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A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET
MAGYARORSZÁGON

Laszlovszky József

A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ
idõpontokban kezdõdött, és mindegyiknek megvan a ma-
ga története. A középkori régészet a legfiatalabbak közé
tartozik, kezdetei a 19. századra nyúlnak vissza. Míg az
antikvitás régészeti kutatása a reneszánszban kapott len-
dületet, a középkor emlékeinek tudományos vagy amatõr
vizsgálata ebben a korszakban fel sem merült. A rene-
szánsz éppen a középkorral szemben nyúlt vissza az ókori
„aranykor” emlékeihez, a saját korát megelõzõ százado-
kat pedig még elnevezésében is pejoratív jelzõvel látta el,
a középkor vagy a középsõ korok nevet ragasztva erre az
idõszakra. Több évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy
a nemzeti romantika megszületésével érdeklõdéssel for-
duljanak a középkor, a nemzeti múlt emlékei felé. Ezt
már némiképp megelõzte a 18. század erõsen egyházi jel-
legû történetírói tevékenysége, amikor is a szentek életét
vagy az egyházi intézmények történetét kutatva elkezdték
a középkor írott szövegeinek vizsgálatát. A régészeti em-
lékek felmérése ezért is csak jóval késõbb indult meg, hi-
szen abban a hitben élhettek a történészek, hogy az írott
források sokasága elegendõ ahhoz, hogy feltárjuk a múlt
ezen idõszakát.

A romantikus középkor kép legjellemzõbb példái a ro-
mos várak. Amikor tehát a középkori régészet gyökereirõl
beszélünk, akkor elsõ helyen mindenképpen e korszak leg-
jelentõsebb álló emlékeit, a kolostorok, a székesegyházak,
a várak, a kastélyok kezdetben fõként mûvészettörténeti,
építészettörténeti kutatását említhetjük. Ezen emlékek
helyreállítása, a tudományos alapokon álló mûemlékvéde-
lem volt az, amely lassan integrálódott a régészet két másik
ágával, és módszereik összeolvasztásával lassan, a 20. szá-
zad közepére kialakult az, amit ma középkori régészetnek
nevezünk.

A keresztény régészet az ókori régészet nyomdokain in-
dult el, kutatásának fõ kérdése a késõ antik kori keresztény
emlékek kutatása volt. Lassanként idõben egyre késõbbi
korszakokat vizsgálva jutott el oda, hogy mindenféle, a ke-
reszténységgel kapcsolatos emlék régészeti kutatását kezd-
ték érteni alatta. Így egy ponton elválaszthatatlanná vált
kutatási területének egy része a középkori régészettõl.

Az õsrégészet, a prehistória hagyományosan az írott for-
rások nélküli korok történelmét dolgozta fel, az írott em-
lékek vizsgálatát a históriára, a történelemtudományra
hagyva. Ez a határvonal azonban alig húzható meg, és idõ-
ben alapvetõen eltérõ korokat jelent Európa különbözõ te-
rületein. A régészeti ásatások a 19. század eleje óta egyre
nagyobb számban hoztak felszínre, fõként temetõkbõl,
olyan leleteket, amelyek felkeltették a kutatók érdeklõdé-
sét. Különösen a gazdag mellékletes Meroving, lombard,
avar és honfoglaló temetkezések kerültek az érdeklõdés
homlokterébe. Egyre világosabbá vált, hogy az írott forrá-

sokkal rendelkezõ korok megismerésében is fontos szere-
pe van a régészetnek.

Magyarországon a középkori régészet kialakulásának
folyamata több ponton eltért az európai fejlõdéstõl. A kez-
detek itt is a romantikus középkorképpel kapcsolódtak
össze, különösen nagy hangsúlyt kapott az egykor függet-
len és nagyhatalmi szereppel bíró középkori Magyarország
emlékeinek vizsgálata. A mûemléki, építészettörténeti ku-
tatások megindulását azonban nem csak ez gyorsította
meg. A török kori pusztulás következtében óriási mérték-
ben tûntek el középkori írott emlékeink és kiemelkedõ je-
lentõségû épületeink. Így a magyar kutatás sokkal hama-
rabb szinte rákényszerült arra, hogy régészeti eszközökkel
és módszerekkel vizsgálja a középkort, hiszen alig támasz-
kodhatott a hagyományos történeti forrásokra. Emellett a
viszonylag kevés forrásból ismert volt, hogy a királyi köz-
pontokban hatalmas és díszes épületek állhattak, de ezek-
bõl szinte semmi sem maradt ránk. Mátyás csodálatos pa-
lotája Budán és Visegrádon, a székesfehérvári koronázó-
templom vagy az esztergomi palota csak említésekbõl volt
ismert, nyomaikat alig lehetett felfedezni. Emiatt külön
hangsúlyt kapott, hogy a régészek megtalálják és felszínre
hozzák ezeket az emlékeket. A középkori épületek romjai-
nak kiásása egyben bizonyítékként szolgált arra, hogy a
középkori Magyarország is létrehozott csodálatos emléke-
ket, csak az évszázadok pusztításai tüntették el ezeket sze-
münk elõl. (1. kép) Nemzeti önértékelésünk fontos ele-
mévé vált, hogy a régészet képes legyen ezen emlékek
megtalálására és a mûemléki helyreállítás vagy rekonstruk-
ció megkeresse azokat a lehetõségeket, amelyek segítségé-
vel visszavarázsoljuk elpusztult múltunkat a jelenkor szá-
mára.

A mûemléki, az építészeti kutatások hosszú évtizedeken
keresztül uralkodóak voltak a középkori régészeten belül,
amelynek jelentõsége hazánkban gyakran nagyobb volt,
mint számos európai országban. A késõantik emlékek vi-
szonylag kisebb száma, fõként azonban a római kor és a
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középkor közötti kontinuitás hiánya miatt a középkori ré-
gészet másik gyökere, a keresztény régészet hazánkban ki-
sebb szerepet játszott. Az õskori régészet és a középkor
emlékeinek kutatása viszont nálunk is szorosan összekap-
csolódott. A magyar régészet atyjának is tekinthetõ Rómer
Flóris egyszerre foglalkozott középkori templomépítészet-
tel és õskori kultúrákkal. Csalog József, a neolitikum jeles
kutatója a két világháború között úttörõ ásatásokat kezdett
egy középkori mezõvárosban. Középkori elpusztult falva-
ink régészeti kutatásának elindítása pedig egy néprajzos,
Szabó Kálmán nevéhez fûzõdik, aki Papp László õskoros ré-
gész ásatási tapasztalataira támaszkodott kutatásaiban. Ez
egyben arra is példa, hogy a Magyarországon a 19. század-
tól kezdve jelentõs tudományos szerepet betöltõ néprajzi
vizsgálatok szinte elválaszhatatlanul összekapcsolódtak a
hazai középkori régészettel. László Gyula, a középkori ré-
gészetre is alapvetõ hatást gyakorló nagy munkája a hon-
foglaló magyar nép életérõl ugyancsak elképzelhetetlen
néprajzi gyökerek nélkül. Ilyen elõzményekkel, idõben az
európai fejlõdéshez hasonlóan, a II. világháború után jött
létre a modern értelemben vett középkori régészet ha-
zánkban. Módszertanában, a kutatás hangsúlyában azon-
ban többféle egyedi jelleget is hordoz. Különösen az írott
források kutatásának és a régészeti vizsgálatoknak a szoros
összekapcsolódása emelhetõ ki ebbõl a szempontból,
amelynek minden bizonnyal legkiemelkedõbb példája
Kubinyi András munkássága. Mindez magyarázza azt is,
hogy a középkori régészetnek miért jött létre Magyaror-
szágon európai viszonylatban is az elsõk között önálló
egyetemi tanszéke.

KÖZÉPKORI KIRÁLYI KÖZPONTOK
Buzás Gergely–Laszlovszky József–Magyar Károly

A középkori Magyarország központi régióját, Székesfe-
hérvár, Esztergom, Visegrád és Buda négyszögét az ország
közepének, Medium Regninek nevezték. Ez nem csak föld-
rajzi és közlekedési, hanem politikai szempontból is találó
elnevezés volt. A két korai Árpád-kori királyi székhely a
középkor végéig megõrizte „kultikus” funkcióit: Székesfe-
hérvár Szûz Mária prépostsága a magyar királyok állandó
koronázó- és gyakori temetkezõ temploma volt, Eszter-
gom pedig a magyar egyház fejének, a királyt koronázó
esztergomi érseknek a szálláshelye. Óbuda a 13. században
mintegy egy évszázadig a királyi székhely szerepét töltötte
be, a késõbbiekben a királynék fõ rezidenciájává vált. A 14.
század folyamán két új rezidencia, Visegrád és Buda –
amelyek az Árpád-kori Székesfehérvárhoz és Esztergom-
hoz hasonlóan általában párhuzamosan látták el az uralko-
dói székhely funkcióját – szintén önálló szerepkörrel ren-
delkeztek. Visegrád a különleges államhatalmi szimbó-
lumnak, a Szent Koronának volt az õrzõhelye, Buda pedig
az ország legnagyobb városa, a királyság legfontosabb gaz-
dasági centruma, az ország fõvárosa volt. A középkori ma-

gyar királyok által építtetett várak, paloták és templomok a
magyarországi mûvészet történetében önálló csoportot,
különleges minõséget képviseltek.

1543-ban Szapolyai János halálával és Buda, Esztergom
Székesfehérvár, majd a következõ évben Visegrád török
kézre kerülésével megszûnt a Medium Regni. Városai és pa-
lotái a többi környékbeli királyi várral együtt végvárrá vál-
tak, a következõ másfél évszázad harcai szörnyû pusztítást
vittek végbe bennük. A rombolást a török alól felszabaduló
ország újjáépítése tetézte be a 18. század második felében,
amikor ezeket a „haszontalan” romokat kõbányaként hasz-
nálva eltüntették a föld színérõl.

A királyi rezidenciák monumentális emlékeinek feltárá-
sa olyan anyagi és szellemi erõk összpontosítását követelte
meg, amelyre csak a társadalom és a politika néhány ki-
emelkedõ alkalomból felébredt, fokozott érdeklõdése te-
remtette meg a lehetõséget. Ezért e kutatások jobbára
kampányszerûen, egy-egy korszakhoz vagy évfordulóhoz
kapcsolódva folytak: mint például az 1860–70-es években
a kiegyezés után, a nemzeti romantika korában, az 1938-as
Szent István évfordulóhoz kapcsolódva, illetve 2000 körül,
a magyar államalapítás millenniumán. (2. kép)

A középkori magyar királyság központjai iránt csak a
19. század közepén–második felében ébredt fel a tudomá-
nyos érdeklõdés. Székesfehérváron Érdy János 1848-as le-
letmentõ ásatása után a tervszerû feltárásokat Henszlmann
Imre indította meg 1862-ben, 1874-ben és 1882-ben. A
visegrádi vár kutatásait szintén Henszlmann Imre kezdte el
1871–1882 között, ásatásai elsõsorban az épületek falainak
felszínre hozására irányultak. A 20. század elején a Mûem-
lékek Országos Bizottságának kiváló építésze, Lux Kálmán
dolgozott több helyszínen is: 1908-ban az óbudai várban
ásatott, 1916–1922 között pedig a visegrádi vár helyreállí-
tását vezette. Dokumentumok és ásatási leletek alapján be-
hatóan foglalkozott a budai királyi palotával is, amelyrõl
1922-ben látványos könyvet jelentetett meg.

Az ország érdeklõdése az 1938-as Szent István év alkal-
mából fordult újra a középkori királyi központok felé. Az
évforduló elõkészítésére megnyíló anyagi források hatal-
mas feltárásokat tettek lehetõvé. Ezekben vezetõ szerep
jutott Lux Kálmánnak, aki 1936–1937-ben a fehérvári ba-
zilika feltárását irányította, és fontos szerepet vállalt a Ge-
revich Tibor és Lepold Antal által vezetett, 1934–1938-as
esztergomi palotaásatásokban is. A Lux Kálmán által meg-
kezdett óbudai feltárásokat Nagy Lajos folytatta 1934–
1935-ben. 1927-ben Visegrádon a vár munkálatait Schulek
János vette át Luxtól, aki 1934-ben hozzákezdett a királyi
palota feltárásához is. A munkákat igen jól felkészült építé-
szek és mûvészettörténészek irányították, aminek eredmé-
nyeként jelentõs információkat szolgáltattak a középkori
épületekrõl. A tárgyi leletanyag és a régészeti jelenségek, a
rétegviszonyok megfigyelése azonban idegen maradt szá-
mukra.

A királyi központok feltárásának harmadik korszaka az
1940-es évek végén kezdõdött. A nagy feltárásokon kor-
szerû módszerekkel dolgozó, középkorra specializálódott
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régészekbõl, mûvészettörténészekbõl és történészekbõl ál-
ló kutatócsoportok jöttek létre. A hazai középkoros régé-
szet igazi szülõhelye a hatalmas léptékû budai várásatás
volt (1948–1953), amelyet Gerevich László irányított, és
kiváló szakemberek sora vett benne részt. Visegrádon Héjj
Miklós és Dercsényi Dezsõ vezetésével indultak újra a palota-
ásatások (1948–1952). Újabb kutatások kezdõdtek az óbu-
dai várban is (1949–51).

Ha a kezdeti nagy lendület késõbb alább is hagyott, a
nagy budai és visegrádi ásatásokon a munkák lényegében
folyamatosan haladtak az 1960–70-es években is. Ám e fel-
tárások sokszor leletmentõ jellegûekké váltak. A korábbi
idõszak nagy kutatóközösségei felbomlottak, ezért a csak
egy-egy régész által folytatott ásatások és a tudományos a
feldolgozás gyorsasága, hatékonysága csökkent. Ennek el-
lenére továbbra is fontos, új eredmények születtek. Budán
Zolnay László, Visegrádon Héjj Miklós folytatta a feltárá-
sokat. E korszak különleges eredményei voltak azok a
szenzációs szobrászati, kisépítészeti kõfaragvány-leletek (a
visegrádi kutak és a budai gótikus szoborlelet), amelyek – a
kiváló kõszobrász-restaurátor Szakál Ernõ munkája nyo-
mán – a középkori magyar királyi székhelyek gazdagságá-
nak korábban soha nem sejtett bõségérõl tettek tanúvallo-
mást. Máshol ebben az idõszakban indultak újra a feltárá-
sok. Az esztergomi palotában Nagy Emese (1964–1969), a
székesfehérvári bazilikában Kralovánszky Alán (1965–

1972), az óbudai várban Altmann Júlia (1974-tõl) végezte a
kutatásokat. Mûemléki helyreállításokhoz kapcsolódva ha-
sonló léptékû ásatások indultak számos középkori királyi
várban is.

Az 1980-as években megváltoztak a magyar királyi köz-
pontok kutatásának módszerei. Újra nagy létszámú kuta-
tócsoportok jöttek létre, de a cél már nem csak az újabb
ásatások végzése, hanem a korábbi évtizedekben felhalmo-
zódott dokumentációs és leletanyag feldolgozása volt. Esz-
tergomban Horváth István, Visegrádon Szõke Mátyás, Bu-
dán Magyar Károly, Székesfehérváron Tóth Melinda és Biczó
Piroska voltak e kutatócsoportok megszervezõi. A feldol-
gozó munka az egyes emlékek hatalmas kõtárainak rende-
zésével és tudományos értékelésével indult. Esztergom-
ban, Budán, Visegrádon, Székesfehérváron megindult a
középkori építészeti töredékek felmérése, amelyet az Or-
szágos Mûemlékvédelmi Hivatal Lapidarium Hungaricum
programja is támogatott. E munkák olyan új információ-
kat nyújtottak a középkori palotákról, amelyek szükségessé
tették a korábbi kutatási eredmények átértékelését is, és ez
együtt járt a régi kutatási dokumentációk és leletanyag fel-
dolgozásával, valamint számos kisebb, de alapos hitelesítõ-
vagy kiegészítõ ásatás elvégzésével.

Lényegében ezek az új kutatási eredmények fordították
a közönség és a mûemlékvédelem figyelmét az 1990-es
években a középkori királyi központok felé. Ekkor szüle-

2. A székesfehérvári bazilika 19. századi feltárási rajza
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tett meg a 2000-es magyar millenniumra való felkészülés
részeként a középkori királyi városok rekonstrukciós prog-
ramja, amely az évtizedek óta elhanyagolt, rohamosan
pusztuló romterületek megmentését és 2000-re méltó ál-
lapotba hozását tûzte ki célul. Az Esztergomban, a Viseg-
rádon és a Székesfehérváron nagyjából egyidõben megin-
duló mûemlékvédelmi munkák a kutatást mindenhol más
fázisban találták. Ráadásul a magyar mûemlékvédelemben
erre az idõre kialakult az elméleti és gyakorlati sokszínûség
is, amely a helyreállító építészek igen eltérõ szemléletében
tükrözõdött. (3. kép)

A középkori királyi központok kutatása mindig is a ré-
gészet, a mûvészettörténet és a mûemlékvédelem közös
kutatási területe volt. Átlagon felüli minõségû építészeti és
tárgyi leletanyagával, történeti adataival, többször úttörõ
szerepet tudott vállalni a magyar középkori régészet mód-
szereinek kifejlesztésében. Mindaz, amit a továbbiakban a
királyi központok történetébõl összefoglalunk, döntõ
mértékben támaszkodik a régészeti kutatásokra, ezen em-
lékek középkori sorsa ma már nem írható meg a régészeti
kutatások nélkül.

SZÉKESFEHÉRVÁR

Székesfehérvár középkori emlékei a 17–18. század pusztí-
tásai során jórészt teljesen eltûntek a föld színérõl. Az egy-
kori királyi palotákról alig maradt forrás, a királyi bazilika
épülete is az enyészeté lett. Csak néhány falcsonk és kõtö-
redék, valamint kirabolt sírok szétszórt csontjai maradtak
ránk tanúként. A város és épületeinek történetét és a kü-
lönbözõ korszakokban fennálló állapotát pusztán ezeknek
a csekély adatoknak az alapos elemzésével ismerhetjük
meg. E munka pedig csak régészek, építészek, mûvészet-

történészek, történészek, antropológusok sajátos kutatási
módszereinek egymást segítõ összegzésével valósítható
meg.

A Mezõföld északi peremének mocsaraiból kiemelkedõ
szigeten Géza fejedelem alapította meg székvárosát. A szi-
get közepén emelkedõ dombon állt a fejedelmi palota,
amit a 11. század elsõ éveiben már négyszögletes alaprajzú
kõfalak öveztek. E fehér kõfalaknak köszönheti a város a
nevét, amely a veszprémi püspökség 1009-es alapítólevelé-
ben Alba Civitas formában tûnik föl. A palotától északra, a
piactéren állt a Szent Péter templom, ahol Géza fejedel-
met eltemették. Szent István király apja temetkezõ temp-
loma mögött kezdte építeni az 1010-es évektõl a Szûz Má-
ria templomot, amelyet saját sírhelyének szánt. A templom
építése még a király 1038-ban bekövetkezett halálakor sem
fejezõdött be, de 1031-ben mégis már itt temették el Szent
Imre herceget. Szent István halála után az eredetileg ma-
gánegyháznak szánt templom fontos közjogi szerepet ka-
pott: a magyar uralkodók a középkor végéig itt, az állam-
alapító sírja mellett koronáztatták magukat az ország kirá-
lyává. Az épület hatalmas méretû, háromhajós bazilika
volt. (4. kép) Fõszentélyének kupoláját mozaik díszítette.
A szentélyt a mellékhajók végéhez csatlakozó két torony
fogta közre. A fõhajó közepén helyezkedett el az alapító
király sírja, Imre hercegé pedig a kórus déli oldalán kapott
helyet. A templom jelentõsége Szent László uralkodásának
idején tovább növekedett. 1083-ban I. Istvánt és Imre her-
ceget szentté avatták, ezáltal az épület az ország egyik leg-
fontosabb zarándokhelyévé vált, sõt Könyves Kálmánnal
kezdõdõen a 12. század folyamán a magyar királyok temet-
kezõ temploma lett. A 12. századi uralkodók nem csak te-
metkeztek, hanem építkeztek is a bazilikában. A Szent Ist-
ván-kori épület nagy átépítését talán Szent László kezdte
meg, a két szent sírjának feldíszítésével. Ekkor készülhe-

3. A székesfehérvári romkert
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tett a Szent István-szarkofág is. Valószínûleg még Szent
László indította el a nyugati elõcsarnok, a nyugati to-
ronypár és a karzat kiépítését. Kálmán és utódai alatt nyu-
gat felõl lebontották a Szent István-kori templom fõhajó-
ját, és új, támváltásos – négyszögletes és négykaréjos alap-
rajzú elemekbõl álló – pillérsort építettek az új fõhajó szá-
mára. A 12. század elsõ felében kiépült a templom déli ol-
dalán a káptalani kerengõ két sírkápolnával és talán egy
hatalmas átrium is a bazilika és a Szent Péter templom kö-
zött. A királyi palotában is jelentõs építkezések folytak a
12. század közepén: II. Géza felesége, a görög Eufrozina
királyné alapított Szent Imre tiszteletére egy kápolnát,
amelynek négykaréjos alaprajzú maradványai a mai székes-
egyház elõtt, az egykori palota közepén kerültek elõ. A 12.
század második felében a Szûz Mária templomban a szen-
tek sírjait is újjáépítették és a templom nyugati homlokza-
tát hatalmas kapuzattal és gazdag faragott díszítéssel látták
el. A bazilika román stílusú átépítése csak III. Béla uralko-
dása alatt fejezõdött be. A következõ évszázadban – III.
László 1205-ös temetésétõl eltekintve – a bazilikába nem
temetkeztek királyok és nagyobb építkezés sem folyt. A ta-
tárjárás után a régi palota falai közé IV. Béla a város lakos-
ságát telepítette. Ekkor szüntethették meg a bazilika elõtti
átriumot is – aminek a helyén a város piactere jött létre –,

és talán ekkor épült az új királyi vár a város északkeleti sar-
kában. A bazilikát több tûzvész is megrongálta. 1318-ban a
északkeleti torony kivételével az egész templom leégett,
ezért Károly Róbert – aki késõbb ide is temetkezett – kija-
víttatta, új mennyezetet és ólomlapokkal fedett tetõzetet
készíttetett, a megrepedezett falakat pedig hatalmas, külsõ
támpillérekkel támasztotta meg. E javítások azonban ek-
kor még nem sokat változtattak a román kori bazilika össz-
képén. Feltehetõen csak az 1327-es, újabb pusztító tûzvész
után kezdõdött meg a templom igazi gótikus átépítése. Le-
hetséges, hogy eredetileg csak a mellékhajókat és a kórust
akarták beboltozni. Végül, egy tervváltoztatás után a mel-
lékhajók és a teljes fõhajó boltozata elkészült. A megerõsí-
tett román kori pillérek, illetve a felettük húzódó falazat
elé, a 16 méter széles fõhajóba erõsen benyúló falpilléreket
építettek. A román kori árkádívek alá szûkebb és alacso-
nyabb gótikus árkádok kerültek. A mellékhajókat is bordás
keresztboltozatokkal fedték. A kórust árkádos szentélyre-
kesztõvel választották le a templom nyugati felétõl. Szent
Imre sírja mellé díszes kápolnát emeltek. A templom keleti
részén megkezdett építkezés valószínûleg hosszú évtizede-
kig elhúzódott, és csak I. Lajos uralkodása alatt fejezõdött
be. Lajos király a templom déli oldala mellé saját sírkápol-
náját is felépítette. Ebben állhatott baldachinos síremléke,

4. A székesfehérvári bazilika építési periódusai
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amely a szintén általa állított krakkói Nagy Kázmér sírhoz
hasonlíthatott. Talán még egy új szentély alapozását is el-
kezdték, de az már nem épült meg. A 14. század második
felében befejezett hatalmas gótikus templom az ország
legelõkelõbb temetkezési helyének számított. Az északi
mellékhajóban még a 14. században nagy baldachinos
márványsíremlék készült, egyelõre nem tudjuk, kinek a
számára. Ozorai Pipo – Zsigmond király olasz származá-
sú hadvezére – az egyik nyugati tornyot építtette újjá,
hogy benne családi sírkápolnát alapíthasson. Más magán-
kápolnák a templom északi oldalához csatlakoztak. Köz-
tük a legjelentõsebb Kálmáncsehi Domonkosnak, a
templom prépostjának 15. század végén épült sírkápolná-
ja volt.

A következõ nagy építkezés Mátyás király uralkodása
alatt kezdõdött. Elõször a templom fõhajójának 14. száza-
di boltozatát cserélték ki késõ gótikus hálóboltozatra, még
1483 elõtt. 1485 körül kezdõdhetett meg egy óriási mére-
tû, a korszak legigényesebb építészeti elrendezését követõ:
szentélykörüljárós, kápolnakoszorús, késõ gótikus csar-
nokszentély építése, ami a király halálakor 1490-ben még
befejezetlenül állt. Mátyás királyt, valamint az új szentély
építkezéseit esetleg folytató utódait: II. Ulászlót, II. Lajost
és Szapolyai Jánost is a bazilikában temették el.

ESZTERGOM

Székesfehérvárral ellentétben Esztergom, az Árpádok má-
sik székvárosa, megõrizte a középkori királyi rezidencia
épületeit. A középkori királyi, késõbb érseki várat a török
háborúk ugyan alaposan megrongálták, de a romokat itt
nem hordták el az újkorban. Csak a középkori Szent Adal-
bert katedrális esett áldozatul az új bazilika építésének.
Számos felmérés, rajz, festmény, leírás és sok kõfaragvány,
sõt az egész Bakócz-kápolna tanúskodik azonban egykori
pompájáról. Az esztergomi vár kutatását ezért nem a forrá-
sok szûkössége, hanem inkább a feltárásra váró terület
nagysága, a feldolgozandó leletek és kõfaragványok soka-
sága nehezíti. (5. kép)

Az Esztergomban folyó kutatások egyik irányát a mûvé-
szettörténeti vizsgálatok jelentették, elsõsorban Marosi Er-
nõ munkája nyomán, aki a vár és a katedrális 12–13. századi
kõfaragványainak stíluskritikai elemzését készítette el. E
munka a középkori Magyarország mûvészettörténetének
egyik legfontosabb fordulópontját, a romanika és a gótika
stílusváltásának korszakát világította meg. Itt fogható meg
a stílusváltás pillanata, amikor egy mûhelyben egymás
mellett dolgoztak a Magyarországon már évtizedek óta be-
vett stílust alkalmazó és a nagy nyugat-európai mûvészeti

5. Az esztergomi vár
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központok legfrissebb stiláris törekvéseit közvetítõ meste-
rek. Az intenzív építõtevékenység hatására az Európa tá-
voli vidékeirõl Esztergomba összegyûlõ mesterek a helyi
lehetõségekhez és igényekhez igazodva önálló mûvészeti
centrumot teremtettek. Ennek a legszebb emléke a kated-
rális fõkapuja: a III. Béla és Jób érsek által emelt Porta
Speciosa. A 18. században elpusztult építményrõl ábrázolá-
sok és néhány kõfaragvány maradt ránk. A vörös és fehér
márványból emelt kapuzatot eredetileg színes márványbe-
rakások díszítették.

Az esztergomi vár kutatásának másik kiemelkedõ jelen-
tõségû iránya az egykori palotaépületek rekonstrukciója a
fennmaradt falak és kõfaragvány-leletek alapján. 1938-ban
Lux Kálmán a magyar mûemlékvédelem talán legjobb és

legszebb rekonstrukcióját
végezte el az esztergomi pa-
lotakápolnán. A kápolna
magasan álló falai újkori
feltöltések alól kerültek elõ
az ásatások során. Az erede-
ti helyükön megmaradt, il-
letve bezuhant hatalmas
mennyiségû kõfaragvány,
valamint a falakon lévõ és
az omladékban talált, lehul-
lott 14. századi freskók nem
csak lehetségessé, de a ma-
radványok védelme miatt
szükségessé is tették a ká-
polna eredeti terének hely-

reállítását. A palota többi részén az idõ és a pénz szûkössé-
ge miatt nem készülhettek hasonló térrekonstrukciók, a
feltárások és a helyreállítások eredményeként azonban a
palota így is az 1200 körüli magyarországi világi építészet
egyedülálló emlékévé vált. A hegy meredek déli sziklafo-
kára – korábbi építmények helyén – III. Béla által emelt la-
kótorony, a Fehér-torony, valamint ennek északi bõvítmé-
nye és a mellette álló kápolna eredetileg az uralkodó ma-
gánlakosztályának részeit alkották. (6, 7. kép) A 13. szá-
zadban – mikor a királyi rezidencia már Óbudára került –
IV. Béla az esztergomi érsekeknek adományozta a palotát.
A fõpapok a 14–15. században a palota déli részén kevés
építészeti módosítást hajtottak végre, a belsõ tereket azon-
ban gazdag freskódísszel borították: a kápolnát az 1330-as
években Telegdy Csanád érsek festette ki, a lakótorony
északi termében pedig a 15. század végén készültek rene-
szánsz freskók.

Az esztergomi palota további, Horváth István által vég-
zett kutatásai az épületegyüttes egy másik részét, a repre-
zentatív nagytermet és a hozzá kapcsolódó konyhát, vala-
mint az úgynevezett kis román palotát szabadították ki a
késõbbi beépítésekbõl. (8. kép) A kutatások során kide-
rült, hogy a 12. századi hosszú keskeny nagyterem helyére
a 15. század közepén Széchy Dénes és Vitéz János érsek
egy hatalmas, a réginél kétszer szélesebb termet építtetett.
Az óriási, faboltozattal fedett térbõl a Duna felé, a hegyol-
dalra támpillérekre támaszkodó, erkélyes folyosó nyílott.
A terem északi végén, a korábbi eredetû – freskódíszérõl
Szibilla-kápolnának nevezett – kápolna állt. E mögött
épült a palota árnyékszékeit magába foglaló torony. A
nagyteremhez délrõl a máig nagyrészt épen maradt kony-
ha és egy vörösmárvány padlóval burkolt kisebb terem
csatlakozott. E kisebb terem és a kora gótikus palotakápol-
na között építtette fel Szathmáry György érsek 1522–24
között a palota reneszánsz lakószárnyát és függõkertjét.

7. Fejezet az esztergomi
palota földszinti termében

8. Az esztergomi vár nagyterme kutatás közben

6. Az esztergomi várkápolna szentélye
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9. Az esztergomi palota
építési korszakai

10. A 15. századi esztergomi
palota
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11. Az óbudai vár alaprajza

szelvényben mindig csak kicsi, egymástól elszigetelt része-
ket lehetett megfigyelni, amelyekbõl mint mozaik rajzoló-
dik ki a vár képe. IV. Béla vára árokkal és körítõfallal öve-
zett, szabályos, négyszögletes alaprajzú, középudvaros pa-
lotaépület volt. Díszes, bélletes kapuzattal ellátott bejárata
felett alul négy-, felül nyolcszögû torony emelkedett. A to-
ronyaljból nyílt az Árpád-házi Szent Erzsébetnek szentelt
palotakápolna, amelynek sokszögû szentélye kiugrott az
épület zárt tömbjébõl. Hasonló apszis jelent meg a vár dél-
keleti sarkán is, amely talán az egykori trónteremhez tar-
tozhatott. A szabályos alaprajzú, kiváló minõségû kõfara-
gómunkával díszített óbudai palota a 13. század európai
várépítészetének legmodernebb elveit követte. E korban
Magyarországon teljesen egyedülálló épület volt. A palota
luxusa még sokáig megfelelt a királyi igényeknek: egészen
Károly Róbert (1301–1342) koráig ez maradt a magyar ki-
rályok legfontosabb budai rezidenciája, és csak Károly ha-
lála után, 1343-ban, fia, I. Lajos adományozta anyjának,
Erzsébetnek. Erzsébet királyné a vár újjáépítésével és a vá-
rosban hatalmas új templomok (a Szûz Mária prépostság
és a klarissza kolostor) emelésével gazdagította új szék-
helyét. (12. kép)

A BUDAI KIRÁLYI PALOTA

A magyarországi középkori régészeti lelõhelyek közül a
leghosszabb idõtartamú és legnagyobb léptékû kutatások a
budai királyi palota területét érintették. A területen az el-
sõ, modern értelemben vett régészeti szondázásokra a má-
sodik világháború pusztításai után, 1946-ban kerülhetett
sor, de a szisztematikus feltárások csak 1948-ban indultak
el. Bár a kezdetektõl nyilvánvaló volt, hogy az ország leg-

A késõ középkori palota óriási mennyiségû kõfarag-
vány-töredéke ma még nagyrészt feldolgozásra vár, de az
eddig elért eredmények: a nagyterem számos szerkezeti
elemének azonosítása ígéretes kezdetet jelentenek. Ráadá-
sul e feldolgozómunka még a régebben feltárt déli, Árpád-
kori palotarészek tekintetében is hozhat újdonságot. (9,
10. kép)

13. SZÁZADI KIRÁLYI VÁRAK

Az 1230-as években IV. Béla új királyi rezidenciát építte-
tett Óbudán, amit ekkor még csak Budának neveztek. Itt
már a honfoglalás óta uralkodói szálláshely volt, ami mel-
lett Péter király (1038–1046) – elõdjének, Szent Istvánnak
székesfehérvári templomalapítását mintául véve – létre-
hozta a Szent Péter prépostságot. A prépostság a késõ ró-
mai castrum falai között épült fel, és feltehetõen itt volt a
középkori település legkorábbi része, a civitas is. Késõbb a
castrum déli oldalán létrejött egy piactér, amit a külváros,
a villa házai öveztek. A civitas másik, nyugati oldalán, a vá-
rost átszelõ út mellett épült fel a 13. századi királyi vár.
(11. kép)

Az óbudai vár teljes feltárására és bemutatására sajnos
máig nem nyílott lehetõség, maradványain ugyanis két
mûemléképület is áll: a 18. század végén épült református
templom, és az 1908-ban, Kós Károly által tervezett sze-
cessziós parókia. Éppen ez utóbbi építése során bukkantak
rá elõször a középkori épület maradványaira. A kutatás a
késõbbiekben is a városi ásatások tipikus módszereivel
folyt: különbözõ idõpontokban ásott, sok kis kiterjedésû

12. Az óbudai vár rekonstrukciója
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fontosabb középkori lelõhelye önálló s alapvetõen csak tu-
dományos szempontokat szem elõtt tartó kutatásokat igé-
nyelne, a feltárások végül is teljesen alárendelõdtek a mo-
dern királyi palota helyreállítását célzó beruházásoknak, il-
letve a közben párhuzamosan folyó, tényleges építési
munkáknak. Sajnos ez az alárendelõ szemlélet szinte nap-
jainkig érvényes volt, s csak a legutóbbi idõkben kerülhe-
tett sor arra, hogy a régészeti kutatások megelõzõ jelleget
nyerjenek, lehetõséget biztosítva egyben a megalapozott
mûemléki helyreállításokra is.

A feltárások elsõ szakasza 1962–63-ig tartott, a beruhá-
zásoknak megfelelõen igen változó intenzitással. A Gere-
vich László által vezetett munkák elsõsorban a középkori
palota délebbi részére, belsõ udvaraira és az azokat körül-
ölelõ palotaszárnyakra, valamint az erõdítések egyes pont-
jaira irányultak. Fontos kiemelnünk, hogy az ekkor folyta-

tott ásatásoknak a konkrét feltárási eredményeken kívül is-
kolateremtõ szerepük volt a modern középkoros régészet
meghonosításában mind a gyakorlati kutatás, mind a tudo-
mányos feldolgozás módszertana szempontjából. (13.
kép) Az eredmények máig mintaadó összefoglalását szá-
mos részpublikáció és elõzetes feldolgozás után Gerevich
írta meg 1966-os A budai vár feltárása címû monográfiájá-
ban. (14. kép) A palota kutatásának második szakasza
1970-ben indult meg, kezdetben leletmentõ jelleggel. Az
építkezések ekkor érték el a palota északi részét. Régészeti
szempontból döntõnek az egykori északi elõudvar terüle-
tének nyugati részén (mai nevén Hunyadi-udvaron) foly-
tatott tereprendezés bizonyult. Ennek során derült ki
ugyanis, hogy a helyszín különleges fontossággal bír nem-
csak a palota és a polgári város története, hanem az egész
középkori magyar mûvészettörténet szempontjából is. A
Zolnay László által 1985-ig irányított munkák alapvetõen
két új eredményt hoztak. Egyrészt ekkor vált világossá,
hogy az udvar területe eredetileg a 13–15. század között a
városhoz tartozott. Telkek, házak borították, s csak ezek
fokozatos elbontása után csatolták a palotához. A másik, a
nagyközönség számára is ismertebb eredmény a budai gó-
tikus szoborlelet napvilágra kerülése volt.

Az újabb kutatások során elõször a Hunyadi-udvar fel-
tárását fejezték be 1986–87-ben, illetve ezzel párhuzamo-
san folytatták a Csikós-udvar ásatását. Elsõsorban a külön-
bözõ erõdítések és utak egymáshoz való viszonyára nyer-
hettünk fontos információkat az Árpád-kortól egészen a
törökkor végéig terjedõ idõszakból.

Teljesen új helyszín, a keleti falszoros (ma: Öntõház-
udvar) kutatását kezdték el – egyelõre szondázó jelleggel
– 1998–2000 között. Területén elõször sikerült azonosí-
tani azt a különbözõ helyszínrajzokról ismert, két nagy-
méretû 16–18. századi építményt, amely a barokk korban
kétségkívül öntõházként üzemelt. Legújabb, egyelõre
ugyancsak szondázó jellegû kutatásaink 1999–2000-ben
már az erõdítéseken kívüli, egykori királyi kertek helyét
érintették a Várhegy délnyugati lejtõjén, itt bukkantak
elõ elõször eredeti helyzetben lévõ, reneszánsz építészeti
faragványok.

Témánk kapcsán ki kell térnünk a királyi palota elõteré-
ben, a Szent György téren 1994 óta folytatott ásatásokra
is. Elõbb Feld Istvánnak az egykori Szent Zsigmond temp-
lom romjainál végzett feltárásai hoztak napvilágra olyan
szobrokat, amelyek a Zolnay-féle szobrokkal mutatnak ro-
konságot, majd Magyar Károly ásatása során került elõ
két, valószínûleg ugyancsak e körbe sorolható töredék.
Végül B. Nyékhelyi Dorottya szenzációs leletegyüttesét kell
kiemelnünk a volt Teleki-palota helyén végzett kutatások-
ból. Egy kút iszapja igen sok bõr-, fa- és egyéb lelet mellett
eddig egyedülálló mennyiségû és minõségû textilanyagot
is megõrzött, közöttük egy Anjou- és magyar címerekkel
ékesített fali kárpitot.

A középkori királyi palota témakörét hosszú ideje vizs-
gáló, szerteágazó, általános történeti, mûvészet- és építé-
szettörténeti, valamint régészeti kutatások ellenére még

13. A budai várkápolna

14. Kapu a középkori budai várban
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számos megoldatlan kérdéssel állunk szemben. Ennek
okát alapvetõen két tényben kereshetjük. Egyrészt a királyi
levéltár, valamint a budai városi levéltár pusztulása folytán
nem áll rendelkezésre az írott forrásanyag egyik legfonto-
sabb csoportja. Másrészt a palota építészeti maradványai-
nak erõs pusztulása csökkenti a régészeti megismerés
amúgy is korlátozott lehetõségeit. A pusztulás okát itt nem
csak a háborús rombolásokban kell keresnünk, hanem a
különbözõ építkezésekhez kapcsolódó bontási, terepren-
dezési munkákban is.

A királyi palota kapcsán az elsõ, gyakorlatilag máig meg-
válaszolatlan kérdés a kezdetekre vonatkozik. A kérdés kö-
rül kialakult, hosszú évekig zajló, heves vita – amely ’budai
vita’ címszó alatt vonult be a középkori régészet történetébe
– alapvetõen a korai palota elhelyezkedésérõl folyt. Ennek
kapcsán Gerevich és Zolnay homlokegyenest eltérõ állás-
pontja ütközött egymással. Gerevich szerint a legkorábbi
lakhely is ugyanott állt, ahol a késõbbi, azaz a Várhegy
fennsíkjának legdélebbi részén, a várostól elválasztva.
Zolnay szerint az elsõ királyi udvarhely a Várhegy ellenke-
zõ, északkeleti sarkán helyezkedett el a város védelmi vona-
lán belül, s azonos a forrásokban 1301-tõl elõforduló,
Kammerhofként vagy Magna curia regis-ként emlegetett ob-
jektummal. Bár a történeti források inkább Zolnay állás-
pontját támasztják alá, az általa a mai Táncsics Mihály u.
9–11. számú telekre lokalizált Kammerhof helyszínén eddig
még csak kisebb, elõzetes kutatásokra került sor, és így vég-
leges véleményt mondani ma még korai lenne.

A Várhegy déli végén feltárt épületmaradványok közül a
legkorábbi, összefüggéseiben is többé-kevésbé jól értel-
mezhetõ együttes csak a 14. század középsõ harmadára
keltezhetõ. Az objektum a sziklaplató legdélebbi, észak fe-
lé trapéz alakban enyhén szélesedõ részét foglalta el. Négy
szárnyával szûk, téglalap alakú udvart – a forrásokban ké-
sõbb Kisudvar – zárt közre. Délnyugati részébõl eltérõ tá-
jolású, masszív, négyzetes alaprajzú torony szögellt ki.
Úgy tûnik, hogy ez a – valószínûleg elsõsorban értékmeg-
õrzõként és végsõ menhelyként, de alkalmilag akár lak-
helyként is – használt öregtorony kölcsönzött egyedül erõ-
dített jelleget az együttesnek. A kutatás a fent leírt együt-
test az egyik, 16. századi magyar nyelvû forrásban „Ist-
vánvár”-ként megjelenõ objektummal azonosítja, és azt I.
(Nagy) Lajos király öccsével, Anjou Istvánnal hozza kap-
csolatba, aki 1347–1354 között tartózkodhatott itt.

A kutatók többsége általában egyetért abban, hogy a
következõ jelentõs építkezésre a herceg halála után kerül-
hetett sor, s Nagy Lajos nevéhez köthetõ. Tulajdonkép-
pen a királyi palota története csak innen követhetõ nyo-
mon. Az ez idõben Budán lezajlott több, nagyszabású ese-
mény – 1365. IV. Károly német-római császár látogatása,
1366. V. (Palaiologosz) János látogatása, 1368. III.
(Nagy) Kázmér látogatása – számára is inkább az új, rep-
rezentatívabb déli palota színtere látszik alkalmasnak, bár
az elsõ, topográfiailag is bizonyosan a déli palotára vonat-
kozó forrás csak 1390-bõl származik. A Nagy Lajos-féle
bõvítés fõ színtere a Istvánvár északi elõtere, a feltétele-

zett elõudvar lehetett. Csak a legutóbbi idõszakban de-
rült ki, hogy az 1366-os pápához írt oklevél, amelyet ed-
dig a keleti szárnyban álló kápolnához kötöttek, valójá-
ban Visegrádra vonatkozik, s így a budai építkezéseknél
keltezõ erõvel nem bír. Mindettõl persze a kápolna maga
– legalábbis annak elsõ formája – még épülhetett Nagy
Lajos alatt, s ennek nem mondanak ellent a mára egyedül
fennmaradt alkápolna mûformái sem.

A palota kiépülésének egyik legfontosabb korszakát Lu-
xemburgi Zsigmond uralkodásának idejére, különösen az
1410-es, 1420-as évekre tehetjük. Annak ellenére, hogy
Zsigmond meglehetõsen sokat volt távol Budától s magá-
tól az országtól is, minden igyekezetével azon volt, hogy az
itteni palotáját európai szintû uralkodói központtá formál-
ja. Bár a munkák a források szerint végül is befejezetlenül
maradtak, az együttes alapterülete, szerkezete igen jelen-
tõs változásokon ment keresztül. Az ekkor kialakult állapot
– a középkor végét leszámítva – már szinte alig változott. A
ma látható maradványok legnagyobb része is ebbõl az idõ-
szakból származik. (15. kép)

Úgy tûnik, Zsigmond uralkodásának elsõ idõszakában
még jobbára az Anjou-palota keretei között, illetve ahhoz
igazodva építkezett: az Istvánvár leomlott vagy lebontott
déli szárnya helyére új, többemeletes, reprezentatív épüle-

15. Gótikus ablak a palotán
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tet emelt. Ugyancsak a lejtõre került egy valamivel tán
egyszerûbb, de ugyancsak többszintes építmény. E két új
épület immár teljesen körbezárta az Istványtorony eddig
szabadon álló, déli részét. Végül az így kibõvített Anjou-
kori palotát egy trapéz alakú védõövvel vette körül, meg-
tartva annak eredeti északi határát. Valószínûleg még
ugyanezen építkezések sorában került két torony az együt-
test északról lezáró I. szárazárok keleti és nyugati végéhez.

Az elsõ, viszonylag kisebb építkezések után Zsigmond
több fázisban mind a négy égtáj felé kiterjesztette a palota
határait. Ezek közül az északi bõvítés, egy hatalmas udvar
elsõsorban kényelmi és reprezentációs célokra, azaz új pa-
lotaszárnyak építésére volt alkalmas. Az udvar dísze az
északi részen álló harmadik, kelet–nyugati irányú szárny
lehetett, melyet a forrásokban Zsigmond palotájaként em-
lített épülettel azonosíthatunk. Hatalmas méreteire jel-
lemzõ, hogy a benne lévõ díszterem mintegy 100×25 lé-
pés, azaz cca. 70-75×18-20 méter alapterületû volt. Ettõl
északra az udvart egy másik, a korábbinál jóval nagyobb
kelet–nyugati sziklaárokkal választották el a várostól. Zsig-
mond további – a keleti, a déli és a nyugati lejtõkön folyta-
tott – bõvítései elsõsorban védelmi célokat szolgáltak.
A keleti oldal védmûvei most már egészen a Dunáig nyúl-
tak, biztosítva nemcsak a vízellátást, hanem a parti út, a ki-
kötõ és a folyó ellenõrzését is.

A BUDAVÁRI GÓTIKUS SZOBROK

1974 februárjában a középkori palota északi elõudvarának
nyugati oldalán (ma: Hunyadi-udvar) a Zolnay László által
folytatott régészeti kutatások során gótikus szobrok nagy-
számú töredéke került napvilágra – jórészt egyetlen lelõ-
helyrõl. A több száz töredékbõl végül is több mint hatvan
figurát lehetett azonosítani. Az ásatások alapján tisztázó-
dott, hogy a lelõhely valójában egy, az eredetileg a polgári
városhoz tartozó épület maradványa, melyet szeméttel,
többek között éppen a szobrokkal töltöttek fel. Az épületet
a környezetében lévõ többi, hasonló objektummal együtt
még a középkor folyamán bontották el, teret adva így a pa-
lota új elõudvarának kialakításához. A körülmények foly-
tán sajnos a régészeti feltárás számos kérdésre nem adha-
tott választ, így a szobrok körüli viták teljesen ma sem te-
kinthetõk lezártnak. Feltárójuk kezdetben Anjou-kori da-
tálásuk mellett foglalt állást, s erre hajlott az együttes mû-
vészettörténeti feldolgozását végzõ Marosi Ernõ is. Maro-
si azonban a feldolgozás elõrehaladtával már egyértelmûen
a késõbbi eredeztetést tartotta valósnak, összefüggésbe
hozva a Zsigmond-féle hatalmas építkezésekkel. A szob-
roknak az 1410-es, 1420-as évekre történõ keltezése – ami
Marositól származik – ma is általánosan elfogadott.

Vita tárgyát képezi még a szobrok egykori felállítási he-
lye is. (Megjegyzendõ, egy részük valószínûleg soha nem is
volt felállítva!) A szobrok eredeti felállítását Zolnay és Ma-
rosi a palotában valószínûsítette, Buzás Gergely újabban vi-
szont ilyen szempontból a Szent Zsigmond templomot

sem tartja kizártnak. Ennek azonban ellentmond Végh
András régész újabb felismerése, mely szerint egy, a palota
Gerevich-féle ásatásai során a kápolna maradványai mel-
lett elõkerült szobortöredék – imára emelt kezek – ponto-
san illeszkedik a Zolnay-féle szobrok ún. „kék köpenyes
nõi szent” alakjának csuklócsonkjához.

A BUDAI PALOTA A KÖZÉPKOR VÉGÉN

A Zsigmond halálát követõ két évtizedben – azaz Albert,
II. Ulászló, illetve V. László uralkodása alatt – a királyi pa-
lotán jelentõsebb építkezésre vonatkozó adatot sem a tör-
téneti források, sem a régészeti kutatások alapján nem tu-
dunk kimutatni. A palota építésének újabb virágkora két-
ségkívül Hunyadi Mátyás uralkodásának idejére tehetõ.
Különösen fontos a második feleségével, nápolyi Aragóni-
ai Beatrixszal kötött házasságát (1476) követõ idõszak,
amikor az új itáliai stílus, a reneszánsz fokozatos térhódítá-
sa tapasztalható. A források – elsõsorban Bonfini – alapján
Mátyás igen nagyszabású építõtevékenysége bontakozik ki
elõttünk, és ezt támasztja alá a már korábban említett,
nagyszámú reneszánsz építészeti faragvány is. Eddig azon-
ban jószerével nem, vagy alig ismerünk Mátyásnak tulaj-
donítható épületmaradványt. Az ellentmondás részben az-
zal magyarázható, hogy Mátyás építkezései alapvetõen a
már meglévõ épületeknek az új stílushoz igazodó átalakítá-
sára, modernizálására, díszítésére (ajtó- és ablakkeretek,
mennyezetek cseréjére, szobrok, díszkutak állítására stb.)
irányultak. Mindezek az épületek felmenõ részével együtt
elpusztultak. Mátyás legjelentõsebb építkezései a források
alapján a Nagyudvart körülvevõ palotaszárnyaknál és a ká-
polnánál történtek, illetve a Zsigmond-udvar északkeleti
épületénél. Mátyás kapcsán a források kiemelten emlékez-
nek meg a királyi kertekrõl és a bennük álló kerti építmé-
nyekrõl. Ezek azonosítása még nem történhetett meg, mi-
vel a kutatások csak most kezdõdtek el.

Nyilvánvaló, hogy a reneszánsz építkezések nem záród-
tak le Mátyás halálával, hanem, ha kisebb léptékben is, de
folytatódtak II. (Jagelló) Ulászló uralkodása alatt, különö-
sen annak elsõ felében. Ezt – néhány forrásadat mellett –
több Ulászló-címeres kõfaragvány is igazolja, jóllehet az
építkezések pontos helye ugyanúgy vitatott, mint a Má-
tyás-koriaké. Az ezután következõ idõszakból, az ugyan-
csak Jagelló-házbéli II. Lajos korából különösebb építke-
zésekrõl nincs tudomásunk.

Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatavesztést és a ki-
rály halálát követõen Buda és a királyi palota szerepe egy-
szerre átértékelõdött. A csatavesztés hírére a királynõ kísé-
retével együtt fejvesztve elmenekült, s a várost rövid idõre
a szultáni hadak szállták meg. A törökök a várossal ellen-
tétben, amelyet felgyújtottak, a palota esetében megelé-
gedtek kifosztásával. Visszavonulásuk után Budát átmene-
tileg Szapolyai János foglalta el, de már 1527 nyarán át
kellett adnia a közben ugyancsak királlyá koronázott
Habsburg Ferdinándnak. Buda ettõl kezdve a két ellenki-
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rály közötti harcokban katonailag fontos ütközõponttá
vált, s ez meghatározta azt is, hogy a palotán ezután milyen
építkezéseket hajtottak végre. 1529-ben a szultáni seregek
újra elfoglalták Budát, majd átadták a vazallusukként szá-
mon tartott Szapolyainak, aki azután több lépcsõben pró-
bálta meg jól védhetõvé építeni. A palota esetében ez elsõ-
sorban a déli, az ostromnak leginkább kitett részen kiépí-
tett új védõmûveket jelentette. A lankás lejtõn elõrenyúló
Zsigmond-kori, háromszögû védmû helyére az 1530-as
évek végére hatalmas, a kor színvonalának megfelelõ kerek
ágyúbástya, a déli rondella került. Ez vastag falaival már
jobban ellen tudott állni a Gellért-hegyen felállított ellen-
séges ágyúk tüzének, ráadásul a rajta lévõ ágyúkkal viszo-
nozni tudták azt. A délkeleti részen ezen túl a rondella és a
keleti falszoros között, illetve utóbbi déli fala elõtt szög-
ben megtörve fedett lõállást, kazamatafolyosót építettek
ki, amelybõl kereszttûz alatt lehetett tartani az egész dél-
keleti várlejtõt. Ezek, a korban modernnek számító
védmûvek ugyan ellen tudtak állni a következõ Ferdinánd-
párti ostromnak, azt azonban már nem tudták megakadá-
lyozni, hogy 1541-ben az úgymond szövetségesként a vár
felmentésére érkezõ török seregek megszállják azt. Ettõl
fogva Buda 145 évre török uralom alá került. Benne a kirá-
lyi palota teljesen elvesztette korábbi funkcióját: jószeré-
vel csak kaszárnyaként, fegyverraktárként és börtönként
mûködött.

VISEGRÁD

Visegrád a középkorban mindig fontos politikai szerepet
töltött be az ország életében: a 11. és a 13. században mint
a Pilis királyi erdõterületeit kormányzó megyeszékhely és
alkalmi királyi szállás, a 14. században királyi rezidencia,

még a 15–16. században mint az egyik legfontosabb királyi
mellékrezidencia. Ezzel szemben a település gazdasági je-
lentõsége szinte elhanyagolható volt. Létét, gazdagságát
és városi rangját mindig is politikai szerepének köszönhet-
te. Az újkorban a helyén létrejövõ falu jelentõsége meg
sem közelítette a középkori települését. Ez a régészeti ku-
tatás számára azzal a szerencsés következményekkel járt,
hogy a törökkorban és az újkorban nem építették át és
nem is hordták teljesen szét a középkori romokat. A viseg-
rádi vár hatalmas falai mindig is láthatóak maradtak, és
már a 19. század második felében országos mozgalom in-
dult feltárásukra és helyreállításukra. A királyi palota és a
város épületeinek romjai azonban a 20. századig rejtve ma-
radtak az újkorban rájuk hordott, sokszor több méter ma-
gas feltöltések alatt, így az 1930-as években megindult
modern régészeti kutatás általában érintetlenül találta a
középkori rétegeket. Visegrádon ezért minden más ma-
gyar királyi székhelynél teljesebb képet kaphatunk a kö-
zépkori királyi udvarnak és környezetének építészeti és
anyagi kultúrájáról.

A visegrádi várat a tatárjárás után, egy újabb mongol tá-
madás hírére, 1247 körül kezdte építtetni Mária királyné,
IV. Béla hitvese. A építkezést az 1250–60-as években maga
a király folytatta, aki az elõször felépült, menedékvárként
szolgáló fellegvár alatt hatalmas lakótornyot és a két vár-
részt összekötõ völgyzáró falrendszert építtetett. A vár –
elsõsorban tágas lakótornya – Pilis megye ispánjának rezi-
denciája lett, és a Pilisben vadászó király számára alkalmi
szálláshelyként is szolgált. A háromszögletû fellegvár sar-
kain kaputorony, egy ötszögletû öregtorony és egy to-
ronyszerû palotaépület emelkedett. A fellegvártól négyze-
tes õrtornyokkal tagolt várfal futott le a Dunáig, kaputo-
ronnyal. A kaputorony mögött épült a nyújtott hatszögle-
tû lakótorony. (16. kép) A visegrádi vár a tatárjárás utáni

16. A visegrádi alsóvár
(Salamon-torony)
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magyarországi várépítészet többi emléke közül nem csak
hatalmas méreteivel, tagoltságával, de díszítettségével,
reprezentatív megjelenésével is kiemelkedik.

Visegrád valódi királyi rezidenciává csak 1323 után vált,
amikor Károly Róbert Temesvárról ide, a jól védhetõ vi-
segrádi vár falai közé helyezte székhelyét. Elsõként a vár
megerõsítését és lakályosabbá tételét célzó építkezések in-
dultak meg. A lakótorony köré új belsõ falrendszer és zárt
udvar épült, a torony belsejét pedig kõ válaszfalakkal osz-
tották meg. Az elsõ és a negyedik emeletet beboltozták, és
átalakították a védõterasz szerkezetét is. 1325-ben már állt
a várban – feltehetõen a lakótoronyban – a Keresztelõ
Szent János-kápolna. A fellegvárban a 13. századi lakóépü-
let pótlására két új palotaszárny épült. A délkeleti szárny
földszintjén raktár, felette kétszintes nagyterem, a délnyu-
gati szárny földszintjén konyha, emeletén pedig kéthelyi-
séges lakosztály épült. A várat új falövvel, gazdasági udvar-
ral és a sziklába vágott szárazárokkal bõvítették. A vár alatt
ezekben az években született meg – a korábbi hospes tele-
pülés helyén – a város, amelyben királyi ház is épült. 1330-
ban ebben kísérelt meg merényletet a királyi család ellen
Zách Felicián.

A késõbbi királyi palota területén a régészeti feltárások
egy 1300 körüli, faházakból és külsõ kemencékbõl álló,
szórt rendszerû településrészletet hoztak felszínre. Ezt
váltotta fel a királyi udvar ideköltözésekor egy utca, amely-
nek két oldalán, szabályos kiosztásban, fa- és kõházak áll-
tak. A téglalap alakú házak az utcával párhuzamosan he-

lyezkedtek el, és bejáratuk a hosszoldalon nyílott. Az épü-
letek két alaptípusba sorolhatóak. Ezek a típusok a közép-
kori város más részein is megtalálhatóak egészen a 15. szá-
zad elejéig. A kisebb, 7×18 méter körüli méretû épületek-
nek két helyiségük volt, amelyek közül a szobát kemencé-
vel, szemeskályhával vagy hypocaustummal, a konyhát kan-
dallóval fûtötték. A földszinteseket fából, az emeleteseket
kõbõl emelték. A másik háztípus jóval nagyobb méretû –
kb. 15×30 méteres – volt. Ezek kõbõl vagy fából, de min-
dig emeletesre épültek. Földszintjük nem volt lakótér, ha-
nem raktárként, kiszolgálótérként használhatták, itt he-
lyezték el például az emeleti szobákat fûtõ hypocaustum-
kemencéket. A fafödémeket faoszlopok tartották. Az eme-
let beosztására csak az egyik épületnél következtethetünk.
Itt feltehetõen egy középsõ, nagyobb teremhez kétoldalt
csatlakozott két-két szoba, amelyek közül egyet-egyet
hypocaustum fûtött. E háznak a tetõterét is szobákkal épí-
tették be, amint az ásatásból elõkerült tetõablak keretkövei
bizonyítják. Ezek a nagyméretû házak a királyi udvar mel-
lett élõ gazdag nemesek kúriái lehettek, míg a kisebbekben
a szerényebb polgárházakat kell látnunk. Nem tudjuk,
hogy a korai királyi ház azonosítható-e valamelyik feltárt
nagyobb udvarházzal, de ez a lehetõség sem zárható ki.

A legteljesebben feltárt, ilyen nagyméretû kúriaépületet
egy-két évtizeddel elkészülte után elhagyták, majd I. Lajos
trónra kerülése után egy igen népes – legalább 30 kõfara-
góból álló – kõfaragópáholy költözött falai közé. A kõfara-
gószíneket a ház külsõ falához támasztva építették fel. Az

17. A visegrádi palota és a ferences kolostor alaprajza
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itt faragott kövek egy templom számára készültek, amely-
nek az alapozási munkáit is megkezdték az utca túloldalán
fekvõ, másik ház mellett. Az építkezés csak egy-két évig
tarthatott, és amikor 1347-ben a királyi udvar Budára köl-
tözött, a munka megszakadt. Az épület minõségébõl és a
páholy nagy létszámából mindenképpen királyi építkezés-
re következtethetünk. Talán egy királyi kápolna munkála-
tai indultak meg.

Az udvar 1355-ben költözött vissza Visegrádra. Ekkor
kezdõdött meg a palota kiépítése. Megszüntették a hegy lá-
bánál húzódó utcát és az utca Dunára nézõ oldalán álló ház-
sort. A helyén tágas udvart és a terület északi felén kertet
alakítottak ki. A hegyoldalra épült házakat megtartották, sõt
újabb szárnyakkal tovább bõvítették. 1356-ban már állt a ki-
rályi kamara épülete, amely talán azonosítható azzal, a palo-
ta délkeleti részén feltárt, fa-kõ szerkezetû épülettel, ami a
korábbi nagy udvarházak mintájára épült ugyan, de egy mû-
helynek adott otthont. 1366-ban már elkészült a palota
Szûz Máriának szentelt kápolnája is, amely talán azonos a
késõbb Szent György-kápolnaként említett palotakápolná-
val, amely a mai palotától délre helyezkedhetett el. Nagy
Lajos király visegrádi palotája a 13–14. századi városi ural-
kodói rezidenciákhoz hasonló, nagy területû, védõmûvek
nélküli, sok épületbõl álló együttes volt. (17. kép)

I. Lajos király a visegrádi fellegvárban is folytatott épít-
kezéseket. Az õ korában épülhetett a belsõ vár új, észak-
nyugati lakópalotája, a földszintjén raktárral, az emeletén
egy háromhelyiséges lakosztállyal, valamint a délnyugati
palota korábbi lakosztályát is kibõvítették egy teremmel,
amely az újonnan épült második emeleten kapott helyet.

Zsigmond király uralkodása kezdetén a visegrádi rezi-
dencia gyökeres újjáépítését kezdte el. A Nagy Lajos-kori
palotánál valamivel kisebb területen, a korábbi épületek
lebontása után egy szabályos, 123×123 méteres új palotát
hoztak létre. A falakkal övezett épületegyüttes nyugati fe-
lét egy nagy udvar foglalta el, amely nyilvános tér volt, al-
kalomadtán ünnepségek, lovagi tornák helyszíne is lehe-
tett. Az udvar középtengelyében a hegyoldalban kialakí-
tott teraszon állt a kápolna. Az udvar északi felét övezõ
épületek földszintjét nagy konyha, raktárak és borospince
foglalták el. Az északi szárny emeletén állt a palota nagy-
terme, ami ünnepségek, lakomák színhelye lehetett. Az ut-
cára nézõ, nyugati szárny emeletén egy kisebb terem a ki-
rálynak és magas rangú vendégeinek reprezentatív lako-
matermeként szolgálhatott. Az alsó udvart keletrõl lezáró,
középudvaros, négyzetes palota volt a királyi pár lakóépü-
lete, míg az alsó szint udvarra nézõ, nyugati szárnyában a
palota hivatali helyiségei: bírósági termek, kancelláriák
kaptak helyet. A lakópalota másik két földszinti szárnyá-
ban, valamint a hegy felõli, keleti szárnyban az emeleti
szinten az udvari személyzet, a király háznépének tagjai
laktak. Itt a keleti szárny déli végén volt a királyi magán-
konyha is. A palota emeletének másik három szárnyát a ki-
rály és a királynõ lakosztálya foglalta el. E szint árnyékszé-
keit egy önálló toronyban helyezték el, amelynek szenny-
vízgyûjtõjébe bevezették a palota vízvezetékét. A két lak-

osztály a nyugati szárny nagy, közös ebédlõtermébõl nyíl-
hatott. Mindkettõ három helyiségbõl: egy magánebédlõ-
bõl, egy anticameraból és egy cameraból állt. A déli szárnyat
elfoglaló királyi lakosztály magánebédlõjének az alsó nyil-
vános udvarra nézõ homlokzatán nyitott erkély épült,
amelyen a király uralkodói pompájában jelenhetett meg
alattvalói elõtt. A királynõi lakosztály a kertre nézõ, északi
szárnyat foglalta el. A lakópalota belsõ udvarát hatalmas,
torony formájú díszkút és egy hozzá kapcsolódó, emeletes
árkádsor díszítette. A kút a vízvezeték-rendszerrel együtt
már az építkezés második szakaszában készült el. (18. kép)
Ekkor az eredeti terveket kibõvítve a keleti szárny második
emeletére egy újabb lakosztályt emeltek, talán az új király-
né, Zsigmond második felesége: Cillei Borbála számára. E
lakosztályhoz egy hideg-meleg folyóvízzel ellátott fürdõ is
csatlakozott, amely egy hypocaustummal fûtött mosdó-
kamrából és egy kõkáddal ellátott fürdõkamrából állt.
Szintén a második emeleti lakosztályhoz tartozott egy kis
zárt kert, amelynek falait ülõfülkés folyosók és egy pompás
falikút díszítették. A kert fagyra érzékeny, különleges virá-
gainak téli tárolására egy kis virágkamrát alakítottak ki a
fürdõ kemencéinek közelében. A kert teraszáról híd veze-

18. A visegrádi palota Zsigmond-kori díszkútja
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tett át a palotakápolna sekrestyéje felett elhelyezett orató-
riumba.

A palota északi oldalán a korábbi királynõi lakosztály
alatt egy másik, magas falakkal és azt kísérõ gyeppadkával
kerített, kis, zárt, virágos kertecske helyezkedett el. Ezen
túl terült el a szintén kõfallal övezett, gyepes, gyümölcs-
fákkal és szõlõvel beültetett, négyzetes alaprajzú nagy kert,
amelynek a középpontjában a hegy lábánál hatszögletû,
vörösmárvány díszkút állt. A kút felett a hegyoldalt tera-
szosan alakították ki. A kerten túl kaphatott helyet a palota
gazdasági udvara az istállókkal.

Maga a palotaépítkezés az 1380-as évek végétõl a 15.
század elsõ évtizedéig tarthatott. 1405–1408 között Zsig-
mond udvara Budára költözött, s ezzel a visegrádi palota
elvesztette fõrezidencia rangját, de mint mellékrezidencia
tovább élt, és az épületek felújítására, sõt néha kibõvítésére
is sor került. Zsigmond a visegrádi fellegvárban is építke-
zett: újabb falövet emeltetett, reprezentatív kaputoronnyal
bõvítette a vár védõmûveit, a belsõ várban pedig õ építtet-
te az öregtoronyhoz kapcsolódó asszonyházat.

V. László uralkodása alatt, majd Mátyás királyságának
elsõ felében Visegrád királyi lakóhely-szerepe megszûnt.
Az udvar távoztával a város elsorvadt, a palota épületei
romlásnak indultak. Helyreállításuk csak Mátyásnak Beat-
rixszel kötött házassága, 1476 után kezdõdött meg, és az
1480-as évek közepéig tartott. A visegrádi uradalmat Má-
tyás a királyi udvar ellátását végzõ budai udvarbírósághoz
kapcsolta, és a budai udvarbírók feladatául szabta a palota-
építkezés intézését. A Zsigmond-kori épületek helyreállí-
tását egy, fõleg az Észak-Dunántúlon mûködõ, a budai ud-
varbírók más építkezésein is tevékenykedõ, késõ gótikus
mûhely végezte. E mûhely készítette a palota legdíszesebb
részletét: az utcai homlokzat szobrokkal és címerekkel dí-
szített, késõ gótikus zárterkélyét is. A palota díszítésében
más hazai mesterek is szerepet kaptak. A fölsõ zárt kert
oroszlánalakokkal díszített, 1483-ban faragott, vörösmár-
vány falikútja feltehetõen budai márványfaragó mesterek
mûve. Mátyás azonban egy kiváló római szobrászt, a traui
származású Giovanni Dalmatát is szolgálatába fogadta, aki
egy olasz szobrászokból és kõfaragókból álló mûhely élén a
palota díszítésében kapott fontos feladatokat: két szökõku-
tat: a Herkules-kutat és a Múzsák-kútját, a díszudvar rene-
szánsz loggiáját és a kápolnaberendezést készítette el. E
mûhely tagja volt a kisebb tehetségû, comoi születésû szob-
rász, Giovanni Ricci is, aki a Visegrádi Madonna néven is-
mert, lunetta-dombormûvet készítette. (19. kép) Ezek a re-
neszánsz mûvek voltak az elsõ jelentõs reneszánsz
szobrászati és építészeti alkotások, amelyek az
Alpoktól északra készültek. A palotaká-
polnában ugyanakkor Firenzébõl,
Andrea Verocchio mûhelyébõl ho-
zott fehérmárvány oltárokat és
egy szentségházat is felállítot-
tak. A Mátyás-kori átépítés,
bár a régi palota teljes felújí-
tásával járt, az épületegyüttes

Zsigmond-kori funkcionális elrendezésén csak alig változ-
tatott. Mátyás hasonló nagyságrendû újjáépítést végzett a
visegrádi fellegváron, és hozzákezdett a ferences kolostor
felújításához is, de ezt a munkát már csak II. Ulászló fejezte
be a 16. század elsõ évtizedében.

A RENESZÁNSZ ÚJJÁSZÜLETÉSE VISEGRÁDON

A magyar középkori régészet 20. századi történetének két-
ségkívül egyik legjelentõsebb felfedezése a középkori kirá-
lyi palota megtalálása és feltárása volt Visegrádon. Ezen
belül is a leglátványosabb leletek közé tartozott a palota
egyik belsõ udvarát díszítõ Herkules-kút darabjainak meg-
találása. Elõkerülése, tudományos feldolgozása, majd re-
konstrukciója kitûnõen illusztrálja mindazokat a lehetõsé-
geket és – egyben – problémákat, amelyek jellemzõek a
középkori régészet számos területére.

Visegrád mindig is szimbolikus jelentõségû hely volt a
középkori magyar történelem kutatásában, és a régészet is
nagyon hamar lehetõséget kapott arra, hogy megmutat-
hassa, mennyiben tud hozzájárulni a nemzeti múlt feltárá-
sához. A 19. század elsõ felében a történelmi festészet köz-
kedvelt témája volt Visegrád középkori romjainak, a Fel-
legvárnak és a Salamon-toronynak a megfestése vagy a
helyhez kapcsolódó középkori történetek megjelenítése a
mûvészek által elképzelt középkori környezetben. Így áb-
rázolták Zách Felicián merényletét Károly Róbert és csa-
ládja ellen vagy a korona elrablását a visegrádi várból. A ro-
mantikus mûvészet ezen alkotásai mindig támaszkodhattak
valamilyen középkori forrásra, mint például a Képes Króni-
kára vagy Kottaner Jánosné visszaemlékezéseire. Hasonló-
képpen középkori vagy kora újkori szövegek szolgáltak ki-
indulópontként ahhoz, hogy Mátyás király egykori díszes,
messze földön híres palotáját kutassák. Ennek régészeti fel-
tárása egyszerre kecsegtetett azzal, hogy a magyar történe-
lem egyik legkiemelkedõbb alakjának palotáját találhatjuk
meg, másrészt azzal, hogy meglelik benne azokat a csodála-
tos mûvészeti alkotásokat, amelyekrõl a palota leírói beszá-
moltak. Fõként Antonio Bonfini leírása számított kiindu-
lópontnak, amelyben részletesen szerepelnek például a pa-
lota legfontosabb díszei közé tartozó szökõkutak. Azt lehe-
tett remélni, hogy a feltárással elveszett mûvészeti alkotá-
sok kerülnek felszínre, bizonyítva, hogy Mátyás király alatt
nem csak a költészetben jelent meg magyar földön a rene-
szánsz, ahogy azt Janus Pannonius verseibõl tudjuk, hanem

a többi mûvészeti ágban is.
Mindezek együttesen is jól mutatják, hogy

hazánkban a visegrádi palota nyomainak
keresése a 19. század vége óta miként

kapcsolódott a középkori régészet
fejlõdéséhez. E tudományág leg-

korábbi idõszakában ugyanis

19. A visegrádi madonna –
vörösmárvány dombormû
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domináns volt az, hogy fõként építészeti alkotások romjai-
nak feltárására került sor, azok közül is fõként azok eseté-
ben, amelyekrõl tudtunk a történeti források alapján. Az
elsõdleges cél valamilyen kiemelkedõ személyhez, ese-
ményhez vagy korszakhoz kapcsolódó épület vagy emlék
fizikailag is megfogható, bemutatható maradványainak a
megtalálása volt. Ilyen szempontból keresve sem lehetett
volna jobbat találni, mint Mátyás király egykori díszes pa-
lotáját, amely szimbóluma is lehet annak, hogy az egykori
dicsõséges magyar uralkodó lakhelye hogyan enyészett el a
magyar történelem késõbbi, zivataros századaiban. Mivel
ennek a palotának nem voltak látható romjai, mint a Fel-
legvárnak vagy a Salamon-toronynak, hasonló romantikus
vágy hajtotta a kutatókat, mint azokat, akik Trója vagy
Knosszosz romjait keresték az írott szövegek útmutatásai
nyomán. Szerencsére Visegrád esetében ez a keresés tudo-
mányos szemlélettel is társult, és így került sor arra, hogy
1934 után nem csak a palota megtalálása, hanem szinte
minden évben az újabb és újabb leletek jelentettek szenzá-
ciót. (20. kép)

A Herkules-kút vörös márvány darabjai abban a díszud-
varban kerültek elõ, amely a legnagyobb palotaszárnyban
helyezkedett el, és amely az ásatás legelsõ fázisában, az
1930-as évek második felében néhány év leforgása alatt ke-
rült felszínre. Az elsõ szenzációs leletek Mátyás király kü-
lönbözõ címereivel díszített oldallapok, illetve azok a töre-
dékek voltak, amelyek az udvar közepén, a kút néhány lép-
csõvel megemelt talapzatán vagy amellett hevertek. Már az
elsõ pillanatban együtt volt tehát sok minden, amit csak
várni lehetett egy ilyen feltárástól: azaz döntõ bizonyíté-
kok arra, hogy Mátyás palotáját találták meg, valamint a
reneszánsz mûvészet kiemelkedõ alkotásainak nyomait,
csupa olyan részletet, amely szerepelt a korszak leírásai-
ban. Egy közeli teremben feltárták a kút felsõ, hatalmas
kerek tálcáját, és elõkerült a díszkút fõalakja is, egy ször-

nyetegen lovagló gyermek figura, amely a kis Herkulest
ábrázolja. Mindez az elsõ pillanattól kezdve elõrevetítette
annak a lehetõségét, hogy elvégezzék a palota építészeti
rekonstrukcióját és abban helyet kapjon a díszkút, a meg-
talált töredékekbõl újra összeállítva. Az, hogy erre végül is
csak évtizedekkel késõbb, a 2000. évben került sor, sok-
sok tényezõ együttes hatásának volt a következménye.

A kút megtalálását követõen az ásatások egészen napja-
inkig folytatódtak. Már az 1940-es években sor került az
elsõ helyreállításra, amelyet több nagy rekonstrukciós hul-
lám követett. Ezek közül a legjelentõsebb az elmúlt évek
nagy programja volt. A korai ásatások az egymást követõ
években további szenzációs leleteket hoztak napvilágra,
amelyeknél ugyancsak felmerült a helyreállítás, a rekonst-
rukció lehetõsége. Elõkerült egy másik vörös márvány, gó-
tikus díszkút, Mátyás király – úgynevezett – oroszlános
kútja. Ezt a látogatók már évtizedek óta megcsodálhatták
újjáalkotott formájában, és ez sok tekintetben szolgált
mintaként a Herkules-kút rekonstrukciójához is. A palotá-
nak újabb és újabb részletei is feltárásra kerültek, bizonyít-
va, hogy Mátyás korát megelõzõen Zsigmond király ide-
jén, sõt már az Anjou-korban is jelentõs építkezések foly-
tak itt. Mindezek azt a problémát is felvetették, hogy a
megtalált régészeti jelenségekbõl mit kell, mit szabad és
hogyan lehet helyreállítani, rekonstruálni. Az oroszlános
kutat Szakál Ernõ részletes tudományos vizsgálatokra épí-
tett, következetes elvek alapján elkészített, mûvészi re-
konstrukciója teremtette újra, úgy, hogy a feltárt darabo-
kat a kiállításon nézhetik meg a látogatók, az újrafaragott
rekonstrukciót pedig az eredeti helyszínen állították fel.
Így a kutatók továbbra is tanulmányozhatják a megmaradt
darabokat, ugyanakkor a látogatók egykori szépségében
csodálhatják meg a kutat, és egyben össze is hasonlíthatják
azzal, amit a régészek a feltárások során megtaláltak.
Ugyanez a megoldás a Herkules-kút esetében is járható-

20. A Herkules-kút
környékének feltárása
az 1930-as években
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nak mutatkozott, csakhogy itt az építészeti környezet re-
konstrukciója sokkal nagyobb problémát okozott és na-
gyobb vitákat váltott ki.

A sok évtizedes ásatás teljes anyagának újrafeldolgozása,
a faragott kövek, köztük a Herkules-kúthoz tartozó dara-
bok teljes újraértékelése kellett ahhoz, hogy a díszudvart
úgy állítsák helyre, hogy legalább az elsõ emelet magassá-
gáig visszaidézze, hogyan nézett ki egykor ez az épület. Így
a reneszánsz díszkutat is megfelelõ környezetben állították
fel. A palota termeiben kialakított új kiállításon pedig arra
is lehetõség nyílott, hogy az eredeti töredékekbõl összeál-
lított kút teljes nagyságában is megcsodálható legyen. A
Herkules-kút így nem csak a középkori régészet 20. száza-
di történetének jellegzetes példája, hanem a magyar mû-
emlékvédelemnek és az elpusztult emlékek rekonstrukció-
jának is.

KÖZÉPKORI VÁROSAINK RÉGÉSZETE
Laszlovszky József – Miklós Zsuzsa –
Romhányi Beatrix – Szende Katalin

Az Árpád-kori Magyarország városiasodását már a kortár-
sak beszámolói is igen eltérõen ítélték meg. Az átvonuló
keresztesek kíséretében itt járt nyugati írástudók a terület
fejletlenségérõl, hatalmas pusztaságokról és a városias te-
lepülések teljes hiányáról tudósítottak, míg a keleti keres-
kedõk szemében az ország fejlettnek és otthonosnak tûnt,
ahol kiterjedt és minden igényt kielégítõ városokat talál-
tak. Ennek lehet a magyarázata, hogy a legtöbb település
nagy kiterjedésû, több kisebb-nagyobb, eltérõ jellegû egy-
ség agglomerációjából áll össze. Városi funkciója volt, de
nem mutatta még a nyugati városok képét. Ezek között
van feudális egyházi vagy világi adminisztratív központ
(királyi, ispáni vagy püspöki vár); kereskedõtelepülés vagy
vásáros hely (gyakran a település nevének -vásárhely vég-
zõdése a hetivásár napjára vagy különleges kereskedõ nép-
elemekre, pl. örményekre vagy zsidókra utal); és egyes ipa-
ri termékek ellátására szakosodott ún. szolgálónépi falvak
(kohász, kovács, pajzskészítõ, ács, fazekas stb.). Ezek a te-
lepülésrészek együttesen alkalmasak voltak a legfontosabb
városi funkciók: az igazgatás, a specializált termelés, az
árucsere és a fogyasztás szervezett ellátására. A különbözõ
településeken az egyes funkciók súlypontja más-más lehe-
tett: a fõbb központokban, mint például Esztergomban,
Székesfehérvárott, Visegrádon vagy Sopronban is az ad-
minisztratív jelleg dominált, a kézmûvesség és a kereske-
delem az ebben résztvevõk fokozott fogyasztási igényeit
látta el. Esztergomban például a királyi és az érseki város-
negyedek mellett a külvárosok területén folyt ásatások
szolgálnak errõl új adatokkal. A délkeleti Kovácsi város-
részben, a pénzverõk és a kovácsok településén, a földbe
ásott Árpád-kori lakóházak és a szabadban álló sütõke-
mencék mellett ón, bronz és ezüst olvasztására szolgáló
kemence került napvilágra. Olvasztótégelyek, bronzöntvé-

nyek és III. Béla király pénzeinek kíséretében ötvösmûhely
részlete került elõ Horváth István ásatásán az Árpád-kori
Örmény városrész területén is.

A kisebb vidéki központokban a központi elemet egy-
egy kolostor vagy kisebb vár képviselte, melyek közelében
a vásáros helyeken elsõsorban a termelés szükségletei ha-
tározták meg az árucsere helyszíneinek kialakulását és mû-
ködését. Erre példaként többek között Szombathelyt, So-
mogyvárt vagy a mai határokon túlról Nagyszombatot,
Kézdivásárhelyt, Marosvásárhelyt hozhatjuk fel.

A funkcionális megközelítésben egy másik probléma, a
római kontinuitás kérdése is új megvilágításba került. A
Györffy György által megállapított három fokozat: a társa-
dalom-, a település- és a romkontinuitás közül az elsõ még
a romanizált lakosság egyes elszigetelt elemeinek esetleges
továbbélése esetén sem mutatható ki sehol. Településkon-
tinuitásról, tehát jelentõsebb topográfiai elemek funkcio-
nális továbbélésérõl Pécsett és Szombathelyen beszélhe-
tünk. Pécsett a népvándorlás korában a település súlypont-
ja áttevõdött a római polgárvárosból az egykori ókeresz-
tény temetõ területére, ahol néhány kápolna a mai székes-
egyház környékén végzett kutatások szerint a 9. században
is használatban volt. A még álló egyházi objektumokat fi-
gyelembe vették az 1009-ben alapított püspökség épülete-
inek elhelyezésénél is. Szombathelyen a késõ római hely-
tartói palota romjai voltak a 9. századi igazgatási központ,
majd a városmag kiépülésének meghatározó elemei. A fo-
lyamatos használtságra utal a római és az Árpád-kori réte-
geket más városokban elválasztó vastag omladékréteg hiá-
nya.

Óbudán, Gyõrött és Sopronban romkontinuitás figyel-
hetõ meg, azaz a római és a középkori település helye meg-
egyezik, de utcahálózatuk, gazdasági és adminisztratív
súlypontjaik nem azonosak. Itt a kedvezõ földrajzi elhe-
lyezkedés mellett a jelentõs magasságban álló városfalak és
a romos épületekbõl nyerhetõ építõanyag volt fontos
szempont a késõbbi városok kialakulásában. Óbudán a kö-
zépkori város a késõ római erõd déli részének romjaira
épült, ahol a helyben talált falakat is felhasználták alapo-
zásként. Gyõrben a Káptalan-dombon az elsõ, még Géza
fejedelem idején emelt, hatalmas magtár szintén Arrabona
egykori római katonai táborának helyén létesült. Sopron-
ban az ispáni vár fa-föld szerkezetû sánca, amely néhány
Templom utcai ház udvarában a mai napig látható, köz-
vetlenül a késõ római városfal vonalán belül épült fel, a ké-
sõ középkori hármas városfal középsõ vonalát pedig a ró-
mai romok felmagasításával alakították ki.

Régészeti szempontból az urbanizáció a városi topográ-
fia fõbb elemeinek: a városfalaknak, az utcahálózatnak, a
középületeknek és a falusiaktól eltérõ lakóház-típusoknak
a megjelenésében nyilvánul meg. Szerencsés esetekben
megfigyelhetõk az egész várost érintõ tudatos átalakítá-
sok: planírozás, új utcavonal vagy telekrendszer kialakítá-
sának nyomai is, amelyrõl írásos források nem maradtak
fenn. Gyõrben például a 13. század végén ilyen nagy föld-
munkával összekötött városrendezésre lehet következtet-
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ni, ami nyilván az 1271-es privilégiummal függ össze. Ha-
sonló rendezés nyomai kerültek elõ Budán, ahol a Várhegy
északi és déli felén már a tatárjárást megelõzõen is városias
jellegû házak álltak. A tervszerûen alapított és elrendezett
város másik típusa Kõszeg, amely az egyik legjobb példa a
várost észak–déli irányban átszelõ párhuzamos utcáival és
a fallal körülvett település sarkában elhelyezkedõ várral. A
város alaprajzának elemzésével hasonlóképpen szervezett
telepítés nyomait sikerült kimutatni az 1244-ben kiváltsá-
golt Körmenden is.

Az épített környezeten túlmenõen az ásatások felvilágo-
sítást adnak a városok természeti környezetére: a házak
mellett nagy számban elõkerülõ szemétgödrökbõl, latrinák-
ból, feltöltött kutakból a városon belüli természeti környe-
zet is tanulmányozható: az itt tartott, illetve elfogyasztott
állatok, a termesztett vagy felhasznált növények aránya és
jellege felmérhetõ. Hasonlóan fontos összefüggésekre de-
ríthetnek fényt a korábban nem sok figyelemre méltatott,
hétköznapi „apró leletek”. Segítségükkel tanulmányozható
a helybeli termelés és a behozatal, a város és vonzáskörzeté-
nek kapcsolata, a kereskedelem hatósugarának kiterjedése.
Különösen érdekesek azok az importáruk, amelyeknél a
származási, a készítési hely is megállapítható a formai sajá-
tosságok, mesterjegyek vagy ellenõrzõ bélyegek alapján.
Ilyenek lehetnek a fémtárgyak (ötvösmunkák, kések, ollók,
fegyverek), a védjeggyel ellátott posztóbálák, de az egyszerû
használati kerámia egyes típusai is. A sok apró részletbõl
összeálló kép utal egy település városiasodottságának foká-
ra. Ezáltal új megvilágításba kerülhet a kiváltságlevelek je-
lentõsége is, vagyis az, hogy egy-egy településen mennyi va-
lósult meg a privilégium adta keretekbõl.

Az elmúlt évtizedekben a legtöbb hazai királyi és püspö-
ki városban folyt régészeti kutatás. Különösen tanulságo-
sak voltak az Óbudán, a Vácott és a Székesfehérvárott vég-

zett, nagy területû feltárások, ahol a középkori városképet
az alapoktól kellett rekonstruálni, mivel a török kor után a
városok a korábbitól eltérõ topográfiával épültek újjá. Szé-
kesfehérvár mocsárból kiemelkedõ szárazulatain a falvak
hasonló településhalmaza alakult ki, mint Esztergom ese-
tében. A belvárost körülölelõ városfal a korai királyi vár el-
bontásával egy idõben, az 1240-es évek végén épült fel,
amit az egyik torony alapozása mellett építõáldozatként
elhelyezett 13. századi fazék is bizonyít. Az új vár az északi,
budai kapu közelében létesült, amelyet a délnyugati, palo-
tai kapuval a Nagy utca (Vicus magnus) kötött össze. Siklósi
Gyula leletmentései és terepbejárásai a bel- és a külváros-
ban közel száz közép- és török kori objektumot azonosí-
tottak. A középkori és a török kori település szerkezete lé-
nyegében folyamatosságot mutat, míg az 1688-as felszaba-
dítás után a város topográfiája gyökeresen átalakult.

A KÖZÉPKORI VÁROSSZERKEZET
RÉGÉSZETI KUTATÁSA

Néhány évtizeddel ezelõtt a régészeti kutatások szerepe el-
sõsorban azokra a korszakokra és területekre korlátozó-
dott, ahol a „hagyományos”, azaz írásos források hiányoz-
tak. Manapság viszont a levéltári források behatóbb kuta-
tása vagy újraértelmezése mellett a régészet tud a legna-
gyobb mennyiségû új anyaggal hozzájárulni a régóta vita-
tott kérdések eldöntéséhez, olyan esetekben is, ahol nem
hiányoznak az írásos emlékek.

A kutatások megélénküléséhez paradox módon a pusz-
tulás, azaz a városok II. világháború utáni újjáépítése adta
az elsõ komolyabb lökést, és azóta is a különbözõ föld-
munkák által veszélyeztetett lelõhelyek anyagának meg-
mentése a leggyakoribb és legsürgetõbb feladat. A lelet-

21. a) Sopron a 11–13. században; b) Sopron középkori városszerkezetének jellegzetes elemei egy újkori rézmetszeten
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mentõ jellegû, építkezésekhez kapcsolódó ásatások azon-
ban számos problémát is felvetnek. A feltárások ugyanis
gyakran szûk, a leendõ építmények által megszabott terü-
letre vagy a földmunkák (pl. vezetékfektetések) során vég-
zett megfigyelésekre korlátozódnak. Míg szerencsés eset-
ben egy kolostoregyüttes vagy akár egy falu is a teljesség
igényével kutatható, az egy-egy városban végzett ásatások
összességükben is csak a korabeli település területének
igen kis töredékét fedik le.

A középkori topográfia egyes fejlõdési fázisainak nyo-
mon követésében a nem régészeti jellegû forrásoknak (te-
lekkönyvek, adásvételi szerzõdések, adó- és dézsmajegyzé-
kek, továbbá metszetek és térképek) és az elméleti rekonst-

rukciónak is fontos szerepe van. A mai Magyarország vá-
rosai közül ebbõl a szempontból Sopron van a legkedve-
zõbb helyzetben, mert csak itt maradt fenn viszonylagos
épségben a középkori városi levéltár anyaga. (21. kép)

A városok legszembetûnõbb elhatároló elemei a város-
falak és a városkapuk voltak, a mezõvárosokat építészetileg
éppen ezek hiánya különböztette meg a „valódi városok-
tól”, és elnevezésük is kerítetlen voltukra utal. Holl Imre a
tûzfegyverek megjelenésének hatását vizsgálva a városi
védmûvek fejlõdésének fontos kérdéseit tisztázta, elsõsor-
ban saját soproni kutatásai nyomán, ahol a pártázatok lõ-
réssé alakítása, majd az ágyúk elhelyezésére alkalmas bás-
tyák kiépítése volt a fõ változás. Ezenkívül a városfalak ko-
rábban ismeretlen részleteit tárták fel, többek között Gyõ-
rött, Vácott, Kõszegen, Székesfehérvárott, Pécsett, vala-
mint Pesten és Budán, ahol a legfontosabb új eredmény a
korábban nem ismert, 13. századi építési periódus tisztázá-
sa volt. (22. kép)

A városi topográfia és infrastruktúra mai napig megha-
tározó eleme az utcák és a terek hálózata. A nagyobb tele-
püléseken új fejlemény volt az egyes áruféleségek szerint
specializálódott piacterek megjelenése: az értékesebb, fi-
nomabb árucikkek (textilek, ötvösmunkák, fûszerek) a bel-
városban, a nagyobb tömegû, szennyezõbb áruféleségek
(élõ állat, gabona, tûzi- és épületfa) a városfalakon kívül
kaptak helyet. Ezek elhelyezkedését a tér- és az utcanevek
sokszor napjainkig õrzik. A piacterek feltárásakor elõkerü-
lõ leletanyag szintén utal funkciójukra. Óbudán az Árpád
híd közelében már a 12. századtól nagy tömegû importke-
rámia, egyebek mellett ausztriai grafitos anyagú fõzõedé-
nyek láttak napvilágot. A késõ középkorban már az utak,
terek kiképzésére, burkolatára is nagyobb figyelmet fordí-
tottak. Több helyen feltártak kövezett vagy kaviccsal borí-
tott útfelszínt, az egyik legkorábbi példa Sopron Fõ teré-
nek 13. századi kavicsburkolata. Nyugat-Magyarország
magasabb talajvizû városaiban, Sopronban és Gyõrött
dorongutakat is kimutattak, amelyek felszínét többször
megújították, mert a mocsaras, vízjárta helyeken a korábbi
dorongréteg hamar lesüllyedt. Több városunkban (pl. Bu-
dán, Esztergomban, Sopronban) tisztázni lehetett a vízve-
zetékek és a csatornázás rendszerét is. A fõvárosban példá-
ul a piacon árult Duna-víz, továbbá a ciszternák és a kutak
vize mellett két, régészetileg is a középkorra keltezhetõ
Szabadság-hegyi kútból vezettek vizet a Várhegyre, a köz-
lekedõedények elve alapján, tekintélyes, 3,8-4,2 kilométe-
res távolságot hidalva át. A vezeték agyag-, illetve facsövei
több ásatáson napvilágra kerültek.

A közösségi célú épületek közül a legfontosabb térszer-
vezõ szerepe az egyházi létesítményeknek volt. A hajdani
középkori plébániák, kápolnák, kolostorok, ispotályok, is-
kolák gyakran ma is álló, de zömmel átalakított épületekben
helyezkednek el, topográfiai helyzetük azonban legtöbbször
azonosítható, tömegük és beosztásuk pedig falkutatással és
az épületekben folytatott feltárással tisztázható. Az utóbbi
idõben kiemelt hangsúlyt kapott a koldulórendi (ferences,
domonkos, ágostonos, karmelita) kolostorok kutatása, ame-

22. Városi leletmentõ ásatás Budapesten, a Corvin téren
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lyek jelenlétét a történeti irodalom már évtizedek óta a vá-
rosiasodás fokmérõjének tekintette. Hazánkban azonban
ezek sokszor nem a nyugati városokban megfigyelhetõ peri-
férikus helyzetben voltak, hanem közel a központhoz (a tor-
nyát díszítõ címerrõl Kecsketemplomnak is nevezett sopro-
ni ferences templom és kolostor szintén a Fõ téren áll), mi-
vel megalapításuk idõpontjában még nem zárult le a város-
magok kialakulása. Városházák vagy egyéb világi rendelte-
tésû közösségi épületek a mai Magyarország területén szin-
te sehol sem maradtak fenn a középkorból.

A polgárházak kutatása viszont az épületrekonstrukciók
révén egyre bõvülõ anyagot szolgáltat. A Gerevich László
és Dávid Ferenc által a 60-as évek végétõl meghatározott
budai és soproni háztípusok mellett az utóbbi évtizedek-
ben egyre több más városban, így Pesten, Esztergomban,
Pécsett, Óbudán, Székesfehérvárott, Gyõrött kerültek elõ
házak. Jelentõs új eredményeket hozott a házakkal együtt
épült pincék kutatása Vácott, Pásztón vagy a budai Várhe-
gyen, amelyek részben az adott épületek középkori erede-
tét bizonyítják, részben az eredeti, a maitól eltérõ telek-
osztásról is tudósíthatnak. Budán a Várhegy természetes
sziklabarlangjait felhasználva gyakran két- vagy három-
szintû pincerendszer volt a házak alatt. Legtöbb városunk-
ban a telkeket eleinte falusias módon hosszanti, az utcára
merõleges elrendezésben építették be, a kõépületeket fa-
és paticsfalú házak elõzhették meg. A 14. századtól a házak
alaprajzi elrendezése mindinkább lakóik foglalkozásához
igazodott: az utcára nyíló bolthelyiségek és kisebb mûhe-
lyek mellett a bortermeléshez kapcsolódó présház-pincék
és a szekerek számára nyitott, széles kapubejáratok a leg-
több házban megtalálhatók voltak. A lakószobák és a
konyha az emeleten kaptak helyet. A kapukat gyakran dí-
szes ülõfülkék szegélyezték, ahol a saját termésû borukat
mérhették ki a polgárok. A külvárosokban azonban még
évszázadokig a korábbi földszintes, hosszanti beépítés ma-
radt a jellemzõ.

A régészeti és az építészeti kutatások számos adalékkal
szolgálhatnak a különbözõ foglalkozások elhelyezkedésére.
Tanulságos, hogy az egyes mesterségek képviselõi nem
mindig laktak a róluk elnevezett utcában, az utcanév gyak-
ran egy korábbi helyzetet tükröz. A budai ötvösök lakhelye
az Ötvösök utcája mellett még legalább fél tucatnyi helyen
kimutatható, öntõtégelyeik pedig még számos további lelõ-
helyen elõkerültek. Ugyanabban a házban is gyakran fél év-
század leforgása alatt négy–öt mesterség váltotta egymást.

KÖZÉPKORI VÁROSI PLÉBÁNIATEMPLOMOK,
ISPOTÁLYOK

A városi közösségek, a polgárok számára a templom nem
csupán egy épületet jelentett. A saját plébánia és a plé-
bánosválasztás joga a városi autonómia egyik jelképe volt,
az élet legkülönbözõbb területei szorosan összekapcso-
lódtak a templommal. A késõ középkorban minden jelen-
tõsebb városi plébániatemplomnak már több oltára volt,

melyek többségét különféle vallásos társulatok, test-
vérületek, céhek alapították és tartották fenn. A korai vá-
rosokban, mint pl. Esztergomban vagy Egerben az egyes,
jogilag különálló negyedek külön plébániához tartoztak,
a késõbb alapított városokban, mint pl. Kassán vagy a sze-
pességi szász városokban viszont rendszerint csak egy
plébániát találunk. Akad példa az ún. személyi plébániára
is, éspedig éppen Budán, ahol a várban álló Boldog-
asszony-templom (ma Mátyás-templom) eredetileg az
egész Várhegy plébániatemploma volt, késõbb azonban
csak a város német polgáraié lett, a magyar polgárok a
Mária Magdolna-plébániához tartoztak, melynek azon-
ban nem volt önálló területe: a hívek hovatartozását a
nemzetiségük döntötte el.

A városi plébániatemplomok nem képviselnek külön
épülettípust. Ugyanakkor, mivel a városok legfontosabb
közintézményei közé számítottak, külsõ megjelenésük a
városi polgárság reprezentációs igényeit is szolgálta. En-
nek megfelelõen az épületeknek mind méretükkel, mind
mûvészi kvalitásaikkal a város gazdagságát kellett tükröz-
niük. Nem véletlen tehát, hogy a városi plébániatemplo-
mok közül nem egy a magyarországi gótika kiemelkedõ al-
kotásai közé tartozik, és viszonylag sok maradt fenn közü-
lük. Ez természetesen a régészeti kutatás lehetõségeit is
meghatározza, hiszen nem lehet szó klasszikus ásatásról,
sokkal inkább a mûemléki, a mûvészettörténeti és a régé-
szeti módszerek együttes alkalmazásáról. Ebbe beletartoz-
hat a meglévõ részletek felmérésétõl kezdve a falkutatáson
keresztül a szondázó ásatásig sok minden, ami természete-
sen a fent említett területek szakembereinek, építészek-
nek, régészeknek és mûvészettörténészeknek a szoros
együttmûködését feltételezi. Akár egy, akár több plébánia
volt egy városban, rajtuk kívül még több más egyházi in-
tézmény is mûködhetett a területén. Ezek közül a legfon-
tosabbak a koldulórendi, fõként ferences és domonkos ko-
lostorok voltak. A legtöbb városban számos kisebb-na-
gyobb kápolna állt, de közülük a legfontosabbak az ispotá-
lyok voltak, melyek egyszerre voltak egészségügyi és szoci-
ális intézmények. Az ispotályok egy részét szerzetesrendek
alapították és tartották fenn. Magyarországon sajnos
egyetlen ilyen, szerzetesek által fenntartott ispotályépüle-
tet sem ismerünk, csak írásos adatok utalnak egykori léte-
zésükre. Az ispotályok másik részét városi és magánalapít-
ványokból hozták létre és tartották fenn. Eddig Magyaror-
szágon Gyöngyösön és Telkibányán sikerült ilyen épülete-
ket megkutatni. Az ispotály valójában általában egy kápol-
na, melynek a hajója a betegápolás céljait szolgálta, a szen-
tély pedig mint kápolna a lelkivigaszt közvetítette.

A VÁROSI RÉGÉSZET ÉS AZ ÍROTT FORRÁSOK

A magyarországi településekrõl legtöbbször alig egy-két
írott szövegben, elsõsorban oklevelekben találunk utaláso-
kat. Ez egyrészt annak a következménye, hogy a középkori
levéltárak nagy része elpusztult, másrészt azzal függ össze,
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hogy eleve viszonylag kevés dokumentum keletkezett ró-
luk. A városok ebben a tekintetben kivételek, hiszen a vá-
rosi kiváltságok és az általuk létrejött adminisztratív rend-
szer nagy mennyiségû dokumentumot, a mi szempontunk-
ból nézve, írott forrást hozott létre.

Ilyen vonatkozásban Sopron a magyar városok között
is a kivételek közé tartozik, ennek illusztrálására kitûnõ
példa Sopron középkori fürdõinek története. Magyaror-
szágon a természeti adottságok: a hévforrások, a patakok
és a tavak gyakori elõfordulása a városok területén kedve-
zõ feltételeket biztosított fürdõk létesítésére. A közösségi
igényeket, a tisztálkodás mellett a társasági életet és szó-
rakozást is kielégítõ fürdõk a 14–15. században terjedtek
el, mint tipikus városi létesítmények; a mezõvárosok kö-
zül csak a legjelentõsebbekben fordultak elõ. A fürdõhá-
zak legtöbbször a külvárosokban vagy a városkapuk köze-
lében helyezkedtek el. A fürdõsök, akik erre a mesterség-
re specializálódtak, vagy a várostól bérelték a fürdõt, vagy
saját tulajdonukban levõ épületben üzemeltették az intéz-
ményt. Ebben a szerepben gyakran borbélyokkal is talál-
kozunk.

A felsõ- és a középrétegek számára a társasági érintkezés
talán legszabadabb (sõt szabadosabb) formáját jelentette a
fürdõbe járás. A város által felfogadott munkások fizetésük
kiegészítéseként gyakran kaptak „fürdõpénzt”, az ispotály-
ban lakó legszegényebbek pedig végrendeleti kegyes ado-
mányként nyerhettek lehetõséget a fürdésre, aminek fejé-
ben közben kellett járniuk a testáló lelki üdvéért. Ez volt
az ún. „lélekfürdõ” (Seelbad).

A soproni fürdõk használatáról az egyik legérdekesebb
adatunk egy 15. században keletkezett jogi irat. „Az Úr
1456. évében, Szent Tiburcius napján, szerdán, a bíróság elé
jött egy férfi és elõadta a vádat, hogy bement egy fürdõbe és a
fürdõs szolgálójának átadott megõrzésre egy erszényt, benne 21
arannyal, mert látta, hogy mások is õrá bízták javaikat. […]
Ezt azonban nem kapta vissza, amiért is a fürdõst hibáztatja,
akinek olyan alkalmazottat kellene tartania, aki a vendégek
javaira vigyáz. […] A fürdõs azt válaszolta, hogy õ a szolgálót
a ruhák, nem pedig pénz õrzésével bízta meg, sõt meg is tiltotta
neki, hogy pénzt vegyen át megõrzésre, ezért õt [a fürdõst] nem
terheli felelõsség. […] A szolgáló azt állította, hogy õ az er-
szényt ugyan átvette, de nem tudta, hogy mi volt benne, sõt ha
tudta volna, át se vette volna. […] A vendég azt is hozzátette,
hogy miután a fürdõszemélyzetnek kifizette a járandóságát,
egy szabóhoz ment, ahol egy jó fél órát töltött, és csak utána ju-
tott eszébe, hogy az erszényért visszamenjen.” A bíróság ezek
után megeskette a felperest és az alperest [a szolgálót] ál-
lításukról, majd a szolgálót 14 napra letartóztatta, és ha
ezalatt nem születne megoldás, arra kötelezte, hogy egy
külön erre a célra a nyakába akasztott erszénybe köteles
keresetének egyharmadát félretenni mindaddig, amíg a
felperest teljesen nem kártalanította. Az ügy, amely a leg-
korábbi soproni bírósági könyvben maradt fenn, azért is
érdekes számunkra, mert „a tett színhelyét” épületarche-
ológiai és régészeti kutatással is azonosítani lehetett a mai
Várkerület 19. szám alatt álló „felsõ fürdõház”-zal. Az

épületet Lászay Judit mûvészettörténész és Gömöri János
régész kutatta 1983–84-ben. A kutatás a telek nyugati ol-
dalán egy földszintes, 14. század végére–15. század elejé-
re keltezhetõ kõház falrészeit bontotta ki. Ezzel egy idõ-
ben a keleti oldalon egy másik kis kõépület is létezett. Az
Ikvával párhuzamosan ugyanekkor már állt egy szintén
földszintes kõépület, amelyet a fürdõvel azonosíthatunk.
A kutatás feltárta ennek a patak és a két szomszédos ház
felé esõ határoló falait, illetve alapfalait. Az északi, a pa-
tak felé nézõ homlokzaton elõkerült egy magasan ülõ,
kisméretû, rézsûs, vakolt kávájú, középkori ablak. A für-
dõház keleti felét a 15–16. század fordulóján emeletesre
bõvítették, udvari homlokzatát kis kiugró épületrész tette
tagoltabbá. Az emeletes rész földszintjén került elõ a für-
dõt fûtõ, kb. 1,5 méter átmérõjû, téglafalú kemence, amit
átalakítva a 17. század elejéig használtak. Másodlagos
helyzetben elõkerült egy nagy, redukált égetésû edény
töredéke is, amely vízforraló üst lehetett. A 16–17. század
fordulóján a fürdõt a nyugati oldalán L alakúra bõvítet-
ték, így teljes egészében emeletessé vált. A fürdõre vonat-
kozó írásos adatok segítenek a régészeti megfigyelések
értelmezésében, és tudósítanak a személyzetrõl is: meg-
tudjuk, hogy a fürdõ elõterében volt a ruhatár (kamer),
ahol a ruhatáros (abcziher) vigyázott a ruhákra. A nõk kü-
lön helyiségben vetkõztek, amelynek padlóját kõburkolat
borította. A vizet melegítõ üstre (kessel) külön fürdõszol-
ga (kesselknecht) felügyelt. A fürdés nagy fakádban (poting)
történt, az elhasznált vizet pedig csatornán (rinnen) ve-
zették vissza az Ikva patakba. Az épület árnyékszékét
(secretheyslein) 1524-ben építették át, ugyanekkor a ház
ablakai már üvegezettek voltak. A fürdõben borbélyt
(scherer) is alkalmaztak, aki esetenként felcserként is mû-
ködött.

A fürdõsök nem tartoztak ugyan a városi elithez, de
Sopronból fennmaradt végrendeleteik tisztes vagyonról,
megállapodott társadalmi kapcsolatokról, szõlõk és ezüst-
nemûk birtoklásáról tanúskodnak. A fenti perben is sze-
replõ Hans Walich ingatlan vagyonát például, amely né-
hány szõlõskert mellett éppen a szóban forgó fürdõbõl
állt, 100 dénárfontra értékelte a városi tanács. Az alkalma-
zottak azonban az alacsonyabb társadalmi rétegek sorából
kerültek ki, így terelõdhetett a fent ismertetett esetben is a
gyanú a ruhákat õrzõ asszonyra. A régészeti megfigyelések
és a levéltári források együttes felhasználásával a fentihez
hasonló szerencsés esetekben a középkori társadalomról és
városaink mindennapi életérõl jóval árnyaltabb képet kap-
hatunk, mintha a tárgyi és az írásos adatokat egymástól el-
szigetelten vizsgálnánk.

A KÖZÉPKORI MEZÕVÁROSOK

A középkori városok vizsgálata során a történettudomány
régóta foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen rétegei,
szintjei vannak a középkori városias településeknek. A vá-
rosfogalommal párhuzamosan az utóbbi idõben egy másik
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koncepció is egyre nagyobb teret nyer az urbanizáció vizs-
gálatában: a központi hely fogalma, amely azt fejezi ki,
hogy egy település milyen centrális funkciót töltött be
környezete számára. A hazai kutatásban Kubinyi András
dolgozott ki egy kritériumrendszert, amely a település vi-
lági, egyházi, gazdasági igazgatásban betöltött szerepét,
feudális rezidencia jellegét, az oda vezetõ utak számát, az
ott tartott piacokat és vásárokat, az ispotályokat és a kolosto-
rokat, továbbá az egyetemre járók számát veszi figyelembe.

A hierarchia középsõ szintjén álló központi helyek régé-
szete a gyakorlatban a mezõvárosok (szó szerinti jelentés-
ben: nem erõdített városok) kutatását jelenti. A mezõvá-
rosok zöme a 14–15. században vált ki a falvak nagyobb tö-
megébõl, kiteljesítve – a fõbb elemeiben – a 13. század vé-
gétõl meglévõ városhálózatot. Nyilvánvaló azonban, hogy
a több száz, oklevelekben mezõvárosnak (oppidum) neve-
zett település közül csak néhány tucat volt külsõ megjele-
nésében is városias. Alaprajzilag ezek a több utcás típust
képviselik. Keletkezhettek falvak összeolvadásából, piac-
helyek bõvülésébõl, régebbi városalapítások elsorvadásá-
ból vagy új városalapításból. Ez utóbbira példa a 15. század
közepén alapított királynéi mezõváros, Ráckeve, ahol a
Dunával párhuzamos, a mai Kossuth Lajos utcában szá-
mos gótikus kõház áll ma is, de ezek mellett egy késõ kö-
zépkori vályog lakóház leletmentésére is sor került. Az ut-
caszerkezet kialakulása után a telekhatárok többnyire ál-
landóak voltak, de a házak ritkán épültek tartós anyagból,
és elrendezésük is változhatott. Vasváron a 15. század ele-
jén még a polgármester háza is fából épült, és Hajmási Eri-
ka szintén boronafalú épületek egymásra rakódott leégett
rétegeit tárta fel Körmend központjában. A kõházak mind
az alföldi, mind a dunántúli mezõvárosokban a 15–16. szá-
zad fordulóján jelentek meg, akkor is csak kis számban, és
hasonlóan ritkák voltak az emeletes épületek is. Ezek mel-
lett a plébániatemplomok bõvítéseinek vizsgálata, a kéz-
mûves mûhelyek feltárása, az importáruk jellegének és
összetételének elemzése járulhat hozzá leginkább a mezõ-
városi életmód jellegzetességeinek meghatározásához.

A középkori Ete mezõváros kutatása
Miután Magyarországon a középkori oklevelek nagy része
elpusztult, ezért a mezõvárosok kutatása – a falvakhoz, a
várakhoz hasonlóan – régészeti módszerek nélkül elkép-
zelhetetlen. Mezõvárosaink többségében azonban csupán
esetlegesen, egy-egy építkezéshez kapcsolódóan lehet ása-
tást végezni, mivel a jelenlegi település a középkori felett
helyezkedik el. Csupán néhány mezõváros kutatható sza-
badon, ahol az elpusztult település jelenleg is pusztán áll
(pl. Muhi, Ete, Pölöske).

A szabad területen álló, a török kor folyamán végleg el-
pusztult mezõvárosok kutatása már a II. világháború elõtt
elkezdõdött. Az akkori feltárások közül Muhi és Ete (a mai
Decs határában) ásatását kell kiemelnünk. Közös jellemzõ-
jük, hogy a megfigyelésekrõl nem készült részletes doku-
mentáció (írásos feljegyzés, fotó, rajz), illetve ha készült, az
elpusztult a II. világháború végén. Ezért – bár mindkét he-
lyen jelentõs eredményeket értek el – igen nehéz értékelni
a feltárt objektumokat, leleteket.

Ete a középkori Sárköz egyik legnagyobb mezõvárosa
volt. Szentlélek tiszteletére szentelt templomát a pápai ti-
zedjegyzék (1332–1337) említi elõször. A birtokosára vo-
natkozó elsõ adat 1398-ból származik. Az eddigi leletek
szerint viszont már a 10–11. században is állt itt település.
Virágkora a 15. századra tehetõ. A török kor elsõ felében
Ete még nem indult hanyatlásnak: a török adólajstromok
szerint 1557-ben 155 háza volt, 1572-ben pedig 192. A la-
kók számát ennek alapján 800-1000 fõre tehetjük. Pusztu-
lása a 17. század elején következett be. Az elsõ etei ásatáso-
kat Csalogovits József vezette 1933-ban és 1935-ben: ekkor
több lakóházat, illetve házrészletet, a templom kis részle-
tét, több sírt és két fazekas kemencét tárt fel. (23. kép) Ete
területét – pusztulása után – a szomszédos decsiek legelõ-
ként hasznosították évszázadokon át; újabb falu késõbb
sem létesült itt. A település déli szélét a múlt század máso-
dik felében már szántották, nagy része azonban 1962–63-
ig legelõ volt. Ennek köszönhetõen az elpusztult épületek
omladékai, az utak nyoma akkor még a felszínen is látszott.

23. a) Decs–Ete középkori mezõváros, színes légifotó; b) Decs–Ete mezõváros, szintvonalas felmérés a légifotókon látható foltokkal
és az intenzív terepbejárás eredményeivel
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A szerencsés talajadottságoknak és a növényzetnek kö-
szönhetõen Etén a mezõváros teljes településszerkezete
kirajzolódik. Több száz méteres magasságból fotózva a
szántásban láthatóak az egykori házak, házcsoportok vilá-
gos foltjai, a fõutca sötét csíkja és néhány mellékutca vona-
la is. Érés elõtti állapotában a kukorica is jelzi a régészeti
objektumok helyét: másként érik az egykori utcák és házak
helyén, másként a házak mögötti, egykori udvarrészen.
Miután a településrõl részletes szintvonalas felmérés ké-
szült, a légifotókon látható jelenségeket számítógép segít-
ségével fel tudjuk illeszteni a felmérésre. Ezáltal ásatás
elõtt pontosan kijelölhetjük, melyik objektumot szeret-
nénk kutatni.

Etén 1996-ban indultak meg újra a kutatások, a
légifotózások eredményeinek felhasználásával. Feltártuk a
település 28,8 méter hosszú, gótikus templomát; 11 házat,
illetve házrészletet; egy fazekasmûhely raktárát; 48 hulla-
dékgödröt és számos kemencét. Az eddig felszínre került
leletanyagból kiemelkedõ jelentõségû a 13–14. századi
bronz körmeneti kereszt. Igen gazdag a 11–17. századból
származó kerámia- és a fémanyag is. Feldolgozásuk ered-
ményeként nemcsak a helyi lakosság mindennapi életébe
nyerhetünk betekintést, hanem a különbözõ hazai és kül-
földi kereskedelmi kapcsolatokra is fény derülhet. (24.
kép)

Muhi – egy elpusztult középkori mezõváros az Alföldön
Muhi kapcsán általában a magyar történelem szomorú ese-
ménye, a tatárok elleni súlyos csatavesztés jut eszünkbe.
Kevésbé ismert viszont, hogy Muhi, pontosabban Mohi,
fontos kereskedelmi központ, vásárhely, mezõváros volt a
középkorban. Már a 19. században felmerült, hogy meg

kellene keresni a csatamezõt, az ott elesett magyar harco-
sok sírhelyét, de az akkori kisebb ásatás a végzetes kimene-
telû csata nyomai helyett a középkori település maradvá-
nyait találta meg. Ezek nyomán a területen évtizedekkel
ezelõtt Leszih Andor kezdett nagyobb szabású ásatásokba.
A csatahely tömegsírja helyett az egykori település temp-
lomát és a körülötte fekvõ középkori temetõt kutatta, a te-
lepülés lakóépületeinek egy részét és a hozzájuk tartozó
gazdag anyagot hozta felszínre.

A terület várostörténeti szempontból is érdekes kutatási
téma. Kubinyi András vizsgálatai mutattak rá, hogy ez a
tájegység a középkori városjog szempontjából városmen-
tes tájnak számít. Nem találhatók meg ugyanis azok a kirá-
lyi kiváltsággal, privilégiummal rendelkezõ városok, ame-
lyek ilyen módon a korabeli jog szerint is kiemelkedõ tele-
püléseknek számítottak. A tájegység viszont bõvelkedik
olyan településekben, amelyeket a források több esetben
oppidumnak, vagyis mezõvárosnak neveznek. Különösen a
15. századtól nagymértékben fellendülõ nagyállattartás és
állatexport hatott fejlesztõleg az Alföld ilyen településeire.
De vajon mely települések azok, amelyek valódi városi
funkciókat láthattak el, még ha jogilag nem is voltak ki-
emelt települések, és vajon ezek a mezõvárosok mennyi-
ben hasonlítottak vagy tértek el a valódi városoktól? Ezek-
re a kérdésekre leginkább a régészet adhat választ, de az al-
földi mezõvárosok régészeti kutatása nagyon összetett és
nehéz feladat.

Mindezek jól indokolják, miért volt szükség olyan rész-
letes és összetett elõkészítõ munkára, amikor az M3-as au-
tópálya építése során felmerült, hogy a Miskolchoz kap-
csolódó bekötõ út áthalad az egykori mezõváros egy ré-
szén. Világos volt ugyanis, hogy az autópálya nyomvonala

24. Decs–Ete, a mezõváros
középkori templomának
feltárt részletei
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által érintett terület teljes egészét nem lehet ugyanolyan
mértékben feltárni, másrészt az egyes, lehetõleg teljesen
megkutatott területeket úgy kellett kiválasztani, hogy az
adatokat szolgáltathasson az elõbb vázolt történeti kérdé-
sekhez is.

A Pusztai Tamás régész által vezetett kutatócsoport,
amelynek munkájába az ELTE és a szegedi egyetem ré-
gészhallgatói is bekapcsolódtak, ezért elõször különféle le-
lõhely-felderítési módszereket alkalmazott. Az elõzetes te-
repbejárást intenzív felszíni gyûjtés követte, amikor négy-
zethálós rendszert jelöltünk ki a lelõhelyen, és az egyes
négyzeteken belül miskolci egyetemisták minden leletet
felszedtek és regisztráltak. Az ELTE Geofizikai Tanszéké-
nek hallgatói Puszta Sándor vezetésével magnetométeres
felmérést készítettek a területrõl, és ezeket a korábbi
légifelvételek és újonnan végzett légirégészeti felderítés
adataival vetettük össze. A talajban bekövetkezett kémiai
változásokat foszfátanalízissel követtük nyomon. Ezek
együttes eredményeit kiértékelve jelöltük ki a kutatási fe-
lületeket és határoztuk meg a területen alkalmazandó fel-
tárási módszereket. Az ásatás eredményei messzemenõen
igazolták az elõzetes elképzeléseket, hiszen az összetett
szerkezetû mezõváros kialakulásáról és késõ középkori jel-
legzetességeirõl is átfogó képet nyerhettünk. Megtaláltuk
a mezõváros fõutcáját, amelynek két oldalán sûrû beépítést
mutatva húzódtak a házak. (25. kép) A mezõváros külsõ
részeiben viszont lazább szerkezetû beépítés volt a jellem-
zõ, itt kisebb házak kerültek felszínre. Egy harmadik terü-
leten pedig az állattartással kapcsolatba hozható, nagymé-
retû árokrendszerek társultak a lakóépülethez, ezek egy
része azonban már nem a mezõváros késõ középkori álla-
potát mutatja, hanem a törökkori hanyatló település emlé-

26. Árpád-kori temetõ
és késõbbi cölöpszerkezetes
épületek nyomai Muhin

25. A középkori Muhi
fõutcája, keréknyomokkal



372 A középkor és a kora újkor

keit. (26. kép) A leletanyag részletes feldolgozása teszi
majd számunkra lehetõvé, hogy pontosan meghatározzuk,
milyen fejlõdési fokozatokon keresztül, milyen fázisokban
alakult át a település kisebb faluból jelentõs mezõvárossá,
és azt is, hogy ez a folyamat miként változtatta meg az ott
lakók életét. (27. kép)

SZÉKESEGYHÁZAK, KOLOSTOROK,
TEMPLOMOK: KÖZÉPKORI EGYHÁZI
EMLÉKEINK RÉGÉSZETI KUTATÁSA

Laszlovszky József – Romhányi Beatrix

Amikor Szent István 1000 körül hozzákezdett a magyar
egyházi szervezet kiépítéséhez, ennek elsõ lépése az egy-
házmegyék megszervezése volt. Az általa alapított tíz püs-
pökség – Esztergom, Kalocsa, Veszprém, Gyõr, Vác,
Eger, Bihar, Erdély, Csanád, Pécs – lényegében a késõbbi
századokban is a magyar egyházmegyerendszer gerincét
alkotta, új alapításra a Kárpát-medencén belül csak három
esetben került sor: a 11–12. század fordulóján a nyitrai és a
zágrábi, a 14. században pedig a szerémi püspökséget állí-
tották fel. Szintén a 11. század végén került sor a bihari
püspökség székhelyének áthelyezésére Nagyváradra.

A korai püspöki székhelyek között alig akad olyan,
amelynek a középkori temploma eredeti vagy közel eredeti
formájában maradt volna ránk. Többségük a török hódolt-
ság idején pusztult el, de a többé-kevésbé épen maradtakat
is jelentõsen átépítették a késõbbi századokban. A két leg-
inkább középkori formákat õrzõ épület ma Magyarország
határain kívül található Nyitrán, illetve Gyulafehérvárott.
Mellettük még a pécsi székesegyház mutat középkori jelle-
get, ez azonban a múlt század második felében jelentõs

helyreállításon és historizáló átalakításon esett át. A gyõri
és a veszprémi székesegyház ugyancsak jelentõs középkori
részleteket õriz, de a két épület – egészében – már inkább
barokk és klasszicista jellegû. A többi székesegyház marad-
ványait csak a régészeti feltárásokból ismerjük. Egyesek-
nek, mint pl. az egrinek vagy a kalocsainak viszonylag je-
lentõsebb romjai maradtak meg a föld alatt, másoknak,
mint pl. az esztergominak csak faragott köveit és korábbi
leírásait, illetve felméréseit ismerjük, magának az épület-
nek még az alapjai is megsemmisültek az újkori építkezé-
sek következtében.

Az egyházszervezet következõ szintjén helyezkednek el
a fõesperességek. Ezeknek a létrejötte, kialakulása lénye-
gesen kevésbé ismert, mint a püspökségeké. Az utóbbi év-
tizedekben több ispáni központ kutatása során sikerült fel-
tárni ezeket a korai egyházakat is, így pl. Borsodban, Sza-
bolcsban, Visegrádon, néhány esetben pedig korábbi leírá-
sokból ismerjük a templom egykori helyét, mint pl. Sop-
ron esetében. Tekintve, hogy az egyházszervezetnek ez a
szintje már korán, a 12. század folyamán jelentõs változá-
sokon ment át, a fõesperesi templomok lényegében válto-
zatlanul õrizték meg 11. századi formájukat.

KÖZÉPKORI KOLOSTOROK

A középkori szerzetesség, kolostorok kutatása hagyomá-
nyosan az egyháztörténet szakterülete. Magyarországon
azonban a II. világháború után az egyháztörténet egyértel-
mûen háttérbe szorult. Ezzel szemben az utóbbi évtize-
dekben sokat foglalkoztak a középkori kolostorok építé-
szeti és régészeti vonatkozásaival. A mûemlékvédelem
ugyanis kiemelkedõ jelentõséggel kezelte a magyar kultúra
szempontjából nagyfontosságú szerzetesi központok kuta-
tását, helyreállítását. A régészeti, a topográfiai munkák pe-
dig jelentõs mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy ma már
sokkal biztosabban tudjuk azonosítani azokat a középkori
kolostorokat, amelyek a török korban néptelenedtek el, és
romjaik az újkorban tûntek el, jórészt nyom nélkül. Sok
esetben tehát a középkori régészet vette át az egyháztörté-
net egyes területeinek mûvelését, és ma már elképzelhetet-
len, hogy a régészeti eredmények nélkül fel tudnánk vázol-
ni a középkori szerzetesség hazai történetét.

Magyarországra a 10–11. század fordulóján, nagyjából
egy idõben érkeztek mind a nyugati, mind a keleti szerze-
tesség képviselõi. A nyugatiak Szent Benedek, a keletiek
Nagy Szent Vazul reguláját követték, ennek megfelelõen
hívjuk õket bencéseknek, illetve bazilitáknak. Bár kezdetben
az uralkodók a szerzetesség mindkét ágát támogatták, a
bencés apátságok száma már a 11. században jelentõsen
meghaladta a bazilitákét. Amikor pedig a 11–12. század
fordulóján Magyarországon is valósággá vált az 1054-es
egyházszakadás ténye, az ortodox monostorok fokozato-
san háttérbe szorultak, mígnem a 13. század elejére, elsõ
felére szinte kivétel nélkül meg is szûntek. A késõbbiek-
ben, a 14. század végétõl az ortodox kolostorok alapítása

27. Középkori ház kemencéje Muhin, a sütõfelület alá
tapasztott cserepekkel
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30. A szentgotthárdi ciszterci kolostortemplom maradványai.
A középkori romokat az újkorban magtárrá alakították át,
régészeti-mûemléki kutatást követõen pedig a városi színházban
láthatóak a középkori maradványok

már kizárólag a betelepedõ keleti szertartású, fõként ro-
mán és szerb népességhez köthetõ.

A fenti folyamattal nagyjából párhuzamosan, a 12. szá-
zad elsõ felében nálunk is megjelentek a nagy nyugati re-
formrendek, elõször Váradhegyfokon a premontreiek 1030
körül, majd 1042-ben Cikádoron a ciszterciek. Míg az utób-
biak elsõsorban az uralkodó, fõként III. Béla támogatását
élvezték, addig az elõbbiek inkább az arisztokrácia és a ne-
messég körében váltak népszerûvé. (28–30. kép)

A 13. század elsõ felében Európában gyökeres változás
következett be a szerzetesi eszmény megfogalmazásában.
Az addigi kontemplatív, monasztikus, illetve remeteha-
gyományok helyett az aktívabb, a lelkipásztorkodással, a
misszionálással foglalkozó szerzetesi élet nyert egyre na-
gyobb teret. Ennek az életeszménynek az elsõ képviselõi
voltak a domonkosok és a ferencesek. Mindkét rend már a
tatárjárás elõtt megtelepedett Magyarországon, de na-
gyobb arányú elterjedésük csak a 13. század második felé-
ben kezdõdött. Harmadikként csatlakozott hozzájuk a ta-
tárjárás után az ágostonrendi remeték rendje. Végül mintegy
százéves késéssel a karmelitáké, akik már nem is tudtak
önálló rendtartományt létrehozni, a középkorban mind-
össze négy kolostoruk létezett az egész országban.

Végül, de nem utolsósorban szólni kell a remeterendek-
rõl. Bár Magyarországon kisebb szerepet játszottak, euró-
pai elterjedtségük okán elõször a kartauziakat kell megem-
líteni. A 13–14. század fordulóján épült elsõ két kolostoruk
a Szepességben, majd a 14. század második felében tele-
pedtek le az Eger melletti Felsõtárkányban és Lövöldön
(ma Városlõd). Ez utóbbi kolostoruk egyben az egyetlen
királyi alapítású is, és a török hódoltságig hátralévõ, mint-
egy két évszázadban az ország egyik leggazdagabb és leg-
befolyásosabb egyházi intézménye volt. A lövöldi perjelség
jelentõs szerepet játszott az ország kulturális életében is,
például a magyar nyelvû lelki irodalom terjesztésében, itt
készült többek között az ún. Érdy-kódex is. A másik reme-

terend, mely egyben az egyetlen nagyobb jelentõségre
szert tett magyar alapítású rend, a pálosoké. Renddé szerve-
zõdésük folyamata nagyjából egy fél évszázadon át tartott,
a 13. század közepétõl az 1308-as pápai megerõsítésig. Ez
a hosszú folyamat egyszersmind oda is vezetett, hogy a
rend nem maradhatott tisztán remetejellegû, a körülmé-
nyektõl függõen egyes közösségeiben monasztikus, illetve
koldulórendi sajátosságok is felbukkannak. A középkor
második felében a ferencesek mellett a legnagyobb kolos-
torhálózatot mondhatták magukénak, ugyanakkor feltûnõ,
hogy a kolostorok jelentõs többsége igen kis, 6-12 fõs kö-
zösségeknek adott otthont.

Kolostorépítészetünkben az elsõ, régészetileg is ismert
épületek a 11. század közepérõl, második felébõl szár-

28. A pásztói ciszterci apátság feltárt részletei

29. A pásztói ciszterci apátság rekonstrukciója
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maznak, mint pl. a tihanyi vagy a feldebrõi altemplom, a
zselicszentjakabi vagy a somogyvári apátság épületeinek
korai részletei. Ezek részben németországi, részben
észak-itáliai hatásokat tükröznek. Meg kell azonban je-
gyezni, hogy az esetek többségében csak a templomról
vannak adataink. A legkorábbi kerengõk csak a 12. szá-
zadban tûntek fel, az elsõk feltehetõleg az anyaapátságok
alaprajzát követõ ciszterci apátságokban, de még a 13.
században is több olyan monostorépületet ismerünk, ahol
a kerengõ sohasem épült ki teljesen (pl. Ják, Vértesszent-
kereszt, Gyulafirátót, Ócsa). A 13. században fellépõ új
rendek épülettípusaikat tekintve lényegében az addig ki-
alakult formákat követték, bár települési szokásaik, neve-
zetesen a városi környezet bizonyos mértékig befolyásol-
hatta az alaprajzi elrendezést. A teljes kolostornégyszög
kiépítése ezekben az esetekben is gyakran hosszabb idõ
alatt, esetleg csak az újkorban történt meg (pl. Szécsény,
illetve Szeged ferences kolostora).

A templomok elég nagy alaprajzi változatosságot mutat-
nak, ugyanakkor van néhány általános, közös jellemzõjük
is. A monasztikus rendek templomainak jelentõs része há-
romhajós – akár egy, akár három apszissal –, bár vannak
egy- és kéthajós és centrális alaprajzú épületek is. Döntõ
többségük nyugati toronypárral épült, a keleti toronypár
kivételnek számít. A koldulórendek nagyrészt a helyi épü-
lettípusokat igazítják a saját igényeikhez. Ennek megfele-
lõen csak bizonyos megszorításokkal beszélhetünk koldu-
lórendi építészetrõl. A megjelenésben közös jellemzõje
ezeknek a templomoknak az egyszerûség, a díszítetlenség,
a nagy befogadóképességû, gyakran többhajós templomtér
és a hosszan kinyúló szentély, mely a szerzetesi kórus helye
volt. A ferences templomokra emellett jellemzõ még a
szentély és a kolostor találkozásánál álló, egyetlen keleti
torony is. A pálos templomok többsége, ha lehet, még en-
nél is egyszerûbb kivitelû volt: többségük viszonylag kis-
méretû. A hajó méretei elárulják, hogy nem számítottak
nagy tömegû hívõ jelenlétére a liturgia alatt. Némelyik
templomuk szinte kápolnának nevezhetõ. Ugyanakkor
természetesen akad néhány kivétel is, mint például a bu-
daszentlõrinci, mely a rend központja volt.

A régészeti kutatások hosszú idõn keresztül szinte csak a
kolostorok templomaival és lakóépületeivel foglalkoztak.
Csak az utóbbi évtizedek ásatásaiban, topográfiai munkái-
ban kapott hangsúlyt az, hogy a szerzetesi központok gaz-
dasági épületeivel és azok külsõ egységeivel, építményeivel
foglalkozzanak. Így ma már pontosabb képet alkothatunk
arról is, hogy az egyes szerzetesrendek esetében mennyi-
ben térnek el ezek az egységek, és ez mennyiben függ
össze a rendek felépítésével és történetével. (31. kép)

A kolostorok nem csak a templomból és a konventépü-
letekbõl álltak, hanem feltûnnek mellettük kisebb-na-
gyobb gazdasági épületek is. Ezek egy része a mezõgazda-
sági termények raktározását, feldolgozását szolgálta, más
részük viszont kifejezetten ipari jellegû tevékenységek cél-
jára épült. Egy harmadik létesítménytípust képviselnek a
vízvezeték és -tároló rendszerek, melyek nemcsak a kolos-

tor használati vízellátásához, hanem gyakran az ipari tevé-
kenységekhez, sõt az élelmiszerellátáshoz (halastavak) is
szükségesek voltak.

A ciszterci apátságok kutatása során pl. kiderült, hogy
Magyarországon a kolostornégyszög nyugati oldalán a lai-
kus testvérek épületrésze, az ún. konverzusszárny helyén
többnyire nem lakóépület, hanem raktár állt. Ennek oka az
írott adatokból is ismert konverzushiány. Ugyancsak az
egyik ciszterci apátságban, Pilisen került elõ az eddig
egyetlen ismert kolostori fémfeldolgozó mûhely, mely a
körülötte elterülõ udvaron feltárt salakmennyiségbõl ítél-
ve a középkor végéig meglehetõsen intenzíven mûködött.
Egy másik jelentõs ipari létesítmény, egy üveghuta a pász-
tói apátságban mûködött. Az épülethez tartozó leletanyag
arra utal, hogy a mûhely elsõsorban ablaküveg-készítéssel
foglalkozott.

A víz felhasználása igen sokrétû volt a kolostorokban.
Az egyetlen teljes rendszert a pilisi ciszterci apátságból is-
merjük, ahol a közeli források vizét megfelelõ szabályozás-
sal három irányba vezették el: egyrészt a kolostor keren-
gõjébe, másrészt egy gáttal felduzzasztva a már említett
fémfeldolgozó mûhelyek felé, harmadrészt pedig a kertek-
hez, majd a víz az egész rendszerbõl ismét összefolyt, és a
kolostor falain kívülre vezette el a szennyvizet.

Érdekes vízgazdálkodásra utal a pálos kolostorok tõ-
szomszédságában megtalálható kisméretû tó, melyet álta-
lában halastónak szoktak tartani. Valószínûbb azonban,
hogy víztárózóként mûködött, hiszen némelyikük annyira
kicsi, hogy halakat nemigen tenyészthettek bennük. A to-
ronyaljai pálos kolostornál egy ilyen duzzasztott tóból jól
megépített csatorna vezet egy közeli kis épülethez, melyet
az ásató régész malomnak határozott meg. A pálosok gaz-
dálkodásában egyébként is nagy szerepet játszottak a mal-
mok és a valódi halastavak, ezek azonban már a kolostorok
tágabb környezetéhez tartoznak.

A tavak és más vízszabályozási rendszerek nem csak gaz-
dasági szerepük miatt kerültek a régészeti érdeklõdés kö-
zéppontjába. Egyes szerzetesrendek, kolostorok esetében
az elpusztult kolostorok azonosításának is egyik legjobban
alkalmazható módszere ezen építmények kutatása. A pálo-
sok például gyakran települtek erdõs területekre, de nem
nagy távolságra lakott helyektõl. A török korban kolosto-

31. Mintás padlótégla
a pilisi ciszterci
apátságból
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raik jórészt elnéptelenedtek, lassú pusztulásnak indultak.
(32. kép) Különösen azok, amelyek az újkorban lakott
vagy újratelepült falvakhoz közel estek, szinte nyom nélkül
eltûntek, mivel a romok építõanyag-forrásként szolgáltak
a környezõ falvak lakóinak. Ezzel szemben a Pilisben, a
Bakonyban, vagy a Zemplénben egykor álló kolostoraik
helyét terepbejárásokkal, a tájrégészet kutatási módszerei-
vel lehet azonosítani. A halastavak, a malmok, a gátak ki-
alakításához ugyanis jelentõs földmunkákat végeztek, és
ezek a kolostor pusztulása után is megmaradtak. Mivel a
vízszabályozó rendszereket nem tartották karban, azok ha-
marosan tönkrementek, de a nagyméretû gátak, mestersé-
ges csatornák ma is kirajzolódnak a felszínen. Ezeket nem
volt érdemes úgy széthordani, mint a jó minõségû kõanya-
got, hiszen jórészt csak földbõl készültek. Ugyanígy nagy-
méretû földmunkák nyomait mutatják a lejtõs hegyolda-
lakban kialakított szántóföldi vagy mûvelési teraszok, ame-
lyek sokszor még az újra beerdõsödött részeken is bizo-
nyítják a kolostorok irtásmunkáját. Ezek feltérképezése te-
hát egyszerre segíti az eltûnt kolostorok és az egykori gaz-
dasági és birtokrendszer azonosításában a régészeket.

Tulajdonképpen a kolostori vízellátórendszerek kutatá-

sához tartozik a kutak és a ciszternák feltárása is. Az utóbbi
években két ferences kolostorban is sikerült ilyen létesít-
ményeket feltárni. Az egyik a visegrádi ferences kolostor
kútja, mely szépen faragott, ívelt kövekbõl készült, s a ta-
lajvizet gyûjtötte össze. A másik a budai ferences kolostor
legújabb ásatásán került elõ, egy igen érdekes szûrõrend-
szerû ciszterna, amely az esõvizet vezette az udvar közepén
lévõ víznyerõhelyre.

FERENCES KOLOSTOR VISEGRÁDON

A középkori szerzetesrendek régészeti kutatása kapcsán a
koldulórendek emlékeit két összefüggésben is tárgyalhat-
juk. A ferencesek és a domonkosok mint a koldulórendek kö-
zül a két legfontosabb, elsõsorban városokban telepedtek
meg, házaik, kolostoraik feltárása tehát egyszerre a városi
régészet és az egyházi emlékek archeológájának része. Az
európai történeti kutatás már régóta rámutatott arra, hogy
a ferences és a domonkos kolostorok jelenléte egy-egy te-
lepülésen akár a városiasodás fokának mérésére is felhasz-
nálható, több koldulórendi kolostor együttes megjelenése
pedig a magasabb szintû városiasodás bizonyítéka. Ezen
általános megállapítások mellett azonban vannak olyan
példák is, ahol egy koldulórendi kolostor sokkal összetet-
tebb viszonyokra utal, és egy ilyen emlék feltárása régésze-
ti adatokat szolgáltat a királyi hatalom, a középkori városi
lét és az egyházi intézmények egymásrahatására is. Ennek
kiváló példája a visegrádi ferences kolostor. (33. kép)

A királyi palota tõszomszédságában az 1990-es évek ele-
je óta nagyszabású ásatások folynak, amelyeknek célja,
hogy felszínre hozza a középkori Visegrád egyik legjelen-
tõsebb egyházi épületének, a ferences kolostornak a ma-
radványait. A kutatást az Eötvös Loránd Tudományegye-

32. A gönci pálos kolostor romjai

33. A visegrádi ferences kolostor káptalanterme a bezuhant
gótikus boltozat maradványaival
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tem Középkori Régészeti Tanszéke végzi, mivel a lelõhely
kiváló lehetõséget nyújt arra, hogy a jövendõ középkoros
régészek a gyakorlatban sajátíthassák el mindazokat az is-
mereteket, amelyek szükségesek egy ásatáshoz és az azt
követõ feldolgozáshoz. A királyi palota és Visegrád más
mûemlékeinek közelsége pedig azt is lehetõvé teszi, hogy
az itt dolgozó hallgatók más ásatások vagy mûemléki hely-
reállítások munkáit is nyomon követhessék.

A kolostor kutatásának kezdete nagyon hasonló a királyi
palota elsõ feltárásához. Ebben az esetben is tudtuk, hogy
Visegrád területén kell keresni egy jelentõs ferences kolos-
tort, amelyet Zsigmond király alapított, és Mátyás korában
egy oklevél tanúbizonysága szerint további építését tervez-
ték, s a 16. század elején a magyarországi obszerváns rend-
tartomány gyûlésének színhelyéül is szolgált. Ezek alapján
már korábban is megkísérelték megtalálni a helyét, de si-
kertelenül. A mai település területén ugyan két egyházi
építmény nyomai is elõkerültek, de ezek egyike sem mu-
tatta egy ferences kolostor sajátosságait. Nem véletlen,
hogy a kutatók korábban nem a palota közelében, hanem a
mai város területén, a középkori település mellett keresték
nyomait. A ferencesek, ugyanúgy mint általában a közép-
kori koldulórendek, a nagyobb városias településeken épí-
tettek házat maguknak, hiszen egyik legfontosabb felada-
tuknak a városi népesség lelki gondozását tartották. Egy-
szerûségük, szegénységük pedig szöges ellentétben állt a
királyi palota fényûzésével, hivalkodó életével. A visegrádi
kolostor ebben a vonatkozásban viszont a kivételek közé
tartozik. Az eddig feltárt részletei is azt bizonyítják, hogy
átmenetet képzett a városi polgárok világa és a királyi ud-
var között, amely egyfajta találkozási pontot is jelentett a
kettõ között.

Az 1980-as években kisebb szondázó ásatásokra került
sor a palota melletti telken, ahol egy nagyméretû épület
maradványai kerültek elõ. Már ekkor látszott, hogy egyes

részeiben jelentõs épületmaradványok húzódnak a felszín
alatt és számos faragott követ lehet feltárni. Az elmúlt tíz
év ásatásai viszont minden várakozást felülmúló módon
igazolták, hogy egy nagyméretû és egyes részleteiben
rendkívül igényesen kidolgozott kolostorépülettel állunk
szemben. A kolostor kerengõfolyosójának, a káptalante-
remnek és a szerzetesi étkezõ helyiségnek, a refektórium-
nak néhol másfél méter magasan is megmaradtak a falai, és
a vastag omladékréteg alatt, a kolostor egykori padlózatára
bezuhanva elõkerültek a különféle gótikus boltozatok fara-
gott kövei. Gótikus bordák, zárókövek, konzolok kerüle-
tek napvilágra, több száz gondosan kifaragott építészeti
részletet vehettünk leltárba.

A nagyszámú faragott kõ arra is lehetõséget ad, hogy
részletes építészeti rekonstrukciót készíthessünk. Világos-
sá vált, hogy a Zsigmond-kori épület is több fázisban
épült, és valószínûleg egy vagy több korábbi kõépület fel-
használásával alakították ki a kolostor alapformáját. Má-
tyás korában további módosítások következtek, amelyek
azonban nem terjedtek ki a kolostor egészére. Errõl ko-
rábban nem volt egyértelmû írásos forrásunk, de a faragott
kövek stílusa, valamint a palota hasonló faragványai alap-
ján biztosak lehetünk ebben is. A legjelentõsebb átalakítás
azonban a Jagelló-korban következett be. A legtöbb épü-
letrészt újraboltozták, különösen a káptalanterem kapott
díszes boltozatot. Az elõkerült oltár arra is utalt, hogy ez
egyben kápolnaként is szolgált. Királyi magánkápolna is
lehetett, hiszen hagyományosan a ferencesek voltak a kirá-
lyi gyóntatók. (34. kép)

A feltárások azt is jól mutatták, hogyan enyészett el ez
az egykor hatalmas és igényesen kivitelezett épület. A tö-
rök korban a kolostort, akárcsak a várost, elhagyták lakói,
csak a vár maradt meg és szenvedett el több ostromot. Az
épületek lassan omladozni kezdtek. (35. kép) A kolostor
épen maradt részeit néha még felkeresték az emberek, akik
mint megszentelt helyen, itt temették el halottaikat, majd

34. Az oltár maradványai a káptalanteremben

35. A kolostor kútjának elõkerülése
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késõbb leginkább építõanyag-forrásnak tekintették a szá-
mukra már más értelmet nem hordozó romokat. Elõször a
kerengõfolyosó téglaburkolatát szedték fel, majd ahogy
egyre romosabb lett a kolostor, a nagyobb kövekre is sor
került. Közben azonban egyre nagyobb részek omlottak
be. A 18. században megtelepedõ német lakosság csak
annyi követ szedett ki a romokból, amennyire szüksége
volt a házakhoz, és a kisméretû falusi épületeket az el-
egyengetett romok tetejére építették. Az újkori házak se-
kély alapozása alig bolygatta meg a középkori emlékeket,
az egykori padlózatra bezuhant boltozati elemek szinte
mindenütt megmaradtak ugyanott, ahová a pusztulás so-
rán leestek. A néhol többméteres omladék pedig védõré-
tegként szolgált. A 15. századi kolostor falainak feltárásai
során figyeltünk fel arra, hogy a ferencesek épületének
padlószintjénél közel két méterrel mélyebben további ré-
gészeti emlékek jelentkeznek, a 14. század elején a királyi
udvar mellé telepedett polgárok házainak nyomai. A feren-
ces épületek feltárása nemcsak egy középkori egyházi épü-
lettel gazdagította visegrádi emlékeinket, hanem adatokat
szolgáltatott arra is, hogy miként élhettek Károly Róbert
idején a palota közelében a város lakói.

VÁRAK, ERÕDÖK, PALÁNKOK –
KÖZÉPKORI ÉS TÖRÖK KORI

HADIÉPÍTÉSZET
Buzás Gergely–Kovács Gyöngyi–Miklós Zsuzsa

A várak kutatása hagyományosan fontos része a középkori
régészetnek. Az utóbbi évtizedek feltárásai és topográfiai
munkái azonban rámutattak arra, hogy nagyon sokféle
erõdítménnyel kell számolnunk a középkorban, nem csak
a kõbõl készült, „lovagvárként” ismert építményekkel kell
foglalkozni. Ezek kutatása egyben a középkori hatalmi vi-
szonyok felvázolásához is alapvetõ adatokat szolgáltat.

KISVÁRAK

Néhány évtizeddel ezelõtt még általánosan elterjedt volt
az a vélemény, hogy a magyaroknak a tatárjárás (1241)
elõtt alig volt váruk, és a magyarországi magánvárak építé-
se tulajdonképpen IV. Béla uralkodásának második felé-
ben indul meg. Csupán az utóbbi évtizedek kutatásai nyo-
mán vált világossá, hogy már a 12–13. században létezett
egy kisméretû vártípus, amely több szempontból is elkülö-
níthetõ a 13. század második felétõl kezdve megjelenõ vá-
raktól.

Ennek a vártípusnak a kutatása az 1960–70-es években,
a régészeti topográfiai munkák során indult meg, majd az
1970-es években vált intenzívebbé. Az elsõ, nagyobb föld-
rajzi egységet felölelõ publikáció a Börzsöny-hegységrõl
jelent meg, ezt követte a Gödöllõi-dombvidék, a Mátra

hegység, Nógrád megye, a történeti Borsod vármegye, va-
lamint Baranya megye egy részének feldolgozása. Az el-
múlt évek során a kutatási módszerek is tökéletesedtek.
Míg korábban többnyire csupán a meglevõ írásos és térké-
pi dokumentáció alapján, terepbejárások segítségével folyt
a kutatás, most már a légifotózás, légifelderítés lehetõsé-
geit is ki tudjuk használni. (36. kép) Ezáltal olyan várakat
is felfedezhetünk, amelyeknek nyomai terepbejárás során
már nem észlelhetõk. Ezenkívül minél több várat ásatással
is kutatunk; lehetõleg nemcsak egy-két kutatóárokkal, ha-
nem teljes feltárással. Így nemcsak az erõdítés szerkezetét
ismerhetjük meg, hanem belsõ felépítésüket, a lakóépüle-
teket, a gazdasági építményeket is. A leletek segítségével
pedig betekintést nyerhetünk a vár lakóinak mindennapi
életébe.

A kis várak leggyakrabban alacsonyabb, hosszan elnyúló
dombhátakon, az ártérbõl néhány méterrel kiemelkedõ
dombokon találhatók. Néhány kivétel azonban akad: ezek
– pl. a Börzsöny-hegységben – nagy relatív magasságban,
nehezen megközelíthetõ hegytetõkön épültek. Elõfordul
olyan vár is, amely síkságon vagy dombtetõn létesített,
mesterségesen felhordott halom. Általában kör vagy ovális
alakúak, ritkábban szögletesek; 200–700 négyzetméter ki-
terjedésûek. Elõfordul, hogy a lakóterülethez ún. elõvár is
csatlakozik. Legjellemzõbb azonban, hogy az egyrészes la-
kóterületet több méter mély és széles árok, annak külsõ ol-
dalán pedig sánc (földtöltés) övezi. Több esetben megfi-
gyeltünk a domb peremére épített fapalánkot, illetve tég-
la- vagy kõ kerítõfalat is. A védett területen fából, kõbõl
vagy téglából építették fel a lakóépületet. Ez leginkább
többszintes torony volt, de elõfordul nagyobb alapterüle-
tû, minden bizonnyal földszintes épület is. Az eddigi ásatá-
si tapasztalatok szerint a torony-, illetve egyéb lakóépület
környékén helyezkedtek el a gazdasági épületek, a tároló-
vermek, a kemencék. Több várban sikerült megtalálni és
feltárni az egykori ciszternát vagy kutat is. Ezekben a kis-

36. Bikács–Belsõ sziget, földvár
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méretû várakban egy-egy birtokos nemes és családja, vala-
mint néhány szolga élt, kevés állattal. Feladatuk elsõsor-
ban a birtokos családjának, vagyonának védelme volt, de
nagyobb seregnek természetesen nem tudtak ellenállni. Az
eddigi kutatási eredmények szerint ezeknek a váraknak egy
részét nem lakták állandóan, csupán veszély esetére, végsõ
menedéknek szánták. A többi – lakott – várban a leletek
zöme kerámiatöredék (fazék, csésze, bögre, fedõ), illetve
vastárgy: kés, lószerszám (patkó, sarkantyú), nyílhegy.
Megfigyeléseink szerint ezeknek a váraknak a közelében
kisebb – sokszor csak néhány házból álló – falu is volt.
Gyakori eset, hogy a falu a vár pusztulása után is tovább
élt, esetleg még évszázadokig.

A kutatás jelenlegi állása szerint építésük elsõsorban a
12. század második felére-végére, és a 13. századra tehetõ.
Ebben az idõszakban nemcsak Magyarországon, hanem
egész Közép-Európában elterjedt ez a vártípus. A magyar-
országiak többsége a 13. század végén – 14. század elején
elpusztult.

KIRÁLYI VÁRAK A KÉSÕ KÖZÉPKORBAN

A magyarországi várépítészet egy jól elkülöníthetõ, épí-
tészetileg nagyon jelentõs csoportját a nagy királyi várak
jelentik. I. Lajos és Zsigmond több nagyméretû palota-
szerû várat építtetett, melyeknek bár nem volt reziden-
ciális-reprezentációs szerepük, funkciójuk mégis az volt,
hogy a királynak és udvarának alkalmanként megfelelõ
szállást nyújtsanak. Ezeket az alkalmakat elsõsorban a ki-
rályi vadászatok jelentették. Az 1370–80-as években
épült Diósgyõr és Zólyom, valamint az 1390–1400-as
években készült Végles és Tata meglepõen egységes tí-
pust képviselnek. Középudvar köré szervezett, szabályos

négyszögletes alaprajzon elrendezett palotaszárnyakból
álltak. Diósgyõr és Tata esetében a sarkokon tornyok
emelkedtek, de Véglesen, sõt részben Zólyomban is ezek
hiányoztak. (37., 38. kép)

E királyi várak által képviselt épülettípus már a Zsig-
mond-korban és a 15. század közepének zavaros idõszaká-
ban a magyar arisztokrácia kedvelt rezidenciális épülettí-
pusává vált. Zsigmond udvarának legnagyobb urai építet-
tek ilyen várakat: Ozorán Ozorai Pipo, Kanizsán és Kis-
martonban a Kanizsaiak, késõbb pedig az Újlakiak Várpa-
lotán és feltehetõen Újlakon.

E szabályos alaprajzú várak közül a mai Magyarország
területére esõkben az 1960-as évek óta igen alapos ásatá-
sok folytak. Ennek köszönhetõ, hogy a régészeti-mûvé-
szettörténeti kutatás érdeklõdése kiemelten fordult e vár-
típus felé. Balogh Jolán mûvészettörténész és Holl Imre ré-
gész részletesen elemezték e vártípus külföldi analógiáit és
Magyarországra kerülésének lehetséges útjait.

A négyzetes alaprajzú, épületszárnyakkal körülzárt bel-
sõ udvaros várépületek egyik elõzménye a négyzetes alap-
rajzú, oldalfelezõ- és saroktornyokkal védett, de palota-
szárnyakkal nem körülépített udvarú vár, amely nyugaton
a 12. század második felében jelent meg. E típus legkoráb-
bi, a 12. század harmadik negyedében épült emléke kerek
saroktornyaival és a négyszögletes oldalfelezõ tornyokkal a
burgundiai Druyes-les-Belles-Fontaines vára. A 13. század
elején Párizs környékén számos más vár épült, fõleg e for-
mát követve, igaz általában már csak kör alaprajzú tornyo-
kat alkalmazva (Párizs, Louvre 1190–1202, Dourdan 1222
körül, Nesles 1226, Mez-le-Maréchal 1190–1214, Brie-
Comte-Robert, Diant). E típus leszármazottai I. Edward
angol király, 13. század végén, Walesben épült várai (Caer-
philly 1267–1277, Flint (1277), Harlech 1285–1291).
Ezektõl különböznek azok a szabályos alaprajzú várak,

37. A tatai vár udvara
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ahol a belsõ udvart körben épületszárnyak határolják. Elsõ
példájuk az antik-bizánci erõdalaprajzokat követõ, a jo-
hanniták által emelt szentföldi Belvoire vára (1189). Ezen
épülettípust Itáliában II. Frigyes várai képviselték: Trani
(1233), Catania (1239 után), Augusta (1239 után), Gravina
(1231), Prato (1248 után) és a nyolcszögletû alaprajzon
épült Castel del Monte (1240).

Franciaországban a kerek tornyos helyi vártípus egyik
változataként jelent meg e forma az Île-de-France-i Mon-
taiguillon várán 1230 körül. Dél-Franciaországban csak a
14. század elején épült ilyen épület: a késõbbi V. Kelemen
néven pápává választott Bertrand de Got által emelt

villandraut-i vár. XXII. János kezdte meg az avignoni pá-
pai palota építését, amelynek központi épülete végleges
formáját XII. Benedek (1334–1342) idején nyerte el. A pa-
lota szintén szabályos, zárt belsõudvaros, saroktornyos
formában készült el. Ez a négyszögletes saroktornyos vál-
tozat máshol is feltûnt Dél-Franciaországban. Elsõsorban
a dél-francia pápai várak hatásának köszönhetõ, hogy a 14.
század közepén e vártípus Észak-Itália legkedveltebb vár-
formájává vált. A legkorábbi és a legmonumentálisabb pél-
dája e csoportnak a paviai vár 1360–65-ben épült hatalmas
épülete, de a 14. század második felében sorra építették a
különbözõ méretû saroktornyos, öregtornyos várakat, sõt

38. A diósgyõri vár

39. A diósgyõri vár
rekonstrukciója
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megesett az is, hogy anélkül építették meg, például Pan-
dino (1379 után), Ferrara (1383), Mantova (1395–1406)
esetében. Szintén a pápai várak hatására terjed el ez a vár-
típus a 14. század közepén Róma környékének pápai birto-
kain is: Narni (1370 körül), Spoleto (1358–1362), Monte-
fiescone (1368–1369), Bolsena várai.

Önálló csoportot képviselnek a 13. század óta a Német
Lovagrend és a vele szomszédos balti és lengyel területe-
ken épülõ, szabályos alaprajzú várak. Közép-Európában
szintén létezett a 13. század második fele óta egy négy sa-
roktornyos vártípus (Bécs, Bécsújhely, Ebenfurth, Ka-
dan, Písek, Chrudim, Kõszeg), amely befolyással lehetett
az 14. század végén és a 15. század elején a szabályos alap-
rajzú magyar várpaloták elterjedésére, de még nagyobb
lehetett a szerepe az 1230-as években épült óbudai királyi
várnak. A legelsõ és legtökéletesebb 14. század végi em-
lék, a diósgyõri vár négy saroktornyos megoldása azon-
ban inkább a dél-francia 14. századi emlékek közvetlen
hatásáról tanúskodik, ám ez nem tekinthetõ egyetlen for-
rásnak: Tata közelebb áll a lombardiai várakhoz, konkré-
tan Mantovához és Ferrarához, Ozora pedig leginkább az
Aosta-völgyben álló, az 1390-es években épített Verrès

várához hasonlít. E vártípus Anjou- és Zsigmond-kori
magyarországi elterjedése mindenesetre pontosan jelzi az
1400 körüli magyar királyi és arisztokrata udvarok kultú-
rájának felzárkózását az internacionális gótika európai
udvari kultúrájához. (39. kép)

HADI ÉPÍTÉSZET
A TÖRÖK KORI MAGYARORSZÁGON

A török hódoltság korában nagy hangsúlyt fektettek a ka-
tonai építõtevékenységre, aminek a háborús viszonyok kö-
zött különös jelentõsége volt. A nagyságrendileg és mély-

ségében tagolt, állandóan változó magyar védõvonal elle-
nében hasonló védelmi rendszer jött létre török oldalon is.

Az oszmán hadak támadásai nyomán az ország váraiban
erõteljes erõdítési munkálatok kezdõdtek, ezek nyomaival
nem egyszer találkozhatunk az ásatások során. A nagyobb,
többnyire középkori eredetû kõvárak mellett új erõsségek
is megjelentek, melyek részben palánkból – fából és föld-
bõl – épültek. A nagyobb várak melletti kisebb katonai ob-
jektumok, palánkvárak, egyszerû vigyázó helyek és õrtor-
nyok a védelmi vonal folytonosságát, a portyázások, a hir-
telen támadások, a meglepetések elleni biztonságot jelen-
tették, hadászati értékük ebben rejlett.

A törökök 1541 – Buda elfoglalása – után kezdték meg
várhálózatuk kiépítését, mely alapvetõen rátelepült a már
meglévõ magyarországi várakra. Az oszmán hadvezetés a
nagyobbakat készen átvette, majd folyamatosan építgette,
javította, sõt a jelentõsebb központokat – fõként a 16. szá-
zadban – komoly védmûvekkel bõvítette. Buda falait pél-
dául a 150 év alatt az északi és a nyugati oldalon – a közép-
kori várfal nyomvonalát követve – a törökök teljesen meg-
újították, kisebb-nagyobb tornyokkal, rondellákkal tûzdel-
ték meg, amelyek nevüket már török építtetõkrõl kapták,
akár újak voltak, akár középkori eredetûek. (40. kép) A
bástyák kutatása ma sem zárult le, az egyik maradványait
nagyobb összefüggõ felületen épp az elmúlt évek régészeti
ásatásai hozták napvilágra (Magyar Károly).

Jól ismert Esztergom erõdítési rendszere is, védmûvei
közül több török építésû. Kiemelkedik a ritka megoldású
Budai kapu-rondella, egyik oldalán kis toronnyal, valamint
a Duna partján álló Hévízi-rondella, melynek párkányát
ritka török kõfaragó jelek díszítik. Egerben török alkotás a
belsõ vár fõbejáratának védelmére épült kisebb, Törökkert
néven ismert kapuvédõ bástya, valamint a Bornemissza
bástya elõtt elhúzódó, hatalmas törtvonalú kõfal. Monu-
mentális építmény lehetett a hajdani szegedi vár – 1882-
ben lebontott – víztornya is, melynek építõjeként Evlia
Cselebi a híres török építészt, „az öreg Szinán mestert” neve-
zi meg.

Sziget várát a 16. század közepén a magyarok jelentõsen
megerõsítették, az oszmán erõk 1566-ban mégis elfoglal-
ták. A hódítók az ostromban erõsen megrongálódott ko-
rábbi palánk védmûveket kõ-, illetve téglabástyákká épí-
tették át, emellett a nyugati és az északi falak meghosszab-
bításával és a belsõ árok feltöltésével a régi belsõ, középsõ
és külsõ várból egységes védelmi rendszert hoztak létre.
(41. kép) A vár régészeti kutatásai során megtalálták sajá-
tos maradványait mind a magyar, mind pedig a török épít-
kezéseknek (Kováts Valéria). A várakban megfigyelt, illetve
ma is látható török kori védmûvek jellemzõ építészeti je-
gyeket mutatnak. A magyar, illetve a Habsburg császári
katonai vezetés által emelt védmûvek részben már a 16.
századi korszerû hadi építészetnek megfelelõ ó-olasz bás-
tyák. A török tornyok, bástyák azoktól eltérõek, kör- vagy
sokszögû alapúak. Budán kör alaprajzú például Kászim pa-
sa (Fehérvári) rondellája, az alapjaiban középkori Karakas
pasa tornya pedig alul kör-, illetve a felsõ részén sokszög

40. Karakas pasa tornya a budai várban
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alaprajzú építmény. Sokszög alaprajzú a már említett esz-
tergomi Hévízi rondella és az egri kapuvédõ bástya (Tö-
rökkert) is. Olasz bástyákra emlékeztetnek, de alaprajzilag
lényegében szabálytalan sokszögûek a szigetvári sarokbás-
tyák is. E védmûveknek a korszerû (olasz-bástyás) megol-
dások hiányát mutató formavilágában, valamint a kõ- és a
tégla építõanyagot alkalmazó vegyes falazási technikában a
bizánci hagyományok és a középkori várépítészet utóhatá-
sai érzõdnek. Az építkezések anyagi vonatkozásaira külön-
féle gazdasági iratok, számadáskönyvek tartalmaznak gaz-
dag forrásanyagot. A bejegyzések utalnak arra is, hogy mi-
re fizették ki a pénzt: ily módon várkapuk, tornyok, dzsá-
mik, raktárak, ágyúszertárak évszámhoz köthetõ építkezé-
seirõl értesülünk.

PALÁNKVÁRAK A TÖRÖK KORI
MAGYARORSZÁGON

A hódoltság idején – török és magyar részen egyaránt –
igen elterjedt építési mód volt a palánkerõdítés. A 16–17.
században a palánknak többféle változata készült, az egy-
soros, kívül agyaggal tapasztott cölöpkerítés (latorkert)
mellett erõsebbek voltak és nagyobb védelmet biztosítot-
tak az ún. töltött vagy bélelt, valamint a rótt palánkfalak.
Ez utóbbiak esetében két vagy több, mélyre ásott keskeny
cölöpárokba, meszes agyagba – lazábban vagy szorosan
egymás mellé – cölöpöket állítottak, a szilárdan álló,
vesszõvel összefont vagy vasszegekkel összeerõsített cö-
löpsorok közét földdel töltötték ki, azt ledöngölték, majd
az így nyert falat kívül megtapasztották.

A török kor nagyobb palánkvárai, mint például Kanizsa,
Szolnok vagy Gyula külsõ vára mára eltûntek a felszínrõl,

egykori területük részben vagy teljesen beépült. Kanizsa vá-
rában például a beépítés elõtti utolsó pillanatban folytak to-
pográfiai és régészeti kutatások, de ezek is már csak a késõ
középkori várkastélyra és környezetére koncentrálhattak
(Méri István). A törökök az említett – eredetileg magyar épí-
tésû – palánkerõsségekben átalakításokat végeztek, például
kaputornyokat építettek, helyeztek át. A bekövetkezett vál-
tozások gyakran csak ábrázolásokból, alaprajzokból elemez-
hetõk ki, miután az objektumok elpusztultak. (42., 43. kép)
Ritka kivételt képez Gyula külsõ várának török kori kapu-
tornya, mely ma is áll (Feld István, Gerelyes Ibolya).

A palánkerõdítést különösen a kisebb várak építéseinél
alkalmazták. A palánk módon épült török kori erõsségek
egy része teljesen új volt. A magyar királyi végvári rend-

41. Szigetvár–Vár

42. Esterházy Pál rajza Barcs váráról, 1664.
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szerben ilyen például Kanizsa szomszédságában Bajcsavár,
mely a Kanizsától a Muráig terjedõ védelmi szakasz köz-
ponti vára volt. Török oldalon újonnan épült palánkvár
volt a Börzsönyben (Ipoly)Damásd vagy Drégelypalánk
vára, a Duna mentén Újpalánk, (Duna)Pentele és Dzsán-
kurtarán, illetve a Dráva mellett a barcsi palánk. A börzsö-
nyiek a Buda körüli sávot, a Duna mentiek a törökök fõ
felvonulási útját biztosították, a barcsi a drávai török flot-
tilla kikötõje volt, azt védte.

Cölöpök és föld felhasználásával gyakran ’öveztek meg’
egy-egy álló középkori kastélyt, templomot, kolostort,
tornyot, mely ez által védhetõ objektummá, várrá alakult.
A törökök Ozorán például a középkori várkastélyt erõdí-
tették meg, Mecseknádasdon és Válon középkori temp-
lomba költöztek be, míg Jászberényben a ferences temp-
lom és kolostor, Bátaszéken pedig a ciszterci, majd a ben-
cés apátság alkotta az erõsség magját. Dunaföldváron a 16.
század elején épült torony állt középen. A magyarok (illet-
ve a császári erõk) több helyen hasonló módon rendezked-
tek be. Benedekrendi apátság, illetve kolostor köré szerve-
zõdött például több zalai váracska, így Kapornak, Mura-

keresztúr vagy Zalavár erõssége. A zalavári török kori kerí-
tõ palánk nyomaira az utóbbi évtizedek ásatásai során buk-
kantak rá (Fehér Géza, Méri István, Cs. Soós Ágnes, Szõke Bé-
la Miklós, Ritoók Ágnes).

A kisebb palánkerõsségek – a nagyokhoz hasonlóan –
jórészt elenyésztek. Az elpusztult és a 20. századra nyoma-
veszett várak helyének meghatározásához komoly segítsé-
get nyújthatnak a 18–19. századi leírások, uradalmi össze-
írások, térképek, feljegyzések, de eligazíthat az egykori
vízrajz, a domborzat, sõt a mai utcahálózat is. Jászberény-
ben például a templom és a kolostorerõd (azaz a török
erõsség magja) – átépített formában – ma is ott áll, ahol a
16–17. században. A palánkfal emlékét csupán egy utcanév
õrzi, de körvonalát a hajdani vízrajz alapján meglehetõs
biztonsággal lehetett rekonstruálni (Sugár István). Válon a
középkori templom és a török palánk azonosítása a csekély
török kori építészeti maradvány és a gazdag török lelet-
anyag mellett elsõsorban a 18. századi canonica visitatiók le-
írásain alapult (Hatházi Gábor).

A kisebb török palánkvárak régészetében az elmúlt évti-
zedek számos új eredményt hoztak, nemcsak építészetileg,

43. Hoefnagel metszete Szolnok váráról, 1617.
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de a török életmód, anyagi kultúra részleteinek megisme-
rése szempontjából is. Az elsõ meghatározó jellegû ásatás a
Szekszárd melletti kis török várban, Újpalánkon folyt Gaál
Attila vezetésével. Újpalánk a Duna mentén egy kisebb el-
lenõrzõ pont volt, 1596-ban épült és 1686-ban égett le,
maradványait az 1970-es, 1980-as években tárták fel. Az
50×60 méter kiterjedésû, téglalap alapú váracskát 80-100
centiméter vastag palánkfal kerítette, sarkain négy kerek
bástya állt. Ezek között nem volt két egyforma, ami szem-
léletesen mutatja, hogy az ilyen jellegû bástyák, várfalak
gondos mérések nélkül készültek.

Miután a palánkvárak területe ma többnyire beépített, a
régészeti kutatás sokszor csak korlátozott lehetõségek kö-
zött, keskeny kutató árkokkal történt (Dunaföldvár, Békés,
Törökszentmiklós, Barcs, Gyula). A kisebb szelvényekben
folyó kutatások ellenére Gyulán sikerült elkülöníteni az
1566. évi ostrom elõtt épült 8-9 méter széles és a török ko-
ri 3 méter széles palánkfalat, Barcson szét lehetett válasz-
tani a 3 méter széles 16. századi töltött palánk és az egy cö-
löpsoros 17. századi palánk cölöpárkait, valamint meg le-
hetett figyelni a 17. századi megújításokat. Ha a palánkvá-
rak központjában középkori építmény állt, akkor a feltárá-
sok annak mûemléki kutatásából indultak ki (Ozora,
Dunaföldvár, Zalavár).

A magyar királyi várrendszer kisebb palánkvárai ré-
gészetileg – általában véve – kevésbé ismertek, mint a
törökök várai. Ki kell emelnünk azonban a már említett
Bajcsavár ásatásait, melyek igen fontos adatokat szol-
gáltattak a korszak palánképítészetéhez. A stájer ren-
dek támogatásával 1578-ban épült, 1600-ig lakott
Bajcsavár közel egy hektáros területének megmaradt,
nagyobb hányadát 1995–2001 között régészetileg teljes
mértékben feltárták (Vándor László, Kovács Gyöngyi). A
vár a bécsi és a grazi haditanács által újonnan építtetett
kisebb palánkvárak jellegzetességeit viseli. A török vá-
rak kerek bástyái ellenében Bajcsavár szabályos ötszög
alaprajzával, sarkain ó-olasz bástyákkal a korszak egyik
legfejlettebb erõdformáját mutatja. A valóságban azon-
ban a (megfigyelt) palánkbástyák – akárcsak az újpalán-
ki török váracskában – csak nagyjából voltak egyfor-
mák. A palánkfal itt 4 méter széles volt, de befejezetlen
maradt, a nyomok (és az írásos források) szerint állan-
dóan javították, támogatták. Az ásatások nyomán olyan
végvári építészet tárult elénk, melynek jellemzõi – a 16.
század pénzszûkös, háborús viszonyaiból kiindulva – a
korszak valamennyi újonnan épült palánkvárára többé-
kevésbé igazak lehetnek, így – a mindenütt közös, cölö-
pökre, földtömésre alapuló erõdítés mellett – a heve-
nyészett, gyors építkezés, a gondos kivitelezés hiánya,
az állandó javítgatás, esetenként pedig az átgondolat-
lanság. Bajcsán, ahol a bajokat tetézték a homokos ta-
lajviszonyokból adódó nehézségek is, a leletanyag alap-
ján meglehetõsen jó ellátás, gazdagság, viszonylagos
fényûzés lehetett, ami azonban a korszak írott forrásai-
nak tükrében korántsem volt általános a végeken, s csak
a vár kiemelt helyzetének volt köszönhetõ.

KÖZÉPKORI FALVAK ÉS HATÁRUK
Bálint Mariann–Laszlovszky József–Romhányi

Beatrix–Sabján Tibor–Takács Miklós

A településrégészet komplex tudományterület, mivel szá-
mos, önmagában is több részre bomló kutatási ágból tevõ-
dik össze. Feladatai közé egyes lakóépületek, épületrészek
feltárása révén nemcsak a történeti lakáskultúra vizsgálata
tartozik, hanem több további kutatási terület is, így egy-
egy település vagy településrészlet topográfiai és szerkeze-
ti rekonstrukciója, az egyes településtípusok (azaz városias,
falusias, illetve szórványjellegû települések) történeti elõz-
ményeinek a vizsgálata, végül pedig egy-egy tájegység te-
lepüléshálózatának a rekonstrukciója, felfedve azon ténye-
zõket, amelyek e hálózatot alakították. A településrégészet
elsõdleges kutatási módszerei a régészeti ásatás, illetve te-
repbejárás, de az e tudományterületen tevékenykedõ szak-
emberek számára rendkívüli fontossággal bírnak az írott
források, a régi, illetve újabb keletû térképek, a légi-
fényképek, a templom-, a vár-, illetve a faluhelyekrõl szóló
helyi szájhagyomány, az újkori paraszti lakáskultúra nép-
rajzi elemzései, a természet-, illetve a településföldrajzi
kutatások, valamint a feltárások elõtt, alatt vagy után vég-
rehajtott természettudományos vizsgálatok is.

Településtörténeti kutatások Magyarországon már több,
mint száz éve folynak, de a második világháború végéig ter-
jedõ évtizedek régészeti szempontból kutatási elõtörténet-
nek tekinthetõk. A változást Méri István fellépése hozta, hi-
szen õ máig ható érvénnyel definiálta a középkori telepása-
tások módszertanát. A második világháború utáni évtizedek
magyarországi településrégészetét a pontos megfigyelésre
való törekvésen túl elsõsorban az határozta meg, hogy a fel-
tárások túlnyomó többsége leletmentésként folyt. A felso-
rolt nehézségek ellenére a II. világháború utáni évtizedek-
ben számos olyan telepfeltárás folyt Magyarországon,
amelynek eredményei ma is megkerülhetetlenek, mint a kö-
vetkezõk (a teljesség igénye nélkül): Csátalja–Vágotthegy,
Csongrád–Felgyõ, Doboz–Hajdúirtás, Dunaújváros–Öreg-
hegy, Hács–Béndekpuszta, Kardoskút–Hatablak, Ken-
gyel–Halastó, Nagyvázsony–Csepely, Sarud–Báb, Sü-
meg–Sarvaly, Szarvas–Rózsás, Szentkirály (=Lászlófalva),
Tiszaeszlár–Bashalom, Tiszalök–Rázom, Túrkeve–Móric,
Veresegyház–Ivacs, Visegrád–Várkertdûlõ. Továbbá az
alábbi egykori váralja-településeken, illetve királyi, püspöki
vagy mezõvárosokban folytak jelentõsebb régészeti feltárá-
sok: Buda, Edelény–Borsod vára, Esztergom, Gyõr, Kõ-
szeg, Óbuda, Ópusztaszer, Pásztó, Pest, Sály, Sopron, Szé-
kesfehérvár, Szabolcs, Vác, Visegrád, Zalavár–Vársziget
stb. Az egyes feltárások többé vagy kevésbé korlátozott ki-
terjedése miatt a magyar településrégészet középkori ága az
elmúlt évtizedekben sokkal távolabbra jutott a lakóhely-
elemzés tárgykörében, mint a telepszerkezet-kutatásban. E
helyzeten az 1960-as évektõl megindult, nagyarányú terep-
bejárások sem tudtak lényeges mértékben változtatni annak
következtében, hogy a feltérképezett lelõhelyek által kibon-
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takozó településtörténeti képet csak a kutatók egy része ve-
tette alá igazán mélyreható elemzésnek. A pozitív ellenpél-
dák közül lásd a bodrogközi, az esztergomi, a keceli, a kisúj-
szállási, a szentesi, a székelyföldi keresztúrszéki vagy a – saj-
nos mindmáig kéziratban maradt – bakonyi településtörté-
neti összefoglalást. Talán ennek következtében fordulhatott
elõ, hogy a régészeti leleteknek egyértelmûen másodrangú
szerep jutott azon összefoglalásokban, amelyeket szintén az
1960-as, illetve az 1980-as évek között középkor-kutató
történészek írtak.

Az utóbbi egy–másfél évtized településrégészeti kutatá-
saira több, egyértelmûen pozitív elõjelû tényezõ hatott. A
rendszerváltás folytán az egyetemi ifjúság számára ugyanis
a korábbiaknál jóval nyitottabbá váltak a nyugat-európai
továbbképzés lehetõségei, így manapság már tevékenyke-
dik olyan fiatal régész, aki az angol településtörténeti isko-
la módszereit igyekszik Magyarországon alkalmazni.
Emellett – a rendszerváltó évek egy szerencsés kormány-
zati döntése folytán – a korábbiaknál sokkal kedvezõbbé
vált az autópályák, illetve autóutak építéséhez kapcsolódó
leletmentések folytatása, mivel a régészeti feltárások anya-
gi alapjainak biztosítása nem az útépítéssel párhuzamosan,
hanem már a munkálatok megkezdése elõtt megtörténik.
E kedvezõ fordulat folytán meghatványozódott a középko-
ri telepfeltárások száma, sõt számos esetben sikerült a –
korábban csak vágyálomnak tûnõ – többhektáros felülete-
ket teljes egészében kibontani.

AZ ÁRPÁD-KORI AGRÁRTELEPÜLÉSEK
SZERKEZETE AZ 1990-ES ÉVEK NAGY

LELETMENTÉSEINEK TÜKRÉBEN

A településszerkezetet alakító számos tényezõ közül ki-
emelt szerepet játszik a természeti környezet, valamint az
illetõ közösség gazdálkodási módja. Számos régészeti lelet
szól amellett, hogy a Kárpát-medencében területet foglaló
magyarság a 9–10. század fordulóján a kelet-európai
sztyeppe ligetes sávjára jellemzõ, félnomád gazdálkodási
móddal érkezett ide. Mivel a Kárpát-medence 10–11. szá-
zadi települései közt nagy számban fedezhetõk fel magyar
jellegû leletekkel rendelkezõ, nagyságrendi és szerkezeti
szempontból pedig a késõbbi falvakkal rokonítható telepü-
lések, a településrégészet erõs érveket szolgáltat a félno-
mád életmód létezése mellett. Pusztán a régészeti leletek
alapján igen nehéz meghatározni, mikor alakultak állandó-
an lakott falvakká az idényszerûen használt téli szállások,
azonban így is számos adat utal arra, hogy e folyamat a 11.
században zajlott le.

Az Árpád-kori falvak szerkezetének régészeti vizsgálatá-
ban az összehasonlításra alkalmas alaprajzok száma sokáig
alig gyarapodott. A szûkös anyagi háttér miatt a feltárások
túlnyomó többsége csupán kis alapterületre terjedhetett
ki. Csak az 1990-es évek nagy leletmentései nyitottak mó-
dot a továbblépésre. Kiderült, hogy az Árpád-kori falvak
szerkezetében megfigyelhetõek bizonyos visszatérõ, közös

sajátságok. Több példával sikerült megerõsíteni azt a meg-
figyelést, hogy a 11–13. századi, falusias települések jó ré-
szénél az árokrendszer volt a telepszerkezet meghatározó
eleme. Ilyen szerepük elsõsorban a hosszú, többé-kevésbé
egyenes árkoknak lehetett, a kerekded, illetve négyzet
alaprajzúak inkább állattartó helyként, karámként mûköd-
hettek. E kettõség igen szép példáját a Ménfõcsanak–Sze-
les-dûlõi feltáráson lehetett megfigyelni, ahol a hosszanti
árkok nagyjából egyenlõ területeket, „beltelkeket” kerítet-
tek el, a telep szélén pedig karám állt. A leletmentések
azonban azt is bizonyították, hogy egyáltalán nem tekint-
hetõ egyedi kivételnek az olyan faluhely, amelyet nem
szabdaltak fel árkok. Ilyen esetekben viszont gyakran fi-
gyelhetõk meg sorokba rendezett veremházak. E települé-
si struktúra leírására formai szempontból a „házsor” szó
lenne a legalkalmasabb, bár e fogalmat érdemes idézõjelek
között használni. Egy részletes, azaz évtizednyi eltérések
felismerését lehetõvé tevõ idõrend hiányában nem tudhat-
juk pontosan, vajon állt-e egymás mellett legalább két ve-
remház egy és ugyanazon idõpontban. Joggal vethetõ fel:
a sorok csak annak bizonyítékai, hogy egy-egy újabb házat
a lebontott régi helye mellett építettek fel. A vázolt telep-
szerkezet legszebb példája a Lébény–Bille-dombi lelõhe-
lyen látható. Itt csak a 13. században ástak hosszanti árko-

44. Árokrendszerek és Árpád-kori objektumok autópálya-
építést megelõzõ feltáráson. Lébény, Bille-domb
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kat, a korábbi házak pedig sorokat alkottak a domb lejtésé-
hez igazodva. (44. kép)

A települési hálózat megszilárdulására utal, hogy a 12.
századtól az „átlagos” nagyságú falvak mellett egy további
agrártelepülés-típussal is számolnunk kell: a szórványtele-
püléssel. Egy-egy korabeli „átlagfaluval” ellentétben e
szállásszerû települések maximum két–három lakó- és gaz-
dálkodó egységbõl álltak. A feltárások tanúsága szerint a
szórványtelepülések szerkezete is szórt jellegû volt. A sza-
bad, épületmentes térségeken pedig ez esetben is gyakran
álltak karámok, az állattartás fontosságát igazolva. E tele-
püléstípus klasszikusan szép példáját Hegyeshalom határá-
ban sikerült feltárni. A Holdas szántók nevû lelõhelyen
összesen csupán tizenhét Árpád-kori települési objektum
(külsõ kemence, verem, illetve kerítõárok) került elõ a fel-
tárt több hektáros területen. (45. kép)

ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI
KUTATÁSOK A DUNA–TISZA KÖZÉN

A Duna–Tisza köze elhanyagolt területe a történeti kutatá-
soknak. A térség Árpád-kori történetét, történeti földrajzát
feldolgozó, kizárólagosan írott forrásokat felhasználó mun-
kák lakatlan, ismeretlen tájként írják le a vidéket. Ennek el-
sõdleges oka az, hogy a területre vonatkozó Árpád-kori
írott adatok, oklevelek nem maradtak ránk. A Duna–Tisza
köze jó példa arra, hogy történetének minél teljesebb meg-
ismerése céljából különbözõ tudományágak eredményeit
hívjuk segítségül. A Duna–Tisza köze Árpád-kori település-
történetének kutatása különbözõ természetföldrajzi, kör-
nyezeti, régészeti és történeti kérdéseket vet föl.

A Duna–Tisza köze jelenlegi természeti képét tekintve
fiatal kultúrtáj. Az ember környezetátalakító tevékenysége
hatására alakult ki a táj fátlan, száraz, vízhiányos arculata.
Az erdõk jelentõs mértékû visszaszorulása a futóhomok-
mozgás megindulását eredményezte. A területen folytatott
rendszeres régészeti terepbejárások egyes korszakokban,

elsõsorban a 3–4., valamint a 11–13. században sûrû tele-
püléshálózat meglétét bizonyítják. Ez a jelenség egy a mai-
tól kedvezõbb természeti kép meglétét sejteti.

Egy földrajzi táj gazdasági hasznosításában alapvetõ sze-
repet játszik annak talajtípusa. Az általunk kutatott Du-
na–Tisza közi homokhátság területén a talajképzõ tényezõk
közül döntõ jelentõsége van az anyakõzetnek, a domborza-
ti- és a vízviszonyoknak. A homokhátság egykori talajkép-
zõdési körülményeinek megismeréséhez nagyon jó adatokat
szolgáltat a területen megfigyelhetõ eltemetett talajrétegek
vizsgálata. A kutatás számára az egyik legfontosabb és a leg-
nehezebben megoldható probléma az eltemetett talajok ko-
rának, eltemetõdési idejének a megállapítása. A Duna–Ti-
sza köze déli részén eddig két régészeti lelõhelyen figyel-
tünk meg eltemetett helyzetben lévõ humuszos homokta-
lajt. A lelõhelyeken a régészeti rétegtan segítségével tudjuk
meghatározni az eltemetett talajrétegek korát. A lelõhelyen
található rétegekbõl talajmintákat vettünk, amelyeken kü-
lönbözõ fizikai és kémiai vizsgálatokat végeztünk. A fizikai
vizsgálatok elsõsorban a különbözõ mélységben található
homokrétegek genetikájának, származásának a meghatáro-
zására irányultak. Elektronmikroszkóp alatt vizsgálva a ho-
mokszemcséket, megállapítható a szemcsék felületérõl,
koptatottságáról, hogy milyen közegben szállítva jutottak el
arra a területre, ahol végül leülepedtek. Kétféle homoktí-
pust különítettünk el a talajszelvényekben: a víz-, illetve a
szél szállította homokrétegeket.

A talajmintákon végzett kémiai vizsgálatok a különbözõ
talajrétegek szervesanyag-tartalmának meghatározására irá-
nyultak. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy az eltemetett
helyzetben található, humuszos réteg szervesanyag tartalma
minden esetben meghaladja a jelenleg mûvelt szint szer-
vesanyag tartalmát. Az eltemetett rétegek szerves anyaggal
jól ellátott talajnak tekinthetõek, gazdasági hasznosításuk is
hatékonyabb volt, hiszen gabonatermesztésre is alkalmasak
voltak. A magasabb szervesanyag tartalom következtében a
talaj képes nagyobb mennyiségû víz megkötésére, ami je-
lentõsen javítja a homoktalaj vízháztartását.

A vizsgálati eredmények alapján arra a következtetésre
juthatunk, hogy egykoron a tájon a mainál kedvezõbb talaj-
képzõdési körülmények uralkodtak. A talajrétegben kimu-
tatható szerves anyag mennyisége közvetett kapcsolatba
hozható az egykori természetes növénytakaróval. A kapott
adatok alapján növényzettel fedett tájat kell feltételeznünk,
az erdõs társulások arányát 30%-ra becsülhetjük. A terüle-
ten valószínûsíthetõ zárt növénytársulások megakadályoz-
ták a homok mozgását és zavartalan gazdálkodást tettek le-
hetõvé. Ezek a talajok az újkorban felélénkülõ futóhomok
mozgásának hatására kerülhettek eltemetett helyzetbe.

A terület népességeltartó képességére irányuló számítá-
sok szerint a Duna–Tisza köze déli részén elhelyezkedõ
Dorozsma–Majsai homokhát 7000-13000 darab szarvas-
marha eltartására lehetett alkalmas. A természettudomá-
nyos talajvizsgálatok tehát választ adtak arra, mivel magya-
rázhatjuk a régészeti terepbejárás segítségével azonosítha-
tó, nagyszámú település létrejöttét.

45. Árpád-kori településobjektumok
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FALUSI PLÉBÁNIATEMPLOMOK

A ma embere számára a falu képéhez hozzátartozik a
templom. Az egy falu–egy plébánia elve azonban a közép-
korban valójában sohasem valósult meg teljesen. A való-
sághoz kezdetben biztosan közelebb állt Szent István tör-
vényeinek idevágó rendelkezése, miszerint tíz falu építsen
egy templomot, jóllehet ez a rendelkezés sem érvényesült
a király halálát követõ évtizedek politikai zûrzavara miatt.
Szent László törvényeiben már sehol sem hivatkozik a fent
említett tíz falura. Mégis, a csekély számú okleveles forrás
és a ma már lényegesen több régészeti adat alapján azt
mondhatjuk, hogy a 11–12. században jó, ha a falvak egy
tizede volt egyházas település. A nagy változást a 13. szá-
zad, annak is a második fele hozta meg. Nem véletlen,
hogy a legtöbb ismert középkori falusi templomunk elsõ
építési periódusa éppen erre az idõre esik.

A falusi templomok kutatása esetében igen nagy a kü-
lönbség az írásos források és a régészeti adatok alapján
nyerhetõ kép között. A plébániaszervezetre vonatkozóan
az elsõ forrás az 1332–1337 között készített pápai tized-
jegyzék. Ebben az ország legnagyobb része megtalálható,
és bár évtizedekkel az Árpád-ház kihalása után készült, a
benne tükrözõdõ állapotok nagyjából megfelelnek a 13.
század véginek. Nagy hiányossága viszont ennek a forrás-
nak, hogy éppen azok a területek szerepelnek benne hiá-
nyosan vagy éppen hiányoznak teljesen, ahol a tatárjárást
követõen a legnagyobb változások történtek e település-
szerkezetben, vagyis az ország középsõ területei a Dunától
keletre. Ezeket a hiányokat csak a régészeti feltárások pó-
tolhatják és részben már pótolták is az elmúlt évtizedek-
ben.

Az utóbbi évek régészeti kutatásai nyomán kiderült pél-
dául, hogy a tatárjárás elõtt a Duna–Tisza közén jóval több
település és közöttük is lényegesen nagyobb számú egyhá-
zas település létezett, mint amennyirõl a tatárjárás után
adatunk van. Ezek az eredmények alapvetõen módosítot-
ták a terület középkori topográfiáját, és egyben felvetették
azt a kérdést is, hogy ez az alapvetõ változás vajon kizáró-
lag a tatárjárás pusztításainak volt-e a következménye.

A falusi templomok többsége igen kis alapterületû volt,
nem egy közülük legfeljebb 20-25 álló ember befogadására
volt alkalmas, bár hozzá kell tenni, hogy akadtak igen
nagyméretûek is. A ma oly általános templomtorony ritka-
ságnak számított, a kis harangot vagy külön haranglábra
vagy a templom fedélszéke alá, esetleg kis, fából készült
fiatoronyba húzták fel. Emellett azonban még a legkisebb
templomokban is gyakran van nyoma valamiféle karzat-
nak. Egyes nagyobb falusi templomban, ahol a templomot
valamely helyi nemesi család mint kegyúr építtette, a kar-
zat valószínûleg kegyúri karzatként mûködött.

Kezdetben viszonylag gyakran épült kevésbé tartós
anyagból, fából vagy tapasztott sövénybõl, legalábbis erre
utal a 11. század végén Szent Lászlónak az a rendelkezése,
miszerint a régi mivoltuk miatt romlásnak indult templo-
mokat újjá kell építeni. Az elmúlt idõszak régészeti kutatá-

sai nyomán szintén kerültek elõ olyan leletek, amelyek ezt
a feltételezést látszanak alátámasztani. Így pl. a zirci kis fa-
lusi templom belsejében egy cölöpvázas épület nyomai ke-
rültek elõ. A késõbbi századokban azonban a templomok
többsége már tartós anyagból, vagyis kõbõl, téglából
épült, aszerint, hogy az egyes vidékeken melyik volt
könnyebben hozzáférhetõ.

A templomok elengedhetetlen velejárója volt a temp-
lom körüli temetõ. A legkorábbi ilyen cintermek (a latin
cimeteriumból) többnyire a 11. század folyamán, legkésõbb
a 11–12. század fordulóján alakultak ki, s némelyek egé-
szen a középkor végéig folyamatosan használatban voltak.
Közös jellemzõjük a viszonylag szegényes leletanyag: csu-
pán néhány hajkarika, gyûrû, egy-egy halotti dénár (obu-
lus), olykor valamilyen babonás hiedelemmel összefüggõ
tárgy (kés, sarló, tojás stb.) maradt meg bennük. Szeren-
csés esetben egy-egy szövetmaradvány utal az egykori vi-
seletre. A koporsó használata nem volt általános, bár vere-
tek és famaradványok már egészen korán feltûnnek. He-
lyenként kimutatható a halotti leplek megléte is. Bizonyos
mértékû gazdagodás, részben a társadalom gazdagodásá-
nak tükreként a 14. századtól figyelhetõ meg.

EGY KÖZÉPKORI LAKÓHÁZ
REKONSTRUKCIÓJA

A magyar településrégészetben a kezdetek óta élénk az ér-
deklõdés a feltárt épületmaradványok rekonstrukciója
iránt, sõt az elsõ ilyen kísérletek már akkor megindultak,
amikor a feltárt maradványok még nem voltak alkalmasak
rekonstrukciós kérdések megoldására. A településrégészet
egészéhez hasonlóan a rekonstrukció tárgykörében is Méri
István ért el elsõként maradandó eredményeket. Az 1990-
es évek elején több helyen is felmerült az a gondolat, hogy
egy-egy rekonstrukció helyessége csak az eredeti méret-
ben történõ újjáépítés során ellenõrizhetõ igazán. E mun-
ka pedig akkor lehet sikeres, ha a kutatócsoportban együtt

46. Árpád-kori lakóház-rekonstrukció építés közben: a fa
tetõszerkezet. Szarvasgede
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dolgoznak a feltárt leletet értelmezõ régészek, valamint a
népi építészet archaikus megoldásait ismerõ építészek.

Méri István munkássága után az elsõ önálló rekonstruk-
ciós tervdokumentáció a budapest–rákospalotai 363-as
számú veremházról készült el, és e házat a szarvasgedei
Biohistória-telepen sikerült is felépíteni. A tervezés során
általánosságban is át kellett tekinteni a veremházak mére-
teit és szerkezeti megoldásainak nyomait ahhoz, hogy a
konkrét rekonstrukció elkészülhessen. E munka során új
megvilágításba került a veremház értelmezése, mivel kide-
rült, hogy a korábban feltételezett, 9-10 négyzetméter kö-
rüli belsõ tér helyett kb. 25-30 négyzetméterrel számolha-
tunk, azaz e házak korántsem voltak olyan nyomorúságos
hajlékok, mint azt odáig a kutatók többsége vallotta. A ko-
rábbi elképzelések szerint a ház alapterületét magával a
feltárt veremmel azonosították, ezzel szemben az új értel-
mezés szerint a verem csak a ház központi, süllyesztett
padlójú közlekedõ- és munkatere volt, a fekvõ- és a
tárolóhelyek a körülötte lévõ padkákon helyezkedtek el. A
ház földre támaszkodó tetejét ágasos szelemenes szerkezet
tartotta, gádoros bejárata kiemelkedett a tetõ síkjából.
(46–50. kép)

47. Árpád-kori lakóház-rekonstrukció építés közben: falazás.
Szarvasgede

48. Az Árpád-kori lakóház felépített rekonstrukciója. Szarvasgede

49. A szarvasgedei Árpád-kori lakóház alaprajzi rekonstrukciója

50. Felépített Árpád-kori lakóház belseje a kemencével
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A 14. századtól Magyarország legkülönbözõbb részei-
nek falutelepülésein megjelentek a többosztatú, föld felszí-
nére épített lakóházak, melyeket fából vagy sövénybõl épí-
tettek. A dunántúli Sarvalyon, Holl Imre ásatásán számos
többosztatú, alápincézett, boronafalú lakóház maradvá-
nyát sikerült föltárni. A rajzban rekonstruált 15. századra
keltezhetõ lakóház méretei, helyiségeinek nagysága arról
tanúskodik, hogy egy ilyen monumentális alaprajzi dimen-
ziókkal rendelkezõ épület felépítménye nem lehetett ha-
nyagul összerótt, hevenyészett szerkezetû, hiszen fesztá-
volsága 6 méter körül volt, gerincmagassága pedig 6 méter
feletti lehetett. Az elsõ, kb. 31 négyzetméteres helyisége
kemencével fûtött füstösszoba volt. Utána hasonló méretû
kamra következett, majd egy nagyobb alapterületû, 62
négyzetméteres helyiség, valószínûleg a szín lehetett. A
ház végében félig földbe mélyedõ, kõfalú pince volt, amely
fölött egy tetõtérbe nyúló raktárhelyiség lehetett. Min-
dent egybevetve joggal feltételezhetõ, hogy a sarvalyi há-
zak méretükben meghaladták, szerkezeti megoldásaikban
pedig nem maradtak el a 19. századból ismert, népi ács-
technikával épített parasztházak kivitelezési színvonala
mögött. (51. kép)

NÉPEK ÉS KULTÚRÁK
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

Hatházi Gábor–Szende Katalin

A magyar történelem számos korszakában sorsdöntõ fon-
tosságú volt a magyarok és az itt élõ, sokszor eltérõ nyel-
vû, kultúrájú vagy vallású más népcsoportok viszonya. Je-
lenkori történelmünk kapcsán is sokszor idézik Szent Ist-
vánnak fiához, Szent Imre herceghez intézett Intelmeit a

„vendégek befogadásáról és gyámolításáról”. E középkori
népek és kultúrák magyarországi régészeti emlékeinek
számbavételekor mindenképpen e sorokkal érdemes kez-
deni vizsgálódásainkat, hiszen az államalapító gondolata-
inál szemléletesebben nem is lehetne összefoglalni azt,
hogy milyen körülményeknek köszönhetõen telepedtek
le hazánkban a legkülönfélébb népcsoportok: „A vendégek
és jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak
a királyi méltóság hatodik helyén… Mert amiként különb-kü-
lönb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy kü-
lönb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegy-
vert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar
fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstõl elrettenti. Mert
az egy nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendõ. Ennélfog-
va megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakara-
túan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben
tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak…”

KELETI NÉPEK A KÖZÉPKORI
MAGYARORSZÁGON

Középkori „nemzetiségeink” külön csoportját alkották a
kelet-európai sztyeppék kései nomádjai. A tatárjárást le-
számítva õk jelentették a keleti népek utolsó hullámát a
térségben: rendre széthulló szövetségeik töredékei folya-
matosan kértek bebocsátást hazánkba a 10–13. század-
ban. A székelyek, az egyéb határvédõk (õrök, lövõk), és a
királyi várnépek kiváltságaihoz hasonló jogok (belsõ szo-
kásjog alapján önálló bíráskodás és igazgatás, részleges
adó- és vámmentesség), valamint a kapott földek fejében
a királyi könnyûlovasság gerincét adták évszázadokon át.
Közülük az idõvel nyomtalanul felszívódott besenyõk, de
még inkább a 15. századtól hét közigazgatási „székbe”

51. Késõ középkori lakóház
rekonstrukciója Sarvalyról
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szervezett, az Alföld néprajzi csoportjaiként napjainkra
már csak eredethagyományukat õrzõ kunok (Kis- és
Nagykunság) és jászok (Jászság) gyakorolták a legnagyobb
hatást.

A kipcsak török besenyõkkel elõször a 6–8. századi nyu-
gati türk birodalom népei közt találkozunk. 895-ben az
ogúz (úz) törököktõl szorongatott besenyõk késztették a
magyarságot Etelköz feladására és a honfoglalásra. Hadi
képességei ellenére a 8 besenyõ törzs az orosz, a bizánci és
úz szomszédokkal vívott harcokban 1055-re felõrlõdött.
Ekkortól számolhatunk tömegesebb érkezésükkel, bár ki-
sebb rajaik már a 10. század második felétõl (pl. Thonu-
zóba kemeji népe) feltûntek. Közel 150 szétszórt települé-
sük ismert, nagyobb csoportjuk a Sárvíz-völgyi besenyõ is-
pánságban élt. (52. kép)

A kun törzsszövetség magvát adó qun nép õshazája Kína
északi határvidéke volt. Innen a kitajok ûzték õket nyugat
felé körülbelül az államalapításunk korában. Vándorlásuk
során sari (sárga ujgúr) törzsekkel, majd a kazah sztyeppék
kipcsakjaival egyesültek. Az utóbbiak túlsúlya
folytán nyelvük, mûveltségük idõvel kip-
csakká vált, mint szállásterületük neve
is (Dest-i Kipcsak). A Volgán átkelve,
1055–68 között került uralmuk alá
az Al-Dunáig húzódó síkság. (53.
kép) Közel 20 törzsük laza szö-
vetsége soha nem jelentett a hu-
nokhoz, avarokhoz vagy hon-
foglaló elõdeinkhez mérhetõ
veszélyt Európára. A térség 200
éves birtoklása viszont olyan
fejlõdést eredményezett, amely
mindinkább a letelepült, szerve-
zett kun állam kialakulása felé
mutatott, s amelynek csak a mongol
hódítás vetett véget (1223., 1239).

A hasonló életformájú, de iráni nyelvû
jászok (ászik) egy évezreddel korábban lép-

tek az írott történelembe. A Kr. e. 2. században „Kangkü”
ország urai, Közép-Ázsia délkeleti részén. Minden valószí-
nûség szerint vezetõ szerepet játszottak az 1. században for-
málódó szarmata–alán törzsszövetségben, melynek hatal-
ma a 2. századra már az Aral-tótól a Donig terjedt. A 4. szá-
zadtól beköszöntõ török (hun, bolgár, avar, kazár stb.) nép-
hullámokat átvészelve, idõleges uralmukat elfogadva ren-
dezkedtek be a Kaukázus és a Don–Donyec vidékén. Bár
sztyeppei csoportjaik szoros kapcsolatban álltak a kunok-
kal, a két nép sorsa csak az õket közösen sújtó mongol tá-
madás hatására fonódott egybe, amikor a menekülõket ma-
ga köré gyûjtõ Köteny kán menedékre lelt hazánkban.

A besenyõk, a kunok, a jászok és a befogadó magyarság
több évszázados (kezdetben sokszor ellenséges) együttélé-
se nem csupán a jövevények egyoldalú beolvadását jelen-
tette. Sok idegen vagy elfeledett mûvelõdési elem megho-
nosodásával, illetve újjáéledésével is együtt járt, fõként a
viselet, a fegyverzet, az állattartás terén. Mindezek felkuta-
tása, számbavétele, a beilleszkedési folyamatok figyelem-
mel kísérése önmagunk teljesebb megismerését is szolgál-
ja, s ebben – Nagy Géza, a híres író-kutató, Móra Ferenc,
Éri István, Fodor István, Horváth Ferenc, Méri István, Pálóczi
Horváth András, Selmeczi László munkássága nyomán –
mindinkább vezetõ szerepet játszik a régészet.

A BESENYÕ ÉS A KUN ELÕKELÕK EMLÉKEI

A magyarrá lett kései lovasnépek kulturális arculatát legjel-
lemzõbben a beköltözés utáni elsõ generációk elõkelõinek
pogány temetkezései tükrözik. E sírok még magukon vise-
lik a sztyeppén hátrahagyott anyagi-szellemi mûveltség
szinte minden jellemzõjét. Uraikat ünnepi viseletben, étel-
lel-itallal, fegyverrel-ékszerrel (ezek gyakran orosz, bizán-
ci-balkáni vagy már nyugati tárgyak) gazdagon felszerelve,
lóval vagy az azt jelképezõ lószerszámmal temették: a
sztyeppén sírhalomban (kurgán), új hazájukban erre vi-

szont már alig akad példa. E sajátos emlékanyag a
besenyõknél sajnos csak néhány szórvány

tárgyra korlátozódik (Sárbogárd, Alap,
Felsõtöbörzsök, Kölesd), így arról a

rokon mûveltségû kunok sírjai alap-
ján alkothatunk csak képet. A já-

szoknál ilyen hazai együttes ma
még nem is ismert: kérdés, hogy
ebben az elõkerülés esetleges-
sége vagy a jászságot már kau-
kázusi hazájában megérintõ bi-
zánci kereszténység hatása ját-
szik-e közre? A kun leletcsoport

kutatását – e sírok száma is alig
éri el a tucatot – nehezíti, hogy azo-

kat sosem régészek, hanem laikusok

52. Ezüst berakásos besenyõ zabla. Sárbogárd–Tinódpuszta

53. Kínai bronz tükör elõkelõ kun nõ
sírjából. Nagykamarás–Bánkút-Rózsamajor
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találták, véletlenül. Az együttesek csonkán vagy más lele-
tekhez keveredve kerültek be a múzeumokba (Balotapusz-
ta, Csólyospálos, Kígyóspuszta, Szentkirály, Inoka, Erdõ-
telek, Kunszentmárton, Tiszafüred, Bánkút stb.). Ezért is ak-
kora szenzáció a legújabb, csengelei lelet napvilágra kerülé-
se, ahol Horváth Ferenc kitûnõ feltárása révén a lóval-fegy-
verrel temetett harcos sírja a legapróbb részletekig ismertté
vált. (54. kép)

Hazánk korai kun régészeti örökségének életre keltése
tehát mégsem reménytelen s ebben – a kelet-európai ro-
kon leletekkel való összevetésen túl – segítségül hívhatók a
Szent László-legendát megörökítõ falképek, kódexek (Ké-
pes Krónika, Anjou-legendárium), s a sztyeppén egykor ezré-
vel álló „kamennaja babák”.

A teljes díszben ábrázolt, elõkelõ kun férfiak és nõk ke-
letnek forduló, kezükben csészét tartó áldozati szobrairól
van szó, melyek sírjaik közelében, kõkerítéssel övezett hal-
mokon álltak. Igen értékesek az egykorú feljegyzések is
(Albericus, Joinville, Fermói Fülöp, Rubruc, Plano Carpini).
A felsoroltak által oly részletek is felsejlenek, amelyeket a
föld nem õrzött meg. A férfiviselet meghatározója a csú-
csos bõr- vagy nemezsüveg volt. Fejüket pogány módra
borotválták, hátul három ágba font varkocsot hagyva meg,

55. Sisak a csólyospálos–csólyospusztai kun harcos sírjából

56. Gótikus öv csatja a kiskunmajsa–kígyóspusztai kun harcos
sírjából

mely akár derékig leérhetett. Szakállt nem, csak bajuszt vi-
seltek. Hosszú, ferdén hasított, oldalt záródó kaftánjuk
anyaga (keleti selyemtõl a durva vászonig, bõrig) és díszí-
tése (hímzés, nemezrátét, rávarrt fémlemezkék) sokat el-
árult viselõjük társadalmi helyzetérõl. Sodronyinget, sisa-
kot (orosz, kaukázusi mûhelyek termékei) csak a legelõke-
lõbbek engedhettek meg maguknak. (55. kép) Gyakoribb
volt a bõrvért: bonyolult felerõsítõ szíjait fémkorongok dí-
szítették. A férfiviselet legfontosabb kelléke a kunoknál is
a fegyveröv. Erre függesztették a szablyát, a buzogányt, a
felhúrozott íjat befogadó tegezt és nyíltartót, valamint
egyéb apróságaikat (kés, ár, tarsoly, tûzszerszám), hogy
azok a nyeregben is kéznél legyenek. Bár az öv a kunoknál
is a fegyverviselésre jogosult, szabad férfi jelképe maradt,
jóval szerényebb volt (veretek nélküli bõr vagy szövetöv),
mint az avar vagy a honfoglaló magyar megfelelõi. A való-
ban ékes példányok nyugat-európai mûhelyekbõl kerültek
a kunok közé (Csólyospálos, Kígyóspuszta, Szentkirály).
(56. kép) A besenyõ és a kun férfiak felszerelésébõl kieme-
lendõk a buzogány, egyes szablya-, íj- és kengyeltípusok,
ezeket õk honosították meg a Kárpát-medencében vagy
hozták vissza a feledésbõl. (57. kép)

A nõi viselet – az életformához igazodva – sok tekintet-
ben egyezett a férfiakéval. A hölgyek ugyancsak bõ bugyo-

54. A szeged–csengelei kun harcos lovassírja.
A harcos leletei: 1. sisak; 2–3., 8. öv függesztõ karikái és csatja;
4., 6. nyílhegyek; 5. sodronying; 7. sisak alá rejtett
ételmelléklet (birka karaj). A ló leletei: 1. zabla;
2., 6. kengyelek; 3–5. heveder- és kengyelszíj-csatok
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gót és puha talpú csizmát hordtak, melyet csatos szíjakkal
erõsítettek az övhöz. Kaftánjuk viszont rövidebb volt és
középen záródott. Övükön tükröt, kést, fésût, bõr- vagy
szövettarsolyt, kendõt hordtak. Fejfedõik annál változato-
sabbak: a veretes párták, a kúpos kalapok, a fõkötõk, a
csuklyák egyaránt népszerûek voltak. A fémkarika-díszes,
szarv alakú nõi fejék kifejezetten kun „találmány” volt. Ezt
kiegészítve, két varkocsba font hajukat hátul fátyol takarta.
A gyûrûk, a fülbevalók, a lemezkarperecek mellett a kun
nõk sajátos nyakéket viseltek. A másutt is divatos nyakpe-
recet nem rendeltetése szerint alkalmazták, hanem
csüngõdíszek közé, nyakláncra függesztették. (58. kép)

A befogadó magyarságba való tagolódás hatására e te-

metkezések eltûntek, s a 14. század második felétõl a
kun elõkelõk is a szállások templomait vagy azok sírkert-
jeit választották – keresztény rítus szerinti – végsõ nyug-
vóhelyül.

AZ AULTÓL A FALUIG, A KUN
ÉS A JÁSZ SZÁLLÁSOK TELEPÜLÉSEI

Sok történészünk véli úgy, hogy a kunok és jászok beköl-
tözésüket követõen még egy évszázadon át nomád jurta tá-
borokban (aul) éltek, s csak a 14. század derekán alakultak
ki állandó településeik. Hiszen írott forrásaink még ekkor
is megemlékeznek sátorlakó kunokról. A jász és a kun tele-
pülések a 15. századig egyébként is ritkán, jobbára névtele-
nül jelennek csak meg okleveleinkben, helyileg bizonytala-
nul, valamely magyar település környékén. Mindez azon-
ban talán nem is a hely ideiglenességét tükrözi, hanem a
névadás pusztai hagyományát, miszerint a szállásokat
adott urukról nevezték, -szállása, -ülése, – népe, -háza utó-
taggal. A bizonytalanság tehát az oklevélírók számára kö-
vethetetlenül változó helynevekbõl is adódhat.

Az utóbbi évek egyre több adatot szolgáltatnak arra,
hogy a szállások állandósulása a beolvadási folyamat többi
jelenségénél (viselet- és nyelvváltás, keresztény földmûve-
lõvé válás) elõbb, s azoktól némileg függetlenül ment vég-
be: már a 13. század végén, mégpedig a környezeti viszo-
nyok kényszerébõl adódóan. A jövevények korábbi élette-
rüknél szûkösebb, a vándorlást ellehetetlenítõ területekre
érkeztek, melyeket egyházi- és magánbirtokok szigetei is
megszakítottak. Ráadásul már az elsõ generáció tagjai ki-
alakították a – rendszerint 4-5, tatárjáráskor elpusztult
magyar falu 25–50 négyzetkilométernyi földjét magába ol-
vasztó – szállások határait. Erre az 1279. évi kun törvény
utal. A vándorlást lehetetlenné, sõt feleslegessé tették a kis
távolságok, de a Kárpát-medence kedvezõbb adottságai is:
a bõvebb csapadék, a dúsabb vegetáció. (Ez persze nem
zárja ki a rideg állattartás részleges, határok közé szorított

59. 15. századi kun ház rekonstrukciós modellje. Szentkirály

58. Nyakperec elõkelõ kun nõ sírjából. Balotaszállás–
Balotapuszta

57. Kengyelpár a csólyospálos–csólyospusztai kun harcos
sírjából
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fennmaradását.) Kelet-európai régészeti anyaguk arra is fi-
gyelmeztet, hogy a kunoknak és a jászoknak nem ismeret-
len lét- és települési formát kellett hazánkban megszokni-
uk: az állattartás kizárólagosságát a mongolok elõli tartós
menekülési kényszer hozta csak vissza életükbe. A kun ká-
ni központokban és a téli szállásokon – melyek állandósult
magyarországi telepeik elõképei lehettek – már rendszeres
földmûvelés folyt. A jurták mellett szilárd gazdasági és la-
kóépületek álltak, sok tekintetben hasonlóak az Árpád-ko-
ri magyar falvakéhoz. Vagyis a letelepültebb életre való át-
állás nem jelentett akkora minõségi „ugrást”, mint sokan
vélik, s pár évtized alatt játszódhatott le.

Négyszálláson félig még földbe mélyített, de már nagy-
méretû (4×6 méter) házak álltak a 13–14. század forduló-
ján, átmenetként az Árpád-kori és a 14–16. századi háztí-
pusok között. Ugyanitt jász sajátosságként értelmezhetõ,
kerek (átm. 4,5 méter), kõalapozású építmények is napvi-
lágra kerültek, kerítõfallal. Kun falvainkban még nem si-
került ilyen korai rétegekre lelni. Régészetileg kutatott
jász (Jászdózsa–Négyszállás) és kun (Túrkeve–Móric, Or-
gondaszentmiklós, Szentkirály) szállásaink tanúsága sze-
rint a települési kép 14. század közepi változásaiban a ma-
gyarokat, a jászokat és kunokat egyszerre érintõ kulturális
hatások játszottak közre. Az ekkortól régészetileg jobban

ismert szállások – külsõ képükben – már szinte tökéletesen
hasonultak a környezõ magyar falvakhoz, miként lakóik is.
A házak és tartozékaik (kályha, kemence), a berendezés
emlékei (vasalások, szerszámok, edények) azonosak a ma-
gyar falvakéival. (59. kép) A kettõs kulturáltság sajátos
színfoltjaként maradtak viszont fenn a kun házak mellé
nyaranta felállított, sárral körültapasztott jurták (Orgon-
daszentmiklós). Az apróleletek körében fellelhetõ archaiz-
musokra példa a rovásjeles bokacsont-játék: dobókockánk
pusztai népeknél kedvelt változata.

A magyarsággal egyenrangú földmûvelést, kertkultúrát,
halászatot, méhészetet jelez már egy V. László-kori adó-
lajstrom is, valamint a török defterek, összecsengve a régé-
szet adataival. (60. kép) Lovaikat patkolják, tömegesek a
sarló, a kasza, a vasvilla, a metszõkés, az ásó, a szekér- és az
eke-alkatrészek. Hasonlóan árulkodóak a növénymaradvá-
nyok: a gabonafélék, a lencse, a borsó, a dinnye, a dió, a
barack, a cseresznye, a meggy, a szilva, a len, a kender, a
mák magvai. Az állattartás letelepedett jellegét tükrözi a
csont- és a tojásanyag gyakorisági sora: marha, juh és kecs-
ke, sertés, ló, tyúk és lúd.

A kun Szentkirály szokatlanul nagy beltelkein a telelést
továbbra is nyitott karámok, félig fedett marhaállások,
ólak szolgálták, szembeötlõen jelezve, mennyire megha-
tározó maradt az állattartás s annak félig-meddig külter-
jes formája. „Lakóikat” kiaggatott vagy karóra tûzött ló-
koponyák védték az ártó szellemektõl. Ugyanitt olyan
nagytestû pásztorkutyák csontjaira is rábukkantak, me-
lyek nagy valószínûséggel azonosíthatók a „kunok ebé-
vel”, a komondorral. Végül az sem hallgatható el, hogy a
fogyasztott állatok csontanyagában gyanúsan magas ma-
radt a lovak aránya.

A KUN ÉS JÁSZ SZÁLLÁSTEMETÕK EMLÉKEI

A beköltözõ kun és jász köznép temetkezései a szállások
(általában a 16–17. századig használt) templom körüli te-
metõinek korai rétegeiben keresendõk. Az állandó szállá-

60. A kun Szentkirály 9. számú épületének maradványai,
sarazott-tapasztott sövényfal alapozása, az épületszerkezet
cölöplyukaival

61. Kun nõi ékszerek a perkáta–kõhalmi-dûlõi szállástemetõbõl
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sok többsége tatárjáráskor elpusztult falvak helyén léte-
sült. Így a temetõk önmagukat kínáló helyéül is a templo-
mok temetõkertjei (cinterem) szolgáltak, még akkor is, ha
az új használók eleinte pogányok voltak. (Ezt jelzi, hogy az
Árpád-kori elõzmények nélküli szállásokon csak utóbb, a
térítések elõrehaladtával épültek templomok.) A korai sí-
rokat az utódok rátemetkezései sajnos szinte teljesen el-
pusztították, a kunoknál szórvány tárgyak jelzik csak létü-
ket. Ezért is oly nagy jelentõségû Négyszállás és Jászágó
néhány gazdagabb korai sírja, melyeknek leletei (nyakék,
veretes öv, kengyel, V. István pénze) – a kun lovas temet-
kezésekkel való egykorúság mellett – a jászok kunokkal va-
ló érkezését bizonyítják, valamint azt is, hogy jász jellem-
zõként elõkelõik kezdetektõl fogva népükkel együtt temet-
keztek. Kérdés, hogy ez mennyiben függ össze bármilyen
bizánci keresztény hatással, ami a kunoktól eltérõ, kauká-

zusi jász örökség kapcsán
nemegyszer felmerül.

A szállástemetõk kevésbé
pusztult, 14. századi hori-
zontja arról árulkodik, hogy
a keleti hagyományok hal-
ványuló emlékei s a mind
nagyobb teret nyerõ helyi
elemek lassanként sajátos
keverékkultúrává ötvözõd-

tek (Kecskemét környéki temetõk, Perkáta, Négyszállás).
Az egykorú magyar temetõkhöz képest lényegesen gazda-
gabbak a kun és a jász sírok, ami aligha magyarázható va-
gyoni különbségekkel, sokkal inkább a mûveltség átmeneti
jellegével indokolható. Ez fõként a szállások társadalmá-
nak felsõ- és középrétegébe tartozó nõkre, gyermekekre
érvényes, akiket – a keresztény felfogással szöges ellentét-
ben – még ekkor is bõségesen felszerelve, ünnepi viselet-
ben készítettek fel a túlvilági útra. (61. kép) E „leletgaz-
dagság” – a beható régészeti elemzések nyomán – ma már
nem csak a magyarsághoz képest megfigyelhetõ „mássá-
got”, hanem a kun és a jász mûveltség finomabb különbsé-
geit is tükrözni képes.

A mindkét népre ható hasonulási folyamatok jeleként a
sírokban egyre több a korabeli pénzek, kályhacsempék, és
padlótéglák motívumaival ékesített, gótikus divatcikk (ru-
hára, pártára, süvegre varrható préselt díszlemez, füles-
gomb, fejesgyûrû, övcsat). Ezek, a halotti obulusokhoz ha-
sonlóan, arról is árulkodnak, hogy gazdáik már bekapcso-
lódtak az ország árutermelésébe: ékességeikhez a közeli vá-
sárokon jutottak. Használatuk módja ugyanakkor a bizán-
ci-balkáni hatásokkal felülrétegzett sztyeppei divat tovább-
élését jelzi. Nem véletlenül. Az 1279. évi, igen szigorú tör-
vény egyetlen engedménye az volt a pogány szokásokkal
szemben, hogy a kunok (és a jászok) hagyományos öltöze-
tüket, haj- és szakáll viseletüket megtarthatták. A gótikus
ruhakiegészítõket – a kunoknál és a jászoknál egyaránt –
sokszor találni kaftánra utaló helyzetben. Míg azonban a
kunoknál a kaftán szárnyait vállon-csípõn összefogó szala-
gok fedésére való díszlemezeket lelünk, addig – más szabá-

sú kaftánra utalva – a jász sírokban rendre két övcsat került
elõ: külön a nadrágnak és a kaftánnak (a préselt veretekkel a
gallért, az ingnyakat díszítették). A kunoknál sem ismeret-
len, jász nõi jellemzõ a bizánci-balkáni eredetû, de már he-
lyi veretekbõl, „házilagosan eszkábált” kaftánkapocs-párok
divatja. (62. kép) Hasonlóan térnek el a nõi fejékek is: a
kun hölgyek pártáikat, a jászok sapkáikat, fejkendõiket dí-
szítették rávarrt veretekkel. A gömbdíszes vagy kérdõjel
alakú kun és a szõlõfürt-díszes, illetve visszapödört végû
jász fülbevalók eredete Bizáncig s annak tágabb peremterü-
leteire (Kaukázus, Dél-Oroszország, Balkán) vezet vissza.
A honfoglalás után évszázadokra eltûnõ fülbevalónak a ma-
gyar divatba való visszatérése a kunoknak és a jászoknak kö-
szönhetõ.

Pogány szokásként sokszor ott vannak a halottak mel-
lett mindennapi tárgyaik. Ezek körébõl is kiemelkednek a
jász férfiak keresztvas nélküli, rövid kardjai (kinzsálok), me-
lyek mindig a jobb vállnál (átvetett szíjra függesztve?) ke-
rülnek elõ, ahogyan az még a 19. század végén is szokás
volt a kaukázusi népeknél. Apróságaikat (kés, borotva, ár,
gyûszû, tûtartó, tû, orsógomb, csiholóvas, kova) – kunok
és a jászok egyaránt – övükre függesztve, textil-, bõr-, rit-
kábban „leselejtezett” páncélingek foszlányaiból varrt tar-
solyaikban hordták. A díszítetlen jász példányokkal szem-
ben a kun tarsolyokat gyakran gyöngyökkel hímezték ki,
melyek közé nyúl-, rókacsontból, halcsigolyákból faragott
„ongonok”-at, rontás elleni amuletteket is varrtak. (63.
kép) Gyakran találunk kutya-, farkas- és disznóagyarakat,
olykor csigát a nyakukba fûzve. E talizmánok nyakékként
való viselése (idõnként kereszttel együtt!) azonban inkább

63. Kun tarsolyt díszítõ gyöngyök és öntött bronzcsüngõ mellé
felvarrt csont amulettek a perkáta–kõhalmi-dûlõi szállástemetõ
140. sírjából

62. Kaftánkapocspár a sárosdi
kun szállástemetõbõl
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jász vonás: üveg, korall, kaukázusi hegyikristály és nagy-
méretû, színes pasztagyöngyök, kauri-csigák közé fûzve a
nõk legnépszerûbb ékességei voltak. A 10–12. századi kau-
kázusi alán kultúra jellegzetes emlékei a napkorongba fog-
lalt, rituális táncot járó férfiakat ábrázoló bronzcsüngõk:
legkésõbbi példányai szintén elõfordulnak a hazai jász
amulettanyagban.

Számos egyéb jel is arra vall, hogy a kereszténység máza
alatt aktívan éltek még a pogány hagyományok, különösen a
kunoknál. Többször fedezhetõ fel – titokban, a test alá rejt-
ve – étel adása (juh-, marha-, lócsont), a táplálékként, ter-
mékenységi jelképként egyaránt szolgáló tojás mellre helye-
zése. Magyar temetõkben eddig nem tapasztalt jelenség a
gyásznövényként és féregûzõként ismert ürömfû vagy a vér-
zéscsillapító hatású anyarozs fej alá tétele, csokorban. A ha-
lott mellé rakott kosfej, a gazdájával temetett kutya s talán a
jelképes lóadásként sírba tett lófogak jelzik a pogánysággal
kevert keresztény vallási képzeteket. A jászok esetében e lé-
nyegében kettõs (pogány-keresztény) hitvilágot külön is
színezi a még a kaukázusi (vagy a balkáni?) idõszakban je-
lentkezõ, ortodox keleti keresztény hatás. Régészetileg ezt
elsõsorban bizánci mellkeresztek jelzik.

A 15–16. századi kun és jász sírok már alig hordoznak
ilyen kulturális sajátosságokat, jelezve, hogy a magyar-
ságba való betagolódás sikerrel megtörtént. A rítusból és
a viseletbõl mindinkább kikopnak az archaikus, pogány
vonások. Uralkodóvá válnak a már másfajta felsõruhához
való „párizsi kapcsok”, új elemek a farkasfogas hímzésû
rátétdíszek, a pártaövek. A puha talpú, nomád csizmát va-
salt sarkú lábbelire cserélik. A feledésbe merülõ hagyo-
mányok egyik utolsó „darabkája” a kunok sajátos gyász-
színe, a kékes-lila (vagy az a szín, amelyet a több évszáza-
dos föld alatti rejtõzés eredményezett). A nagykunsági
szállástemetõk (Orgondaszentmiklós, Asszonyszállás) 16.
századi rétegeiben rendre feltûnnek az ilyen színû ruha-
maradványok, a növényi és a geometrikus ornamentikával
festett koporsók.

Végezetül még egy kérdés: a kunok és a jászok emberta-
ni jellegének problémája. Bartucz Lajos korai kísérleteitõl
eltekintve a szakemberek figyelmét sokáig elkerülte e té-
ma, Éry Kinga új eredményei viszont jelentõs elõrelépést
hoztak. Az általa vizsgált perkátai temetõben a kun jelleget
az alacsony termet, a rövid koponya, az ún. „europo-mon-
golid” típusosság számos jele határozta meg.

KÜLÖNBÖZÕ NÉPCSOPORTOK
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁROSAIBAN

A középkori Magyarország városai már az urbanizációs fo-
lyamatok kezdeteitõl számos olyan etnikai csoportnak ad-
tak otthont, amelyek meghatározó szerepet játszottak a vá-
rosra jellemzõ tevékenységek bonyolításában és a települé-
si arculat kialakításában. A 11–12. században részben kele-
ti elemek érkeztek, akik fõleg kereskedelemmel foglalkoz-
tak: izmaeliták (mohamedánok), örmények és zsidók. A nyu-

gati „vendégek” (hospesek) köre részben francia, részben
itáliai és vallon területrõl származott, akiket nyelvük után
összefoglalóan latinoknak (Latini) neveztek a korabeli for-
rások. A helynevekbõl ítélve a keleti és a nyugati beván-
dorlók egyaránt megtelepedtek a jelentõs uralkodói köz-
pontokban (Esztergom, Fehérvár, Pest) és a kisebb, ké-
sõbb kevésbé jelentõs helyeken (pl. Pécsváradon vagy a
Hegyalján) is, ahol az áruforgalom mellett új föld- és szõ-
lõmûvelési technológiák meghonosításában is szerepük
volt.

Õket követték – nagyobb számban a 13. század elejétõl
– a német nyelvterület legkülönbözõbb részérõl érkezõ
csoportok, akik az északkeleti (szepességi szászok), a dél-
keleti (erdélyi szászok) és a nyugati határvidék városaiban
telepedtek meg nagyobb tömbökben, de egyes családok és
kisebb csoportok folyamatosan érkeztek a mind inkább fõ-
várossá váló Budára és más központi fekvésû városokba is.
Idõrõl idõre olasz vagy itáliai árukat közvetítõ dalmát ke-
reskedõk is szereztek ingatlanokat a fõvárosban és a Délvi-
déken, de a helyi közösségekbe kevésbé épültek be. A kü-
lönbözõ szláv népcsoportok (korabeli kifejezéssel tótok) a
hegyvidék felõl húzódtak a Kárpát-medence belseje felé.
Jórészt falvakban telepedtek meg, de a középkor végére a
felvidéki városokban is jelentõssé vált arányuk.

A kisebbségben lévõ etnikumok jelenléte – ha nem is
tudtak saját vezetõ réteget felmutatni, és ezzel autonóm
jogállásukat megalapozni – megmutatkozik számos váro-
sunk topográfiájában. Német, illetve magyar többségû vá-
rosokban Magyar-, Tót-, Olasz-, Örmény utca vagy ne-
gyed (szeg) fordult elõ, és gyakran rendelkeztek külön plé-
bániával, kápolnával vagy legalább saját prédikátorral a kö-
zös plébánián belül. Néhány példa az etnikai alapon szer-
vezõdõ településszerkezeti egységekre: Esztergomban a
Zsidó utca és az Örmény negyed (ez utóbbiak külön kivált-
ságot kaptak IV. Bélától 1243-ban), Székesfehérváron a
Német utca, Vácott a külön német város, Szegeden a Tót-
utca és a Kunutca, Tata mellett saját önkormányzattal ren-
delkezett Tóttata.

ZSIDÓSÁG ÉS URBANIZÁCIÓ

A városokban élõ etnikai csoportok között a zsidóság kü-
lönleges helyzetben volt az egész középkor folyamán: bár
döntõen nyugatról, elsõsorban német nyelvterületrõl ván-
doroltak be, sok szempontból rokoníthatók a korai orientá-
lis kereskedõcsoportokkal, mivel Magyarországon is meg-
õrizték vallási különállásukat és eltérõ külsõségeiket az öl-
tözködés, az étkezés és a mindennapi élet más területein.
11–13. századi kereskedelmi tevékenységük is ezt a ke-
let–nyugati összekötõ szerepet mutatja, hiszen már a ma-
gyar államalapítás idõszakától kereskedtek a Regensburg és
a kijevi Rusz közötti távolsági útvonalon. Ugyanekkor sze-
repet játszottak a pénzverésben, a réz- és nemesfém-export-
ban is. A 13. század közepétõl tevékenységi körük leszûkült,
nagyrészt a pénzkölcsönzésre korlátozódott, bár ezen ke-
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resztül zálogként ingatlanokhoz (házak, szõlõk, malmok) is
hozzájutottak, és vannak adataink kis- és nagykereskede-
lemrõl, a tilalmakból következtethetõen pedig kézmûves-
ségrõl is. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a zsidóság
Magyarországon kedvezõbb helyzetben volt, mint a keresz-
tes háborúk óta üldözésekkel sújtott nyugat-európai nagy-
városokban vagy akár a szomszédos osztrák területeken,
ahonnan több hullámban menekültek hazánkba. Jogilag
közvetlenül az uralkodó fennhatósága alá tartoztak és neki
adóztak, ún. kamaraszolgák voltak. (64. kép)

Az írott és a tárgyi emlékek alapján a középkori Ma-
gyarországon 36 helységben lehet zsidókat kimutatni. Bi-
zonyos mértékig úgy is fogalmazhatunk, hogy a zsidóság
jelenléte egy település gazdasági fontosságának fokmérõje
is volt. Ahol ugyanis a kereskedelmi utak jelentõsége csök-
kent (pl. az 1360-as évektõl Vasvár vagy Körmend), ott a
késõbbiekben zsidók már nem voltak jelen, míg másutt (pl.
Kismarton, Pásztó) éppen a késõ középkorban, a város je-
lentõségének növekedése nyomán jelentek meg. Hitköz-
ségre vagy zsinagógára utaló adatok eddig Budáról, Pest-
rõl, Székesfehérvárról, Pozsonyból, Sopronból, Nagy-
szombatról, Trencsénbõl, Esztergomból, Bazinból, Nagy-
martonból, Kismartonból és Szalónakról ismeretesek. Az
adatok pusztulását figyelembe véve Kubinyi András a hit-
községek számát 15-20-ra, az ország zsidó lakosságát
összesen 3500-4000 fõre becsülte.

A zsidóság jelenléte a középkori Magyarországon az
építészetben és a tárgyi kultúrában is megmutatkozott,
amelynek egy része régészetileg is kutatható. Hangsúlyo-
zott vallási különállásuk miatt emlékeik jobban megkülön-
böztethetõk a többségi keresztény lakosságétól, mint más

64. A zsidók
megtelepedésének nyomai
a középkori Magyarországon

65. A soproni Ó-zsinagóga imaterme az Áron fülkével

etnikai csoportok esetében, ahol a nyelvi elkülönülés volt a
fõ ismérv.

A leggazdagabb hazai emlékegyüttes Sopronban talál-
ható: két, részben egyidejûleg mûködõ zsinagóga, egy ri-
tuális fürdõ, egy vendégház, valamint számos sírkõ, továb-
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bá a levél- és könyvtári gyûjteményekben több tucat, rész-
ben héber betûs, zsidó vonatkozású oklevél és 14 különbö-
zõ kódex 31 töredéke. Itt a tárgyi emlékek, nevezetesen az
Új utca 22–24. házban feltárt, a 13–14. század fordulóján
épült zsinagóga megelõzik a zsidókra vonatkozó legkoráb-
bi írásos adatot: Károly Róbert 1324-es, a betelepülést
elõmozdító privilégiumát. Ez arra utal, hogy a zsidóság
legkésõbb a városi kiváltságok írásba foglalásának idején
(1277) már jelen volt Sopronban. 1526. évi kiûzésükig fo-
lyamatosan éltek itt, zömmel Új utcai házaikban, ami ezért
a középkorban a Zsidó utca nevet viselte. A legkorábbi
emlék az 1967-ben, egy többször átépített polgárházban
feltárt Ó-zsinagóga (építészeti kutatását Dávid Ferenc, a
régészeti feltárást Gömöri János, az építészeti rekonstruk-
ciót Sedlmayr János végezte). Az épület, a középkori ható-
sági elõírásoknak megfelelõen, az utcafronttól hátrébb he-
lyezkedett el: központi része a férfiak elegáns gótikus bol-
tozattal fedett, 6×9 méter alapterületû imaterme volt. (65.
kép) Ennek keleti falában kora gótikus mérmû- és szõlõ-
motívumokkal keretelt Áron-fülke õrizte a tóratekercse-
ket, közepén pedig egy hatszögletû emelvény (bima) alap-
jai kerültek elõ, ahol a közösség tagjai a tórát felolvasták. E
két részlet volt a legfontosabb az épület funkciójának azo-
nosításában, korát az építészeti mûformák, a boltozat és a
kaputimpanon alapján lehetett megállapítani. A terem
padlószintje az utca nívójánál alacsonyabb volt, így is jel-

képezve a zsoltáros fohászát: „A mélységbõl kiáltok hozzád,
Uram.” A férfiak terme mögött helyezkedett el a nõk jóval
kisebb és alacsonyabb imahelyisége, melynek válaszfalán
keskeny, vízszintes résablakok engedtek betekintést a fér-
fiak által végzett szertartásokba. A két imaterembe kes-
keny, gótikus ívekkel tagolt folyosóról nyílt a bejárat. In-
nen lehetett kijutni a rituális fürdõbe is, mely kõvel kifala-
zott négyszögletes, 1,5×1,5 méter belméretû, kútszerû
építmény volt, vízellátását a talajvíz biztosította. A mózesi
törvényekben elõírt alámerüléshez a vizet falétrán lehetett
megközelíteni, s még a törülközõt tartó fapolc is fennma-
radt. A fürdõt a 15. század közepén felhagyták, s a környék
hulladékával töltötték fel. Az elõkerült leletanyag zömmel
edényekbõl és más mindennapi használati tárgyakból állt,
megfelelve a város más középkori lelõhelyeirõl elõkerült
tárgyi együtteseknek. A legalsó réteg 14. századi edényei
még használat, illetve rituális megtisztítás közben estek a
vízbe. A rituális fürdõ mellett tisztasági fürdõ kádjára utaló
nagyobb gödör került napvilágra, a telek utcai frontján el-
helyezkedõ épületszárny pedig ispotályként és az utazók
számára fenntartott szállásként szolgált. A komplexum
építészeti kialakítása szoros rokonságot mutat az 1997–99-
ben feltárt, 1420-ig használt bécsi zsinagógával. (66. kép)

A másik középkori zsinagógát, amely a fent ismertetett
épülettel átellenben helyezkedik el, már 1957-ben azono-
sította az Új utca 11. számú ház renoválása során a kutatás.

66. A soproni Ó-zsinagóga
épületegyüttesének alaprajza.
1. A rituális fürdõ;
2. Karólyukak;
3. A bima alapozása
a zsinagógában;
4. Áronfülkéhez vezetõ
lépcsõ és elõtér;
5. A zsinagóga középkori
folyosója;
6. Asszonyzsinagóga;
7. Ispotály;
8. József zsidó háza
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Mivel az írásos adatok egyszerre csak egy zsinagógáról
szólnak, kezdetben minden említést erre az épületre vo-
natkoztattak, amit csak az újabb feltárások alapján lehetett
helyesbíteni. Valójában ez az épület, amelynek imaterme
pontosan azonos méretû az Új utca 22–24.-ben feltárt zsi-
nagógáéval, valószínûleg az egyik leggazdagabb soproni
zsidó, Izrael magánzsinagógája volt. Használata 1350 és
1450 közé tehetõ, tehát párhuzamosan mûködött a közös-
ség imaházával; utána lakóházzá építették át.

A középkori Közép-Európában több száz zsidó imaház
mûködött, amelyekbõl alig tucatnyit tárt fel építészeti
vagy régészeti kutatás. Közülük négy Magyarországon ta-
lálható: kettõ Budán (Táncsics utca), kettõ Sopronban.
Három ízben építészeti helyreállítására is sor került, tehát
a térség zsidó építészetének megismerésében a hitelesen
feltárt és a rekonstruált magyar emlékanyagnak igen hang-
súlyos szerepe van.

KÖZÉPKORI ANYAGI KULTÚRA –
KÖZÉPKORI RÉGÉSZET

Kocsis Edit–Laszlovszky József–Sabján Tibor–
Takács Miklós–Tomka Gábor

A középkori írott források csak kevésszer emlékeznek meg
a mindennapi életrõl, és az ahhoz tartozó anyagi kultúrá-
ról, különösen az államalapítás utáni elsõ századokban.
Emiatt a középkori leletek és azok értelmezése egyre fon-
tosabb szerepet kap a középkori Magyarország rekonstru-
álásában. A feldolgozásban alkalmazható módszerek szem-
léltetésére kiválóan alkalmas egy olyan lelettípus, amely
nagy számban fordul elõ minden ásatáson, vagyis a kerá-
mia. Az agyagmûvesség felvirágzását a nyersanyag gyako-
risága és formázhatósága segítette, a kiégetett tárgyak tö-
rékenysége miatt lett a kerámia a régészetben az egyik leg-
fontosabb korhatározó lelettípussá. A történeti korok tele-
pülési hulladékának el nem bomló része többségében az
agyagmûvesség termékeibõl szokott állni. Az agyagmûves-
ség termékeinek zöme fõzõ-, tároló-, illetve felszolgálásra

alkalmas, asztali edény volt, de agyagból épületelem (fala-
zó- padlótégla, tetõfedõ cserép, vízvezetékcsõ), fûtõ-, illet-
ve világítótest (kályhaszem, kályhacsempe, mécses, gyer-
tyatartó), továbbá segédeszközök különbözõ házi- vagy
kézmûiparok számára (hálónehezék, orsógomb, szövõ-
szék-nehezék, mézeskalács-nyomóforma, öntõforma, ön-
tõtégely, fújtatókhoz fúvócsõ stb.), sõt az agyagmûvesség-
nek volt némi csekély szerepe a gyógyászatban (cserépmo-
zsár, lepárló-, illetve patikaedény) vagy a pénzforgalom-
ban is (cseréppersely vagy kincsõrzésre használt konyhai
edények). Van adat továbbá kultikus illetve liturgikus tár-
gyakra (cserép keresztelõmedence, zarándokkulacs), hang-
szerekre (cserépcsörgõ, -síp), játékokra (miniatûr konyhai
edények, állatfigurák, agyaggolyók) és ékszerekre (agyag-
gyöngy) is. (67. kép)

A középkori Magyarországon a vázolt formai-funkcio-
nális sokszínûséget a kézmûipar csak a 14. század végén ér-
te el. A római korhoz viszonyítva a 10–13. század edény-
mûvessége igencsak fejletlennek tûnhet, a díszedények rit-
kasága, illetve az edényformázás módja, az ún. hurkatech-
nika miatt. Ennek ellenére a 10–11. századi Magyarország
edénymûvességében sajátos színfoltot jelent a különbözõ
mûhelyhagyományok keveredése. A magyar honfoglalás
során olyan fazekasok is érkeztek az új hazába, akik a kelet-
európai sztyeppéken ismert edényformákat honosítottak
meg, például a fémüst alakját utánzó cserépbográcsot vagy
a hengeres nyakú edények bordázott, illetve bordázatlan
változatait. Az államalapítást követõ évszázad végétõl kez-
dõdõ korszak edénymûvessége egységesebb, sõt egyes ese-
tekben kifejezetten egyhangú összképet mutat, talán an-
nak a következtében, hogy az edénykészítés vagy csoport-
ipari keretek közt folyt vagy a falusi kismesterek mûvelték.
E helyzet a 13. század középsõ harmadában alakul át, ami-
kor Magyarországra egyrészt korábban nem tapasztalt
mennyiségben kerül be a nyugati, fõként alsó-ausztriai im-
portkerámia, másrészt pedig az edénykészítés helyet kap a
városias jellegû települések kézmûiparai között is. A 13.
század második fele és a 14. század második harmada közé
keltezhetõ edényegyütteseket sajátos kettõsség jellemzi:
kimutathatók bennük mind a parasztiparosok régi módon
elõállított termékei, mind pedig a városi kézmûvesek
gyorskorongolt árui. Csak a 14. század legvégén válik álta-
lánossá a gyorskorongon formált, csengõ hangúra égetett
fõzõ-, illetve asztali edények használata.

MESÉLÕ KÁLYHÁK, MÍVES POHARAK.
KÉSÕ KÖZÉPKORI KERÁMIA

A 14. század elsõ harmada, közepe után földbe került cse-
répedény-töredékek a korábbiaktól egyre eltérõbb tulaj-
donságokat mutatnak. Korongolásuk egyenletesebb, több-
nyire jobban kiégetettek. Az edényeken egyre ritkábban fi-
gyelhetõ meg az agyaghurkákból történõ felépítés: elõbb a
kisebb méretû, majd a nagyobb edényeket is a fazekasko-
rongra helyezett agyagtömbbõl húzták fel a fazekasok. A

67. Cserép játéklovacska
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késõ középkor vége felé a korongról leemelés nyomai is
ritkulnak: elõbb a poharakon, késõbb a nagyobb cserép-
edények alján is látható az esetenként dróttal, de gyakrab-
ban zsinórral történõ levágás nyoma. A technikai változá-
sok egy része a gyorsabban forgó fazekaskorong terjedésé-
vel magyarázható.

A cserépedények formái változatosabbakká válnak. A
palackok mellett egyre keresettebbek lettek az egyfülû, ki-
öntõvel ellátott kancsók és korsók. Fõként a 15. századtól
válnak gyakorivá a területrõl területre változó formájú,
gyakran bepecsételésekkel és rátétekkel díszített cseréppo-
harak, melyek gyakran a fém- és az üvegpoharak olcsó,
mégis dekoratív utánzatai. Nagyméretû cseréptálak fõként
a 15. századtól bukkannak elõ. Mindezek a technikai rész-
letek a fazekasság fejlõdésérõl, a fazekasmesterség növekvõ
elkülönülésérõl tanúskodnak. Különösen érdekesek a fe-
hérre égõ cserépbõl készített kancsók és korsók, melyeket
vörös földfestékkel díszítettek. A díszítések változásai sok-
szor fogódzót nyújtanak az edények korának pontosabb

behatárolásában is. Korszakunkban tovább erõsödött az
Ausztria irányából, fõként a dunai kereskedelmi útvonal
mentén beáramló import. A jellegzetes formájú, szürke fa-
zekak közül a grafittal kevert anyagúak nagy valószínûség-
gel az ország nyugati határai felõl érkeztek, míg a szürke,
esetenként világosabb színû edények között hazai termé-
keket is feltételezhetünk. Szintén ausztriai eredetûek a Bu-
dán nagy számban talált szürke kancsók. Az edények pere-
mén, illetve fülén bélyegzõvel beütött vagy késsel bevag-
dalt mesterjegyek figyelhetõk meg, melyek egyelõre a
gyártás helyét, késõbb esetleg a mûhelyt és a készítés korát
is elárulhatják. A 15. század utolsó harmadáig a mázas cse-
répedények, így a mázas poharak, a serpenyõk, esetenként
a fazekak sem hazai mûhelyekben készültek. Legkorábbi
biztosan adatolható, ólommázas edényeket elõállító mû-
helyeink terméke a 15. század második felétõl Budán és
környékén megjelenõ ún. budai vörös áru.

A királyi udvar központjaiban, melyek közül ma elsõ-
sorban Buda leletanyaga ismert, elõfordultak távoli orszá-
gok díszedényei: néhány hispániai és keleti majolika is elõ-
került. Németország több fazekasközpontjából is Magyar-
országra kerültek magas hõfokon kiégetett kõcserép poha-
rak, ezek azonban a tehetõsebb kolostorok, gazdag polgá-
rok, jobb módú nemesek alatti társadalmi csoportok szá-
mára szinte hozzáférhetetlenek maradtak. Morvaország-
ból nagyobb számban hozták be a bizarr kinézetû, rücskös
felületû losticei poharakat, melyek kisebb mezõvárosok
módosabb lakóinál is elõfordultak. Mátyás korától a királyi
udvarban elõszeretettel használták az itáliai ónmázas kerá-
miát, a majolikát is. Félkész és rontott majolikatárgyak
alapján feltételezhetõ Budán Mátyás-kori, Pécsett Jagelló-
kori majolikamûhely. A korszak végén török import kerá-
miatárgyak is felbukkannak.

A kerámialeletek másik nagy csoportját cserépkályhák
maradványai alkotják. A kályha eredete Svájcba vezethetõ
vissza, és Magyarországra a kályha már kifejlett formájá-
ban jutott el, valószínûleg a Duna völgyén keresztül. Az el-
sõ szemeskályhák már Károly Róbert korában megjelen-
tek, s a század közepén, Nagy Lajos király palotáiban már
szebbnél szebb csempés kályhák álltak. Változatos mintáin
a korszak udvari-lovagi kultúrájának jelképeit találhatjuk:
elsõsorban a fõúri reprezentáció 14. században elterjedõ
eszközét: a címert, valamint a palotát, a lovagot, a királyt.
Nem hiányoznak az érdekességek, az egzotikumok sem:
fantasztikus állatalakok, szörnyek. Különös, hogy Szent
György lovagon kívül a szentek, az egyházi jelképek csak a
korszak végén váltak gyakoribbakká. Végigkíséri viszont a
korszakot a gótikus kõrácsok cseréputánzatainak a kályhá-
kon történõ szerepeltetése. A „lovagalakos kályha” köré-
hez köthetõk a magyarországi gótikus cserépkályha-mûvé-
szet csúcsteljesítményei. (68. kép) A 15. század közepe,
második fele táján mûködõ mûhely finom fehér agyagbe-
vonatot használt a mázak alatt, hogy a zöld és a barna szí-
nek még tüzesebben csillogjanak. A rendkívül aprólékosan
kidolgozott figurák elõképei bizonyára egykorú grafikák
lehettek.

68. A budai ún. „Lovagalakos” kályha
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NAGY LAJOS-KORI KÁLYHA VISEGRÁDRÓL

Visegrádon a korai kályhák egyik jelentõs képviselõjét si-
került rekonstruálni a palota területén folyt ásatások so-
rán elõkerült töredékekbõl. Készítõi külföldrõl érkezhet-
tek, mert a kályhán – a késõbbi darabokkal ellentétben –
még semmi sem utal a királyi megrendelõ személyére, pe-
dig a mûhely a budai palotába is készített kályhát. A
csempékre igen jellemzõ a részletek aprólékos, gondos
kidolgozottsága mind a dombormûves csempéken, mind
a fülkés csempékbe állított kályhaszobrokon. Ez késõbb
kikopott a kályhásság gyakorlatából. A csempék egyedi
kidolgozása, a beszurkálásokkal való utólagos díszítés és
az apró részletek eltérõ mázszínekkel való kiemelése
ugyanis túl idõigényes volt, és a kis minták nem tudtak
eléggé érvényesülni a kályha egészét tekintve. Erre a vi-
segrádi kályhára – ahogy a korai gótikus kályhákra általá-
ban – a hármas tagolású felépítés volt jellemzõ. A tûzteret
egy téglatest alakú rész foglalta magában, mely négyzetes
elõlapú, mély hátrészû csempékbõl épült fel. A kályha fel-
sõ részét téglalap alakú, sekély mélységû csempékbõl rak-
ták össze henger vagy sokszög alakban toronyszerûre, de
gyakori lehetett a soronként felfelé szûkülõ forma is. A
kályhák tetejét sárból tapasztott kupola zárta le, melyet
sokféleképpen díszíthettek.

A kályhacsempék negatívba préselve, a hátrészeket hoz-
zájuk szabva, sorozattermékként készültek. A kályhák kü-
lönbözõ részein az egyes csempetípusokból bizonyos szá-
mú, azonos méretû darabra volt szükség. Egy bizonyos
formájú és méretû csempébõl is általában többféle mintá-
jút alkalmaztak egy kályhán, de még így is szép számmal
akadtak azonos mintájú darabok. Ez nagyban elõsegíti a
csempék rekonstruálását, mivel különbözõ csempék azo-
nos mintájú darabjait egymásra helyezve összerajzolható
az eredeti csempe mintája, kiszámolható a mérete. S ha si-
kerül minden alapvetõ csempeformát és azok méretét
meghatározni, kísérletet lehet tenni az egykori kályha fel-
építésének rekonstruálására.

A visegrádi királyi palota fent említett kályhája esetében
sajnos a kályha alapja nem állt rendelkezésünkre, így
Sabján Tiborral, a rekonstrukció elkészítõjével együtt csak
a csempék elemzésére támaszkodhattunk. A kályha alsó ré-
szének töredékei közül egy fiókáit a vérével tápláló peli-
kánt ábrázoló csempének sikerült meghatározni a szélessé-
gét két különbözõ töredék egymásra fektetésével. (69.
kép) Így adott volt a négyzetes csempék mérete. Érdekes-
nek bizonyult egy áttört, négykaréjos mérmûvû csempetö-
redék, amelyhez dongás hátrész kapcsolódott, ami inkább
a téglalap alakú, fülkés csempéknél jellemzõ, miközben az
elõlap mintája négyzetes formát feltételez. E kettõsség
alapján ezeket a csempéket a kályha alsó és felsõ része kö-
zött, egy átvezetõ sorként helyeztük el. Ennek az ún.
„kályhavállnak” a felsõ rész súlyának jobb elosztásában, az
alsó részre való átvezetésében, valamint a kályha harmoni-
kusabb, tetszetõsebb felépítésében volt szerepe. A felsõ
rész téglalap alakú, fülkés csempékbõl épült fel. Ezen kívül

még két fülkés csempesor volt, a fülkék belsejében szaba-
don mintázott kályhaszobrokkal. Az oromcsempék mö-
gött, a kályha kupoláján pedig elhelyeztük az ide tartozó,
díszítõ kályhaszemeket.

GÓTIKUS KÁLYHÁK ÉS HATÁSUK
A NÉPI KÁLYHÁSSÁG FEJLÕDÉSÉRE

Zsigmond király uralkodása kezdetén folytatta Nagy Lajos
király megkezdett visegrádi palotaépítkezéseit, de a terve-
ket alaposan megváltoztatva egy teljesen új palotaegyüttest
emeltetett. A Nagy Lajos-kori épületek lebontásával azok
kályhái is megsemmisültek, és az új épületekbe új, moder-
nebb kályhák kerültek. Zsigmond hosszú, ötven éves ural-
kodása idejébõl két, egymást váltó kályhaperiódust tudunk
megkülönböztetni a palotában: az elsõ kályhák a palota el-
készülte után, a 14–15. század fordulója táján kerültek fel-
állításra. A második korszak kályhái pedig a 15. század elsõ
harmadában, de mindenképpen 1408, a Sárkányrend meg-
alapítása után készültek, mert ezt a jelvényt már ábrázolták
egyes csempéken. Ez utóbbi kályhák sokáig, az 1470-es
évekig álltak a palotában, csak a Mátyás-kori átépítéskor
cserélték újakra õket. Ebbõl a korszakból származik egy
leletegyüttes, amely egy ilyen késõ Zsigmond-kori kályha
kidobott maradványait foglalta magában. A csempetöredé-
kek egy törmelékrétegben feküdtek az északnyugati palota
északi szárnyának nyugati homlokzata elõtt, itt tárta fel
õket Szõke Mátyás l972-ben. A kályha eredetileg ebben a
palotaszárnyban állhatott, s elbontása után maradványait

69. A fiókáit vérével tápláló pelikános csempe: a visegrádi
Anjou-kori kályha
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egyszerûen kiszórták az ablakon át az utcára. A kidobott
töredékek között egy Zsigmond-kori kályha felépítésének
minden szerkezeti elemét megtaláltuk, így kísérletet lehe-
tett tenni a kályha rekonstruálására is.

A kályha alsó, a tûzteret körülölelõ, négyszögletes része
négyzetes, dombormûves elõlapú, mély hátrészû csempék-
bõl épült fel, mégpedig úgy, hogy ezeket soronként fél
csempe szélességgel eltolva, „kötésben” rakták egymás fö-
lé. A falhoz befutó részeknél ezért félcsempékre is szükség
volt, a sarokéleknél pedig összeépített sarokcsempéket
használtak. A kályha „vállát”, vagyis a felsõ, toronyszerû
részhez való átvezetést itt is négyzetes, áttört elõlapú
csempék sorával oldották meg. Ezeknek a csempéknek volt
azonban egy különlegességük, amely csak még jobban alá-
támasztotta a vállrészen való elhelyezésüket. A csempék
egy részén egy, az oldalkerettel egybeépített, háromszög
átmetszetû toldalék volt megfigyelhetõ, amely rátakart a
mellette elhelyezkedõ csempe keretére is, ezért ezeket
nem is lehetett volna beépíteni a kályha alsó részébe. A
vállrészen viszont egy sorban, nyolcszög alakzatban lehe-
tett õket elhelyezni, részben az alsó rész oldalfalaira tá-
maszkodva, részben áthidalva a kályha sarkait. A toldalé-
kok így a megtöréseknél a nagyobb, a tapasztással kitöltött
hézagokat takarták el. A kályha felsõ, sokszögletû, felfelé
soronként picit szûkülõ részét nagyméretû, téglalap alakú,
áttört elõlapú csempékbõl rakták. A kályha tetejét három-
szögletû oromcsempék sora zárta le. Elõkerültek a kályha
tetejét lezáró sárkupolába beépített kerek kályhaszemek
töredékei, valamint a csúcsdísz csekélyke maradványa, de
ez utóbbit sajnos nem lehetett rekonstruálni.

A fentiek alapján megcsináltuk a kályha részleges re-
konstrukcióját. amely tömegében, szerkezetében, szín-
összeállításában és harmóniájában érzékeltetni képes,
hogy milyenek lehettek a Zsigmond-kori palota termeit
fûtõ és ékesítõ, reprezentatív kályhák.

A kályhák használata a királyi udvar környezetébõl ko-
rán továbbterjedt, s a 14–15. század fordulója táján már a
kolostorokban, a várakban és a városi házakban is gyakran
elõfordultak. A kályha gyors terjedésének titka olcsóságá-
ban, könnyû elõállíthatóságában, kényelmességében rej-
lett, valamint abban, hogy jól szolgálta a kárpát-medencei
idõjárási viszonyokat. A 15. század második felétõl már a
vidéki nemesség otthonaiban, a paplakokban, majd hama-
rosan a parasztság házaiban is megjelentek a kályhák. Ter-
mészetesen ezek olcsóbb és egyszerûbb kivitelû darabok
voltak, a kályhacsempéket, illetve a könnyen korongolható
szemeket helybéli, kevésbé tanult és szerényebb eszközök-
kel, negatív készlettel rendelkezõ kályhások is el tudták ké-
szíteni, és a kályhák funkciójukban, felépítésükben, formai
megoldásaikban alapvetõen sok mindent megõriztek gaz-
dagabb kivitelû mintaképeikbõl. (70. kép)

Ezeknek a kályháknak a felépítésében hasonló szabály-
szerûségek figyelhetõk meg, mint a reprezentatívabb góti-
kus kályhákon. A kályhák hármas tagoltsága általában itt is
érvényesül. A négyszögletes alsó részt felépítõ szögletes
tálakat itt is kötésben rakják fel – így szilárdabb a kályha. A
kiemelt részeken, többnyire az alsó sorban domború min-
tás csempéket is beépíthetnek. A sarokelemek kiképzése,
elkészítése is megfelel a sarokcsempék összeépítési elvei-
nek. Gyakori díszítés a sarokélek fonatdíszekkel való ki-

70. Kályha-rekonstrukció Külsõvatról, 15. század vége 71. Kályha-rekonstrukció Szentkirályról, 15. század



Középkori anyagi kultúra – középkori régészet | 401

emelése, mely lehet a sarokcsempe része vagy sártapasztás-
ból készített díszítés is. A négyszögletes tálakat készíthetik
valamilyen áttört elõlappal is, ezek helye vállrész vagy az
alsó rész felsõ sorában lehetett. Ritkán, de elõfordulnak
fülkés csempés megoldások a felsõ részen, de jóval gyako-
ribb a tál alakú szemekbõl rakott felsõ rész. Jellegzetesek a
háromszögletû, áttört elõlapú oromcsempék, melyek felül
valamilyen gombban végzõdnek, néha emberfej alakúra
formázzák õket. Népi kályháinkon gyakori a háromszögle-
tû szemek zárt, fogazott soros beépítése is a felsõ részbe.
Legalább ilyen sûrûn találkozunk paraszti kályhákon pár-
ták használatával, ennek is megvannak az elõzményei már
a 14. századtól, de jó példa erre a visegrádi Fellegvár Má-
tyás-kori szemeskályhájának szép pártadísze is. Megma-
radt hagyományként a kupolában beépített hagyma alakú
kályhaszemek divatja is. (71. kép)

Az alföldi bögrés kályhák elrendezésében is hasonló
rend ismerhetõ fel, noha a tapasztott falú kemencékbe be-
épített kerek szemek nagyobb szabadságot engednének. A
kerek szemek itt is sorokba rendezõdtek, a sarkokat sekély
tálkák sora díszíthette. A kerek, de áttört elõlapú vagy
négykaréjos szemek a vállrész közelében, az alsó test felsõ
sorában lehettek. A háromszögletû, áttört elõlapú, felül
gombos oromcsempék itt is nagyon népszerûek, de gyako-
riak a párták és a kupolába épített hagymadíszek is. Ezek a
paraszti kályhák igen sokáig, az Alföldön a 18. századig, a
Nyugat-Dunántúlon szinte a 20. század elejéig õrizték le-
egyszerûsített formában azokat az elemeket, amelyek a
kályhák kialakulása, meghonosodása idején még a repre-
zentatív, gótikus kályhák sajátosságai voltak, miközben a
fõúri kályhák a reneszánsztól kezdve megváltoztatták for-
máikat, követve a mindig aktuális divatot.

MÁTYÁS-KORI KÁLYHA
A VISEGRÁDI PALOTÁBÓL

A visegrádi királyi palota északnyugati szárnyában folyó
ásatások során, az utcai szárnyban 1986-ban nagy mennyi-
ségû Mátyás-kori kályhacsempe-töredék került elõ. Amikor
1991-ben sor került a teljes helyiség feltárására, egy Má-
tyás-kori kályha teljes omladéka került elõ. A kályha erede-
tileg a nyugati szárny emeletének északi helyiségében, egy
8,5×8 méteres terem délkeleti sarkában állt, s a palota lassú,
végsõ pusztulása során, a boltozat beomlása után zuhant be
a földszintre, ahonnan most elõkerült. (72. kép)

A csempetípusok összeválogatása után egy szépen meg-
komponált, változatos típusokat felvonultató kályha képe
kezdett kibontakozni, amely részletmegoldásaiban már
több helyen eltért a korábbi kályháktól. Jellemzõ az
architektonikus részletek különös gonddal való kidolgozása.
Ez mindjárt a lábazatnál elkezdõdik, amelyet egy négyzetes,
díszített csempelap-sorral borítottak. Fölötte helyezkedett
el a henger- és horonytagokkal tagolt lábazati párkány-
csempe-sor. Efölött következett a nagyméretû, téglalap ala-
kú alsó rész, melynek szembenézõ oldalát 5 csempe széles-

ségûre, a két oldalsót pedig 7 és fél csempe szélességûre re-
konstruáltuk. Az alsó rész csempéi két nagy csoportba osz-
lottak. Az egyikhez egy négyzetes, zárt elõlapú csempe tar-
tozott oroszlános ábrázolással, valamint egy eddig ismeret-
len félcsempe-típus. Felettük fülkés csempék sorakoztak,
belsõ oldalukon préselt díszítéssel: egy kiterjesztett szárnyú
angyal különbözõ címereket tart. A sarkokon ezekbõl a
csempékbõl és egy fülkés, virágmintás, felezett méretû tí-
pusból összeépített sarokcsempék sorakoztak. A sarokélt
üres szobortalpazat és baldachin díszítette. Kivételt képez-
tek az alsó rész két felsõ sarkának sarokcsempéi. Ezeket két
egész méretû csempébõl építették össze, kiálló, felsõ sarku-
kat lecsapták, és oda egy körbevágott, díszítetlen pajzsot
tartó angyalt illesztettek úgy, hogy az angyal szárnyai a
csempe teteje fölé emelkedtek. Az angyal alatti sarokél-da-
rabra pedig egy kis Gábriel szobrocskát illesztettek.

A felsõ részen téglalap alakú, fülkés, belsõ oldalán dom-
ború mintás csempék sorakoztak, melyeknek egy része
egyenes, más része íves alaprajzú volt. Ebbõl következik,
hogy a felsõ rész ovális alaprajzú lehetett. A csempék négy
típushoz tartoznak. A felsõ részt egy indafüzérrel díszített
koronázó párkány zárta le, de ezek alatt félhengeres profi-

72. A visegrádi Mátyás-kori kályha rekonstrukciója
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lú szegélyelemek is voltak. A párkányok és a szegélydara-
bok között voltak íves és egyenes alaprajzúak is. A kályha
tetejét tapasztott tetõzet zárta le, amely elõtt orom-
csempelapok sora húzódott ugyancsak címert tartó angya-
lokkal, tetejükön plasztikus keresztvirágokkal. A sártetõ
felsõ részét téglalap alakú és háromszögletû csempelapok-
ból összeállított tetõzet díszítette.

Külön figyelmet érdemel a kályha színezése is. A kályha
alapszíne zöld, de a lábazat csempelapjainál, a felsõ rész
szegélycsempéinél, a tetõcsempelapoknál és az oromcsem-
pe angyalainak szárnyain barnássárga mázszínt alkalmaz-
tak. Ugyanakkor az alsó rész sarokcímerein és az orom-
csempe címerpajzsain mázatlanul hagyták a felületeket, a
tetõzet keresztvirágait pedig fehér angóbbal vonták be. Ez
a kályha egyes készítéstechnikai megfigyelésekkel bepil-
lantást enged bizonyos mûhelytitkokba is. Az angyalos
csempéken például jól meg lehetett figyelni, hogyan szab-
tak össze különbözõ darabokból csempéket, és egy-egy
motívumot hányféle képpen tudtak felhasználni. Az an-
gyalos, fülkés csempékbõl a negatívba préselés után – le-
vágva az angyal ruhájának alját, és így illesztve hozzá a te-
tõt és az alsó lapot, rövidebb csempét tudtak készíteni.
Nem készítettek minden címervariációhoz sem külön
csempe negatívot. Az eredeti angyalos negatívban a dalmát
címer szerepelt. A többi címerváltozatos csempe úgy ké-
szült, hogy kiégetés elõtt a csempébõl kivágták a dalmát cí-
mert, s egy másik, külön negatívból préselt címerpajzsot
illesztettek a helyére. Az angyalt felhasználták az orom-
csempénél is: az eredeti negatívból kinyomott pozitívot il-
lesztették az oromcsempe keretének modelljébe, miután a
címerpajzsot simára faragták. Ezért lehetséges, hogy az
oromcsempe angyalai teljesen ugyanolyan formájúak, de
kisebbek, mint a fülkés csempéken. S az oromcsempe an-
gyalos motívumát használták fel újra a sarokcsempék cí-
merdíszénél is.

A kályhán szereplõ címerek sok fejtörést okoztak. Egy
részük magyar vonatkozású és Hunyadi Mátyáshoz köthe-
tõ, más címerek Habsburg-tartományokat vagy városokat
jelképeznek. Ezek egy részére Mátyás igényt formálhatott
ugyan, de szerepelnek olyan távoli területek címerei is,
melyek birtokba vételére a királynak esélye sem lehetett.
Egyelõre rejtély, miért pont ezek szerepelnek a kályhán, és
miért hiányoznak más, Mátyás birtokaihoz, hódításaihoz
jobban kapcsolódó címerek.

ADDIG JÁR A KORSÓ A KÚTRA…

A címben idézett közmondás elsõ része azért került egy ré-
gészeti témájú könyvbe, mert középkori ásatásainkon sok
esetben kerülnek napvilágra kutak és az azokban felhalmo-
zódott gazdag leletanyag. Az ezekben talált kerámialeletek
vagy más hétköznapi tárgyak azonban nem csupán mint a
korabeli anyagi kultúra részei érdekesek, hanem azért is,
mert bepillantást engednek a történelem mély kútjának
más rétegeibe is, például a hétköznapi szokásokba.

Már a II. világháború után folytatott budavári régészeti
kutatások során is kiemelkedõ jelentõségre tett szert egy-
egy budai polgárházhoz tartozó kút és az abban megtalált,
sokszor egészen kivételes tárgyak sokasága. Elõször kerül-
tek felszínre nagyobb számban középkori fa tárgyak, ame-
lyek különben nem maradtak meg a talajban. A régész ásója
korábban nem talált ilyeneket, és csak a kutak nedves betöl-
tése, iszapos rétegei õrizték meg számunkra ezeket a kora-
beli életben fontos fából, bõrbõl és más szerves anyagból
készült tárgyakat. A budai kutakból kikerült tárgyak sokfé-
lesége azért is volt fontos a régészek számára, mert a róluk
összegyûjtött információkat egymással összevetve ponto-
sabb kormeghatározást, kronológiát tudott felállítani Holl
Imre a viszonylag egyszerû, de a hétköznapi életben fontos
szerepet játszó tárgyak esetében is. A budai kútfeltárásokat
sok újabb, hasonló építmény régészeti ásatása is követte.

Miklós Zsuzsa egy középkori kolostor kútjának feltárása
kapcsán fõként a kút föld feletti részének szerkezetére vo-
natkozóan nyert fontos adatokat. Sikerült rekonstruálni
azt a faszerkezetes kútházat, amely egyszerre nyújtott vé-
delmet és biztosította, hogy a kútból biztonságosan lehes-
sen a vizet felhúzni.

Visegrádon a ferences kolostorban került feltárásra egy
nagyméretû, szépen megmunkált, belsõ oldalukon ívesre
faragott kõtömbökbõl épített kút. A kerengõ-udvar köze-

73. A visegrádi ferences kolostor kútja
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pén feltárt kút – elõzetes várakozásainkkal ellentétben –
nem tartalmazott gazdag kerámia- vagy faanyagot, s az
iszapban megmaradó, a természettudományos vizsgálatok
szempontjából nagyfontosságú apró szerves maradványok-
ban (pollen, mag, növényi maradványok) sem volt különö-
sen gazdag. Kiderült, hogy ebben az esetben a kút meg-
szüntetése, betömése sietett a régészek segítségére. Vala-
mikor az újkor folyamán, amikor már a kolostor a török
kori pusztulás nyomán romokban állt, meg akarták szün-
tetni a kutat is. Így viszonylag rövid idõ alatt betömték a

közelben legkönnyebben beszerezhetõ anyaggal, a kolos-
tor romjai között heverõ apróbb és nagyobb kövekkel.
Ezek a kövek csak kisebb számban voltak formátlan, egy-
szerû falazó kövek, a 20. század régészeinek örömére leg-
nagyobb részük a ferences kolostor gótikus épületének
szépen kifaragott részletei voltak. A köbméternyi anyagból
boltozati bordák, zárókövek, oszloptöredékek és még sok-
féle faragvány került elõ, lehetõséget nyújtva arra, hogy az
épület építészeti rekonstrukciójához ezeket a leleteket is
felhasználjuk. (73. kép)

75. Kútleletek Muhiról

74. Kút boronaszerkezete a
feltárás során, Muhi



404 A középkor és a kora újkor

A közelmúlt legfontosabb kútlelete szintén a budai vár-
hoz kapcsolódik. A legfrissebb ásatások kiemelkedõ leletei
közé tartozik az a több méter hosszú kárpit, amelyet vala-
melyik Anjou uralkodó címerei díszítenek. A feltárás során
nem is lehetett sejteni, hogy a kútban talált, formátlan,
iszapos tárgy egy kivételes leletet rejt magában, olyat, ami-
lyen még nem került elõ hazai ásatásokon és amilyet
egyetlen magyar múzeumi gyûjtemény sem õriz. Ez a cso-
dás lelet azonban csak egyike annak a sok-sok szerves
anyagú tárgynak, amely elõkerült ebbõl a most megtalált
kútból.

Visszatérve tehát az alcímben idézett közmondáshoz, a
legtöbb új ismeretet a Muhi körüli feltárások adták. A kö-
zépkori mezõvárosban nem tartozott minden udvarhoz
kút, egy-egy településrész közösen használta a fõutca vala-
melyik oldalán elhelyezkedõ kutat. Valószínûleg jelentõs
befektetés és nem éppen veszélytelen vállalkozás volt egy
ilyen elkészítése. Ez utóbbit nem csak a modern kor kút-
ásóinak elbeszélésébõl tudjuk, hanem minden olyan régész
is megtapasztalhatta, aki már vállalkozott középkori kút
feltárására. A Muhin elõkerült kutak jól mutatták, milyen
módon készültek ezek az építmények. A felül agyagos, alul
sóderes talajba nagyméretû kerek gödröt ástak, amely le-
nyúlt a négy-öt méteres mélységben jelentkezõ vízszintig.
A kiásott munkagödör 4-5 méter átmérõjû volt, és ebbe
ácsolt fa kútbélést készítettek, amely négyszögletes, és 1-1
méter oldalhosszúságú volt. Ez az ácsolt szerkezet került
elõ a feltáráson, legalábbis abban a mélységben, ahol a talaj
nedvessége megõrizte számunkra. (74. kép) A kút legalsó
részében különféle vízszûrõ szerkezeteket alkalmaztak,
egy esetben pedig egy már nem használt hordót találtunk
benne. A hordó faanyagának vizsgálata azt mutatta, hogy
Lengyelországban készíthették, és eredetileg talán herin-
get tároltak benne. Így kerülhetett mint kereskedelmi áru
Muhiba, ahol tartalmát elfogyasztva mint faanyagot hasz-
nosították. A kutak faanyaga arra is lehetõséget adott,
hogy évgyûrû-vizsgálatok segítségével meghatározzuk ko-
rukat vagy legalábbis azt, hogy a feltárt kutak egymáshoz
viszonyítva mely idõben voltak használatban. Jól mutatta
ez a vizsgálat, hogy a feltárt kutak idõben hogyan követték
egymást, vagyis a településrész lakói egy-egy kút megron-
gálódása vagy elkoszolódása esetén hogyan készítettek
újabb kutat. Ezt az idõbeli eltérést a kutakból elõkerült le-
letanyag is bizonyította. Tucatnyi ép vagy alig sérült
edény, némely esetben fémtárgy került elõ. Ezek vízhordó
vagy vízmerítõ edények voltak, amelyeket valamely kútra
járó mezõvárosi lakos ejtett a vízbe, és így maradtak meg
viszonylag épen számunkra. A kerámia alapvetõen két cso-
portra oszlott: a nagyobb méretû kancsókra vagy palac-
kokra (sajnos az utóbbiak szûk nyaka a legtöbb esetben
le volt törve), míg a másik csoport kisebb bögrékbõl
állt. A palackoknál néhány esetben azt is meg lehetett fi-
gyelni, hogy az edények oldalán egy-egy lyuk volt, meg-
könnyítve az edény vízbe merítését. (75. kép) Ezek az
edények tehát arra szolgálhattak, hogy iváshoz vizet mer-
jenek velük, de az is lehet, hogy a kisebb bögrék éppen

azért kerültek a kútba, mert a kis ivóedények könnyen
bepottyantak. Nagy mennyiségû víz kihúzásához nagyobb
vödröt használtak, amelyet gémszerkezetre akasztottak.
Ennek cölöplyukát meg is találtuk az egyik kútnál. Vissza-
térve a címben idézett mondáshoz, Muhin tehát inkább a
palack járt addig a kútra, amíg bele nem esett.

TÖRÖK KORI RÉGÉSZET –
KORA ÚJKORI RÉGÉSZET

Laszlovszky József

Hosszú idõn keresztül az volt az általános elképzelés, hogy
a középkort követõ idõszakokban már olyan nagy számú
írott és képi forrással rendelkezünk, hogy nincsen szükség a
régészeti módszerek alkalmazására ahhoz, hogy megismer-
jük e korok történelmét. Eleve kérdésesnek tûnt, hogy alig
200-300 évvel ezelõtti idõszakról a régész ásója valami olyat
tudna felszínre hozni, amirõl nem tudunk, hiszen sokunk
képzeletében ezek az idõszakok ha nem is nagyszüleink, de
valamely nem olyan távoli õsünk életének kora. Az
1960–70-es évektõl kezdõdõen azonban egyre nyilvánva-
lóbbá vált, hogy igen is tud újat mondani a régészet is. Ang-
liában például az ipari forradalom korai építményeinek egy-
re gyorsabban pusztuló vagy végleg eltûnõ emlékei iránt
nõtt meg az érdeklõdés. Ezek mûemléki vagy régészeti ku-
tatása módszereiben nem sokban tér el a korábbi idõszak
vizsgálatától, mégis egészen más történeti kérdésekre képes
választ adni. Az épületrégészetben is egyre inkább nyilván-
valóvá vált, hogy egy épület teljes megértéséhez ugyanúgy
hozzátartozik utolsó egy-két évszázados sorsának bemuta-
tása, mint ahogy a korábbi századok során létrejött részlete-
inek feltárása. Mindezek a folyamatok együttesen azt ered-
ményezték, hogy ma már szinte mindenütt elfogadott tu-
dományterület a középkor utáni idõszakok (postmedieval)
régészete vagy más elnevezéssel élve a történeti korok, illet-
ve a kora újkor, az újkor archeológiája.

Magyarországon ez a folyamat sok tekintetben eltérõen
zajlott le. A magyar középkort követõ török kor emlékei-
nek építészeti-régészeti kutatása nagy hagyományokra te-
kint vissza, a nyugati kultúra számára furcsa török egyházi
vagy világi épületek közvetlenül a visszafoglaló háborúk
után felkeltették az építészek figyelmét. Jóval késõbb
ugyan, de még mindig viszonylag korán kezdték régészeti
módszerekkel kutatni a korszak török anyagi kultúráját. A
török hódoltság magyar emlékeinek vizsgálata csak évtize-
dekkel késõbb, sok esetben csak a közelmúltban indult
meg. Ez alól csupán a falukutatások jelentenek kivételt.
Éppen a magyar faluhálózat török kori pusztulása tette le-
hetõvé, hogy már a második világháború elõtt ilyen korú
települések feltárására sor kerüljön. A mûemléki kutatások
is fontos elemét képezik a folyamatnak, például a 16–17.
századi kastélyok épületrégészeti vizsgálata hozott fontos
eredményeket. Mindezek a kutatási irányzatok azonban
csak az utolsó évtizedben kezdtek összeolvadni, és valójá-
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ban most vagyunk tanúi annak, hogy Magyarországon
komplex kora újkori régészet jön létre, magában foglalva a
török kori régészetet is. Ennek bizonyítéka az is, hogy kü-
lön oktatási ágként megjelent az egyetemi képzésben, va-
lamint az, hogy egyre több doktori disszertáció választja
témaként ennek a kornak a régészeti kutatását. Az sem vé-
letlen, hogy ezek között sok foglalkozik a kora újkori kerá-
mia feldolgozásával. Ez az emlékanyag sokáig a régészet és
a néprajz határmezsgyéjén helyezkedett el, de ma már vilá-
gos, hogy más korokhoz hasonlóan sem képzelhetõ el a
kora újkor régészeti feldolgozása pontos kerámiatanulmá-
nyok és kronológia nélkül. Mindez pedig egyre világosab-
bá teszi, hogy a 16–17., sõt a 18. század történeti kérdései-
nek vizsgálatakor sem lehet már mellõzni a régészeti for-
rásanyagot és az erre épített kutatási eredményeket.

A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA
Kovács Gyöngyi–Tomka Gábor

Az Oszmán Birodalom terjeszkedése nyomán Magyaror-
szág középsõ harmada – közel 150 évre – egy idegen világ
része lett. A hódító katonaság etnikailag elsõsorban a bal-
káni népekbõl kapta utánpótlását, így Magyarországon a
török uralomnak kulturális tekintetben a balkáni – minde-

nekelõtt bosnyák, illetve szerb – formája jelent meg. A tö-
rökök és a törökkel együtt érkezõ különbözõ balkáni cso-
portok Magyarországon kisebb-nagyobb várakban és vá-
rosokban éltek, falvakban csak ritkábban, elsõsorban a
Dél-Dunántúlon telepedtek meg. A magyarországi török
kultúra, építészet, kézmûipar így alapvetõen várakhoz, vá-
rosokhoz kötõdött. (76. kép)

A magyarországi török építészet jellegét a tartomány ki-
emelt katonai funkciója és a tartós itt-tartózkodásra való
törekvés határozta meg. A hódoltság peremén erõs végvári
rendszer épült, a városokban feltûntek a muszlim vallás
épületei. Mind a katonai, mind az egyházi és világi építé-
szet területén kettõsség mutatkozott. A török egyrészt a
már meglévõ magyar várakat, illetve az álló középkori épü-
leteket alakította igényeinek és a követelményeknek meg-
felelõen, másrészt újat alkotott: új erõsségeket, egyházi és
polgári épületeket emelt. A keresztény városalapokon jel-
legzetes muszlim városok születtek, egy-egy nagyobb dzsá-
mi köré városrészek (mahallék) szervezõdtek, fürdõvel,
medreszével (muszlim iskola), imarettel (szegénykonyha),
türbével, csorgókutakkal és egyéb építményekkel.

A régi épületek felhasználásáról, átalakításáról sokszor
csak a régészeti, mûemléki feltárások során napvilágra ke-
rülõ, csekély építészeti részletek vallanak. Ilyen például a
pesti Belvárosi plébániatemplom gótikus szentélyének dél-
keleti falában kialakított mihráb (az imádkozás irányát jel-

76. A török hódoltság kiterjedése 1568-ban
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zõ falifülke), mely a templom török kori életérõl tanúsko-
dik. (77. kép)

A török világ vallási célú új építkezéseire többnyire a 16.
század második felében került sor. Az új dzsámik többsége
négyzet alaprajzú, dobon ülõ félgömb alakú kupolával fe-
dett, egyszerû épület volt, melynek fõhomlokzatához há-
rom boltszakaszos, ugyancsak kupolákkal fedett nyitott
elõcsarnok tartozott. Miután az iszlám vallás elõírásai sze-
rint a hívõk Mekka felé fordulva imádkoznak, a dzsámik
Magyarországon délkeleti irányban tájoltak, délkeleti fa-

77. Mihráb a pesti Belvárosi templomban

78. A siklósi Malkocs bej
dzsámi

79. Részlet a pécsi Jakováli
Hasszán dzsámi belsejérõl
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Musztafa pasa építtette. Ezek az épületek a török fürdõk-
nek igen egyszerû változatát képviselik, téglalap alaprajzú-
ak, fennmaradt, kupolával fedett, négyszög alapú központi
fürdõhelyiségükhöz egykor több kisebb helyiség csatlako-
zott. Több fürdõnek csupán részletei, alapfalai kerültek
elõ az ásatások során, ez mondható el például a hamam tí-
pusú egri Valide szultana és a székesfehérvári Güzeldzse
Rüsztem pasa fürdõrõl, de a pécsi Memi pasa fürdõrõl is.

A sajátos funkciójú, szilárd építésû török épületeket –
még ha nem is voltak alapjaikban újak – általában kiemel-
ten megemlítik a korabeli leírások, tudósítások. Ezek ma
nélkülözhetetlen forrást jelentenek a történeti, a régészeti
és a mûvészettörténeti kutatásokhoz. A leginkább ismert
török leírás Evlia Cselebié, de sokat idézik Henrik Otten-
dorfot is, aki 1663. évi utazása során rajzzal kísérve, számos
adatot jegyzett fel a török várakról, városokról. A két napló
részben egy idõben készült, ami ma érdekes összehasonlí-
tásokra nyújt lehetõséget. Magyarországon a török épüle-
tek kutatása tulajdonképpen Buda 1686. évi visszafoglalá-
sával kezdõdött. A 17. század végén, a 18. század elején
osztrák hadmérnökök számba vették az ország török épü-
leteit is a bécsi Haditanács számára. E felmérések közül ki-
emelkedik Luigi Ferdinando Marsigli, itáliai hadmérnök
1686-ban készített, török nyelvû megjegyzésekkel kísért
budai térképe, mely Buda és a budai vár elsõ török kori to-
pográfiai munkájának tekinthetõ. A 18–19. században a
magyarországi török építmények nagy része elpusztult. A

80. A budai Király-fürdõ

lukban található az imafülke (mihráb), e mellett helyezke-
dett el a szószék (minbar). A minaret az északnyugati olda-
lon levõ bejárattól jobbra, az épület sarkához épült. Ilyen
típusú építmény a jól ismert pécsi Gázi Kászim pasa és Ja-
kováli Hasszán dzsámi, a szigetvári Ali pasa és a siklósi
Malkocs bej dzsámi. (78., 79. kép) Ritkábban fordul elõ a
téglalap alaprajzú, síkfödémû forma, Magyarországon eb-
bõl a típusból kettõt ismer a kutatás, a szigetvári és a gyulai
Szulejmán dzsámit. Míg az elõbbi – L alakú elõcsarnoká-
val, két mihrábjával egyedülálló Magyarországon – ma je-
lentõs idegenforgalmi látványosság, addig az utóbbinak
csak alapfalait tárták fel az 1980-as években. A források
alapján hajdanán nagy számban létezett türbék (sírépítmé-
nyek) közül mára csak kettõ maradt fenn, Gül Babának, a
magyarországi bektási dervisrend fõnökének budai türbéje
és Pécsett az Idrisz Baba türbe. Mindkettõ nyolcszög alap-
rajzú, dob nélküli kupolával fedett kis épület.

A török városképhez hozzátartozó fürdõk nemcsak a
vallási, de a társadalmi életnek is fontos színterei voltak.
A hódoltságban ismert volt mindkét fürdõtípus: a gõz-
(hamam) és a termálfürdõ (ilidzse) is. A termálfürdõk ter-
mészetes hévízforrásokra telepedtek, közülük négy budai –
átalakítva – ma is mûködik. (80. kép) Háromnak – a mai
Császár-fürdõnek (Veli bej ilidzseszi), a Rudas-fürdõnek
(Yesil direkli ilidzseszi) és a Rác-fürdõnek (Debbaghane
vagy Kücsük ilidzseszi) – középkori elõzményei voltak,
míg a Király-fürdõt (Horoz kapi ilidzseszi) Szokollu
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pusztulás mértékét jelzi, hogy Budán a 24 dzsámiból ma
csupán egynek ismertek részletei, a vízivárosi Fõ utcában a
volt kapucinus templom õrzi Tojgun pasa 16. század köze-
pén épült dzsámijának maradványait. A megmaradt, elsõ-
sorban egyházi jellegû épületekre a tudományos világ a 19.
században kezdett figyelni, párhuzamosan a magyar régé-
szet megszületésével. A 19. század mûemléki munkái elõ-
készítették a török épületek 20. század elejétõl meginduló,
igényes feldolgozását.

A magyarországi török épületek régészeti és mûemléki
kutatásában 1945 után új korszak kezdõdött. Ebben kiemel-
kedõ szerepet játszott Gerõ Gyõzõ, aki számos épület és épü-
letmaradvány feltárását vezette. Munkássága nyomán bizo-
nyítottá vált, hogy a magyarországi oszmán-török építészet
elsõdlegesen Bosznia-Hercegovina török építészetével al-
kot szerves egységet. A magyarországi török tartomány ve-
zetõ posztjait betöltõ boszniai származású pasák régi hazá-
juk épületeinek jellemzõit ültették át Magyarországra. A
magyarországi török épületek régészeti kutatásának Gerõ
Gyõzõ nevével fémjelzett korszakát követõen, illetve azzal
párhuzamosan egyéb feltárások is szolgáltattak újdonságo-
kat. Ezek közé sorolhatjuk a már idézett székesfehérvári
Güzeldzse Rusztem pasa fürdõ (Siklósi Gyula), a babócsai
török fürdõ maradványainak (Magyar Kálmán), továbbá a
szolnoki vár területén levõ dzsámi (Kaposvári Gyula) és a
gyulai Szulejmán dzsámi alapjainak feltárását (Gerelyes
Ibolya), valamint az esztergomi városfal 13. századi kapu-
tornyának átépítésével nyert Uzsicseli Hadzsi Ibrahim dzsá-
mi kutatását (Horváth István).

Budán, Pécsett vagy például Vácott a török város lénye-
gében ráépült a középkorira, azaz a várfalakhoz, a kõépüle-
tekhez vagy azokra sövénybõl toldottak további deszkate-
tejû helyiségeket (lakóházakat, boltokat, mûhelyeket, rak-
tárakat). Budán a Kolduskaputól északra, az út két oldalán
álló kis házak egyikében török rézmûves mûhely maradvá-
nyaira bukkantak (Zolnay László). A vidéki törökség be-

rendezkedésérõl részletesebb – és olykor a városival meg-
lepõen egyezõ – kép alakul ki a kisebb várakban dokumen-
tált belsõ építkezésekbõl. Ezek egyrészt az imahely kialakí-
tásának fontosságát mutatják, másrészt nagyon egyszerû
hétköznapi életformáról, általános igénytelenségrõl árul-
kodnak. Mecseknádasdon (Gerõ Gyõzõ) és Válon (Hathá-
zi Gábor) a törökök például elfalazással, alápincézéssel ala-
kították át a középkori templomot részben mecset, rész-
ben kaszárnya céljaira. Bátaszéken (Valter Ilona) is a szen-
télyt használták imahelyként (a szentély délkeleti sarkához
minaretet is építettek), a templom más része pedig – a
több rétegben megfigyelt átégett tapasztás- és deszkanyo-
mok, kályhák és tûzhelymaradványok alapján – lakóhelyül
szolgált. Ezeket látva visszacsengenek Pécs és Vác török
házainak egykorú leírásai: „…falhoz támasztva sövénybõl
épült szoba tûzhellyel, pincével”. Ozorán (Gerelyes Ibolya,
Feld István) a középkori kastély impozáns épületében a
tisztek szállása volt, míg a katonaság a kastély körül telepe-
dett meg, és a régészeti maradványok alapján meglehetõ-
sen puritán viszonyok között élt. Újpalánkon Gaál Attila
nagy felületen, Barcson Kovács Gyöngyi kis kutatószelvé-
nyekben tárt fel paticsfalú épületeket, tégla-alapozású
szemeskályhákat, félig földbe mélyített, egyhelyiséges la-
kókunyhókat, szabadtéri tüzelõ helyeket, egyszerû kemen-
céket, tároló vermeket és szemétgödröket. Mindez az eu-
rópai ember számára nehezen egyeztethetõ az egyházi
épületek – még provinciális körülmények között is meg-
nyilvánuló – monumentalitásával.

TÖRÖK ANYAGI KULTÚRA

A kézmûvességnek, az iparmûvességnek a hódoltság kori
török tárgyai iránti tudományos érdeklõdés viszonylag
késõn jelentkezett hazánkban. A kezdeti idõkben ez a ma-
gángyûjtõktõl szerzett tárgyak, a véletlen úton, valamint

81. Mázas török edények a szolnoki várból
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a gyér számú ásatásból elõkerült leletek összegyûjtését és
leírását jelentette csupán. Az 1945 elõtti idõbõl a magyar-
országi török iparmûvesség emlékeivel összefüggésben
Horváth Henrik, Garády Sándor és Bárányné Oberschall
Magda nevét említjük. A II. világháború utáni évtizedek-
ben kiemelkedõ tevékenységet végzett ifj. Fehér Géza,
õhozzá fûzõdik többek között Pécs, Esztergom, Eger tö-
rök kerámia- és rézedényeinek feldolgozása, a Magyar
Nemzeti Múzeum török kori ötvöstárgyainak vizsgálata,
valamint több balkáni kapcsolat kimutatása. A török kori
kézi korongolt kerámia helyes keltezése és tágabb etnikai
alapjainak behatárolása Gerõ Gyõzõ és G. Sándor Mária
érdeme.

A török uralom terjeszkedésével feltûnõ és elterjedõ
idegen cserépedények között talpas tálakat, kiöntõcsöves
mázas és feketére égetett, fémesen csillogó, szokatlan for-
mavilágú korsókat találunk. A talpas tálak, csészék a hódí-
tók legáltalánosabb étkezõ edényei voltak, így az ásatáso-
kon igen gyakori leletek. (81. kép) A karcolt díszû, ún.
sgraffito díszes tálak balkáni importból származnak. Jó mi-
nõségû mázas török kerámia helyben is készült, errõl árul-
kodik többek között az Esztergom–Szenttamás hegyen
1956-ban feltárt 16. század végi török fazekaskemence,
melynek maradványai között sok félkész áru, rontott és de-
formálódott edények, égetõ háromlábak voltak. A mûhely
ritka arab nyelvû feliratos talpas tálakat is elõállított. A
fenti használati kerámiatárgyak mellett luxusárunak számí-
tott a hódoltságban a török fajansz és a kínai porcelán. (82.
kép) A Magyarországon talált török fajansztárgyak több-
sége Iznikben, kisebb része Kütahyában készült. A tárgyak
a török fajanszmûvességnek csaknem valamennyi stílus-
korszakát képviselik. A magyarországi régészeti lelet-
anyagban elõforduló kínai porcelánok jelentõs része a

Ming-dinasztia korából (1368–1644) való. E távol-keleti
áru elterjedése szélesebb körben Magyarország területén
csak a 17. századtól következett be, bár az írott források
szerint már a 16. században is eljutott ide. Az 1587-ben el-
hunyt budai Ali Cselebi hagyatéki leltárában például egy
„nehéz kínai porcelán tál” és 9 darab kínai porcelánból va-
ló „findzsa” szerepel, ez utóbbi a törökökkel elterjedõ ká-
vézás jellegzetes kelléke volt.

A török korban megjelent Magyarországon egy igen
egyszerû, archaikus agyagáru is. A mázas török kerámiával
együtt talált kézzel formált sütõharangot, valamint kézi
korongolású fazekasárut a kutatás a törökkel érkezõ balká-
ni népek hagyatékának határozta meg. (83. kép) Elsõsor-
ban a Dél-Dunántúl török váraiban bukkan fel, azok közül
is inkább a kisebbekben. E régióban a falvakban és a váro-

82. Izniki fajansz edények

83. Balkáni jellegû kerámia
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sokban is jelentõsebb délszláv elem élt. Egyik temetõjüket
tárta fel Gaál Attila a Dombóvár melletti Békató-pusztán
az 1970-es években.

Míg a magyarországi török és balkáni jellegû kerámia
jelentõs mennyiségben feltehetõen helyi készítmény, ad-
dig a fémmûvesség jellegzetes török ágainak, a rézmûves-
ségnek és az ötvösségnek termékei valószínûleg csak rész-
ben készültek Magyarországon. Több adat szerint török
rézmûvesek és ötvösök is dolgoztak a magyarországi hó-
doltságban, a rézmûveseknek Budán például külön utcájuk
volt a mai Szentháromság utca környékén Kazandzsilar
yolu (’Rézmûvesek utcája’) elnevezéssel. Tevékenységüket
a Kolduskapu elõterében régészeti adatok is bizonyítják.
Ugyanakkor rézedényeket is biztosan hoztak Magyaror-
szágra, a török vámnaplók bejegyzései szerint csupán a
szolnoki kikötõben számos rézedényt vámoltak el a 16.
században. (84. kép) A kereskedelmi árucikkek mellett
egyedi tárgyak is eljutottak Magyarországra, mint például
az a dunapentelei rézkancsó, mely az 1543. évi török tábor
területérõl származik, és pecsételt mesterjegye alapján
1532-ben Isztambulban készült.

A török kerámia- és fémmûvesség a 16–17. században
nem gyakorolt mély hatást a korabeli magyar mesterekre
és tevékenységükre, a réztárgyak közül azonban a lapos sü-
tõedény, a tepsi és a bogrács késõbb a magyar konyhában
is meghonosodott, sõt a 18. századtól nevüket is átvette a
magyar nyelv.

A FALVAK VIRÁGKORA ÉS HANYATLÁSA

A török hatalom magyarországi uralmának megtörése
után az Alföldön, a Duna mentén, a Kisalföld keleti ré-
szén az egykori sûrû településhálózat helyén óriási lakat-
lan vagy alig lakott területek tátongtak. Ez a hihetetlen
mértékû falupusztulás, melynek sebhelyeit a betelepíté-
sek máig sem voltak képesek eltörölni, szinte egyedülálló
lehetõséget nyújt a késõ középkori és török kori falvak ré-
gészeti kutatására. E két korszak falvainak régészeti kuta-
tása szinte elválaszthatatlan egymástól, ezért nem vélet-
len, hogy a két világháború között Európában szinte elsõ-
ként tártak fel a 16. század végéig lakott falvakat. Az al-
földi falvaknál sokkal kevesebb régészeti adattal rendel-
kezünk a Dunántúlról.

A régészet tanúsága szerint a késõ középkor és a török-
kor közti átmenet a falvak többségében drámai következ-
mények nélkül történt meg. Voltak falvak, melyek az or-
szágban felvonuló hadseregek áldozatául estek, de az Al-
föld településhálózata jórészt érintetlenül élte meg a 16.
század közepét. Sõt a régészeti leletek tanúsága szerint
szépen gyarapodott, amihez talán a marhakereskedelem
konjunktúrája teremthette meg az alapot. A házak, me-
lyeknek alaprajzi formája még a késõ középkorban alakult
ki, többnyire három helyiségbõl álltak. Az utca felé esõ, le-
sározott padlójú szobába nyúlt a 16. században már általá-
nosan elterjedt szemeskályha. A középsõ konyhai helyiség-
bõl fûtötték a kályhát és a fõzésre szolgáló tûzhelyet. A ház
falát rendszerint keskeny alapozási árokba és cölöpgöd-
rökbe állított faváz tartotta, melyek közé agyaggal besáro-
zott sövényfal vagy a néprajzból ismert agyagtömbök
(csömpölyeg) kerültek. A bejárati hosszoldal elõtt több íz-
ben faoszlopos tornác volt megfigyelhetõ. A tetõszerkeze-
tet leggyakrabban földbe ásott ágasfákra helyezett vízszin-
tes gerenda (szelemen) tartotta. A házak tartozékai közül a
különféle méretû szegek, az ajtóvasalások, az ajtó- és ab-
lakpipák, az ablakzárók és a reteszek, a lakatok maradvá-
nyai a leggyakoribb leletek. A ház körül kapott helyett a
kezes jószágok tartására épített ól, esetleg istálló. Régésze-
ti módszerekkel jól megfigyelhetõk a mélyen földbe ásott
tárolóvermek. Míg a falvak házai között 30-50 méteres tá-
volságok voltak, a mezõvárosok beépítésére a közeli, egy-
mástól alig pár méterre álló házak voltak a jellemzõek.

Az alföldi és kelet-dunántúli településekre a 15 éves
háború mért súlyos csapást. A pusztulást az ezekben az
években elrejtett kincsleletek nagy száma is bizonyítja. Az
évekig a hadszíntér közelében állomásozó, a termést fel-
élõ és elpusztító seregek elõl nem lehetett a közeli mo-
csaras, erdõs helyekre húzódni, mint a korábbi hadjára-
tok vagy éppen az adószedõk elõl. Nem csoda hát, ha a
megmaradtak egy-egy nagyobb mezõváros vagy a közeli
végvár oltalma alá próbáltak húzódni. Nyilván az állan-
dósuló kettõs adóztatás terhe sem ösztönzött maradásra.
Az elõbb foghíjassá váló, majd ideiglenesen, végül évtize-
dekre pusztán maradó falvak területére a terjeszkedõ
nagy mezõvárosok tették rá a kezüket. Az egykori falvak

84. Török rézedények a szolnoki várból
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pusztuló templomai kedvelt határjelekké váltak, a temp-
lomok körüli temetõket néha egy ideig tovább használ-
ták, elhagyásuk után megjelentek az utólagos betemetke-
zések (pl. kereszteletlen csecsemõk).

A TÖRÖK KORI MAGYAR ANYAGI KULTÚRA

A török kori magyar anyagi kultúra tárgyainak régészeti
lelõhelyei közé nemcsak a hódoltságon kívül esõ városok,
várak, kastélyok és falvak, hanem a hódoltság magyarlakta
falvai és mezõvárosai is hozzászámítandók.

A cserépedények készítésében a 16. század döntõ válto-
zásokat hozott. A késõ középkori technológiát és forma-
kincset fokozatosan felváltották a magyarországi népi fa-
zekasságból ismert eljárások és formák. Az edényfal véko-
nyabbá, az ólommáz használata mind gyakoribbá, a 17.
század közepétõl a legtöbb kerámiafajtán általánossá válik,
azonban rendszerint a fazekak és tálak belsejére, a korsók
és a kancsók felsõ külsõ részére korlátozódik. A korszak
elejétõl terjed el az égetés végén lefojtott, szerves anyag-
ban dús égetõtérben készülõ feketekerámia. A korábbi pél-
dányok díszítetlen, fényezett felületét késõbb függõleges
besimításokkal, rácsmintával díszítették. Csak a korszak
legvégére kezd kialakulni a népi kerámiából ismert (Nád-
udvar), növényi és geometrikus elemekbõl álló díszítés. A
mai Magyarország keleti részén továbbra is jellemzõ ma-
rad a fehérre égetett kerámia, immár a fazekakat is össze-
tett mintájú vörös festéssel. E területen, elsõsorban a 16.
században a dísz- és asztali edények egyik jellegzetes cso-
portja a különbözõ színû mázakkal fedett „metéltmázas
kerámia”. Feltehetõen a 16–17. század fordulójától terjed-
nek el a fõként vörösre égõ cserépbõl készült, ritkábban
barna, gyakrabban fehér, angóbos alapra írókával felvitt
fehér-zöld-vörös-barna díszû, színtelen fazekasmázzal fe-
dett tálak, korsók, kancsók. A fõként stilizált levélkékbõl,
indákból, virágokból és egyszerû geometrikus elemekbõl
álló minták csakúgy, mint a madárábrázolások, túlélték
korszakunkat és a 18–19. századi Közép-Tisza vidéki népi
kerámia alaprétegét alkották. A 17. századtól ritka leletek a
habán (anabaptista) kézmûvesek által készített ónmázas
edények és kályhacsempék.

A 16–17. században a kályhacsempék formái leegysze-
rûsödtek: a kályhaszemeken kívül fõként csak zárt elõlapú
négyzetes csempék, párkány- és oromcsempék készültek.
A tömeges termelés a cserépkályhák szélesebb körû elter-
jedését tette lehetõvé. A csempéken a reneszánsz forma-
kincsében gyökerezõ minták és díszítõelemek jelennek
meg (szirének, delfinek, akantuszlevelek, fogrovatok stb.).
A kályhacsempék fejlõdése az ország más-más táján eltérõ
módon alakult. A Dunántúlról egyelõre kevés emlék kö-
zölt: az egyszerû, szögletesre nyomott szélû, tál alakú
kályhaszemek mellett gyakorinak tûnnek a nyugati elõké-
pekre visszamenõ, allegóriákat és szenteket ábrázoló figu-
rális csempék. A mai ország területén a jobban feldolgo-
zott északkeleti részen, a 16. század második felétõl fõként

növényi ornamentikával díszített csempék válnak jellem-
zõvé. Elõfordulnak különféle huszárábrázolások, melyek a
késõ középkor lovagmotívumának kései megfelelõi. Fõ-
ként a fontosabb királyi várak jellemzõ leletei a kétfejû sa-
sos kályhacsempék. Az Alföld délkeleti részérõl a 16. szá-
zadból ismerünk egy dekoratív, áttört elõlapú kályhacsem-
pe-csoportot, mely a középkori mérmûves kályhacsempék
keletiesnek tûnõ átfogalmazása. Az Alföldön a századfor-
duló pusztítása a tüzelõberendezésekre is kihatott. A 17.
századra visszaszorult, késõbb teljesen eltûnt az alföldi pa-
rasztházakból a cserépkályha, s helyét ismét a kemence
foglalta el.

A kora újkor új szenvedélyeinek elterjedése is nyomon
kísérhetõ a régészeti leletek vizsgálatával. A dohányzás
szokása a 17. században kezd terjedni. A különösen várása-
tások során gyakran elõkerülõ, változatos díszû cseréppi-
pafejek tanúsága szerint elsõsorban a fából készült, szárral
ellátott, török eredetû pipatípusok terjedtek el. (85. kép)
A kávéivás szokása régészetileg csupán a korszak legvégén
igazolható: ekkor is csak a nagyobb központokból bukkan-
nak elõ keletrõl importált csészék (findzsák).

85. Török pipák
a kanizsai várból

A reneszánsz ötvösség kutatásához a régészet elsõsor-
ban kincsleletek közzétételével tud hozzájárulni. A kincs-
leletek jellemzõ tárgyai a reneszánsz ezüstpoharak és
ezüstkanalak, valamint az aprólékos díszû övcsatok, palást-
kapcsok, kontytûk. A viselet változásáról elsõsorban a ko-
rabeli ábrázolások nyújtanak felvilágosítást, s nem ritkák
az épségben megõrzött – fõként fõúri – viseletek sem. A
régészeti szórványanyagban a csizmavasalások és a külön-
féle rézgombok, vas- és rézcsatok a leggyakoribb leletek.
Magyar etnikumhoz köthetõ kora újkori temetõrészletek,
kevés kivétellel, fõként a tovább használt középkori teme-
tõk feltárása során kerültek elõ. A sírokból elsõsorban a fi-
atal lányok fejére helyezett, rézlemezekbõl, drótból, szö-
vetbõl készült díszes pártákat ismerhetünk meg. Kedvezõ
környezeti viszonyok között egyéb viseleti tárgyak is re-
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konstruálható állapotban maradhatnak (sárospataki krip-
ták). A temetkezési szokások, elsõsorban a koporsóhaszná-
lat pontosabb megfigyelését teszik lehetõvé a famaradvá-
nyok és az immár általánosan használt koporsószögek.
Csontgombokból, üveggyöngyökbõl készült rózsafüzérek,
kisméretû feszületek jelentik a kora újkori temetkezések
szegényes mellékleteit.

Bár a kora újkori fegyverek java része fegyvertárakban
és egymást váltó tulajdonosok kezén maradt fenn, a vár-
ásatások és szerencsés egyéb leletek (Kopaszi zátony) je-
lentõs mértékben hozzájárulhatnak a kora újkor fegyver-
zetének megismeréséhez. Leggyakoribb leletek a fõként
vasból, ritkábban ólomból készült golyók, a sulyom (négy-
hegyû vaseszköz a támadók megállítására), a kézi lõfegyve-
rekhez is használható kovakövek, de elõkerülnek kardsze-
relékek, puskák keréklakatos és kovás elsütõszerkezeteinek
töredékei is. Ritkán páncélzatok részei (Eger: morion si-
sak), pikák, harci fokosok és ágyú-, illetve szakállaspuska-
csõtöredékek is napvilágra kerülnek. A helyben készített
ólomgolyók elõállításához nyeles golyóöntõ formákat
használtak.

Az üveggyártás kiszélesedése, az üvegtárgyak olcsóbbá
válása megnyitotta az utat az üvegtermékek szélesebb körû
elterjedése elõtt. Kerek ablakszemek nagy számban immár
nemcsak a jelentõsebb egyházi épületekbõl, hanem kisebb
jelentõségû várak, sõt mezõvárosok lakóépületeibõl is ke-
rülnek elõ. A felsõbb rétegek háztartásaiban a változatos
formájú, hengeres testû és talpas poharak, néha festett, rá-
tett díszítésekkel már nem számítottak ritkaságnak. A jó
minõségû import üvegpoharak mellett mind gyakoribbak
a könnyebben oxidálódó, feltehetõen hazai hutákban ké-
szülõ poharak maradványai. Az ásatások tanúsága szerint
nemcsak poharak, hanem a vastagabb falú, ezért a pusztu-

lásnak jobban ellenálló hengeres és hasábalakú üvegpalac-
kok is mind kedveltebbekké váltak. A csontfeldolgozás
emlékei elsõsorban a faragott késnyelek, a csont fegyverdí-
szek. A gyöngyházberakásos késnyeleket habán kézmûve-
sek termékeinek vélik.

EGY REJTÕZKÖDÕ TELEPÜLÉSTÍPUS. TANYÁK,
SZÁLLÁSOK

A nagyberuházásokat megelõzõ régészeti feltárásokon az
utóbbi évtizedben több, eleddig szinte ismeretlen telepü-
léstípus vizsgálatára nyílt mód. Ilyenek a kora újkori szór-
ványtelepülések is. A régészeti lelõhelyet a felszínen csu-
pán néhány cseréptöredék jelzi, a humusz alatt téglalap
alakú területeket bezáró árkok, cölöplyukak és tûzhelyek
által jelzett egy-egy ház maradványa található, s nagyon
kevés leletanyag. A jelenségek nem értelmezhetõk falvak-
ként, bizonyára kapcsolatban vannak az összeírások és más
források által említett szállásokkal, kertekkel. Valószínû,
hogy a különbözõ eredetû, más-más feladatú szórványtele-
pülések régészeti nyomai hasonlóak egymáshoz. Muhi me-
zõváros mellett, a település magjától csupán pár száz mé-
terre korábbi karámhely felett alakítottak ki árokkal kerí-
tett területeket. Elõkerültek településtõl távolabbi kertek
is, melyeket a forrásokban említett mezei kerteknek, szál-
lásoknak a maradványaként értékelhetünk. E települések
sem voltak önállóak, hanem a távoli falvak, gyakran a me-
zõvárosok bérelt pusztáin jöttek létre, nyilván a nagy tá-
volságok okozta nehézségek miatt. A kora újkori szórvány-
települések szerkezetének, kiterjedésének jobb megisme-
rése segítheti, hogy felvázoljuk a magyar tanyarendszer ki-
alakulását is.


