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A királyházai vár csempekályhája

Igor Prohnenko – Volodimir Mojzsesz – Maria Zsilenko

Nyaláb vára Királyháza község 
(Ukrajna, Kárpátalja megye, Nagyszőlősi
já rás) nyugati peremén helyezkedik el 
(1. kép). A várhegy magassága 52 m, tete-
jéről kitűnő kilátás nyílik aTisza völgyé-
re, mely a hegy lábától 300 méterre folyik 
(2.kép).Azerődtrapézformájú,52х47m
központi része a magaslat északkeleti ré-
szétfoglaljael.Abelsőudvarközpontjában
akúthelyezkedikel.Avárközpontirészé-
től30m-remégegyvédelmivonalhúzó-
dottegytéglalapalakúépítménnyel.Abel-
sővártólészakkeletreékalakú,10,15х9,65
méteresőrtoronymagaslik.(3.kép)

Nyalábról először 1262-ben hal-
lunk, de ekkor még nem vár, hanem egy-
szerű faház volt Felszász falu határában
(Királyháza első megnevezése). V. István
if jabb király gyakran vadászott Ugocsa 
megyeerdőségeiben,sazittépült„domus
regalis”szolgáltlakhelyéül.AXIII.század
vé gére Nyaláb vára az egykori vadászház-
ból az ugocsai királyi uradalom központjá-
vá válik. (Komáromy 1894.)

AXIV. század elejénKárolyRó-
bert a várat Borsa Bekének adományozta 
(Ka  rácsonyi 1900. 211.), aki nem sokkal
ez után Csák Mátéhoz pártolt. A rozgonyi 
csata után Nyaláb várát Tamás munkácsi 

NyJAMÉLIV.2012.241–285.

1. kép

A vár földrajzi helyzete

Fig. 1

Geographical location of the castle

2. kép

Nyaláb vára

Fig. 2

Castle of Nyaláb
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várnagy ostromolta. Hűségéért a király Ugocsa és
Bereg megye főispánságával jutalmazta, s megkap-
taNyalábvárát is,melyet romjaibólújjáépített (Ha
zai1879.193.).

1378-banNagyLajos királyNyalábotDrág
máramarosifőispánnakéstestvérének,OláhJánosnak
adományozza.Amoldvaifőurakkezébenazuradalom
nemcsakjelentősengyarapodott,hanemlokáliskul-
turálisközponttáisvált,amelyrőlaz1401-benittát-
írt,szlávnyelvűEvangéliumistanúskodik(miKitasz–
csucsKa 1968.).

1403-banZsigmondkirályPerényiPétertik-
tatjabeNyalábbirtokába,1405-benpedigmegerősíti
jogaitaNápolyiLászlótrónkövetelőellenvívotthar-
cokbanszerzettérdemeiért.Avárelőzőtulajdonosai, 
aDrágffyak nem tudtak belenyugodni vagyonuk el-
vesztésébe, ami több mint egy évszázados pereske-
déshezvezetett.Avégítéletet1506-banUlászlókirály
hoztameg,PerényiGábornakítélveKirályházavárát.

DózsaGyörgyparasztlázadásaidejénNyalábmenedékülszolgáltahelybélinemességnek.
AfelkelőkostromgyűrűjétcsakaHusztrólavárfelmentéséresietőPerényiGáborérkezésénekhíre
oldottafel.AlázadásleveréseutánaPerényiekújabbterületeketcsatoltakuradalmukhoz.

AmohácsicsatábanPerényiGáborelesett,Nyalábvárátözvegye,FrangepánKatalinörö-
költe.Egyetlenfiát,JánostFerdinándhívekéntnevelte.Később,PerényiIstván1575-benbekövet-
kezetthalálautánaváratPerényiZsófiagyámja,DobóFerencfoglaltael.

AXVI.századvégéreNyalábvisszaszálltaPerényiekfiú-ágára.Bocskai,Bethlen,Rákó-
cziharcaibannemszerepel,deháborúsidőbenUgocsamegyenemességerendszerintidemenekült.
Gyakrantartottakittnemesigyűléseketis.

BáraPerényicsaládtávolállaWesselényi-összeesküvéseseményeitől,ILipótnembízott
aFelső-Tisza-vidéknemességében,Nyalábvárábaisnémethelyőrségetvezényelt.1671.augusztus
9-énkeltlevelébenakirályértesítettePerényiGáborfőispántavárleromboltatásáról.

AkirályházaivárrégészetikutatásávalazUngváriNemzetiEgyetemexpedíciója2007-től
foglalkozik.A2007.ésa2011.éviásatásokfolyamánavárstratigráfiájánakmeghatározásacéljá-
bólösszesen58négyzetméternyiterületettártunkfelazerődközpontirészében(1.és3–4.kutató-
árok)ésafalakonkívül(2.és5.kutatóárok)(3.kép).Akultúrrétegvastagságaafeltártterületeken 

3. kép

Avártopográfiaihelyzete1:azerődközpontirésze;
2:kápolna;3:torony;4:várfal;5:út;6:kút; 
7:a2007-benfeltártterület;8:a2011-benfeltárt
terület;9:a2012-benfeltártterület

Fig. 3

Topographiclocationofthecastle,1:centralpartof
thecastle;2:chapel;3:tower;4:castlewall;5:road;
6:well;7:territoryinvestigatedin2007;8:territory
investigatedin2011;9:territoryinvestigatedin2012
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változó, 1,5–5méter.Az ásatások során jelentős tárgyi anyag került napvilágra: kerámiatöredé-
kekezrei(atöbbiközöttimportausztriaigrafitésmorvaországilošticei),kályhacsempetöredékek, 
bőr-,csont-,üveg-ésfémtárgyak(használatitárgyak,fegyverek,pénzérmék)(ProHnenKo–Ho me
leaK2007.,ProHnenKo–HomeleaK–moizsesz2007.227–234.,ProHnenKo–HomeleaK2009.,ProH
nenKo–HomeleaK–moizsesz2009.296–301.).Aleletanyagelemzése(elsősorbanadatálómagyar
és lengyel pénzérmék, jezsuita medál Loyolai 
SzentIgnácésXavériSzentFerencábrázolá-
sával)arraengedkövetkeztetni,hogyazerőd
kőfalaiaXIV.századelejénépültek,bárakor-
szak kultúrrétege szegényes, ami nem túl in-
tenzívgazdaságitevékenységrőltanúskodik.

AXVI.századfolyamánaváratátépí-
tették, rekonstruálták a védelmi vonalat. A 
kultúrréteg itt már sokkal jelentősebb, a vár 
a XVII. század közepéig, vagyis gyakorlati-
laglerombolásáiglakottvolt,ahogyaztazírott
forrásokisbizonyítják.

A 2007. és 2011. évi feltárások után 
a2012.éviásatásiidénybenáttértünkavárte-
rületének szisztematikus kutatására alaprajzá-
nak meghatározása céljából. Az erőd délke-
leti falánál egy4x4méteres szelvénytnyitot-
tunk(3.kép).Háromoldalrólaszelvénytkő-
falhatárolta:délkeletrőlavárközpontirészé-
nekkülsőfala,északnyugatrólakerektorony
külsőfala.Délnyugatról,akétfalérintkezésé-
nél bekormozódott kéményjáratra bukkantunk. 
Akultúrrétegvastagságaafeltártrészen4,2m,
három jól kivehető stratigráfiai szintre oszlik
(4.kép):

I. réteg (0–1,2m).Nagy andezit kő-
tömböket,tégla-ésmásépítkezésitörmeléket,
né hány nagyobb faldarabot tartalmaz. Kerá-
mia- és csontdarabokat csak a feltárt szelvény 
délkeletirészébenfigyeltünkmegszürkés,por-
hanyóskőtörmelékkelkeverttalajrétegben.

A réteg kerámiáját korongolt fazekak, 
kupák,korsók,fedőktöredékeiképviselik.Az
edények anyaga jól kidolgozott, apróra őrölt
homokkal soványítva, színük a sárgásbarná-
tól a sötétbarnáig váltakozik. A térségben fel-
lelhetőanalógiákalapjánaXVI–XVII.század-
rakeltezhetők.Aleletekköztfigyelemreméltó
egy0,2mmélyentaláltszámszeríjhozhasznált
vasnyílhegy,valamintegy1,2mmélyrőlszár-
mazó I Ferdinánd kori dénár (Huszár 1979.

4. kép

AzI.ásatásiszelvényfelszínrajzaésmetszete1:nullpont; 
2:építkezésitörmelék;3:szürketalajrétegapró 
építkezésitörmelékkel;4:hamuréteg;5:kőfal; 

6:afűtőkamratéglái;7:tufa

Fig. 4

GroundplanandsectionofsectorIoftheexcavation 
1:basicpoint;2:constructiondebris;3:greylayerofsoilwith

minusculepiecesofconstructiondebris;4:layerofash; 
5:stonewall;6:bricksoftheheatingchamber;7:tufa
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935.),melyakísérőkerámiaanyagábólítélvemá-
sodlagosankerültaXVII.századirétegbe.

AzI.ésII.rétegetjólelkülönítialerom-
boltbolthajtás(5.kép).Elemeinyomonkövethe-
tőekazásatásiszelvénymindkétoldalán,abeom-
lott központi rész pedig a feltárt területmintegy
kétharmadátfoglaljaelaboltívalapjától0,3m-rel
mélyebben.

II.réteg(1,2–3,6m).Szürketalajrétegsok
építkezésitörmelékkel.Betöltéseazelőzőszinttel
azonos kerámiát tartalmaz. 1,5mmélyről szám-
szeríjhoz használt nyílhegy, 1,6 mmélyen üveg-
edénytöredék,3,3mmélyrőlpedigegybronzle-
mez került elő szegecsekkel. Különös figyelmet
érdemeladélnyugatifalnál2,4mmélyrőlszárma-
zó, sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló kályha-
csempe,melylapjávallefeléfeküdt.

A III. réteget (3,6–4,2m) a kályha ová-
lis fűtőkamrája képezte a kéményjárattal együtt 
(6.kép).Betöltésepréseltfeketehamuréteg,mely
telítve volt kályhacsempével, kerámiával, házi-
szár nyas csontokkal és faszéndarabkákkal. A csem- 
pék többsége sűrűn egymásmellett feküdt a fű-
tőkamra és kéményjárat közötti részen (7. kép).
Ki  vételt a lovas, fegyveres (kard, dárda, pajzs) vi-
tézt ábrázoló kályhacsempeképez,mely az épít-
ményészakkeletirészébenfeküdt,ahagymaalakú
kályhaszemek a délkeleti falnál helyezkedtek el, a 
királyos kályhacsempe töredék pedig a kéményjá-
ratbólkerültelő.

A réteg kerámiája (8–9. kép) korongolt
fazekakból,korsókból,lábasfőzőedényekbőlállt.
Anyaguk jól kidolgozott, leggyakrabban apró-
raőrölthomokkalsoványítva.Színüknéhaegye-
netlen, a sárgásbarnától a sötétbarnáig váltakozik, 
csengőhangúraégtek.

5. kép

A beomlott bolthajtás

Fig. 5

Collapsed arch

7. kép

AzI.szelvénybenfeltártcsempék

Fig. 7

TilesfoundinsectorI

6. kép

A kályha feltárása

Fig. 6

Excavationofthestove
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Fazekak

1.fazék:Peremeprofilált,kihajló.Vállakiálló,alsórészekónikusanszűkülő.Anyagakidol-
gozott,sárgásbarna–barna,jólkiégetett.Méretei:Pá.23,5cm,Fá.11,2cm,M.30,3cm.

2.fazék:Alapanyagátésformájáttekintvemegegyezikazelsővel,csakméreteibenkülönbö-
zik.Pá.15,6cm,Fá.9cm,M.21,2cm.Alsórészebekormozódott.

3. fazék: Alapanyagát és formáját tekintve megegyezik az előzővel. Pá. 11,4 cm, Fá. 
5,8 cm, M. 15, 2 cm.

4.fazék:Töredékeibenmaradtfenn.Peremeprofilált,kihajló,díszített.Színeegyenetlen,
barna.Fülétapereméhezésválláhozerősítették.Pá.19,2cm,‚Fá’.10,8cm,M.25,3cm.

Korsók

1.korsó:Fenekeprofilált,nyakaszűk.Anyagajólkidolgozott,apróraőrölthomokkalsová-
nyított.Színeegyenetlen,sötétbarna.Pá.2,8cm,Fá.8,8cm,M.25,7cm.

2. korsó: Peremrésze hiányzik, nyakában átlyuggatott korong, szűrésre alkalmas rostély
van.Azelőzőnélöblösebb,világosbarna,vörösfestéssel.Füléntarajszerű,ugyancsakvörösrefes-
tettdíszítés.‚F’.10cm,M.25,7cm.

9. kép

XVII.századikerámia

Fig. 9

17th century pottery

8. kép

XVII.századikerámia

Fig. 8

17th century pottery
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Lábas főzőedények

1.lábas:Anyagasima,jólkiégetett.Háromlábú,belülzöldmázas.Pá.16,5cm,M.11,8cm.
2. lábas: Formája, anyaga megegyezik az előzővel. Kívül-belül zöld máz borítja. Pá. 

8,5cm,M.6,2cm.
AFelső-Tisza-vidékterületérőlismertleletanyagelemzésealapjánakályharomjaiközött

feltártkerámiaaXVII.századrakeltezhető(8.kép).
A királyházai vár csempéivel valószínűleg rokonságban állnak, bár eltérő mintakincset

mutatnak a füzéri, a sárosi vár és a tőketerebesi kastély kályhái (Feld–cabello 1980., slivKa– 
vallašeK 1991.).Azábrázolásokon itt is szentek,királyok,sarkantyúsvitézek tűnnekfel.Mivel
akirályházaikályhacsempékanyagának,mázának,technikaikivitelezésénekelemzéséreaszűkös
időkeretekmiattmégnemkerültsor,csakelőzetesvéleménytnyilváníthatunk.Atérségbenfellelt,
hasonlókompozíciójúcsempékalapjánaNyalábvárábanfeltártkályhaaXVI.századbankészülhe-
tett,abetöltéskerámialeleteibőlítélveaXVII.századközepéighasználták.

Akályhacsempékleírása

1. Négyzetesszájnyílásúkályhaszem.Máztalan,sárgásbarna.18,3x18x8,5cm(I–II.tábla).
2. Négyzetesszájnyílásúkályhaszem.Máztalan,világosbarna.19x19x10,5cm(I–II.tábla).
3.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem.Máztalan,téglavörös.21x20x10,5cm(I–II.tábla).
4.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem.Téglavörös,szemcsésanyagú,kopottsötétzöldmá-

zas,hátoldalánerősenbekormozódott.21,5x22,2x14cm(I–II.tábla).
5.Hagymaalakúkályhaszem.Korongolt,téglavörösanyagú,zöldmázas.24,2cm,Fá.12

cm(III–IV.tábla).
6.Hagymaalakúkályhaszem.Korongolt,vörösanyagú,zöldmázas.20cm,Fá.10,5cm

(III–IV.tábla).
7.Hagymaalakúkályhaszem.Korongolt, téglavörös anyagú, zöldmázas.Felső részén

körbefutóbekarcoltvonalak.21,6cm,Fá.9,8cm(III–IV.tábla).
8.Hagymaalakúkályhaszem.Korongolt, téglavörös anyagú, zöldmázas.Felső részén

körbefutóbekarcoltvonalak.Csúcsakiemelkedő.24,7cm,Fá.12cm(III–IV.tábla).
9.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem,melynekközepébehagymaalakúrészilleszkedik.

Közepét koncentrikus, párhuzamos hornyolatok és hullámvonalak díszítik. Sárgásbarna anyagú,
zöldmázas.19,8x19,6x10,5cm(V–VI.tábla).

10.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem,melynekközepébehagymaalakúrészilleszkedik.
Belülszalagfonatdíszíti.Téglavörösanyagú,sötétzöldmázas.19x17,7x12cm(V–VI.tábla).

11.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem,közepénhagymaalakúrésszel.Téglavörösanyagú,
sötétzöldmázaerősenmegkopott.18,7x18,7x13cm(V–VI.tábla).

12.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem,melynekközepébehagymaalakú,erősenkiemelke-
dőrészilleszkedik.Belülszalagfonatdíszíti,közepénkoncentrikus,párhuzamoshornyolatokfut-
nak.Anyagasárgásbarna,barnászöldmázas.20,5x20,5x10cm(V–VI.tábla).

13.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem,közepénhagymaalakúrésszel.Töredék,csakköz-
pontirészemaradtmeg.Belülszalagfonatdíszíti,közepénkoncentrikus,párhuzamoshornyolatok
éshullámvonalakfutnak.Anyagasárgásbarna,barnászöldmázas(VII.tábla).

14.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem,közepénhagymaalakúrésszel.Töredék.Közpon-
ti része, egy sarka és átellenes oldalrésze maradt meg. Anyaga vörösesbarna, zöld máza megkopott. 
Közepénpárhuzamoskoncentrikushornyolatokfutnak(VII.tábla).
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15.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem,közepénhagymaalakúrésszel.Töredék.Központi
részeéspereménekegysarkamaradtfenn.Anyagavörösesbarna,zöldesbarnamázaerősenmegko-
pott.Peremétszalagfonatdíszíti(VII.tábla).

16.Négyzetesszájnyílásúkályhaszem,közepénhagymaalakúrésszel.Töredék.Központi
részeéspereménekfelemaradtmeg.Téglavörös,hátoldalabekormozódott,fenékrészenyitott.Má-
zasötétzöld.Központirészétkoncentrikushornyolatok,peremétszalagfonatéshullámvonaldíszí-
ti.‚Sz’21,5cm(VII.tábla).

17.Zártelőlapú,sárgásbarna,máztalankályhacsempe.Léckeretetagolt,mezejétvirágos-
levelesmotívumtöltiki.19,7x19,5x7,7cm(VIII–IX.tábla).

18–20.A17.típuspontosmásai(VIII.ésX–XI.tábla).
21.Töredék.A17.típuskétharmadrésze(XI.tábla).
22.Töredék.A17.típusnegyedrésze.
23.Zártelőlapú,vörösesbarnaanyagú,barnamázaskályhacsempe.Tagoltléckeretbenvi-

rágornamentumdíszíti.19,7x20x7,5cm(XII–XIII.tábla).
24.Töredék.Díszítésemegegyezika23.típuséval.20,5x20,2cm(XIV.tábla).
25.Töredék.Díszítésemegegyezika23.típuséval.20,5x11cm(XIV.tábla).
26.Zártelőlapú,vörösesbarnaanyagú,zöldmázaskályhacsempe.Tagoltléckeretbenvirág

ornamentumdíszíti(a23.típuszöldmázasváltozata).19,7x20x7cm(XII.ésXV.tábla).
27.Töredék.Díszítésemegegyezika26.típuséval.20,2x10cm(XIV.tábla).
28.Zártelőlapú,sárgásbarna,máztalankályhacsempe.Keretnélküli,központirészébencí-

merpajzsleveles-indásornamentummalövezve.ApajzsonaPerényicsaládcímere–szakállas,szár-
nyasfej,alattakirályikorona.18,2x18,6x7cm(XVI–XVII.tábla).

29–30.A28.típuspontosanalógiája(XVIII.tábla).
31.Zártelőlapú,sárgásbarnaanyagú,világosbarnamázaskályhacsempe.Díszítése:vékony

léckeretbenlovas,sarkantyúsvitézkarddal,pajzzsalésdárdával.17,5x20x5cm(XIX–XX.tábla).
32.Töredék.Vörösanyagú,sárgásbarnamázas.Fennmaradtrészebolthajtásalatt trónon

ülőkoronáskirálytábrázoljogarral.23x11cm(XXI–XXII.tábla).
33.Töredék.Azelőző típus élénkzöldmázasváltozata.Hátlapja erősenbekormozódott.

10x11cm(XXIII.tábla).
34.Töredék.A32.típusúcsempealsórészeatrónonülőkirálylábával,sárgamázasválto-

zatban.12,5x10cm(XXIII.tábla).
35.A32. típushoz hasonló boltív jobb oldali töredéke. Sárgásbarnamázas. ‚M’. 23 cm

(XXIV.tábla).
36.A32. típushoz hasonló boltív jobb oldali töredéke. Sárgásbarnamázas. ‚M’. 23 cm

(XXIV.tábla).
37.A32. típushoz hasonló boltív jobb oldali töredéke. Sárgásbarnamázas. ‚M’. 16 cm

(XXIV.tábla).
38.A 32. típushoz hasonló boltív jobb oldali töredéke. Sárgásbarna mázas. ‚M’. 6 cm

(XXIV.tábla).
39.A 32. típushoz hasonló boltív bal oldali töredéke. Sárgásbarna mázas. ‚M’. 10 cm

(XXIV.tábla).
40.A32.típushozhasonlóboltívbaloldalitöredéke.Sárgamázas.‚M’.7cm(XXIV.tábla).
41.Töredék.Vörösesbarnaanyagú,hátoldalaerősenbekormozódott.Mázasötétzöld.Hát-

sólábánállóoroszlándíszítéssel(XXIII.ésXXV.tábla).
42.Töredék.Szürkésanyagú,hátoldalabekormozódott.Sárgásbarnamázakopott.Orosz-

lánnalküzdőemberalakotábrázol(XXIII.ésXXV.tábla).
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43.Töredék.Azelőzőtípussötétebbbarna,vastagabbváltozata(XXIII.ésXXV.tábla).
44.Töredék.Sárgásbarnaanyagú,mázazöldesbarnaEgypáncélbaöltözöttférfialakvállaés

karjaláthatórajta(XXIII.ésXXV.tábla).
45.Zártelőlapú,vörösesbarnaanyagú,barnamázaskályhacsempe.Díszítésevékonylécke-

retbensárkánnyalküzdőlovas,páncélosSzentGyörgy.Jobbfelsősarkábanangyalalak.Hátoldalán
vászonlenyomat.19,3x19,5x7,5cm(XXVI–XXVII.tábla).

46.Azelőzőtípuspontosmása(XXVI.ésXXVIII.tábla).
47.Töredék.A45.típuspontosmásánakháromnegyedrésze(XXVIII.tábla).
48.Töredék.A45.típusdarabja.Oldalfalátmégakészítésfolyamánlevágták(XXIX.tábla).
49.Töredék.A45.típusközpontirészénekkopott,sárgásbarnamázastöredéke(XXIX.tábla).
50.Töredék.A 45. típus zöldmázas változatának kétharmada.Központi része hiányos.

19x19x7cm(XXIX.tábla).
51.Téglalapalakúkályhacsempetöredéke.Szürkésbarna,hátoldalaerősenbekormozódott.

Előlapjakopott,feketemázas.Felsőrészébenegyangyalésvalamilyenszentalakjalátható.24,4x17
cm(XXX–XXXI.tábla).

52.Négyzeteskályhacsempetöredéke.Sárgásbarnaanyagú,zöldmázas.Díszítése tagolt
léckeretbenstilizáltangyalalak.M.20,3cm,‚Sz’.11cm,oldalfala9,5cm(XXXII–XXXIII.tábla).

53. Oromcsempe. Sárgásbarna anyagú, belseje erősen bekormozódott. Máza élénkzöld.
Köz ponti részében stilizált halak, alatta kidomborodó pontsor és hullámvonalas ornamentum, tete-
jénháromtagúlevelekbőlállódíszítmény.22,5x16x9,5cm(XXXIV–XXXV.tábla).

54.Oromcsempetöredéke.Az53.típusmása,atetejénvégigfutólevéldíszésacsempefe-
lehiányzik.11,5x13,5cm(XXXV.tábla).
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The Tile Stove of the Korolevo Castle

ArcheologicalstudyofthecastleofKorolevo(Korolevo,Vynogradivdistrict,Zakarpatska
/Transcarpathianregion)hasbeenstartedbytheexpeditionoftheUzhgorodNationalUniversityin
2007.Inordertodefinethemonument’sstratigraphy,theareasontheterritoryofthemainbuilding
(pits1,3–4)andoutofitslimits(pits2,5)ofthetotalsizeof58sq.m.havebeenstudiedduring
2007and2011fieldseasons.Thelayeroutputwasfrom1.5to5meterswide.

Significantcollectionofthefindingshasbeengatheredduringtheworks,inparticularthou-
sandsoffragmentsofceramicvessels,includingimported(graphitic–Austrian,Loštice–Mora-
vian)tilesandthegoodsmadeofleather,bone,glassandmetal(householditems,weapons,coins).
Analysisoftheinventory,firstofallofchronologicalindicators(PolishandHungariancoins,Jesuit
medalliondepictingsaintsIgnatiusofLoyolaandFrancisXavieretc.),madeitpossibletodrawthe
followingstratigraphicpicture.

Thestone-madewallshavebeenraisednot later than thebeginningof16thcentury.The
castlewassufficientlyre-builtinthefirsthalfof16th century and has been actively functioning at 
leasttillthemid-17thcenturywhenitwasdestroyed.

Inordertodefinethecastle’sgroundplan,expeditionswitchedfromtestpitsworksinthe
tracttothesystematicstudyofthemonument’sareain2012.
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Theexcavation(4x4m)hasbeenstartedatthesouth-westwallofthemainbuilding.The
layeroutputwas4.2meterwide.Threehorizonshavebeendefined.

HorizonI(0–1.2m)andhorizonII(1.2–3.6m)mainlyconsistofconstructiondebrisand
containceramicsandanimals’bones.ThehorizonsIandIIareclearlydividedbyacollapsedarch.

HorizonIII(3.6–4.2m)isrepresentedbyanoval-shapedfurnaceofthetilestovewitha
chimney.Thelayerconsistsofblacksuppressedashcontainingthetiles,vessels,significantnumber
of the bones of birds and animals, and big fragments of coal. 

Thetileswiththefloraldesign,imagesoftheknights,kings,saintsandthecoatofarmsof
thePerényifamilyshouldbehighlighted.

Byanalogywiththeothermonumentsoftheregion(Füzér,Šariš,Trebišov)thetilestove
wasbuiltinthe16thcenturyandhasbeenfunctioningtillthemidof17thcentury.Thisisalsoproven
by ceramics found in the tile stove. 

Translated by the authors

IgorProHnenKo,Volodymyr moizHes, Maria zHylenKo

Uzhhorod National University
CarpathianResearchInstitute

88017Uzhhorod
vul.Universitetska,14

Ukraine
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I. tábla

Szögletesszájnyílásúkályhaszemek

Plate I

Stovetileswithrectangularmouth
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II. tábla

Zöldmázas 
és máztalan 
kályhaszemek

Plate II

Green glazed 
and unglazed stove tiles
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III. tábla

Hagymaalakúkályhaszemek

Plate III

Onionshapedstovetiles
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IV. tábla

Hagymaalakú 
kályhaszemek

Plate IV

Onionshapedstovetiles
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V. tábla

Négyzeteskályhaszemhagymaalakúközpontirésszel

Plate V

Rectangularstovetilewithonionshapedcentralpart
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VI. tábla

Négyzetes  
kályhaszemek  
hagymaalakú 
központi résszel

Plate VI

Rectangularstovetilewith 
onion shaped central part
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VII. tábla

Zöldmázas 
kályhaszem töredékek

Plate VII

Green glazed stove tile fragments
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VIII. tábla

Virágmintásmáztalankályhacsempe

Plate VIII

Unglazedstovetilewithflowerpattern
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IX. tábla

Virágmintásmáztalan 
kályhacsempe

Plate IX

Unglazedstovetilewithflowerpattern
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X. tábla

Rekonstruáltvirágmintás 
máztalan kályhacsempék

Plate X

Reconstructedunglazed 
stovetilewithflowerpattern
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XI. tábla

Virágmintás 
máztalan 

kályhacsempe 
és töredék

Plate XI

Unglazed stove 
tile and 

afragmentwith 
flowerpattern
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XII. tábla

Virágmintászöldésbarnamázaskályhacsempe

Plate XII

Greenandbrownglazedstovetilewithflowerpattern
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XIII. tábla

Virágmintásbarnamázas 
kályhacsempe

Plate XIII

Brownglazedstovetile 
withflowerpattern
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XIV. tábla

Virágmintás 
zöld és barna mázas 
kályhacsempe töredékei

Plate XIV

Fragmentsofgreen 
andbrownglazedstove 
tileswithflowerpattern
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XV. tábla

Virágmintászöldmázas 
kályhacsempe

Plate XV

Green glazed stove 
tilewithflowerpattern
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XVI. tábla

Máztalan kályhacsempe 
aPerényicsaládcímerével

Plate XVI

Unglazedstovetilewith 
thecoatofarmsofthePerényifamily
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XVII. tábla

Máztalan kályhacsempe 
aPerényicsaládcímerével

Plate XVII

Unglazedstovetilewith 
thecoatofarmsofthePerényifamily



Igor Prohnenko – Volodimir Mojzsesz – Maria Zsilenko

268

XVIII. tábla

Máztalan kályhacsempe 
aPerényicsaládcímerével

Plate XVIII

Unglazedstovetilewith 
the coat of arms 
ofthePerényifamily
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XIX. tábla

Lovagos kályhacsempe

Plate XIX

Stove tile representing 
a knight
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XX. tábla

Lovagos barna mázas kályhacsempe

Plate XX

Brownglazedstovetilerepresentingaknight
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XXI. tábla

Király alakos  
kályhacsempe 

töredék

Plate XXI

Fragmentofastove 
tile representing a king
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XXII. tábla

Király alakos kályhacsempe töredékek

Plate XXII

Fragmentsofstovetilerepresentingkings
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XXIII. tábla

Emberésállatalakoskályhacsempéktöredékei

Plate XXIII

Fragmentsofstovetilesrepresenting 
humans and animals
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XXIV. tábla

Király alakos 
kályhacsempe 
kereteinek töredéke

Plate XXIV

Fragmentoftheframeofastove 
tile representing a king
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XXV. tábla

Emberésállatalakoskályhacsempéktöredékei

Plate XXV

Fragmentsofstovetilesrepresenting 
humans and animals
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XXVI. tábla

Kályhacsempe  
sárkányölőSzentGyörgy 
ábrázolásával

Plate XXVI

Stove tile representing  
St. George, the dragon slayer
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XXVII. tábla

Barna mázas kályhacsempe 
sárkányölőSzentGyörgy 

ábrázolásával

Plate XXVII

Brownglazedstove 
tile representing St. George, 

the dragon slayer
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XXVIII. tábla

Barna mázas kályhacsempe 
éstöredéksárkányölő 
Szent György ábrázolásával

Plate XXVIII

Brownglazedstovetile 
and its fragment representing  
St. George, the dragon slayer
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XXIX. tábla

ZöldésbarnamázaskályhacsempetöredéksárkányölőSzentGyörgyábrázolásával

Plate XXIX

GreenandbrownglazedstovetilefragmentrepresentingSt.George,thedragonslayer
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XXX. tábla

Feketemázas,angyaltésszentetábrázolókályhacsempe

Plate XXX

Black gazed stove tile representing an angel and a saint
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XXXI. tábla

Feketemázas,angyalt 
és szentet ábrázoló, 

téglalapformájúkályhacsempe

Plate XXXI

Black glazed, 
rectangular stove tile 

representing an angel and a saint
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XXXII. tábla

Stilizált angyalos, 
zöld mázas kályhacsempe

Plate XXXII

Green glazed stove tile 
representing a stylised angel
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XXXIII. tábla

Stilizált angyalos, 
zöld mázas kályhacsempe

Plate XXXIII

Green glazed stove tile 
representing a stylised angel
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XXXIV. tábla

Zöldmázasoromcsempe

Plate XXXIV

Green glazed tile 
from the top of the stove
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XXXV. tábla

Zöldmázasoromcsempeéstöredéke

Plate XXXV

Green glazed tile and its fragment 
from the top of the stove 
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