
REGESZET 

SZÉKELY zoLTAN KORA KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSEK 
A SZÉKELYFÖLDÖN 
(XI-XIV. SZAZAD) 

A koraközépkori köznépi telepü
lések, a falusi lakosság életének a 
megismerése a román történetírás 
egyik legégetőbb kérdése. A történe
ti források erre vonatkozólag nagyon 
kevés, vagy egyáltalán semmiféle ada
tot nem szolgáltatnak. Erdély délke
leti részében, a Székelyföldön, a 
fennmaradt oklevelek mind későbbi 
időből származnak, s így e terület 
korai településeire vonatkozólag fel
világosítást nem is adhatnak.1 A 
XIII. század elejéről ismeretesek az 
első okleveles adataink. Egy 1211-
ből származó, a Barcaság határleírását 
tartalmazó okirat említi Nagyajtát és 
Miklósvárt,2 egy másik 1224-ből pe
dig Barótot.3 Az 1332—33-as évekről 
szóló pápai tizedjegyzék a XIV. szá
zad első felében létező egyházközsé
geket sorolja fel. Ezek nagy száma 
azt mutatja, hogy a Székelyföld eb
ben az időben már eléggé sűrűn la
kott volt. A települések nagy száma 
joggal késztet arra a feltevésre, hogy 
ezek jó része már a tatárjárás előtt 
meg volt. Keletkezésük ideje, vala
mint fejlődésük története, különö
sen, ami a XI—XII. századokat ille
ti, teljesen ismeretlen. A már feltárt 
XI—XII. századi köznépi temetők, 
mint a zabolai és petőfalvi, nyilván
valóvá tették, hogy ezekben a száza
dokban már itt települések, falvak 
léteztek. 

Az írott források hiányában a ko
ra középkori települések helyét, ko
rát a helynévkutatás, valamint a nyel
vészeti adatok alapján próbálták meg
állapítani.4 Ezen a téren úttörő mun
kát végzett Orbán Balázs,5 Három
szék megyében pedig Bogáts Dénes6 

és Erőss József.7 A helynévkutatás, 
a nyelvészet azonban a kérdést ki
elégítő módon nem tudta megoldani. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy ezek mellett 
más tudományágakat is be kell vonni, 
s megbízható adatokat csak a régésze
ti feltárásoktól várhatunk. 

A fentiek indították a Sepsiszent
györgyi Múzeum vezetőségét arra, 
hogy többek között munkatervébe 
iktassa a Székelyföld kora középko
rának a tanulmányozását is. Az utób
bi két évtized folymán végzett régé
szeti terepjárások, valamint rendsze
res településásatások révén az Olt, va
lamint a Küküllő völgyében sikerült 
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1. ábra. A XI-XIV. századi települések 
lelőhelyei. 

a VI—X. század közötti időszakban 
itt élt népesség településrendjére vo
natkozólag fontos adatokat szerez
ni.8 Ezek nagyban hozzájárultak ah
hoz, hogy a tőlük elütő XI-XIV. 
századi települések jellegét, valamint 
ezek anyagi műveltségének az emlé
keit nagy vonalakban meg lehetett 
határozni. Mivel mindössze alig né
hány éve indultak meg ezek a kuta
tások, kellőképpen nem tudjuk szem
léltetni e korszak népességének a 
településrendjét. Az eddig elért ered
mények azonban lehetővé teszik a 
kora középkori köznépe mindennapi 
életének a megismerését. 

A kora középkori falvak, akárcsak 
a VI—X. századi települések, a ma is 
meglevő folyók, patakok völgyeiben, 
ezek partján, az árterületek szélein 
keletkeztek. Alig létezik falu, mely
nek a határában, vagy magában a falu 
területén legalább egy-két elpusztult 
kora vagy késő középkori település 
ne volna. E települések kunyhóinak 
a maradványait a szántás alkalmával 
az eke széthordta, nyomukat a fris
sen szántott földön egy-egy csontok
kal, cserepekkel kevert fekete vagy 

szürkés hamus folt őrzi. Szerencsé
sebb helyzet az, mikor az elpusztult 
települést az erdő vagy a legelő vette 
birtokába. Ebben az esetben a fel
színen épült kora középkori kunyhók 
maradványai jobban megőrződtek. 

Csak néhány helyen végeztünk — 
elég kis méretű — kutatást, ezért a te
lepülések megszervezéséről nem so
kat tudunk. Eddigi megfigyeléseink 
alapján azt állapítottuk meg, hogy 
ezek elég szétszórtan voltak. Sokkal 
jobban ismerjük azonban a házak 
alakját és belső beosztását. Az ezek
ben talált kormeghatározó emlék
anyag alapján megkíséreljük az eddig 
feltárt lakóházak használatának az 
idejét évszázadokra meghatározni. Az 
alábbiakban ismertetjük az Olt, vala
mint a Küküllő völgyében eddig vég
zett ásatások eredményeit (1. kép). 

1. Sepsiszentgyörgy (Kovászna 
megye) 

1912-ben Sepsiszentgyörgyön is 
megkezdődött a Brassót és Székely-
kocsárdot összekötő vasútvonal épí
tése, mely a városon kívül, az Olt bal 
partján levő teraszon húzódik. László 
Ferenc, a múzeum akkori igazgató-
őre, a vasútépítő munkálatokkal pár
huzamosan leletmentő ásatást vég
zett.9 A várostól északra a Bedeházi 
malom melletti magaslat átvágásánál 
edény cserepeket, csontokat és szenet 
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tartalmazó 38 gödör került elő. A 
bennük talált emlékanyag alapján 
ezek különböző korokban: újkőkor, 
bronzkor, késő vaskor, valamint a ko
ra középkorba tartoznak. A gödrök 
egy részének a XII., esetleg a XI. szá
zad második felében való tartozását 
igazolja a talált cserépbogáncsokon 
kívül (I. tábla 4—7) két sarkantyú is, 
ezek ugyanis korai típust képvisel
nek. A fenékbélyeges hullámvonallal, 
valamint benyomással díszített edé
nyek a település életét egészen a 
XIV. századig tolják ki.10 Az 1949-
ben végzett ásatások eredményei is 
ezt a megállapítást igazolták. Ami a 
lakások formáját illeti, László ása
tásai ezt a kérdést nem tisztázták. 
Horedt megállapítása szerint a XII. 
századi lakás földbemélyített, kerek 
tűzhellyel ellátott putri volt. A ké
sőbbi pedig a föld felszínén épült, 
négyszögletű alaprajzú, melynél az 
alapzatban a falakat mész nélkül a 
folyóból kiszedett kövekből rakták 
össze. 

A város területén kora és késő 
középkori építkezések maradványai 
kerültek elő még a református vár
templom dombján, ezek földalatti 
üregek voltak, továbbiak a volt piac
téren és a Daczó utcában léteztek. 
A piactéren feltárt kunyhók alakja 
négyszögű volt, a középen elhelye
zett 1,20 m átmérőjű tűzhellyel. A 
Daczó utcában egy köralakú edény
égető kemence maradványai is elő
kerültek. A város központjában vég
zett földmunkálatok most is állan
dóan hoznak felszínre késő középko
ri házmaradványokat. Kronológiailag 
ezek különböző századokba tartoz
nak. 

Killyén falu az új közigazgatási 
rendezés folyamán, Sepsiszentgyörgy 
lakónegyedévé vált. A falu unitárius 
temploma egy XII. századi temetőre 
épült a XIII. században.10a A temp
lomot és a temetőt használó népes
ség települése a templomtól kb. 500 
m-re került elő az Olt magas teraszán. 
Az egyik hossznégyszög alakú házban 
(9. kép), a tűzhely körül a következő 
tárgyak voltak: hullámvonalas és be
nyomott díszítésű bögre, orsónehe
zék és cserépbográcstöredékek (11.1, 
3, H.a. képek), vaskengyel, zabla, 
lándzsa, kulcs, kés és több más vas
tárgy, valamint megolvadt vasrögök 
(9.a. 1—4. kép). Valószínű, hogy itt 
kovácsműhely volt. A közelben egy 
IV. századi lakóház mellett cserép
bográcstöredékekkel együtt talált ta
rajos sarkantyú (10.7. kép) a telepü
lést a XIII. századra datálja, s jelzi, 
hogy a cserépbográcsot még ebben a 
században is használták. Az Epreste
tőn lovassírból kiásott kétélű vaskard 
helyes datálása a X—XI. század.Ю.Ь.. 

2. ábra. A csíkszentkirályi XII-XIII. szá
zadi ház alaprajza. 

2. Csíkszentkirály (Hargita megye) 
1954 nyarán az Olt bal partján le

vő téglagyár területén végzett ásatás 
alkalmával a kora és késő vaskori te 
lepülésre ráépített kora és késő kö
zépkori házak maradványai kerültek 
elő. Ezek közül két téglalapalakú, a 
sarkokon egy-egy cölöppel ellátott 
3,5 x 2,10 m méretű, északnyugat-
délkeleti hossztengelyű, földbemélyí
tett ház (2. kép) került elő. Kora a 
bennük talált emlékanyag — sar
kantyúk, II. Isacius Angelos (1185-
1195) pénze, valamint a kerámia, cse
répbográcstöredékek — alapján a 
XII., esetleg a XIII. század első felére 
tehető. A középkori településen az 
élet a XVII. század elejéig kimutat
ható volt.11 

3. Csernáton (Kovászna megye) 
Csernáton község a Feketeügybe 

ömlő Csernáton patakának a völgyé
ben fekszik. A patak mindkét magas 
teraszos partján a különböző korú 
települések maradványai azt mutat
ják, hogy a völgy a történelem fo
lyamán állandóan lakott volt. A kora

középkori település elpusztult kuny
hói a falu közepén kerültek elő.12 

Ezen a részen a völgy egy kissé ki
szélesedik, s a patak kanyarjában 
épültek a Damokosok udvarházai. 
Három udvarház a patak közelében, 
a negyedik 300 méterre tőlük egy 
magaslaton épült. A három alsó kú
ria, s a magasabban fekvő között hú
zódik a község fő útja. Kelet felől egy 
kis ér zárja le az egykori települést. 

Csernáton patakának partján le
vő első udvarház, mely Domokos 
Gyuláé volt, ma múzeum. Ennek ud
varán, valamint a mellette levő, a 
Haszmann Pál tulajdonában levő, 
szintén Damokos udvarház kertjében 
ásatást végeztünk. Ugyancsak átku
tattuk az út túlsó oldalán levő, Da
mokos Mihály egykori kúriájához tar
tozó kert területét is. Az udvarház, 
valamint a kert egy része jelenleg Fü
löp Károly tulajdona. A kert többi 
részét, mint községi földet, a népta
nács a helyi termelő szövetkezet tag
sága között osztotta ki. A Fülöp Ká
roly kertjével határos részt Konnáth 
Zoltán kapta. A kertnek az útra né
ző oldalán házak épültek. 

Az ásatások folyamán a múzeum 
előtti úton, az udvaron, valamint a 
vele szomszédos Haszmann Pál kert-
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3. ábra. A csernátoni XI-ХП. századi ház 
alaprajza. 

jében a VIII—IX. századba tartozó 
földbemélyített, egyik sarokban bol
tozatos kőtűzhellyel ellátott kuny
hók maradványai kerültek elő. Ezek 
fölött találtuk a későbbi kora kö
zépkori település maradványait. Az 
állandó szántás a kunyhókat takaró 
földet lehordta és így ezek eléggé a 
felszínen voltak. A házak alaprajza 
négyzetes formájú volt, méretük 
2,5x2,5 m, vagy 3x3 m. A köralakú 
tapasztott felületű tűzhely többnyire 
a középen, vagy az egyik sarokban 
volt. (3. kép) Az egyik kunyhó tűz
helyének a tapasztását megújították. 
Ezeket a kunyhókat a bennük talált 
korongon készült edénytöredékek, a 
párhuzamos, valamint hullámvonallal 
díszített bögrék és cserépüstök (I. 
tábla 5—8., 12.) rombikus nyílhe
gyek (III. tábla 7—8), sarkantyúk a 
második évezred elejére, a XI. szá
zad második felére, a XII. századra 
datálják. A XI. század második fe

lére való keltezés lehetőségét alátá
masztja még egy bizánci bronz érem
lelet is, mely az ásatás területétől kö
rülbelül 100 méterre Bokor András 
kertjében, 1950-ben, egy lapos kő 
alól került elő. Az éremleletből a kö
vetkező érmeket lehetett megsze
rezni: 
1. Nummus (a IV. század második 

feléből, az V. század elejéről) 
2. Egy meghatározhatatlan bizánci 

bronz érem 
3. II. Justinus (576-577), semifollis 
4. I. Johannus Zimisces (969-975), 

bronz érem 
5. I. Johannus Zimisces — II. Basi-

lius (969-989), 2 db, bronzérem 
6. IX. Constantinus bronz pénze 

(1042-1055) 
7. Egy meghatározhatatlan, valószí

nű szintén IX. Constantinus réz
pénze. 
A pénzlelet megtalálójának közlé

se alapján nem valószínű, hogy az ér
mek között későbbi is lett volna (II. 
tábla, 7-9). 

Az érmek lelőhelyétől 100 méter
re húzott árokban egy elégett VIII— 

X. századi boltozatos kőtűzhelyes 
földbemélyített kunyhóra ráépítettek 
egy másik, ugyancsak földbemélyí
tett kunyhót (4 -5 . kép). Ennek a 
kunyhónak az északnyugati és délke
leti sarkában egy-egy kövekkel körül
vett, a széleken magasan feltapasz
tott, valószínű boltozatos tűzhely 
volt. Az északnyugat—délkeleti 
hossztengelyű 5x4,20 m méretű 
kunyhó kerámiai anyaga a köralakú 
tapasztott felületű tűzhellyel ellátott 
kunyhók emlékanyagától különbö
zik. Hiányzik a cserépbogrács és az 
edények készítése, díszítése fejlet
tebb technikára mutat (11 л. kép). 
Ezt a kunyhót a kerámia alapján ké
sőbbre, a X. század második felére, a 
XI. század kezdetére tettük (I. táb
la, 9—10). E keltezés helyességét bi
zonyítja néhány import edény töre
dék is, mely Zimnicea koraközépko
ri településéről ismeretes (I. tábla 
11-12). 

A fenti kunyhótól 100 méterre 
két felszínen épült lakás maradvá
nyait tártuk fel. Ezek szerkezetének 
a megállapítása elég sok gondot oko
zott. 

Az egyik ház téglalap alakú volt: 
hosszát és szélességét az alapozás
nak ásott árkok előkerülése után 
tudtuk csak megállapítani. Az ala
pozás árka 70 cm széles, 20—25 cm 
mély volt, s ezt agyaggal ledöngölték. 
A ház leégése után az agyag szuvattá 
égett át. Az egykori agyaggal borí
tott padlószint 50 cm mélységben 
került elő. A lakóházat egy kőala-
pozású fal kettőbe osztotta. A ház 
északi helyiségének a nyugati sarká
ban volt a patkó alakú tapasztott tűz
hely. Méretei: lxl m. A megmaradt 
20—30 cm magas tapasztott szélek, 
valamint a tűzhelyet borító 20 cm 
vastag szuvatréteg azt mutatja, hogy 
boltozatos tűzhely volt. Az alapozási 
falak alatt talált gödrök egy előbbi 
(VIII—X. század) korszakba tartoz
nak. A lakóház méretei: 6x4 m 
(6-7. kép). 

A másik ház is hasonló módon 
készült s a tűzhely is ugyanolyan fel
építésű volt. Ennek a háznak az alap
rajza négyszögletű volt, 4x4 m. 

Mindkét ház tűzhelye körül sok 
edény töredék (II. tábla 2—6), vas
munkaeszköz, sarkantyúk, nyílhe
gyek (III. tábla, 1 -A, 6, 9-11) kerül
tek elő. A kétrészes lakóház döngölt 
padlójának az átvágásakor egy XIV. 
századba tartozó jetont találtunk. 
Ugyancsak erről a részről került elő 
Nagy Lajos király (1342-1385) 
ezüst érme is12-a- (II. tábla, 1 0 -
11). 

4. Angyalos (Kovászna megye) 
A falu északi részén, a Bükkös

patak völgyében levő dombot 
„Templom nyír oldala" néven isme-
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4. ábra. A csemátoni VIII-X. századi és az 
erre ráépített XII-XIII. századi ház alap
rajza. 

rik. Ezen a helyen a földbemélyí
tett VII—VIII. századi kunyhók ke
rültek elő. Kora középkori, XI—XII. 
századi rátelepülésre mutat a domb 
nyugati oldalán talált kora középko
ri edénytöredékek s egy rombikus 
vasnyílhegy.13 (III. t. 7.). 

5. Réty (Kovászna megye) 
A falu nyugati részén a Fekete

ügy jobb partján XI-XII. századba 
tartozó kerámia került elő.14 

6. Székely keresztúr (Hargita me
gye) 

A város közepén az új mozi ala
pozásának az ásásakor koraközép
korba tartozó település kunyhóinak 
maradványai, földbevájt kemencék 
kerültek elő. A kunyhókban talált 
emlékanyag alapján a település kez
dete a XII-XIII. századra tehető.15 

5. ábra. A csemátoni XII XIII. századi 
ház gödrének a metszete. 

7. Nagymedesér (Hargita megye) 
A falu a Nyikónak egy mellék 

völgyében fekszik.16 A völgy alján 
egy kis patak folyik. A falu nyugati 
részén a patak teraszos jobb part
ján egy koraközépkori település ma
radványai kerültek elő. A földbe-
mélyített kunyhók közül csak kettő
nek sikerült a körvonalait megállapí
tani, ugyanis az idők folyamán a rá-
építkezések a települést sorozatosan 
megbolygatták. Az egyik kunyhó, 
melyet középen egy újkori gödör 
vágott kettőbe, 2,2x2,20 méteres 
volt (8. kép). A kunyhó délnyugati 
sarkában volt a 70x70 cm méretű 
kerek tapasztott tűzhely. A tűzhely
be beépítettek egy kerek lapos követ, 
s az alját cserépedény töredékkel 
rakták ki. A kunyhó emlékanyaga 
hullám, valamint párhuzamos vona
lakkal díszített edények és cserép
bogrács töredékeiből (I. tábla 1—3, 
6) s egy töredékesen megmaradt sar
kantyúból állott (III. tábla 5). Ezen a 
helyen az út levágásakor egy ép bög
rét is találtak (II. tábla, 1). 

A település egy későbbi időszaká
ra utal egy kövekből összerakott tűz-
helyű kunyhó, melyből XIII XIV. 
századi kerámia került elő. 

8. Torja (Kovászna megye) 
A község területén, a Torja patak 

bal partján levő magaslaton, Falu
hely nevezetű részen egy besenyő 
(11-2. 3. kép) a jobb partján, az 
Apor kúria kertjében, egy XII-XIII. 
századi magyar település házmarad
ványai kerültek elő.16 a-

A kora középkor gazdasági és kul
turális fejlődését a települések lakó
házai mellett az egyházi építkezések 
is mutatják. A korai kőtemplomok 
közül a kilyéni templomban vég
zett rendszeres kutatás eredményezte 
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azt a megállapítást, hogy Délkelet 
Erdélyben a legkorábbi félkörös 
apszisú román stílusú templomok a 
XII. század második- vagy a XIII. szá
zad első felében épültek. Ezt a tényt 
igazolják a kézdikővári határban fel
tárt templom maradványai, valamint 
a rétyi félköríves apszisú temploma. 
Az utóbbinak a megásását a templom 
1988. évi belső javítási munkálatai 
tették lehetővé. 

Kézdikővár határában, a községtől 
délre egy lapos fennsíkot keleten a 
„Céklás pataka", délen a „Faluhely 
pataka" vesz közre. Ezt a határ
részt a község lakói „Faluhely" né
ven ismerik, szántóterület (12—13.1. 
kép). Orbán Balázs az első, aki em
líti, mint a falu első települését, va
lamint a templomot is.17 Az egyko
ri település és templom maradvá
nyai a szántással a föld alá kerültek, 

6. ábra. A csernátoni XUI-XIV. századi 
ház alaprajza. 

s csak a homokkal és kaviccsal ke
vert földfelület árulta el a templom 
helyét. A feltárt romok egy félkör
íves apszisú, egyhajós román stílusú 
templom maradványai voltak. A 
templomhajó falai egyes helyeken 
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СЭ кб 

7. ábra. A csernátoni XIII-XIV. századi 
ház alaprajzának a metszete. 

40—60 cm magasságban (13. kép 2 -
3), az apszisnál a sárga homokos alap
szín rétegben csak a fal legalsó kövei 
maradtak meg (13. 4. kép). A temp
lomhajót az apszistól egy 80 cm vas
tag fal választotta el. Az apszisba a 
bejárat középen volt, a templom 
falának a vastagsága 1,30 m. A temp
lom méretei: kívülről mérve a hossza 
12 m, a szélessége 7 m. Belülről mér
ve a hajó hossza 6 m, az apszisé 3 m 
(13.a. 1 .kép). Az apszisban és a hajó
ban barna, sárga és vörös festésű 
malterdarabok voltak. A legtöbb vilá
gos színű darab az apszis észak-keleti 
sarkában, a diadalív mellett, a sötét 
színek a hajóban kerültek elő. A fes
tett malterdarabok a templom belse
jének a festésére szolgáltatnak ada
tot. A díszítés párhuzamos vonalak
ból áll, figurális díszek nem kerül
tek elő. 

Sírok a templom dél-nyugati sar
kában, valamint a templom környé
kének déli részén kerültek elő. Ezek 
nagy része bolygatott volt, egyesek
ben csak koponyák kerültek elő. 
Eredeti helyzetükben maradtak a kö
vetkező sírok: 1. sz. sír. M - 32 cm 
EK-DNY. Hátonfekvő csontváz, a 
karok a test mellett. Gyermek csont
váza. Melléklet nélkül. 2. sz. sír. Két 
koponya 28 cm mélységben. 3. sz. 
sír. M = 60 cm. ÉK-DNY. Hátonfek
vő férfi csontváz, a karok a test mel
lett. Melléklet nélkül. 4. sz. sír. 
M = 84 cm. K-NY hátonfekvő fel
nőtt váza, a karok a test mellett. A 
templom déli fala mellett több elpor
ladt csecsemő csontváza volt. 

A román stílusban épült temp
lom korábbi, mint a kilyéni, mely
nek nyújtott félkörös apszisa volt.1 8 

Építését a XII. század második felé
re tehetjük, amit a templom formá
ján kívül bizonyítanak a koporsó 

nélküli sírok is. A templom elhagyása 
már a XIII. században történhetett, 
ezt bizonyítja a sírokon kívül az a 
tény is, hogy a templomot se nem 
bővítették, se nem alakították át. A 
falak festése sem mond ellen a korai 
datálásnak, mivel a falusi templomo
kat már a XIII. századtól kezdve fes
tik.19 

A település lakóházai nem kerül
tek elő. A hagyomány szerint, a la
kosok a falut a vízhiány miatt hagy
ták el, s telepedtek át a szomszédos 
völgybe, ahol Kővárt (Peselnek) ala
pították. Megjegyzendő, hogy a 
templomtól délre egy bővizű forrás 
van, amelyből a Faluhely pataka 
ered. A lakott településnek elhagyá
sát más körülmények is kényszerít-
hették. 

Peselnek—Kézdikővárnak a ^Falu
helye" nevű helyen megtalált legré
gibb temploma azt mutatja, hogy ez 
egyik Kovászna megye legrégibb ko
ra középkori településeinek. 

A rétyi templom a falu északi ré
szén emelkedő „Dobolyka" nevű 
dombon épült. Ezen a helyen, már 
az őskorban az erősdi műveltség hor
dozói megtelepedtek. Ez alkalom
mal nem a feltárás folyamatát mu
tatjuk be, hanem a templom belse
jében történt kutatás eredményeit 
összegezzük. 

A templom formája román kori 
hosszhajós templom (15. 1. kép), 
mely ráépült egy XI —XII. századi 
temetőre. Ezt bizonyítja — mint a 
kilyéni templomnál is — egy kopor
só nélküli temetkezés, melyre ráépí
tették a templom apszisát. A sírt az 
apszis fala derékban metszi, a sír 
gödrét egész a sziklástalajig ásták le. 
(15. kép) 

A román kori templom szentélyét 
a hajótól elválasztó fal maradványai 
előkerültek a diadalív északkeleti lá
bazatánál (15. 2. kép). Az eredeti 
románkori templom nyugati 90 cm 
vastag falát a XVIII. században épült 

8. ábra. A negymedeséri kora középkori 
kunyhó alaprajza. 
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9. ábra. A kilyei XII-XHI. századi ház 
alaprajza 1. a) Tűzhely, b) Edénytöredé
kek, c) Orsógomb, d) Kő, e) Karónyom. 
1. Alluviális homok, 2. Sárga agyag, 3. 
XIV. századi gödör szürke színű törmelé
ke, 4. Sötétbarna földréteg (IV. század), 
5. Fekete termőföld, 6. A XIII. századi 
lakóház törmeléke. 

kripta mögött találtuk meg. A krip
tában egy fakoporsó volt, melynek 
fedelén fehér fejes szegekkel az el
temetett neve volt kiverve: Rétyi 
Székelly Dávid. A koporsóban, 
melyet már megbolygattak, egy 50— 
60 év közötti férfi váza volt, mellék
let nélkül. 

A templom alapfalait mészkőszik
lára, mésszel összerakott kövekből 
készítették, s a felmenő falakat is 
kőből rakták. A templom belsejé
ben a sziklát lépcsőzetesen mélyí
tették s az egész belső tér koporsó 
darabokkal és csontokkal kevert ho
mokos réteggel volt feltöltve. A hajó 
középen a szentély bejáratáig vászon
nal bevont, deszkából készült fülkés 
temetkezések voltak. Az egyik ko
porsón fehér porcelánfejű szeggel ki
verve az évszám, 1758 állott. 

Az Úrasztalán levő márványtábla 
felirata szerint, a templom megnyúj
tása a XVI. században történt. A 

9. a. ábra. Leletek Kilyén: 1-4., Sepsi-
szentgyörgy-B edeházán: 5. 

templomhajó megnyújtását Orbán 
Balázs 1857-re teszi.20 Ez valószínű 
egy késői újabb renoválást jelent. A 
román kori templom méretei az ere
deti falmaradványok alapján a követ
kezők: a hajó hossza 11,5 m, széles
sége 7,80 m, az apszis átmérője 4,65 
m, a bejárat szélessége 4,55 m. Az 
apszis északi oldalán előkerült a sek
restye 0,90 cm vastag falai is. Mére
tei: kívülről mérve 5 x 4 m. 

A templom többszöri kijavítási és 
meghosszabbítási munkálatai folya
mán a szentély román kori félköríves 
formáját megőrizték s nem alakítot
ták át gótikus formára, mint a kilyéni 
templomnál, s a hajó a barokk ha
tást mutatja. A templom román kori 
alaprajza, valamint az apszis fala alat
ti temetkezés azt mutatja, hogy az 
építési korát a XII. század végére, de 
inkább a XIII. század első felére te
hetjük. 

Ikafalva határában lebontott egy
hajós, egyenes szentélyzáródású 
templom is román kori (15. 3. kép). 
Orbán Balázs szerint a templomnak 
csak az egyik része XIII. századi, a 
másik része a XV. században épült. 
A templomhajót román korinak, a 
szentélyt gótikusnak tartja.21 Az 
újabb kutatások szerint a román kor
ban az egyenes szentélyzáródású 
templom, melynek építése a ciszteri-
ta rendhez kötődik, párhuzamosan 
megy a falusi építészetben a bencé
sek félköríves szentélyzáródású temp-
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10. ábra. Leletek Kilyén: 1-7. 

lomaival.22 E szerint a szentély is 
tartozhatott a román korba. Egyenes 
szentélyzáródású templom romjai 
kerültek elő a Kishaszon völgyében, 
s ez alátámasztja azt a megállapítást, 
hogy a XII—XIII. században ezen a 
vidéken is a román kori templom tí
pusa nem volt ismeretlen.23 

Szentivánlaborfalván az Apor-Set-
hal kúria kertjében, mely a falu kö
zepén egy magaslaton fekszik, építke
zési munkálatok alkalmával egy 
templom alapvonalai kerültek elő. A 
templomtípust nem lehetett megálla
pítani, mivel odaérkezésünkkor be
tonnal már leöntötték a kiásott ro
mokat. A templomról feljegyzés 
nincs, Orbán Balázs, s a falu lakói 
sem tudtak róla. Valószínű, hogy a 
falu első, román kori templomának 
a maradványai kerültek elő. 

Árkos faluba betérő úttal szem
ben, a Kőröspatakra vezető út jobb 
oldalán levő dombos rész pince
hely—Szentegyházdomb" néven 
ismeretes (17. 1. kép). Ezen a helyen 
az 1958-as évben végzett ásatás egy 
kőfallal körülkerített félköríves szen
télyű egyhajós templom romjait hoz
ta felszínre (17. 2—3. kép). Az északi 
részen levő sekrestye két helyiségből 
állott. A templom falait támpillérek
kel erősítették meg. A templom mé
retei kívülről mérve: hossza 28 m. 

szélessége 9,5 m. Belülről mérve a 
hajó hossza 18 m, a félköríves szen
télye 8,5 m (16. kép). 

Orbán Balázs szerint a templomot 
három falu: Árkos, Kőröspatak és Be-
deháza hívei építették. Ez utóbbi el
pusztult falu határát a XVII. század
ban osztották szét Sepsiszentgyörgy 
és Árkos között.24 

A hosszhajós, félköríves szentély
záródású, támpillérekkel megerősí
tett templom későbbi, mint a kilyéni 
vagy a retyi román kori templomok. 
Időrendi besorolására az ásatás a 

templom alaprajzának a megállapí
tásán kívül más adatot nem szolgál
tatott. Ebben a megjelenési formájá
ban a román kori hosszhajós templo
mok egyszerű, késői típusához áll 
közel, de nincs kizárva a gótikus épít
kezés lehetősége sem. Építésének a 
korát a XIV. század elejére lehet ten
ni, egy korábbi datálása a XIII. szá
zad végére nem valószínű. 

Erdély délkeleti részének kora kö
zépkori egyházi építkezéseiről Orbán 
Balázson kívül K. Sebestyén József25 

s Balogh Jolán írnak. Az általuk fel
sorolt műemlékeken kívül, az ásatá
sok révén újabb adatok kerülnek fel
színre, s ezek bizonyítják, hogy a 
nyugati műveltség kisugárzása ezt a 
vidéket is elég hamar eléri. 

A fennebb ismertetett telepfeltá
rások, a zabolai és a petőfalvi teme
tők előkerülése óta már azt a nyilván
valóvá vált tényt támasztották alá, 
hogy a Székelyföldön a XI. és XII. 
század folyamán a korahűbér kortól 
elütő anyagi műveltség emlékei je
lentkeznek. 

A korahűbér korban (VI—X. szá
zad) az itt lakó népesség faluközös
ségekben lakott. A lakóház alakja 
földbemélyített négyszögletű kuny
hó volt. Ennek egyik sarkában min
dig boltozatos kőtűzhely állott. Az 
Olt völgyében Kézdipolyánban (Ko-
vászna megye) egy ilyen 14 kunyhó
ból álló VI—VII. századi, valamint 
erre a VIII—X. század közötti idő
ben rátelepedett 16 kunyhót szám
láló falut tártunk fel.26 A Nagykü-
küllő völgyében Fiátfalván a VII— 
VIII. századi falu népesebb volt, 

11. ábra. Leletek Kilyén: 1. 
ján: 2., 5. 

3-4., Tor-
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11. a. ábra. Leletek Csemetén. 

11. b. ábra. Leletek Kilyén. 

44 kunyhóból állott.27 A többi fel
tárt település kunyhóinak a száma 
16 és 20 között váltakozott. A kuny
hókban talált munkaeszközök a la
kosság foglalkozására: halászat, va

dászat, földművelés, állattenyésztés, 
szövés-fonás, edény készítés, fémek 
feldolgozása, stb. vetnek fényt. 

Hogy az ilyen boltozatos kőtűz-
hellyel ellátott földbemélyített kuny-
hós települések ezen a vidéken mi
kor szűnnek meg, erre feleletet adni 
nagyon nehéz. Eddig egyetlen elfo
gadható kiindulópontot a csernátoni 
ásatások alkalmával találtunk. Cser-
nátonban a kora hűbérkori telepü
lés kunyhói (VIII—X. század) mind 
tűzvész által pusztultak el. Elpusz
tulásuk ellenséges támadással is kap
csolatba hozható. A településen talált 
bizánci éremlelet utolsó érme (II. 
tábla 9) mint „terminus postquem" 
a település elpusztulásának az idő
pontját is jelezheti. Ez az időpont, az 
éremlelet tanúsága szerint, a XI. 
század közepe. Közvetlenül a VIII— 
X. századi település fölött találjuk a 
cserépüstök darabjait tartalmazó la
kószintet, mely a Kárpát-medencé
ben mindenütt általában a XI—XII. 
századi településekre jellemző.28 A 
XI. század második felének, mint 
megjelenésük időpontjának az elfo
gadását megerősíti a szászfehéregyhá
zi Kálmán király pénzével datált te
mető is.29 Ez, valamint a többi köz
népi nyílt temető is Erdély délkeleti 
részében30 korai települések létezé
sét bizonyítják. Zabolán a temetőhöz 
tartozó település még eddig nem ke
rült elő. Csernátonban pedig a korai 
temető nem ismeretes. Mindegyik 
azonban, a temető és a település is, 
fontos adatokat szolgáltatnak a kora 
középkori falvak kialakulása történe
tének ismeretéhez. 

12. ábra. Kézdikővár: a „Faluhely", a 
XII. századi templom és temető. 

Kézdikővár ( Feselnek ) 
faluhelye 

^ Bolygatatlan sír 
Bolygatott sír 

" Patak 
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13. ábra. Kézdikővár: „Faluhely" 1., a 
templom falainak alapozása 3-4. 

Az eddigi településfeltárások ered
ményei azt mutatják, hogy a legko
rábbi település háztípusa a négyszög
letű félig földbemélyített kisméretű 
kunyhó volt, melynek a közepén 
vagy az egyik sarokban kerek- vagy 
tojásdad alaprajzú tapasztott tűzhely 
állott.31 A kunyhóban, valamint a 
kunyhó körül talált cserépüst töre
dékek a szabadban levő tűzhelyek lé
tezését is bizonyítják. Ezeknek a 
kunyhóknak korai keletkezését a cse
répüstökön kívül a rombikus nyílhe
gyek és korai típusú sarkantyúk is 
megerősítik. 

A csíkszentkirályi téglalap alakú, a 
sarkokon cölöpökkel ellátott kuny
hó, egy későbbi időbe, a XII. század 
végére, a XIII. századba tartozik. 
Ugyancsak ebben az időbe sorolha
tó a csernátoni földbemélyített, a két 
sarkában egy-egy kövekkel körülvett 
boltozatos tapasztott aljú tűzhelyes 
kunyhó is. 

13. a. ábra. Kézdikővár: „Faluhely", a 
templom alaprajza. 
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74. ábra. Réty: a félköríves apsziszu temp
lom 1., a sekrestye falának az alapozása 
2., az ikafalvi templom maradványai 3. 

A XIV. században a ház már a 
föld felszínén épült, kétosztatú, s a 
tűzhely felépítése is bonyolultabb. A 
fal alapozás árkába agyagot döngöl
tek. Ezt az eljárást az Alföldön temp
lomok építésénél használták. A haz 
falait fából készítették, mint a boro-
naházakét. Erre mutatnak a falak 
mentén talált megszenesedett geren
dák maradványai. A falalapozás 
árkaiban döngölt agyag a ház faszer
kezetének elpusztulásakor égett szu-
vattá. 

A félig földbemélyített, valamint a 
földfelszínén épült ház tetőszerkeze
tének a megállapítására nincs sok 
adatunk. A földbemélyített kunyhó
nál valószínű a szeleméngerendás te
tőzet a gödör falainak a szélére tá
maszkodott.32 Cölöpnyomokat csak 
Csernátonban a két tűzhelyes kuny
hónak egyik oldalánál találtunk. A 
csíkszentkirályi kunyhók sarkaiban 
voltak a tetőoszlopok. A XIII. és a 
XIV. században szintén nyeregtetőt 
készítettek. 

Ami a tűzhelyeket illeti, a kunyhó 
földfalába vájt kemencét, ami az al
földi kora középkori falvak jelleg
zetes tűzhelye33 az eddigi kutatá
sainknak eredményei szerint ismere
tes Székelykeresztúrról és Torjáról. 
Kőboltozatos tűzhelyek, melyek az 
úgynevezett „Dridu" kultúra telepein 
általánosak, itt ismeretlenek.34 Álta
lában a nyílt vagy megépített, kövek
kel körülvett, agyagból készült bolto
zatos tűzhely a szokásos. Ezt az alföl
di kora középkori házaknál is meg
találjuk.3 5 

Az eddigi kutatások eredményei 
alapján megállapíthatjuk, hogy a Szé
kelyföldön a kora középkori telepü
lések időrendjének, valamint jellegé
nek a megállapítása sok nehézségbe 
ütközik. Az eddig talált emlékanyag 
alapján elfogadható az, hogy a korai 
települések szétszórtak voltak. A 
települések lakóinak életkörülményei 
egyszerűek voltak, nem sokban kü
lönböztek a kora hűbérkor népessé
gének életmódjától. Az állattartás, a 
pásztorkodás jelentős szerepet ka
pott. A lovas életmódra mutat a sar
kantyúknak a gyakori előfordulása. 
A földművelés is intenzíven folyt. 
Ezt bizonyítják a kunyhókban előke
rült malomkövek. Ami az edénymű-
vességet illeti, a helyi készítmények 
mellett megtaláljuk az import kerá
miát is.36 Ez a tény a Kárpátok kül
ső lejtőjén levő területekkel való ke
reskedelmi és kulturális kapcsolatok
ra mutat. A rendelkezésünkre álló 
adatok nem elégségesek a kora kö
zépkori falvak településrendjének 
megrajzolására. Szükséges a teljes te
lepfeltárások elvégzése. 

Telepásatásaink eredményei azon
ban kiindulópontul szolgálhatnak to-
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Réty, református templom 
1988 évi kutatások 

A - Á Metszet 

15. ábra. A rétyi templom alaprajza. 

vábbi kutatásokra és nyilvánvalóvá 
tették, hogy a kora középkor törté
netét a Székelyföldön csak a régé
szeti ásatások révén lehet tisztázni. 
Nem fogadhatjuk el azt a megállapí
tást, hogy a Székelyföld a kora kö
zépkor elején lakatlan volt, továbbá 
hogy a X. század előtti és utáni tele
püléseket egymástól nem tudjuk 
megkülönböztetni.37 Az utóbbi évek 
régészeti kutatásai, különösen ami a 
kora hűbérkort illeti, szép eredmé
nyeket tudnak felmutatni. Erdély 
délkeleti részében a VI—X. századi 
falvak településrendszere már jórészt 
tisztázott. 
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ZOLTÁN SZÉKELY FRÜCHMITTELALTERLICHE SIEDLUNGEN IM 
SZÊKLERLAND (XI-XIV. JHDT.) 

Die Arbeit Zoltán Székely's bietet eine 
skizzenhafte Übersicht über das Alltagsle
ben in den Dörfern des Südortteils Sieben
bürgens, des Székerlandes (der früheren 
Burgbezirke Csik, Háromszék und Udvar
hely) im frühen Mittelalter, dji. zur Zeit 
der Arpaden. Urkunden, die sich auf das 
untersuchte Gebiet beziehen, blieben nur 
ab Beginn des XIII. Jahrhunderts erhal
ten, nämlich wurde die Praxis der Urkun
den des mittelalterlichen Ungarns von da 
ab allgemein. Nun erfaßten die Urkunden 
ihrer Natur entsprechend amtliche Rechts
bestände und informierten nur selten und 
indirekt über das Leben in den Dörfern, 
über das Milieu der dort Lebenden, ihre 
Arbeit und ihre Arbeitsinstrumente. 

So gelangt man zu weiteren Angaben 
nur mit den Methoden der Archäologen. 
Bis es nach Arbeiten des Museums von 
Sepsiszentgyörgy in den letzten beiden 
Jahrzehnten gelang, bereits verhältnis
mäßig ausreichendes Wissen über frühere 
mittelalterliche (VI-X. Jhdt.) Siedlungen 
der Gegend zu beschaffen, wird die sys
tematische Erforschung späterer Zeitab
schnitte (XI-XIV. Jhdt.) - abgesehen von 
einigen früheren Beobachtungen - nur seit 
einigen Jahren betrieben und beschränkt 
sich in ausreichend bescheidenem Maße 

auf Grabungen, Fundsicherungen sowie 
auf dem Gelände durchgeführte ober-
flächige Beobachtungen. 

Die Dörfer entstanden in den Tälern 
der Flüsse und Bäche (Olt, Küküllő und 
deren Nebenflüsse), an Rändern der 
Hochwassergebiete. An den Grenzen der 
meisten heutigen Siedlungen befanden sich 
im Mittelalter noch weitere 1-2 Dörfer. 
Die Häuser wurden verstreut angeordnet, 
Straßen bildeten sie nicht. Charakteristisch 
für den geprüften Zeitraum waren die sehr 
einfachen, kleinen, halb in die Erde ver
senkten, rechteckigen, aus einem Raum 
bestehenden, in der Ecke oder in der Mitte 
einen Schornstein aufweisenden Wohnge
bäude mit Wänden aus Lehm oder Zauns
geflecht. Im XIV. Jahrhundert erhoben 
sich die Häuser bereits über dem Erdboden 
und es kamen auch bereits aus 2 Räumen 
bestehende (in Csernát) vor. Es erscheint 
auch die auf einem Steinfundament errich
tete Bretterwand. Das arme Fundmaterial 
besteht in der Hauptsache aus Arbeitsinst
rumenten der Tierhaltung und Bodenbear
beitung sowie Haushaltsgegenständen. 

All diese Beobachtungen stimmen mit 
den bei auf dem Gabiét des heutigen Un
garns durchgeführten Dorfausgrabungen 

der Ärpadenzeit gemachten überein. Die 
Haustypen und das Fundmaterial gleichen 
einander. Was abweicht: Im Szeklerland 
waren allerdings die auf Reiter- und Sol
datenlebensweise verweisenden Funde 
(Sporen, Hufeisen, Pfeilspitzen usw.) 
häufiger, was sich wahrscheinlich mit der 
Aufgabe der Szektor als Grenzsoldaten 
erklären läßt. Aufmerksamkeit verdienen 
die auf den Geldumlauf von Byzanz ver
weisenden Geldmünzen des XI-XII. Jahr
hunderts (Csernát, Csíkszentkirály). 

Es weist alles darauf hin, daß zur Zeit 
der Árpádén die Dorfbevölkerung des 
Karpatenbeckens auch an geographisch 
weit voneinander entfernten Orten mehr 
oder weniger unter fast gleichen, ähnlichen 
Bedingungen lebte. Trager dieser gleichen 
Kultur war das christliche ungarische Kö
nigtum. 

Das neue christliche Bekenntnis wurde 
auch im Szeklerland in in dieser Zeit 
erbauten Kirchen verkündet. Die Kirchen 
glichen ebenso den in anderen Landes
teilen errichteten. Es sind dies einfache, 
geringmaßige, einschiffige Gebäude mit 
bogenförmigem oder geradem Chorab
schluß. Manche sind bereit in der Ärpaden
zeit mit Fresken geschmückt worden. 




