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az erdélyi fejedelmi udvarokban 

Be t h l e n  G á b o r  é s  I. R á k ó c z i  Gy ö r g y  m e g r e n d e l é se i

Az ún. „bokályos ház” kifejezés az erdélyi fejedelmi udvarokban kialakult, Európában arra 
az egyedülálló jelenségre vonatkozik, mely voltaképpen egy díszes fali csempékkel kirakott fogadó-
termet takar (Törökországban, illetve a mór építészetben lehetőség szerint mindig az egész palota és 
imaház falait díszes kerámialapokkal borították. Észak-, és Nyugat-Európában pedig egyáltalán nem 
alkalmazták ezt a díszítési módot). Létrejöttükre vonatkozóan találunk utalásokat a kor írásos emlé-
keiben, de a helyszíni ásatások és kutatások eredményeképpen is számos adat és összefüggés látott 
napvilágot az elmúlt 50 évben, de főként az elmúlt évtizedben, melyek következtetni engednek ér-
dekes kultúrtörténeti momentumokra.

Arra vonatkozóan, hogy pontosan mi vezette Erdély fejedelmeit,  Bethlen Gábort2 majd I.  
Rákóczi Györgyöt3, hogy fejedelmi palotáikban fogadótermeiket ilyen módon ékesítsék, csak kö-
vetkeztetni tudunk. Bethlen Gábor bujdosása alatt a források szerint járt és élt is Konstantinápoly-
ban, számára ez a faldíszítési mód tehát ismerős kellett hogy legyen. 

A 16. század derekától kezdve a konstantinápolyi szultáni udvarban kialakuló-
ban levő új esztétikai igényekre a korábban jelentéktelen izniki4 műhelyek olyan 
minőségi szintet biztosítva válaszoltak, mellyel egy évszázadra meghatározóan 
elsőbbségre  tettek  szert  minden  más  kis-ázsiai  kerámiaközponttal  szemben. 
Személyes véleményem szerint is rendkívül magas minőségűek ezek a kerámi-
ák, technikailag, esztétikailag a keramikus szakma legmagasabb szintjét képvi-
selik.  Mai  szemmel  azt  mondhatnánk,  hogy a  történelem során  megszülető 
falburkoló,  díszítő  eljárásokat  tekintve  a  16-17.  századi  kis-ázsiai 
kerámiaműhelyek készítményeihez  aligha fogható  bármi  is,  talán  csak a  16. 
századi  perzsa  munkák  illetve  a  13-16.  század  között  virágzó  hispano-mór 

1 Bokály –  „bakal  vadi”= 17. sz.-i  oszmán-török nyelvben,  összeilleszthető csempelap jelentésű.  A bokály szót 
Magyarországon előbb az edényeken használt összefüggő mintasor jelölésére használták, s csak akkor jelenik meg 
csempére vonatkoztatva,  amikor előbb keleti importból, majd hazai  mesterek révén itt  is megkezdik olyan fali- 
illetve  kályhacsempe  készítését,  mely  néhány tábla  variációjával  egész  összefüggő  mintasort  alkot,  s  a  minta 
végtelen felületet adhat. A díszítmény legkisebb egysége, a raport, állhat egy, két, négy, vagy még több csempéből. 
Úgy látszik, hogy a 16., 17. században egy már országosan elterjedt kifejezést, a bokályt alkalmazták a raportból 
kiadódó terülőmustrás felületek érzékeltetésére. Érdekes, hogy míg a „bokály” és a „bokályos” jelző országosan 
elterjedt és használt kifejezés volt, a bokálynak a fali csempére a kályhára való kiterjesztése, maga a terülőmustrás 
fali- és kályhacsempe erdélyi specialitás volt és Nyugat-Magyarországon, sőt tudomásunk szerint a Felvidéken sem 
fordul elő a 17. és a 18. században. Csempére vonatkoztatva a bokály szóval először Szalánczi István „kapitina 
Rákóczinak” 1632. aug. 12-én Konstantinápolyból írott levelében találkozunk. „Az mely mester az bokályos házat 
csinálta volt, Kegyelmes uram neve nélköl, azt én nem tudom, ki legyen” Hogy készítője nem hazai volt, az számos 
okból nyilvánvaló. A kolozsvári számadások egyik, 1642. évi aug. 30-i tétele azonban minden kétséget eloszlat, mert 
ebből kiderül, hogy aki alá lovat és szekeret adtak Fehérvárig, „Az Bokalj Czinalo Teoreok” volt. 

2 „A legnagyobb erdélyi fejedelem”(1580-1629), uralkodott 1613-tól
3 Élt 1591-1648-ig. Erdély fejedelme 1630-tól.
4 Niceai fajanszok az iszlám kerámia gyöngyszemei. Gyártásuk a 15-18. századig történt.
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majolika  közelítette  meg  ezt  a  színvonalat.  A török  enteriőrök  fali  csempével  burkolt  falainak 
ragyogása lenyűgözhette Bethlen Gábor fejedelmet is, és emiatt születhetett meg benne az igény 
egy ilyen nemes anyaggal felékesített fogadóterem megépíttetésére. Ismereteink szerint ő volt az 
első, aki maga rendelt fali csempét az Oszmán Birodalomból. 1623-ban Bethlen Gábor 1400 darabot 
rendel konstantinápolyi követe, Tholdalagi Mihály5 által, s egyúttal két, a lapokat felrakó mestert is 
kér.  Az  utasításban  egyébként  két  ház elvégzéséről  beszél.  Ezen  a  levélen  ezeken  kívül  még 
található egy megjegyzés a fejedelem saját kezű írásával: Toldalagi Mihálynak 1700 arany forintot 
és 1000 ezüst  tallért  adtunk át… Ebből kell  a  csempéket  megvásárolnia:  1400-at a  legnagyobb 
méretűből, melyek mindegyike 32 akce-ba kerül…(Szilády és Szilágyi 1868) Az, hogy a csempék 
valóban  megérkeztek  rendeltetési  helyükre,  Debreczeni  Tamásnak, a  fejedelmi  birtokok 
prefektusának egy húsz évvel későbbi, Lorántffy Zsuzsannához6 intézett leveléből derül ki, melyben 
a következőket írja: „Az fejérvári audenciás házban is én rakattam volt fel 1624 esztendőben (…) 
de Toldalagi Mihály uram hozta volt, azt ki felrakta vala.”7 

I. Rákóczi György pedig Bethlen Gábor mintáját követte, amikor ugyancsak török fali csem-
péket rendelt sárospataki és gyalui, majd valószínűleg gyulafehérvári, és feltehetőleg fogarasi feje-
delmi palotájába is. Amennyire pontosan meg lehet határozni időpontokat az ő kiterjedt levelezései-
nek ismeretében, az első megrendelései 1632-be nyúlnak vissza. További rendelései ismeretesek 
1638-39-ből, 1639-40-ből, és talán 1642-ből.8

Annak okát pedig, hogy miért csupán az erdélyi fejedelmek palotáiban születhettek meg a 
bokályos házak, a csempék igen magas áraiban kell keresnünk. Korabeli adatok szerint 2 oszporán 
meg lehetett venni a napi kenyéradagot Konstantinápolyban, egy csempe árából, 20 oszporánból 
tehát  akár  egy-két  hétig  is  meg tudott  élni  egy ember.9 Erdély közvetlen politikai  és gazdasági 
kapcsolatban állt a Portával, míg a Habsburg-ház  elkötelezett vagyonosabbjai csak közvetetten.

A f e je d e l m i  pa l o t á k  b o k á l y o s  c s e mpéi

Gy u l a f e h é r v á r     

1996  júliusában  kerültek  elő  először  olyan  csempelapok 
töredékei,  amelyekről  feltételezik,  hogy az  egykori  gyulafehérvári 
fejedelmi – ma érseki – palota „bokályos házának” falait díszítették 
1623 után. Az előkerült darabokból sajnos egyetlen ép bokálylap sem 
egészíthető ki,  s az elméleti  rekonstrukció is csupán a kompozíció 
átlagolt szabályszerűségeit tükrözi, mert a töredékek egyes részletei 
nagy-mértékben eltérnek egymástól. Szabadon, sablon nélkül rajzol-
ták  fel  őket,  az  alapmintát  csak  modellnek  és  nem  előrajzként 
használták. A díszítőmotívumok részleteiből ítélve legalább négy-öt 
kéz dolgozott a lapok megfestésén. A lapok anyagának, színezésének 
vizsgálata,  az alapminta közvetlen használatának hiánya és főleg a 
kékes  árnyalatú  alapmáz utalt  arra,  hogy készítőiket  semmiképpen 
sem kereshetjük a falicsempe-gyártás kis-ázsiai centrumaiban. Mivel 

5 „Tholdalaghy” Mihály: élt 1642-ig. Jelentős tisztségeket viselt; Bethlen követe a portán és más küldetésekben.
6 Élt 1600-1660. I. Rákóczi György felesége, Sárospatak birtokosa.
7 Emődi Tamás: A gyulafehérvári fejedelmi palota bokályos háza. In.: A hódoltság régészeti kutatása. A Magyar 

Nemzeti Múzeumban 2000. május 24-26. között megtartott konferencia előadásai. Szerk.: Gerelyes Ibolya, Kovács 
Gyöngyi. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2002.  

8 Gervers-Molnár Veronika: Turkish Tiles of the 17th Century and Their Export. In.: Turkish Flowers. Studies on 
Ottoman Art in Hungary. Szerk.: Gerelyes Ibolya. Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest, 2005. 

9 Ezt az információt Kovács Eszter régész nyújtotta (BTM)
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a  bonyolultabb  mázazási  eljárások legjobb  hazai  ismerőiként  a  Bethlen  Gábor  feje-delem által 
1621-22-ben  Alvincen  letelepített  habánokat  tart-hatjuk  számon,  a  csempék  készítését  nekik 
tulajdonítják.10

A fejedelmi palota nyugati udvarának északkeleti sarkában, az udvaron, csatornázási munkálatok 
során, valamint az északi szárny előtt, szórványként került elő az a három kicsiny csempetöredék, 
melyek anyagukban és színeikben teljes egészében a kis-ázsiai kerámiaműhelyek készítményeihez 
sorolhatóak. A töredékek kicsiny mérete ellenére felismerhető, hogy ugyanazon motívumok részle-
teit őrzik, mint amelyek a  habán11 darabokat díszítik. A gyulafehérvári csempék motívumtárának 
eredetét vizsgálva feltűnő, hogy legalábbis a díszítőelemek rajza, formája a 17. század elején majd-
nem háromnegyed századra visszamenőleg archaizáló.12 A lapok kompozíciós rendszerét és minta-
kincsét felvonultató csempéket találunk Rüsztem pasa nagyvezír által 1560 körül Konstantinápoly-
ban  épített  dzsámiban,  valamint  szinte  pontos  mására  Iznikben,  ahol  Esref  Rumi  Zade iszlám 
misztikus sírhelyének helyet adó épületegyüttesben (1619-29).

1632-ben I.  Rákóczi György portai kö-
vete útján ugyanazt a felrakó mestert ke-
resteti, aki Bethlen Gábornak dolgozott, 
valószínűleg szintén a fehérvári  palotá-
ban végzendő munkára. „Az mely mester  
az bokályos házat csinálta volt Kegmes 
uram neve nélkől, azt én nem tudom, ki  
légyen,  hanem  mást  találtam  az  féle  
mestert igen jót,  most is elmenne Ákos  
urammal,  de  nincs  lova,  az  mivel  me-
hessen, hanem azt kévánja, hogy Nagod 
egy paripát küldjen alája és előpénzt két  
vagy háromezer osporát, kit itt házané-
pének  hagyhasson.  Mivel  penig  innen 
nem tudja, mit akar Nagod vele csinál-
tatni, napszámra szegődik, az mikor dol-

gozik, minden napra 80 osporát kér, annál kevesebbért nem indúl, étel, ital legyen.”13  A másik két, 
írott forrásból ismert bokályos ház közül ugyanis a pataki majd csak 1642 nyarán – de mindenkép-

10 Emődi Tamás, 317.old.
11 Habánok – Az újrakeresztelkedők felekezete Svájcban jött létre, elsősorban a vallásuk miatt hazájukból elmenekült 

olasz, francia fazekasokból, akiknek innen is tovább kellett vándorolniuk, és keletre kerestek új hazát. Salzburgban, 
Steyrben Linzben tartózkodtak rövid ideig, majd a morvaországi Nikolsburgban telepedtek le 1525-ben. Az ellenre-
formáció vallásüldözése miatt azonban innen is menekülniük kellett, így az akkori Észak-Magyarországra vándorol-
tak, először Szobotist-ban és Lévárdon ütöttek tanyát, majd Holics és Jókő területén telepedtek le.1554-ben Prockán 
és Lövőn, 1557-ben Kosolnán is kimutathatók. 1621-ben Bethlen Gábor fejedelem egy csoportot Erdélybe, Alvincra 
telepít. 1622-ben újabb habán csoportok érkeznek Magyarországra. Közösségi életberendezésük volt, házközösség-
ben, vagyon- és nőközösségben éltek. A XVIII. Században az ellenreformáció kényszerítésére a katolikus hitre tér-
tek, régi életmódjuktól elszakadtak. Céhekbe tömörültek. 

12 A szabadkézzel megfestett, lendületesen ívelő, fogazott szélű levelek, melyek körkörös dinamikájú kompozíciókba 
rendeződnek, és az ezt ellenpontozó, „statikus” palmetták és rozetták a textilművészet által közvetített iráni eredetű 
szaz-leveles stílus alapvető alkotóelemei, s egyúttal az udvari festőműhely Sahkulu nevű vezető művészének jelleg-
zetes eszköztárát képezik. Ehhez a gyulafehérvári csempéken a valamivel később kialakult és Sahkulu utódja, Kara 
Memi nevével fémjelzett naturalisztikus ún. „négyvirágos” stílus még két eleme társul: a tulipán és a jácint. A rész-
letek megformálására végül jól érzékelhetően nyomta rá bélyegét Muszli mester 1540-50-es évekre keltezett stílus-
köre, melyhez szorosan kötődnek az ún. „jácintok mestere” művei. A fehérvári csempék tervezőjének eszköztárában 
tehát olyan elemek és hatások keveredtek, melyek – tekintetbe véve a korábbi kék-fehér helyébe lépő élénk színvilá-
got is – együttesen körülbelül az 1560-as évektől lelhetők fel éppen az izniki műhelyek klasszikus, virágzó korsza-
kában.

13 Konstantinápoly, 1632. augusztus 12. Szalánczi István levele I. Rákóczi Györgynek
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pen 1639 után – készült el, míg a gyalui 1634-et követően, valószínűleg az 1630-as évek vége után. 
Ezután először 1634-ben említenek fali csempéket, majd a Rákóczi György 1643. évi esküvőjét 
megörökítő két szemtanú; Jerzy Ballabannak, a lengyel király követének titkára leírja, hogy az au-
dienciát kérő követet egy lépcsőn, majd néhány termen át a fejedelmi lakosztályhoz vezették, ahol a 
fejedelem saját szobájába invitálta, melynek falait művészi szépségű csempe borította. Haller Gá-
bor14 naplójából kiderül, hogy az audienciás ház az ebédlő és táncoló palotát magába foglaló szárny, 
illetve a női lakosztályok között foglalt helyet. Végül az Esterházy Miklós nádor számára készített 
követjelentésben ismét az szerepel, hogy az grádicson mentek fel a vendégek a bokályházba, onnan 
pedig a fejedelemasszony házába. A palotát 1658 szeptemberében a tatár hadak feldúlták, ezt köve-
tően látta termeit Evlia Cselebi, aki nyilván túlzásoktól nem mentes leírásában, még a korábbi álla-
potra utalva „zöld gránittal és Szamakszuszi márvánnyal díszített oszlopokról és indiai mozaikkal  
illetve finom márvánnyal fedett padlókról tett említést.” Adatait kétkedéssel fogadhatjuk;furcsamód 
éppen a leginkább érdeklődésére számító fali csempékről hallgat. A „fejedelmi drága épületű háza-
kat”-ért pusztítások mindenekelőtt a fedélszéket és a berendezést sújthatták, de ha az audienciás te-
rem meg is sérülhetett, az csupán részleges lehetett, mert a csempeburkolatú helységet továbbra is 
emlegetik a források. A pusztítást követő legelső, 1676-os adat szerint a „bokályos audiencia ház-
ban” kereszteli II. Apafi Mihályt15 Tofeus Mihály református püspök, akinek egy három évvel későb-
bi megemlékezésében ismét szerepel a díszes helyiség. 1678-ban, Teleki Mihály16 leírásában a feje-
delem és a főrendek tanácskozási helyeként jelenik meg. 1680-ban ugyanitt református nagygyűlést 
tartanak, ami jelentős befogadóképességére utal, majd 1684-ben Czegei Vass György említi napló-
jában a „bogályos” házat. 

A habán  készítésű  csempetöredékek  nagy 
valószínűséggel az I. Apafi Mihály fejedelemsége 
alatt említett bokályos házhoz köthetőek. Apafi az 
1658-as  események  során  valószínűleg  valame-
lyest  megsérült  audienciás  házat  örökölte,  mely 
helyreállításra  szorulhatott,  így  magyarázható 
lenne az is, hogy a habánok a még meglévő burko-
latról szerezték a mintaképet lapjaikhoz, másrészt 
pedig az is, hogy miért éppen a habánok terméke-
ivel kellett a helyiség belsejét ékesíteni vagy kie-
gészíteni.  Apafinak  sokkal  kevésbé  nyílhatott  le-
hetősége  drága  importárut  rendelni,  mint  előde-
inek, az alvinci mesterek munkájára viszont köny-
nyűszerrel számíthatott. Korábban felmerült olyan 
feltételezés  is,  hogy  a  Törökországból  hozatott 
mester egyik feladata a habán fazekasok betanítása 
lett volna a fali csempék készítésének technikáira. 
Ezt elsősorban azért tartják kizártnak, mert az elő-
rajz használata a végtelen mustráikkal szimmetri-
kusan ismétlődő kompozíciókba rendezett kerámi-

afelületek esztétikai igényességének alapfeltétele, s éppen ez hiányzik a szabadosabb habán dara-
boknál.

Utoljára Bethlen Miklós17 emlékszik meg naplójában 1703 körül az akkor már vélhetően rak-

14 (1614-1663) külföldi iskolázottságú erdélyi nemes. II. Rákóczi György és Barcsay Ákos bizalmas embere, Kemény, 
majd Apafi híve.

15 (1677-1713) I. Apafi fejedelem fia. 1681-ben utódjául választják, de nem uralkodott.
16 (1634-1690) gróf, a család vagyonának, rangjának megalapozója. Apafi korának legjelentősebb erdélyi államférfia, 

kancellár. Fiatalon Kemény János híve s egyik bécsi megbízottja.
17 (1642-1716) 1689-ben mint számvevő, főbiztos, több bizottságban is tevékenykedik, a radnóti országgyűlésen a fe-

jedelmi tanácsba választják, '91-ben kancellár lesz. Bécsben hal meg száműzetésben.
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tárként vagy hálóteremként használt teremről. 1687 és 1714 között ugyanis a fejedelmi palota egy 
részében osztrák helyőrség állomásozott. A több habán csempén megfigyelt vakolás- és meszelés-
nyomokat erre a periódusra tehetjük, amikor a termek belső díszének reprezentációs jellege meg-
szűnt és ideiglenes átalakításokat végezhettek rajtuk. A bokálytáblák és velük együtt a kályhacsem-
pék akkor kerülhettek a boltozat feltöltésébe, amikor az első jelentős belső átalakításokat végezték 
az épületen, azaz miután a katolikus egyház 1714/15 után visszakapta középkori rezidenciáját. Itt 
idézem Bethlen Miklós pár sorát, amelyek szomorú igazságot fejeznek ki, főként ha megfontoljuk, a 
bokályos házak sem éltek túl egyetlen évszázadot sem...„…Ezt tanúságért megírni szükségesnek 
ítíltem a maradékimnak, és adom tanácsul: ha mire csakugyan nagy szükségek nem lészen, csak 
mulatságért,  kevélységből  ne építsenek; mert noha én az én építésimet  úgy igazgattam,  hogy a 
jószágom el  ne romoljék,  de mégis  majorkodásomnak és erszényemnek nagy kárával  volt.  Úgy  
látom,  nem Erdélybe  való  a  szép  épület:  vagy  kárba megyen  szemeláttára  az  embernek,  vagy  
veszekedés a gyermekeinek, vagy mind a kettő. Vanitatum vanitas.”18 (Mondhatjuk, hogy igaza volt 
és nem csak Erdélyre, de az egész történelmi Magyarországra, és sok magyar örökösödési  viszályra 
vonatkozólag.)

Sá r o spa t a k

A számos csempe közül legkorábban a sárospataki várba valóak váltak ismertté. Valaha ezek 
egy 9-szer 4 méter nagyságú termet díszítettek, az úgynevezett Vörös toronyban. Ezek az 1963-65-
ös, egész várat érintő ásatáson kerültek napvilágra megdöbbentő mennyiségben. Ugyanakkor van 
egy kis kétség afelől, hogy ezek a csempék valóban török gyártmányok-e. 

Több  megközelítésből  is  kivételesnek  hat-
nak. Először is, a 17. században létrehozható színek 
mindegyike szerepel a csempéken: az általános ko-
baltkéken és türkizen felül vöröset, zöldet és lilát is 
találunk rajtuk. Ezenkívül a minta is sokban külön-
bözik attól, ami a korabeli török falicsempe-mintá-
kat jellemezte. Mindegyiket egy aszimmetrikus el-
rendezésű gránátalma-ág díszíti, melyhez egy több-
szirmú kék virág társul. A gránátalma gyümölcse az 
ábrázoláson két  felé  osztott:  mindegyik  gyümölcs 
függőlegesen félbevágott, így az egyik felében lát-
hatóvá válnak a magok. Felvágott oldalú gránátal-
ma-ábrázolás nem létezett a korabeli oszmán minta-
kincsben,  azonban jellegzetes  mintája  volt  ez  né-

hány európai textilnek, leggyakrabban a 15. század végétől a 17. századig terjedő időszak selymein 
lelhető fel. Ezért tűnik nagyon valószínűnek, hogy I. Rákóczi György tervet is küldött a török csem-
pekészítőknek, amikor sárospataki várához rendelte meg azokat. Ezt pedig egy nagyon érdekes és 
jelentős momentumnak tartom, hogy itt, Erdélyben ilyen módon a keleti és nyugati kultúra, művé-
szet egyfajta érintkezése és összefonódása jöhetett létre, mégpedig úgy, hogy abban az egyediség 
igénye  is  nagy súllyal  esett  latba.  Ez a  terv Erdély jellegzetes késő reneszánsz,  nyugat-európai 
gyökerű stílusát tükrözte. Ezt aztán a keleti készítők keze természetes módon újraértelmezte. Így 
születhetett  meg  egy egyedülálló  csempe  a  Sárospataki  várba:  nyugati  ihletettségű  erdélyi  terv 
alapján, mely a keleti készítők keze nyomán keleti motívumokkal gazdagodott, tehát a levelek, a 
kék virágok és  a  csempéket  összekötő mintaegységek a  peremek mentén és a  sarkokban a  kor 
általános oszmán csempéinek motívumkincsét tükrözi.

Maurer Mihály, aki akkoriban a fejedelem képviselője volt Konstantinápolyban, 1640. de-
cember 14-ei, I. Rákóczik Györgynek küldött levele megerősíti azt a feltételezést,  hogy a minta 

18 Bethlen Miklós: Élete leírása magától. 504. old.

ábra 6: Sárospataki bokályok



Erdélyből származott: „Az bokályok felől való kegyelmes parancsolatját is véghez vittem volna, ha  
ottbenn értenek volna az nagyságod levelével: jó részt a zsidó tudja, micsoda emberrel alkuttam  
volt és kitől vettem az öregit húsz-húsz oszporán, és az apraját tíz-tíz oszporán vettem volt, az for-
mája most is annál az embernél vagyon, mindjárást csinálnak annyit az mennyi kell, csak kapikiha-
ja uramnak parancsoljon nagyságos felőle, nem lesz abban fogyatkozás.” 

Az is nagyon érdekes, hogy bár ez a látszólag egyedinek szánt minta a fejede-
lemtől származik, a sárospataki csempéket legalább egyszer megismételték, tö-
rök vevő számára is. Egy megegyező mintájú csempe, melyet feltehetőleg Kons-

tantinápolyban  vásároltak,  a  torontói 
Royal  Ontario  Museum gyűjteményébe 
került  a  20.  század  korai  évtizedeiben, 
valamint  Kairóban  is rá-bukkantak igen 
hasonló csempékre (7. ábra). 

A pataki bokálycsempe-töredékek az 1990-es é-
vekre álltak össze, s addigra a tér rekonstruálásával is el-
készültek, s ma az eredeti darabok felhasználásával tör-
ténetileg hitelesen igyekszik a bokályburkolat újra díszí-
teni a "bokályos házat". Fontosnak tartom megjegyezni 
azt a hiányérzetet, ami e szoba láttán elfogja az embert. 
Az írásos utalások is megerősítik ezt a feltevést,  mely 
szerint valami hiányzik... Ez pedig a mennyezet festése. 
Ugyanis  az  eredeti  bokályos  házat  a  csempék felett  a 
boltíves mennyezet gazdag festése, valamint a padlóbur-
kolat ugyancsak míves volta is díszítette. Sajnos a resta-
urálás során az eredetiből megmaradt kicsiny festett fal-
részletet nem sikerült megőrizni, így azt nem tudták re-
konstruálni.  

Re g é c

Regéc várának ásatása során a sárospataki bokályos ház falburko-
ló csempéivel megegyező mintájú töredékek bukkantak elő, mely alapján 
azt  feltételezik,  hogy több csempét  rendeltek a  Sárospataki  audienciás 
szobához, mint amennyi szükséges volt, és Lorántffy Zsuzsanna kívánsá-
gára a maradék csempéket a regéci várban használták egy szoba díszíté-
sére. Olyan feltételezések is napvilágot láttak már, melyek szerint a regé-
ci, de esetleg a sárospataki csempék is habán másolatok lennénk, esetleg 
után gyártások. Ezzel kapcsolatban még folynak a kutatások. 

Ö s s z e g z é s

 Dolgozatomban csak utalásokat tehettem számos érdekes irányra, több olvasott  anyag és 
forrás (kortárs emlékírók művei) tanulmányozása számos összefüggésre fényt deríthetne, és a motí-
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ábra 9: Regéci  
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vumok, színezések, mázak vizsgálata pedig iparművészeti megfigyeléseket rejtenek magukban a-
mik talán a történész, régész kutatók számára fontos, izgalmas megfigyelések lehetnének.

Ilyen  a  csempetervezési  szempont  például,  hogy a  csempék sorolhatóak  legyenek,  azaz, 
vagy sarkainál, vagy oldalvonalán felezési, negyedelési pontok kijelölése (esetleg mindkettő), ame-
lyekhez igazodik, ér a motívum, a rajz. A sárospataki bokályos-ház csempéi azért is gyönyörűek, 
mert a tükrözött csempékből négy darabból együttesen kialakuló nagyobb kép már egy magba, egy 
pontba fogja össze a gránátalmafákat, amik így együtt egy nagyobb fa ágai lettek ( nem terülőmotí-
vumként, mint a gyulafehérvári csempelapoknál ), és a négyszer négy lap együtt egy újabb, na-
gyobb képet ad, ahol a fúga nélkül, pontosan illesztett lapokon a szélei felé ritkás ábrák miatt „kivi-
lágosodik” a kép, kialakul egy optikai, világító rácsmotívum (6. ábra). Az, hogy egyszerre közeli, 
apró, kidolgozott részletekben is gyönyörködhet az ember, és távolról nézve pedig nagyobb képi 
élményt nyújt – tehát egyszerre húzza közel a szemet, és egyszerre készteti a nézőt, hogy térélményt 
nyújtva, térhatást keltve távolról szemlélje – együtt „rabul ejtő”, a keleti szőnyegek élménye, még 
keletebbi megfogalmazás szerint : „meditációs objektum”. Mindez saját, magyar tervezés, egyedül-
álló az európai kerámiatörténetben, és mint írtam, később ezt Konstantinápolyban másolták, illetve 
hatott új munkákra.

Ne legyen igaza Bethlen Miklósnak ez egyszer, és a nehezen rekonstruált Bokályos-ház ma-
radjon meg a szemlélőknek, a tervezőknek, büszkeségünknek.
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