalovszki 1986. 112.). Ez azonban
a középkori téglák feldolgozatlanságát ismerve, meglehetősen szubjektív.29
A dömösi kemencéket feltárójuk a XIV. századra – esetleg kissé korábbra – helyezte. „The
trefoil roofing tiles found here suggest the 14th century; it is, however that the kilns started working
earlier than that…” (Gerevich 1983. 408.).
A békéscsabai kemence a XIV–XVI. századra keltezhető (Lőrinczy 1989/90. 170.), ami pedig jóval tágabb kormeghatározás, mint az idézett „15–16. század fordulója”.30
Összegzésképpen megállapítható, hogy a kemencék időrendi besorolása korhatározó leletek hiányában meglehetősen bizonytalan. Egy-két szerencsés objektum esetében jelentősen szűkíteni
28
29
30

Az eredménnyel kapcsolatos kételyeimet a fentiekben már megfogalmaztam.
A téglák méretének esetleges időbeli (talán helyi variációk is) változásait még nem is vettem figyelembe.
A kemence korára vonatkozólag ld. még Szatmári 1998. 173.!
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lehet a használat idejét.31 Véleményem szerint pusztán tipológiai alapon a kemencéket jelenleg nem
lehet a középkoron belül pontosabb időszakra keltezni. Ez a helyzet persze további kemencék előkerülésével esetleg változhat. Datáló leletek hiányában egyelőre azonban csak a természettudományos vizsgálatok adhatnak segítséget a kormeghatározásban.

A kemencék mérete
A kemencék méretével kapcsolatban felmerült az a lehetőség, hogy kapcsolatba hozható
azok korával. A fent idézett kronológiai megállapítására alapozva Lőrinczy Gábor azt a következtetést vonta le, hogy „…úgy tűnik, idővel folyamatosan növekedett a kemencék égetőterének nagysága.” (Lőrinczy 1989/90. 178.) Megállapítása az újabb feltárások fényében legfeljebb tendenciaként fogadható el. A kronológiai problémákra már utaltam. A hipotézis ellen szól e mellett a hajdúszoboszlói kemence: a XIII–XIV. századra keltezett objektum ugyanis a maga 70 m2-vel kétszer akkora, mint a későbbi datálású őriszentpéteri vagy békéscsabai. A fejlődési sorrend tehát semmiképpen nem lineáris.32
Lőrinczy Gábornak a kemencék méretére vonatkozó további megállapításaival egyetértek.
Tanulmányában három, viszonylag markánsan elkülönülő kemenceméretet határozott meg:
1. 6,6–8,7 m2: a tiszalöki és csongrádi kemencék.
2. 16 m2 körüli: a zentai és a pókaszepetki kemencék, s ide kell sorolnunk a dombóvárit is.
3. 29–33 m2: az őriszentpéteri és békéscsabai égetőkemencék; ennek a kategóriának a felső határán mozog még a paksi.
4. Lőrinczy Gábor felosztását ki kell egészítenünk a tanulmánya után előkerült, egyedülálló hajdúszoboszlói kemencével, mely a szájnyílásokkal együtt közel 70 m2, de nem sokkal kisebb a Debrecenben feltárt kemence a maga 55 m2-ével.
A kemencék alapterülete tehát nagy változatosságot mutat. Ez azonban nincs feltétlenül ös�szefüggésben az előállított téglamennyiséggel. A lelőhelyek egy részén ugyanis több kemencét találtak, s valószínűleg így lehetett ez a legtöbb lelőhelyen, még ha kemencék nem is kerültek elő. Valószínűnek tartom, hogy a kemenceméret inkább a munkaszervezéssel, a felépítendő épület méreteivel lehetett kapcsolatban, ez határozhatta meg a kemencék valamiféle „ideális” méretét,33 ami azonban koronként és regionálisan is változhatott.

A kemencék elhelyezkedése
A kemencék elhelyezkedésével kapcsolatban teljes mértékben elfogadom Lőrinczy Gábor
véleményét. A kemencék vízparton kerülnek elő. Közelükben természetesen ma már nem minden
esetben találjuk meg az élő vizet – ennek oka részben a vízhálózat változása –, azonban nyomait az esetek többségében meg lehet figyelni. A helykiválasztás egyik oka a kész termékek szállításának megoldása, a másik a felhasználás során szükséges vízmennyiség biztosítása volt (Lőrinczy
31

32
33

I tt az esetleges datáló leletek mellett gondolok például arra, hogy amennyiben egy adott épületet (elsősorban templomot) és
a közelében előkerült kemencét biztosan tudjuk egymáshoz kötni, valamint (legalábbis relatíve) pontosan tudjuk keltezni az
épületet, akkor valóban lehet szűkebb időhatárokat megjelölni a kemence építését és használatát illetően.
Nem lehet persze kizárni, hogy egyedi kemencéről van szó, s ez esetben a kivételt erősítő szabályról. A kérdés azonban megnyugtatóan csak további kemencefeltárásokkal válaszolható meg.
Kérdés az is, hogy a kemencék – elsősorban a korai időszakban – „alkalmiak” voltak (azaz konkrétan egy, a közelükben lévő épület felépítéséhez szolgáltattak nyersanyagot), vagy pedig már ekkor is léteztek műhelykörzetek, ahonnan a környéket látták el téglával.
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1989/90. 179.). Ezt a megfigyelést az újabban előkerült kemencéknél is bizonyítani lehet: így például az óbudaiak a Duna közelében kerültek elő. Ennek fontosságára a néprajzi anyag kapcsán már
utaltam. Nem zárhatjuk ki a lehetőséget, hogy víztől távol kerüljenek elő kemencék, ebben az esetben azonban kutakra feltétlenül számítanunk kell.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a fenti követelményeken kívül a tégla felhasználása
is befolyásolta a kemence helyét. Elegendő csupán a dobozi, a gyulai, a paksi34 vagy éppen a dom
bóvári példára utalnom. Az előbbieknél a templom közelében találták meg a kemencéket, míg az
utóbbinál a lakótorony mellett. Ez nyilván a szállítási költségek csökkentését szolgálta. A templom
melletti kemencék rávilágítanak arra, hogy a téglatemplomok közelében kemencék előkerülésével
kell számolnunk. Mivel azonban ezek a templom épületétől kissé távolabb helyezkednek el, csak
a legritkább esetben kerülnek elő.
A kemencéket azonban nem feltétlenül az épületek mellett építették. Egy másik csoportjuk
a településektől távol került elő, s úgy tűnik, hogy a környékükön nem is laktak – ezek csak „munkahelyek” voltak. Ebben az esetben van jelentősége a folyóvíznek, amely a szállítást könnyítette meg.
Ide tartozik például a csongrádi vagy a zentai kemence.35
Végül utalok arra, hogy a kemencék általában nem magányosan, hanem „bokrokban” kerülnek elő, ami arra figyelmeztet, hogy a megtalált kemencék környékét – amennyiben mód (és pénz)
van rá – érdemes nagyobb területen átkutatni, mert így rábukkanhatunk a többi objektumra.

További feladatok és célok
A jelen és a korábban megjelent téglaégető kemencékkel kapcsolatos cikkeimben részletesen foglalkoztam a tégla készítésével, égetésével, a téglaégető kemencék megjelenésével az írott
forrásokban. Nem foglalkoztam viszont a téglaégetés végtermékével, magával a téglával, pontosabban annak felhasználásával. Fontos kérdés a kemencék megjelenésével, illetve azok keltezésével kapcsolatban, hogy mikor jelennek meg az első téglaépületek. Ehhez szorosan kapcsolódik az
a kérdés, hogy lehet-e ezeket keltezni, illetve mennyire megbízható a datálásuk. E kérdés megválaszolására, annak összetettsége miatt nem vállalkozhattam; ez még további kutatásokat igényel. Ezzel kapcsolatban mindössze utalok arra az általánosan elterjedt nézetre, amelyet Lővei Pál a következőképpen fogalmazott meg: „A tartósabb anyagból – kőből, a síkságokon téglából – emelt épületek I. László uralkodása után váltak gyakoribbá.” (Lővei 1998. 21.)
A „gyakoribbá válás” azonban relatív: a téglaépületek építése nem lehetett olcsó még a középkor végén sem. Legalábbis erre lehet következtetni Werbőczy művéből, ahol a következőket olvashatjuk az örökség megosztásával kapcsolatban: „Midőn pedig az atyai lakóház kőből, téglából
(lapidea aut latericia) vagy más költséges módon van építve, és oly nagy értékű, hogyha jószág közönséges jövedelméből hasonló házakat emelni nem lehet, s alig lehetne olyat még csak egyet is
építni: ily esetben az atyai házat kőfaragó, kőműves és ácsmesterek közbejöttével a bírónak egy lelkiismeretesen ítélő embere által meg kell becsültetni, s a becsű összegét annyi részre kell osztani
ahányan a fitestvérek vannak, s a legifjabb fiú vagy testvér a ráeső részt ingyen fogja megkapni.”
(Werbőczy I. rész 41. cím 133–134.)
További kutatási feladat a két időpont közötti téglaépítés történetének felvázolása, amelynek segítségével tisztázni lehetne a téglának, mint építőanyagnak a jelentőségét a középkori
34
35

Más lelőhelyek esetében is felmerült a kemence és a közelben lévő templomok közötti kapcsolat: így Pókaszepetken (Vándor 1981. 75.), Zentán (Szekeres 1985. 33.) és feltételesen Békéscsaba–Mezőmegyeren is (Szatmári 1998. 177.).
Nem zárhatjuk ki teljesen a szekérrel szállítást sem, ennek azonban semmiképpen sem lehetett akkorra jelentősége, mint
a folyóvíznek.

145

Jakab Attila
Magyarországon. Az első lépések a téma vizsgálatával kapcsolatban már megtörténtek. Valter Ilona legutóbbi könyvében a nyugat-dunántúli téglatemplomokat vizsgálta komplex módon (Valter
2005.).
Ezzel párhuzamosan az újabb kemencék feltárását és feldolgozását sem szabad elhanyagolnunk, hiszen minden egyes kemence közlése előrébb viszi a kutatást.
Az újabb gyűjtés során a Lőrinczy Gábor által összegyűjtött kemencékkel együtt 16 lelőhelyről 25 kemencét tudtam bemutatni, vagy legalább minimális információt szerezni róluk.36 Ezeknek sajnos csak egy része értékelhető a kis felületű feltárás, esetleg a dokumentálatlanság miatt.
Ez meglehetősen kevés. Ennek több oka lehet. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a kemencék
egy része a településektől távol feküdt, s így csak véletlenszerűen kerülnek elő egy-egy feltáráson.
Amennyiben a kemencék az épületek közelében voltak, akkor sem minden esetben találják meg, hiszen a feltárások elsősorban a konkrét objektumokra összpontosulnak, s így a tágabb környezet feltáratlan marad. Egy másik lehetséges ok pedig az lehet, hogy a kemencék egy része nem mélyedt a
földbe, hanem a felszínen állt. Az ilyen kemencék pedig nyom nélkül elpusztultak, a típus nyomát
régészetileg csak nagyon szerencsés esetben lehet megfigyelni.
Ezen a helyzeten talán segítenek a nagyberuházásokat megelőző feltárások, ahol nagy felületen történik a feltárás, és szerencsés esetben kemencék is előkerülhetnek (pl. Hajdúszoboszló,
Paks, Debrecen), sőt esetleg a körülötte lévő munkaterületet is sikerül megtalálnunk.37
Autópálya építését megelőző ásatásoknak köszönhető az eddigi legnagyobb kemencének,
a hajdúszoboszlóinak az előkerülése is. Csak reménykedni lehet, hogy az újabb feltárások jelentősebb számban fogják gyarapítani a téglaégető kemencék kis számát.
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In this study, the medieval brick kilns uncovered on the historical territory of Hungary are
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a typology can help in solving chronological and distribution problems in the long run.
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Katalógus (1. kép)
A katalógusban adom közre a már ismertetett kemencéket a rájuk vonatkozó adatokkal, ezzel könnyítve meg összehasonlításukat egymással. A felsorolás abc sorrend szerint történik.38
Lelőhely neve:
Bajna–Paperdő
(Bem József u. 5.)
Feltáró:
Horváth István –
H. Kelemen Márta
Feltárás éve: 1974
Típus: ?
H: kb. 480 cm, Sz: ?,
Mo: 50–55 cm
Kora: középkor
Rajz/Fénykép: 2. kép
Irodalom:
Horváth–Kelemen
1975. (28.) 108.

1. kép
Középkori és kora újkori téglaégető kemencék a történeti Magyarországon (zárójelben a kemencék száma a lelő
helyen) 1: Bajna–Paperdő (Bem József utca 5.) (1); 2: Békéscsaba–Mezőmegyer (1); 3: Budapest–Zsigmond tér
5–7. (2); 4: Csongrád–Várhát (2+2); 5: Debrecen–Józsa Pláza (1); 6: Doboz–Faluhely (1); 7: Dombóvár–Szigeterdő (1); 8: Dömös (2); 9: Gyula–Szeregyháza (2); 10: Hajdúszoboszló-Árkos-halom (1); 11: Hetény/Chotín–Deli
hegy (2); 12: Őriszentpéter (1); 13: Paks–Vizes-dűlő (1); 14: Pókaszepetk (1); 15: Tiszalök–Kövestelek (3); 16:
Zenta/Senta–Mákos (1)
Fig. 1
Medieval and early modern period brick kilns on the historical territory of Hungary (the number of kilns at the site
in brackets)
Lelőhely neve: Békéscsaba–Mezőmegyer
Feltáró: Szatmári Imre
Feltárás éve: 1985
Típus: IV/4/a
Kora: XIV–XVI. század
H: 650 cm, Sz: 450 cm, Ma: 20 cm, Mo: ?
Rajz/Fénykép: 3. kép
Irodalom: Lőrinczy 1989/90. 167–171.

38

 felsorolásban az alábbi rövidítéseket alkalmaztam: H: hosszúság, Sz: szélesség, Mo: oldalfal magassága, Ma: agyagpad
A
magassága, ?: ismeretlen.
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Lelőhely neve: Budapest–Zsigmond
tér 5–7. (1. kemence)
Feltáró: Kárpáti Zoltán
Feltárás éve: 2000
Típus: IV/2+?/a
Kora: XVII. század második fele –
XVIII. század fordulója
H: 7,6 m, Sz: 3,9 m + ?
Rajz/Fénykép: 4. kép
Irodalom: Kárpáti 2000.
Lelőhely neve: Budapest–Zsigmond
tér 5–7. (2. kemence)
Feltáró: Kárpáti Zoltán
Feltárás éve: 2000
Típus: III/2/a
Kora: XVII. század második fele –
XVIII. század fordulója
H: 2,6 m + ?, Sz: 2,6 m, Mo: 50 cm
Rajz/Fénykép: 4. kép
Irodalom: Kárpáti 2000.
Lelőhely neve: Csongrád–Várhát
(3. kemence)39
Feltáró: Csallány Gábor,
Lőrinczy Gábor
Feltárás éve: 1929, 1987
Típus: II/2
H: 400 cm, Sz: 180 cm,
Mo: 110–125 cm
Kora: XIII. század második fele –
XIV. század első fele
Rajz/Fénykép: 5. kép
Irodalom: Lőrinczy 1989/90.
159–167.

2. kép
A Bajnán előkerült kemencerészlet összesítője és metszetrajza
1: tapasztott réteg; 2: átégett réteg; 3: járda (A dokumentáció alapján
készítette Farkas Zoltán és ifj. Toldi Zoltán)
Fig. 2
Complex and section drawings of the kiln fragment uncovered in Bajna
1: daubed layer; 2: burnt layer; 3: pavement (made by Zoltán Farlkas
and Zoltán Toldi jr. after the documentation)

3. kép
A Békéscsaba–Mezőmegyeren feltárt kemence
felszínrajza (Lőrinczy 1989/90. 169. 6. ábra alapján)
Fig. 3
Surface drawing of the kiln unearthed at Békéscsaba–
Mezőmegyer (after Lőrinczy 1989/90. 169, fig. 6)
39

A lelőhelyről 4(?) kemencéről adtak hírt, de itt csak a két dokumentáltnak az adatait adom meg.
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4. kép
A Budapest–Zsigmond tér 5–7. szám alatt feltárt kemencék
(Az összesítő rajz az ásatási dokumentációból)
Fig. 4
Kilns uncovered at 5–7 Zsigmond Square, Budapest
(Complex map from the excavation documentation)

5. kép
A Csongrád–Várháton feltárt 3. számú kemence (Lőrinczy 1989/90. 160. 1. kép b., 164. 3. ábra alapján)
Fig. 5
Kiln no. 3 uncovered at Csongrád–Várhát (after Lőrinczy 1989/90. 160, fig. 1.b, 164. fig. 3)
Lelőhely neve: Csongrád–Várhát (4. kemence)
Feltáró: Csallány Gábor
Feltárás éve: 1936
Típus: II/1 (?)
H: 3,5 m, Sz: 2,5 m, Mo: 2,5 m(?)
Kora: XIII. század második fele – XIV. század első fele
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6. kép
A Csongrád–Várháton feltárt 4. számú kemence (Lőrinczy 1989/90. 163. 2. kép alapján)
Fig. 6
Kiln no. 4 uncovered at Csongrád–Várhát (after Lőrinczy 1989/90. 163, fig. 2)
Rajz/Fénykép: 6–7. kép
Irodalom: Tari 1979. 201., Lőrinczy 1989/90. 161–162.
Lelőhely neve: Debrecen–Józsa Pláza
Feltáró: Szilágyi Krisztián Antal
Feltárás éve: 2006
Típus: IV/5/b
H: 8,1 m, Sz: 6,8 m, Ma: 15–20 cm
Kora: XIII–XIV. század
Rajz/Fénykép: 8. kép
Irodalom: –
Lelőhely neve: Doboz–Faluhely
Feltáró: Kovalovszki Júlia
Feltárás éve: 1976
Típus: I. (/b?)
7. kép
A Csongrád–Várháton feltárt 4. számú kemence
(Tari 1979. 201. VI. tábla nyomán) 1: előlnézet,
2: oldalnézet, 3: felülnézet hővezető csatornákkal
Fig. 7
Kiln no. 4 uncovered at Csongrád–Várhát (after Tari
1979. 201. Plate VI) 1: frontal view; 2. side view;
3: view from above with heat channels
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8. kép
A Debrecen–Józsa Pláza lelőhelyen feltárt kemence (A fénykép és a rajz az ásatási dokumentációból)
Fig. 8
Kiln uncovered at the Debrecen–Józsa Pláza site (Photo and drawing from the excavation documentation)
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Átmérő: 5 m
Kora: XI–XIII. század
Rajz/Fénykép: –
Irodalom: Kovalovszki 1986. 113.
Lelőhely neve: Dombóvár–Szigeterdő
Feltáró: Miklós Zsuzsa
Feltárás éve: 1999–2000
Típus: IV/4/b
H: 510 cm, Sz: 310–320 cm, Ma: 4–6 cm
Kora: XIII. század (1270–72 előtt)
Rajz/Fénykép: 9. kép
Irodalom: Miklós 1999. 155–163.,
Miklós 2000.
Lelőhely neve: Dömös40
Feltáró: Gerevich László
Feltárás éve: ?
Típus: IV/3/a
H: ?, Sz: ?, Ma: ?
Koruk: XIV. század (esetleg kissé előtte)
Rajz/Fénykép: 10. kép
Irodalom: Gerevich 1983. 408.
Lelőhely neve: Gyula –Szeregyháza41
Feltáró: Implom József
Feltárás éve: 1933 (?)
Típus: ?
H: ?, Sz: ?, Ma: ?
Koruk: XII–XIII. század
Rajz/Fénykép: –
Irodalom: Lőrinczy 1989/90. 174.
28. jegyzet

9. kép
A Dombóvár–Szigeterdőn feltárt kemence és déli tüzelőnyílása
(Miklós 1999. 163. 1–2. ábrája alapján)
Fig. 9
Kiln uncovered at Dombóvár–Szigeterdő and the southern
opening of the firing space (after Miklós 1999. 163. figs. 1–2)

Lelőhely neve: Hajdúszoboszló–
Árkos-halom
Feltáró: M. Nepper Ibolya, Szabó László
Feltárás éve: 2000
Típus: IV/6/a
H: 10 m, Sz: 6 m (+1 m a szájnyílások hossza), Ma: 10–15 cm, Mo: 120–130 cm.
Kora: XIII–XIV. század
Rajz/Fénykép: 11. kép
Irodalom: Nepper. 2001.
40
41

 lelőhelyen két kemencét tártak fel, de részletesebb adatokat nem közölt róluk feltárójuk, ezért a katalógusban egy tételA
ként szerepelnek, és a leírt adatok mindkettőre érvényesek.
Itt is két kemencét tártak fel, de részletesebb leírás híján a katalógusban ezeknek a kemencéknek az adatait is összevontuk.
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Lelőhely neve: Hetény–Delihegy (Chotín: Szlovákia) 1. kemence
Feltáró: Peter Romsauer
Feltárás éve: 1978
Típus: IV/3/b
H: 4,7 m, Sz: 2,7 m, Ma: 10 cm, Mo: 80–110 cm
Kora: XV. század
Rajz/Fénykép: 12. kép
Irodalom: Čurný–Romsauer 2009. 526.
Lelőhely neve: Hetény–Delihegy
(Chotín: Szlovákia) 2. kemence
Feltáró: Peter Romsauer
Feltárás éve: 1978
Típus: IV/3/b
H: 4,6 m, Sz: 2 m, Ma42: ?, Mo: 80 cm
Kora: XV. század
Rajz/Fénykép: 13. kép
Irodalom: Čurný–Romsauer 2009. 526–527.
Lelőhely neve: Őriszentpéter
Feltáró: Valter Ilona
Feltárás éve: 1980, 1982
Típus: IV/3/a
H: 600 cm, Sz: 550 cm, Ma: 20 cm,
Mo: 50 cm
Kora: XVI. század eleje
Rajz/Fénykép: 14. kép
Irodalom: Valter 1987.

10. kép
A Dömösön feltárt kemencék
(Gerevich 1983. 407. 51. és 53. képe alapján)
Fig. 10
Kilns uncovered at Dömös
(after Gerevich 1983. 407. figs. 51 and 53)
42
43

Lelőhely neve: Paks–Vizes-dűlő43
Feltáró: Ács Zsófia
Feltárás éve: 2008
Típus: IV/4/b
H: 575 cm, Sz: 320 cm, Ma: 50 cm, Mo:
50–70 cm
Kora: XI–XII. század(?)
Rajz/Fénykép: 15. kép
Irodalom: Oláh–Kele–Ács 2010.
Lelőhely neve: Pókaszepetk
Feltáró: Vándor László
Feltárás éve: 1974
Típus: II/ 2

 kemence alján padokat nem találtak, de a megmaradt tüzelőnyílások nyomai alapján a kemence eredetileg három csatorA
nás volt.
Vö. a 8. lábjegyzettel!
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12. kép
A Hetény–Delihegyen feltárt 1. kemence
(Čurný–Romsauer 2009. 527. 3. kép
és 525. 2. kép alapján)
11. kép
A Hajdúszoboszló–Árkos-halmon feltárt kemence
(fénykép és rajz az ásatási dokumentációból)

Fig. 12
Kiln no. 1 uncovered at Chotín–Delihegy
(after Čurný–Romsauer 2009. 527. fig. 3
and 525. fig. 2)

Fig. 11
Kiln uncovered at Hajdúszoboszló–Árkos-halom
(Photo and drawing from the excavation
documentation)
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13. kép
A Hetény–Delihegyen feltárt 2. kemence
(Čurný–Romsauer 2009. 531. 7. kép,
és 530. 6. kép alapján)
Fig. 13
Kiln no. 2 uncovered at Chotín–Delihegy
(after Čurný–Romsauer 2009. 531. fig.
7 and 530. fig. 6)

H: 4,40 m, Sz: 3,55 m, Mo: 165 cm
Kora: XIII. század
Rajz/Fénykép: 16. kép
Irodalom: Vándor 1981.
Lelőhely neve: Tiszalök–Kövestelek
(1. kemence)
Feltáró: Lőrinczy Gábor
Feltárás éve: 1981–82
Típus: III (?)/4/b
H: 600 cm, Sz: 140–150 cm, Mo: 35–40 cm
Kora: Árpád-kor (XIII. század?)
Rajz/Fénykép: 17. kép 1.
Irodalom: Lőrinczy 1984.

Lelőhely neve: Tiszalök–Kövestelek
(2. kemence)
Feltáró: Lőrinczy Gábor
Feltárás éve: 1982–83
Típus: IV/4/b
H: 400 cm, Sz: 170 cm, Mo: 80–90 cm
Kora: Árpád-kor (XIII. század ?)
Rajz/Fénykép: 17. kép 2.
Irodalom: Lőrinczy 1984.
14. kép
Az Őriszentpéteren feltárt kemence
(Valter 1987. 9. képe alapján)
Fig. 14
Kiln uncovered at Őriszentpéter (after Valter 1987. fig. 9)
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15. kép
A Paks–Vizes-dűlő lelőhelyen feltárt
kemence (Oláh–Kele–Ács 2010. 200.
1. ábrája alapján, illetve a rajz
a dokumentációból)
Fig. 15
Kiln uncovered at Paks–Vizes-dűlő
(after Oláh–Kele–Ács 2010. 200. fig. 1
and drawing from the documentation)
Lelőhely neve: Tiszalök–Kövestelek
(3. kemence)
Feltáró: Lőrinczy Gábor
Feltárás éve: 1982–83
Típus: IV/3/b
H: 500 cm, Sz: 130–140 cm, Mo: 85–90 cm
Kora: Árpád-kor (XIII. század?)
Rajz/Fénykép: 17. kép 3.
Irodalom: Lőrinczy 1984.
Lelőhely neve: Zenta–Mákos
(Senta: Szerbia)
Feltáró: Szekeres László
Feltárás éve: 1975
Típus: II/2
H: 650 cm, Sz: 250 cm, Mo: 80 cm
Kora: XIV. század
Rajz/Fénykép: 18. kép
Irodalom: Szekeres 1985.

16. kép
A Pókaszepetken feltárt kemence
(Vándor 1981. 73. 1. ábrája alapján)
Fig. 16
Kiln uncovered at Pókaszepetk
(after Vándor 1981. 73, fig. 1)
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17. kép
A Tiszalök–Kövestelken feltárt
kemencék axonometrikus rajzai
(Lőrinczy 1984. 161. 6–7., 162.
8. ábrája alapján)
1

Fig. 17
Axonometric drawings of the kilns
uncovered at Tiszalök–Kövestelek
(after Lőrinczy 1984. 161. figs.
6–7, 162. fig. 8.)

2

3

18. kép
A Zenta–Mákoson feltárt kemence
rajza (Szekeres 1985. 35. oldal
ábrája alapján)
Fig. 18
Drawing of the kiln uncovered
at Zenta-Mákos (after Szekeres
1985. fig. in page 35)
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