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A török félhold hosszú 
árnyéka – Az oszmán kor 
Magyarországon

Az oszmán hódítás gyökeres változáso-

kat hozott Európa életében. A terjeszke-

dő világbirodalommal már Luxemburgi 

Zsigmondnak is meggyűlt a baja, de a Hu-

nyadiak és a Jagellók voltak azok, akiknek 

már élet-halál harcot kellett vívniuk velük. 1526-ban még aligha sejthette 

bárki, hogy a törökök nem csupán rövid látogatást tesznek majd Magyar-

országon, de 150 évre rendezkednek be itt. Az általuk okozott pusztítás 

jó időre megtorpantotta a középkori, kora újkori Magyarország történeti, 

gazdasági, kulturális fejlődését, ugyanakkor az oszmánok magukkal hoz-

ták jellegzetes anyagi kultúrájukat, szokásaikat, építészeti tudásukat. A hó-

doltság kora ezért is roppant érdekes fejezete Magyarország történetének, 

hiszen egy Egyiptomtól és Perzsiától egészen a Kárpát-medencéig terjedő 

birodalom peremterületévé vált az ország jelentős része, ahol ázsiai hatá-

sokkal jellegzetes balkáni és közép-európai elemek keveredtek, miközben 

az ország északnyugati, nyugati területe a Habsburg Birodalom részeként 

hagyományos európai mintákat követett. Az utóbbi évtizedek modern ha-

zai régészeti kutatásai a török kor számos újabb emlékét hozták felszínre, 

amelyek több tekintetben is új fénybe helyezik eddigi ismereteinket. A 

hagyományos végvári rendszer egyes elemeinek (kő- és palánkvárak stb.) 

kutatása mellett mind több és több városi feltárás is bővíti a török kori épí-

tészetről, így a fürdőkről vagy a lakóházakról, s ily módon az itt szolgáló 

katonaság hétköznapjairól, avagy a korabeli városi életről alkotott képün-

ket. De folyamatosan bővülnek az oszmán kori temetőkkel, illetve a korszak 

jellegzetes használati tárgyaival (így a porcelánokkal, fajanszokkal vagy épp 

a török kori pipákkal) kapcsolatos ismereteink is.  Nagy figyelmet kaptak 

az utóbbi néhány évben a Szulejmán egykori, Szigetvár közeli temetkezési 

helyére, valamint a mohácsi csata pontos helyének megállapítására vonat-

kozó régészeti kutatások is. Ezek között számos nemzetközi figyelemre is 

igényt tartó eredményre jutottak kollégáink. Egy igen széles és izgalmas 

kutatási paletta áttekintésére vállalkozik tehát a Határtalan Régészet 2021-

es első száma. Tartsanak velünk! 
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Címlapsztori

A magyarországi török hó-
doltság régóta foglalkoztatja a törté-

nészeket, és évszázados hagyománya van annak 
is, hogy a régészet és társtudományai is bekapcsolódtak 

a korszak emlékeinek feltárásába. Mégis az utóbbi két-három év-
tizedben jelentős mértékben átalakult ennek a korszaknak a régészeti 
kutatása az egyre gyarapodó új módszerek és megközelítések, illetve a 

nemzetközi kutatások hatása miatt.

Ebben a folyamatban három tényezőt érdemes fi gyelembe venni. Egyrészt egy olyan korszak 
régészeti emlékeivel foglalkozunk, amikor hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésre írott forrá-
sok és képi ábrázolások, tehát hagyományosan a történetírás és a művészettörténet terepére lépnek 
be a régészek. Másrészt a korszak régészeti kutatása, részben a török hódoltság, részben a kitáguló 
világ miatt kitekint nemcsak az európai régiókra, hanem a világ más részein folyó vizsgálatokra is, 
mind a feltárt leletek, mind az alkalmazott módszerek tekintetében. Harmadsorban pedig egy 
olyan korszakról van szó, amely időben már közelebb áll hozzánk, így tehát egyre nagyobb 
jelentősége van annak, hogy olyan tudományokkal is együttműködjünk (pl. néprajz), amelyek 
sokkal inkább napjaink vagy a közelebbi múlt tárgyi emlékeivel foglalkoznak.

 Török kori 
régészet

–
Kora újkori 

régészet?
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nagy számban készültek, hogy már jóval nagyobb az 
esélye annak, hogy megmaradtak az évszázadok 

viszontagságai és háborúi után is. S mindez 
ráadásul egyre többféle nyelven történt, hi-

szen mindinkább a tömegeknek szóltak 
ezek a nyomtatott anyagok. Vagyis eb-
ben a korszakban már nemcsak jórészt 
latinul készültek a szövegek, hanem 
magyarul vagy németül is, illetve az 
országban élő egyéb különböző nyel-
vű és vallású népcsoportok nyelvén 

is. Így természetesen az Oszmán Biro-
dalomban használt nyelveken is, még 

ha ezek közül nem is mind jelent meg túl 
korán a nyomtatásban. De nem csupán a 

nyomtatott emlékekről van szó. A reformáció 
elterjedésével, az iskolák szélesebb körű megjele-

nésével az írás-olvasás tudománya egy tágabb körhöz 
jutott el, hiszen az „Írás” (azaz a Szentírás) megismerése 
már nem csak az egyházi személyek kiváltsága lehetett. Így 
rendszeressé vált a magánlevelek írása vagy éppen nap-
lók vezetése, legtöbbször az adott személy anyanyelvén. 
Nem beszélve arról, hogy ebben a közel két évszázadban 
Magyarország két nagy birodalom hatáskörébe tartozott. 
A Habsburg és az Oszmán-Török Birodalom pedig, mint 
minden óriási területet ellenőrző nagyhatalom, erős bü-
rokráciát épített ki, amely sok-sok szöveget (adóösszeírást, 
zsoldlistát, várleírást, diplomáciai jelentést stb.) hozott létre.

De mi szükség van a régészetre, ha eleve ilyen sok 
szövegre támaszkodhatunk? A hétköznapi életnek és még 
inkább az anyagi kultúrának mindig is volt/van olyan sze-
lete, amiről nem beszélnek ezek a hivatalos források vagy 
az egyéb szövegek. Vannak olyan társadalmi csoportok 

 
Nézzük akkor meg ezt a három szempontot egy kicsit 
részletesebben is! Ha összehasonlítjuk a rendelkezésünk-
re álló írott források számát az ezt megelőző időszakból 
fennmaradt szövegekkel, akkor azt mondhatjuk, hogy a 
késő középkorhoz képest a 16–17. században legalább egy 
nagyságrenddel nagyobb anyaggal dolgozhatunk. De mi-
ért is van ez így? Egyrészt, mert minél közelebb vagyunk 
időben a mai korhoz, annál nagyobb az elvi esélye, hogy 
a pergamenre írt vagy papírra nyomtatott szövegek meg-
maradjanak. Van azonban egy másik fontos ok is, ez pedig 
maga a nyomtatás. Az 1500-as év utáni évtizedek már 
nem az ősnyomtatványok korához sorolhatók, ezért egyes 
szövegeket akár több száz példányban is kinyomtattak. 
Ezek nem csak könyvek voltak, de röplapok, látképek és 
akár térképek, sőt, a ponyvairodalom termékei, és olyan 

Török kori régészet – Kora újkori régészet?

Török előkelő 
és magyar vitéz 
1617-ben (Georg 
Braun – Frans 
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vagy tevékenységi formák, amelyek sok 
írott szöveget hoznak létre, és vannak 
olyanok, amelyek roppant keveset. Míg 
a budai pasák magyar nyelvű levelezése 
jól követhető, addig egy hódoltság kori 
falu nyomorúságos körülmények között 
élő adófi zető parasztjainak világa sokkal 
jobban megismerhető a régészeti leletek 
segítségével. A korszakban elterjedő do-
hányzás tilalmát például megtalálhatjuk 
bizonyos rendeletekben, de hogy meny-
nyire fontos volt ez az új szokás, azt sok-
kal inkább megmutatják a mindenhol 
előkerülő török kori cseréppipaleletek. 
Nem beszélve a feketelevesről. A kávézás 
is ugyanezen időszakban válik divattá. De vajon a kis 
méretű kínai porcelánedények, amelyek a korszak leletei 
között igazi újdonságnak számítanak, hozzákapcsolha-
tóak-e az új szokás elterjedéséhez, vagy valami egészen 
másra használták őket? S vajon milyen csatornákon 
keresztül jutottak el hozzánk ezek a távoli vidé-
keken gyártott termékek, és ki engedhet-
te meg magának, hogy egy-egy ilyen 
tárgyat használhasson? Minderről 
hallgatnak a korszak szövegei, 
és a régészek is olyan ösz-
szetett megoldáso-
kat keresnek ezen 
kérdések meg-
válaszolásá-
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annak, aki az azt megelőző korszak hazai vagy épp 
európai emlékanyagával foglalkozik.

Magyarországon több évszázados hagyománya van 
már annak, hogy foglalkozunk a „török” épületekkel. Az 
iszlám építészet remekei, a mecsetek és a dzsámik már 
szinte a török kiűzésének pillanatában felkeltették az 
építészek és művészek érdeklődését, így a visszafoglaló 
háborúk idején az országban megfordult hadmérnökök, 
építészek is feljegyzéseket és rajzokat készítettek ilyen 
épületekről. Ezek azután befolyást gyakoroltak a korszak 
barokk építészetére is csakúgy, ahogyan egy kicsit ké-
sőbb a „török indulók” is bekerültek a bécsi klasszicizmus 
zeneszerzőinek műveibe. De ugyanezt mondhatjuk el a 
török fürdőkről is, amelyek közül több folyamatosan hasz-
nálatban maradt és lényegében továbbvitte a hódoltság 
kori hétköznapok egyik megszokott elemét. A török kori 
épületek egy része így pedig bekerült azon emlékek közé, 
amelyeket védeni szükséges, s így lettek a magyar műem-

lékvédelemben viszonylag korán, már a 19. században 
óvandó és restaurálandó értékek. Ugyanúgy, ahogy 
a korszak várai és erődítményei is, függetlenül at-
tól, hogy a magyarok vagy a törökök építették őket, 
illetve pontosabban fogalmazva, hogy kinek a kezén 

volt az az erősség egy-egy építési időszakban. Ezen 
épületek mai megértéséhez ugyanúgy szükségünk van 

az iszlám vallási előírásainak ismeretére, mint a korszak 
hadiépítészeti emlékeinek tanulmányozására. Míg az 
első esetben például a mecsetek, dzsámik, türbék vagy 
a hozzájuk kapcsolódó egyházi alapítványok épületeit 
érthetjük meg sokkal jobban, addig a hadi épületek-

nél szükségünk lehet az itáliai hadmérnökök vagy a 
magyar végvári rendszerben létrehozott palánkerő-

dítmények „fundáló mesterei” tudásának/mód-
szereinek ismeretére is. Ehhez pedig sokféle 

régió és kutatási terület anyagát kell 
megismernie egy, a korszakkal 

foglalkozó régésznek.

ra, mint a leletek aprólékos vizsgálata vagy előkerülési 
helyük térbeli elemzése. De ugyanilyen térbeli elemzés 
segítheti a kutatókat abban is, hogy a töredékesen meg-
maradt írott szövegek utalásai vagy a későbbi 
említések mellett a leletek szóródásából 
következtessenek például a mohácsi csata 
egyes eseményeinek helyszínére, avagy a 
Szigetvár ostrománál meghalt nagy szul-
tán egykor ott álló emlékhelyére.

Mindez átvezet bennünket egy má-
sik további fontos kérdéshez is, ami szorosan 
összefügg a korszakkal foglalkozó régészeti ku-
tatásokkal. A magyarországi török hódoltság idő-
szakát csak egy-két évtizeddel megelőző nagy 
földrajzi felfedezések alaposan kitágították a 
világot, és első ízben váltak igazán globálissá a 
kontinensek közötti kapcsolatok. Érvényes ez 
mindenféle kereskedelmi árura, de külö-
nösképp a luxuscikkek kereskedelmé-
re. Vagyis a török kor régészének 
egészen más kitekintésben 
kell dolgoznia, mint 

Török kori régészet – Kora újkori régészet?

A kávéfőző céh 
kávébemutatója 
a Hippodromon 
III. Murád szultán 
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A használatban lévő sokféle korszakmegjelölés mögött 
különféle megközelítések is megjelennek. A történeti 
(historikus) régészet elnevezés azt hangsúlyozza, hogy 
egy olyan időszak régészeti emlékeivel foglalkozunk, ahol 
az írott forrásoknak kiemelkedő szerepe van a történeti 
helyzetkép felrajzolásában. Az angol szakirodalomban 
sokáig használt postmedieval archaeology (’középkor 
utáni/középkort követő régészet’) kifejezés arra utal, 
hogy a középkor utáni évszázadok régészetéről van szó, 
amely módszereiben és kérdéseiben jórészt a középkori 
régészetből nőtt ki. De bármi is legyen a hátterében en-
nek a sokféle megnevezésnek, abban minden kutató 
egyetért, hogy különösen érdekes évszázadok anyagi 
kultúrájával, régészeti leleteivel foglalkozik az, aki ezt 
választja kutatási témaként. S az is egyértelmű, hogy 
ezen évszázadok régészeti emlékanyagának kutatása 
nélkül nem vázolhatjuk fel hitelesen a korszak egészének 

történelmét sem, függetlenül attól, hogy éppen milyen 
szakkifejezést használunk az adott korszakra vagy 

annak régészeti vizsgálatára.

C C C

A török kor régészeti kutatása azonban egy másik 
irányból is fontos lökést kapott. Az iparművészet-
tel foglalkozó kutatók fi gyeltek fel például arra, 
hogy ebben az időszakban a fajansz- és ma-
jolikaedények, vagyis a különleges mázzal 
és égetési technikával előállított kerámia-
edények különösen divatosak voltak. Ezen 
rendkívül szép tárgyak vizsgálata után 
azonban foglalkozni kezdtek az egysze-
rűbb mázas talpas tálakkal is, amelyek vala-
miféle új étkezési kultúra részei lehettek, az 
új betelepülő népesség szokásaival összefüg-
gésben. Jól tudjuk, hogy a birodalomban lezajló 
hatalmas népmozgások nyomán különféle balkáni 
eredetű népek telepedtek meg az ország elfoglalt része-
in, magukkal hozva saját edénykészítési hagyományaikat 
is. Ezek részben a ma is az eredeti szállásterületeiken élő 
népcsoportok kézművességével való kapcsolatokat mu-
tatják, amellyel viszont már egy másik tudomány, a nép-
rajz foglalkozik. Így egyfajta néprajzi régészetről is beszél-
hetünk, különösen a most tárgyalt korszak vége felé. S ez 
nem csupán a betelepedő népesség tárgyi kultúrájára ér-
vényes, hanem a hódoltság alatt itt élő magyar népesség 
esetében is. Vagyis a „török régészet” idővel egyre inkább 
„török kori (vagy hódoltság kori) régészetté” vált. Míg a 
vallási céllal emelt épületek persze joggal sorolhatók az 
„iszlám régészet” tárgykörébe, addig az egész korszakot 
tekintve sokkal inkább beszélhetünk ma már inkább kora 
újkori régészetről, amelynek látókörébe beletartoznak 
Európa és a világ azon részei is, amelyek valójában so-
sem voltak az Oszmán-Török Birodalom részei. Már csak 
azért is, mert a török hódoltság területe nem terjedt ki a 
középkori Magyarország egészére, 
sőt a mai országhatáron belül is 
voltak olyan régiók, amelyek 
nem tartoztak török fennható-
ság alá ebben az időszakban. 
Így aztán a török kori régészet 
kifejezés ezt a történeti-földrajzi 
különbséget is megjeleníti.

Török kori régészet – Kora újkori régészet?

Kék-fehér kínai porcelántál töredéke, 
Eger, Vár, 1600 körül

Izniki fajanszkorsó,
Buda, 1540 körül
(eredeti kép: Kovács Gyöngyi)
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Címlapsztori

Az oszmán hódítás súlyos politikai, gazdasági, demográfi ai kö-
vetkezményeit számtalanszor értékelték már. Halványabban 
bár, de időről időre egy pozitívabb, ám idealizáltnak tűnő kép 
is felcsillan: deli vitézek, a törökök által kreált és fenntartott Er-
dély, mint a Habsburg hatalommal szemben a rendi ellenállás 
támasza, a magyar kultúra megőrzésének, a vallások egymás 
mellett élésének földje stb. A kortársak és az utókor történet-
íróinak dilemmáit félretéve, lássuk inkább, hogy miben fogható 
meg a számos ázsiai elemet magába olvasztó, de részben Bizánc 
örökségét is magáévá tevő oszmán kultúra hatása a mindenna-
pok tárgyaira. A régészek és a tárgytörténészek főként három 
területen azonosíthattak jelentős hatásokat: a textíliák és a vise-
let, a fegyverzet, valamint a kerámiatárgyak körében.

NO, DE
MIT ADTAK
NEKÜNK
A TÖRÖKÖK

T O M K A  G Á B O R

?
EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

csizmapatkók vallanak az új viseletről. A papucsok 
sarkát – amelyet eredetileg nők és férfi ak egyaránt 
használtak – ugyancsak vasalhatták. Az Alföld déli 
részén az oszmán uralom 
után is fennmaradtak a 
híres papucskészí-
tő műhelyek.

Az Oszmán Birodalom európai határai mentén, 
így például a Lengyel-Litván Köztársaságban, a 
Magyar Királyság és Horvátország meg nem szállt 
területein, továbbá a vazallusállamokban, így az Er-
délyi Fejedelemségben is a fegyverzet és az előkelő 
férfi ak viselete többnyire hasonult a hódítókéhoz, 
bár eltérések is kimutathatók. A fennmaradt ábrá-
zolások és a megőrzött ruhadarabok mellett sze-
rényebb mértékben a régészet is hozzájárulhat e 
viseletek megismeréséhez, szerencsés esetekben 
akár kriptaleletek vagy temetkezések feltárásával, 
gyakrabban azonban csak az elveszített vagy sze-
métre került fém alkatrészek: gombok, veretek, 
lábbelivasalások megtalálásával.

A fentiek révén tudjuk, hogy a sarokkal ellá-
tott, magas szárú lábbeliket balkáni közvetítéssel 
szintén az oszmánok honosították meg. A régé-
szeti emlékanyagban a ritka bőrleletek mellett a 

?
A 

Nem-
zeti Múzeum 

őriz egy szép kis női tás-
kát, melynek szájrészét zománcos 

ötvösművel keretezték, oldalára virágokat 
varrtak. Közelebbről szemlélve a tárgyat, felismerhet-

jük, hogy az eredetileg korántsem női piperecikk, hanem 
egy összehajtható, így táborozáskor igen praktikus 

bőrpohár volt, aminőket az oszmán seregtől zsák-
mányolt kincsek között őriznek európai gyűjtemé-

nyek. Jellemző, hogy a használati tárgyat nem 
eredeti funkciójában őrizték meg, hanem az 

eltérő hagyományok hatására átalakították. 
Jegy- vagy házassági ajándék lett volna? 

A megfejtést talán a páros monogram 
feloldásától várhatjuk majd!

No, de mit adtak nekünk a törökök?

 A török kori Magyarország térképe (Matthäus Merian: Hungaria Regnum, 1638)
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bár eltérések is kimutathatók. A fennmaradt ábrá-
zolások és a megőrzött ruhadarabok mellett sze-
rényebb mértékben a régészet is hozzájárulhat e 
viseletek megismeréséhez, szerencsés esetekben 
akár kriptaleletek vagy temetkezések feltárásával, 
gyakrabban azonban csak az elveszített vagy sze-
métre került fém alkatrészek: gombok, veretek, 
lábbelivasalások megtalálásával.

A fentiek révén tudjuk, hogy a sarokkal ellá-
tott, magas szárú lábbeliket balkáni közvetítéssel 
szintén az oszmánok honosították meg. A régé-
szeti emlékanyagban a ritka bőrleletek mellett a 

?
A 

Nem-
zeti Múzeum 

őriz egy szép kis női tás-
kát, melynek szájrészét zománcos 

ötvösművel keretezték, oldalára virágokat 
varrtak. Közelebbről szemlélve a tárgyat, felismerhet-

jük, hogy az eredetileg korántsem női piperecikk, hanem 
egy összehajtható, így táborozáskor igen praktikus 

bőrpohár volt, aminőket az oszmán seregtől zsák-
mányolt kincsek között őriznek európai gyűjtemé-

nyek. Jellemző, hogy a használati tárgyat nem 
eredeti funkciójában őrizték meg, hanem az 

eltérő hagyományok hatására átalakították. 
Jegy- vagy házassági ajándék lett volna? 

A megfejtést talán a páros monogram 
feloldásától várhatjuk majd!

No, de mit adtak nekünk a törökök?

 A török kori Magyarország térképe (Matthäus Merian: Hungaria Regnum, 1638)
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Közép-Európa átmeneti helyzetét 
mutatja, hogy a női viseletek – a férfi -
akéval ellentétben – inkább az itáliai 
és spanyol reneszánsz/később barokk 
divatot követték.

Hasonlóképpen, eredeti össze-
függéseikből kiszakítva hasznosí-
tották a turbántakarókat a reformá-
tus eklézsiák úrasztali terítőjeként. 
Szőnyegek is nagy számban kerültek 
kereskedelmi kapcsolatok révén a 
Kárpát-medencébe. A kettős mihráb-
fülkés török szőnyegeket azért nevezik 
„erdélyi szőnyegnek”, mert Erdélyben, 
különösen a szász templomokban 
igen nagy számban maradtak fent. 
Magyarországon és Erdélyben nyugati 
módi szerint cipőben közlekedtek 
a lakásban és a templomban, így a 
szőnyegeket nem a földre, hanem el-
sősorban a falra függesztették, vagy az 
asztalra helyezték. Alighanem az egyik 
16.  századi kályhacsempetípuson is 
visszaköszönnek e szőnyegek mintái. 
A kályhán az imaszőnyegek motívumai 
békésen megfértek a Háromkirályok 
áldást hozó monogramjaival. Néhány 

A török kori Magyarország térképe (Nicolaeas Visscher: Totius Regni Hungariae, 1663–1664)

Oszmán viseletek (Münchener Bilderbogen zur Geschichte der Kostüme, 1860)

No, de mit adtak nekünk a törökök?

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin ?
? ?? ?nyergeken, csótárokon is érződik a 

reneszánsz, manierista és barokk hatások 
mellett az iszlám művészet arabeszkjein 
keresztül az oszmán hatás is. A Bethlen 
Gábortól a svéd királyi kincstárba került, 
és máig fennmaradt oszmán lószerszám 
is mutatja, hogy a diplomáciai ajándékok 
a divat közvetítői lehettek. A korszakban 
már nem fegyverként, hanem rangjelző 
jelvényként használt buzogány szintén 

további kályhacsempe-motívum, így arabeszkek, esetleg 
szegfűs virágtövek is az iszlám művészetben gyökerezhetnek, 
azonban egyelőre nem ismert, hogy ezek közvetlenül, avagy 
itáliai/közép-európai közvetítéssel kerültek-e a kályhacsem-
pék dúcait faragó mesterek motívumkincsébe. Mindenesetre 
a korabeli virágos hímzések törökös jellege is közismert, s akár 
ezek is közvetíthettek keleti motívumokat.

A szpáhik harcmodora ellen a fürge portyázó lovasság, a 
huszárság bizonyult hatékonynak. Ez a délszláv eredetű fegy-
vernem magyar közvetítéssel terjedt el Lengyelországban is, 
majd szerte Európában. Eredetileg fő fegyverük a kopja volt, 
testüket könnyebb páncél védte. Közelharcra fokost, harci 
csákányt és elsősorban az ismét népszerűvé vált szablyát 
használták. Ennek formája követte a török előképét, azonban 
markolatának kialakítása önálló fejlődési utat járt be. A huszá-
rok a 17. század második felétől már kifejezetten könnyűlo-
vasok voltak. Páncélzatuk, sisakjuk eltűnt, és a kopja helyett 
ekkor már pisztolyt, karabélyt használtak. A 16–17. századi 
kelet-közép-európai díszfegyverek ékítményei gyakran osz-
mán mintákat követtek, sok esetben türkizekkel és almandi-
nokkal díszítve. Igen keresettek voltak a damaszkuszinak 
mondott („dömöcki”) pengék, melyeket a vas- és acélréte-
gek összekovácsolásával rugalmassá és erőssé alakítottak az 
Oszmán Birodalom fegyverkovácsai. Utánozták is ezeket, s 
ez utóbbiakat sokszor az arab írásjegyeket utánzó, de való-
jában értelmetlen, „feliratok” árulják el. A lószerszámokon, 

? Oszmán szpáhi
(ismeretlen görög festő alkotása)

Lengyel huszár visele-
tének és fegyverzetének 
modern rekonstrukciója

Magyar huszár ábrázolása
(Abraham de Bruyn, 1575)

No, de mit adtak nekünk a törökök?
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mutatja, hogy a női viseletek – a férfi -
akéval ellentétben – inkább az itáliai 
és spanyol reneszánsz/később barokk 
divatot követték.

Hasonlóképpen, eredeti össze-
függéseikből kiszakítva hasznosí-
tották a turbántakarókat a reformá-
tus eklézsiák úrasztali terítőjeként. 
Szőnyegek is nagy számban kerültek 
kereskedelmi kapcsolatok révén a 
Kárpát-medencébe. A kettős mihráb-
fülkés török szőnyegeket azért nevezik 
„erdélyi szőnyegnek”, mert Erdélyben, 
különösen a szász templomokban 
igen nagy számban maradtak fent. 
Magyarországon és Erdélyben nyugati 
módi szerint cipőben közlekedtek 
a lakásban és a templomban, így a 
szőnyegeket nem a földre, hanem el-
sősorban a falra függesztették, vagy az 
asztalra helyezték. Alighanem az egyik 
16.  századi kályhacsempetípuson is 
visszaköszönnek e szőnyegek mintái. 
A kályhán az imaszőnyegek motívumai 
békésen megfértek a Háromkirályok 
áldást hozó monogramjaival. Néhány 

A török kori Magyarország térképe (Nicolaeas Visscher: Totius Regni Hungariae, 1663–1664)

Oszmán viseletek (Münchener Bilderbogen zur Geschichte der Kostüme, 1860)
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mellett az iszlám művészet arabeszkjein 
keresztül az oszmán hatás is. A Bethlen 
Gábortól a svéd királyi kincstárba került, 
és máig fennmaradt oszmán lószerszám 
is mutatja, hogy a diplomáciai ajándékok 
a divat közvetítői lehettek. A korszakban 
már nem fegyverként, hanem rangjelző 
jelvényként használt buzogány szintén 

további kályhacsempe-motívum, így arabeszkek, esetleg 
szegfűs virágtövek is az iszlám művészetben gyökerezhetnek, 
azonban egyelőre nem ismert, hogy ezek közvetlenül, avagy 
itáliai/közép-európai közvetítéssel kerültek-e a kályhacsem-
pék dúcait faragó mesterek motívumkincsébe. Mindenesetre 
a korabeli virágos hímzések törökös jellege is közismert, s akár 
ezek is közvetíthettek keleti motívumokat.

A szpáhik harcmodora ellen a fürge portyázó lovasság, a 
huszárság bizonyult hatékonynak. Ez a délszláv eredetű fegy-
vernem magyar közvetítéssel terjedt el Lengyelországban is, 
majd szerte Európában. Eredetileg fő fegyverük a kopja volt, 
testüket könnyebb páncél védte. Közelharcra fokost, harci 
csákányt és elsősorban az ismét népszerűvé vált szablyát 
használták. Ennek formája követte a török előképét, azonban 
markolatának kialakítása önálló fejlődési utat járt be. A huszá-
rok a 17. század második felétől már kifejezetten könnyűlo-
vasok voltak. Páncélzatuk, sisakjuk eltűnt, és a kopja helyett 
ekkor már pisztolyt, karabélyt használtak. A 16–17. századi 
kelet-közép-európai díszfegyverek ékítményei gyakran osz-
mán mintákat követtek, sok esetben türkizekkel és almandi-
nokkal díszítve. Igen keresettek voltak a damaszkuszinak 
mondott („dömöcki”) pengék, melyeket a vas- és acélréte-
gek összekovácsolásával rugalmassá és erőssé alakítottak az 
Oszmán Birodalom fegyverkovácsai. Utánozták is ezeket, s 
ez utóbbiakat sokszor az arab írásjegyeket utánzó, de való-
jában értelmetlen, „feliratok” árulják el. A lószerszámokon, 
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(ismeretlen görög festő alkotása)
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modern rekonstrukciója
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(Abraham de Bruyn, 1575)
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pipafejek kerülnek elő minden lelőhelyről. A 18–19. száza-
di magyar pipaformák is a török előképekből alakulnak ki. 
A keleti forma győzelmének oka az lehetett, hogy hosszú 
cserépszárú pipát csak nagyon jó minőségű agyagból 
volt érdemes készíteni, s törékenysége miatt nem volt 
túl célszerű felszerelése a lovasembernek. Másrészt az is 
felvethető, hogy a fegyverzet és a férfi ruházat kiegészí-
tőjeként tekinthetünk a pipákra, amelyek szintén keleties 
vonásokat mutattak.

török hatást mutat. Díszfegyverzet persze csak külön-
leges esetekben, egy-egy főúri temetkezés feltárása 
során bukkanhat napvilágra, így főként a fegyvertárak-
ban megőrzött példányokra és az ábrázolásokra támasz-
kodnak az ismereteink. A várak, erődítmények ásatásai 
során azonban számos apró fémtöredék is előkerül, amit 
szerencsés esetben a fegyverek alkatrészeiként lehet 
azonosítani.

Nemcsak az Újvilág élelmiszereinek egy jó része, a 
„török bors”, a „török búza”, hanem az új élvezeti cikkek, 
így a magyarul oszmán-török jövevényszóval jelölt do-
hány is az Oszmán Birodalom felől érte el Közép-Európa 
keleti felét. A „füstivás” a tiltások ellenére megállíthatat-
lanul terjedt, amit a régészeti emlékanyagban a cserép 
pipafejek jeleznek. Változatos formáik és díszítéseik miatt 
a 17–18. századi rétegek vezérleleteinek számítanak. A 
17. század közepéig a keresztény végvárakban egyszerre 
van jelen a hosszú cserépszárú nyugati pipa és a török 
eredetű, fából készült szárba illesztett cserépfejű pipa is. 
Az oszmán erődítések leletanyagában szinte kizárólago-
san a rendkívül változatos, sokszor igényes 
kézműves munkával készült cserépfejű tí-
pusok fordulnak elő. A 17. század má-
sodik felében a cserépszárú pipák 
visszaszorulnak, s szinte ki-
zárólag a török eredetű 

Díszsisak az Oszmán
 Birodalomból 
(MNM©2021)

Báthory István erdélyi 
fe jedelem és lengyel király 
türkizekkel ékesített díszbu-
zogánya (MNM©2021) 

A feltárásokból a legteljesebb adatokkal természete-
sen a korabeli kerámiáról rendelkezünk. Az Oszmán Bi-
rodalom hódításának kora a Magyar Királyság területén 
időben egybeesett a késő középkori kerámiatechnoló-
gia és a lábbal hajtott korongon felhúzott, ólommázas 
kora újkori kerámiatechnológia közötti átmenet korával. 
Így a megjelenő új kerámiaféléket csak fokozott óva-
tossággal lehet a hódítások következményeként értel-
mezni. Az egyszerű, részben belülről mázazott, részben 

mázatlan egyfülű főzőfazekak elterjedése biztosan nem 
köthető az Oszmán Birodalomhoz és annak lakóihoz, elő-
képeiket sokkal inkább nyugati irányban kell keresnünk.

A balkáni török kori lelőhelyek jellegzetes edénykész-
letéből a mázas talpas tálak egyáltalán nem kerültek át a 
magyar fazekasság termékei közé. A meghódított terü-
leteken csak azokban a városokban és helyőrségekben 
találkozhatunk ezekkel, ahol betelepült török, illetve bal-
káni népesség is kimutatható. A kontaktzóna legészakibb 
részének a törökök által elfoglalt váraiból ismerünk né-

No, de mit adtak nekünk a törökök?
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??? ?? ben a világos (fehér) alapszín vált uralkodóvá, vörös, 
zöld és barna díszítéssel. E különbség okát csak ta-
lálgatjuk, de valószínűbb, hogy az európai majolikák 
utánzása lehetett inkább a cél, és nem az orientális 
(izniki, kütahiyai) fajanszoké. A növényi ornamenti-
ka túlsúlya lehet ugyan az iszlám művészet hatása, 
azonban a reformáció képekkel szemben tanúsított 
tartózkodása is magyarázhatja az emberábrázolások 
feltűnő ritkaságát.

A régészet által megismerhető tárgykultúra tehát 
megerősíti azt a képet, hogy az Oszmán Birodalom 
térfoglalásával a Kárpát-medencében inkább párhu-
zamos társadalmak jöttek létre, illetve erősödtek meg, 
amelyek között a tárgykultúrában is eléggé elkülönü-
lő vonások fedezhetők fel. Ez nem jelenti azt, hogy 
a különböző vallású/etnikumú emberek szigorúan 
elhatárolt világokban éltek volna, azonban az eltérő 
kulturális szokások csak bizonyos tárgyak körében tet-
ték lehetővé az átadási, illetve átvételi folyamatokat.

C C C

hány különös talpas tálat, melyeket anya-
guk és bekarcolt díszítésük alapján minden 

valószínűség szerint helyi, magyar (esetleg 
szláv/szlovák) etnikumú fazekasok készítet-

tek. E tárgyak formájukban is eltérnek a valódi török 
talpas tálaktól, s alighanem úgy kell értelmeznünk 
felbukkanásukat, hogy a helyben maradt kézművesek 
igyekeztek a katonaság igényeinek az új edényforma 
utánzásával eleget tenni.

Több jellegzetes, főként vörös anyagú és az ólom-
máz alatt világos agyagpéppel (angóbbal) borított 
kerámiatípus is ismert, amely nem terjedt túl a kato-
naság helyőrségein, illetve a balkáni és török eredetű 
polgári lakosság által lakott településeken. Ezek egyi-
ke a kiöntőcsöves, tölcséres szájú ibrik. Feltehetően 
a serbet felszolgálására, esetleg rituális kézmosásra 
használták, így átvételére nem volt igény. Egyelőre 
csak találgathatunk, hogy ebben a kétfülű, kívül-belül 
mázas edénytípusban mit tárolhattak. Feltehetően 
olyan élelmiszert, lett légyen ez olaj, esetleg joghurt, 
ami a korabeli magyar konyhának nem volt része.

Különösen a megszállt terület délebbi és középső 
részén bukkannak elő nagy számban régies, kézi ko-
rongon készült, mázatlan kerámiák, melyek formá-
jukban és díszítésükben a több száz évvel korábbi Ár-
pád-kori kerámiákat idézik. Ezek a beköltöző balkáni 

Erdélyi mihrábfülkés török szőnyeg

eredetű népesség háziipari fazekasságának emlékei, és 
minimális hatást gyakoroltak csak a magyar fazekasságra. 
Ugyanakkor az újabb kutatások óvatosan azt is felvetik, 
hogy e területen esetleg a késő középkorban is tovább él-
hettek az ódivatú, kézzel gyúrt és utánkorongolt fazekak.

A hódítást röviddel megelőzve jelennek meg a políro-
zott redukált égetésű korsók is. Ezek a fémedényeket 
utánzó folyadéktárolók különféle arányokat, s eltérő fokú 
díszítést mutatnak. A díszes, gyakran hosszú nyakú, s ál-
talában jobb minőségű példányok az oszmán (török és 
balkáni) népességre, míg a kevésbé díszített és a helyi 
kerámia formavilágát mutató példányok a magyar né-
pességre tűnnek jellemzőnek. 

Szerte Európában a 16. század második felétől ter-
jedt el a színtelen máz alatt írókával díszített kerámiaáru, 
elsősorban cseréptálak és korsók alakjában. Az ezzel a 
technikával Magyarországon és Dél-Lengyelországban 
készült cserépedények különlegessége, hogy Közép-Eu-
rópa nyugati részének sötét alapszínű edényeivel szem-

No, de mit adtak nekünk a törökök?

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

14 15



?
? ?

??
??

pipafejek kerülnek elő minden lelőhelyről. A 18–19. száza-
di magyar pipaformák is a török előképekből alakulnak ki. 
A keleti forma győzelmének oka az lehetett, hogy hosszú 
cserépszárú pipát csak nagyon jó minőségű agyagból 
volt érdemes készíteni, s törékenysége miatt nem volt 
túl célszerű felszerelése a lovasembernek. Másrészt az is 
felvethető, hogy a fegyverzet és a férfi ruházat kiegészí-
tőjeként tekinthetünk a pipákra, amelyek szintén keleties 
vonásokat mutattak.

török hatást mutat. Díszfegyverzet persze csak külön-
leges esetekben, egy-egy főúri temetkezés feltárása 
során bukkanhat napvilágra, így főként a fegyvertárak-
ban megőrzött példányokra és az ábrázolásokra támasz-
kodnak az ismereteink. A várak, erődítmények ásatásai 
során azonban számos apró fémtöredék is előkerül, amit 
szerencsés esetben a fegyverek alkatrészeiként lehet 
azonosítani.

Nemcsak az Újvilág élelmiszereinek egy jó része, a 
„török bors”, a „török búza”, hanem az új élvezeti cikkek, 
így a magyarul oszmán-török jövevényszóval jelölt do-
hány is az Oszmán Birodalom felől érte el Közép-Európa 
keleti felét. A „füstivás” a tiltások ellenére megállíthatat-
lanul terjedt, amit a régészeti emlékanyagban a cserép 
pipafejek jeleznek. Változatos formáik és díszítéseik miatt 
a 17–18. századi rétegek vezérleleteinek számítanak. A 
17. század közepéig a keresztény végvárakban egyszerre 
van jelen a hosszú cserépszárú nyugati pipa és a török 
eredetű, fából készült szárba illesztett cserépfejű pipa is. 
Az oszmán erődítések leletanyagában szinte kizárólago-
san a rendkívül változatos, sokszor igényes 
kézműves munkával készült cserépfejű tí-
pusok fordulnak elő. A 17. század má-
sodik felében a cserépszárú pipák 
visszaszorulnak, s szinte ki-
zárólag a török eredetű 

Díszsisak az Oszmán
 Birodalomból 
(MNM©2021)

Báthory István erdélyi 
fe jedelem és lengyel király 
türkizekkel ékesített díszbu-
zogánya (MNM©2021) 

A feltárásokból a legteljesebb adatokkal természete-
sen a korabeli kerámiáról rendelkezünk. Az Oszmán Bi-
rodalom hódításának kora a Magyar Királyság területén 
időben egybeesett a késő középkori kerámiatechnoló-
gia és a lábbal hajtott korongon felhúzott, ólommázas 
kora újkori kerámiatechnológia közötti átmenet korával. 
Így a megjelenő új kerámiaféléket csak fokozott óva-
tossággal lehet a hódítások következményeként értel-
mezni. Az egyszerű, részben belülről mázazott, részben 

mázatlan egyfülű főzőfazekak elterjedése biztosan nem 
köthető az Oszmán Birodalomhoz és annak lakóihoz, elő-
képeiket sokkal inkább nyugati irányban kell keresnünk.

A balkáni török kori lelőhelyek jellegzetes edénykész-
letéből a mázas talpas tálak egyáltalán nem kerültek át a 
magyar fazekasság termékei közé. A meghódított terü-
leteken csak azokban a városokban és helyőrségekben 
találkozhatunk ezekkel, ahol betelepült török, illetve bal-
káni népesség is kimutatható. A kontaktzóna legészakibb 
részének a törökök által elfoglalt váraiból ismerünk né-

No, de mit adtak nekünk a törökök?
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??? ?? ben a világos (fehér) alapszín vált uralkodóvá, vörös, 
zöld és barna díszítéssel. E különbség okát csak ta-
lálgatjuk, de valószínűbb, hogy az európai majolikák 
utánzása lehetett inkább a cél, és nem az orientális 
(izniki, kütahiyai) fajanszoké. A növényi ornamenti-
ka túlsúlya lehet ugyan az iszlám művészet hatása, 
azonban a reformáció képekkel szemben tanúsított 
tartózkodása is magyarázhatja az emberábrázolások 
feltűnő ritkaságát.

A régészet által megismerhető tárgykultúra tehát 
megerősíti azt a képet, hogy az Oszmán Birodalom 
térfoglalásával a Kárpát-medencében inkább párhu-
zamos társadalmak jöttek létre, illetve erősödtek meg, 
amelyek között a tárgykultúrában is eléggé elkülönü-
lő vonások fedezhetők fel. Ez nem jelenti azt, hogy 
a különböző vallású/etnikumú emberek szigorúan 
elhatárolt világokban éltek volna, azonban az eltérő 
kulturális szokások csak bizonyos tárgyak körében tet-
ték lehetővé az átadási, illetve átvételi folyamatokat.

C C C

hány különös talpas tálat, melyeket anya-
guk és bekarcolt díszítésük alapján minden 

valószínűség szerint helyi, magyar (esetleg 
szláv/szlovák) etnikumú fazekasok készítet-

tek. E tárgyak formájukban is eltérnek a valódi török 
talpas tálaktól, s alighanem úgy kell értelmeznünk 
felbukkanásukat, hogy a helyben maradt kézművesek 
igyekeztek a katonaság igényeinek az új edényforma 
utánzásával eleget tenni.

Több jellegzetes, főként vörös anyagú és az ólom-
máz alatt világos agyagpéppel (angóbbal) borított 
kerámiatípus is ismert, amely nem terjedt túl a kato-
naság helyőrségein, illetve a balkáni és török eredetű 
polgári lakosság által lakott településeken. Ezek egyi-
ke a kiöntőcsöves, tölcséres szájú ibrik. Feltehetően 
a serbet felszolgálására, esetleg rituális kézmosásra 
használták, így átvételére nem volt igény. Egyelőre 
csak találgathatunk, hogy ebben a kétfülű, kívül-belül 
mázas edénytípusban mit tárolhattak. Feltehetően 
olyan élelmiszert, lett légyen ez olaj, esetleg joghurt, 
ami a korabeli magyar konyhának nem volt része.

Különösen a megszállt terület délebbi és középső 
részén bukkannak elő nagy számban régies, kézi ko-
rongon készült, mázatlan kerámiák, melyek formá-
jukban és díszítésükben a több száz évvel korábbi Ár-
pád-kori kerámiákat idézik. Ezek a beköltöző balkáni 

Erdélyi mihrábfülkés török szőnyeg

eredetű népesség háziipari fazekasságának emlékei, és 
minimális hatást gyakoroltak csak a magyar fazekasságra. 
Ugyanakkor az újabb kutatások óvatosan azt is felvetik, 
hogy e területen esetleg a késő középkorban is tovább él-
hettek az ódivatú, kézzel gyúrt és utánkorongolt fazekak.

A hódítást röviddel megelőzve jelennek meg a políro-
zott redukált égetésű korsók is. Ezek a fémedényeket 
utánzó folyadéktárolók különféle arányokat, s eltérő fokú 
díszítést mutatnak. A díszes, gyakran hosszú nyakú, s ál-
talában jobb minőségű példányok az oszmán (török és 
balkáni) népességre, míg a kevésbé díszített és a helyi 
kerámia formavilágát mutató példányok a magyar né-
pességre tűnnek jellemzőnek. 

Szerte Európában a 16. század második felétől ter-
jedt el a színtelen máz alatt írókával díszített kerámiaáru, 
elsősorban cseréptálak és korsók alakjában. Az ezzel a 
technikával Magyarországon és Dél-Lengyelországban 
készült cserépedények különlegessége, hogy Közép-Eu-
rópa nyugati részének sötét alapszínű edényeivel szem-

No, de mit adtak nekünk a törökök?
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Címlapsztori

Mohács 1526–2026 – Rekonstrukció és emlékezet címmel a Magyar Tudományos 
Akadémia Kiválósági Együttműködési Programja keretében több 
diszciplínára kiterjedő vizsgálatok zajlottak a Bölcsészettudományi 

Kutatóintézet és a Pécsi Tudományegyetem konzorciumi együttműködésében. A kutatásnak a tudományos 
mellett közpolitikai céljai is voltak: a korábbinál megbízhatóbb ismeretekkel kívánt szolgálni a 2026-ban 
esedékes 500 éves megemlékezések előkészítéséhez.

Fodor Pál
Pap Norbert Hol volt a mohácsi csata?

Kutatások a helyszín meghatározására

Földvár birtoknak a Dunától nyugatra lévő határai az 1338-as 
határjárás szerint (szerkesztette: Gyenizse Péter)

Jelmagyarázat: 1) földrajzilag jobban lokalizálható határszakasz, 
kisebb bizonytalansággal; 2) földrajzilag rosszabbul lokalizálható 
határszakasz, nagyobb bizonytalansággal; 3) a Baranyai-dombság 
és a Mohácsi-sík ármentes terasza; 4) patakvölgyek, valamint a 
Duna mocsaras, vízzel borított ártere; 5) mára nagyrészt feltöl-
tődött egykori folyómeder; 6) jelenlegi települések központjai és 
nevei; 7) az ábra címében szereplő határjárásban megnevezett 
településekhez tartozó birtoktest, közigazgatási terület; I.) Ör-
vény-fok [Ewrem] Kölkedtől keletre, a térkép határán túl; II.) a 
Nagymajsáról Ipoltlakára vezető út feltehetőleg a majsi vízfolyás 
(ez nem azonos a mai Malomárokkal) Borzába torkollása alatti 
szakaszon keresztezte a Borzát

A 2017 és 2020 között zajlott és mintegy 70 kuta-
tót mozgósító program hat fő területen mélyítette el 
a mohácsi csatára vonatkozó ismereteket. Az ütkö-
zet története (előzményekkel és következményekkel), 
a csatatáj történeti földrajzi rekonstrukciója, régészeti 
vizsgálatok, emlékezeti kérdések, nemzetközi kite-
kintés a korszak más sorsdöntő csatáira, valamint 
a „második mohácsi csata” (1687) szerepelt a kuta-
tási tervben. Három év alatt számos szakcikk és egy 
új, a projekttel azonos című könyvsorozat született 
tucatnyi könyvvel, s az eredmények nagy szakmai és 
közönségérdeklődést váltottak ki. A régészeti felada-
tok közül sok még megoldásra vár, de több tekintet-
ben jelentős előrelépés történt.
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Hol volt a csata?

Legalább száz éve folyik a vita arról, hogy pontosan 
hol is volt a csata, hová állították később a törökök 
a csata győzelmi emlékművét, és hol is halt meg va-
lójában a  menekülő király. A  kutatási 
projekt fontos célkitűzése volt, hogy 
ezekre a kérdésekre választ adjon.

A program keretében elkészí-
tettük a  16–17. századi Mohács 
környéki táj rekonstrukcióját. 
Az eredményeket összefogla-
ló Mordortól Mohácsig című 
kötetünk részletesen tárgyalja 
a térség felszínalaktanának, 
v ízrajz ának ,  tör téneti 
településhálózatának és 
a kapcsolódó régészeti topográfi -
ának a kérdéseit a középkori és kora 

újkori írott források földrajzi képe és 
a  történeti térképanyag bázisán. 

Elvégeztük több, a  csata, illetve 
annak emlékezete szempontjá-

ból szóba jövő helyszín komp-
lex vizsgálatát is, azzal a  cél-

lal, hogy azonosítsuk azokat 
a helyeket, amelyek a csata 
kapcsán jelentőségre tet-
tek szert.

A csata előtt II. Lajos 
csapatai lassan gyülekeztek, és 

részben Mohácson, részben Mohács 

Földvár 1736–1770-es térképeken (szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) Földvár Mikoviny Sámuel térképén (1736–1742); B) a Vöt-
ter-féle 1766-os térkép a Majs és Földvár határán folyó Borzával; 
C) Praedium Földvár területén két épület látszik Kneidinger 
térképén (1770); D) A Földvár nevű földrajzi hely Praedium 
Földvár területén (1770) az egyik, Kneidinger-féle térképlapon.
A területen két építmény látszik egy útkereszteződésben

I. Szulejmán (ur. 1520–1566) az 
Oszmán-ház tizedik szultánja 

volt. A birodalmat nem csupán 
kiterjesztette, de fel is virágoztatta. 

Hosszú, negyvenhat éves uralmára az 
utókor aranykorként tekintett vissza. Éle-

tében tizenhárom hadjáratot vezetett sze-
mélyesen, abból hetet Magyarország ellen. 

Legnagyobb győzelme a mohácsi volt. Az utolsó 
hadjáratának Szigetvár alatt lett vége, a 

vár melletti szőlőhegyen, 72 
évesen, betegségben 

hunyt el.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

16 17
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Mohács 1526–2026 – Rekonstrukció és emlékezet címmel a Magyar Tudományos 
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a mohácsi csatára vonatkozó ismereteket. Az ütkö-
zet története (előzményekkel és következményekkel), 
a csatatáj történeti földrajzi rekonstrukciója, régészeti 
vizsgálatok, emlékezeti kérdések, nemzetközi kite-
kintés a korszak más sorsdöntő csatáira, valamint 
a „második mohácsi csata” (1687) szerepelt a kuta-
tási tervben. Három év alatt számos szakcikk és egy 
új, a projekttel azonos című könyvsorozat született 
tucatnyi könyvvel, s az eredmények nagy szakmai és 
közönségérdeklődést váltottak ki. A régészeti felada-
tok közül sok még megoldásra vár, de több tekintet-
ben jelentős előrelépés történt.
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Hol volt a csata?

Legalább száz éve folyik a vita arról, hogy pontosan 
hol is volt a csata, hová állították később a törökök 
a csata győzelmi emlékművét, és hol is halt meg va-
lójában a  menekülő király. A  kutatási 
projekt fontos célkitűzése volt, hogy 
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a helyeket, amelyek a csata 
kapcsán jelentőségre tet-
tek szert.

A csata előtt II. Lajos 
csapatai lassan gyülekeztek, és 
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Földvár területén (1770) az egyik, Kneidinger-féle térképlapon.
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I. Szulejmán (ur. 1520–1566) az 
Oszmán-ház tizedik szultánja 

volt. A birodalmat nem csupán 
kiterjesztette, de fel is virágoztatta. 

Hosszú, negyvenhat éves uralmára az 
utókor aranykorként tekintett vissza. Éle-

tében tizenhárom hadjáratot vezetett sze-
mélyesen, abból hetet Magyarország ellen. 

Legnagyobb győzelme a mohácsi volt. Az utolsó 
hadjáratának Szigetvár alatt lett vége, a 

vár melletti szőlőhegyen, 72 
évesen, betegségben 

hunyt el.
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környékén táboroztak. A török támadás előtti na-
pokban a csapatok zömét összevonták egy nagyobb 
táborba, amely fél magyar mérföldre, délre helyez-
kedett el Mohács mezővárostól. Saj-
nálatos módon az országban gyü-
lekező más katonai alakulatok erre 
a helyszínre már nem jutottak el.

A törökök ezzel szemben dél 
felől közelítették meg a mohácsi 
síkot. Hajóik a Dunán haladtak 
felfelé, csapataik pedig a Duna 
jobb partján vonultak. A csata 
előtt Baranyavár térségében 
átkeltek a Karasica-patakon, 
majd észak felé vonulva Buzig-
lica térségében kettéváltak. A Báli és 
Hüszrev bégek vezette könnyűlovasság 
a mohácsi teraszos síkot nyugatról övező te-
replépcső tetején húzódó úton haladt, megkerülve 

a síkság nyugati domblábi terüle-
tének lápos, mocsaras térségét, 

így jutva a magyar sereg hátá-
ba, valahol Nagynyárád kör-

nyezetében. A fősereg a gya-
logsággal, a tüzérséggel és 
a  felszerelés egy részével 

közben a síkság magasabb, szá-
razabb és ezért jobban járható keleti 

peremén nyomult előre, ott, ahol a vízfo-
lyások is konszolidált mederbe kényszerültek, 

és ezért könnyebb volt átkelni rajtuk. Így jutottak el 

II. Lajos (ur. 1516–1526) a Jagel-
ló-házból való uralkodó volt, ma-

gyar és cseh király. Az utókor ugyan 
nem bánt az emlékével túl hálásan, 

de úgy tűnik, hogy bátorsága és az 
ország ügyéért vállalt elkötelezettsége 

nem vonható kétségbe. Fiatalon, húszéves 
korában a mohácsi csatatérről történő mene-

külés közben halt meg. A királyt kísérő egyetlen 
szemtanú, a kamarása beszámolója szerint 

a Duna kis mellékágán átkelés 
közben lovastul vízbe 

fulladt.

Földvár (Sátorhely) 1780–1783-as térképeken 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) Földvár egy 1780-as térképen településjellel ábrázolva; B) 
Földvár település Sátorhely helyén 1780-ban; C) Satoristie 

(Sátorhely) az Első katonai felmérés kivága-
tán; D) Sátoristie v. Földvár 1783 körül az 
Első katonai felmérés keretében készült 
Pécs és környéke ábrázoláson
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fél mérföldre nyugatra, míg Mohács városától egy 
mérföldre délre jelöli ki, Földvár falunál.

Egy másik fontos támpont, hogy a Duna és ezen 
széles és száraz síkság között mély mocsár terült 

el, amelynek később fontos szerepe lett: 
a csata során sokan ebben lelték halálu-

kat. A harmadik fontos információ 
szerint a  dél felé tekintő ke-

resztény sereg előtt egy 
széles és viszonylag 
mély árok vagy völgy 

feküdt. A leírások szerint 
ezt a völgyet a keresztény 

seregek a csata közben fe-
dezékként használták, ide 

húzódtak vissza, és az is kide-
rült, hogy a Duna mellett lévő 

mély mocsár felé eső végében 

a Borza-patakhoz, amelyen átkelve arra a széles 
és száraz síkságra értek, ahol a magyar sereg már 
várta őket. Itt, a középkori Földvár falunál került 
sor végül az összecsapásra.

A leírásokban több fontos földrajzi tám-
pontról is olvashatunk. Brodarics István, 
a csata fő krónikása elég pontosan 
megadja a csata helyének ko-
ordinátáit azzal, hogy 
a  helyszínt a  Dunától 

Föld-
vár (ere-

deti nevén Ipoltlaka) 
a mohácsi csata idején a szek-

szárdi apátság birtokában álló település 
volt, mely Mohácstól délre feküdt. A csata idején 

vélhetően elpusztult, de a 16–17. századi források szerint 
az oszmán hódoltság idején újratelepült. A Földvár 

településnév ezen a területen a 18. század elején is 
fennmaradt, a század második felében már a dél-

szláv Sátoristi vagy Sátoristye néven kezdték el 
emlegetni. Ebből származik a mai Sátorhely 

településnév. Ennek közelében az 1960-as 
és 1970-es években Papp László és Maráz 

Borbála régészek tárták fel a mohácsi 
csata tömegsírjait.

Földvár (Sátorhely) 
1802–1880-as térképeken 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) P. Földvár v. Sátoristye [Sátorhely] 
(1802); B) Földvár település a csata 
helyével együtt ábrázolva 1825-ben; C) 
Sátoristye P. a Második katonai felmérés 
kivágatán (1858);
D) Sátoristye psz. [puszta] (Földvár) a Har-
madik katonai felmérés kivágatán (1880)
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környékén táboroztak. A török támadás előtti na-
pokban a csapatok zömét összevonták egy nagyobb 
táborba, amely fél magyar mérföldre, délre helyez-
kedett el Mohács mezővárostól. Saj-
nálatos módon az országban gyü-
lekező más katonai alakulatok erre 
a helyszínre már nem jutottak el.

A törökök ezzel szemben dél 
felől közelítették meg a mohácsi 
síkot. Hajóik a Dunán haladtak 
felfelé, csapataik pedig a Duna 
jobb partján vonultak. A csata 
előtt Baranyavár térségében 
átkeltek a Karasica-patakon, 
majd észak felé vonulva Buzig-
lica térségében kettéváltak. A Báli és 
Hüszrev bégek vezette könnyűlovasság 
a mohácsi teraszos síkot nyugatról övező te-
replépcső tetején húzódó úton haladt, megkerülve 

a síkság nyugati domblábi terüle-
tének lápos, mocsaras térségét, 

így jutva a magyar sereg hátá-
ba, valahol Nagynyárád kör-

nyezetében. A fősereg a gya-
logsággal, a tüzérséggel és 
a  felszerelés egy részével 

közben a síkság magasabb, szá-
razabb és ezért jobban járható keleti 

peremén nyomult előre, ott, ahol a vízfo-
lyások is konszolidált mederbe kényszerültek, 

és ezért könnyebb volt átkelni rajtuk. Így jutottak el 

II. Lajos (ur. 1516–1526) a Jagel-
ló-házból való uralkodó volt, ma-

gyar és cseh király. Az utókor ugyan 
nem bánt az emlékével túl hálásan, 

de úgy tűnik, hogy bátorsága és az 
ország ügyéért vállalt elkötelezettsége 

nem vonható kétségbe. Fiatalon, húszéves 
korában a mohácsi csatatérről történő mene-

külés közben halt meg. A királyt kísérő egyetlen 
szemtanú, a kamarása beszámolója szerint 

a Duna kis mellékágán átkelés 
közben lovastul vízbe 

fulladt.

Földvár (Sátorhely) 1780–1783-as térképeken 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) Földvár egy 1780-as térképen településjellel ábrázolva; B) 
Földvár település Sátorhely helyén 1780-ban; C) Satoristie 

(Sátorhely) az Első katonai felmérés kivága-
tán; D) Sátoristie v. Földvár 1783 körül az 
Első katonai felmérés keretében készült 
Pécs és környéke ábrázoláson
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fél mérföldre nyugatra, míg Mohács városától egy 
mérföldre délre jelöli ki, Földvár falunál.

Egy másik fontos támpont, hogy a Duna és ezen 
széles és száraz síkság között mély mocsár terült 

el, amelynek később fontos szerepe lett: 
a csata során sokan ebben lelték halálu-

kat. A harmadik fontos információ 
szerint a  dél felé tekintő ke-

resztény sereg előtt egy 
széles és viszonylag 
mély árok vagy völgy 

feküdt. A leírások szerint 
ezt a völgyet a keresztény 

seregek a csata közben fe-
dezékként használták, ide 

húzódtak vissza, és az is kide-
rült, hogy a Duna mellett lévő 

mély mocsár felé eső végében 

a Borza-patakhoz, amelyen átkelve arra a széles 
és száraz síkságra értek, ahol a magyar sereg már 
várta őket. Itt, a középkori Földvár falunál került 
sor végül az összecsapásra.

A leírásokban több fontos földrajzi tám-
pontról is olvashatunk. Brodarics István, 
a csata fő krónikása elég pontosan 
megadja a csata helyének ko-
ordinátáit azzal, hogy 
a  helyszínt a  Dunától 

Föld-
vár (ere-

deti nevén Ipoltlaka) 
a mohácsi csata idején a szek-

szárdi apátság birtokában álló település 
volt, mely Mohácstól délre feküdt. A csata idején 

vélhetően elpusztult, de a 16–17. századi források szerint 
az oszmán hódoltság idején újratelepült. A Földvár 

településnév ezen a területen a 18. század elején is 
fennmaradt, a század második felében már a dél-

szláv Sátoristi vagy Sátoristye néven kezdték el 
emlegetni. Ebből származik a mai Sátorhely 

településnév. Ennek közelében az 1960-as 
és 1970-es években Papp László és Maráz 

Borbála régészek tárták fel a mohácsi 
csata tömegsírjait.

Földvár (Sátorhely) 
1802–1880-as térképeken 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) P. Földvár v. Sátoristye [Sátorhely] 
(1802); B) Földvár település a csata 
helyével együtt ábrázolva 1825-ben; C) 
Sátoristye P. a Második katonai felmérés 
kivágatán (1858);
D) Sátoristye psz. [puszta] (Földvár) a Har-
madik katonai felmérés kivágatán (1880)
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magasan állt a víz, ami nem 
meglepő, hiszen ezekben 
a hetekben igen csapadékos 
volt az időjárás.

A középkori Földvár falu-
hoz tartozó birtokot a közép-
kori határjárások, valamint 
a földrajzi környezet rekonst-
rukciójával sikerült azonosíta-
ni. Ez a már említett Borza-pa-
taktól keletre, a Duna árterét 
képező mocsártól nyugatra és 
a középkori, „nagy árok” nevű 
egykori folyómedertől délre 
terült el. Ez így éppen megfe-
lel a brodaricsi távolságada-
toknak is (8 kilométerre délre 
Mohácstól, és 4 kilométerre 
nyugatra a Dunától). A Vizs-
laki-rét, amely 4–6 méteres 
beszakadással indul, jól meg-
feleltethető a  fentebb emlí-
tett mély mocsárnak, amely 
a csatateret keletről határol-
ta. A Mohácsi-síkságot délke-
letről északnyugati irányban 
átszelő „völgyet” vagy „árkot”, 
vagyis egy egykori folyó-
völgyet pedig távérzékelési 
módszerekkel azonosítottuk. 

Fontos kiemelni, hogy a csatával összefüggésbe hoz-
ható régészeti leletek is mind a már jórészt feltöltődött 
árok mentén kerültek elő. Itt, a Vizslaki-rét peremén, 
a később Törökdombnak nevezett halmon épült meg 
1630–31-ben a csata oszmán győzelmi emlékműve, és 
ennek mentén kerültek elő a csata halottai is Sátorhely 
mellett, továbbá ennek közelében, a Fekete-kapu körül 
találták meg az oszmán tüzérség ágyúlövedékeit is.

Mindezen bizonyítékok ellenére jelenleg is vannak 
olyan történészek és régészek, akik más helyszínek 
mellett kardoskodnak. Elsősorban Sátorhelytől nyu-
gatra, a Borza-patakon túli Majs községtől keletre fek-
vő sík területen folynak vizsgálatok. Itt egy középko-
ri falu nyomai kerültek elő már az 1960-as években, 
amellyel kapcsolatban utóbb felmerült, hogy esetleg 
ez lehetett Földvár. Fémkereső műszerrel a falu kör-

nyezetében 110 hektáron mintegy 254 darab, zömmel 
10–13 mm-es ólomlövedéket találtak, amelyek a ku-
tatás vezetői szerint a csata lenyomatát képezhetik. 
Az általunk vélelmezett csatatér viszont a Borza-patak 
keleti oldalán feküdt. A majsi területet egy helyenként 
több száz méteres szélességű ártér választotta el a föld-

A Törökdomb régi térképeken (szerkesztette: Gyenizse Péter)

Jelmagyarázat: A) A Törökdomb mint Őrdomb (Wachthügel) 1691-
ben; B) Comitatus Bacsiensis Pars, Mikoviny S. 1725 (?); C) A Török-
domb Sháturix felirattal és kereszttel a Vötter-féle 1766-os térképen; D) 
A Törökdomb Scaturigo felirattal és kereszttel egy 1775 (?)-ös térképen; 
E) A Törökdomb Sátoristi felirattal és kápolna jelzésével 1769 körül; 
F) A Törökdomb és Sátorhely (Satoristie) az Első katonai felmérésen 
(1783); G) A Törökdomb mint Török Halom és Sátoristye „Baranya me-
gye Föld Abroszán” 1838-ban, H) Sátoristye puszta és környéke a Har-
madik katonai felmérésen (1880); I) A Törökdomb és Sátoristye puszta 
a Második katonai felmérésen (1858); J) A Törökdomb Türkenhügel 
felirattal a kataszteri térképen a 19. század második feléből; K) A Török-
domb és Sátorhely az 1941. évi katonai felmérésen; L) A Törökdomb 
Török vagy Basa Halom felirattal a Duna-mappáción 1827-ből
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vári (azaz sátorhelyi) vizsgálati 
területtől, így annak a  való-
színűsége, hogy a harcok ide is 
kiterjedtek volna, igen csekély. 
Ugyanakkor az előcsatározások 
és a Báli bég vezette lovasság 
áthaladása esetleg érinthette 
ezt a térséget.

A vita még nem zárult le, 
de a Majshoz mint a csata le-
hetséges centrumterületéhez 
kötődő állítások megalapo-
zottsága kérdésesnek tűnik. 
A  szakirodalmi konszenzus 
szerint az itt előkerült, kis ka-
liberű lövedékek a 17. századra jellemzők, így inkább 
1687-es vagy 1704-es konfl iktust lehet sejteni mö-
göttük. A kérdés eldöntéséhez mindenképp további 
vizsgálatokra lesz szükség.

A kutatási projekt másik fontos eredménye volt 
a Hünkjár tepeszi (Császárdomb), azaz a török győ-
zelmi emlékmű azonosítása és régészeti vizsgálata. 
Mintegy 100 évvel a csata után, a korszakra jellemző 
Szulejmán-nosztalgia hatására Haszán pasa, budai 
beglerbég fából egy kioszkot, azaz győzelmi emlék-
művet emelt a Vizslaki-rét peremén fekvő, később 
Törökdomb néven emlegetett helyen, az úgynevezett 
„nagy ároktól” mintegy 200 méterre délre. Eredetileg 
egy, a római limeshez (védvonalhoz) tartozó építmény 
– a régészeti maradványok és az analógiák alapján 
feltehetőleg egy burgus (azaz ’kiserőd’) – állt itt. En-
nek a helyén épülhetett meg 1630–31-ben az említett 
kioszk, egy „sátor alakú” faépület, amely miatt Sáto-
risti/Sátoristye néven emlegették, és amelyről később 
a közelben fekvő falut is elnevezték. A források szerint 
Haszán egy mély kutat is kialakíttatott ezen a helyen.

A halom anyagát az 1960–1970-es években épít-
kezésekhez hordták el, így sajnos csak egy kisebb, 
ma is kutatható része maradt meg. Az 1970-es évek 
anyagkitermelése idején előkerült az említett kút ma-
radványa is, de teljes feltárása akkor elmaradt. Ezért 
a helyszín még sok lehetőséget tartogat. Projektünk 
keretében eddig felszíni leletfelgyűjtés és geofi zikai 
vizsgálat, továbbá az eredeti domb rekonstruálását 
lehetővé tevő térinformatikai modellezés zajlott.

A csatatér régészeti topográfi ája térképen ábrázolva 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A Törökdomb 2020-ban (fotó: Szalai Gábor)

A Törökdomb (az oszmán győzelmi emlékmű) és környékének 
stilizált 3D-rekonstrukciója (szerkesztette: Gyenizse Péter)

Reméljük, hogy a 2026-ban esedékes 500 éves 
megemlékezések idejére nagyrészt meg lehet olda-
ni a lokalizációs kérdéseket, hiszen ezek alapjaiban 
érintik a tervezett beruházások helyszíneit is.

C C C
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magasan állt a víz, ami nem 
meglepő, hiszen ezekben 
a hetekben igen csapadékos 
volt az időjárás.

A középkori Földvár falu-
hoz tartozó birtokot a közép-
kori határjárások, valamint 
a földrajzi környezet rekonst-
rukciójával sikerült azonosíta-
ni. Ez a már említett Borza-pa-
taktól keletre, a Duna árterét 
képező mocsártól nyugatra és 
a középkori, „nagy árok” nevű 
egykori folyómedertől délre 
terült el. Ez így éppen megfe-
lel a brodaricsi távolságada-
toknak is (8 kilométerre délre 
Mohácstól, és 4 kilométerre 
nyugatra a Dunától). A Vizs-
laki-rét, amely 4–6 méteres 
beszakadással indul, jól meg-
feleltethető a  fentebb emlí-
tett mély mocsárnak, amely 
a csatateret keletről határol-
ta. A Mohácsi-síkságot délke-
letről északnyugati irányban 
átszelő „völgyet” vagy „árkot”, 
vagyis egy egykori folyó-
völgyet pedig távérzékelési 
módszerekkel azonosítottuk. 

Fontos kiemelni, hogy a csatával összefüggésbe hoz-
ható régészeti leletek is mind a már jórészt feltöltődött 
árok mentén kerültek elő. Itt, a Vizslaki-rét peremén, 
a később Törökdombnak nevezett halmon épült meg 
1630–31-ben a csata oszmán győzelmi emlékműve, és 
ennek mentén kerültek elő a csata halottai is Sátorhely 
mellett, továbbá ennek közelében, a Fekete-kapu körül 
találták meg az oszmán tüzérség ágyúlövedékeit is.

Mindezen bizonyítékok ellenére jelenleg is vannak 
olyan történészek és régészek, akik más helyszínek 
mellett kardoskodnak. Elsősorban Sátorhelytől nyu-
gatra, a Borza-patakon túli Majs községtől keletre fek-
vő sík területen folynak vizsgálatok. Itt egy középko-
ri falu nyomai kerültek elő már az 1960-as években, 
amellyel kapcsolatban utóbb felmerült, hogy esetleg 
ez lehetett Földvár. Fémkereső műszerrel a falu kör-

nyezetében 110 hektáron mintegy 254 darab, zömmel 
10–13 mm-es ólomlövedéket találtak, amelyek a ku-
tatás vezetői szerint a csata lenyomatát képezhetik. 
Az általunk vélelmezett csatatér viszont a Borza-patak 
keleti oldalán feküdt. A majsi területet egy helyenként 
több száz méteres szélességű ártér választotta el a föld-

A Törökdomb régi térképeken (szerkesztette: Gyenizse Péter)

Jelmagyarázat: A) A Törökdomb mint Őrdomb (Wachthügel) 1691-
ben; B) Comitatus Bacsiensis Pars, Mikoviny S. 1725 (?); C) A Török-
domb Sháturix felirattal és kereszttel a Vötter-féle 1766-os térképen; D) 
A Törökdomb Scaturigo felirattal és kereszttel egy 1775 (?)-ös térképen; 
E) A Törökdomb Sátoristi felirattal és kápolna jelzésével 1769 körül; 
F) A Törökdomb és Sátorhely (Satoristie) az Első katonai felmérésen 
(1783); G) A Törökdomb mint Török Halom és Sátoristye „Baranya me-
gye Föld Abroszán” 1838-ban, H) Sátoristye puszta és környéke a Har-
madik katonai felmérésen (1880); I) A Törökdomb és Sátoristye puszta 
a Második katonai felmérésen (1858); J) A Törökdomb Türkenhügel 
felirattal a kataszteri térképen a 19. század második feléből; K) A Török-
domb és Sátorhely az 1941. évi katonai felmérésen; L) A Törökdomb 
Török vagy Basa Halom felirattal a Duna-mappáción 1827-ből
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vári (azaz sátorhelyi) vizsgálati 
területtől, így annak a  való-
színűsége, hogy a harcok ide is 
kiterjedtek volna, igen csekély. 
Ugyanakkor az előcsatározások 
és a Báli bég vezette lovasság 
áthaladása esetleg érinthette 
ezt a térséget.

A vita még nem zárult le, 
de a Majshoz mint a csata le-
hetséges centrumterületéhez 
kötődő állítások megalapo-
zottsága kérdésesnek tűnik. 
A  szakirodalmi konszenzus 
szerint az itt előkerült, kis ka-
liberű lövedékek a 17. századra jellemzők, így inkább 
1687-es vagy 1704-es konfl iktust lehet sejteni mö-
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A csatatér régészeti topográfi ája térképen ábrázolva 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A Törökdomb 2020-ban (fotó: Szalai Gábor)
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C C C
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Címlapsztori

lexumának felkutatásához. 2014 decemberére sikerült is azonosítani az épületek maradványait. A következő év 
szeptemberétől pedig a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésében 
a turbéki szőlőhegyen megindultak a régészeti feltárások. A 2016-os Zrínyi-emlékév idejére már nemcsak a türbe, 
de a mellette álló dzsámi és a derviskolostor egy részének maradványai is napvilágra kerültek. A legmodernebb 
távérzékelési módszerek (az úgynevezett LIDAR műszer és fotogrammetria) segítségével a komplexumot védő 
erődítmény védműveinek körvonalait is kitapogattuk. [A LIDAR a Light Detection and Ranging angol kifejezés 
rövidítése, és egy lézeres alapú letapogatást alkalmazó műszert takar – a szerk.]

Pap Norbert – Fodor Pál 

A magyarországi hódoltság különleges létesítménye volt Szulejmán szultán szigetvári türbéje, amely 
a Magyar Királyság jó részét meghódító uralkodónak állított emléket annak halála helyén. Az oszmánok 
kiszorulása után a mauzóleumot lerombolta a császári katonaság, és rövidesen már semmi sem emlékez-

tetett arra, hogy ezen a helyen a birodalom egyik legnevezetesebb zarándokközpontja állt. Felkutatására 1903-ban 
indultak meg a tudományos kutatások, de több mint száz évig senkinek sem sikerült az épület maradványait meg-
találnia. E munka 2013-ban vett új lendületet, amikor a Pécsi Tudományegyetem négy kutatója – török kormányzati 
támogatással – Szigetvár határában hozzáfogott az 1566. évi ostrom idején elhunyt Szulejmán szultán sírkomp-

Turbék, 
Szulejmán szultán zarándokvárosa

„Szulejmán pecsétje” egy 
kőfaragványon a türbéből 
(fotó: Hancz Erika)
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Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa

2017-től már egy magyar kormányhatározat kere-
tében és állami támogatással folytak tovább a mun-
kák. Feltártuk a derviskolostor falait, a zarándokok 
elszállásolására szolgáló „vendégházat” és az őrség 
kaszárnyáját is. A környezettörténeti vizsgálatok nyo-
mán világossá vált, hogy milyen jellegű mezőgazdál-
kodás folyt a településen, illetve, hogy 
milyen állatokat tartottak Turbék lakói.

A kutatást időközben térben 
is kiterjesztettük. A sírkomple-
xumtól délre sikerült megtalál-
ni a palánkhoz tartozó polgári 
település maradványait, ame-
lyet egykor muszlimok és ke-
resztények egyaránt laktak. 
A szigetvári vár körül foly-
tatott fémkereső műszeres 
és távérzékeléses vizsgálatok, 
valamint a Leandro Anguissola itáliai 
hadmérnök által 1689-ben készített térkép 
georeferálása révén sikerült meghatározni az 
1688–89-es ostromblokád több sáncát, és beazo-
nosítani azok maradványait. Mivel az ostromló csa-
patok főhadiszállása Turbékon volt, olyan tárgyak 

is előkerültek a sáncokból, melyeket a zarándokvá-
rosból hoztak el az itt állomásozó katonák.

A régészeti vizsgálatokat forrásfeltárás egészítette 
ki. Az újonnan talált és részben ki is adott keresztény 
és török források segítségével jóval pontosabb képet 
alkothattunk az 1566. évi ostrom menetéről, annak 

nemzetközi összefüggéseiről, valamint 
a Turbék nevű török kisváros kialaku-

lásáról és mindennapi életéről.

Turbék rövid története

A nagybeteg I. Szulejmán szultán 
1566. szeptember 7-én hajnal-

ban hunyt el. Utódai fontos-
nak tartották, hogy halálának 
helyét megjelöljék és idővel 

oda emlékezeti épületeket emel-
jenek. Az emléktürbét és a sírkomp-

lexum más épületeit csak 1573 után, talán 
1574-ben kezdték el építeni. 1576-ra a főbb épü-

letek és az erőd már készen állt. Az építkezés ezu-
tán is folytatódott, s ebben a periódusban került sor 
a zarándokhely működése szempontjából fontos to-
vábbi funkciók kialakítására. Legtovább a komplexum 

A türbe oszmán (muszlim) sír-
építmény, mauzóleum, sírká-

polna. Az Oszmán-ház tagjainak, 
szentéletű vallási vezetőknek és tu-

dósoknak, kiemelkedő államférfi ak-
nak és családtagjaiknak emeltek ilyen 

építményeket. A szigetvári türbe úgyne-
vezett makam türbe volt, szimbolikus épít-

mény, melyben nem nyugodott holttest: 
a sehiddé, azaz vértanúvá vált 

szultán halálának he-
lyét jelölte.

A halveti dervisolostor feltárás közben 
(fotó: Univ Tv)
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fenntartását biztosító gazdasági 
háttér megteremtése tartott. E 
folyamat során lett a turbéki 
kolostor elöljárója (sejh) több 
környékbeli magyar falu föl-
desura.

Az újonnan létesített 
településen dervisek, ka-

tonák és más polgári sze-
mélyek szolgáltak, idő-

vel pedig kereskedők és 
földművesek, különö-
sen szőlőművelők te-
lepedtek le. A polgári 
település (kaszaba) az 
1570-es évek végén 
két ,  önálló név vel 
b író városne gye d -
re (mahalle) oszlott, 
melyekben összesen 
51 háztartást vettek 
nyilvántartásba. A 17. 
századra a kaszaba to-
vább terjeszkedett, és 
a  muszlimok mellett 
egyre több keresz-
tény telepedett meg 
benne, akiknek hama-
rosan saját katolikus 
papjuk is lett.

I. Szulejmán szultán 1566. szeptem-
ber 7-én kora hajnalban elhunyt. 

Szokollu Mehmed nagyvezír paran-
csára ezt a hadsereg elől eltitkolták, és 

az uralkodó orvosait arra utasították, hogy 
megfelelő kezelésekkel készítsék elő a holt-

testet az Isztambulba való szállításra. A testet 
koporsóba helyezték, és az uralkodói sátor alatt el-

temették. 42 nap múlva kiemelték, és 1270 kilométert 
utaztatva Isztambulban, a Szulejmánije-dzsámi mellett 

temették el. Pár éven belül a sír fölé díszes tür-
bét építettek. A hagyomány szerint a 

szultán belső szervei Sziget-
váron maradtak.

A halveti derviskolostor déli szárnya légifotón 
(fotó: Szász István)

Szigetvár és könyéke a turbéki 
palánkerőddel (H) Leandro 
Anguissola 
1689. évi térképén

Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa
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A település életének rendjét a der-
visek, főként pedig az ő rendfőnö-
kük, a sejh határozta meg. Az 
első turbéki sejh a mosztari 
(Hercegovina) születésű Ali 
Dede al-Bosznavi lett, annak 
a Núreddinzáde halveti sejh-
nek a tanítványa, aki Szulejmán 
szultán szellemi vezetője volt, 
és aki Szigetvárról Isztambulba 
kísérte a szultán holttestét. A sejh 
kinevezésének körül-
ményei arra világíta-
nak rá, hogy milyen 
kivételes jelentőséget 
tulajdonítot tak az 
oszmánok a  szultán 
emlékhelyének.

Ali Dede jó szerve-
ző és kivételes intellek-
tus volt, igen gazdag 
irodalmi hagyatékkal. 
Az ő kemény munkájá-
nak, valamint politikai 
befolyásának köszön-
hető, hogy a  szilárd 
alapokra helyezett te-
lepülés több mint 120 

évig fennállt. Ali Dede III. Murád szul-
tánnal (ur. 1574–1595) is jó kapcso-

latokat ápolt. Az ő felkérésére 
egy évre Mekkába utazott, 
hogy felügyelje Ábrahám 

sírjának felújítási munkálata-
it. A szulejmáni sírkomplexum 

spirituális és politikai jelentő-
ségét talán az ő írásai segítenek 

legjobban megérteni: oszmán 
dinasztikus, propagandisztikus és 

Az 
Oszmán 

Birodalom tár-
sadalmi-politikai életében 

fontos szerepet töltöttek be a musz-
lim misztikusok, a szúfi k és az általuk alapított 
dervisrendek. Ezek egyike volt a halveti, amely 

arról a rendi előírásról kapta nevét, hogy 
tagjainak 40 napra, szigorú böjtöt tartva, 

teljes magányba kellett vonulniuk. A 
halveti rendházak behálózták a biro-

dalmat: a hódoltságban ötöt alapí-
tottak, ezek egyike volt a turbéki.

A turbéki palánkvár 1664 előtt (tervezte: Pap Norbert, 
Kitanics Máté; grafi ka: 
Történelmi Animációs Egyesület)

Dervisek Isztambulban 

Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa
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politikai mobilizációs célokat egyaránt szolgált. A sejh 
fejlesztései egyúttal a turbéki muszlim zarándoklatok 
feltételeit is megteremtették.

A 17. század végi visszafoglaló háborúkig Turbék 
egyszer került igazán komoly veszélybe: az 1664-es  
téli hadjárat során, amikor Zrínyi Miklós csapatai fel-
dúlták, és jelentős károkat okoztak az épületekben 
is. Ám a komplexumot IV. Mehmed szultán (ur. 1648–
1687) parancsára újjáépítették, sőt jelentős mérték-
ben kibővítették. Az előkelő utazók fogadására ekkor 
épült meg a vendégház a derviskolostor mellett. A 
funkcióbővítés, az újabb telepesek érkezése és a nö-
vekvő presztízs a település 
késő oszmán kori virágzására 
utal. Erről az időszakról Evlia 
Cselebi, a nagy török utazó 
ad képet, aki 1664 nyarán, 
a felújítási munkálatok ide-
jén látogatott Turbékra, az-
zal a céllal, hogy Szulejmán 
sírjánál imádkozzék.

Ez a  másodvirágzás 
1684-ig tartott. Kara Muszta-
fa nagyvezír 1683-ban, Bécs 
ostromára vonulva elzarán-
dokolt Szulejmán turbéki 
sírkápolnájához, hogy nagy 
elődje spirituális támogatá-
sát kérje hadi vállalkozásá-
hoz. Mint tudjuk, a hadjárat 

teljes kudarccal végződött, 
és a  rákövetkező évben 
megkezdődött az oszmán 
hatalom kiszorítása a Ma-
gyar Királyság területéről. 
Buda 1686. évi visszafog-
lalása után nem sokkal Szi-
getvárra és környékére is 
megérkeztek a felszabadí-
tó seregek, és ostromgyű-
rűt vontak a vár és a város 
köré. A védők 1689. február 
13-án megadták magukat, 
így 126 év után Szigetvár 
(Turbékkal együtt) felsza-
badult a török uralom alól.

1692-re a zarándokhely elpusztult, emlékezettör-
ténete a 18. században többfelé ágazott. A 18. század 
végétől a szőlőhegyi helyszíntől a Segítő Boldogasz-
szony-templom vette át a türbe emlékezetének he-
lyét. A templom falán 1913-ban oszmán és magyar 
nyelvű emléktáblát helyeztek el, ami lassanként an-
nak bizonyítékává vált, hogy egykor itt állt a szultán 
sírkápolnája. A török tudományos életben ez szinte 
máig komoly hivatkozási alap  ahhoz, hogy itt keres-

Turbék 1664-ben Esterházy Pál vázlatrajzán 
(fotó: Stiller Ákos)

Turbék sematikus ábrázolása 1664-ből 
(forrás: MNM TKP No. 55.1341)

Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

sék az egykori török emlékhe-
lyet. A templomban található 
török építőanyag alapján 
számos kiváló magyar kutató 
is azt gondolta, hogy az épü-
letnek kellett lennie oszmán 
előzményének.

Leandro Anguissola 
császári hadmérnök 1689-
ben, a blokád idején készí-
tett térképén Szigetvártól 
északra jelölt be egy úgy-
nevezett „F” helyet, ahol 

szerinte a szultán 1566-ban meghalt. Ennek forrása 
a helyi hagyomány volt, amely évszázadokig fenn-
maradt. Később a területet „Török temető” néven 
emlegették (ilyen megálló létezett a Kaposvár–Szi-
getvár-vasútvonalon is, amíg az 1970-es évek kö-
zepén meg nem szűnt), és a szultán születésének 
500. évfordulóján, 1994-ben ezen a helyen építet-
ték fel a Magyar–Török Barátság Parkot a szultán 
szimbolikus sírjával és síremlékével (türbéjével). Ma 
már tudjuk, hogy a park – legalábbis emlékezeti 
szempontból – „rossz” helyen létesült: a szultáni 
emlékkomplexum valódi helyszíne onnan két kilo-
méterre keletre, a szőlőhegy tetején volt.

C C C
A turbéki palánkvár 1664 után felülnézetből 
(tervezte: Pap Norbert, Kitanics Máté; grafi ka: Történelmi 
Animációs Egyesület)

A turbéki palánkvár 1664 után télen (tervezte: Pap Norbert, 
Kitanics Máté; grafi ka: Történelmi Animációs Egyesület)

A turbéki palánkvár 1664 után 
(tervezte: Pap Norbert, Kitanics Máté; 
grafi ka: Történelmi Animációs Egyesület)
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Címlapsztori

A mocsaras vidéken fekvő síkvidéki Szigetvár, a maga 
2000 főnyi védőjével és olasz mintára kiépített bástyáival 
azonban elég sokáig ellenállt a közel százezer fős oszmán 
seregnek ahhoz, hogy az már meg se kísérelhesse Bécs 
ostromát. Sőt, a szultán még Szigetvár kínkeserves be-
vételét sem érhette meg, mert betegsége miatt elhunyt 
a szigetvári táborban.

Utódjai, hogy kiemeljék ezt a fontos helyet, 1574-ben 
egy szimbolikus türbét (síremléket) emeltek a nagy szultán 
tiszteletére oda, ahová a legenda szerint a szultán szívét 
és belső szerveit helyezték (testét azonban az oszmán fő-
városba, Isztambulba vitték és ott temették el, szigetvári 
sírja mégis nagy jelentőségű). Elé egy dzsámi, köréje egy 
halveti derviskolostor, s mindezek katonai biztosítására 

Minden idők legnagyobb oszmán szultánja, Nagy Szulejmán Szigetvár 
mellett halt meg az 1566. évi magyarországi hadjárata során. Élete egyik 
legfőbb célja ugyanis Bécs meghódítása volt, ezért hét hadjárata is a bi-
rodalma, valamint a Habsburg Birodalom között fekvő magyar területek 
ellen irányult. 1566-ban is Bécs elfoglalása lebegett idős szemei előtt, és 
hogy biztosítsa a hátát, menet közben a Habsburg kézen lévő két kulcs-
vár, Gyula és Szigetvár ostromával kezdte meg a katonai műveleteket. 

HANCZ ERIKA

NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN 
SZIGETVÁRI SÍRKOMPLEXUMA

A türbeváros első periódusának rekonstrukciós rajza a feltárások alapján

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

talanul eltűnt. De hová lett? Ez 
volt az első és legfontosabb 

kérdés, melyet meg kellett 
válaszolni.

Nagy Szulejmán 
szultán síremlékét 

regénybe illő mó-
don sokan sok-
felé próbálták 
megtalálni: ke-
resték a  turbéki 

templom alatt, 
a mai Magyar-Török 

Barátság Park területén, 
valamint az Almás-patakhoz közel 

eső területeken egyaránt. Végül a Pap Norbert vezette 
kutatócsoportunk Szigetvár, Turbék-Alsóhegy területén, 
komplex vizsgálatok eredményeképpen, terepbejárá-
sok, környezeti rekonstrukciók, geofi zikai és LIDAR-fel-
mérés során talált rá az elveszett türbére, amely mellett 
a 2015-től indult ásatások során előtűntek a köréje épült 
épületek alapfalai, valamint a kerítőárok vonala is. Hama-
rosan elkezdtük a türbe, a dzsámi és a halveti derviskolos-
tor teljes, valamint az azt övező kerítőárok és kaszárnya 
részleges régészeti feltárását. Egy török hódoltságkori, 
balkáni hatásokkal rendelkező komplexum képe rajzo-
lódott ki a kutatás során, mely mind az épületek kiala-
kításán, mind pedig az itt talált több tízezer tárgyon és 
díszítményen egyaránt megmutatkozik. 

pedig kaszárnya, illetve palánk-
falak épültek. A palánk mellett 
pedig egy kisváros (kasza-
ba) is kialakult annak ki-
szolgálására. Mindezek 
együttesét a  mai 
kutatás türbepa-
lánknak vagy 
türbevárosnak 
nevezi.

A sziget-
v á r i  t ü r b e 
nyugat felé az 
oszmán fenyegetést 
jelezte, a dzsámi és derviskolos-
tor a helyi muszlim hitéletet és a muszlim berendezkedést 
volt hivatott elősegíteni, a katonai erő pedig a szigetvári 
várkatonasággal együtt a nyugatról be-betörő ellenséges 
csapatokkal szembeni védelmet biztosította. Ily módon 
egy, törökül meshednek nevezett kegyhely alakult ki a szi-
getvári vártól északkeletre található szőlőhegyen. Ezek 
a szultáni alapítványként épült épületek 1576. március 
elején már álltak. Az 1579-es tahrír defterinek nevezett 
összeírásban Szulejmán szultán kegyes alapítványaként 
említik. Szokollu Musztafa budai pasa kormányzóként 
a szigetvári várban történt munkálatok mellett a komple-
xum építését felügyelte. Ez az épületkomplexum a vissza-
foglaló háborúk időszakáig állt fenn, utána viszont nyom-

Nagy Szulejmán szultán szigetvári sírkomplexuma

A türbe, a dzsámi és a kolostor északi szárnya a 2016. évi ásatás légifotóján

Palmetta alakú
kőfaragványok
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a szigetvári várban történt munkálatok mellett a komple-
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Nagy Szulejmán szultán szigetvári sírkomplexuma

A türbe, a dzsámi és a kolostor északi szárnya a 2016. évi ásatás légifotóján

Palmetta alakú
kőfaragványok

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

2928



dény legendája, mely szerint a szultán szívét és belső szer-
veit ebben rejtették el azon a helyen, ahol elhunyt.  Arról, 
hogy a gödör ásói megtalálták-e az aranyedényt vagy 
sem, semmi adatunk sincs. Viszont a számunkra mégis 
csak kincsesgödörnek bizonyult: a már említett lelete-
ken kívül előkerültek olyan palmetta alakú kupoladíszek, 
melyek a szultáni családhoz kötik az épületet. Hasonlók 
Nagy Szulejmán isztambuli türbéjén éppúgy megfi gyel-
hetők, mint a fi ának épített ún. Sehzáde dzsámi és türbe 
épületein is. 

Az épületelemeken (köveken, téglákon) megfi gyelhető 
a török típusú fogasvésők nyoma. A márga, homok- és 
mészkövek felszínét szépen megfaragták, az épületek 
külső falrészét alkotó hasáb alakú köveket is igényesen 
alakították ki. Az épületelemek segítségével pedig re-
konstruálhatjuk a türbe egykori szerkeztetét.

A dzsámi épülete

A 16. század második felében és a 17. században a türbe 
bejárata előtt egy annál másfélszer nagyobb alapterületű, 
hasonló alaprajzú, Mekka felé tájolt, négyzetes imatérrel 
és háromosztatú előcsarnokkal rendelkező épület, egy 
dzsámi állt. Egy minarettel rendelkezett, mely 3,4 méter 
széles négyzetes pódiumon állt.

A dzsámi imatermének egészét és háromosztatú elő-
csarnokának közepét egykor teljes egészében téglafelszín 
borította. A felszín rózsaszín habarcsos alapozása került 
elő ugyanis a téglák lenyomatával. Ezeken olykor még 
a tégla alsó részére ujjal besimított díszítmények (kon-
centrikus körök és hullámvonala) is megmaradtak, me-

A szultáni türbe

Az először feltárt épület a szultáni türbe volt, mely – a töb-
bi épülettel együtt – északnyugat–délkeleti tájolású volt. 
Az épület maga egy négyzetes alaprajzú, Mekka felé 
tájolt, központi helyiséget és egy háromosztatú előcsar-
noki részt tartalmazó kis méretű, ólomkupolás oszmán 
épület. Fő helyiségének alapterülete 7×7 méter, teljes 
hossza 10 méter. Az ásatás tanúsága szerint az épület 
belsejében rózsaszín habarcsos padlóalapozás, azon pe-
dig vörösmárványszerű mészkő padlóborítás volt. A he-
lyiség közepén négyszögletes alakban azonban hiányzott 
a rózsaszín habarcs, úgy véljük, hogy itt egy fapódium 
állhatott. Erre kerülhetett a szimbolikus koporsó. 

Az északnyugati oldalán az épület háromosztatú, osz-
lopos előcsarnokán keresztül lehetett belépni a központi 
térbe. Itt az épület belsejében egy nagy méretű, utólagos 
beásás volt megfi gyelhető, melyet az épület elhagyását 
követően alakítottak ki, de nyitva hagyták, és még az épü-
let elemei hullottak bele a későbbiek folyamán, így töltő-
dött fel. A betöltésben nagy mennyiségű kisebb-nagyobb 
faragott márványszerű vörösmészkő-töredéket találtunk 
(bordás oszloptöredékek, hasábkövek, padlótéglák). A két, 
csillag- és hatszögmintájú arabeszkes kőtöredék egyértel-
műen keleti mester munkája. Egy vakolt, fekete festésű 
arab betűs feliratos török tégla, számos faragott épület-
kő, bordűr, ablakkeret, égett téglák, ablakszemtöredékek, 
a kupolát borító ólomlemezek egykor ennek az épültnek 
a részét képezték. 

Ezt a gödröt tehát a török távozása után ásott rablógö-
dörnek értékeljük, mely szerencsésen megőrizte a türbe 
pusztuló maradványait. Ekkor ugyanis már élt az aranye-
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hadjáratban, ő is imádkozott a  döntő roham előtt 
a katonákkal a győzelemért. Nem véletlen tehát, hogy 
Ali dedét, a mosztari származású halveti sejhet helyezték 
át Szarajevóból a rendház és a komplexum élére. Ő lett 
Szulejmán szultán szigetvári szimbolikus türbéjének első 
őrzője, a türbedár. 1577-től kezdve az egész alapítványt ő 
irányította. Előimádkozóként (imámként) és pénteki prédi-
kátorként is működött a dzsámiban. A szultáni alapítvány-
ként létrejött kolostor lakói a többi épületben is láttak el 
feladatokat, és falai között a zarándokok fogadása mellett 
aktív vallási élet folyhatott. 

A szigetvári kolostor a dzsámihoz közel, attól három 
méterre helyezkedik el. Először L, majd pedig egy átépítést 
követően U alakban kerítette a dzsámit. Egy egyszintes 
épületről van szó, melyet többségében vörös mázatlan 
tetőcserepekkel borítottak. Három szárnyból állt. Az észa-
ki szárny szélessége 6 méter, hossza (az északnyugati sar-
kában lévő nagyteremmel együtt) 27 méter volt. A falak 
szerkezetéből, kialakításából ítélve nem helyi, hanem a ka-
tonasággal együtt érkező építészek építették. 

lyeknek funkcionális szerepe volt: jobban tartották a tég-
lákat a habarcsalapon. A délnyugati sarokban egy nagy 
összeolvadt ólomlemez került elő, mely valószínűleg egy 
ledőlt minaret ólomsüvegének darabja lehet. Egy trapéz 
alakú tégla tompaszögű, egy másik élesszögű oldalú tö-
redéke is előkerült, melyek esetleg egy kupololtozat vagy 
boltív része lehetnek. Na de hogyan kell elképzelnünk ezt 
a dzsámit? A belső térben a mekkai irányt fülke jelezte, 
tőle jobbra szószék állt, a padlót szőnyegek fedték, és me-
csetlámpák, valamint gyertyák világították meg a teret az 
imák idején.

A halveti derviskolostor

A szigetvári halveti kolostor Ali dede idejében épült fel 
a komplexum belsejében, északnyugati irányban a dzsá-
mitól és a türbétől. A dede török szó, eredeti jelentése: 
apó, tisztelt személy. Ali dede nem ismeretlenül bukkant 
fel ekkor Szigetváron: 1566-ban részt vett a szigetvári 

A halveti dervisek közös 
szertartása, az ún. Allah 

nevének ismételgetéséből 
és rövid vallási formulák egyre 

intenzívebb és mélyen átélt kiál-
tásából áll, így kerülnek közelebb 

Istenhez. Emellett a kolostor vezetője 
tanító célzatú beszédeket is intéz az őt 

követőkhöz. Tanításai az élet 
minden területére 

kihatnak.

Bajszos férfi fejet ábrá-
zoló pipatöredék
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dény legendája, mely szerint a szultán szívét és belső szer-
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dig vörösmárványszerű mészkő padlóborítás volt. A he-
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a kupolát borító ólomlemezek egykor ennek az épültnek 
a részét képezték. 

Ezt a gödröt tehát a török távozása után ásott rablógö-
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tőle jobbra szószék állt, a padlót szőnyegek fedték, és me-
csetlámpák, valamint gyertyák világították meg a teret az 
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a komplexum belsejében, északnyugati irányban a dzsá-
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edény került innen elő. Egyik érdekes leletünk egy szinte 
teljesen ép balkáni mázas kiöntőcsöves korsó, melyen két 
kisebb és egy nagyobb, bekarcolt „Hüszeyin a tulajdonos” 
felirat olvasható.

A kolostor belsejében ledöngölt padló volt, néhol fe-
hér habarcsozás nyomaival, felette pedig egykor textil 
vagy gyékény padlóborítás lehetett. Ez az épület a türbe 
és a dzsámi mellett kevésbé volt reprezentatív; a szeré-
nyebb fi zikai igényekkel rendelkező dervisek lakhelyéül 
szolgált. Ugyanakkor a leletanyagban számos izniki és 
perzsa fajanszedény – zömében kávéscsészék –, illetve 
kínai porceláncsészék töredékei, szépen megmunkált 
bronztárgyak, elhullajtott akcsék (török ezüstpénzek) is 
voltak, melyek arról árulkodnak, hogy a lakók egy része 
jómódú lehetett.

A kolostor harmadik, déli szárnya később épült, mint 
ahogy az írott forrásokban is adatolható, és az alapfalak 
közvetlen módon nem csatlakoznak a nyugati szárnyhoz. 
Ezt az épületszárnyat az ásatási megfi gyelések tanúsá-
ga alapján is igényesebben alakították ki, mint a kolos-
tor többi részét. A falak szerkezete jobb minőségű volt, 
azokon belül vörös festésű vagy vörös mintákkal díszített 
vakolás látszott. Igényes, minőségi tárgyakat találtunk 
az épületrész feltárása során. Kívül, a bejárat felől, a déli 
oldalon habarcsba rakott vörös téglákból kialakított járda 
húzódott, hogy esős időben se legyen sáros a vendégek 
cipője. Az itt talált zöld mázas tetőcserepek pedig 
a  mázatlan vörös tetőcserepekkel kombinálva egyedi 
külsőt varázsolhattak a tetőnek. Az egész épületkomple-
xumra jellemző volt egyébként a piros-fehér-zöld színek 
kombinációja: a fehér építőkövek és a vörösmárványszerű 
mészkő, valamint a vörös tetőcserép-borítás mellett az 

Az északi részen és a nyugati szárny nagy részében 
a dervisek szűk lakócelláinak alapfalai kerültek elő. Itt 13 
olyan szűk helyiség volt ugyanis megfi gyelhető, melyek 
közül 11 hasonló nagyságú és jellegű volt. A további kettő 
közül az egyik egy rendkívül szűk helyiség volt, mely ta-
lán inkább elvonulási helyként szolgálhatott, a másikban 
pedig egy mély tárológödröt találtunk. A szobákban bal-
káni típusú szemeskályhák alapjait, átégett agyagrögeit és 
lehullott kályhaszemeit fi gyeltük meg. Többnyire minden 
második szobában állt ilyen kályha, így a téli hidegben 
megfelelően be tudták fűteni az épületet.

Az északi szárnyon a keleti végétől számított második 
helyiség érdekes képet mutatott: 1,6 méter keskenynek 
bizonyult. Ez a törökül csilehánénak nevezett helyiség le-
hetett, mely a dervisek visszavonulási, meditációs helyéül 
szolgált. Előkerült innen egy kis szürke pipatöredék, mely-
nek felületén a szár végén egy emberi arc tűnt elő. Ez azért 
érdekes, mivel a muszlimok – főleg az oszmánok – nagyon 
ritkán ábrázolnak embert. 

A kolostor ceremoniális helyisége a kolostor északkele-
ti sarkában helyezkedett el. Ez a helyiség 10 méter hosszú 
és 7 méter széles volt, vagyis a sarka ki volt ugratva a fal 
síkjából. A nagyterem közepén egy pódiumalapozást si-
került megfi gyelni.

A kolostor L alakú szárnyának déli végén, a derviscel-
lák után ismét egy ilyen nagy méretű helyiség követke-
zett. Alaprajzát tekintve akkora volt, mint a ceremoniális 
helyiség, ily módon a nyugati szárny teljesen szimmetri-
kus volt. A fal alapozása viszont sokkal mélyebbre nyúlt. 
Kiderült, hogy a  helyiségből egykor egy pince nyílt. 
A fapadlóból nyíló csapóajtón keresztül lehetett lejutni 
ide. A feltárása során rengeteg kerámiatöredék és egész 
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a síremlékről a katonák csupán a tetején található arany 
csúcsdíszt vitték el. Hamarosan ismét felépült a palánk 
a többi épülettel, kolostorral és laktanyávl együtt. 

A kaszárnya a türbétől északnyugatra helyezkedett el. 
Sokkal puritánabb, de a célnak tökéletesen megfelelő volt 
ez az épület. Palánkfallal, döngölt padlóval rendelkezett 
és valószínűleg nagyobb termek voltak benne a katonák 
együttes elszállásolására. A katonai tárgyak egy része 
innen, nagy részük viszont a kolostor területéről került 
elő. A sarkantyúk, cipővasalások, egy puskacsőtöredék és 
számos ólomlövedék a dervisek után kis időre beköltöző 
katonák leletanyaga. Két faragott csontveret is előkerült, 
mely ún. Csinka-puska díszítő verete lehetett. Ezek közül 
az egyik példány virágmintával díszített.

A komplexumot kerítő szárazárok 480 cm széles és 265 
cm mély volt. A cölöpökből, sövényfonatból és sártapasz-
tásból álló palánkfal ennek az ároknak a belső, déli olda-
lához kapcsolódott, melyet minden bizonnyal többször is 
megújítottak, hiszen széles sávban, több sorban cölöpök 
nyomai kerültek elő. A komplexum bejárata először a déli 
hosszanti oldalán, majd a későbbi renoválást követően 
nyugati irányban helyezkedett el. 

Amikor 1688–89-ben a törökök Szigetvárral együtt fel-
adták ezt az előretolt erősséget is, amelyben a kolostor 
állt, megszakadt itt a misztikus, szúfi  vallási élet gyakorlása 
is. A köveket, téglákat elhordták, és az alapfalakat magába 
temette a föld egészen addig, amíg mi, régészek meg nem 
találtuk és újra napvilágra nem hoztuk. 

C C C

iszlám színe, a zöld is megjelent a tetőcserepeken, illetve 
a kolostor melletti dzsámi minaretjének borításán is.

A mindennapi élet használati tárgyai, a csontnyelű ké-
sek, fém késnyélveretek, fúrók, reszelők, sarlók, kulcsok, 
zárak, vasalások, konyhai eszközök – köztük egy arab be-
tűs felirattal díszített rézedény peremtöredéke – és lószer-
számok mellett több érdekes leletre is bukkantunk. Az 
épület funkciójához illően előkerült egy muszlim rózsafü-
zérhez tartozó égetett agyaggyöngy, rajta végtelencso-
mó-ábrázolással. Találtunk különböző egyszerű öv-, táska- 
és cipőcsatokat, valamint kapcsokat, melyek a dervisek 
ruhájához tartozhattak. A vendégházban az itt elszállásolt 
családok női tagjai által viselt bogláros övekhez tartozó 
csattestek, üvegkarperec-töredékek, gyöngyök, gombok, 
kapcsok voltak megfi gyelhetők. Érdekes, hogy kagyló-, 
köztük osztrigahéj is előkerült a feltárás folyamán, mely 
utóbbit minden bizonnyal a prominens vendégek szá-
mára hozattak jégbe hűtve hajón, majd ökrös szekéren 
távoli vidékekről.

A türbepalánkhoz kapcsolódva feltételeznünk kell egy 
kis sírkeret is, ahová a derviseket temették. Lokalizálása 
a jövő feladata. 

A kaszárnya és a kerítőárok

Egy 1619-es irat szerint az erősség már 69 főnyi török 
őrséggel rendelkezett, amely hivatalosan Szigetvárhoz 
tartozott. Csütörtökhely és Becefa falvak jövedelmét 
a létesítmény fenntartására fordították. Az 1664. évi téli 
hadjárat alkalmával a költő és hadvezér Zrínyi Miklós egyik 
hadnagya, Kiss Farkas felégette a türbe körüli palánkot, ám 
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edény került innen elő. Egyik érdekes leletünk egy szinte 
teljesen ép balkáni mázas kiöntőcsöves korsó, melyen két 
kisebb és egy nagyobb, bekarcolt „Hüszeyin a tulajdonos” 
felirat olvasható.
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ga alapján is igényesebben alakították ki, mint a kolos-
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cipője. Az itt talált zöld mázas tetőcserepek pedig 
a  mázatlan vörös tetőcserepekkel kombinálva egyedi 
külsőt varázsolhattak a tetőnek. Az egész épületkomple-
xumra jellemző volt egyébként a piros-fehér-zöld színek 
kombinációja: a fehér építőkövek és a vörösmárványszerű 
mészkő, valamint a vörös tetőcserép-borítás mellett az 

Az északi részen és a nyugati szárny nagy részében 
a dervisek szűk lakócelláinak alapfalai kerültek elő. Itt 13 
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közül az egyik egy rendkívül szűk helyiség volt, mely ta-
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A kolostor ceremoniális helyisége a kolostor északkele-
ti sarkában helyezkedett el. Ez a helyiség 10 méter hosszú 
és 7 méter széles volt, vagyis a sarka ki volt ugratva a fal 
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A kolostor L alakú szárnyának déli végén, a derviscel-
lák után ismét egy ilyen nagy méretű helyiség követke-
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kus volt. A fal alapozása viszont sokkal mélyebbre nyúlt. 
Kiderült, hogy a  helyiségből egykor egy pince nyílt. 
A fapadlóból nyíló csapóajtón keresztül lehetett lejutni 
ide. A feltárása során rengeteg kerámiatöredék és egész 
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Címlapsztori

A törökök a hódoltság területén meg-
különböztetett fi gyelmet fordítottak 
mind a hajózható nagyobb folyók és a 

mellettük haladó utak biztosítására, mind pedig 
a határvédelemre. Szolnok stratégiai jelentősé-
gét felismerve, elsőként az ő fejükben született 
meg az elhatározás, hogy erősséget létesítsenek 
a tiszai torkolat előtt két ágra szakadt Zagyva és 
a szőke folyó által teljesen körülölelt várszigeten, 
ahol az ispánsági vár sáncai húzódtak. 1549 tava-
szán már az előkészületeket is megkezdték, és a 
beruházáshoz szükséges építőanyagot halmoz-
tak fel dél-alföldi szandzsákközpontjukban, Sze-
geden. Az oszmánok szándékát azonban I. Fer-
dinánd király (ur. 1526–1564) hadvezetésének 
akkor még sikerült megakadályoznia, ugyanis 
1550 szeptemberében váratlanul megszállták 
Szolnokot, és a keresztény csapatok intenzív 
erődítési munkálatokba fogtak.

1552 nyarára jórészt elkészült az akkoriban a legkor-
szerűbbnek tartott olasz rendszer elveinek, ha nem is tel-
jes körű ismeretét, de annak számos elemét szem előtt 
tartva kivitelezett, füles és fül nélküli bástyákkal ellátott 
palánkerősség. Ám korántsem teljesen, hiszen a nyugati 
kortinának (bástyák közötti kötőfalnak) és a délnyugati 
félbástyának komoly hiányosságai voltak. Ráadásul az osz-
mán ostromot megelőző hetekben az őrségen egy magas 
mortalitással járó betegség, feltehetően kiütéses tífusz-
járvány söpört végig. Ez katasztrofális következménnyel 
járt, ugyanis bedeghi Nyáry Lőrinc prefektusnak az 1400 
fős garnizonból alig 600 hadra fogható katonája maradt. 
A reménytelen helyzetbe sodródott erősség ennek elle-
nére tíz napig kitartott, ám a védelem végül összeomlott. 
1552. szeptember 4-én Hádim Ali budai pasa, valamint 
Kara Ahmed pasa másodvezír egyesített serege elfoglalta 
a várat. Szolnok ezután lett az Oszmán Birodalom sokáig a 
legészakibb, budai vilájetjének egyik legjelentősebb, ha-
tár menti szandzsákszékhelye, és egészen 1685-ben bekö-
vetkezett visszafoglalásáig, megszakítás nélkül, 133 évig 
folyamatosan az uralmuk alatt tartották.

A hódítók elvégezték a védművek helyreállítását. Az a 
legutóbbi időkig igen népszerű álláspont mindazonáltal 
teljesen kizárható, hogy a palánkerősségnek körbástyái let-
tek volna. Ilyenek ugyan feltűnnek a vár egymástól függet-
lenül keletkezett 16. század végi ábrázolásain: a Wilhelm 
Dilich könyvében publikált vedután (látkép, ol.), Georg 

Hoefnagel metszetén és a stockholmi Királyi Hadilevél-
tárban található színezett képen. Rondellák kivite-

lezésére valójában nem került sor. Az igazság az, 
hogy elsősorban az áradások, kisebb részben 

talán az ostromok megrongálhatták, 
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és némileg eltorzíthatták a bástyák eredeti formáit. Főként 
a hegyes bástyák csúcsait moshatták el a folyók, de néhol 
lehet, hogy a homlokfalaik is megcsúsztak. A törököknek 
minden bizonnyal nem volt módjuk – megfelelő képzett-
ségű szakemberek híján – az eredeti bástyaformákat vissza-
állítani. Az omlásokat legfeljebb hevenyészve, palánkokkal, 
földtöltésekkel befoltozták, amik idővel meglehetősen za-
varossá tették a bástyák alaprajzát.

A szandzsákszékhely kulcsfontosságú részét a szabály-
talan négyszög alaprajzú palánkvár alkotta, amit jelentős 
létszámú, zsoldosokból álló helyőrség védett. A vár és a 
tőle közvetlenül nyugatra elterülő város első rendszeres 
– sajnos ez esetben meglehetősen hiányos – leírását az 
Oszmán Birodalom híres utazója, Evlia cselebi adta, aki 
1665-ben töltött itt három napot. Szerinte a vár nyugati, 
város felőli kapuja volt a leghangsúlyosabb, ahogyan az 
„Nagy-kapu” elnevezéséből is kitűnik. A magyarországi 
hódoltságban 1593–1594-ben járt földrajztudós, kozmo-
gráfus, Ásik Mehmed bin Ömer, és a 17. század legjelentő-
sebb földrajzi írója, Behrám Dimiskí munkáiból derül csak 
ki, hogy ezt másképpen Belgrádi-kapunak hívták. Erre az 
1620-as évek második felében Mürtezá budai pasa egy 
kőtornyot építtetett, ami minden bizonnyal egy felvonó-
hidat működtetett. Mehmed Nergíszí feljegyezte azt is, 
hogy „a tetejére pedig, hogy az imaidők ismertek legyenek, 
egy míves órát is helyeztek”. A Belgrádi-kapuval szemben 
található kisebb, kertekre néző keleti kapunak pedig Egri 
a neve. A déli kortinán lévő, Tiszára nyíló  Kikötői/Rév-
kapuról egyedül Evlia tesz említést. Bár a Hoefnagel-ve-
dután is ábrázolták, annak legendájában (jelmagyaráza-
tában) Vízi-kapuként nevesítették. Evliától úgy tudjuk, 
hogy „a vár belseje szűkös, a házak körül nincsenek szőlők 
és kertek”.Az írott forrásokban a várbeli épületek közül 
egyedül a dzsámira és a börtönre találunk utalást.

A török kori Szolnok legikonikusabb épülete, a várbeli 
muszlim imahely régészeti kutatására két alkalommal, 
1973-ban és 2017-ben nyílt lehetőség. Az épü-
let a történeti források tükrében uralkodói 
dzsámi volt. Felépítése az 1550-es évek-
ben zajlott, és a hódoltság korai idősza-
kának egyik legbefolyásosabb csa-
ládjához, a Jahjapasazáde családhoz 
köthető. Felújítását az 1620-as évek 

A szolnoki szandzsákszékhely

A török kézen lévő szandzsákszékhely Georg 
Hoefnagel metszetén, 1617
(Dr. Vincze Gyula szolnoki ügyvéd tulajdona)

A stockholmi Királyi Hadilevéltárban található
ábrázolás: Szolnok vára, valamint városa az uralkodói
és a Bektas pasa-dzsámival a 16. század végén
(fotó: Dr. Domokos György)

Az uralkodói dzsámi elméleti rekonst-
rukciója (tervezte: Kertész Róbert, 
készítette: Kómár Mihály és Szakonyi 
Balázs)
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a tiszai torkolat előtt két ágra szakadt Zagyva és 
a szőke folyó által teljesen körülölelt várszigeten, 
ahol az ispánsági vár sáncai húzódtak. 1549 tava-
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nére tíz napig kitartott, ám a védelem végül összeomlott. 
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Hoefnagel metszetén és a stockholmi Királyi Hadilevél-
tárban található színezett képen. Rondellák kivite-

lezésére valójában nem került sor. Az igazság az, 
hogy elsősorban az áradások, kisebb részben 

talán az ostromok megrongálhatták, 
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és némileg eltorzíthatták a bástyák eredeti formáit. Főként 
a hegyes bástyák csúcsait moshatták el a folyók, de néhol 
lehet, hogy a homlokfalaik is megcsúsztak. A törököknek 
minden bizonnyal nem volt módjuk – megfelelő képzett-
ségű szakemberek híján – az eredeti bástyaformákat vissza-
állítani. Az omlásokat legfeljebb hevenyészve, palánkokkal, 
földtöltésekkel befoltozták, amik idővel meglehetősen za-
varossá tették a bástyák alaprajzát.
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„Nagy-kapu” elnevezéséből is kitűnik. A magyarországi 
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ki, hogy ezt másképpen Belgrádi-kapunak hívták. Erre az 
1620-as évek második felében Mürtezá budai pasa egy 
kőtornyot építtetett, ami minden bizonnyal egy felvonó-
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egy míves órát is helyeztek”. A Belgrádi-kapuval szemben 
található kisebb, kertekre néző keleti kapunak pedig Egri 
a neve. A déli kortinán lévő, Tiszára nyíló  Kikötői/Rév-
kapuról egyedül Evlia tesz említést. Bár a Hoefnagel-ve-
dután is ábrázolták, annak legendájában (jelmagyaráza-
tában) Vízi-kapuként nevesítették. Evliától úgy tudjuk, 
hogy „a vár belseje szűkös, a házak körül nincsenek szőlők 
és kertek”.Az írott forrásokban a várbeli épületek közül 
egyedül a dzsámira és a börtönre találunk utalást.
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ben zajlott, és a hódoltság korai idősza-
kának egyik legbefolyásosabb csa-
ládjához, a Jahjapasazáde családhoz 
köthető. Felújítását az 1620-as évek 

A szolnoki szandzsákszékhely

A török kézen lévő szandzsákszékhely Georg 
Hoefnagel metszetén, 1617
(Dr. Vincze Gyula szolnoki ügyvéd tulajdona)

A stockholmi Királyi Hadilevéltárban található
ábrázolás: Szolnok vára, valamint városa az uralkodói
és a Bektas pasa-dzsámival a 16. század végén
(fotó: Dr. Domokos György)

Az uralkodói dzsámi elméleti rekonst-
rukciója (tervezte: Kertész Róbert, 
készítette: Kómár Mihály és Szakonyi 
Balázs)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

34 35



második felében Mürtezá budai pasa végez-
te. A mívesen kidolgozott ólomborítású kupolával 

fedett, földszintjén szamárhátíves ablakokkal áttört, 
impozáns kőépület egy szemtanú szerint már messzi-
ről látható volt. Amennyiben alaprajzi méreteik alapján 
sorrendbe állítjuk a magyarországi négyzet alaprajzú 
muszlim építésű imahelyeket, akkor megállapítható, hogy 
a legnagyobb a pécsi Gázi Kászim pasa-dzsámi a maga 
19,6×19,7 méterével, amelytől kevesebb mint 4 méterrel 
marad csak el a szolnoki vár dzsámija és Tojgun pasa bu-
dai imahelye (egyaránt 15,9×15,9 méteresek).

A dzsámitól északra két nagyobb épületet azonosí-
tottunk a 2017–2019-ben elvégzett ásatáson. Az egyik a 
királyi végvár erődítéseinek létesítésével összefüggésben, 
1551–1552-ben emelt, téglalap alaprajzú, kifejezetten nagy 
méretű, cca. 25×9 méteres, eredetileg többszintes kaszár-
nyaépület alagsora volt. A maradványaiban is impozáns, 
helyenként 4 métert megközelítő magasságú, kőfalazatú, 
déli falán kapuzattal ellátott épületről megállapítást nyert, 
hogy az oszmán ostromig nem készült el teljesen. A fogla-
lás után a törökök fejezték be, és ugyancsak ők voltak első 
lakói is. Az egymást követő padlószintek tanúsága szerint az 
épület egészen a 16. század végéig használatban maradt. 
A másik, minden bizonnyal emeletes épület – amelynek 
csupán részleges feltárására nyílt lehetőségünk, 15 méteres 
hosszúságban – egy nagy méretű, téglalap alaprajzú, két 
traktusú, 16–17. századi oszmán palota volt, szintén több 
padlószinttel. Földszintjének falát kiégetetlen agyagtég-
lákból húzták fel, és a valóságban legalább 10 helyiségből 
állt. Az egyik terem leégett padlóján egy unikális tárgyat 
találtunk, egy rézből készített sárkányplasztikát (16. század 
második fele), amely valószínűleg egy kardhüvelyt díszít-
hetett, és egy közép-ázsiai műhelyben készíthették. A ki-
égetetlen agyagtéglákból emelt épület a magyarországi 
hódoltságban teljesen egyedülálló, analógiái a Balkánról 
és Anatóliából ismertek.

A várbelső északi szélén 2018-ban azonosítottunk 
egy pincét, amelynek falazatát másodlagosan felhasznált 
faragott kövek és téglák alkották. A pincegádor kőlépcsői 
az építmény összeomlása miatt elmozdultak, egyedül a 
küszöbkő maradt in situ (eredeti helyén való) helyzetben. 
A dzsámitól északnyugatra 1952-ben bukkantak rá, egy 
kör keresztmetszetű, 1,89 méter átmérőjű várkútra, amit 
nagyobb méretű téglákkal béleltek. Mintegy 9–10 mé-
terig tárták fel, de az alját, ahol a keltezést lehetővé tevő 
kerámialeletek feküdtek, nem érték el, így létesítésének 
idejét nem ismerjük.
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A 17. századi Szolnok rekonstrukciója (tervezte: Kertész 
Róbert, készítette: Horváth Sándor és Szakonyi Balázs)

1. kora újkori várfal külső cölöpárka
(Bástya utca 9., ásatás: 2010)

2. Nagy/Belgrádi-kapu
3. Egri-kapu
4. Kikötői/Rév/Vízi-kapu jelenlegi helye
5. uralkodói dzsámi (ásatás: 1973, 2017)
6. 16. századi kaszárnya (ásatás: 2017–2019)
7. oszmán palotaépület (ásatás: 2018, 2021)
8. pince (ásatás: 2018)
9. várkút (ásatás: 1952)
10. török fürdő feltételezett helye
11. ártéri szigeten valószínűsíthető oszmán temető
12. a keleti Zagyva-ág bal partján azonosított kora újkori 

temető
13. kereskedelmi és hadi kikötő
14. a várost övező vizesárok nyomvonalának régészeti lele-

tekkel és megfi gyeléssel azonosított szakasza (Kossuth tér 
1. szám alatti irodaház alapozása: 1951)

15. Bektas pasa-dzsámi és fürdő
16. a Pálóci Imre által az 1470-es években emeltetett udvarház
17. késő középkori sírok
18. kivégzőhely
19. a később Tófenéknek elnevezett vízállás
20. 16. század legvégén vert második Tisza-híd (ásatás: 

2003, 2006)
21. a Tisza árterén vezető úttöltés

A szolnoki szandzsákszékhely
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Ugyancsak a várbeli dzsámi szomszéd-
ságában, attól közvetlenül keletre Hoefnagel ve-
dutáján felfigyelhetünk egy másik jelentős méretű, 
kupolás épületre, amelyet Balneum turcicumként, vagyis 
török fürdőként jelöltek. A régészeti adatok azt sugallják, 
hogy a város központjában állt, legkorábban 1571 után 
elbontott gótikus plébániatemplom kőanyagának egy 
részét a várba szállították, és ehhez az épülethez hasz-
nálták fel. Itt dolgozhatott az a Hüszrev nevű fürdős is, 
akinek hagyatékát 1573-ban említik egy forrásban. Hüsz-
revet vélhetően a szandzsákszékhely egyik temetőjében 
helyezték örök nyugalomra. A korszak temetőire utaló 
karakteres sírjelek ugyanis a Hoefnagel-metszeten két he-
lyen is felfedezhetőek, melyeket kerítéssel öveztek. Evlia 
mindkettő létezését megerősíti. A keleti Zagyva-ág bal 
partján lévőnél jól megfi gyelhetők a tehetősebb társadal-
mi csoportok jellegzetes sírépítményei, turbános sírkövei, 
kőládái, valamint a fej- és lábkövek, illetőleg a zászlós sír-
jelek. Az utóbbiak az ártéri sziget temetőjében is előfor-
dulnak, de a zászlók formája teljesen eltérő. Párhuzamok 
alapján feltételezhető, hogy a szolnoki muszlim temetők 
zászlós sírjelei alatt az ide vezényelt, majd harcban elesett, 
szegény sorsú közkatonák nyugodhattak.

A dzsámitól délnyugatra, a vár déli palánkfalán nyíló 
Kikötői/Vízi-kapu előterében, közvetlenül a Tisza-par-
ton lokalizálható a folyami kikötő, ahogy ezt Hoefnagel 
megörökítette. A katonai utánpótlás és a kereskedelmi 

A 16. század közepén épített kaszárnya alagsora
– a középső sávban a törökök által épített cölöpalapozás 
maradványaival  (2019, fotó: Lescsinszki Zoltán)

A részlegesen feltárt 16–17. századi oszmán 
palotaépület, amit cölöpkerítés övezett
(2018, fotó: Lescsinszki Zoltán)

A közép-ázsiai műhelyben készített sárkányplasztika, amely
a selyemút közvetítésével juthatott el az Oszmán Birodalomba,
onnan pedig Szolnokra (fotó: Kozma Károly fotóművész)

A 2018-ban feltárt pince részlete (fotó: Lescsinszki Zoltán)

A szolnoki szandzsákszékhely
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mi csoportok jellegzetes sírépítményei, turbános sírkövei, 
kőládái, valamint a fej- és lábkövek, illetőleg a zászlós sír-
jelek. Az utóbbiak az ártéri sziget temetőjében is előfor-
dulnak, de a zászlók formája teljesen eltérő. Párhuzamok 
alapján feltételezhető, hogy a szolnoki muszlim temetők 
zászlós sírjelei alatt az ide vezényelt, majd harcban elesett, 
szegény sorsú közkatonák nyugodhattak.

A dzsámitól délnyugatra, a vár déli palánkfalán nyíló 
Kikötői/Vízi-kapu előterében, közvetlenül a Tisza-par-
ton lokalizálható a folyami kikötő, ahogy ezt Hoefnagel 
megörökítette. A katonai utánpótlás és a kereskedelmi 

A 16. század közepén épített kaszárnya alagsora
– a középső sávban a törökök által épített cölöpalapozás 
maradványaival  (2019, fotó: Lescsinszki Zoltán)

A részlegesen feltárt 16–17. századi oszmán 
palotaépület, amit cölöpkerítés övezett
(2018, fotó: Lescsinszki Zoltán)

A közép-ázsiai műhelyben készített sárkányplasztika, amely
a selyemút közvetítésével juthatott el az Oszmán Birodalomba,
onnan pedig Szolnokra (fotó: Kozma Károly fotóművész)

A 2018-ban feltárt pince részlete (fotó: Lescsinszki Zoltán)
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A „cserépedényeket” górcső alá véve, a régészeti 
forrásanyag elemzése alapján egy összetett, eltérő irá-
nyú és tartalmú, kontinenseken átívelő kapcsolatrend-
szer rekonstruálható. A helyi áruk mellett a nógrádi/gö-
möri régióban és az Erdélyi-szigethegységben működő 
műhelyekben előállított fazekastermékek, továbbá a 
Magyarországon letelepült hutteriták/habánok által ké-
szített fajanszok egyaránt kimutathatók. Feltűnő a balkáni 
eredetű sgraffi  to díszes kerámiának a magyarországi hó-
doltság viszonylatában is gazdag és változatos jelenléte. 
Ugyanakkor a távolsági kereskedelem bizonyítékai sem 
hiányoznak, amit keleti luxuscikkek: izniki fajanszok és 
kínai porcelánleletek reprezentálnak.

A várost nyugatról és északról feltehetően egysoros 
palánk és az előtte húzódó vizesárok védte. A kivitelezést 
feltehetően már 1551-ben, a királyi végvár munkálataival 
összhangban megkezdték. A munka dandárja azonban az 
oszmánokra hárult, és a látképeken már az elkészült véd-
műveket vehetjük szemügyre. A késő középkori mezővá-
ros két legjelentősebb, a foglalás után is fennmaradt épü-
letének, a fentebb már említett gótikus templom, illetőleg 
az emeletes udvarház helyét a település központjában, a 
piac/vásártéren azonosítottuk. Valószínűleg mindkettőt 
az 1470-es években a megyeszékhely földesura, Pálóci 
Imre, Mátyás király lovászmestere emeltette. Számos 
keresztút találkozhatott itt. Hosszirányban ezt a teret 
osztotta ketté az a legfontosabbnak tekinthető, Pestről 
Debrecenbe vezető főút/országút, amely hozzávetőleg a 
mostani Kossuth Lajos út nyomvonalával megegyezően 
haladt, és a városkapu, illetőleg a várkapu között a teljes 
várost átszelte. A török kori hetivásároknak ugyancsak 
eme tér adhatott otthont.

A piac/vásártér északi részén állt gótikus templom 
egy nagy méretű, háromhajós csarnokterű épület volt. 
Megszüntetése talán a keresztény magyar lakosság csök-
kenésével, majd eltűnésével hozható összefüggésbe. 
A Szolnokon élők lélekszáma a 16. század utolsó harma-
dában 2000 –2500 fő körül járhatott – valószínűleg kö-

zelebb az alsó, mint a felső határhoz. A magyarok 
aránya 1571-ben azonban ennek mindössze 10%-át 
tette ki, sőt számuk a század végére tovább fogyott. 
A 17. század közepére pedig már bizonyosra vehető, 
hogy a népesség csaknem teljesen balkanizálódott.

Előfordulhat ugyanakkor, hogy a szóban forgó 
templom sorsát a keresztény lakosság csökke-

nésétől függetlenül egy, a helyi oszmán 

árucikkek zavartalan forgalmát az itt állomásozó tiszai 
fl ottilla felügyelte. A kikötő a vám- és révjövedelmeket 
nyilvántartó, 1557–1558-ból származó jegyzékekben 
foglaltak alapján a különféle áruk meglehetősen élénk 
forgalmát bonyolította. Ezekből képet alkothatunk azon 
termékekről, melyek egy részét minden bizonnyal a szol-
noki piacra szánták. Az egyik leggyakoribb tételt a hal 
tette ki, de a teljesség igénye nélkül előfordulnak még 
további állatfajták (ló, marha, juh, sertés), valamint gabona 
(búza), zöldség (fokhagyma), gyümölcs (gesztenye, dió), 
sőt feldolgozott élelmiszer (füstölt sertéshús) vagy alkohol 
(bor, pálinka) is. Vámoltak még például kősót, viaszt, zsin-
delyt, gyapjút, bárány- és marhabőrt, kendert, továbbá 
kézművesipari termékeket: szöveteket (vászon, posztófé-
lék), pokrócokat, ún. magyar papucsot, illetőleg vasárut 
(kés), réz- és cserépedényeket egyaránt.

Réti mészkőből 
faragott turbános 
sírkő, 16–17. század
(fotó: Kozma Károly 
fotóművész)

1574-es évszámmal ellátott kály-
haoromcsempe, amely a nógrádi/
gömöri fazekasrégió egyik műhe-
lyében készült
(fotó: Simon Ferenc)

Erdélyi-szigethegységi, lángnyelves 
festéssel díszített kisfazék, 16–17. század 
(fotó: Kozma Károly fotóművész)

A szolnoki szandzsákszékhely

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

lágot.” A Tófenék elnevezésű vízállás pozíciója alapján a 
kivégzőhely hozzávetőlegesen valahol a jelenlegi Kossuth 
tér nyugati részén, vagy annak térségében lehetett.

Egyetlen mondat erejéig kitérünk arra, hogy hazánk 
legkorábbi, állandó folyami átkelőjét 1562-ben Güzel-
dzse Rüsztem budai pasa Szolnokon létesítette a Tiszán, 
ám ezzel részletesen a Határtalan Régészet magazin téli 
számában fogunk foglalkozni.

C C C

társadalmi elithez köthető nagyobb presztízsberuházás 
jelentős építőanyag-szükséglete pecsételte meg. A stock-
holmi látképen ugyanis egy kupolás, minaretes dzsámit 
találunk a lebontott templommal szemben, a főút/or-
szágút túloldalán, a mostani Megyeháza–Szabadság tér 
térségében. Mivel Behrám Dimiskí szerint Bektas pasa 
dzsámija és fürdője a városban állt, így valószínűleg erről 
az épületről lehet szó. Felépítésére a 16. század végén 
kerülhetett sor, részben a közeli templom köveinek má-
sodlagos felhasználásával. Bektasról Istvánff y Miklós fel-
jegyezte, hogy Szolnokon született, beszélt magyarul, és 
jól ismerte a helyi viszonyokat. A hódoltságban gyors és 
látványos karriert futott be: 1595-től szandzsákbégként 
működött szülővárosában, majd 1598-tól az egri, 
1602-től pedig a temesvári pasalik beglerbégje lett. 
1604 augusztusában pályája csúcsához érkezett, amikor 
is budai pasává nevezték ki. Bektas Szolnokon közvetlenül 
az általa alapított dzsámi mellett, az egykori Damjanich 
uszoda helyén állt emeletes, lépcsőtornyos késő középko-
ri udvarházban lakott. Az írott források ugyan hallgatnak 
róla, de a szandzsákszékhelyen a piac/vásárteret és kör-
nyezetét magában foglaló előkelő negyedet feltehetően 
Bektas pasáról nevezték el.

A forrásokból kitűnik, hogy a Tisza és az országút kö-
zötti terület lazább beépítettséggel jellemezhető. Ettől 
egy teljesen eltérő világot jelenített meg a Tabán, amelyet 
a középkor folyamán még nem laktak, csak a foglalás után 
vettek birtokba. Elnevezése minden bizonnyal a török ta-
bakhane (cserzőműhely) szóra vezethető vissza. Az ennek 
a városrésznek nevet adó tímárműhelyek közvetlenül a 
félsziget Zagyva felőli peremén, egymás mellett sora-
kozhattak. A bőrcserzők mellett a legszegényebb nép-
rétegeknek ugyancsak itt jutott fedél a fejük fölé. Sűrűn 
lakták, melynek lenyomata a török kor után, sőt részben 
még napjainkban is tetten érhető: zsúfoltan elhelyezkedő, 
kis méretű telkek, valamint sikátorszerű utcákkal tagolt, 
szórt településszerkezet árulkodik erről.

Hoefnagel metszetén a városfalon kívül, a Hatvanba 
vezető országút mellett látható egy akasztófa. Maga az 
építmény viszonylag egyszerűen kivitelezett: egy víz-
szintes és az azt alátámasztó két függőleges gerendából 
ácsolták. Az elítélt a keresztgerenda közepén leeresztett 
kötélen lóg. Evlia sem feledkezett el megemlíteni: „És 
ez a vár egy lapos pusztaságon, két nagy folyó part-
ján helyezkedik el, a városon kívül, az akasztófa 
tájékán jól termő kertek, szőlők és bekerített 
veteményeskertek díszítik a vi-

Barna mázzal borított, belsejében gyümölcskosárral díszített kínai 
porceláncsésze töredéke, 17. század második fele
(fotó: Kozma Károly fotóművész)

Évszámos (1615) habán fajansz-
edény oldaltöredéke

(fotó: Kozma Károly 
fotóművész)

Sgraffi  to díszes talpas 
tál, 16–17. század 
(fotó: Kozma Károly 
fotóművész)

Prunus virágmotí-
vummal és tulipán-
nal díszített izniki 
fajanszfedő töredéke, 
16. század vége – 17. 
század eleje

(fotó: Kozma Károly 
fotóművész)
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A „cserépedényeket” górcső alá véve, a régészeti 
forrásanyag elemzése alapján egy összetett, eltérő irá-
nyú és tartalmú, kontinenseken átívelő kapcsolatrend-
szer rekonstruálható. A helyi áruk mellett a nógrádi/gö-
möri régióban és az Erdélyi-szigethegységben működő 
műhelyekben előállított fazekastermékek, továbbá a 
Magyarországon letelepült hutteriták/habánok által ké-
szített fajanszok egyaránt kimutathatók. Feltűnő a balkáni 
eredetű sgraffi  to díszes kerámiának a magyarországi hó-
doltság viszonylatában is gazdag és változatos jelenléte. 
Ugyanakkor a távolsági kereskedelem bizonyítékai sem 
hiányoznak, amit keleti luxuscikkek: izniki fajanszok és 
kínai porcelánleletek reprezentálnak.

A várost nyugatról és északról feltehetően egysoros 
palánk és az előtte húzódó vizesárok védte. A kivitelezést 
feltehetően már 1551-ben, a királyi végvár munkálataival 
összhangban megkezdték. A munka dandárja azonban az 
oszmánokra hárult, és a látképeken már az elkészült véd-
műveket vehetjük szemügyre. A késő középkori mezővá-
ros két legjelentősebb, a foglalás után is fennmaradt épü-
letének, a fentebb már említett gótikus templom, illetőleg 
az emeletes udvarház helyét a település központjában, a 
piac/vásártéren azonosítottuk. Valószínűleg mindkettőt 
az 1470-es években a megyeszékhely földesura, Pálóci 
Imre, Mátyás király lovászmestere emeltette. Számos 
keresztút találkozhatott itt. Hosszirányban ezt a teret 
osztotta ketté az a legfontosabbnak tekinthető, Pestről 
Debrecenbe vezető főút/országút, amely hozzávetőleg a 
mostani Kossuth Lajos út nyomvonalával megegyezően 
haladt, és a városkapu, illetőleg a várkapu között a teljes 
várost átszelte. A török kori hetivásároknak ugyancsak 
eme tér adhatott otthont.

A piac/vásártér északi részén állt gótikus templom 
egy nagy méretű, háromhajós csarnokterű épület volt. 
Megszüntetése talán a keresztény magyar lakosság csök-
kenésével, majd eltűnésével hozható összefüggésbe. 
A Szolnokon élők lélekszáma a 16. század utolsó harma-
dában 2000 –2500 fő körül járhatott – valószínűleg kö-

zelebb az alsó, mint a felső határhoz. A magyarok 
aránya 1571-ben azonban ennek mindössze 10%-át 
tette ki, sőt számuk a század végére tovább fogyott. 
A 17. század közepére pedig már bizonyosra vehető, 
hogy a népesség csaknem teljesen balkanizálódott.

Előfordulhat ugyanakkor, hogy a szóban forgó 
templom sorsát a keresztény lakosság csökke-

nésétől függetlenül egy, a helyi oszmán 

árucikkek zavartalan forgalmát az itt állomásozó tiszai 
fl ottilla felügyelte. A kikötő a vám- és révjövedelmeket 
nyilvántartó, 1557–1558-ból származó jegyzékekben 
foglaltak alapján a különféle áruk meglehetősen élénk 
forgalmát bonyolította. Ezekből képet alkothatunk azon 
termékekről, melyek egy részét minden bizonnyal a szol-
noki piacra szánták. Az egyik leggyakoribb tételt a hal 
tette ki, de a teljesség igénye nélkül előfordulnak még 
további állatfajták (ló, marha, juh, sertés), valamint gabona 
(búza), zöldség (fokhagyma), gyümölcs (gesztenye, dió), 
sőt feldolgozott élelmiszer (füstölt sertéshús) vagy alkohol 
(bor, pálinka) is. Vámoltak még például kősót, viaszt, zsin-
delyt, gyapjút, bárány- és marhabőrt, kendert, továbbá 
kézművesipari termékeket: szöveteket (vászon, posztófé-
lék), pokrócokat, ún. magyar papucsot, illetőleg vasárut 
(kés), réz- és cserépedényeket egyaránt.

Réti mészkőből 
faragott turbános 
sírkő, 16–17. század
(fotó: Kozma Károly 
fotóművész)

1574-es évszámmal ellátott kály-
haoromcsempe, amely a nógrádi/
gömöri fazekasrégió egyik műhe-
lyében készült
(fotó: Simon Ferenc)

Erdélyi-szigethegységi, lángnyelves 
festéssel díszített kisfazék, 16–17. század 
(fotó: Kozma Károly fotóművész)

A szolnoki szandzsákszékhely
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lágot.” A Tófenék elnevezésű vízállás pozíciója alapján a 
kivégzőhely hozzávetőlegesen valahol a jelenlegi Kossuth 
tér nyugati részén, vagy annak térségében lehetett.

Egyetlen mondat erejéig kitérünk arra, hogy hazánk 
legkorábbi, állandó folyami átkelőjét 1562-ben Güzel-
dzse Rüsztem budai pasa Szolnokon létesítette a Tiszán, 
ám ezzel részletesen a Határtalan Régészet magazin téli 
számában fogunk foglalkozni.

C C C

társadalmi elithez köthető nagyobb presztízsberuházás 
jelentős építőanyag-szükséglete pecsételte meg. A stock-
holmi látképen ugyanis egy kupolás, minaretes dzsámit 
találunk a lebontott templommal szemben, a főút/or-
szágút túloldalán, a mostani Megyeháza–Szabadság tér 
térségében. Mivel Behrám Dimiskí szerint Bektas pasa 
dzsámija és fürdője a városban állt, így valószínűleg erről 
az épületről lehet szó. Felépítésére a 16. század végén 
kerülhetett sor, részben a közeli templom köveinek má-
sodlagos felhasználásával. Bektasról Istvánff y Miklós fel-
jegyezte, hogy Szolnokon született, beszélt magyarul, és 
jól ismerte a helyi viszonyokat. A hódoltságban gyors és 
látványos karriert futott be: 1595-től szandzsákbégként 
működött szülővárosában, majd 1598-tól az egri, 
1602-től pedig a temesvári pasalik beglerbégje lett. 
1604 augusztusában pályája csúcsához érkezett, amikor 
is budai pasává nevezték ki. Bektas Szolnokon közvetlenül 
az általa alapított dzsámi mellett, az egykori Damjanich 
uszoda helyén állt emeletes, lépcsőtornyos késő középko-
ri udvarházban lakott. Az írott források ugyan hallgatnak 
róla, de a szandzsákszékhelyen a piac/vásárteret és kör-
nyezetét magában foglaló előkelő negyedet feltehetően 
Bektas pasáról nevezték el.

A forrásokból kitűnik, hogy a Tisza és az országút kö-
zötti terület lazább beépítettséggel jellemezhető. Ettől 
egy teljesen eltérő világot jelenített meg a Tabán, amelyet 
a középkor folyamán még nem laktak, csak a foglalás után 
vettek birtokba. Elnevezése minden bizonnyal a török ta-
bakhane (cserzőműhely) szóra vezethető vissza. Az ennek 
a városrésznek nevet adó tímárműhelyek közvetlenül a 
félsziget Zagyva felőli peremén, egymás mellett sora-
kozhattak. A bőrcserzők mellett a legszegényebb nép-
rétegeknek ugyancsak itt jutott fedél a fejük fölé. Sűrűn 
lakták, melynek lenyomata a török kor után, sőt részben 
még napjainkban is tetten érhető: zsúfoltan elhelyezkedő, 
kis méretű telkek, valamint sikátorszerű utcákkal tagolt, 
szórt településszerkezet árulkodik erről.

Hoefnagel metszetén a városfalon kívül, a Hatvanba 
vezető országút mellett látható egy akasztófa. Maga az 
építmény viszonylag egyszerűen kivitelezett: egy víz-
szintes és az azt alátámasztó két függőleges gerendából 
ácsolták. Az elítélt a keresztgerenda közepén leeresztett 
kötélen lóg. Evlia sem feledkezett el megemlíteni: „És 
ez a vár egy lapos pusztaságon, két nagy folyó part-
ján helyezkedik el, a városon kívül, az akasztófa 
tájékán jól termő kertek, szőlők és bekerített 
veteményeskertek díszítik a vi-

Barna mázzal borított, belsejében gyümölcskosárral díszített kínai 
porceláncsésze töredéke, 17. század második fele
(fotó: Kozma Károly fotóművész)

Évszámos (1615) habán fajansz-
edény oldaltöredéke

(fotó: Kozma Károly 
fotóművész)

Sgraffi  to díszes talpas 
tál, 16–17. század 
(fotó: Kozma Károly 
fotóművész)

Prunus virágmotí-
vummal és tulipán-
nal díszített izniki 
fajanszfedő töredéke, 
16. század vége – 17. 
század eleje

(fotó: Kozma Károly 
fotóművész)
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Címlapsztori

A 

török kori em-
lékek között viszony-
lag hamar bárkinek eszébe 
jutnak a török fürdők, amelyek 
közül néhány még ma is áll, sőt 
az 1570-es évek óta folyamato-
san fogadják a fürdőzésre vá-
gyókat. Azonban, ha elmegyünk 
Budapesten az Erzsébet híd lá-
bánál álló Rudas fürdőbe, akkor 
nem egy tipikus török fürdőbe 
lépünk be, hanem egy kimon-
dottan párja nincs épületbe.

Minden korszakban kivívta 
látogatói csodálatát hatalmas 
termével, ahol a kupolát 8 osz-
lop tartja, ami így szinte lebeg 
az állandóan párás levegőben. 
Az oszmán építészettől nem 
idegen az oszlopokra helyezett 
kupola, de ez a trend nem hó-
dította meg a fürdőépítészetet, 
inkább maradt a dzsámiépí-
tészet keretein belül, ahol az 

Papp Adrienn

alapítók nagyságát 
és gazdagságát mu-

tatta. Ugyanez volt a sze-
repe a budai Rudas fürdőnél is. 
Az alapító, Szokollu Musztafa 
pasa gazdagságát és hatalmát 
hirdette 1572-es megépítésétől 
fogva. A pasa nagybátyja Szo-
kollu Mehmed pasa nagyvezír 
volt, a família pedig a korszak 
legbefolyásosabb, leggazda-
gabb családja. Ennek megfele-
lően Szokollu Musztafa pasa is 
komoly anyagi lehetőségekkel 
rendelkezett, és az isztambu-
li divatra figyelt. Nem sokkal 
korábban ugyanis elkészült 
Isztambulban Szulejmán szul-
tán nagy dzsámija és körülötte 
számos épület, köztük egy für-
dő is (1557). A fürdőben pedig 8 
oszlop hordozza a kupolát. Az 
egész Oszmán Birodalomban 
kevesebb mint tíz fürdő épült 
hasonló módon.

Török fürdők 
Magyarország   n

Nők egy török fürdőben (18. századi miniatúra)
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Török fürdők Magyarországon

Szulejmán fürdőjét és a már említett nagyvezír, Szo-
kollu Mehmed szintén oszlopos fürdőjét a minden idők 
legnagyobb oszmán építészeként számontartott mimar 
Szinán tervezte. Fennmaradt több lista, mely azokat az 
épületeket tartalmazza, amiket Szinán tervezett; ezek kö-
zött a Rudas fürdő azonban nem szerepel. Annyit tudunk, 
hogy Szokollu Musztafa pasa budai türbéjét ő tervezte. A 
központosított Oszmán Birodalomban a nagy volumenű 
épületeket egyeztetni/engedélyeztetni kellett a főépí-

tésszel, így bizonyosan tudott a budai fürdő kialakításáról 
is. Bizonyos esetekben a főépítész határozta meg, hogy 
az új épületnek mely már álló épülethez hasonlóan kell 
elkészülnie. Szinán vagy inkább az udvari építészműhely 
szerepe így inkább a háttérben sejthető.

A Rudas fürdő másik érdekessége, hogy ez egy ter-
málfürdő, közepén nagy méretű, nyolcszögű medencé-
vel. Ilyen fürdőt természetesen csak hőforrások mellé 
lehet építeni, és Buda ehhez megfelelő adottságai már 

A Rudas fürdő belő terének 
rekonstrukciója (készítette: Szőke Balázs)

A Rác fürdő belő terének rekonstrukciója 
(készítette: Szőke Balázs)
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évezredek óta ismertek voltak. A hegyek lábánál feltö-
rő különböző hőfokú források mellet természetes tavak 
képződtek, és a déli és északi forráscsoportra a török kor-
ban 2-2 fürdőt építettek. Északon ma is áll a Császár és 
Király fürdő, délen pedig a Rudas és a Rác fürdő.

Az oszmán fürdők döntő többsége azonban nem ter-
málfürdő (hiszen viszonylag kevés helyen vannak alkal-
mas hőforrások), hanem gőzfürdő (úgynevezett hamam). 
Ebben a fürdőben, a nyugati emberek számára abszurd 
módon, nincs medence. Ennek ideológiai és minden bi-
zonnyal környezeti oka van. Az iszlám már nagyon korán 
átvette a keletrómai területeken megismert római fürdő-
kultúrát, amely viszont sok medencét alkalmazott. A ko-
rai iszlám fürdőkben is találunk medencéket, azonban az 
iszlámban inkább a folyó vizet tekintették kívánatosnak. 
A fürdőkből így eltűntek az álló vizet tartalmazó meden-
cék, és csak a falak mellett elhelyezett kutak szolgáltattak 
vizet. A gőzfürdők azonban megőrizték a római korból 
átörökített padlófűtést, ami az egész épületet melegen 
(szinte forrón) tartotta, és a kutakba juttatott vizet is fel-
melegítették a kívánt hőfokra. A falak mentén kis mosdó-
medencéket helyeztek el, amikhez a falakba rakott kerá-
mia vízvezetékekben jutott el a meleg és hideg víz. A falak 
mellé le lehetett ülni, megmosdani, és a terem közepén is 
találunk egy kiemelkedő részt, ahova szintén le lehetett 
ülni vagy feküdni.

A fürdők alapvetően tisztasági fürdők voltak, hiszen az 
otthonokban ekkor még nem volt fürdőszoba, az iszlám 

Török kori mosdótál a Rudas fürdőben

A Rudas, Rác, Császár fürdők külső 
képének rekonstrukciója 
(készítette: Szőke Balázs)
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és az oszmán kultúra pedig magáévá tette a tisztálkodás 
fontosságát, amire a közfürdők biztosítottak teret. Mind-
emellett a fürdők kiemelten fontos színterei a társadalmi 
életnek, mert a fürdőkbe minden társadalmi csoport tag-
jai betérhettek. A fürdők megfi zethetőek voltak az átlagos 
városlakók számára is; a nők számára pedig külön jelen-
tőséggel bírtak, mert ide férfi kíséret nélkül is mehettek. 
A török fürdők valójában már akkoriban is egyfajta well-
ness fürdők voltak, ahol külön szolgáltatásokra lehetett 
befi zetni, így akár szőrtelenítésre vagy masszázsra is. A 
termálfürdők gyógyhatása már akkor is ismert volt, így 
oda gyógyulni vágyók is érkeztek. Éppen ezért a fürdő-

ket mindig olyan helyekre 
építették, ahol minél na-
gyobb vendégforgalmat 
várhattak tulajdonosaik, 
pl. főutak mellé, piacok, 
mecsetek közelébe.

S most ideje megis-
merkednünk a fürdők fel-
építésével! A fürdőépüle-
tek jellegzetes elemekkel 
bírnak és komoly műszaki 
vívmányokat tartalmaznak.

Számunkra talán meg-
lepő módon a fürdők leg-
fontosabb terme az elő-
csarnok, amely a fürdő 
legnagyobb tere is. A ven-
dég egy hatalmas (gyakran 
kupolás) terembe lépett. 

Itt lehetett átöltözni, de később pihenni, beszélgetni, a 
16. században már kávézni, sőt, a 17. században már pi-
pázni is. Ez a terem kellemes hőmérsékletű volt a legbel-
ső, a mai fogalmaink szerint inkább a szaunához hasonló 
forró teremhez képest. Így a vendégek gyakran kijöttek 
ide „pihenni”. A fürdők következő terme a langyos terem 
volt, amelyet már az alá behúzódó padlófűtésrendszer 
melegített. Falai mellett mosdótálak álltak, ahol tisz-
tálkodni lehetett. A legbelső rész pedig a már említett 
forró terem volt. Ez közvetlenül a fűtőház mellett kapott 
helyet, így a padlója alatt húzódó fűtésrendszer ezt 

Eger, Válide szultán fürdő

A hamamok fűtési rendszere

Török fürdők Magyarországon
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fűtötte fel legjobban, falát pedig a mellette helyet kapó 
nagy víztartály is tovább fűtötte. Ez a helyiség többnyire 
négyzetes, vagy nyolcszög alakú, közepén egy nagyobb, 
nyolcszögű épített kiemelkedő résszel, ahova le le-
hetett ülni vagy feküdni. A termálfürdőben 
pedig egy általában nyolcszög alakú me-
dence kapott helyet középen. A falak 
mellett pedig az említett faliku-
tak kaptak helyet. Innen ki-
sebb termek nyílhattak, 
ahova néhány ember 
(család, barátok) elvo-
nulhatott fürdőzni.

A  h ó d o l t s á g b a n 
összesen 46 török fürdőről 
vannak adataink, de jóval 
kevesebbnek ismerjük a fizi-
kai maradványait. Szerencsés 
módon a négy nagy budai für-
dő fennmaradt, ezt alapvetően 
annak köszönhetjük, hogy ezek 

termálfürdők voltak, s mint ilyenek, a forró terem közepén 
egy medence kapott helyet. Így az 1686-os visszafoglaló 
háborúk után is egyértelmű volt az épületek funkciója, és 

a keresztény fürdőzési szokásokkal is összeegyeztet-
hető volt működésük. A hamamok rendszere 

azonban vélhetően nem volt adoptálható, 
és így végül mindegyik elenyészett. El-

sőként többnyire valamilyen más 
funkciót kaptak az épületek, 

majd ahogy az épületek 
állaga leromlott, elbon-

tották azokat. Néhány 
esetben ezek föld alá 

került romjai ma is megta-
lálhatóak, és régészeti mód-

szerekkel újra felszínre lehet 
őket hozni. Szép példája ennek 

az egri Válide szultána fürdő, 
mely most már védőépület alatt 

meg is tekinthető. Itt láthatóak 
ez egykori padlófűtésrendszer 

H a 
v a l a k i 

járt Törökország-
ban egy fürdőben, és meg-

nézi valamelyik hazai ép vagy romos 
török fürdőt, akkor szembeötlő különbség, 

hogy a ma oly előszeretettel használt csempe- vagy már-
ványburkolat teljesen hiányzik itthon. A török korban nem 

kerültek csempe- vagy kőburkolatok a falakra, helyette na-
gyon keményre simított vakolat védte a falat. Ennek nyo-

mait több helyen megtaláltuk a kutatások során, és 
ennek megfelelően készültek el a falakra a vöröses 

vagy rózsaszínes vakolatrekonstrukciók is az álló 
fürdőkben. Lászay Judit művészettörténész 

és Makoldy Gizella festőrestaurátor munkái 
nyomán ezek összetétele és az egyes épí-

tészeti elemek színezése is ismert.

A padlófűtésrendszer maradványai az izniki I. Murad hamamiban
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elemei és a falakon az egykori vakolatok, 
fülkék is. Gerő Győző kutatásai nyomán ismerjük 
a pécsi Memi pasa fürdő romjait, de Székesfe-
hérvárott a Rüsztem pasa fürdő maradványait 
is. A városok lakosságát kiszolgáló közfürdők 
mellett a nagyobb palotákban magánfürdők is 
helyet kaptak, így a budai pasáknak a Várhegyen 
épült palotájában is. Ezek kis méretű, gyakran csak 
két teremből álló épületek, melyeket a pasa és családja 

használt. De működésük megegyezik a 
többi gőzfürdő rendszerével.

Mindent összevetve nagyon kü-
lönleges épületek készültek Budán, de 
mellettük a hódoltság szinte minden 
oszmánok birtokolta nagyobb erőssé-
gében megjelentek a kisebb-nagyobb 
fürdők. Ezek az oszmánok berendez-
kedésének fontos elemei, az osz-
mán kultúra kiépítésének jellegzetes 
épületei voltak.

C C C
„Für-
dőbe 

ment egyszer a 
hodzsa, de alig hogy ügyet 

vetnek rá. Törülközőt piszkosat adnak 
neki, fürdőruhát meg rongyosat. Nem szól a 

hodzsa egy szót se, hanem amint kilép a fürdőből, öt 
darab ezüstöt tesz rá a tükör lapjára. Így szokás a fürdőben fi zetni. 

Ennyi sok pénzt még gazdagok is alig hogy adnak. Csodálkoz-
nak is a fürdőszolgák, de nagyon. Egy hét múlva megint el-
jött a hodzsa. Meg is becsülik ezúttal, alig találják a helyét. 
A hodzsa megint nem szól semmit, hanem amint kilép a 
fürdőből, egy rézpénzt tesz rá a tükörre. Csodálkoznak 

a kiszolgálók és szóbahozzák a rézpénzt, a semmi 
borravalót. Azt felelte nekik a hodzsa: – A mai réz-
pénz a múlt heti fürdőért jár, a múltkori öt ezüst 

pedig a mai fürdőzésért.” (Kúnos Ignác: A 
török hodzsa tréfái Naszreddin mesternek)

A Rudas fürdőben feltárt török kori vakolat

A Rudas fürdő kupolaterének mai képe
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fűtötte fel legjobban, falát pedig a mellette helyet kapó 
nagy víztartály is tovább fűtötte. Ez a helyiség többnyire 
négyzetes, vagy nyolcszög alakú, közepén egy nagyobb, 
nyolcszögű épített kiemelkedő résszel, ahova le le-
hetett ülni vagy feküdni. A termálfürdőben 
pedig egy általában nyolcszög alakú me-
dence kapott helyet középen. A falak 
mellett pedig az említett faliku-
tak kaptak helyet. Innen ki-
sebb termek nyílhattak, 
ahova néhány ember 
(család, barátok) elvo-
nulhatott fürdőzni.

A  h ó d o l t s á g b a n 
összesen 46 török fürdőről 
vannak adataink, de jóval 
kevesebbnek ismerjük a fizi-
kai maradványait. Szerencsés 
módon a négy nagy budai für-
dő fennmaradt, ezt alapvetően 
annak köszönhetjük, hogy ezek 

termálfürdők voltak, s mint ilyenek, a forró terem közepén 
egy medence kapott helyet. Így az 1686-os visszafoglaló 
háborúk után is egyértelmű volt az épületek funkciója, és 

a keresztény fürdőzési szokásokkal is összeegyeztet-
hető volt működésük. A hamamok rendszere 

azonban vélhetően nem volt adoptálható, 
és így végül mindegyik elenyészett. El-

sőként többnyire valamilyen más 
funkciót kaptak az épületek, 

majd ahogy az épületek 
állaga leromlott, elbon-

tották azokat. Néhány 
esetben ezek föld alá 

került romjai ma is megta-
lálhatóak, és régészeti mód-

szerekkel újra felszínre lehet 
őket hozni. Szép példája ennek 

az egri Válide szultána fürdő, 
mely most már védőépület alatt 

meg is tekinthető. Itt láthatóak 
ez egykori padlófűtésrendszer 

H a 
v a l a k i 

járt Törökország-
ban egy fürdőben, és meg-

nézi valamelyik hazai ép vagy romos 
török fürdőt, akkor szembeötlő különbség, 

hogy a ma oly előszeretettel használt csempe- vagy már-
ványburkolat teljesen hiányzik itthon. A török korban nem 

kerültek csempe- vagy kőburkolatok a falakra, helyette na-
gyon keményre simított vakolat védte a falat. Ennek nyo-

mait több helyen megtaláltuk a kutatások során, és 
ennek megfelelően készültek el a falakra a vöröses 

vagy rózsaszínes vakolatrekonstrukciók is az álló 
fürdőkben. Lászay Judit művészettörténész 

és Makoldy Gizella festőrestaurátor munkái 
nyomán ezek összetétele és az egyes épí-

tészeti elemek színezése is ismert.

A padlófűtésrendszer maradványai az izniki I. Murad hamamiban
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elemei és a falakon az egykori vakolatok, 
fülkék is. Gerő Győző kutatásai nyomán ismerjük 
a pécsi Memi pasa fürdő romjait, de Székesfe-
hérvárott a Rüsztem pasa fürdő maradványait 
is. A városok lakosságát kiszolgáló közfürdők 
mellett a nagyobb palotákban magánfürdők is 
helyet kaptak, így a budai pasáknak a Várhegyen 
épült palotájában is. Ezek kis méretű, gyakran csak 
két teremből álló épületek, melyeket a pasa és családja 

használt. De működésük megegyezik a 
többi gőzfürdő rendszerével.

Mindent összevetve nagyon kü-
lönleges épületek készültek Budán, de 
mellettük a hódoltság szinte minden 
oszmánok birtokolta nagyobb erőssé-
gében megjelentek a kisebb-nagyobb 
fürdők. Ezek az oszmánok berendez-
kedésének fontos elemei, az osz-
mán kultúra kiépítésének jellegzetes 
épületei voltak.

C C C
„Für-
dőbe 

ment egyszer a 
hodzsa, de alig hogy ügyet 

vetnek rá. Törülközőt piszkosat adnak 
neki, fürdőruhát meg rongyosat. Nem szól a 

hodzsa egy szót se, hanem amint kilép a fürdőből, öt 
darab ezüstöt tesz rá a tükör lapjára. Így szokás a fürdőben fi zetni. 

Ennyi sok pénzt még gazdagok is alig hogy adnak. Csodálkoz-
nak is a fürdőszolgák, de nagyon. Egy hét múlva megint el-
jött a hodzsa. Meg is becsülik ezúttal, alig találják a helyét. 
A hodzsa megint nem szól semmit, hanem amint kilép a 
fürdőből, egy rézpénzt tesz rá a tükörre. Csodálkoznak 

a kiszolgálók és szóbahozzák a rézpénzt, a semmi 
borravalót. Azt felelte nekik a hodzsa: – A mai réz-
pénz a múlt heti fürdőért jár, a múltkori öt ezüst 

pedig a mai fürdőzésért.” (Kúnos Ignác: A 
török hodzsa tréfái Naszreddin mesternek)

A Rudas fürdőben feltárt török kori vakolat

A Rudas fürdő kupolaterének mai képe

Török fürdők Magyarországon

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

44 45



A dohányzás szokása a török uralom idején 
érte el a három részre szakadt Magyar-
országot, egyszerre két irányból: kelet 

felől és nyugatról. Ennek időpontja vitatott, de 
az a régészeti leletek alapján kétségtelen, hogy 
e térfoglalásban a nyugati, ún. hollandi típusú 
pipa igen kis szerepet kapott. Ezeknél a hosszú, 
vékony szár és a fej egyetlen darabból készült, 
emiatt meglehetősen törékeny volt, egyetlen 
leejtést sem viselt el, s előállítása is kifi nomult 
műveleteket igényelt, nem beszélve fi nom, fe-
hér anyagának beszerzési nehézségeiről. Nem 
is kezdődött el nálunk ezek készítése, csupán a 
nyugat-európai zsoldos katonák által magukkal 
hozott néhány példányt találják meg régészeink 
a magyar végvárakban.

Kény telenség és 
praktikusság is tette, hogy 

az úgynevezett török jellegű pipa 
terjedt el, s lett uralkodó nemcsak a tö-

rökök által uralt hódoltságban, de a félholddá 
soványodott királyi Magyarországon és Erdélyben 

is. Aztán az maradt még három századon keresztül. E for-
mánál csak a fej készült agyagból, a pipaszár pedig fából. 
A fejhez rövid nyak tartozott, ez fogadta be a pipaszárat, 
ezért a nyak végén megerősítésül gyűrűt alakítottak ki, de 
legalábbis megvastagították azt. E török jellegű pipa elké-
szítése egyszerű volt, voltaképp bárki félmaréknyi agyagból 
elkészíthette. Fazekasok meg is próbálkoztak vele: kissé 
rusztikus, vastag falú, súlyos példányok kerekedtek ebből, 
valószínűleg a pipázás elterjedésének kezdetén. Amint a 
füstölés szokása szélesebb körben elterjedt, hamar kialakult 
az új mesterség, a pipakészítőké. Bár a Török Birodalom 
területéről egyetlen műhelyük közvetlen bizonyítéka sem 
került elő mindmáig (égetőkemencék, selejtgödrök vagy a 
pipák mintázásához használt kétrészes modellek), a gyara-
podó régészeti leletek, azaz pipák elemzése alapján mégis 
igazolódik, hogy minden jelentősebb településnek/város-
nak saját pipakészítője volt. A nagyobbaknak nem is egy.

Mivel a pipa új tárgy volt, előképek nélkül, a készítők 
képzeletének még semmi sem szabott határt. A pipázás 
első évszázada ezért a legváltozatosabb típusokat hozta 
létre. (Ez nem értendő Nyugat-Európára, ott a hollandi 
tojásdad fejforma egyhangúsága uralta a századokat.) 
Emellett a díszítéseket különben is igen kedvelő Kelet 
előtt új terep nyílt a pipák felszínén is.

Ezzel megkezdődött az a hatalmas folyamat, melynek 
során egy-egy új pipaforma képében hatások járták be az 
egész Török Birodalmat, követőkre találtak vagy új fejlődési 
ágakat sarjasztottak, sokszor azonban elenyésztek. A kuta-

Címlapsztori

Kezdetleges, faragott cseréppipa az esztergomi várból Hajóorros pipa arab felirattal a nagyváradi várból
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tás még e nagy családfa felderítésének elején tart, egy-egy 
szálat bontogat, de a tisztánlátáshoz még igen sok lelet 
közreadására lenne szükség. E nagy mozgás életben tartója 
elsősorban a kereskedelem volt, bár ezek az apró tárgyak – 
sokkal kisebb arányban – személyes holmiként is érkeztek.

A sarkos tőkéjű pipatípust egyes kutatók a legrégibb 
formák közé sorolják, noha keltezésére mindmáig nincse-
nek támpontok. Az bizonyos, hogy egyenes, hosszú, nyolc-
szögletes nyaka teljesen egyedi megoldást követve olvad 
a fej alsó részébe, a kúpos csészébe. A nyakat övező sávba 
sokszor arab nyelvű feliratot hengereltek. A hódoltságban 
leggyakrabban talált felirat így hangzik: Liqa al mahbub liqa 
al qulub („Találkozás a szeretett személlyel a szívek találko-
zása”). Ezt a feliratot gyakran a kéményen is megismételték. 
E mondás eredetije, mely ettől kissé eltért, egy 14. századi 
kairói szúfi  tanítótól, Abul Maalitól ered, s szerte az iszlám 
világban népszerű lett. Kétségtelen, hogy a felirat nálunk 
kevésbé szövegével hatott, hisz arabul a hódoltsági muszli-
mok közül is vajmi kevesen tudtak, inkább a pipának adott 
komolyságot, a betűk pedig díszítést. Erre utal, hogy amint 
a pipaforma nálunk is meghonosodott, a felirat hamar el is 
tűnt, helyét pedig díszítések vették át.

Előbbinél sokkal kedveltebb, elterjedtebb formák voltak 
a gömbölyded csészéjű pipafejek. Ezeknél a nyak és fej ta-
lálkozását a hajótőkéhez hasonlatos alakzattal hidalták át. 
Ennél az igen tetszetős megoldásnál a nyak a fej aljához 
érve, annak ívelését követve, abban fokozatosan süllyed el. 

A tőke használata aztán a legkülönbözőbb típusoknál 
uralkodóvá vált, gyakorta külön vonalakkal még hangsú-
lyozták is. Számos kismester és nagy műhely készítette a 
kerek csészés formákat, sőt, azok továbbfejlesztett válto-
zatát, a bordázott csészéjű alakokat, a legkülönbözőbb 
minőségben. A jó minőség az alapanyag fi nomságát, a 
formák szabályosságát, szépségét, a felhasznált díszítő-
eszközök részletgazdagságát, változatosságát és – az idők 
előrehaladtával – a műhelybélyegző alkalmazását jelen-
tette. Ezeket a 17. században még igen ritka, arab betűs 
mesterjegyeket a fej aljára vagy a nyak tövébe pecsételték.

Születtek nagyon eredeti formák tehetséges mesterek 
kezén, melyek mégis visszhangtalanok maradtak. Ezek 
sorában említhető egy Budán előkerült, zöld mázas pipa, 
mely csizmát formáz. Ennél gyakoribbak a talpas pipák, 
melyek talán tintatartót vagy más korongolt kerámiát 
utánoztak, és lerakva megálltak a talpukon.

A leggyakoribb hazai török típus kialakítását viszont 
láthatóan nem esztétikai szempontok vezették, hanem 
az ellenállóság és nyilván az olcsóság. Megjelenésük ösz-
szefüggésben lehet avval, hogy az importált pipák drá-
gák és törékenyek is voltak. A vörös vagy barna, durvább 
nyersanyagból készült példányok még képlékeny felszínét 
gyakran csonteszközzel dörzsölve fényezték, de más díszí-
tést nem viseltek. Sokuknál a félgömb alakú csésze oldalán 
gyufafej nagyságú bütyköt találni, ez talán kézben tartásu-
kat könnyítette meg. Leggyakoribbak a Duna mentén, itt 
arányuk a 60%-ot is eléri, e szám dél és kelet felé csökken, 
s az egykori magyar területeken túl már ismeretlenek.

Pipák a hódoltságban

Gerezdelt csészéjű pipa mihrábsorral a budai VízivárosbólGömbös csészéjű pipa a szegedi várból

Gömbös csészéjű pipa műhelyjeggyel a szegedi várból Gerezdelt csészéjű pipa a nagyváradi várból
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A dohányzás szokása a török uralom idején 
érte el a három részre szakadt Magyar-
országot, egyszerre két irányból: kelet 

felől és nyugatról. Ennek időpontja vitatott, de 
az a régészeti leletek alapján kétségtelen, hogy 
e térfoglalásban a nyugati, ún. hollandi típusú 
pipa igen kis szerepet kapott. Ezeknél a hosszú, 
vékony szár és a fej egyetlen darabból készült, 
emiatt meglehetősen törékeny volt, egyetlen 
leejtést sem viselt el, s előállítása is kifi nomult 
műveleteket igényelt, nem beszélve fi nom, fe-
hér anyagának beszerzési nehézségeiről. Nem 
is kezdődött el nálunk ezek készítése, csupán a 
nyugat-európai zsoldos katonák által magukkal 
hozott néhány példányt találják meg régészeink 
a magyar végvárakban.

Kény telenség és 
praktikusság is tette, hogy 

az úgynevezett török jellegű pipa 
terjedt el, s lett uralkodó nemcsak a tö-

rökök által uralt hódoltságban, de a félholddá 
soványodott királyi Magyarországon és Erdélyben 

is. Aztán az maradt még három századon keresztül. E for-
mánál csak a fej készült agyagból, a pipaszár pedig fából. 
A fejhez rövid nyak tartozott, ez fogadta be a pipaszárat, 
ezért a nyak végén megerősítésül gyűrűt alakítottak ki, de 
legalábbis megvastagították azt. E török jellegű pipa elké-
szítése egyszerű volt, voltaképp bárki félmaréknyi agyagból 
elkészíthette. Fazekasok meg is próbálkoztak vele: kissé 
rusztikus, vastag falú, súlyos példányok kerekedtek ebből, 
valószínűleg a pipázás elterjedésének kezdetén. Amint a 
füstölés szokása szélesebb körben elterjedt, hamar kialakult 
az új mesterség, a pipakészítőké. Bár a Török Birodalom 
területéről egyetlen műhelyük közvetlen bizonyítéka sem 
került elő mindmáig (égetőkemencék, selejtgödrök vagy a 
pipák mintázásához használt kétrészes modellek), a gyara-
podó régészeti leletek, azaz pipák elemzése alapján mégis 
igazolódik, hogy minden jelentősebb településnek/város-
nak saját pipakészítője volt. A nagyobbaknak nem is egy.

Mivel a pipa új tárgy volt, előképek nélkül, a készítők 
képzeletének még semmi sem szabott határt. A pipázás 
első évszázada ezért a legváltozatosabb típusokat hozta 
létre. (Ez nem értendő Nyugat-Európára, ott a hollandi 
tojásdad fejforma egyhangúsága uralta a századokat.) 
Emellett a díszítéseket különben is igen kedvelő Kelet 
előtt új terep nyílt a pipák felszínén is.

Ezzel megkezdődött az a hatalmas folyamat, melynek 
során egy-egy új pipaforma képében hatások járták be az 
egész Török Birodalmat, követőkre találtak vagy új fejlődési 
ágakat sarjasztottak, sokszor azonban elenyésztek. A kuta-

Címlapsztori

Kezdetleges, faragott cseréppipa az esztergomi várból Hajóorros pipa arab felirattal a nagyváradi várból
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tás még e nagy családfa felderítésének elején tart, egy-egy 
szálat bontogat, de a tisztánlátáshoz még igen sok lelet 
közreadására lenne szükség. E nagy mozgás életben tartója 
elsősorban a kereskedelem volt, bár ezek az apró tárgyak – 
sokkal kisebb arányban – személyes holmiként is érkeztek.

A sarkos tőkéjű pipatípust egyes kutatók a legrégibb 
formák közé sorolják, noha keltezésére mindmáig nincse-
nek támpontok. Az bizonyos, hogy egyenes, hosszú, nyolc-
szögletes nyaka teljesen egyedi megoldást követve olvad 
a fej alsó részébe, a kúpos csészébe. A nyakat övező sávba 
sokszor arab nyelvű feliratot hengereltek. A hódoltságban 
leggyakrabban talált felirat így hangzik: Liqa al mahbub liqa 
al qulub („Találkozás a szeretett személlyel a szívek találko-
zása”). Ezt a feliratot gyakran a kéményen is megismételték. 
E mondás eredetije, mely ettől kissé eltért, egy 14. századi 
kairói szúfi  tanítótól, Abul Maalitól ered, s szerte az iszlám 
világban népszerű lett. Kétségtelen, hogy a felirat nálunk 
kevésbé szövegével hatott, hisz arabul a hódoltsági muszli-
mok közül is vajmi kevesen tudtak, inkább a pipának adott 
komolyságot, a betűk pedig díszítést. Erre utal, hogy amint 
a pipaforma nálunk is meghonosodott, a felirat hamar el is 
tűnt, helyét pedig díszítések vették át.

Előbbinél sokkal kedveltebb, elterjedtebb formák voltak 
a gömbölyded csészéjű pipafejek. Ezeknél a nyak és fej ta-
lálkozását a hajótőkéhez hasonlatos alakzattal hidalták át. 
Ennél az igen tetszetős megoldásnál a nyak a fej aljához 
érve, annak ívelését követve, abban fokozatosan süllyed el. 

A tőke használata aztán a legkülönbözőbb típusoknál 
uralkodóvá vált, gyakorta külön vonalakkal még hangsú-
lyozták is. Számos kismester és nagy műhely készítette a 
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Pipák a hódoltságban

Gerezdelt csészéjű pipa mihrábsorral a budai VízivárosbólGömbös csészéjű pipa a szegedi várból

Gömbös csészéjű pipa műhelyjeggyel a szegedi várból Gerezdelt csészéjű pipa a nagyváradi várból
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Elkerülhetetlen szót ejteni az egyik legszebb, ráadásul 
hazai fejlődésű típusról. Ennek ugyan volt előképe, egy 
valószínűleg Kisázsiából származó, meglehetősen geo-
metrikus ősforma, de ez nálunk több lépésben annyira 
átalakult, hogy e leszármazás első ránézésre, de még má-
sodikra sem világos. A rozettás típus olyan messze esik 
minden más, megszokott török formától is, hogy joggal 
vethető fel, hogy nem török etnikumú mester kezén 
formálódott. Elterjedési adatok alapján Északkelet-Ma-
gyarország lehetett a kialakulásának területe. Mázazása 
nemcsak újszerű a török pipák körében, de új eljárást is 
követelt. Máz alatt a pecsételt dí-
szek kevésbé érvényesülnek, 
sokkal kedvezőbb a plaszti-
kus elemek számára, mint a 
fej oldalán lévő rozetta vagy 
a nyaki szirmok.

Vannak pipák, melyek nagy 
bőségben fordulnak elő a hódoltság déli 
településein, viszont ugyancsak jelentős 
számarányban ismertek Bulgáriában, sőt, 
szórványosan előfordulnak a Fekete- és a 
Földközi-tenger kikötőiben is. E hajón való 
terjedésből következik, hogy készítésük 
elsődlegesen nem itt, hanem bolgár földön történt. Sze-
geden vagy Temesvárott főként rendszeres, nagyarányú 
balkáni kereskedelemnek tulajdonítható jelenlétük, de 
gyártásuk hazai átvétele sem zárható ki. E típusokon ke-
resztül érdekes módon és váratlanul, keleti irányból ér-
vényesült, hatott legjobban a hollandi jellegű pipaforma, 
nyilván a bolgár partokon is kikötő nyugati matrózok által. 

Mindkét típus tagolatlan (a nyak átmenettel olvad a fejbe), 
nyakuk vékony. Egyiknek jellegzetessége a vörös, fényes 
külső (ez a későbbi századokban csaknem minden török 
pipára jellemző lesz), melyet a pipa különleges agyagoldat-
ba mártás, majd polírozás után kap. A másik típus fehér, s 
nagyon kevéssé tér el a hollandi előképtől, csak a „törökö-
sítés“ kötelező lépcsőin ment át: a nyakat megrövidítették, 
és nyakgyűrűt kapott. E formákat a török alóli felszabadulás 
után is évtizedekig szállítják és árusítják déli városainkban 
a balkáni kereskedők.

Végül a török motívumok gazdag készle-
téből is érdemes párat külön kiemel-

ni. Az ún. futókutya-motívum, 
mely az antik meandermin-
tára nyúlik vissza, mindig 
reliefként jelenik meg. Ezt 
pecsétlőhengerrel vitték fel, 
általában a nyakgyűrűre. Gya-

kori a mihrábmintasor, mely 
az iszlám építészetben kedvelt 

sztalaktitboltozatot stilizálja. Ennek 
bemélyedő mintájához szintén görgőpe-
csétlőt alkalmaztak, határoló és felület-
kitöltő szerepben használták. Az egyedi 

pecsétlők közül az ún. papucsos fenyő az egyik legjel-
legzetesebb, mely leginkább a hódoltságban terjedt el a 
különféle típusokon. A pecsétlők fajtái azonban belátha-
tatlan számban voltak használatban, hisz minden műhely 
saját készlettel rendelkezett, s épp ezért ezek hordozzák 
a legnagyobb lehetőséget egykori műhelyek típusainak 
azonosítására.                    C C C

Pipák a hódoltságban

Csizma alakú mázas pipa
a budai Vízivárosból

Török tömegáru: a közpipa (Buda, 

Vízviváros)

Gömbös-rozettás típus

 a nagyváradi várból

Festett-polírozott pipa a 
szegedi várból

Hollandi hatást tükröző, mandula-
metszetű pipa a szegedi várból
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Lelő-hely

Pest, a virágzó középkori kereskedőváros élete 1541–1686 
között, a török elnyomás közel 150 éve alatt teljesen át-
alakult. A gazdag európai keresztény város fokozatosan 
mohamedán településsé vált. Megváltozott a helység kül-
ső arculata is. Eltűntek a gótikus és reneszánsz lakóházak, 
paloták, illetve a keresztény templomok díszes tornyai. 
A 16–17. században készült metszeteken Pestet karcsú 
tornyos mecsetekkel, kupolás épületekkel, tipikus keleti 
városként ábrázolták. A középkori utcarendszer a török 
uralom első évtizedeiben nem változott. Az 1547-ből szár-
mazó összeírás még magyar utcanevekkel megnevezett 
lakóterületeket sorolt fel. Később az utcák és terek új ne-
veket kaptak, amelyekből egyelőre még nagyon keveset 
azonosíthatunk. Az 1547-es összeírás szerint a városban 
lakó polgárcsaládok száma nem érte el még a kétszázat 
sem, ugyanakkor a 17. század békésebb időszakában a 
polgárság létszáma jelentősen megnőtt. Ekkor Pest la-
kosságának nagy részét mintegy 500–600 mohamedán 
és 200 rác katonacsalád alkotta. Rajtuk kívül néhány mo-
hamedán és zsidó kereskedő, továbbá keresztény magyar 
élt itt. Ezzel szemben a török helyőrség létszáma a 16. szá-
zad közepére emelkedett meg jelentősen (1400–1700 fő), 
ugyanakkor a 17. század első felében – a háborús időszak 
végére – a harmadára csökkent. A bevándorló lakosság 
a templomokat dzsámivá, illetve mecsetekké építette 

Zádor Judit
A török kori Pest a közelmúlt 
régészeti kutatásai tükrében

Pest látképe a 17. században, Peters Jacob nyomán

Pesti Nagymecset, Fischer van Erlach rajza
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vakolattöredékek kerültek elő. Az 
épület alsó járószintje – a gya-
kori árvíz miatt – vízzáró vörö-
sessárga színű agyaggal volt 

letapasztva. A pince betöltéséből 
vasszög, lószerszám, patkótöre-
dék, állatcsont, nagy mennyiségű 
égett, elszenesedett gerenda- és 
cölöpmaradvány jött a napvilág-
ra. Az építmény délnyugati sar-
kához egy leletanyagban igen 

gazdag élelmiszertároló tartozott.

Bontásakor – már az első méter 
után – a török kézművesipar jellegze-

tes termékei, agyag kiöntőcsöves mázas 
korsók, máz nélküli vizeskancsók, zöld 
mázas tál, füles bögre került napvilágra. 
Az edényekben megmaradtak az ételma-
radékok és a növényi magvak is. A házi 

kerámiák mellett, a gödörből állat-
csontok, többek között juh- és 
kecskekoponyák is előkerültek.

A feltárt leletegyüttes egy 
átlagos 16. század végi, 17. század 

eleji török háztartást reprezentál 
viszonylag kevés magyar és import 

anyaggal, amelyek közül kiemelkedik egy 
fehér üvegszálas díszítésű velencei üvegtál.

Az épület leégett délkeleti falába ágyú-
golyó ékelődött. A kerámiaanyag kormeg-
határozása alapján feltételezzük, hogy a 
ház az 1602 és 1604 közötti ostrom és ha-

diesemények következtében pusztulhatott el. 1602-ben 
Russwurm tábornok vezetésével megkezdték ugyanis 
Pest visszafoglalását. A sikeres ostrom következtében 
1602–1603 között Pest a császári csapa-

tok kezére került. Ugyanakkor 
a törökök Lala Mehmed bu-

át. A városban talált elhagyott lakó-
házakba, palotákba egyszerűen 
beköltöztek az új lakók, akik 
az épületeket saját kele-
ti szokásaik, ízlésviláguk 
szerint átalakították, az 
ablakokat pedig többnyire 
sárral betapasztották. Az ut-
cákat árusítóbódékkal leszűkí-
tették, a házakhoz műhelyeket ra-
gasztottak, amint ezt Gerlach István 
1573-ban Pestről feljegyezte, „ez egy-
kor hatalmas kereskedőváros lehetett”, 
most „számtalan benne az egyébként 
sötét és kellemetlen kalmár sikátor”. Amíg 
a város központjában a házak jelentős ré-
sze kőből épült, addig a város szélén jóval 
egyszerűbb sárból tapasztott, vesszőfalú 
lakóházak álltak.

De, hogy milyen is lehetett a 
16–17. századi élet Pesten, mi-
lyen használati tárgyai lehettek 
az itt lakóknak, arról a közelmúlt 
régészeti feltárásai segítségével 
alkothatunk képet. A városközpont 
egyik kőépületéhez tartozott az a fá-
val bélelt tárológödör, amelyből egy 
tipikus 16. század második feléből szár-
mazó török háztartás használati eszközei 
– fogazott díszítésű fazék, talpas tál, pohár 
alakú kályhaszemek – láttak napvilágot. 
A közelében egy török kori pince és egy 
élelmiszertároló maradványai kerültek a felszínre. A pince 
építőanyaga közepes nagyságú mészkő, a kötőanyaga pe-
dig – török szokás szerint – agyag és föld, a falvastagsága 
40–50 cm volt. Az oldalfalakról igen rossz állagú festett 

A török kori Pest a közelmúlt régészeti kutatásai tükrében

Füles edény, Bp. V. Reáltanoda u. 5.

Talpas tál Bp. V. Reáltanoda u. 5.

Pohár alakú kályhaszemek, Bp. V. Reáltanoda u. 5.
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zó leírása szerint Pestnek „összesen ezer kőépületű, deszkazsindely 
fedelű, alacsonyabb-magasabb háza van. [...] Van ugyan két gőz-
fürdője, de gőzfürdőre szükség nincs, mivel a tél zordonsága miatt 
valamennyi házban kályha van s fürdő módjára fűtött házak.”

dai pasa vezetésével állandó ágyútűz alatt tartották 
a várost. 1604 szeptemberére a közelgő tél előtt 
a császári csapatok ereje elfogyott, és végül Pest 
feladására kényszerültek. A várost kiürítették, az 
erő dítéseket szétrombolták és mindent felgyújtot-
tak. A helység pusztulását jól érzékelteti Bocatius 
János kassai polgármester leírása, aki 1605-ben ke-
serű szavakkal így fakadt ki: „Ó szegény Pest, melyet 
inkább Pestis-nek lehetne nevezni! Ott sincsen ép ház, 
mindnyája a földig lerombolva; – a kevés lakó 
söpredék és a nép alja.”

A 17. század első felének békés időszakára a 
városban ismét visszaállt a viszonylag nyugodt 
polgári élet. A katonacsaládok, kereskedők és 
iparosok fő feladata a katonai helyőrség ellátása 
és kiszolgálása volt. Evlia Cselebi török világuta-

A török kori Pest a közelmúlt régészeti kutatásai tükrében

Török kori pince, Bp. V. Károlyi u. 16., a Károlyi-palota 
udvara (Hegyi Ferenc fotója)

Tárológödör, Bp. V. Károlyi u. 16., a Károlyi-palota udvara
(Hegyi Ferenc fotója)

Kiöntőcsöves korsók a tárológödörből,
Bp. Károlyi u. 16., Károlyi-palota
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letapasztva. A pince betöltéséből 
vasszög, lószerszám, patkótöre-
dék, állatcsont, nagy mennyiségű 
égett, elszenesedett gerenda- és 
cölöpmaradvány jött a napvilág-
ra. Az építmény délnyugati sar-
kához egy leletanyagban igen 

gazdag élelmiszertároló tartozott.

Bontásakor – már az első méter 
után – a török kézművesipar jellegze-

tes termékei, agyag kiöntőcsöves mázas 
korsók, máz nélküli vizeskancsók, zöld 
mázas tál, füles bögre került napvilágra. 
Az edényekben megmaradtak az ételma-
radékok és a növényi magvak is. A házi 

kerámiák mellett, a gödörből állat-
csontok, többek között juh- és 
kecskekoponyák is előkerültek.

A feltárt leletegyüttes egy 
átlagos 16. század végi, 17. század 

eleji török háztartást reprezentál 
viszonylag kevés magyar és import 

anyaggal, amelyek közül kiemelkedik egy 
fehér üvegszálas díszítésű velencei üvegtál.

Az épület leégett délkeleti falába ágyú-
golyó ékelődött. A kerámiaanyag kormeg-
határozása alapján feltételezzük, hogy a 
ház az 1602 és 1604 közötti ostrom és ha-

diesemények következtében pusztulhatott el. 1602-ben 
Russwurm tábornok vezetésével megkezdték ugyanis 
Pest visszafoglalását. A sikeres ostrom következtében 
1602–1603 között Pest a császári csapa-

tok kezére került. Ugyanakkor 
a törökök Lala Mehmed bu-

át. A városban talált elhagyott lakó-
házakba, palotákba egyszerűen 
beköltöztek az új lakók, akik 
az épületeket saját kele-
ti szokásaik, ízlésviláguk 
szerint átalakították, az 
ablakokat pedig többnyire 
sárral betapasztották. Az ut-
cákat árusítóbódékkal leszűkí-
tették, a házakhoz műhelyeket ra-
gasztottak, amint ezt Gerlach István 
1573-ban Pestről feljegyezte, „ez egy-
kor hatalmas kereskedőváros lehetett”, 
most „számtalan benne az egyébként 
sötét és kellemetlen kalmár sikátor”. Amíg 
a város központjában a házak jelentős ré-
sze kőből épült, addig a város szélén jóval 
egyszerűbb sárból tapasztott, vesszőfalú 
lakóházak álltak.

De, hogy milyen is lehetett a 
16–17. századi élet Pesten, mi-
lyen használati tárgyai lehettek 
az itt lakóknak, arról a közelmúlt 
régészeti feltárásai segítségével 
alkothatunk képet. A városközpont 
egyik kőépületéhez tartozott az a fá-
val bélelt tárológödör, amelyből egy 
tipikus 16. század második feléből szár-
mazó török háztartás használati eszközei 
– fogazott díszítésű fazék, talpas tál, pohár 
alakú kályhaszemek – láttak napvilágot. 
A közelében egy török kori pince és egy 
élelmiszertároló maradványai kerültek a felszínre. A pince 
építőanyaga közepes nagyságú mészkő, a kötőanyaga pe-
dig – török szokás szerint – agyag és föld, a falvastagsága 
40–50 cm volt. Az oldalfalakról igen rossz állagú festett 

A török kori Pest a közelmúlt régészeti kutatásai tükrében

Füles edény, Bp. V. Reáltanoda u. 5.

Talpas tál Bp. V. Reáltanoda u. 5.

Pohár alakú kályhaszemek, Bp. V. Reáltanoda u. 5.
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zó leírása szerint Pestnek „összesen ezer kőépületű, deszkazsindely 
fedelű, alacsonyabb-magasabb háza van. [...] Van ugyan két gőz-
fürdője, de gőzfürdőre szükség nincs, mivel a tél zordonsága miatt 
valamennyi házban kályha van s fürdő módjára fűtött házak.”

dai pasa vezetésével állandó ágyútűz alatt tartották 
a várost. 1604 szeptemberére a közelgő tél előtt 
a császári csapatok ereje elfogyott, és végül Pest 
feladására kényszerültek. A várost kiürítették, az 
erő dítéseket szétrombolták és mindent felgyújtot-
tak. A helység pusztulását jól érzékelteti Bocatius 
János kassai polgármester leírása, aki 1605-ben ke-
serű szavakkal így fakadt ki: „Ó szegény Pest, melyet 
inkább Pestis-nek lehetne nevezni! Ott sincsen ép ház, 
mindnyája a földig lerombolva; – a kevés lakó 
söpredék és a nép alja.”

A 17. század első felének békés időszakára a 
városban ismét visszaállt a viszonylag nyugodt 
polgári élet. A katonacsaládok, kereskedők és 
iparosok fő feladata a katonai helyőrség ellátása 
és kiszolgálása volt. Evlia Cselebi török világuta-
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Török kori pince, Bp. V. Károlyi u. 16., a Károlyi-palota 
udvara (Hegyi Ferenc fotója)

Tárológödör, Bp. V. Károlyi u. 16., a Károlyi-palota udvara
(Hegyi Ferenc fotója)

Kiöntőcsöves korsók a tárológödörből,
Bp. Károlyi u. 16., Károlyi-palota
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edénymaradványok közül kiemelkedik az az ezüst női fá-
tyoltű, amely az egyik ház agyagtapasztásából került elő.

A síkságon elterülő Pestet hadászati, védelmi okok-
ból 1450–1470 között már Mátyás király is fallal 
vette körbe. A városfal akkortájt szabályosan 
faragott, törtköves mészkövekből épült. Tete-
jét párták tagolták, melyek között befelé szű-
külő lőrések húzódtak. A városfal belső síkján 

gyilokjáró folyosó futott körbe, úgy, hogy a 
védőket a fal mindenütt legalább deré-

kig, a párták pedig teljesen eltakarták. 
A 16.  század második felétől, a tűz-
fegyverek elterjedése miatt a városfal 
bástyáit és kapuit külső védművekkel, 

például rondellákkal erősítették meg, a 
fal külső síkja elé pedig ágyúállásokat épí-

tettek. A pesti városfal különlegessége, hogy a 
török korban már nemcsak külső vizesárok övez-

te, hanem hadászati okokból a belső oldalán 
is kiépítettek egy árkokból álló védelmi 

rendszert.

Mivel a 17. század második felére 
az ágyúkkal egyre nagyobb távolságra 
lehetett lőni, a városfal katonai szere-

pe jelentősen lecsökkent, a város pedig 
védtelenné vált az ostromok során Budá-

ról rázúduló ágyúgolyókkal szemben. Pest 
egyre kevésbé tudott az iparos és kereske-
dő lakosságának kellő védelmet nyújtani, 

Az egyik fürdő a belvárosban a Duna-parthoz közel került 
a napvilágra. A több helyiségből álló gőzfürdőt az épület ka-
zánházában felmelegített vízzel fűtötték. A vizet egy kútból 
vagy akár a Dunából is nyerhették. A fürdő fűtését 
az előcsarnok kivételével az egész épület alatt 
húzódó padlófűtéssel oldották meg. 
A fűtőberendezés és a helyiségek vö-
rös márvány padlója nagy felületen 
szinte teljesen épen került a felszínre, 
a falakban pedig még látható volt az 
a kétsoros vízvezetékrendszer, mely a 
fürdő csorgókútjait táplálta.

A város külső részein, az északi és 
déli szélein szerényebb, sárral tapasz-
tott, favázas házakban élhetett a lakos-
ság szegényebb rétege, és ide telepítették a 
tűzveszélyes mesterségek műhelyeit is. Köztük 
a legjelentősebb egy több helyiségből álló 
kovácsműhely volt, amely Pest déli külvá-
rosában működött. Kemencéjének vaspo-
ros aljába kecske- és birkaszarvak tapadtak. 
Feltehetően a vas alacsony hőfokon 
való megmunkálásához, edzéséhez 
használhatták e szarvakat.

A műhelyek közelében favázas la-
kóházak cölöplyuksora, többszörösen 
megújított agyagpadlós helyiségek lát-
tak napvilágot. Az épületek betöltéséből, 
az egyszerűbb török háztartási eszközök, 

Füles edények a tárológödörből,
Bp. Károlyi u. 16., Károlyi-palota

Török gőzfürdő maradványa, Bp. V. Pesti B. u. 1., a Piarista Gimnázium udvara (Bakos Margit fotója)
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így megindult a városi élet hanyatlása is. A Buda vissza-
foglalására indított 1684-es sikertelen, majd az 1686-os 
győzelmes ostromot a felégetett, lerombolt Pest teljes 
romhalmazként érte meg. Ezzel lezárult az egykor virágzó 
középkori, majd a keleti életformát átvevő mohamedán 
város életének jelentős korszaka. A 18. században meg-
induló gyors városfejlődés pedig fokozatosan eltüntette 
a török világ szokásait és építészeti emlékeit.

C C C

Pest ábrázolása kelet felől, 1684. Ludwig Nicolaus von Hallart – 
Michael Wening Buda ostroma keletről c. metszetének részlete

Velencei üvegtál a tárológödörből, Bp. Károlyi u. 16.,
Károlyi-palota (Bakos Margit fotója)

Kovácskemence, Bp. V. Bástya u. 1–11. (Bakos Margit fotója)
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Lelő-hely

Ha valaki 100 évvel, de akárcsak 
40–50 évvel ezelőtt Székesfehér-
várról Mór felé utazott, a Vértes 
déli oldalában környezetbe olvadó 
várromokra lehetett figyelmes. 
Csókakő várának romjai (Fejér me-
gye) azonban az utóbbi évtizedek-
ben jelentős változásokon mentek 
keresztül. Az 1997–2017 között 
Hatházi Gábor és Kovács Gyöngyi 
vezetésével – 2014-től a székesfe-
hérvári Szent István Király Múzeum 
szervezésében és munkatársainak 
részvételével – folyt ásatások nyo-
mán kőfalak, épületalapok, sikáto-
rok bontakoztak ki az omladékok 
alól, melyek mára messziről is lát-
ványosan árulkodnak a vár egykori 
nagyságáról.

DOLGOZOTT-E TÖRÖK ÉPÍTÉSZ
CSÓKAKŐNKovács Gyöngyi

Csókakő sziklára épült kővárát a 13. század második felében a Csák 
nemzetség építtette. Stratégiai helyzetét egyrészt meghatározta (Székes-)
Fehérvár királyi székhely közelsége, másrészt az a körülmény, hogy a vár 
alatt haladt a Fehérvárt és Győrt összekötő főút. A vár 1543–1544-ben 
került oszmán fennhatóság alá, ami – a tizenöt éves háború (1593–1606) 
egy-két évét kivéve – 1687-ig folyamatos volt. A középkori uradalmi köz-
pontból a fehérvári szandzsák egyik végvára lett, a Buda körül kialakított 
oszmán védelmi rendszer részét képezte. A vár ezen időszakáról kevés írá-
sos adat tanúskodik, de a török zsoldjegyzékekből ismert például a török 
várőrség összetétele, főbb elöljáróinak neve, fennmaradt továbbá Evlia 
Cselebi török világutazó leírása és egy vázlatos francia nyelvű térképrajz 
is. Csókakő neve a korabeli keresztény forrásokban is feltűnik, többek 
között a Székesfehérvár körüli hadi események, csetepaték vagy éppen 
az adók kapcsán.

?

 „Magas dombon épült, kicsiny, de erős 
építésű vár”. A csókakői vár DK felől 2017-ben 
(fotó: Kovács Gyöngyi)

A karlsruhei levéltárban található, a csókakői várat ábrázoló vázlatos 
térképrajz részlete, a c betű jelöli a dzsámit, 17. század eleje
(Hatházi–Kovács–Sudár 2017 nyomán)
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A török foglalás 143 éve a  vár építészetében, anyagi 
kultúrájában nem maradt nyom nélkül. A régészeti anyag 

bővelkedik a korszakra jellemző, 
Magyarország hódolt terü-

letein máshol is előforduló 
tárgyi leletekben, melyek 
párhuzamait olykor az Osz-
mán Birodalom területén is 
felfedezhetjük, de találkoz-
hatunk olyan emlékekkel 
is, melyek jelen tudásunk 
szerint egyediek, leg-
alábbis Magyarországon. 
A vár területén végzett ki-
terjedt ásatások nyomán 

ismertté vált a középkori 
vár teljes alaprajza, egyúttal 

nyilvánvalóvá vált, hogy a várban 
a török időkben jelentős átalakítá-
sok történtek.

A korabeli történeti forrásanyag számos adattal szolgál a török várak 
erődítéseinél, felújításainál folyó munkálatokról. Tudott, hogy Budán Kons-
tantinápolyból kinevezett tartományi főépítész működött, aki nemcsak 
az erődítések, hanem egyéb épületek építkezéseit is felügyelte. Szakkép-
zett építészekről egyéb várak esetében igen ritkán van említés, azonban 
feltételezhető, hogy a valóságban sokkal több építkezés zajlott építészi 
irányítás mellett. Az oszmán hadvezetés a helyi lakosság kézműveseinek 
tudását és munkáját is használta. A 16. században a kézművesek – ácsok, 
kőművesek – a nagyobb váraknál olykor (mint például Székesfehérváron) 

Dolgozott-e török építész Csókakőn?
A török zsoldjegyzékek sze-

rint az oszmán időkben 
Csókakőn főként gya-
logos katonák (müsz-
tahfi zok) teljesítettek 
szolgálatot, de a vár-
őrségben a  16. szá-
zad végétől már tüzérek 
(topcsik) és 1609 után 
a dzsámi vallási alkal-
mazottai, a  müezzin 
és az imám is helyet 
kaptak. A  létszám a  16. 
században 30–40 fő volt, 
a 17. században 40–50 fő kö-
zött mozgott, számos katona 
– mint a magyarországi török 
végvárakban általában – balkáni 
származású volt. Evlia Cselebi 1664-ben 
fordult meg Csókakőn, a  Szejáhatná-
me („Utazások könyve”) című hatalmas 
munkájában olvasható leírása több hi-
teles elemet tartalmaz a várról, ilyenek 
például a „magas dombon épült, kicsiny, 
de erős építésű”, vagy az „egyetlen, kibla 
felé néző kapu” (értsd: a kapuból mi né-
zünk a kibla – azaz az ima iránya – felé). 
Evlia ír a várbeli dzsámiról is, építését 
– tévesen – III. Murád szultánhoz (ur. 
1574–1595) köti. Az említett vázlatos tér-
képrajz a várról ismert egyetlen hódolt-
ság kori képi forrás, a karlsruhei Badeni 
Tartományi Főlevéltárban őrzik. Látható 
rajta a vár körvonala, néhány épület az 
alsóvárban – külön megjelölve a dzsámi 
–, valamint a várhoz vezető út; ezen köz-
lekedünk ma is. A régészeti feltárások és 
a történeti kutatások összevetése ered-
ményeként a térkép nagy valószínűség-
gel 1601–1602-ben (1601-ben?) keletke-
zett, mintegy 100 évvel korábban, mint 
ahogy azt régebben gondolták.

Sgraffi  to díszes török tál, 16. század má-
sodik fele (fotó és rajz: Ősi Sándor)

A vár alaprajzának részlete a dzsámival.
Sárga: 15. század, lila: török kor, E1: dzsámi 
(rajz: Holl Balázs, felmérés: Holl Balázs, 
Pokrovenszki Krisztián)
(Hatházi–Kovács 2019 nyomán)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

54 55



Lelő-hely

Ha valaki 100 évvel, de akárcsak 
40–50 évvel ezelőtt Székesfehér-
várról Mór felé utazott, a Vértes 
déli oldalában környezetbe olvadó 
várromokra lehetett figyelmes. 
Csókakő várának romjai (Fejér me-
gye) azonban az utóbbi évtizedek-
ben jelentős változásokon mentek 
keresztül. Az 1997–2017 között 
Hatházi Gábor és Kovács Gyöngyi 
vezetésével – 2014-től a székesfe-
hérvári Szent István Király Múzeum 
szervezésében és munkatársainak 
részvételével – folyt ásatások nyo-
mán kőfalak, épületalapok, sikáto-
rok bontakoztak ki az omladékok 
alól, melyek mára messziről is lát-
ványosan árulkodnak a vár egykori 
nagyságáról.

DOLGOZOTT-E TÖRÖK ÉPÍTÉSZ
CSÓKAKŐNKovács Gyöngyi

Csókakő sziklára épült kővárát a 13. század második felében a Csák 
nemzetség építtette. Stratégiai helyzetét egyrészt meghatározta (Székes-)
Fehérvár királyi székhely közelsége, másrészt az a körülmény, hogy a vár 
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várőrség összetétele, főbb elöljáróinak neve, fennmaradt továbbá Evlia 
Cselebi török világutazó leírása és egy vázlatos francia nyelvű térképrajz 
is. Csókakő neve a korabeli keresztény forrásokban is feltűnik, többek 
között a Székesfehérvár körüli hadi események, csetepaték vagy éppen 
az adók kapcsán.

?

 „Magas dombon épült, kicsiny, de erős 
építésű vár”. A csókakői vár DK felől 2017-ben 
(fotó: Kovács Gyöngyi)

A karlsruhei levéltárban található, a csókakői várat ábrázoló vázlatos 
térképrajz részlete, a c betű jelöli a dzsámit, 17. század eleje
(Hatházi–Kovács–Sudár 2017 nyomán)
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zünk a kibla – azaz az ima iránya – felé). 
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–, valamint a várhoz vezető út; ezen köz-
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ményeként a térkép nagy valószínűség-
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zett, mintegy 100 évvel korábban, mint 
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A dzsámi alsó részének maradvá-
nya – a  vár középkori építészetétől 
eltérő megjelenés miatt – azonnal 
szembetűnik, mihelyt belépünk a ka-
pun. Már az ásatások során láthattuk, 
hogy olyan épület alapfalaival állunk 
szemben, melynek hajdanán kiemelt 
funkciója volt a vár török kori épületei 
között. Érzékelhető volt a többi épü-
lettől való megkülönböztetés igénye, 
melyet látványosan jeleztek a közép-
kori falszövetektől elütő nagykváderes 
homlokzatok.

A hajdani épület lábazatának magját egy visszabon-
tott 15. századi fal képezi, a fal iránya e szakaszon délke-
let–északnyugat, azaz megfelelt az iszlám vallás követel-
ményeinek. A lábazat alapján a dzsámi téglalap alaprajzú 
volt, bejárata, melyhez lépcső vezetett, a rövidebb észak-
nyugati oldalon nyílt. Vele szemben, a délkeleti oldalon 
helyezkedett el a hívőknek a mekkai irányt (kibla) jelző, 
mára teljesen elpusztult imafülke, a mihráb. A kőlábazat 
délnyugati homlokzatát – mint szó volt róla – nagy mé-
retű kváderkövek alkotják, míg az északkeleti falban má-
sodlagosan felhasznált középkori kőtagozatok fordulnak 
elő. Az épület hajdanán az oszmán építészet faszerkezetű 
felépítménnyel rendelkező régi lakóházaihoz hasonlítha-
tott, minaretje feltehetően nem volt, vagy ha mégis, az 
fából készült.

A klasszikus oszmán építészetben az épületek terve-
zésénél egy jellemző mértékegységet alkalmaztak, ez az 
arsun. Egy építészeti arsun 0,758 méternek felel meg (a tex-
tilmérésnél alkalmazott arsun ettől kissé eltér). A korabeli, 

a várőrségbe tagozódva zsoldot kaptak. De alkalmanként 
is kirendelték őket egy-egy vár javításához. Így 1572-ben 
Esztergom, Székesfehérvár és Szigetvár felújításához 
a déli szandzsákokból mozgósítottak ácsokat, kőműve-
seket. A segédmunkát – zsoldért, robotban – jobbágyok, 
parasztok végezték.

A csókakői vár építkezéseiről, a várnak dolgozókról az 
írott források alig nyújtanak információkat. A 17. század 
első évtizedeiben Sábán aga gyötörte a népet. 1639-ben 
a tápiakkal kutat (ciszternát) ásattak a várban, e munkában 
egy ember meghalt. Egy 1641-es adat szerint Nagy-Nyúl 
község török ura minden évben elküldte jobbágyait a csó-
kakői várba (is) „a császár munkájára” (valószínűleg a falak 
javítására). Az építkezésekről ugyanakkor szemléleteseb-
ben árulkodnak az ásatások során előkerült építészeti 
maradványok, melyek a javítások, elfalazások, bontások, 
toldások, illetve nagyobb terek átalakítása mellett bizo-
nyítják új épületek, köztük egy dzsámi felépítését is.

A dzsámi megépítésére az újabb kutatások alapján 
III. Mehmed szultán uralkodásának ide-
jén (1595–1603), 1599-ben vagy 1602-ben 
kerülhetett sor, amit a 17. század közepén 
(az 1630-as években) felújítás követett. 
Állami alapítású, uralkodói dzsámi volt, 
személyzetét állami pénzből fizették, 
csakúgy, mint a katonákat.

A dzsámi lábazatának DNy-i homlokzata 
2014-ben (fotó: Kovács Gyöngyi)

A dzsámi lábazatának DNy-i homlokzata
(fotogrammetria: Győrfi  Ilona – Vajda József)

Dolgozott-e török építész Csókakőn?
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Magyarországon használt hosszmértékegységek közül hoz-
zá legközelebb a könyök áll. Az oszmánok által alkalmazott 
mértékegység Magyarországon bizonyítottan használatos 
volt, az újabb kutatások konkrét hazai példákon (így türbék-
nél) igazolták is ezt.

A képzeletben rekonstruált dzsámi a maga nemében 
egyelőre egyedülálló a magyarországi oszmán vallási épí-
tészeti emlékek között, kis provinciális, uralkodói dzsámi 
volt egy hegyi várban. S hogy kik építették? A kivitelezés-
hez minden bizonnyal környékbeli parasztokat, mestereket 
rendeltek a várba, de nem zárjuk ki, hogy a munkálatoknál 
egy, az oszmán építészetben jártas építész is jelen volt, aki 
esetleg a székesfehérvári építkezésekről (Isztolni Belgrád) 
érkezett Csókakőre. Székesfehérváron a történeti források 
szerint ugyanis a törökök szinte folyamatosan építkeztek, 
komoly erődítési munkák folytak a dzsámi építésének, illet-
ve felújításának idején is. A címben feltett kérdésre a válasz: 
kétséget kizáróan nem bizonyítható, de a fentiek alapján 
talán igen, dolgozhatott török építész Csókakőn.

C C C

Kovács Máté Gergő szerint az arsun 
alkalmazása építészeti információként 

szolgálhat a jövőben előkerülő oszmán 
emlékek azonosításához. Ennek a gondo-

latnak a jegyében megvizsgáltuk a csókakői 
dzsámi kőlábazatának méreteit. Hossza 7,65 

méter, szélessége 3,1 méter, magassága 2 méter 
(ez utóbbi növelhető egy kisebb kövek alkotta kő-

sorral, mely a feltárás során omlott le). Arsunban mér-
ve a hosszúság 10 arsun (= 7,58 méter), a szélesség 4 ar-

sun (= 3,03 méter), a magasság 3 arsun (= 2,27 méter). 
Úgy tűnik tehát, hogy a dzsámi alapjának 

megépítésekor oszmán mérték-
egységben, arsunban 

számoltak.

A dzsámi maradványai ÉNy felől, a hajdani bejárat a lépcsővel
(fotó: Kovács Gyöngyi)

Középkori kőtagozat a dzsámi ÉK-i falában
(fotó: Kovács Gyöngyi)

Dolgozott-e török építész Csókakőn?

Szómagyarázatok

arsun = oszmán hosszmértékegység, a textilmérésnél 
és az építészetben alkalmazták, az építészetben 
használt arsun (mimári arsun) 0,758 m-nek felel meg

dizdár = várkapitány

imám = a muszlim közösség elöljárója, előimádkozó

kibla = az ima iránya, a mekkai Kába-szentély iránya, 
Magyarországon délkelet

müezzin = vallási alkalmazott, aki énekszóval imára 
hívja a muszlimokat

mihráb = falifülke, az ima irányát jelzi

szandzsák = a  tartományon (vilájet) belül nagyobb 
közigazgatási egység

A szövegben a török szavaknál a magyar 
átírást alkalmaztuk. A török betűk átírása:

ҫ = cs
ş = s
s = sz

c = dzs
y = j
ı = u vagy i
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mára teljesen elpusztult imafülke, a mihráb. A kőlábazat 
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felépítménnyel rendelkező régi lakóházaihoz hasonlítha-
tott, minaretje feltehetően nem volt, vagy ha mégis, az 
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A klasszikus oszmán építészetben az épületek terve-
zésénél egy jellemző mértékegységet alkalmaztak, ez az 
arsun. Egy építészeti arsun 0,758 méternek felel meg (a tex-
tilmérésnél alkalmazott arsun ettől kissé eltér). A korabeli, 

a várőrségbe tagozódva zsoldot kaptak. De alkalmanként 
is kirendelték őket egy-egy vár javításához. Így 1572-ben 
Esztergom, Székesfehérvár és Szigetvár felújításához 
a déli szandzsákokból mozgósítottak ácsokat, kőműve-
seket. A segédmunkát – zsoldért, robotban – jobbágyok, 
parasztok végezték.

A csókakői vár építkezéseiről, a várnak dolgozókról az 
írott források alig nyújtanak információkat. A 17. század 
első évtizedeiben Sábán aga gyötörte a népet. 1639-ben 
a tápiakkal kutat (ciszternát) ásattak a várban, e munkában 
egy ember meghalt. Egy 1641-es adat szerint Nagy-Nyúl 
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A dzsámi megépítésére az újabb kutatások alapján 
III. Mehmed szultán uralkodásának ide-
jén (1595–1603), 1599-ben vagy 1602-ben 
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mértékegység Magyarországon bizonyítottan használatos 
volt, az újabb kutatások konkrét hazai példákon (így türbék-
nél) igazolták is ezt.

A képzeletben rekonstruált dzsámi a maga nemében 
egyelőre egyedülálló a magyarországi oszmán vallási épí-
tészeti emlékek között, kis provinciális, uralkodói dzsámi 
volt egy hegyi várban. S hogy kik építették? A kivitelezés-
hez minden bizonnyal környékbeli parasztokat, mestereket 
rendeltek a várba, de nem zárjuk ki, hogy a munkálatoknál 
egy, az oszmán építészetben jártas építész is jelen volt, aki 
esetleg a székesfehérvári építkezésekről (Isztolni Belgrád) 
érkezett Csókakőre. Székesfehérváron a történeti források 
szerint ugyanis a törökök szinte folyamatosan építkeztek, 
komoly erődítési munkák folytak a dzsámi építésének, illet-
ve felújításának idején is. A címben feltett kérdésre a válasz: 
kétséget kizáróan nem bizonyítható, de a fentiek alapján 
talán igen, dolgozhatott török építész Csókakőn.

C C C

Kovács Máté Gergő szerint az arsun 
alkalmazása építészeti információként 

szolgálhat a jövőben előkerülő oszmán 
emlékek azonosításához. Ennek a gondo-

latnak a jegyében megvizsgáltuk a csókakői 
dzsámi kőlábazatának méreteit. Hossza 7,65 

méter, szélessége 3,1 méter, magassága 2 méter 
(ez utóbbi növelhető egy kisebb kövek alkotta kő-

sorral, mely a feltárás során omlott le). Arsunban mér-
ve a hosszúság 10 arsun (= 7,58 méter), a szélesség 4 ar-

sun (= 3,03 méter), a magasság 3 arsun (= 2,27 méter). 
Úgy tűnik tehát, hogy a dzsámi alapjának 

megépítésekor oszmán mérték-
egységben, arsunban 

számoltak.

A dzsámi maradványai ÉNy felől, a hajdani bejárat a lépcsővel
(fotó: Kovács Gyöngyi)

Középkori kőtagozat a dzsámi ÉK-i falában
(fotó: Kovács Gyöngyi)

Dolgozott-e török építész Csókakőn?

Szómagyarázatok

arsun = oszmán hosszmértékegység, a textilmérésnél 
és az építészetben alkalmazták, az építészetben 
használt arsun (mimári arsun) 0,758 m-nek felel meg

dizdár = várkapitány

imám = a muszlim közösség elöljárója, előimádkozó

kibla = az ima iránya, a mekkai Kába-szentély iránya, 
Magyarországon délkelet

müezzin = vallási alkalmazott, aki énekszóval imára 
hívja a muszlimokat

mihráb = falifülke, az ima irányát jelzi

szandzsák = a  tartományon (vilájet) belül nagyobb 
közigazgatási egység

A szövegben a török szavaknál a magyar 
átírást alkalmaztuk. A török betűk átírása:

ҫ = cs
ş = s
s = sz

c = dzs
y = j
ı = u vagy i
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Lelő-hely

A régészeti feltárások napjainkban 
leginkább az építőipari beruhá-
zásokhoz kötődnek, így ritkán 

nyílik lehetőségünk olyan területen feltá-
rást végezni, ahol szakmailag leginkább 
célravezető lenne. Előfordulnak azonban 
szerencsés egybeesések, mikor a beru-
házói és a szakmai érdekek találkoznak 
– ilyen feltárás zajlott tavaly nyáron Sze-
geden, amikor múzeumunk és környéke 
egy nagy projekt keretében megújult. 
Miután a múzeum az egykori szegedi vár 
területén áll, így az itt zajló munkálatokat 
feltárások előzték meg, s ezáltal lehető-
ségünk nyílt a vár területén olyan helyen 
feltárást végezni, ami úgymond „fehér 
foltnak” számított. A várakozásaink nem 
voltak hiábavalók: az egyik szelvényünk-
ben egy török kori tímárműhely részle-
te bontakozott ki. Szegeden az eddigi 
feltárások során nem került elő hasonló 
műhely, sem a török korból, sem más 
időszakból.

 Molnár Csilla – Löff ler Zsuzsanna

Tímárműhely
a szegedi várban

A bőr tisztításának folyamata (Nürnberg 1609)
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Tímárműhely a szegedi várban
De mi is az a tímárműhely és kik is azok a 

tímárok? Az állati nyersbőr vagy más néven pőre 
kikészítésére mindig szükség volt, a tímár pedig 
nem más, mint az ezzel foglalkozó szakember. A 
nyersbőr bomlási folyamatainak megakadályo-
zására és a bőr rugalmasságának megőrzésére 
különböző cserzési eljárásokat használtak (nö-
vényi vagy timsós cserzés). Esetünkben egy 
növényi cserzőanyagokat felhasználó 
műhelyről lesz szó.

A növényi cserzés során a 
bőröket és cserzőanyagot 
adó növényi részeket rend-
szerint vízzel telt kádakba 
helyezték, hogy a különbö-
ző cseranyagok átoldódjanak 
a bőrökbe. A leggyakrabban 
használt növényi cserzőanya-
gok a tölgy, a fenyő és a gesz-
tenye kérge, levele és gyökere. A 
cserzést megelőzően a bőröket be-
áztatták, mésszel vagy hamuval 
szőrtelenítették, majd állati 
ürülékből vagy erjesztett 
magokból származó enzi-
mekkel kezelték. A cserzés 
folyamata hosszadalmas, 
több hónapos eljárás volt a 
modern technológiák meg-
jelenéséig. Ezek a folyamatok 
fa- vagy téglabéléssel rendel-
kező gödrökben történtek. A 
hosszadalmas cserzési eljárás 
miatt a műhelyekben rend-
szerint több egymás mellett 
kialakított gödör is lehetett.

A szegedi vár területén 
előkerült tímárműhely 
egyértelműen növényi 
bőrcserzési technikát 
használt, amire az elő-
került növényi maradványok 
(magvak, kéregdarabok) utalnak. 
Azt, hogy milyen cserzőnövényekkel 
dolgoztak, csak a cserzőgödrökből vett föld-
minták elemzése után tudjuk pontosítani.

A szegedi műhely a török kor teljes ideje alatt 
működött, ezen belül két fázist tudtunk elkülöní-

teni. A török kor elején egyszerű földbe ásott cser-
zőgödröket használtak, majd a török kor második 

felében a gödröket felváltotta egy épített falú cserző-
medence. A feltárási szelvénybe egy több mint 18 

m2 alapterületű, igen nagy méretűnek számító 
medence esett épp bele. A medence szélein 
több hosszanti gerenda beillesztésére szol-

gáló gerendafészket is sikerült megfi gyelni. 
Ezekről a gerendákról lógatták bele a bőröket 

a cserzőlébe, amit a betöltésből előkerült külön-
böző leletek (vaskampók, láncszemek) is alátá-

masztanak. A cserzőmedence mellett egy felszíni 
építmény részlete is kibontakozott. Ennek pontos 

A timsós cserzéssel dolgo-
zó mestereket fehér- vagy 

csávás tímároknak nevezték. A 
timsóhoz konyhasót is adagoltak, 

hogy lassítsák a cserzés folyamatát, 
ugyanis minél lassabb a cserzés, an-

nál lágyabb lesz a bőr. A bőrökön lévő 
csersavat végül lúgos kémhatású anya-

gokkal semlegesítették, majd 
lassan szárították, puhí-

tották, zsíroz-
ták.

A 
v a r g a 

szavunk erede-
tileg a növényi cserzésre 

utal. A varga és a tímár kifejezés kez-
detben fedte egymást, a két fog-

lalkozás csak később vált szét: a 
tímárok a bőr kikészítésével, 

a vargák pedig lábbeli ké-
szítésével foglalkoztak. 

A 
növé-

nyi cseranya-
gok (tanninok) előfor-

dulnak gyökerekben, fakéregben, 
levelekben, virágokban, termések-

ben, de akár a gubacsban is. A nö-
vények számára a kórokozóktól, 

a növényevőktől, valamint az 
UV-sugárzás elleni védeke-

zésben van szerepük.

A feltárt cserzőmedence a hozzá
tartozó felszíni épület falával

Gerendafészkek
a cserzőmedence falában
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Lelő-hely

A régészeti feltárások napjainkban 
leginkább az építőipari beruhá-
zásokhoz kötődnek, így ritkán 

nyílik lehetőségünk olyan területen feltá-
rást végezni, ahol szakmailag leginkább 
célravezető lenne. Előfordulnak azonban 
szerencsés egybeesések, mikor a beru-
házói és a szakmai érdekek találkoznak 
– ilyen feltárás zajlott tavaly nyáron Sze-
geden, amikor múzeumunk és környéke 
egy nagy projekt keretében megújult. 
Miután a múzeum az egykori szegedi vár 
területén áll, így az itt zajló munkálatokat 
feltárások előzték meg, s ezáltal lehető-
ségünk nyílt a vár területén olyan helyen 
feltárást végezni, ami úgymond „fehér 
foltnak” számított. A várakozásaink nem 
voltak hiábavalók: az egyik szelvényünk-
ben egy török kori tímárműhely részle-
te bontakozott ki. Szegeden az eddigi 
feltárások során nem került elő hasonló 
műhely, sem a török korból, sem más 
időszakból.

 Molnár Csilla – Löff ler Zsuzsanna

Tímárműhely
a szegedi várban

A bőr tisztításának folyamata (Nürnberg 1609)
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Tímárműhely a szegedi várban
De mi is az a tímárműhely és kik is azok a 

tímárok? Az állati nyersbőr vagy más néven pőre 
kikészítésére mindig szükség volt, a tímár pedig 
nem más, mint az ezzel foglalkozó szakember. A 
nyersbőr bomlási folyamatainak megakadályo-
zására és a bőr rugalmasságának megőrzésére 
különböző cserzési eljárásokat használtak (nö-
vényi vagy timsós cserzés). Esetünkben egy 
növényi cserzőanyagokat felhasználó 
műhelyről lesz szó.

A növényi cserzés során a 
bőröket és cserzőanyagot 
adó növényi részeket rend-
szerint vízzel telt kádakba 
helyezték, hogy a különbö-
ző cseranyagok átoldódjanak 
a bőrökbe. A leggyakrabban 
használt növényi cserzőanya-
gok a tölgy, a fenyő és a gesz-
tenye kérge, levele és gyökere. A 
cserzést megelőzően a bőröket be-
áztatták, mésszel vagy hamuval 
szőrtelenítették, majd állati 
ürülékből vagy erjesztett 
magokból származó enzi-
mekkel kezelték. A cserzés 
folyamata hosszadalmas, 
több hónapos eljárás volt a 
modern technológiák meg-
jelenéséig. Ezek a folyamatok 
fa- vagy téglabéléssel rendel-
kező gödrökben történtek. A 
hosszadalmas cserzési eljárás 
miatt a műhelyekben rend-
szerint több egymás mellett 
kialakított gödör is lehetett.

A szegedi vár területén 
előkerült tímárműhely 
egyértelműen növényi 
bőrcserzési technikát 
használt, amire az elő-
került növényi maradványok 
(magvak, kéregdarabok) utalnak. 
Azt, hogy milyen cserzőnövényekkel 
dolgoztak, csak a cserzőgödrökből vett föld-
minták elemzése után tudjuk pontosítani.

A szegedi műhely a török kor teljes ideje alatt 
működött, ezen belül két fázist tudtunk elkülöní-

teni. A török kor elején egyszerű földbe ásott cser-
zőgödröket használtak, majd a török kor második 

felében a gödröket felváltotta egy épített falú cserző-
medence. A feltárási szelvénybe egy több mint 18 

m2 alapterületű, igen nagy méretűnek számító 
medence esett épp bele. A medence szélein 
több hosszanti gerenda beillesztésére szol-

gáló gerendafészket is sikerült megfi gyelni. 
Ezekről a gerendákról lógatták bele a bőröket 

a cserzőlébe, amit a betöltésből előkerült külön-
böző leletek (vaskampók, láncszemek) is alátá-

masztanak. A cserzőmedence mellett egy felszíni 
építmény részlete is kibontakozott. Ennek pontos 

A timsós cserzéssel dolgo-
zó mestereket fehér- vagy 

csávás tímároknak nevezték. A 
timsóhoz konyhasót is adagoltak, 

hogy lassítsák a cserzés folyamatát, 
ugyanis minél lassabb a cserzés, an-

nál lágyabb lesz a bőr. A bőrökön lévő 
csersavat végül lúgos kémhatású anya-

gokkal semlegesítették, majd 
lassan szárították, puhí-

tották, zsíroz-
ták.

A 
v a r g a 

szavunk erede-
tileg a növényi cserzésre 

utal. A varga és a tímár kifejezés kez-
detben fedte egymást, a két fog-

lalkozás csak később vált szét: a 
tímárok a bőr kikészítésével, 

a vargák pedig lábbeli ké-
szítésével foglalkoztak. 

A 
növé-

nyi cseranya-
gok (tanninok) előfor-

dulnak gyökerekben, fakéregben, 
levelekben, virágokban, termések-

ben, de akár a gubacsban is. A nö-
vények számára a kórokozóktól, 

a növényevőktől, valamint az 
UV-sugárzás elleni védeke-

zésben van szerepük.

A feltárt cserzőmedence a hozzá
tartozó felszíni épület falával

Gerendafészkek
a cserzőmedence falában
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funkcióját nem sikerült meghatározni, de Evlia Cse-
lebi török világutazó a 17. században Budán a Tabán 
városrészben – a cserzők negyedében – tímárbolto-
kat említ, ebből következik, hogy az értékesítés is a 
műhelyek területén zajlott. Feltételezzük, hogy ez 
a felszíni épület is egy ilyen „bolt” lehetett.

Elgondolkodtató ugyanakkor az a helyzet, hogy 
egy tímárműhely az egykori vár, s egyúttal a város 
központi területén került elő, ugyanis a bőrcserzés 
folyamata orrfacsaró bűzzel járt. Nem véletlen, 
hogy ezeket a tevékenységeket jellemzően a váro-
sok szélein elhelyezkedő műhelyekben végezték el. 
A szegedi tímárműhely helyzete azonban mégsem 
egyedülálló, ugyanis számos olyan példával rendel-

kezünk szerte a világból, amikor egy-egy 
tímárműhely a városok központi területén 

működött, korszaktól és földrajzi helytől 
függetlenül. Például a középkori Lon-
donban a Fleet Streeten is működött 

tímárműhely, annak ellenére, hogy 
az utca püspökök, apátok és papok 

Tímárműhely a szegedi várban

A marokkói Chouara Bőrgyár cserző- és festőmedencéi

Gerendafészkek a cserzőmedence falában

Buda Tabán város-
részének elnevezése 

a török debbagháne 
szóból ered, ami cser-

zőműhelyt jelent. A műhe-
lyek körül elterülő városrész 

a cserzők negye-
de.
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lakóhelye is volt. Elhelyezésénél valószínű, hogy a víz kö-
zelsége (a Fleet folyó) játszotta a legfontosabb szempon-
tot, ugyanis a bőrcserzés erősen vízigényes folyamat. De 
napjainkból is említhetünk példát. Marokkóban a Chouara 
Bőrgyár gyakorlatilag a város alapítása óta hagyományos 
formában működik a város területén, mely ma már nép-
szerű turisztikai látványosság. A gyárban nem a növényi 
cserzési eljárást alkalmazzák, hanem a bőr puhítását te-
hénvizelet, galambürülék, mész, só és a víz keverékéből 
készült lében végzik. Az itteni bőrfestő kádak a turisták 
kedvelt fotótémái.

A fentiek alapján jól látható, hogy Szeged belvárosának 
kutatása sok érdekességet tartogat még számunkra. A lele-
tanyag részletes feldolgozása, a talajminták elemzése még 
további információkkal járulhat hozzá nem csupán a tímár-
műhely, hanem ezáltal Szeged török korának 
megismeréséhez, ugyanis ebből az idő-
szakból mindössze egyetlen ábrázo-
lás maradt ránk a szegedi várról, 
s így a vár belső épületeiről, az 
itt zajló tevékenységekről igen 
keveset tudunk.

C C C

Tímárműhely a szegedi várban

A bőrök festésére szolgáló medencék a Chouara Bőrgyár területén

A szegedi vár első ábrázolása a török korból (1552)

A 
csáva 

a cserzőlé régi-
es elnevezése, innen 

ered a „benne van a 
csávában” kifeje-

zésünk.
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funkcióját nem sikerült meghatározni, de Evlia Cse-
lebi török világutazó a 17. században Budán a Tabán 
városrészben – a cserzők negyedében – tímárbolto-
kat említ, ebből következik, hogy az értékesítés is a 
műhelyek területén zajlott. Feltételezzük, hogy ez 
a felszíni épület is egy ilyen „bolt” lehetett.

Elgondolkodtató ugyanakkor az a helyzet, hogy 
egy tímárműhely az egykori vár, s egyúttal a város 
központi területén került elő, ugyanis a bőrcserzés 
folyamata orrfacsaró bűzzel járt. Nem véletlen, 
hogy ezeket a tevékenységeket jellemzően a váro-
sok szélein elhelyezkedő műhelyekben végezték el. 
A szegedi tímárműhely helyzete azonban mégsem 
egyedülálló, ugyanis számos olyan példával rendel-

kezünk szerte a világból, amikor egy-egy 
tímárműhely a városok központi területén 

működött, korszaktól és földrajzi helytől 
függetlenül. Például a középkori Lon-
donban a Fleet Streeten is működött 

tímárműhely, annak ellenére, hogy 
az utca püspökök, apátok és papok 

Tímárműhely a szegedi várban

A marokkói Chouara Bőrgyár cserző- és festőmedencéi

Gerendafészkek a cserzőmedence falában

Buda Tabán város-
részének elnevezése 

a török debbagháne 
szóból ered, ami cser-

zőműhelyt jelent. A műhe-
lyek körül elterülő városrész 

a cserzők negye-
de.
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lakóhelye is volt. Elhelyezésénél valószínű, hogy a víz kö-
zelsége (a Fleet folyó) játszotta a legfontosabb szempon-
tot, ugyanis a bőrcserzés erősen vízigényes folyamat. De 
napjainkból is említhetünk példát. Marokkóban a Chouara 
Bőrgyár gyakorlatilag a város alapítása óta hagyományos 
formában működik a város területén, mely ma már nép-
szerű turisztikai látványosság. A gyárban nem a növényi 
cserzési eljárást alkalmazzák, hanem a bőr puhítását te-
hénvizelet, galambürülék, mész, só és a víz keverékéből 
készült lében végzik. Az itteni bőrfestő kádak a turisták 
kedvelt fotótémái.

A fentiek alapján jól látható, hogy Szeged belvárosának 
kutatása sok érdekességet tartogat még számunkra. A lele-
tanyag részletes feldolgozása, a talajminták elemzése még 
további információkkal járulhat hozzá nem csupán a tímár-
műhely, hanem ezáltal Szeged török korának 
megismeréséhez, ugyanis ebből az idő-
szakból mindössze egyetlen ábrázo-
lás maradt ránk a szegedi várról, 
s így a vár belső épületeiről, az 
itt zajló tevékenységekről igen 
keveset tudunk.

C C C

Tímárműhely a szegedi várban

A bőrök festésére szolgáló medencék a Chouara Bőrgyár területén

A szegedi vár első ábrázolása a török korból (1552)

A 
csáva 

a cserzőlé régi-
es elnevezése, innen 

ered a „benne van a 
csávában” kifeje-

zésünk.
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„Fegyvert, s vitézt”

1565, 
1566, 1567 három eszten-

deje az északkeleti várak parázs „adok-ka-
pok” korszaka volt. A frissen trónra lépett német-római 

császár és a Magyar Királyság nyugati részei fölött rendelkező 
magyar király, Habsburg Miksa komoly erőfeszítéseket tett Felső-Ma-

gyarország keleti határterületeinek birtoklásáért. Ellenfele, a török támoga-
tást élvező Keleti Királyság (Erdély és a Részek) uralkodója – a megválasztott, 

de meg nem koronázott magyar király –, a fi atal János Zsigmond felvette ezt az 
eldobott kesztyűt. Ám a hadisikerek 1565-ben a császáriaknak kedveztek: a magyarul 

Schwendi Lázárként emlegetett Lazarus von Schwendi, Felső-Magyarország kassai 
főkapitánya, sorra foglalta el a János Zsigmond érdekeltségében lévő Tokajt, Szerencset, 
Szatmárt és Nagybányát. Ennek hatására János hajlott volna a megegyezésre Miksával, 
sőt a királyi címről való lemondásra is, azonban rövidesen visszakozott. Hintapolitikájá-
ban török támogatásban bízott, amit röviddel később meg is kapott. 1566-ban Kons-
tantinápoly szultáni okiratban erősítette meg magyar királyságát, amiért 400 fős 

kísérettel személyesen tisztelgett Szulejmán szultán előtt, annak zimonyi hadi 
táborában. Ezen látogatás után újfent fellángoltak az északkeleti területek 

harcai. Szulejmán azt a feladatot adta ki számára, hogy míg ő a Dunán-
túlon – Szigetváron keresztül – tör utat a császár ellenében, addig 

Jánosnak Erdélyből kiindulva, török hadak segítségével 
Felső-Magyarországot kell elfoglalnia.
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A dédesi Nagyvár tömbje 
délről, a Kisvárból fényképezve

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Versengés egy bükki sziklatetőért – Dédes 1567
Ve

rs
en

gé
s e

gy
 b

ük
ki s

ziklatetőért
Ve

rs
en

gé
s e

gy
 b

ük
ki s

ziklatetőért

– D
édes 1567 Szörényi Gábor András

Noha a szultán Szigetvár ostroma alatt, 1566 
szeptemberében meghalt, az eldobott labda már 
nem állt meg, északkeleten mindennapossá vált 
a János-párt és a császárpártiak közti háborúsko-
dás. Schwendi Lázár újabb kulcsfontosságú vára-
kat ostromolt meg Miksa számára. Egymás után 
foglalta el a János oldalán álló birtokosok Sajó- és 
Bódva-völgyi erősségeit, Putnokot, Szendrőt, majd 
1567 januárjában Szádvárat.

Amikor ezt követően a császáriak Munkács vá-
rát is vívni kezdték, János Zsigmond két fronton 
nyitott ellentámadást. Ő maga Erdélyben, a Lápos 
folyó fölötti Kővárat kezdte tá-
madni, míg a támogatását biz-
tosító török hadak, Hasszán 
temesvári bég vezetésével, 
Jászberénynél gyülekeztek.

Magyarország 1490 és 
1606 közötti időszakának 
huszonnégy könyvben 
leírt krónikájában Ist-
vánffy Miklós huma-
nista történetíró az 
alábbiakban számolt 
be az eseményekről:

„Haszon [Hasszán] s a törökök Egerhez s Tokajhoz 
közel lévő helyeken az embereket rémítenék, rabolnának, 
égetnének, a kicsiny erősségekre s kastélyokra menné-
nek, s minden ellenséges dolgokat cselekednének […] 
táborokban gyülekeztenek vala, semmit nem várakoz-
ván Dédes várára, mely az Perényi jószágában vala, hogy 
lövőszerszámokkal rámenjen”.

Dédes középkori várai közül a  Kisvárban mára 
csupán tenyérnyi épített falszakasz részlete, néhány 
habarcslenyomat és kevés középkori eredetű fel-
színi leletanyag tanúskodik az egykori erődítésről. 
A Nagyvár ovális hegytetőjét északról és nyugatról 

egy szinte teljesen feltöltődött, 
árokszerű mélyedés övezi, bel-
ső oldalán további 10–12 mé-

terrel magasabban található 
az erősség központi magja. 
A hegy legmagasabb, nyu-

gati kiszögellésén egy 8×8 
méteres négyzetes torony 
északnyugati csonkja 

emelkedik több méter 
magasra, tőle kelet-
re téglából falazott 
hatalmas ciszterna 

A toronyépület álló falcsonkja délről (belülről) fotóz-
va, bal oldalon az eredeti északnyugati sarok, jobb oldalon 
a leomlott és 2009-ben konzervált szakasz

A Bükk hegység központi, magas 
tömbjéről, a Bükk-fennsíkról északra 

lefutó hosszanti észak–déli irányú gerinc 
három erősségnek ad otthont. A hegyhát ki-

szélesedő részén található hazánk legnagyobb 
alapterületű, 140 hektáros őskori (késő bronzkori 
– kora vaskori) erődített telepe, a Verepce-tető. A 

gerinc északi végében egy-egy, 80–100 méter relatív 
szintkülönbségű markáns sziklakúpon emelkedik két, 

13–14. századi eredetű erősség: délen az ún. Kisvár, míg 350 
méterre északra tőle a Nagyvár, vagy más néven Dédes vára. 
A Kisvár egy zömmel meredek, sok helyen közel függőleges 

falú, kis alapterületű sziklacsúcs. A nagyobb töm-
böt alkotó Nagyvár oldalai meredeken 

lejtenek, melyeket csak délről 
és keletről határol 

sziklafal.
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mélyed. A  vár déli külső 
falának egy sarokrészlete áll 
még épen, máshol csak a te-
rep formájából lehet követ-
keztetni az egykori falazatok 
nyomvonalára. A  bejárat helye 
északkeleten sejthető, ugyani-
de fut be a mai turistaút is, amely 
a hegy tömbjét nyugatról és észak-
ról kerüli meg – valószínűleg a közép-
kori megközelítés útvonalán.

Régészeti feltárások eddig két alkalommal tör-
téntek a Nagyvárban. 2009-ben a fentebb említett 
négyzetes torony egy része leomlott. A balesetelhá-
rítást és állagvédelmet célzó falazásokat megelőző-
en a fal síkjainak hitelesítése érdekében végeztünk 
kisebb ásatásokat. A konzerválást követően, 2018-
ban került sor újabb feltárásokra a Bükki Nemzeti 
Park megbízásából. Ezúttal a korábban már vizsgált 
torony keleti felének teljes kutatása történt meg.

Az épület szabályos négyzet alaprajzú, közel 
5×5 méteres belvilágú, alapfalai 2,3 méter széles-
ségűek. Ilyen vastag alapokon – minden bizony-
nyal – eredetileg egy több emelet magas torony 
falai ülhettek. A falakat a sziklafelszínre építették, 
a szálkőzet barázdáit földes kiegyenlítő réteggel 
igyekeztek járhatóvá tenni.

A toronyba keletről bejárat nyílt, ahol a szik-
lába faragva vezetett le néhány lépcsőfok a  tér 
belsejébe. A helyiség, azaz a toronyalj feltehetően 
raktárként, pinceként szolgált, ezt a funkciót erősít-
heti egy, a sarokban feltárt többször megújított kis 
méretű kemence is. Feltűnő volt, hogy a járószintet 
és az itt álló kemencét csupán egy vastag, egyöntetű 
kőomladék fedte. Emellett a torony keleti fala déli 
irányba egyre roncsoltabb állapotúvá vált, sőt a tel-
jes déli fala hiányzott. A máshol masszív, habarcs-
csal kötött, északon pedig felszín fölé is emelkedő 
jó állapotú falat itt teljesen összeroskadva találtuk 

meg. Ám az omladék szabályosan követte 
a torony feltételezett déli homlokzatának 

vonalát. Láthatóan egy erőteljes és 
gyors külső hatás – valószínűleg 

robbanás – eredményeképp 
omlott le, kitöltve a toro-
nyalj belsejét.

A feltárt kemence rétegződése a 
toronyalj északkeleti sarkában

Versengés egy bükki sziklatetőért – Dédes 1567

A 
legko-

rábbi szintből 
vett állatcsontminta radi-

okarbon koradata szerint az épületet 
a 14. század első harmadában létesítették, ami 

megegyezik az írott forrásokban említettekkel. 1325-
ben Károly Róbert átépíttette a várat. Egyes véle-

mények szerint ekkor „költözött át” a Kisvárból a 
Nagyvárba Dédes vára. Ám a mindkét hegy te-

tején talált késő Árpád-kori kerámiatöredékek 
inkább azt sugallják, hogy mindkét sziklát 

használták már a 13. században is, de a 
14. századtól egyre inkább a Nagyvár 

hegye lett az erősség igazi magja.

Török 
miniatúra 
Szulejmán 
és János 
Zsigmond 
zimonyi 
találkozó-
járól
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1567 tavaszán Hasszán bég 15 napon keresztül 
ostromolta Dédest. A vár a Habsburg-párti Perényi 
Gábor birtokában volt, várnagya Kávássy László volt. 
Az ostrom ideje alatt azonban Kávássy váratlanul 
meghalt. A  védők egy része ennek nyomán 
szétszéledt. Az ott maradók szerencséjére azonban 
ugyanekkor a várba menekült néhány lovasával egy 
környékbeli nemes, Bárius István, aki a völgyben 
portyázó törököket próbálta megfutamítani, de a tú-
lerő miatt kénytelen volt visszavonulni. A váratlan 
fordulatot követően a védők nyomban hadnagyuk-
nak nevezték ki Báriust. A törökök azonban olyan 
intenzíven lőtték Dédest, hogy azt képtelenség lett 
volna a maroknyi védőseregnek megtartania. Bárius 
ezért – Istvánff y Miklós krónikája szerint:

„ravaszságot gondolván, egynéhány tonna pus-
kaport a várközépben levő házakban és tornyokban […] 
elhintegete, hogy az elintézett nap setét hajnali idején, 
melyen az ellenséget az várban berohannia ítéli vala, 
a puskapor az égő kanóttól, melyet ahhoz értő okos-
sággal úgy helyheztetett vala beléje, ráégvén fellob-
banna…”

Éjszaka a védők ösvényeken elhagyták a várat. 
Reggel a törökök:

„…mindjárást láptókat [létrákat] támogatván az 
kerítést meghágák, s megnyitván a kapukat, társokat 
bebocsáták…”.

Ekkor égett le a hosszú kanóc, felrobbantva a várat. 
Istvánff y túlzónak tűnő leírása szerint a detonáció 400 
török áldozatot követelt. Hasszán bosszúból a vár ma-
radványait is leromboltatta, ezután Dédest elhagyva 
Putnok felé, majd onnan Abaújba vonult tovább.

Számos régészeti nyom kiegészíti vagy ép-
pen alátámasztja a részletes krónikabeszámolót. 
A robbanás tényére a toronyépület fentebb már 
ismertetett, bedőlt déli fala kapcsán már utaltunk. 
A vár lövetésének nyomait 2018-ban fémdetekto-

A torony feltárt dél-
keleti sarka, a keleti 

fala még kötésben, a 
déli fala a robba-

nás következtében 
összeroskadva

Versengés egy bükki sziklatetőért – Dédes 1567

LIDAR felvétel (légi radar) 
Dédes várairól, zöld pontok 
jelölik a lövedékek szóródását 
(a térképet szerkesztette: 
Honti Szabolcs, HOM)
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torony keleti felének teljes kutatása történt meg.

Az épület szabályos négyzet alaprajzú, közel 
5×5 méteres belvilágú, alapfalai 2,3 méter széles-
ségűek. Ilyen vastag alapokon – minden bizony-
nyal – eredetileg egy több emelet magas torony 
falai ülhettek. A falakat a sziklafelszínre építették, 
a szálkőzet barázdáit földes kiegyenlítő réteggel 
igyekeztek járhatóvá tenni.

A toronyba keletről bejárat nyílt, ahol a szik-
lába faragva vezetett le néhány lépcsőfok a  tér 
belsejébe. A helyiség, azaz a toronyalj feltehetően 
raktárként, pinceként szolgált, ezt a funkciót erősít-
heti egy, a sarokban feltárt többször megújított kis 
méretű kemence is. Feltűnő volt, hogy a járószintet 
és az itt álló kemencét csupán egy vastag, egyöntetű 
kőomladék fedte. Emellett a torony keleti fala déli 
irányba egyre roncsoltabb állapotúvá vált, sőt a tel-
jes déli fala hiányzott. A máshol masszív, habarcs-
csal kötött, északon pedig felszín fölé is emelkedő 
jó állapotú falat itt teljesen összeroskadva találtuk 

meg. Ám az omladék szabályosan követte 
a torony feltételezett déli homlokzatának 

vonalát. Láthatóan egy erőteljes és 
gyors külső hatás – valószínűleg 

robbanás – eredményeképp 
omlott le, kitöltve a toro-
nyalj belsejét.

A feltárt kemence rétegződése a 
toronyalj északkeleti sarkában
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A 
legko-

rábbi szintből 
vett állatcsontminta radi-

okarbon koradata szerint az épületet 
a 14. század első harmadában létesítették, ami 

megegyezik az írott forrásokban említettekkel. 1325-
ben Károly Róbert átépíttette a várat. Egyes véle-

mények szerint ekkor „költözött át” a Kisvárból a 
Nagyvárba Dédes vára. Ám a mindkét hegy te-

tején talált késő Árpád-kori kerámiatöredékek 
inkább azt sugallják, hogy mindkét sziklát 

használták már a 13. században is, de a 
14. századtól egyre inkább a Nagyvár 

hegye lett az erősség igazi magja.

Török 
miniatúra 
Szulejmán 
és János 
Zsigmond 
zimonyi 
találkozó-
járól
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1567 tavaszán Hasszán bég 15 napon keresztül 
ostromolta Dédest. A vár a Habsburg-párti Perényi 
Gábor birtokában volt, várnagya Kávássy László volt. 
Az ostrom ideje alatt azonban Kávássy váratlanul 
meghalt. A  védők egy része ennek nyomán 
szétszéledt. Az ott maradók szerencséjére azonban 
ugyanekkor a várba menekült néhány lovasával egy 
környékbeli nemes, Bárius István, aki a völgyben 
portyázó törököket próbálta megfutamítani, de a tú-
lerő miatt kénytelen volt visszavonulni. A váratlan 
fordulatot követően a védők nyomban hadnagyuk-
nak nevezték ki Báriust. A törökök azonban olyan 
intenzíven lőtték Dédest, hogy azt képtelenség lett 
volna a maroknyi védőseregnek megtartania. Bárius 
ezért – Istvánff y Miklós krónikája szerint:

„ravaszságot gondolván, egynéhány tonna pus-
kaport a várközépben levő házakban és tornyokban […] 
elhintegete, hogy az elintézett nap setét hajnali idején, 
melyen az ellenséget az várban berohannia ítéli vala, 
a puskapor az égő kanóttól, melyet ahhoz értő okos-
sággal úgy helyheztetett vala beléje, ráégvén fellob-
banna…”

Éjszaka a védők ösvényeken elhagyták a várat. 
Reggel a törökök:

„…mindjárást láptókat [létrákat] támogatván az 
kerítést meghágák, s megnyitván a kapukat, társokat 
bebocsáták…”.

Ekkor égett le a hosszú kanóc, felrobbantva a várat. 
Istvánff y túlzónak tűnő leírása szerint a detonáció 400 
török áldozatot követelt. Hasszán bosszúból a vár ma-
radványait is leromboltatta, ezután Dédest elhagyva 
Putnok felé, majd onnan Abaújba vonult tovább.

Számos régészeti nyom kiegészíti vagy ép-
pen alátámasztja a részletes krónikabeszámolót. 
A robbanás tényére a toronyépület fentebb már 
ismertetett, bedőlt déli fala kapcsán már utaltunk. 
A vár lövetésének nyomait 2018-ban fémdetekto-

A torony feltárt dél-
keleti sarka, a keleti 

fala még kötésben, a 
déli fala a robba-

nás következtében 
összeroskadva
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LIDAR felvétel (légi radar) 
Dédes várairól, zöld pontok 
jelölik a lövedékek szóródását 
(a térképet szerkesztette: 
Honti Szabolcs, HOM)
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ros kutatások igazolták. Nagy számban kerültek 
elő vas- és ólomlövedékek, melyek három terüle-
ten koncentrálódtak. A támadók két helyen fog-
laltak állást: részben a Kisvár sziklái mögül lőttek, 
részben a Nagyvártól északra lévő – a terepen ma 
is látható – őskori eredetű lépcsős teraszokról és 
azok fedezékéből támadtak. A lövedékek harmadik 
sűrűsödése az ostrom végső szakaszára mutat rá. 
Számos becsapódást azonosítottunk közvetlenül 
a vár északi oldalában, a mai turistaúton, ami azt 
sugallja, hogy ugyanitt próbálkoztak a  törökök 
megközelíteni a bejáratot.

A leírásban többször említik a vár ostrom során 
tönkrement kerítését. Minden bizonnyal itt nem 
a  belsővár kőfalaira gondolt a  krónikás, hanem 
a szóhasználat alapján is, sokkal inkább valamiféle 
külsővárat védő faszerkezetű védvonalra. A vármag 
alatti feltöltődött árok külső oldalán gyűjthető égett 
tapasztásdarabok (paticsok) egy ilyen fakarókból 
rótt és agyaggal bekent, de a lövetés alkalmával le-
égett kerítés meglétét csakugyan igazolták.

Valóban csak a bosszú vezérelte Hasszánt a vár 
teljes lerontásában? Minden bizonnyal nem. Had-
járatának célja János Zsigmond támogatása és 

Puskagolyó előkészítéséhez szánt, levágott ólomdarab 
(fotó: Baranczó Benedek, HOM)

Sodronypáncél darabja (fotó: Baranczó Benedek, - HOM)

Lövedékek a törökök támadási vonalaiból 
(fotó: Baranczó Benedek, HOM)
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a császárpártiak gyengítése 
volt. 1567-re a Bükk hegy-
ség és a mai Borsod-Aba-
új-Zemplén megye te-
rülete, Schwendi Lázár 
vár foglalásai révén, Habs-
burg-hű kezekbe került. Ebbe pró-
bált éket verni a török úgy, hogy a csá-
szár mellett álló birtokosok kisebb erősségeit 
nemcsak elfoglalta, hanem igyekezett használ-
hatatlanná is tenni. Dédes, a Bükkön keresztül, 
a szintén Perényi Gábor birtokában lévő Diós-
győr felől könnyedén megközelíthető, visszafog-
lalható és utánpótlással ellátható volt. Ezt akarta 
a török a vár pusztításával megakadályozni.

C C C

Dédes erősségének fel-
adásáért Perényi Gábor 

felelősségre vonta Bárius 
Istvánt. Ám ő azzal védekezett, 

hogy szükségből lett csupán 
várparancsnok, annak, élete árán 

történő megvédésére nem esküdött 
fel. Ezt az érvelést a bírák elfo-

gadták és Báriust fel-
mentették.

A mestereségesen kialakított őskori teraszok talán a 
késő bronzkori – kora vaskori háztartások színterei voltak

Hasszán 1567-es hadmozdulatai a 
mai B.-A.-Z. megye területén, a sajóvá-
mosi haditáborból kiindulva, Istvánff y 
krónikájában említett helyszínekkel. 
Fehér jelkulccsal ábrázolva a Schwen-
di és a császár pártján álló birtokosok 
kezén lévő erősségek, pirossal jelölve a 
török által ekkor elfoglalt és elpusz-
tított várak, udvarházak. Diósgyőr és 
Eger között jelölve a Bükk hegységben 
rekonstruálható főbb utak nyomvonala
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„Fegyvert, s vitézt”

A palánkvár kifejezés azt jelenti, 
hogy a vár falait kihegyezett és általá-
ban két sorban levert tölgyfakarókból 

készítették, a két sor közét agyagos földdel 
töltötték ki, a gerendafalat pedig kívülről 

vastag agyaggal tapasztották be a tűz ellen. Az 
azabok az Oszmán Birodalom alacsonyabb kato-

nai értékű gyalogsága volt, amelyet Magyarorszá-
gon többnyire délszláv eredetű katonákból szervez-

tek meg. Az akcse pedig kis méretű török fémpénz volt, 
amelyet az Oszmán Birodalom pénzügyeiben számítási 

pénzként is használtak, azaz minden más 
pénznemet ehhez viszonyítottak. Két 

akcse a 16. században nagy-
jából egy tyúk ára 

volt.

Az 
osz-

mán államban a 
közigazgatást és a katonai 

szervezetet tartományok (vilájet, 
ejálet) és altartományok (szandzsák, liva) 

rendszerében szervezték meg. A tartomány élén 
a beglerbég (a „bégek bégje”) állt. Egy vilájet 

pedig legalább három altartományból, 
azaz szandzsákból épült fel, amely élén 

a szandzsákbég állt. Ha a vezető nem 
volt a tartományban, akkor a helyét 

az általános helyettes (a kaima-
kám) töltötte be.

Amikor éppen csak befejeződött Buda 1686-os ost-
roma, és lángokban állt a vár nagy része, a tűzből és 
a romokból egy lelkes olasz hadmérnök, Luigi Ferdi-
nando Marsigli török kéziratokat mentett meg. Ezek 
társzekerekkel néhány nappal később 
Bécsbe érkeztek, és az akkori császá-
ri könyvtár keleti kéziratokat őrző 
részlegének fontos darabjaivá vál-
tak. A mindenféle török kincstári 
adóösszeírások, vámnaplók és 
zsoldlisták mellett így kerülhe-
tett a császárvárosba néhány 
véletlenszerűen fennmaradt 
kézirat is, melyek közül az 
egyik egy ismeretlen du-
nántúli palánkvár létének 
egyetlen török nyelvű bi-
zonyítéka.

Az irat tartalma egyébként egy 
meglehetősen mindennapos problé-
mával foglalkozik, így önmagában témája 
nem keltené fel a kutatók érdeklődését. Amint az 
Oszmán Birodalom teljes területén az szokás volt, hogy 
ha egy állami jövedelemből élő személy elhunyt, az 
utód kijelölése egy jól bejáratott rendszer szerint mű-
ködött. A tárgyalt dokumentumban foglalt történet 
szerint egy kis palánkvár azab katonáinak parancsnoka, 
Mehemmed aga volt napi húszakcsés zsolddal. Mivel 
a korszakban a kisebb erődökben többnyire alacso-
nyabb harcértékű katonákat neveztek ki, így nem lehe-
tetlen, hogy Mehemmed az azabok parancsnokaként 
magának a várnak a kapitánya is volt.

Mehemmed aga azonban elhunyt, helyette pedig 
a fia pályázott a tisztségre. Az utód személyének elő-

terjesztője, a pécsi szandzsákbég 
helyettese, egy bizonyos Ahmed 
volt, aki az ügyet és a környeze-
tet is jól ismerte.

A vizsgált okmányon saj-
nos nincs dátum. Az irat szé-
lére felvezetett megjegyzés 
szerint azonban jól beha-

tárolható, hogy mikor is 
keletkezhetett, sőt még 
az is, hogy a fi ú, Sehbáz 

végül hivatalosan 
meg is örökölte 

é d e s a p j a 

Egy „elveszett” 
dél-dunántúli 
török palánkvár: 

Berkigát
Papp Sándor

Luigi Ferdinando Marsigli (1658–1730)
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Egy „elveszett” dél-dunántúli török palánkvár: Berkigát
szolgálati helyét. Az egyik megjegyzés szerint Sehbáz 
végleges kinevező okmányát – a muszlim időszámítás 
szerint – 1066. zilkáde hónap 8-án (ez 1656. augusztus 
28.) állították ki. Ez a dátum tehát megadja a tárgyalt ügy 
hozzávetőleges időpontját is.

A dokumentum feldolgozása 
során az első igazi nehézség abból 
adódott, hogy miképpen is hívták 
a palánkvárat, mert ennek neve arab 
betűkkel leírva nem volt egyértelmű. 
Szerencsére a bécsi levéltár diplomá-
ciai és hadtörténeti forrásai ebben 
is segítséget nyújtottak, mert a vár 
felépítése érezhető zavart keltett 
a határvidéken, amelyről több másik 
forrás is beszámolt. Ezekben a forrá-
sokban a vár nevét Perki formábant 
őrizték meg, amely a magyar berki 
szóra megy vissza. A berek a magyar 
nyelvben „vizenyős, erdős helyet” je-
lent. A Dunántúlon az ilyen mocsaras 
helyeken a török korban úgy tudtak 
utakat építeni, hogy a folyókhoz ve-
zető utakat feltöltötték, amelyet töl-
tésnek vagy gátnak neveztek. Ezen 

információk segítségével sikerült tehát megfejteni, hogy 
a kérdéses török palánkvár magyar neve Berkigát volt.

A tárgyalt rövid török okmányból az is kiderült, hogy 
a várat az irat keletkezése előtt nem sokkal építették. 
Pethő László kiskomáromi kapitány, Batthyány Ádámnak 

1655. június 3-án küldött levelében 
arról számolt be, hogy a törökök egy 
„kastélyt” építenek, amelyet „Berki 
kastélyának” hívnak. (A kastély szó 
a korabeli magyar nyelvben palánk-
várat jelentett.) Az újonnan elkészült 
palánk első parancsnokát a magya-
rok „Fekete Mehmetnek” nevezték, 
aki alá 70 gyalogost és 250 rácot 
rendeltek. (A forrásban lévő 70 gya-
logos alkothatta tehát a török doku-
mentumban említett azab egységet.) 
A készülő erősség építésére a Kapos-
tól a Dráváig összesen 1000 parasztot 
tereltek össze. A fentiek alapján tehát 
szinte bizonyosnak látszik, hogy Fe-
kete Mehmet és a török oklevélben 
emlegetett Mehemmed egy és 
ugyanaz a személy, aki valóban az 
erősség parancsnoka volt.

Könnyűfegyverzetű török gyalogos (azab)

Simon 
Reniger 
portai 
követ be-
számolója 
1660-ból
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nai értékű gyalogsága volt, amelyet Magyarorszá-
gon többnyire délszláv eredetű katonákból szervez-

tek meg. Az akcse pedig kis méretű török fémpénz volt, 
amelyet az Oszmán Birodalom pénzügyeiben számítási 

pénzként is használtak, azaz minden más 
pénznemet ehhez viszonyítottak. Két 

akcse a 16. században nagy-
jából egy tyúk ára 

volt.

Az 
osz-

mán államban a 
közigazgatást és a katonai 

szervezetet tartományok (vilájet, 
ejálet) és altartományok (szandzsák, liva) 

rendszerében szervezték meg. A tartomány élén 
a beglerbég (a „bégek bégje”) állt. Egy vilájet 

pedig legalább három altartományból, 
azaz szandzsákból épült fel, amely élén 

a szandzsákbég állt. Ha a vezető nem 
volt a tartományban, akkor a helyét 

az általános helyettes (a kaima-
kám) töltötte be.

Amikor éppen csak befejeződött Buda 1686-os ost-
roma, és lángokban állt a vár nagy része, a tűzből és 
a romokból egy lelkes olasz hadmérnök, Luigi Ferdi-
nando Marsigli török kéziratokat mentett meg. Ezek 
társzekerekkel néhány nappal később 
Bécsbe érkeztek, és az akkori császá-
ri könyvtár keleti kéziratokat őrző 
részlegének fontos darabjaivá vál-
tak. A mindenféle török kincstári 
adóösszeírások, vámnaplók és 
zsoldlisták mellett így kerülhe-
tett a császárvárosba néhány 
véletlenszerűen fennmaradt 
kézirat is, melyek közül az 
egyik egy ismeretlen du-
nántúli palánkvár létének 
egyetlen török nyelvű bi-
zonyítéka.

Az irat tartalma egyébként egy 
meglehetősen mindennapos problé-
mával foglalkozik, így önmagában témája 
nem keltené fel a kutatók érdeklődését. Amint az 
Oszmán Birodalom teljes területén az szokás volt, hogy 
ha egy állami jövedelemből élő személy elhunyt, az 
utód kijelölése egy jól bejáratott rendszer szerint mű-
ködött. A tárgyalt dokumentumban foglalt történet 
szerint egy kis palánkvár azab katonáinak parancsnoka, 
Mehemmed aga volt napi húszakcsés zsolddal. Mivel 
a korszakban a kisebb erődökben többnyire alacso-
nyabb harcértékű katonákat neveztek ki, így nem lehe-
tetlen, hogy Mehemmed az azabok parancsnokaként 
magának a várnak a kapitánya is volt.

Mehemmed aga azonban elhunyt, helyette pedig 
a fia pályázott a tisztségre. Az utód személyének elő-

terjesztője, a pécsi szandzsákbég 
helyettese, egy bizonyos Ahmed 
volt, aki az ügyet és a környeze-
tet is jól ismerte.

A vizsgált okmányon saj-
nos nincs dátum. Az irat szé-
lére felvezetett megjegyzés 
szerint azonban jól beha-

tárolható, hogy mikor is 
keletkezhetett, sőt még 
az is, hogy a fi ú, Sehbáz 

végül hivatalosan 
meg is örökölte 

é d e s a p j a 

Egy „elveszett” 
dél-dunántúli 
török palánkvár: 

Berkigát
Papp Sándor

Luigi Ferdinando Marsigli (1658–1730)
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Egy „elveszett” dél-dunántúli török palánkvár: Berkigát
szolgálati helyét. Az egyik megjegyzés szerint Sehbáz 
végleges kinevező okmányát – a muszlim időszámítás 
szerint – 1066. zilkáde hónap 8-án (ez 1656. augusztus 
28.) állították ki. Ez a dátum tehát megadja a tárgyalt ügy 
hozzávetőleges időpontját is.

A dokumentum feldolgozása 
során az első igazi nehézség abból 
adódott, hogy miképpen is hívták 
a palánkvárat, mert ennek neve arab 
betűkkel leírva nem volt egyértelmű. 
Szerencsére a bécsi levéltár diplomá-
ciai és hadtörténeti forrásai ebben 
is segítséget nyújtottak, mert a vár 
felépítése érezhető zavart keltett 
a határvidéken, amelyről több másik 
forrás is beszámolt. Ezekben a forrá-
sokban a vár nevét Perki formábant 
őrizték meg, amely a magyar berki 
szóra megy vissza. A berek a magyar 
nyelvben „vizenyős, erdős helyet” je-
lent. A Dunántúlon az ilyen mocsaras 
helyeken a török korban úgy tudtak 
utakat építeni, hogy a folyókhoz ve-
zető utakat feltöltötték, amelyet töl-
tésnek vagy gátnak neveztek. Ezen 

információk segítségével sikerült tehát megfejteni, hogy 
a kérdéses török palánkvár magyar neve Berkigát volt.

A tárgyalt rövid török okmányból az is kiderült, hogy 
a várat az irat keletkezése előtt nem sokkal építették. 
Pethő László kiskomáromi kapitány, Batthyány Ádámnak 

1655. június 3-án küldött levelében 
arról számolt be, hogy a törökök egy 
„kastélyt” építenek, amelyet „Berki 
kastélyának” hívnak. (A kastély szó 
a korabeli magyar nyelvben palánk-
várat jelentett.) Az újonnan elkészült 
palánk első parancsnokát a magya-
rok „Fekete Mehmetnek” nevezték, 
aki alá 70 gyalogost és 250 rácot 
rendeltek. (A forrásban lévő 70 gya-
logos alkothatta tehát a török doku-
mentumban említett azab egységet.) 
A készülő erősség építésére a Kapos-
tól a Dráváig összesen 1000 parasztot 
tereltek össze. A fentiek alapján tehát 
szinte bizonyosnak látszik, hogy Fe-
kete Mehmet és a török oklevélben 
emlegetett Mehemmed egy és 
ugyanaz a személy, aki valóban az 
erősség parancsnoka volt.

Könnyűfegyverzetű török gyalogos (azab)

Simon 
Reniger 
portai 
követ be-
számolója 
1660-ból
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Az új török erődítmény építése a bécsi katonai köröket 
is érdekelte, hiszen az ellenfél újabb vára nyilvánvalóan 
tovább erősítette az oszmánok térségbeli katonai pozí-
cióját. 1655 júniusának első napjaiban már a bécsi Ud-
vari Haditanács is tudott az új palánkvár építéséről. Bár 
a törökök akciója a fennálló béke megsértését jelentette, 
Bécsben mégis az volt a vélemény, hogy nem kellene a vár 
ellen indítandó katonai támadással ingerelni a törököt. 
Azt tanácsolták, hogy erőszakkal ne rombolják le a ké-
szülő palánkot, hanem inkább építsenek fel két másikat 
a közelében: Szentmiklóst (valószínűleg Magyarszent-
miklóst Zala megyében) és Hídvéget (valószínűleg Za-
lahídvéget, ugyancsak Zala megyében). Ezt a feladatot 
Batthyány Ádám grófra, a területért felelős főkapitányra 
testálták. A palánkvár építéséről ugyanakkor értesítették 
a  Konstantinápolyban tartózkodó állandó császári és 
királyi követet, Simon Renigert is, akinek szóban kellett 
a Portán tiltakoznia a vár építése ellen.

A palánkvár azonban, amely az Oszmán és a Habsburg 
Birodalom közötti feszült diplomáciai viszony közepette 
valós katonai szerepénél jóval nagyobb jelentőséggel bírt, 
nem állt fenn sokáig. Az elpusztításáról azonban kizárólag 

bécsi levéltári anyagokból tájékozódhatunk. Batthyány 
Kristóf gróf, Batthyány Ádám fi a és hivatali utóda 1660. 
március 5-én azt jelentette Bécsbe, hogy a végvári vitézek 
elfoglalták és felégették a törökök Berki nevű palánkját.

Berkigát elpusztításának tehát komoly hírértéke volt, 
amit az is bizonyít, hogy Velence bécsi követe azonnal 
beszámolt az eseményről az 1660. március 6-án kelt 
jelentésében. Eszerint a Batthyány grófok egy portyát haj-
tottak végre a török területen, aminek során egy palánkot 
felrobbantottak, s legalább 500 foglyot ejtettek. Ha kicsit 
sokallnánk a török foglyok létszámát, felhívom a fi gyelmet 
Pethő László fent idézett adatára, miszerint az építkezés 
befejezésekor 320 főnyi török őrséget helyeztek ide.

A vár lerombolása azért vált az oszmán–Habsburg 
viszony érzékeny pontjává, mert Erdélyben ekkoriban 
II. Rákóczi György fejedelem (ur. 1648–1657) nyílt lázadást 
robbantott ki a Porta ellen. Szejdi Ahmed budai pasa pe-
dig éppen ekkor járt az oszmánok második fővárosában, 
Edirnében, hogy ott kézhez kapja a II. Rákóczi György 
elleni erdélyi hadjáratra szóló főparancsnoki kinevezését. 
A Habsburg hadvezetés viszont ameddig csak lehetett, 
el akarta kerülni a nyílt háborút. Ezért még felmerült 

Egy palánkvár építése a középkorban (részlet Wernher Schodoler krónikájából, 1514)

Egy „elveszett” dél-dunántúli török palánkvár: Berkigát
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Batthyány Kristóf gróf megbüntetése is, hiszen az ő em-
berei hajtották végre az akciót. Végül csak hosszabb vizs-
gálat derítette ki, hogy ki is vezette a magyar csapatokat. 
Mint kiderült, nem az ezzel meggyanúsított kiskomáro-
mi kapitány, Pethő László, hanem az érszegi főkapitány, 
a Kanizsával szembeni végvidék parancsnokhelyettese, 
Ákosházy Sárkány János. Az Udvari Haditanács ugyan vé-
gül foganatosított valamilyen büntetést mind Batthyány 
gróf, mind pedig Sárkány ellen, ez azonban nem lehetett 
túl komoly, s csak a törökök megnyugtatására szolgált. 
Az ügy azonban továbbgyűrűzött, az oszmán hadvezetés 
akkori érvelésében a Berkigát elleni katonai akció azt 
bizonyítja, hogy a béke megsértése ténylegesen a ma-
gyarok számlájára írható.

Berkigát pontos helyének meghatározására sajnos 
a források nem adnak megfelelő fogódzót. Miután átte-
kintettem Zala, Tolna és Somogy megyék földrajzi neveit, 
csak Somogyban több mint ötven „berki” előtagú földrajzi 
névre bukkantam. A megoldásban viszont Simon Reniger 
portai követ 1660. március 14-én Edirnéből küldött beszá-
molója segített. A vár felégetése kapcsán ő ugyanis azt 
állította, hogy a Berkigátnak nevezett palánk Koppány 
mellett, a két víz, a „Kapos és a Balaton között” állt, nem 
messze Pécstől. A leírás természetesen nem pontos. Kop-

pány mellett ugyanis nem találtam megfelelő földrajzi 
nevet, ahova kötni lehetne a tárgyalt erődítményt. Mel-
lesleg Koppány a korban egy önálló szandzsák székhelye 
volt, amely egyes adatok szerint a 17. század közepén Bu-
dához, mások szerint inkább Kanizsához tartozott. A mai 
Nagyberki nevű település azonban a Kapos folyó mellett 
található, s valóban közel van Pécshez, s körülbelül 20 kilo-
méterre fekszik Koppánytól. Ezen megfontolások alapján 
én ide, Nagyberki mellé helyezem az „elveszett” palánkot. 
Úgy vélem, hogy az építésének a célja éppen az lehetett, 
hogy Pécs előterét védje északról, a Kapos mocsaras árte-
rületének egyik fontos átkelőhelye mellett.

A vár 1660. évi pusztulása után az innen elszállított 
500 török (és köztük délszláv) fogoly sorsáról nem marad-
tak fenn adatok. Így nem tudható az sem, hogy Sehbáz 
aga, a kis erőd kapitánya végül túlélte-e a támadást. Aga 
tisztsége miatt akár valamelyik európai főúr szolgálatá-
ba is kerülhetett, ahonnan csak kevesek látták meg ismét 
a szultánok birodalmát.

C C C

Gróf Batthyány Ádám (1609–1659)
Gróf Batthyány Kristóf (1632–1685)

Egy „elveszett” dél-dunántúli török palánkvár: Berkigát
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tak fenn adatok. Így nem tudható az sem, hogy Sehbáz 
aga, a kis erőd kapitánya végül túlélte-e a támadást. Aga 
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Kincsásás halottal

2016 májusa és novembere között a Budapest V. József nádor téren, a mély-
garázs építését és a tér rekonstrukcióját megelőzően végzett feltárás 

során egy 17. századi, nagy kiterjedésű temető részletét tártuk fel. 

A temető létezése nemcsak a ko-
rábban a környéken előkerülő sírok 
alapján volt ismert, de egy 1684-
ben Buda ostromáról készült 
látképsorozaton is jól látszik, 
melyet az ostrom egyik részt-
vevője, Ludwig Nicolaus von 
Hallart rajzolt, és Michael 
Wening metszett rézbe.

A temető teljes kiter-
jedését nem ismerjük, mivel 
csak a  beruházás által érintett 
5500 m2 került feltárásra, de a környező 
tereken, utcákon végzett különböző munkák 
alapján a Vörösmarty tér, a Dorottya utca és a Jó-
zsef Attila utca felé mindenképpen folytatódott, ám 
az Erzsébet teret már nem érte el.

Tóth Anikó
Török kori temető a József Nádor téren

A 2016-os ásatás során 1058, szinte kivétel 
nélkül melléklet nélküli csontvázas sír került 
elő, de szerencsés módon a temető haszná-
lói körét sikerült beazonosítanunk. Bár sem 
ruházati elemek, és négy síron kívül ékszerek 
sem kerültek elő, a területen szórványként, 
eredeti helyzetükből kimozdítva megta-
lált néhány turbános sírkő alapján a  helyi 
muszlim közösség használatában volt – az 
itt eltemetettek antropológiai jellegzetes-
ségeik alapján is egy, a Balkánról felköltöző 
népesség tagjai lehettek.

A temetkezések egy közel 1,70 méter vas-
tag, homokos feltöltésben helyezkedtek el, 
a tér északi részén négy (nem teljesen egy-
mást fedő), máshol általá-
ban két szinten.Ludwig Nicolaus von Hallart és Michael Wening 

1684-es metszete, északi irányból ábrázolva a várost

Egy kupacban előkerült turbános kövek

A temető további kiterjedése: 1950-
ben a József Attila utca és a tér sarkán 

találtak sírokat, 1979-ben szintén ezen a 
részen kerültek elő újabb temetkezések. 

2000-ben a mélygarázs építéséhez kapcso-
lódó megelőző próbafeltáráson bontottak ki 

31 csontvázas sírt, a Vörösmarty téren, közmű-
csere során kerültek elő emberi maradványok, 2007-

ben a Dorottya utca 4., illetve Dorottya utca 6. számú 
házak pincéjének feltárásakor kerültek elő ugyanezen 

temetőhöz tartozó sírok. Keleti irányban, az 
Erzsébet téri óriáskerék alapozásánál 

viszont a temetőnek már 
nem volt nyoma.

A 
tur-

bános kő egy 
török fejfedőt formázó 

sírjel (sírkő), mely, mivel a turbán 
jelezte viselője társadalmi és 
vallási hovatartozását, az el-

hunyt rangjáról, szárma-
zásáról, foglalkozásáról 

is árulkodhatott.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Török kori temető a József Nádor téren

Az erősen omló, homokos talajban sír-
foltok nem rajzolódtak ki, a sírgödrök 
nem látszottak . A  temetkezé -
sek vagy a  csontok (általában 
a  koponyák) megjelenésével,-
vagy a  koporsó körvonalának 
kirajzolódásával jelentkeztek. 
A koporsók minden esetben sze-
gelt ládák voltak, de az esetek igen 
nagy százalékában nem voltak zár-
tak, fedélre csak néhány kisgyermek 
esetében volt példa – az iszlám szabá-
lyai szerint koporsó nélkül, csupán lepel-
be csavarva kell a halottakat eltemetni, a zárt koporsó 
nem megengedett, de laza szerkezetű talaj vagy ma-
gas talajvíz esetén a koporsós temetkezés vált szo-
kássá. Igen nagy számban dokumentáltunk emellett 
a vázak fölött a sírgödörbe ferdén leeresztett desz-
kafedést. Ezt általában a sírgödör délkeleti oldaláról 
engedték le úgy, hogy az északnyugati oldalon a test 
mellett a gödör aljára ért, míg a délkeleti oldalon a sír-
gödör oldalához támaszkodott. Ez a ferde fedés nem 
egyetlen lapból állt, hanem egymás mellé helyezett 
deszkaszálakból, s céljuk az volt, hogy a csak lepelbe 
csavart halottak testét védjék így a rádobált földtől.

A csontvázak tájolása 
Ny–K, illetve DNy–ÉK volt 
(a Ny–K-i irányításúak minden 
esetben a legalsó sírrétegben 
jelentkeztek, gyakran a DNy–
ÉK tájolásúak által bolygatva), 
a  sírok nagyrészt ÉNy–DK 
irányú sorokba rendeződ-
tek. A vázak helyzete szinte 
minden esetben háton fekvő, 
nyújtott elrendezésű volt, 
karjaik a test mellett nyújtva 
helyezkedtek el, a fej az ese-
tek nagyobb részében jobb 
felé fordítva feküdt.

A csontok igen jó megtar-
tásúak voltak, ennek következ-
tében a  későbbi temetkezé-
sek által megbolygatott sírok 
kivételével a teljes népesség 
reprezentálva volt, az újszü-

Ferde deszkafedés a 437. sír fölött

Szuperpozíció – egymás alatt jelentkező temetkezések
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Kincsásás halottal
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tek nagyobb részében jobb 
felé fordítva feküdt.

A csontok igen jó megtar-
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lötteket is beleértve (egy esetben egy várandósan 
elhunyt nő medencéjében a magzat csontjai is 
megmaradtak). Az antropológiai vizsgá-
lat a magas gyermekhalandóságon 
túl azt mutatja, hogy jelentős 
számban temettek el fi atal 
felnőtt korban (16–24 
év között) elhuny-
takat, sokukon erős 
fi zikai igénybevétel 
nyomai látszottak.

Emberi csontokon 
kívül egyéb leletanyag 
az 1058 sírból össze-
sen négyben fordult elő. 
Mind a négy temetkezés-
nél ugyanaz a típusú ékszer: 
karneolból faragott, vaskos 
fejesgyűrű került elő, mindany-
nyiszor a jobb kéz egyik ujján. 
A gyűrűk feje felfelé szélesedő, 

A 
k ö -

zépkorban a 
keresztény Európában a 

drágakövek ékszerekhez való hasz-
nálatának célja a szépségükön és értékükön 

kívül a hozzájuk kapcsolt tulajdonságok, erények fel-
használása volt. Az amulettek, talizmángyűrűk előnyös tulaj-

donságaikat állították viselőjük szolgálatába, vagy különböző ártalmak 
ellen védték őket, a drágaköveknek pedig kifejezetten gyógyító hatást 

is tulajdonítottak. Testen való viselésük mellett belsőleg is használták 
ezeket: III. Ferdinánd császár 1644-es gyógyszerészeti rendelete 

alapján minden gyógyszertárban tartani kellett a leggyakrab-
ban használt drágaságokból, melyeket egyéb gyógyhatású 

(vagy annak vélt) szerek őrleményével keverve alkalmaztak 
orvosságként. Hasonló hiedelmeik lehettek az Oszmán 

Birodalom lakosainak is, ahogy, ha kicsit utánajárunk, ma 
is megtalálhatjuk a karneolkő gyógyító hatását hirde-

tő weboldalakat, melyek szerint vérzés elállítására, 
vértisztításra, emésztési zavarokra, láz csökkenté-

sére használhatjuk nagy hatékonysággal.

nyolcszög alakú vagy kihegyesedő végű ovális, lap-
ja sima, véset egyiken sem volt. A karikarészen, 

a fej két oldalán egy-egy, valamint vele át-
ellenben egy harmadik kis kiugró rész 

látható. A négy sírból összesen 
öt gyűrű került elő, az egyik 

temetkezés esetében 
ugyanis a jobb kéz 
kisujján két pél-

dány volt, igen ha-
sonlóak, de méretük-

ben jelentősen eltérő 
darabok. Az öt eredeti 

helyzetben talált ékszer 
mellett egy hatodik da-

rab szórványként került 
elő. Magyarországon az itt 

találtakhoz hasonló két gyű-
rű a fonyódi török kori temető 

feltárásáról, egy harmadik pe-
dig Székesfehérvárról ismert.

Két gyűrű a jobb kéz kisujján a 892. sírban

Török kori temető a József Nádor téren

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Sajnos az eddigi kutatások nem hoztak ered-
ményt azzal kapcsolatban, hogy ezt a meglehe-
tősen ritkának mondható gyűrűt kik viselték, mi-
féle jelentése lehetett, milyen feltételei lehettek 
a birtoklásának. Sem a Balkánon előkerült néhány 
példány, sem a British Museum gyűjteményébe 
vásárlással bekerült darab esetében nincsenek 
olyan információink, amelyek segítenének ennek 
megfejtésében. A gyűrűk vastagságuk, éles pere-
meik miatt hétköznapi viseletre alkalmatlanok, 
s bár formájuk pecsétgyűrűre emlékeztet, véset 
nélküli fejük alapján e célra sem voltak használ-
hatók. Valószínűleg talizmánként őrizhették őket, 
s csak a temetéskor húzták fel a kézre.

Bár nem teljesen karneolból készülnek, de 
az iszlámban léteznek olyan gyűrűk – úgyne-
vezett aqiq (aqeeq) gyűrűk –, melyek vallá-
si jelentőséggel bírnak. Ezek fémből készült 
gyűrűk, karneol-, agát- vagy ónixberakással. 
A hagyomány szerint Mohamed próféta is ilyen 
karneolköves ezüstgyűrűt viselt. Ezeket az ék-
szereket általában a jobb kéz kisujján vagy gyű-
rűsujján hordják, így ez a részlet is megegyezik 
a temetőnkben tapasztaltakkal.

C C C

Karneolból faragott 
gyűrűk a József nádor 
téri temetőből 
(Tihanyi Bence fotói)

Török kori temető a József Nádor téren

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin
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Archeokaland

A legszebb hon-
foglalás kori régé-
szeti leleteink között 
is kiemelkedő jelentő-
ségűek a férfi ak tarsoly-
lemezeihez hasonlíthatóan 
impozáns, a  gazdag női sí-
rokból előkerülő korong alakú dí-
szek. A leveles indaszárral, palmetták-
kal díszített anarcsi, aranyozott ezüstlemezből 
domborított és poncolt, 6,7 cm átmérőjű korong 1899-es 
megtalálása óta már mintegy száz hasonló lelet került 
elő a Kárpát-medencében. Az ezüstlemezből kivágott, 
hátsó oldalukon bőrrel vagy rézlemezzel megerősített, 
domborított példányok mellett ezüstből és bronzból 
öntött, áttört, szintén gyakran aranyozott darabokat is 
készítettek. A készítés technikájától függetlenül azonban 
a korongok mintegy felén valamilyen állatalak látható. 
Ezeket egyes esetekben konkrétan lónak határozták meg, 
és honfoglalóink lókultuszával kapcsolták össze, más 
esetekben pedig inkább csak mitikus állatokként említve, 
az azonosításnak még a lehetőségét is elvetették. De mi is 
lehet ez a csodás állat, mi lehet a jelentése, és miért éppen 
a női sírokba kerültek ezek az ábrázolások?

Az eddigi kutatások során a számos átfogó, az ere-
det, a kapcsolatrendszer kérdését tárgyaló tanulmány 
során kevesebb fi gyelem jutott a sokszor erősen stilizált 
ábrázolások részleteinek rendszerszerű elemzésére. Ezért 
most a feltett kérdések megválaszolásához egy teljesen 
új szemszögből, a következetesen, valamilyen rendszer 
szerint ismétlődő részleteket keresve közelítünk a tárgyak-
hoz. Csak a hajfonatkorongok nagyobb részét kitevő, va-
lamilyen négylábú állatot ábrázoló darabokat vizsgáljuk 
meg, függetlenül attól, hogy lemezes vagy öntött tech-

nikával készítették-e őket. 
Elfogadva a  korábbi kuta-

tásnak azt a véleményét, hogy 
a hajba font korongoknak konkrét 

jelentése volt, olyan részleteket kere-
sünk, amelyek az erős stilizálás mellett is még 

következetesen ismétlődve a korabeli ember számára 
egyértelműen felismerhetővé, értelmezhetővé tették az 
ábrázolást. Másrészt arra a gyakorlati tapasztalatra alapo-
zunk, hogy az állattartó népek egészen apró – az állat test-
felépítésére, tartására, viselkedésére utaló – részletekből 
is pontosan azonosítani tudták a fajtát és a viselkedést is.

A vizsgált ábrázolások esetében legkézenfekvőbb a fej- 
és a faroktartás vizsgálata, ez a változóan erős, a tényleges 
formákat sokszor teljesen feloldó stilizálás ellenére is a leg-
több esetben jól követhető. A fejnél két meghatározó je-
lenség fi gyelhető meg: a nyitott és a zárt pofa. Nyitott szájú 
állat látható például Balatonújlak, Dunamocs, Eger, Ibrány, 
Jánosszállás, Kalocsa, Karos, Kistokaj, Kunpeszér, Nyíracsád, 
Sárrétudvari 267. sír, Tiszaeszlár-Bashalom, Vörs (csak egyik) 
korongjain. Összezárt pofák fi gyelhetők meg Békéscsaba, 
Bukovapuszta, Gálospetri (csak az egyiken), Győr, Hajdúszo-
boszló, Mándok, Nagyszentmiklós, Rakamaz-Fő utca, 
Sárrétudvari 83. sír, Szentistván, Gyulafehérvár, Tiszasüly, 
Vörs (csak az egyiken), valamint a Lausanne-ban és a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban őrzött egyik példányon. A farok-
tartásnál magasan tűzött, ívelten felfelé indulós és kunko-
rodó, hosszú, vékony farok látható Aldebrő, Balatonújlak, 
Dunamocs, Eger, Gálospetri, Hencida, Ibrány, Jánosszállás, 
Kalocsa, Karos, Kistokaj, Kunpeszér, Nyíracsád, Sárrétudvari 
267. sír, Soroksár, Tiszaeszlár-Bashalom, Vörs (csak egyik) és 
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Karmos paripák a honfoglalás kori hajfonatkorongjainkon?
Zemplén korongjain. Alacsonyan tűzött, lefelé induló, tö-
mör farok van Hajdúszoboszló, Mándok, Rakamaz-Fő utca, 
Sárrétudvari 83. sír, Szentistván, Tiszasüly hajdíszein. Nem 
mellékes, hogy az említett hat eset közül négyben egyértel-
műen lovat és lovasát ábrázolnak a korongok. A zárt szájú 
állatok farka nem mindig látható, vagy egybeolvad a ke-
rettel, de biztosan alacsonyan tűzött és nem felfelé indul 
(Gálospetri, Győr, Nagyszentmiklós, Gyulafehérvár, Vörs, 
valamint a Lausanne-ban és a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban őrzött egyik darabon).

A felsorolásokból jól látható, hogy szorosan összetar-
toznak a zárt szájú, alacsonyan tűzött, lefelé induló, tömör 
farok részletekkel ábrázolt, többnyire keskeny fejű, hosszú, 
vékony nyakú állatok, melyek hátán gyakran ember ül, 
ami a formai jegyekkel együtt egyértelműen jelzi, hogy 
lóról van szó. Ugyancsak szorosan összetartozó csopor-
tot alkotnak a nyitott szájú, magasan tűzött, ívelten fel-
felé induló és kunkorodó, hosszú, vékony farkú állatok, 
melyeknél több estben a karmokban végződő láb (Ka-
ros, Kunpeszér, Sárrétudvari-Hízóföld 267. sír, Zemplén) 
egyértelműen jelzi, hogy azok nem patás, hanem raga-
dozó állatok. A lábtartás is sajátos, a lovak jármódjaitól 
idegen, inkább taposó mozdulatra emlékeztet. A formai 
jegyek ennél a csoportnál összességében nagymacskára 
utalnak, egy esetben a testfelület pontozott kitöltésével 
(Aldebrő), ami a régészeti előzmények alapján a kauká-
zusi leopárdra, a barszra való utalásként is értelmezhe-
tő. Mindezekből világosan látható, hogy nem csak két, 
egyértelműen különböző négylábú állat van honfoglalás 
kori hajfonatkorongjainkon, de két teljesen mást jelentő 

ábrázolás is. A megjelenésében és tartalmában is nyil-
vánvalóan különböző korongokat azonban olykor (pl. 
Gálospetri) együtt viselték, ami jelzi, hogy a formai és 
jelentésbeli eltérés ellenére ugyanazon hitvilág szerves 
részei voltak. Fontos megjegyezni, hogy a lovak testén 
nincs további ábrázolás, míg a ragadozók testét külön-
böző motívumok díszítik, s legtöbb esetben indás növé-
nyi ornamentika kapcsolódik hozzájuk. A lemezes és az 
öntött, áttört korongoknál is a comb és a vállak területén 
gyakran csepp alakú dísz látható, a dunamocsi lelet farán 
pedig egyértelműen holdsarló.
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Archeokaland
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a korongok mintegy felén valamilyen állatalak látható. 
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det, a kapcsolatrendszer kérdését tárgyaló tanulmány 
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állat látható például Balatonújlak, Dunamocs, Eger, Ibrány, 
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Bukovapuszta, Gálospetri (csak az egyiken), Győr, Hajdúszo-
boszló, Mándok, Nagyszentmiklós, Rakamaz-Fő utca, 
Sárrétudvari 83. sír, Szentistván, Gyulafehérvár, Tiszasüly, 
Vörs (csak az egyiken), valamint a Lausanne-ban és a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban őrzött egyik példányon. A farok-
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tot alkotnak a nyitott szájú, magasan tűzött, ívelten fel-
felé induló és kunkorodó, hosszú, vékony farkú állatok, 
melyeknél több estben a karmokban végződő láb (Ka-
ros, Kunpeszér, Sárrétudvari-Hízóföld 267. sír, Zemplén) 
egyértelműen jelzi, hogy azok nem patás, hanem raga-
dozó állatok. A lábtartás is sajátos, a lovak jármódjaitól 
idegen, inkább taposó mozdulatra emlékeztet. A formai 
jegyek ennél a csoportnál összességében nagymacskára 
utalnak, egy esetben a testfelület pontozott kitöltésével 
(Aldebrő), ami a régészeti előzmények alapján a kauká-
zusi leopárdra, a barszra való utalásként is értelmezhe-
tő. Mindezekből világosan látható, hogy nem csak két, 
egyértelműen különböző négylábú állat van honfoglalás 
kori hajfonatkorongjainkon, de két teljesen mást jelentő 

ábrázolás is. A megjelenésében és tartalmában is nyil-
vánvalóan különböző korongokat azonban olykor (pl. 
Gálospetri) együtt viselték, ami jelzi, hogy a formai és 
jelentésbeli eltérés ellenére ugyanazon hitvilág szerves 
részei voltak. Fontos megjegyezni, hogy a lovak testén 
nincs további ábrázolás, míg a ragadozók testét külön-
böző motívumok díszítik, s legtöbb esetben indás növé-
nyi ornamentika kapcsolódik hozzájuk. A lemezes és az 
öntött, áttört korongoknál is a comb és a vállak területén 
gyakran csepp alakú dísz látható, a dunamocsi lelet farán 
pedig egyértelműen holdsarló.
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A hajfonatkorongokon lévő, eddig gyakran csak mi-
tikus állatoknak nevezett nagymacskák ábrázolásainak 
eltérő jelentésű típusai időben és térben is rendkívül 
széles körben terjedtek el. Legtöbbször a férfi ak küzdel-
meiben, vadászjeleneteken láthatók, de mint azt a keler-
meszi, a Kr. e. 7. század második felére keltezhető szkíta 
tükör is mutatja, egyes változataik egyértelműen a nőkhöz 
kapcsolódnak. Az Északnyugat-Kaukázusban található 
Kelermesz 4. kurgánjában talált, egyedülálló elektrontü-
kör fő alakja a kisázsiai istennő, Kybele, a kezében tartott 
jelképekkel: két párduccal. A sztyeppén Kybele megfele-
lőjének Argimpasza istennőt tartják, aki az állati és emberi 
világ termékenységének istensége, és Hérodotosz szerint 
egyben a szkíták ősanyja is volt. Varkocsdíszeink ábrázo-
lásainak értelmezése szempontjából azonban különösen 
az istennővel átellenben lévő mezőben, egy fa előtt álló, 
felfelé induló, a végén visszakunkorodó farkú nagymacs-
ka lehet fontos. Ez a jellegzetes faroktartás és a gyakran 
hozzá társuló nyitott száj, taposó lábtartás, a karmok áb-
rázolása a honfoglalás kori korongok előzményei szem-
pontjából is fontos Kaukázus területén majdnem kétezer 
évvel korábban, a késő bronzkori – kora vaskori Koban kul-
túra helyi készítésű leleteitől kezdve gyakran felbukkan. 
A komló indájára, leveleire visszautaló palmettadíszítés 
és a nagymacska ábrázolásának bizonyos típusa az iráni 

népeknél, különösen a Kaukázus területén évezredek óta az 
ősanya kultuszával kapcsolódnak össze. A természeti kör-
nyezet és a régészeti leletek alapján az alánoknál elsősorban 
a kaukázusi leopárd (Panthera pardus ciscaucasica) szolgálha-
tott a ragadózó ábrázolásának mintájául. Közismert, hogy 
a macskafélék – mérettől függetlenül – a hangjuk mellett 
farok- és testtartásukkal kommunikálnak. Ha ilyen szemmel 
is megvizsgáljuk a varkocskorongokon látható nagymacska 
ábrázolását, akkor azt látjuk, hogy az a mellső lábát számos 
esetben felemeli, mintha taposna valamit. Ez a mozdulat 
a természetben része a nőstény macskák fogékony időszakát 
jelző test- és hangjeleknek. A felcsapott, kunkorodó farok 
pedig a  párzásra kész állapot jól látható jelzése a  hím 
állatok felé. A  régészeti, néprajzi tárgyakon a  hasonló 
megfogalmazású ábrázolások a  természeti előképek 
adataival kiegészítve elég egyértelművé teszik, hogy miért 
nagymacskafélét és pont ebben a pózban láthatunk az óvó-
védő, termékenységet biztosító női varkocsdíszeken.

A honfoglalás kori női sírokban talált, négylábú ál-
latokat ábrázoló hajfonatkorongok mitikusnak tartott 
élőlényei a megfelelő kulturális és természeti környe-
zetbe illesztve valójában nagyon is pontosan értelmez-
hető jegyeket mutatnak. Mint a fentiek alapján látható, 
az ábrázolást és a hozzá kapcsolódó jelentést tekintve 
két, egyértelműen szétválasztható csoportra oszthatók. 
A lovast ábrázoló, sokszor már szinte a felismerhetetlen-
ségig stilizált, növényi ornamentikában feloldott jelenet 
szorosan kapcsolódik az alánok kaukázusi utódainál, az 
oszétek legfőbb védelmezőjének tartott Uasztürdzsi kul-

Tehénfejekkel díszített szalagra erősített hajfonatkorongok 
Tiszaeszlár-Bashalmon feltárt sír leletei alapján (MNM©2021)

A „szent fa”, a termékenység szimbóluma előtt álló 
oroszlán a kelermeszi tükrön
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tuszához. Ezeken a korongokon a korábban a ló hátából 
kinövő életfa gondolata félreértésnek tűnik, a ló hátán 
mindig csak a lovas van, amelynek alakja azonban sokszor 
a stilizált, növényi ornamentikában már szinte teljesen 
feloldódik. A legnagyobb számban azonban egy termé-
keny állapotban lévő, szaporodásra kész, többé-kevésbé 
elvont megfogalmazású, komlóindákkal és levelekkel 
kiegészített, combjain a nap és hold stilizált jelzésével 
ábrázolt nagymacska, valószínűleg barsz, azaz kaukázusi 
leopárd látható a korongokon. Az óvó-védő, termékeny-
séget varázsló jelenetet több esetben a ragadozó háta 
mögött álló fa egészíti ki – a kelermeszi tükrön is látható 
módon. Ez a fa azonban ebben a hitvilági környezetben 
nem a világok különböző rétegeit összekötő életfa, ha-
nem a már a mezopotámiai szövegekben, ábrázolásokon 
is megjelenő „szent fa”, azaz a termékenység szimbóluma. 
Honfoglalás kori varkocsdíszeinknek a kaukázusi régészeti 
leletek között már korábban megfi gyelt párhuzamai és az 

ott napjainkig továbbélő hagyományok alapján szervesen 
értelmezhető üzenete egyfajta tartalommal tölti meg azt 
a korábban csak inkább elméletinek tartott lehetőséget, 
hogy a Kárpát-medencébe a Kaukázus vidékéhez köthető, 
saját, szervesen az iráni kultúrkörbe tartozó műveltséggel 
rendelkező kisebb-nagyobb csoportok is érkezhettek.

C C C

A bashalmi korongon látható receptív tartású nagymacska és 
a függesztő szalagán lévő tehénfejek együttes üzenetének a 

Kaukázusban mélyre nyúló gyökerei vannak (3. századi övdísz, 
Dél-Oszét Nemzeti Múzeum, Cinvali; fotó: Szabó Géza, 2019)

A Kaukázus északnyugati részén lévő Kelermesz szkíta kori 
kurgánjában talált tükör

Foltos bundájú nagymacska az aldebrői korongon
(Dobó István Vármúzeum©2021)

Kaukázusi leopárd (Miskolci Állatkert; fotó: Szabó Géza, 2019)

Karmos paripák a honfoglalás kori hajfonatkorongjainkon?
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A hajfonatkorongokon lévő, eddig gyakran csak mi-
tikus állatoknak nevezett nagymacskák ábrázolásainak 
eltérő jelentésű típusai időben és térben is rendkívül 
széles körben terjedtek el. Legtöbbször a férfi ak küzdel-
meiben, vadászjeleneteken láthatók, de mint azt a keler-
meszi, a Kr. e. 7. század második felére keltezhető szkíta 
tükör is mutatja, egyes változataik egyértelműen a nőkhöz 
kapcsolódnak. Az Északnyugat-Kaukázusban található 
Kelermesz 4. kurgánjában talált, egyedülálló elektrontü-
kör fő alakja a kisázsiai istennő, Kybele, a kezében tartott 
jelképekkel: két párduccal. A sztyeppén Kybele megfele-
lőjének Argimpasza istennőt tartják, aki az állati és emberi 
világ termékenységének istensége, és Hérodotosz szerint 
egyben a szkíták ősanyja is volt. Varkocsdíszeink ábrázo-
lásainak értelmezése szempontjából azonban különösen 
az istennővel átellenben lévő mezőben, egy fa előtt álló, 
felfelé induló, a végén visszakunkorodó farkú nagymacs-
ka lehet fontos. Ez a jellegzetes faroktartás és a gyakran 
hozzá társuló nyitott száj, taposó lábtartás, a karmok áb-
rázolása a honfoglalás kori korongok előzményei szem-
pontjából is fontos Kaukázus területén majdnem kétezer 
évvel korábban, a késő bronzkori – kora vaskori Koban kul-
túra helyi készítésű leleteitől kezdve gyakran felbukkan. 
A komló indájára, leveleire visszautaló palmettadíszítés 
és a nagymacska ábrázolásának bizonyos típusa az iráni 

népeknél, különösen a Kaukázus területén évezredek óta az 
ősanya kultuszával kapcsolódnak össze. A természeti kör-
nyezet és a régészeti leletek alapján az alánoknál elsősorban 
a kaukázusi leopárd (Panthera pardus ciscaucasica) szolgálha-
tott a ragadózó ábrázolásának mintájául. Közismert, hogy 
a macskafélék – mérettől függetlenül – a hangjuk mellett 
farok- és testtartásukkal kommunikálnak. Ha ilyen szemmel 
is megvizsgáljuk a varkocskorongokon látható nagymacska 
ábrázolását, akkor azt látjuk, hogy az a mellső lábát számos 
esetben felemeli, mintha taposna valamit. Ez a mozdulat 
a természetben része a nőstény macskák fogékony időszakát 
jelző test- és hangjeleknek. A felcsapott, kunkorodó farok 
pedig a  párzásra kész állapot jól látható jelzése a  hím 
állatok felé. A  régészeti, néprajzi tárgyakon a  hasonló 
megfogalmazású ábrázolások a  természeti előképek 
adataival kiegészítve elég egyértelművé teszik, hogy miért 
nagymacskafélét és pont ebben a pózban láthatunk az óvó-
védő, termékenységet biztosító női varkocsdíszeken.

A honfoglalás kori női sírokban talált, négylábú ál-
latokat ábrázoló hajfonatkorongok mitikusnak tartott 
élőlényei a megfelelő kulturális és természeti környe-
zetbe illesztve valójában nagyon is pontosan értelmez-
hető jegyeket mutatnak. Mint a fentiek alapján látható, 
az ábrázolást és a hozzá kapcsolódó jelentést tekintve 
két, egyértelműen szétválasztható csoportra oszthatók. 
A lovast ábrázoló, sokszor már szinte a felismerhetetlen-
ségig stilizált, növényi ornamentikában feloldott jelenet 
szorosan kapcsolódik az alánok kaukázusi utódainál, az 
oszétek legfőbb védelmezőjének tartott Uasztürdzsi kul-

Tehénfejekkel díszített szalagra erősített hajfonatkorongok 
Tiszaeszlár-Bashalmon feltárt sír leletei alapján (MNM©2021)

A „szent fa”, a termékenység szimbóluma előtt álló 
oroszlán a kelermeszi tükrön

Karmos paripák a honfoglalás kori hajfonatkorongjainkon?
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Helló, tudomány!

„Bu yazılan ʿahd-nāmeyi gendü mübārek elümle 
ḳrāluñ ėlçilerine vėrdüm” … „ezen megírt békeszer-
ződést a saját szent kezem által a király követének át-
adtam” – olvasható az 1503-as évi magyar–oszmán 
békeszerződésben, amelyet II. Bajezid szultán (ur. 
1481–1512) küldött el II. Ulászló magyar királynak (ur. 
1490–1516), miután felolvasták neki a békeszerződés 
magyar példányát.

Meglepő lehet, hogy török–magyar békeszerző-
désről beszélünk huszonhárom évvel a mohácsi csata 
előtt. Talán még meglepőbb, ha azt mondjuk, hogy 
ennek a szerződésnek még legalább egy megújítása 
ismert 1519-ből, annak a háborúnak a kitörése előtti 
évből, amely során végül elveszett Nándorfehérvár 
(1521). Lényegében ez az évekig tartó háborús hely-
zet vezetett el nemzeti katasztrófánkig, Mohácsig. 
Pedig a békekötések még olyan egymással állandó 
fegyveres konfl iktusban álló hatalmak között sem vol-
tak rendkívüliek, mint az Oszmán Birodalom és a Ma-
gyar Királyság. A Magyar Tudományos Akadémia és 
a Szegedi Tudományegyetem Oszmán-kori kutatócso-
portja az Oszmán Birodalom és a középkori Magyar 
Királyság, majd a keleti diplomácia tekintetében a he-
lyére lépő Habsburg Monarchia békeszerződéseinek, 
fegyverszüneti dokumentumainak, időszakos fegy-
verszüneteinek, kereskedelmi szerződéseinek feldol-
gozásával és kiadásával foglalkozik az első igazolható 
diplomáciai érintkezésektől kezdve, azaz a 15. század 
elejétől, egészen a belgrádi békéig, azaz 1739-ig.

Ennek a 350 évnek a diplomáciatörténeti feltárása 
korszakonként más és más módszertani megközelí-
tést igényel. Mi öt nagyobb egység keretében foly-
tatjuk vizsgálatainkat:

1) Az első nagyobb egység egy körülbelül százéves 
időintervallumot fog át, és a 15. század elejétől 1519-
ig tart, így tulajdonképpen a középkori kapcsolattör-
ténettel foglalkozik. A mohácsi csata előtti időszak-
ban viszonylag nagy a  forráshiány, ezért annak is 
örülnünk kell, ha időnként a békekötések idejét meg 

tudjuk határozni. A magyar, török és bizánci törté-
neti művekből, továbbá a régi latin és német nyelvű 
irodalomból az 1416 és 1519 közötti időszakból 34 
békeszerződésre vonatkozóan vannak adataink. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a korabeli források 
információi sokszor tévesek. Ha be is számolnak ma-
gyar vagy török követjárásokról, tárgyalásokról, nem 
biztos, hogy azok valamilyen konkrét megállapodás-
sal értek véget. Ezek a források többnyire a középkori 
Magyar Királysággal diplomáciai viszonyban lévő 
államok levéltáraiban (így Velencében, Firenzében), 
avagy katonailag védettebb területeken (például 
Dalmáciában) maradtak fenn. Ki kell azonban je-
lentenünk, hogy az oszmán fővárosban tárgyaló 

Papp Sándor

Békekötések az Oszmán Birodalom, 
a középkori Magyar Királyság 
és a Habsburg Monarchia között

Az 1606 novemberében aláírt zsitvatoroki béke
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Békekötések...

magyar követségek ellátásáról 1488-tól elég alapos 
török gazdaságtörténeti forrásokkal is rendelkezünk, 
amelyek érdemben segítenek a hazai adatok hiánya 
miatt kialakult kutatási helyzetben.

A 15. században és a 16. század elején mind az 
oszmán, mind a magyar fél követekként és/vagy 
futárokként is szívesen foglalkoztatott a délszláv 
nyelv(ek)ben otthonosan mozgó (akár e nyelveket 
anyanyelvükként használó) személyeket. Adataink 
vannak rá, hogy a közvetítő nyelv többnyire a szerb 
volt. A két hatalom közé ékelődött, mindkét féltől 
függő szerb állam vezetői maguk is gyakorta köz-
vetítőként léptek fel. Példának megemlíthetjük 
Brankovics György szerb despotát (ur. 1429–1456) 
is, aki 1449-ben Hunyadi Jánosnak szóló levelében 
felkínálta a közbenjárást a szultán és Magyarország 
közötti tárgyalásokban, sőt felsorolta egy leendő 
békeszerződés pontjait is. Ugyanilyen szerepet töl-
tött be a magyar területre menekült Vuk Grgure-
vics is, aki magát ugyancsak a Brankovics családból 
származtatta. Mátyás királytól (ur. 1458–1490) ő is 
megkapta a despota címet, és az 1480-as évekből 
származó szerb nyelvű levelei révén azt is tudjuk, 
hogy ő is közvetített a két uralkodó, a magyar király 
és a török szultán között.

A korai békekötésekről, fegyverszünetekről szó-
ló nagyszámú híradásból sajnos csak hat esetben 
maradtak fenn tényleges békedokumentumok, 
ezek közül az első 1444-ből származik, és Itáliából 
került elő. De Mátyás király uralkodásának idősza-
kából is régóta ismerünk egy levélváltást II. Bajezid 
szultánnal. Mivel nincs pontos dátum a leveleken, 
csak feltételezzük, hogy azok 1483-ban keletkez-
tek. Ugyancsak ismert egy békeszerződés terveze-
te, amely törökül maradt fenn, s feltételezzük, hogy 
1488-ban jött létre. Három évből, 1498-ból, 1503-ból 
és 1519-ből viszont már békeszerződés-szövegekkel 
is rendelkezünk. Ezek közül az első szerb nyelven 
maradt fenn eredetiben a drezdai állami levéltárban. 
Az 1503-as második békeszerződésnek ismert a II. 
Ulászló által kiadott latin változata és a II. Bajezid 
szultán által kiadott eredeti török példánya is, ame-
lyet a török megszálló csapatok 1541 után Budáról 
visszavittek Isztambulba. A török szövegnek ismert 
a latin fordítása is, amelyről a fordító megjegyezte, 
hogy eredetileg egy szerb nyelvű fordításról készült.

Nagyon érdekes ugyanakkor az 1519-es békeokmány, 
amelynek sokáig csak a latin nyelvű magyar ratifi kációja 
volt ismert. Nemrégiben azonban felbukkant Pozsonyban 
egy szerb nyelvű szövegváltozata is, amely szintén a ma-
gyar királyi példány fordítását tartalmazza. Úgy vélem, 
hogy a korabeli diplomáciai gyakorlatnak megfelelően 
az oszmán tárgyalóküldöttség elé eredetileg ez a példány 
kerülhetett a tárgyalások folyamán. Nagy meglepetésre 
nemrégiben felbukkant Londonban a békeszerződés ere-
deti szultáni ratifi kációja is, szintén szerb nyelven.

2) A második csoportba az 1527 után kezdődő időszak 
tartozik, amikor is I. (Szapolyai) János király (ur. 1526–
1540) a szultán vazallusává vált (1529-ben). (Jelen 
esetben ez azt jelentette, hogy János király elismerte 
I. Szulejmán szultán (ur. 1520–1566) fennhatóságát.) 

Alapos filológiai vizsgálat után derült ki, hogy 
Szapolyai Jánosnak az I. Szulejmánnal kötött megál-
lapodása valójában nem ismert, a korábbi történeti 
művekben ismertetett dokumentum egy nagyon hi-
ányos szöveg, lényegében egy korabeli hamisítvány. 
Szapolyai fi ának, János Zsigmondnak (ur. 1540–1571) 
a megerősítése szerződéses formában viszont egy 
hiteles, korabeli magyar fordításban maradt fenn. Ez 
a korszak 1541-ig, Buda elfoglalásáig tartott.

Az 1615 szeptemberében kiállított békeszerződés 
szultáni ratifi kációja
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neti művekből, továbbá a régi latin és német nyelvű 
irodalomból az 1416 és 1519 közötti időszakból 34 
békeszerződésre vonatkozóan vannak adataink. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a korabeli források 
információi sokszor tévesek. Ha be is számolnak ma-
gyar vagy török követjárásokról, tárgyalásokról, nem 
biztos, hogy azok valamilyen konkrét megállapodás-
sal értek véget. Ezek a források többnyire a középkori 
Magyar Királysággal diplomáciai viszonyban lévő 
államok levéltáraiban (így Velencében, Firenzében), 
avagy katonailag védettebb területeken (például 
Dalmáciában) maradtak fenn. Ki kell azonban je-
lentenünk, hogy az oszmán fővárosban tárgyaló 

Papp Sándor

Békekötések az Oszmán Birodalom, 
a középkori Magyar Királyság 
és a Habsburg Monarchia között

Az 1606 novemberében aláírt zsitvatoroki béke
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magyar követségek ellátásáról 1488-tól elég alapos 
török gazdaságtörténeti forrásokkal is rendelkezünk, 
amelyek érdemben segítenek a hazai adatok hiánya 
miatt kialakult kutatási helyzetben.

A 15. században és a 16. század elején mind az 
oszmán, mind a magyar fél követekként és/vagy 
futárokként is szívesen foglalkoztatott a délszláv 
nyelv(ek)ben otthonosan mozgó (akár e nyelveket 
anyanyelvükként használó) személyeket. Adataink 
vannak rá, hogy a közvetítő nyelv többnyire a szerb 
volt. A két hatalom közé ékelődött, mindkét féltől 
függő szerb állam vezetői maguk is gyakorta köz-
vetítőként léptek fel. Példának megemlíthetjük 
Brankovics György szerb despotát (ur. 1429–1456) 
is, aki 1449-ben Hunyadi Jánosnak szóló levelében 
felkínálta a közbenjárást a szultán és Magyarország 
közötti tárgyalásokban, sőt felsorolta egy leendő 
békeszerződés pontjait is. Ugyanilyen szerepet töl-
tött be a magyar területre menekült Vuk Grgure-
vics is, aki magát ugyancsak a Brankovics családból 
származtatta. Mátyás királytól (ur. 1458–1490) ő is 
megkapta a despota címet, és az 1480-as évekből 
származó szerb nyelvű levelei révén azt is tudjuk, 
hogy ő is közvetített a két uralkodó, a magyar király 
és a török szultán között.

A korai békekötésekről, fegyverszünetekről szó-
ló nagyszámú híradásból sajnos csak hat esetben 
maradtak fenn tényleges békedokumentumok, 
ezek közül az első 1444-ből származik, és Itáliából 
került elő. De Mátyás király uralkodásának idősza-
kából is régóta ismerünk egy levélváltást II. Bajezid 
szultánnal. Mivel nincs pontos dátum a leveleken, 
csak feltételezzük, hogy azok 1483-ban keletkez-
tek. Ugyancsak ismert egy békeszerződés terveze-
te, amely törökül maradt fenn, s feltételezzük, hogy 
1488-ban jött létre. Három évből, 1498-ból, 1503-ból 
és 1519-ből viszont már békeszerződés-szövegekkel 
is rendelkezünk. Ezek közül az első szerb nyelven 
maradt fenn eredetiben a drezdai állami levéltárban. 
Az 1503-as második békeszerződésnek ismert a II. 
Ulászló által kiadott latin változata és a II. Bajezid 
szultán által kiadott eredeti török példánya is, ame-
lyet a török megszálló csapatok 1541 után Budáról 
visszavittek Isztambulba. A török szövegnek ismert 
a latin fordítása is, amelyről a fordító megjegyezte, 
hogy eredetileg egy szerb nyelvű fordításról készült.

Nagyon érdekes ugyanakkor az 1519-es békeokmány, 
amelynek sokáig csak a latin nyelvű magyar ratifi kációja 
volt ismert. Nemrégiben azonban felbukkant Pozsonyban 
egy szerb nyelvű szövegváltozata is, amely szintén a ma-
gyar királyi példány fordítását tartalmazza. Úgy vélem, 
hogy a korabeli diplomáciai gyakorlatnak megfelelően 
az oszmán tárgyalóküldöttség elé eredetileg ez a példány 
kerülhetett a tárgyalások folyamán. Nagy meglepetésre 
nemrégiben felbukkant Londonban a békeszerződés ere-
deti szultáni ratifi kációja is, szintén szerb nyelven.

2) A második csoportba az 1527 után kezdődő időszak 
tartozik, amikor is I. (Szapolyai) János király (ur. 1526–
1540) a szultán vazallusává vált (1529-ben). (Jelen 
esetben ez azt jelentette, hogy János király elismerte 
I. Szulejmán szultán (ur. 1520–1566) fennhatóságát.) 

Alapos filológiai vizsgálat után derült ki, hogy 
Szapolyai Jánosnak az I. Szulejmánnal kötött megál-
lapodása valójában nem ismert, a korábbi történeti 
művekben ismertetett dokumentum egy nagyon hi-
ányos szöveg, lényegében egy korabeli hamisítvány. 
Szapolyai fi ának, János Zsigmondnak (ur. 1540–1571) 
a megerősítése szerződéses formában viszont egy 
hiteles, korabeli magyar fordításban maradt fenn. Ez 
a korszak 1541-ig, Buda elfoglalásáig tartott.

Az 1615 szeptemberében kiállított békeszerződés 
szultáni ratifi kációja
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3) A következő egység a 16. századi békeszerződések 
szakasza, amely során a tárgyalásokat a Bécsből irá-
nyító másik magyar király, I. Ferdinánd (ur. 1526–1564) 
nevében folytatták le. Ez a korszak 1533-mal indult, és 
a tizenöt éves háború kitöréséig tartott (azaz 1591-ig). 
Hosszú távon ekkor a középkori Magyar Királyság sze-
repét a Habsburg Monarchia vette át. Ez abban is meg-
nyilvánult, hogy a diplomáciai testületben aránylag sok 
magyarországi személy vett részt, így több tárgyalásba 
főkövetként az esztergomi érsek, Verancsics Antal (An-
tun Vrančić) is bekapcsolódott. Egészen a 17. század 
második feléig a béketárgyalások kötelező eleme volt, 
hogy a Habsburg császár mint magyar király főkövete 
magyar ruhában jelenjen meg a szultáni audiencián, 
függetlenül valódi származásától.

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy mit tar-
talmazhatott I. Ferdinánd magyar, cseh és német 
király I. Szulejmánnal kötött megállapodása 1533-
ban, annyi azonban teljesen bizonyos, hogy a szer-
ződés létrejött, és mindkét fél évekig érvényben 
lévőnek tekintette. Ennek ellenére a későbbiekben 
mégsem ezt a dokumentumot tartották az első 
Habsburg–oszmán békének. Az első ötéves perió-

dusra született megállapodás 1547-ből a pillanatnyi 
hatalmi helyzetet rögzítette. Ugyanakkor megha-
tározta azt is, hogy a magyar királynak minden év 
márciusában ünnepélyes követjárás révén 30 ezer 
aranyat kell a szultáni kincstárba befizetnie a béke 
megváltása fejében. A Magyar Királyságban ezt az 
összeget azonban hódoltsági magyar adóztatás 
ellenértékeként értékelték, és néhány, korábban 
a  töröknek behódolt terület, főúri birtok, illetve 
város pénzbeli megváltásának tekintették. A bé-
keszerződés abban a tekintetben is egyedülálló, 
hogy nem csak az osztrák Habsburgok területeire, 
hanem Ferdinánd testvérének, V. Károly német-ró-
mai császárnak (ur. 1530–1566) és spanyol királynak 
(ur. 1516–1566) a  tartományaira is, így az észak-
afrikai hódításaira is érvényesnek tekintették. En-
nek a dokumentumnak az előtárgyalásai egy 1545-
ben létrejött fegyverszüneti okmány kiállításával 
kezdődtek. Ettől az időszaktól kezdve a háborúkat, 
illetve a lejárt békeszerződéseket az Isztambulban 
folyó tárgyalások után többnyire szerencsére ere-
deti példányokban fennmaradt megállapodások 
zárták le (1547, 1559, 1562, 1564, 1568, 1574, 1575, 
1576, 1577, 1583, 1590).

Békekötések...

Brankovics György szerb despota (ur. 1427–1429)

I. Ferdinánd császár (Hans Bocksberger festménye)
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4) A hosszú török háború időszakában, 1591 és 1606 
között a hadiesemények téli szüneteiben többször 
összeültek a tárgyalófelek, hogy békét próbáljanak 
teremteni. Ezek a tárgyalások az akkori határvidéken 
folytak, általában Esztergom és Komárom környékén. 
Bár ezek az összejövetelek csak az utolsó évben, azaz 
1606-ban vezettek eredményre, azonban a  folya-
mat kialakított egy új tárgyalási formát. A felek ettől 
kezdve többnyire nem az oszmán fővárosban folytat-
ták a megbeszéléseiket, mint korábban, hanem egy 
semleges területen. A tárgyalásokban a bécsi Udvari 
Haditanács mellett a magyar állam, elsősorban a ná-
dor és a megyék képviselőinek is nagy szerepe volt. 
Az ekkor született megállapodások előszerződésnek 
minősültek (törökül temesszüknek), amelyeket a béke-
küldöttség aláírása után a császár és a szultán erősített 
meg (1606, 1618, 1625, 1627, 1641). A ratifi kációkat hozó 
főköveteket a határnál Esztergom és Komárom között 
ünnepélyes körülmények között cserélték ki, akik innen 
folytatták útjukat a fővárosokba.

5) Ez utolsó korszak a vasvári békével kezdődik (1664), 
és 1739-ig tart. Jellemzője, hogy a béketárgyalások 
szintén a határoknál folytak le. Az első megállapodás 
talán annyiban tér el a többitől, hogy létrejöttében 
a fő szerepet a Habsburg Monarchia isztambuli fő-
követe, a török hadsereggel Magyarországra hurcolt 
Simon Reniger játszotta, aki a béketervezetet a szent-
gotthárdi csatában (1664. augusztus 1.) vereséget 
szenvedett nagyvezír, Köprülü Fazil Ahmed elé ter-
jesztette, aki végül ezt el is fogadta. Ezután a békét 

augusztus 11-én I. Lipót császár (ur. 1658–1705) is 
ratifi kálta. A Karlócánál (1699), Pozsarevácnál (1718) 
és Belgrádnál (1739) megkötött szerződéseket an-
gol és holland közvetítéssel kötötték meg. 1664-ben 
a magyar rendek viszont nem küldtek követeket a bé-
ketárgyalásra. A pozsareváci béketárgyalásra ugyan 
meghívták az érintett magyarországi és horvátországi 
küldötteket, azok azonban nem jelentek meg, mert 
a két ország már nem fi zette ki az utazási költségeket.

A békeszerződések modern vizsgálata tehát való-
ban új megvilágításba helyezi egy, a magyar történelem 
szempontjából rendkívüli fontosságú hosszú periódus 
diplomáciatörténetét, s az a mögött húzódó politikai, 
katonai, társadalmi és gazdasági folyamatokat, számos 
izgalmas és fontos információval gyarapítva tudásunkat.

C C C
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A vasvári béke (1664) okiratának kezdő sorai török nyelven

II. Bajezid szultán (ur. 1481–1512)
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lévőnek tekintette. Ennek ellenére a későbbiekben 
mégsem ezt a dokumentumot tartották az első 
Habsburg–oszmán békének. Az első ötéves perió-

dusra született megállapodás 1547-ből a pillanatnyi 
hatalmi helyzetet rögzítette. Ugyanakkor megha-
tározta azt is, hogy a magyar királynak minden év 
márciusában ünnepélyes követjárás révén 30 ezer 
aranyat kell a szultáni kincstárba befizetnie a béke 
megváltása fejében. A Magyar Királyságban ezt az 
összeget azonban hódoltsági magyar adóztatás 
ellenértékeként értékelték, és néhány, korábban 
a  töröknek behódolt terület, főúri birtok, illetve 
város pénzbeli megváltásának tekintették. A bé-
keszerződés abban a tekintetben is egyedülálló, 
hogy nem csak az osztrák Habsburgok területeire, 
hanem Ferdinánd testvérének, V. Károly német-ró-
mai császárnak (ur. 1530–1566) és spanyol királynak 
(ur. 1516–1566) a  tartományaira is, így az észak-
afrikai hódításaira is érvényesnek tekintették. En-
nek a dokumentumnak az előtárgyalásai egy 1545-
ben létrejött fegyverszüneti okmány kiállításával 
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illetve a lejárt békeszerződéseket az Isztambulban 
folyó tárgyalások után többnyire szerencsére ere-
deti példányokban fennmaradt megállapodások 
zárták le (1547, 1559, 1562, 1564, 1568, 1574, 1575, 
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A 
k ö z é p -

kor és kora újkor 
folyamán az európai, majd 

pedig a világ gazdaságának mozgatóru-
gója a textilipar volt. Könnyű belátni, hogy ruházkodni 
mindig és mindenkinek kellett: az uralkodói osztály-
tól a legszegényebbekig. A ruha nemcsak védett és 
melegített, hanem reprezentált is, társadalmi rangot 
jelzett. Ugyanakkor gyorsan kopott, de a divat is sebe-
sen változott, ezek emiatt pedig folyamatosan pótolni 
vagy cserélni kellett. Erre az állandó igényre építve, 
a megfelelő természeti adottságokkal rendelkező 
régiók – Flandria, Németalföld, Észak-Itália és Anglia, 
melyek elsőként álltak rá a nagybani textilgyártásra 
– mások által szinte behozhatatlan előnyhöz jutottak. 
Ezeken a helyeken a textilipar fejlődése nagyon ko-
moly társadalmi változásokhoz 
és a kapitalizmus legkorábbi 
megjelenéséhez vezetett. 
Nem véletlen, hogy ép-
pen ezekben a régiók-
ban játszódott le el-
sőként 

az ipari forradalom és szűnt 
meg a  jobbágyság, jelentős polgári 

társadalmakat hozva létre már a 17. század végére.

A stabil fejlődésnek voltak olyan feltételei, me-
lyekre elsőre nem is gondolna senki. A 11–12. szá-
zadtól Flandriában, majd a 14. századtól kezdődően 
Észak-Itáliában és Angliában a gazdaság nagyon erő-
sen épült a textilexportra. Mindegyik gyártó – város 
vagy régió – sajátos, a kereskedők által jól felismer-
hető termékkel állt elő. Ezen termékek megfelelő mi-
nőségének biztosítása életbevágó kérdés volt a készí-
tőknek: az egyszer már megszerzett, de megromlott 
minőség miatt elveszített hírnevet szinte lehetetlen 
volt visszaállítani. Emiatt a fejlődés nagyon korai sza-
kaszában, már a 11–12. századtól az egyes városok el-
kezdték nagyon részletesen és szigorúan szabályozni 
a készítési folyamatot: pl. milyen vastagságú és alap-
anyagú fonalból, milyen sűrűséggel, milyen méretű 
tex tilvégek készülhettek, ezek tömörítése, színezése 
és nyírása hogyan tör-

Márkavédelem a középkorban
Helló, tudomány!

 Mordovin Maxim

Ypres városának harangtornya, 
egybeépítve a városházával és 
a posztócsarnokkal (befejezve 
1304-ben, teljesen újjáépítve az 
I. világháború után)
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ténjen, stb. A minő-
séget a városi tanács 
által választott és 
rendszeres időkö-
zönként cserélődő 
mesteremberekből 
álló bizottság elle-
nőrizte, egy speciá-
lis épületben: a posztócsarnokban. A termékek és 
a minőség sok esetben összefonódott a készítés 
helyével, s a korabeli szóhasználatban gyakorta 
a készítési helyként azonosítható város nevé-
vel kapcsoltak össze bizonyos szövetfaj-
tákat: pl. dornetum (Tournai posztó-
ja), gallér (Sankt Gallen-i vászon), 
fájlondis (jó – „fájn” – minőségű, 
londoni posztó), harrasz (arrasi 
posztó vagy kárpit).

A textilexport óriási bevétele-
ket jelentett, így például az egyes 
fl andriai városok gazdagsága egész 
országokéval vetekedett. Ennek az 
egykori vagyonnak látványos emlé-

kei az UNESCO vi-
lágörökség részévé 
nyilvánított fland-
riai harangtornyok 
Amiens-től Brug-
gén át Antwerpenig. 
Ezek méreteikkel/
magasságukkal is 
próbálták egymást 
túlszárnyalni. A ha-
rangtornyok nagyon 
gyakran a városhá-
zák és posztócsar-
nokok részei voltak, 

ritkábban a templomok tornyait alakították át 
ilyen reprezentáció céljára.

Minél több pénze volt egy településnek, an-
nál jobban tudott versenyezni a vetélytársaival, 

esetlegesen el is nyomni azokat. A  ver-
senybe késedelemmel vagy szűkösebb 

gazdasági erővel bekapcsolódó ki-
sebb városok nem tudtak lépést 
tartani az olyan óriásokkal, mint 
Ypres, Arras, Brugge, Gent vagy 
Brüsszel. Emiatt a legegyszerűbb 
megoldást választották: elkezd-
ték utánozni a „nagyok” terméke-

it, és jobb esetben saját, rosszabb 
esetben más néven árusítva azokat. 

Mivel a szerényebb pénzügyi feltételek 

Márkavédelem a középkorban
Márkavédelem a középkorban

A mecheleni városháza harangtoronnyal, egybeépítve a posztócsarnokkal (14. század)

A modern ruházati 
brandek hamisí-
tása – nem most 
kezdődött

Eredeti angol textilplomba (16. század utolsó har-
mada, előkerülési helye: Pápa-Fő tér)EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin
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17. századi plom-
banyomó fogó Lei-

denből (Museum de 
Lakenhal, Leiden)

A legkorábbi ismert textil-
plomba. Készült az 1270-es 
években, Leidenben. Körirata: 
VAN LEYDEN.

miatt az alapanyag és a fel-
szereltség színvonala is sze-

rényebb volt, így az utánzatok 
nem értek fel az eredeti szövetek 

minőségével. Ugyanakkor egy-
egy ilyen termék eladásával 

komolyan veszélyeztet-
ték a  nagyobb köz-

pontok hírnevét és 
egyúttal bevéte-
leit. Így a 11–12. 
század folya-
mán megjelent 

a „márkavédelem” akkor még sajátosan kezdetleges, de 
mindenképpen a maihoz hasonló fogalma. A jelentősebb 
textilgyártó városok elkezdték megjelölni a termékeiket. 
Először a textilvég szélét festéssel vagy hímzéssel látták 
el, de ezt túl könnyű volt utánozni (vagy kimondhatjuk: 
hamisítani). Utána megpróbálták viaszpecséttel ellátni 

azokat, de ez meg túlságosan törékeny volt ah-
hoz, hogy egy hosszabb szállítást sértetle-

nül átvészeljen. Végül egy olyan megol-
dás „jött szembe”, amely már a Római 

Birodalom időszakában megjelent, 
s amit Bizánc tartott akkoriban 
életben és „juttatott el” végül Nyu-

gat-Európába: ez az ólombulla vagy 
más néven plomba használata. Az an-

tik időkben plombákkal még bármiféle 
árut lepecsételhettek, így ólombullákat 

használtak a levelezéseknél is. A középkortól 
kezdve azonban, egészen a legújabb korig az 
ólompecsétek használata – a pápai államot le-

számítva – szinte kizárólag a textilgyártás 
körébe szorult vissza.

A legkorábbi ismert textilre alkalma-
zott ólomplomba egy Amszterdamban 
előkerült, de Leidenben készült darab 
az 1270-es évekből. Ettől a korszaktól 

kezdődően a plombázás gyakorlata na-
gyon gyorsan elterjedt Európa-szerte. A 14. 

század elején Ypres-ben már évente tízezrével 
rendeltek nyers ólomplombákat a városi textilter-

mékek megjelölésére. Még a század első felében ez a gya-
korlat elterjedt Franciaországban, eljutott Észak-Itáliába és 
meghonosodott a Német-római Birodalom nyugati váro-

Feltehetően a Dunántúlon készült, 
hamis angol textilplomba (16. szá-
zad utolsó harmada, előkerülési 
helye: Pápa-Fő tér)

Nyers textilplombákról 
szóló számla a leideni 
levéltárból. A plombákat 
készítő mester számláján 
a városi tanács azonnal 
kipróbálta a termék 
alkalmasságát. Egy-egy 
ilyen számlával 2000–
3000 darab elkészítésével 
számoltak el

Márkavédelem a középkorban
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saiban is. A 15. századtól tudunk a tex-
til plombázásáról Bajorországban, Szi-
léziában, Cseh- és Morvaországban és 
Ausztriában. A 16–17. század folyamán 
minden exportra termelő textilkészítő 
európai városka ólomplombával látta 
el a saját termékeit.

De hogyan is néztek ki ezek 
a plombák? A textileknél használa-
tos ólompecséteknek több típusa 
alakult ki a késő középkor folyamán. 
Általános jellemzőjük azonban, hogy 
ólomból öntötték őket és két, egy-
másra hajtható korongból álltak, 
melyeket keskeny ólomszalag kötött 
össze. A szalag mentén a plombát 
ráhajlították a  leellenőrzött textil-
vég szélére, majd speciális fogóval 
rányomták vagy verőtövekkel rá-
ütötték. A legtöbb esetben az egyik 
korongon egy vagy két szegecs volt, 
míg a másikon ennek megfelelő nyílás. A ráhajlítás során 
a szegecseket a nyílásba bújtatták, és így szorították rá őket 
a textilre. Ezzel biztosították, hogy rongálás nélkül a plom-
bát ne lehessen eltávolítani.

A rögzítés helyének is volt jelentősége. Ez legjob-
ban a leideni posztócsarnok domborművén fi gyelhető 
meg. A textilvég belső, sarokhoz közeli szélére került 
a plomba, utána a szövetet összehajtogatták olyan mó-
don, hogy ezt a sarkot kilógatták, láthatóvá téve a jelzést. 
Ezzel vált lehetővé, hogy a szövet utolsó rőfj ének eladásáig 
a plombát látták, így minden vásárló meggyőződhetett az 
áru származási helyéről és minőségéről.

A nyersplombák 
Magyarorszá-

gon előforduló 
változatai a 14–16. 

században

A nyersplombák főbb formái Geoff  Egan, angol plombakutató alapján

Márkavédelem a középkorban
A leideni posztócsar-
nok összehajtogatott és 
leplombált textilvéget 
ábrázoló „szobra”

A 
tex-

tilárukat 
rendszerint végekben és 

rőfökben mérik. Egy-egy vég mé-
rete korszaktól és készítési helytől függően 

változott. Hosszúságuk általában 26–33 méter között 
alakult (az újkorban akár 55 méter is lehetett), míg 

a szélességük 1,5–2 méter volt. Ezek az adatok 
már a kallózás és szárítás után értendők. A 
kallózás a posztó meleg, lúgos vagy savas 
folyadék jelenlétében való tömörítését je-

lentette, mely során a szövetet sűrűbbé 
és vastagabbá tették, ezáltal meg-
védték a későbbi összemenéstől.
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A nyersplombák 
Magyarorszá-

gon előforduló 
változatai a 14–16. 

században

A nyersplombák főbb formái Geoff  Egan, angol plombakutató alapján

Márkavédelem a középkorban
A leideni posztócsar-
nok összehajtogatott és 
leplombált textilvéget 
ábrázoló „szobra”

A 
tex-

tilárukat 
rendszerint végekben és 

rőfökben mérik. Egy-egy vég mé-
rete korszaktól és készítési helytől függően 
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Kétplombás megoldás Görlitz városának 
posztójáról (előkerülési helye Rákóczifal-
va-Tiszavarsány)

A z  e d d i g i e k 
jól  ér zékelte -

tik , hogy az 
olyan, elsőre 
szinte érdek-
telen apróság, 

mint a  plomba 
– akármennyire is 
deformált – rendkí-

vül fontos forrás 
a  gazdaság- és 
kereskedelem-
történet kutatá-

sában. A textilvég 
maradékáról a  pi-

acon a  plombákat rend-
szeresen letépték és/vagy 

elrakták későbbi beolvasztás 
céljából, esetleg a vásári zűrza-

varban eldobták. Ez eredménye-
zi azt a  helyzetet, amit a  pápai 
Fő tér (egykori piactér) feltárá-

sán is érzékelni lehetett, ahol 
majdnem 200 ilyen plomba 
került elő. Másik lehetőség, 
hogy a  méterárut vásárló 

szabók a  műhelyükbe vitték 
és ott szedték le az ólompecséteket. 

Ebben az esetben a település topográfi -
ájában az egykori szabók lakóhelyére 

is tudunk következtetni. A plombale-
letek rendkívüli jelentősége abban 
is rejlik, hogy jól kiegészítik az írott 

forrásokat. Az egykori vám-

jegyzékek és összeírások 
sok esetben megmondják, 
hogy milyen értékű termé-
kek érkeztek és honnan. 

Ugyanakkor a plombák segítségével számos eddig nem 
ismert település posztójának magyarországi jelenlétét 
sikerült igazolni az elmúlt évtizedben (elsősorban Bajo-
rországból, Sziléziából és Morvaországból).

Magyarországon a textilbehozatal kezdettől fogva 
meghatározó mértékű volt, viszont éppen a török korban 
érte el a legnagyobb változatosságot, amikor az ország 
teljes mértékben ki lett szolgáltatva a nyugati textilgyár-
tóknak. Helyben nagyon kevés minőségi textil készült, bár 
szabályozásokról vannak példák itthonról is. A legkorábbi 
ilyen rendelkezés Debrecenből ismert, 1398-ból, a plom-
bázás gyakorlatáról viszont csak a 16. és 17. századból ér-
tesülünk, Kolozsvárról, Brassóból és Nagyszebenből. Eddig 
csak brassói plombát ismerünk, illetve – a textilgyártásról 
egyáltalán nem híres – pozsonyit.

C C C

Amszterdam város 
15. századi plombája. 
A hajó jelzi, hogy a 
lepecsételt terméket 
exportra szánták

A bajorországi Kauf-
beuren  város plombája. 
A város posztójának 
magyarországi forgal-
máról az írott források 
teljesen
hallgatnak

Márkavédelem a középkorban

Morvaországban talált, 
egyik oldalán magyar címert 
ábrázoló textilplomba. Az 
előlap címere és köriratának 
töredéke alapján leginkább 
Pozsonyhoz köthető

Az Északi-tenger partján előkerült szövetvég négy plombá-
val. A plombákon Tangermünde, kelet-németországi város 
címere látható (megtaláló: Earl Specht)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Helló, tudomány!

A jelen könyvajánlónk tárgyát képező kötet 
(Kovács S. Tibor: Jancsárpuska, türkiszes kard 
és rubintos bot... Oszmán-török fegyverek a 

Magyar Nemzeti Múzeumban. Magyar Nemzeti Múze-
um – Martin Opitz Kiadó, Budapest 2019, 191 oldal) 
tudományos igénnyel, ugyanakkor rendkívül látványo-
san mutatja be a Magyar Nemzeti Múzeum különleges 
és ritka oszmán-török fegyvereit. Kovács S. Tibor kivá-
ló fegyvertörténész, nagyhírű elődjének, Temesváry 
Ferencnek a munkásságát méltón folytatva már eddig 
is sorra adta közre a múzeum fegyvereinek különböző 
csoportjait. Jelen kötetben 83 sisakot, sodronyinget, 
pajzsot, szablyát, pallost, hegyestőrt, puskát és 
pisztolyt, valamint lószerszámot, nyerget, to-
vábbá egyéb kiegészítőket talál az érdek-
lődő olvasó, melyek a 15. század 
második felétől a  19. század 
közepéig tartó időszakból 
származnak. A Nemzeti 

Múzeum – büszkén 
mondhatjuk – világhírű 

fegyvergyűjteményének itt 
közölt oszmán-török eredetű 

támadó- és védőfegyverzetét a szerző 
tíz fejezetben adja közre; ezen tárgyak közel 

fele pedig először ebben a kötetben kerül bemuta-
tásra. A Nemzeti Múzeum Fegyvertárának több mint 
10.000 darabja közül zömmel a közönség figyelmét 
leginkább felkeltő, inkább a  főúri reprezentációra 
használt, mintsem a  mindennapi hadakozásban al-
kalmazott fegyverek kerültek végül a katalógusba.

A kiadvány elején a kötet 
szerzőjének rövid, de rendkí-

vül aprólékosan és közérthető-
en megírt tanulmánya olvasható 

a közel négy évszázadnyi időszakból 
származó fegyverekről. Ebben a  török 

fegyverek/műtárgyak történetéről olvasha-
tunk alapvető információkat. Különösen érdekes 

és izgalmas nyomozásnak bizonyul az egyes fegy-
vertípusokon megfi gyelhető díszítő elemek eredetének 
a felderítése, aminek eredménye alapján azok készítési 
ideje sokszor akár évtizedes pontossággal is meghatároz-
ható. A szerző e tanulmányában utal arra is, hogy melyik 
tárgytípust a katalógusban pontosan hol találjuk, így az 
könnyen áttekinthetővé és használhatóvá válik. A kötet 
nagy részét kitevő, a számos tárgytípust részletesen tár-
gyaló katalógus egyes tételei megfelelnek akár egy-egy 
hosszabb szócikknek is, azokban nem száraz leltárkönyvi 
leírás olvasható, hanem sokszor egészen szerteágazó ér-
dekességeket tudhatunk meg.

Gedai Csaba gyönyörű tárgyfotói, melyek a fegy-
verek egészét, elő- és hátoldalát, valamint jellegzetes 
részleteit ábrázolják, magával ragadják az olvasót, és 
könnyen befogadhatóvá teszik az érzékletes, a  tár-
gyakat bemutató szövegeket is, de emellett művé-

Oszmán-török 
fegyverek 
a Magyar Nemzeti Múzeumban

Straub Péter

Türkizes török szablya

A könyv borítója
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Oszmán-török fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban
szi-esztétikai élményt is nyújtanak. A Martin Opitz 
Kiadótól már megszokott igényességgel, csodála-
tos tipográfiával készült album szépségű kötetet 
nemcsak a laikusok, de a fegyvertörténész, illetve 
régész szakemberek, valamint a gyűjtők is nagy 
örömmel és haszonnal forgathatják.

Eredeti török támadó- és védőfegyverek adják 
tehát a bemutatott tárgyak magját, melyek 
vagy hadizsákmányként, vagy pedig 
ajándékként kerültek többnyire 
magyar nemesi családokhoz, de 
előfordult olyan eset is, amikor 
erdélyi nagyurak – Konstan-
tinápolyban járva követség-
ben – alaposan bevásároltak 
például türkizes szablyákból. 
Az ajándékok is változatosak, 
van olyan, amelyik a szultá-
ni megbecsülés, tisztelet 
jeleként került a Kárpát-me-
dencébe, mint az a kard, amit 
feltehetően II. Mehmed szultán vég-
rendeletileg hagyott „kedves 
öccsére”, Mátyás királyra. 
De van olyan is, ami 
a hála kifejező esz-
köze volt. Ilyen 
fegyver Seny-
nyei Pongrác, 
erdélyi tanácso-
sé is, aki akkor 
kapta a  díszes fegyvert, amikor 
egy pasa eltévedt lányát visz-
szakísérte apjához. De ahogy 
a ruházatban és az étkezés-
ben is komoly hatással volt 
a török a magyarságra, úgy 
utánozták az oszmánok 
fegyvereit is a keresztény 
fegy verkovácsok :  nem -
csak a  formájukat, készí-
téstechnikájukat, hanem 
a  díszítésüket is. Viszont a 
magyar huszár tornasisakok 
is megjelentek a német-római 
császár udvarában vívott hadi-
játékokon.

A hadizsákmányokon nem ritkán ott vannak a szultá-
ni fegyvertár jelzései, hirdetve az oszmán hadsereg köz-
pontosítottságát, jól szervezettségét. Az Oszmán-Török 
Birodalom kiterjedt kapcsolatrendszerét jól jelzi, hogy 
a hadsereg legjobb láncpáncéljait, sisakjait a Kaukázus 

vidékének kovácsai készítették. A kardok, szablyák, 
tőrök damaszkuszi és európai pengékkel, de perzsa, 

arab és kínai eredetű motívumokkal készül-
tek. A díszfegyvereknél használt anyagok 

szintén kiterjedt távolsági kereskede-
lemről és páratlan luxusról tanús-

kodnak: az arany és ezüst mellett 
türkiz, rubint, smaragd, nefrit, 
achát, karneol, ébenfa, ele-
fántcsont, kagylóberakások, 
selyem, bársony, szattyán, 
cápa- és rájabőr is feltűnik 
a fegyvereken. A tárgyakról 
készült különleges részlet-
fotók alapján a  sokszor 

egyedi díszítőtechnikák is 
jól megfi gyelhetők, 

mint a fémszálas 
hímzés, a  tausí-
rozás, a  nielló 
berakás, a mara-

tott, vésett vagy 
poncolt díszítések.

Magyarországon sajnos történelmünk viharai 
miatt nem maradtak meg a főúri/uralkodói 

fegyvergyűjtemények, amilyenek Nyu-
gat- és Észak-Európában gyakorta ma is 
megtekinthetőek. Ezért a Nemzeti Mú-

zeum Fegyvertára őrzi hazánkban 
a  leggazdagabb tárgyegyüttest, 

mely jelentős részben a magyar 
főúri gyűjteményekből került köz-
vetlenül vagy áttételesen a mú-

zeumba. A trianoni békét kö-
vetően hosszas tárgyalások 
eredményeképp a császári és 

királyi gyűjteményekből a ma-
gyar vonatkozású tárgyakat meg-
kapták a hazai közgyűjtemények. 
Így a Fegyvertár egyik alappillérét 

képező tárgyegyüttes is 1933-ban 

Sisak arab felirattal

Spanyolkovás pisztoly

Tiroli Ferdinánd 
huszársisakja
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a Magyar Nemzeti Múzeumban
érkezett Budapestre. A Nemzeti Múzeum 
több gyűjteményét is elindító, jelentős 
korai szerzemények közt szép szám-
mal voltak az érmék, régészeti leletek 
mellett komoly fegyverkollekciók is: ilyen 
volt Jankovich Miklós báró 1838-ban, az or-
szággyűlés határozatával megvásárolt híres 
magángyűjteménye, de a különc Révay Fe-
renc báró, vagy a festő Delhaes István aján-
dékaként is első osztályú darabok kerültek 
a  Fegyvertárba. A  2. világháború során 
részben „elkallódott” Dormándy-gyűjte-
ményből is később ritka, gazdagon díszí-
tett fegyvereket vásárolt a múzeum. 

A kötet számos híres történelmi sze-
mélyhez köthető fegyvert is bemutat. 
A Zrínyi család lóra való pallosa a 16. század 
végéről, Báthory Zsigmond erdélyi fejede-
lem buzogánya, Kállay János szörényi bán 
szablyája, egy I. Ferdinándnak adományo-
zott kard is ezek sorát gyarapítja. De a Károlyi, 
Teleki és Bánff y család fegyvertárából is be-
mutat a szerző egy-egy pompás díszfegyvert. 
Az ellenfelei által is nagyra becsült vitéz, híres 
bajvívó, Thúry György kanizsai kapitány hegyes-
tőre is kiemelt jelentőségű a gyűjteményben. Egy 
másik lóra való pallost a csaknem háromszáz évvel 
később rákerült felirat Gara László nádorhoz köti, és 
1458-ból valónak írja. De török részről is különösen 
fontos történelmi személyekhez 
köthető tárgyak szerepelnek 
a kötetben: így például a Bécset 
1683-ban megostromló, majd 
az egyesült keresz-

tény hadaktól Párkánynál csatát vesztő Kara 
Musztafa nagyvezír íj- és nyíltartó tegeze ér-

demel megkülönböztetett fi gyelmet. A ha-
dizsákmányokon néhány ritka esetben felirat 
is jelzi, hogy azt mikor szerezték, mint azon 
a puskán is, ami Buda 1686-os 

visszavételekor került keresz-
tény kézre, vagy egy má-
sik, ami pedig az 1697-

es zentai csata után.

Bár a Nemzeti Múzeum 
Fegyvertárának több mint 
300 darabja az állandó kiál-
lításban megtekinthető, és 
csaknem ugyanennyi tárgy 

az internetes katalógus-
ban is megnézhető, de 
a  nagyközönség széles 

körének érdeklődésére 
biztosan számíthatna egy, 
ennek a gyűjteménynek 
a rejtett kincseit bemu-
tató kiállítás is akár 
a  múzeum falai kö-

zött, akár a virtuális 
térben.

C C C

Oszmán-török fegyverek

Török szablya rájabőr-
rel bevont hüvellyel

Lófarkas 
zászló

Töltéstartó tetejének részlete
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Rövid hírek

 Mizújs?

Megoldott viking rejtélyMegoldott viking rejtély

Őskori női szoborŐskori női szobor

39 éve
 Roskilde (Dánia) mellett 

tártak fel a régészek egy viking kettős 
temetkezést. A sírban egy nő és egy erősza-
kos halált halt férfi  váza feküdt. A nő mellett egy 
lándzsahegyet találtak, míg a férfi ról azt gondolták, 
hogy egy feláldozott rabszolga lehetett. A nemrégiben 
elvégzett DNS-vizsgálatok szerint azonban egy anya és 
fi a került a sírba kb. 1000 éve. A nő csontvázán nagy 
köveket találtak, míg a férfi ról kiderült, hogy fela-
kasztották. Izgalmas adalék, hogy a későbbi sa-
gák említenek egy Katla nevű, megkövezett 

boszorkányt és az ő Odd nevű fi át, 
akit felakasztottak.

Középkori harcos Középkori harcos 
maradványai egy tóbanmaradványai egy tóban

A 
törökor-

szági Kültepe lelőhe-
lyen a régészek egy trónuson ülő 
női istenszobrot találtak. A mintegy 
45 cm magas szobor feje ugyan letört, 
de szerencsére azt is megtalálták a ré-
gészek. A lelőhely érdekessége, hogy 
eddig csak női szobrok kerültek 

elő a lelőhelyről. Maga a lelet 
kb. 4200 éves.

Az

A s v e j a - t ó -
ban (Litvánia), mintegy 9 

méteres mélységben egy középkori 
katona maradványaira bukkantak a ré-

gészek. Az emberi csontok mellett előke-
rült egy kard, két kés és egy pár jó állapotban 

lévő csizma is. A fi atal férfi  halálának okát 
egyelőre nem tudták megállapítani. A 

leletek alapján a katona valamikor a 
16. század környékén huny-

hatott el.
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Bácsmegi Gábor

Rövid hírek a világból

a világból
Rövid hírek a világbólRövid hírek a világból

Arc a múltbólArc a múltból

Szobor a citrusligetbenSzobor a citrusligetben

El Paraiso le-
lőhelyen (Peru) még 

2016-ban a régészek feltártak egy 
női temetkezést, mely a településen feltárt 
templom közelében feküdt. A nő alkarjának 
csontjain olyan elváltozásokat találtak, amik 
a szövéssel lehetnek összefüggésben. Fogainak 
elemzése alapján étrendjében főképp tengeri 
eredetű táplálék, valamint jukka, kukorica és 
bab szerepelt. Nemrégiben sikerült elkészí-
teni a kb. 150 cm magas, 20–25 éves ko-

rábban elhunyt nő arcrekonst-
rukcióját is.

Mexikói far-
merek – miközben 

egy citrusligetben dolgoztak – egy 
érdekes szoborra bukkantak. A bonyo-

lult frizurájú női alakot 1450 és 1521 között 
faraghatták ki. A régészek szerint inkább egy 

helyi előkelőt ábrázolhat, mintsem egy is-
tennőt. Valószínűleg a szobor egy másik 

helyszínről kerülhetett a megtalálás 
helyére, talán a közeli El Tajin-

ból.

Kelta szoborKelta szobor
 Poprád Poprád

 környékéről környékéről

2020 
tavaszán és 

őszén Poprád közelében 
végeztek kutatást a régészek, melynek 

során több mint 800 lelet került elő az őskortól 
az újkorig. A legtöbb tárgy a La Tène időszakból 
(ez a kelta időszak Közép-Európában) került elő. Fő-
ként ékszereket, edénytöredékeket, üvegből készített 
karpereceket találtak a kutatás során. A legkiemelkedőbb 
lelet szintén ehhez az időszakhoz köthető. Ez egy 
bronzból készült, férfi t ábrázoló szobor, melyen jól 
felismerhető a nyakperec, és a szemeket aranyo-
zás hangsúlyozza. A különleges leletet várha-

tóan 2021-ben egy új kiállítás ré-
szeként tekinthetjük 

meg.
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A téridő vándorai

1515 szöveg: Felföldi Szabolcs
rajz: Fekete Brigitta

Kicsoda 
maga?

Egy 
TTBH.

TTBH?

Maga 
viccel. 

Time 
Traveling 

Bounty Hunter, 
azaz nagyjából 

„Időutazó 
fejvadász”.

Adam még mindig ott ült a székhez kötözve. Felemelte a fejét és az őt fogva tartó férfi  szemébe nézett.
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A téridő vándorai

A 
legkevésbé 

sem.

Egyetlen 
szavát sem 

értem.

Azért 
jöttem, hogy visszavigyem 
magát, mielőtt újabb és újabb alternatív időösvényeket indítana el. 
Már így is rengeteg probléma adódott abból, hogy maguk a múltba kerültek át. Sajnos 
minden múltbeli cselekedetünk, akár a legkisebbek is, későbbi emberi sorsok egész 
sorára van hatással. Még csak mondjuk, meg sem kell a múltban ölnünk Hitlert,
hogy gyökeres változások következzenek be a multiverzum valamelyik

időösvényén a jövőben.

Képzelje el talán úgy, hogy az Önök ugrásai hatalmas kövek egy nyugodt tó közepébe 
dobva. A sziklák által elindított hullámok idővel összeérnek, összeverődnek, eltérítik 
egymást és a parton pedig pusztító eredménnyel járnak.
Az én világom a parton áll, maga pedig az egyik szikla, amit mielőbb fel kell hozzak a 
tó mélyéről, s meg kell akadályozzam, hogy újabb hullámokat indítson el…     

Legyen 
most elég annyi: hogy a 

szabályozatlan időutazások révén 
visszakerült emberek sora miatt az én 
világom már gyökeresen eltér attól, 

ami akkor lehetett volna, ha nem 
következnek be ezek az 

időugrások. 

Folyt. köv.
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A téridő vándorai

A 
legkevésbé 

sem.

Egyetlen 
szavát sem 

értem.

Azért 
jöttem, hogy visszavigyem 
magát, mielőtt újabb és újabb alternatív időösvényeket indítana el. 
Már így is rengeteg probléma adódott abból, hogy maguk a múltba kerültek át. Sajnos 
minden múltbeli cselekedetünk, akár a legkisebbek is, későbbi emberi sorsok egész 
sorára van hatással. Még csak mondjuk, meg sem kell a múltban ölnünk Hitlert,
hogy gyökeres változások következzenek be a multiverzum valamelyik

időösvényén a jövőben.

Képzelje el talán úgy, hogy az Önök ugrásai hatalmas kövek egy nyugodt tó közepébe 
dobva. A sziklák által elindított hullámok idővel összeérnek, összeverődnek, eltérítik 
egymást és a parton pedig pusztító eredménnyel járnak.
Az én világom a parton áll, maga pedig az egyik szikla, amit mielőbb fel kell hozzak a 
tó mélyéről, s meg kell akadályozzam, hogy újabb hullámokat indítson el…     

Legyen 
most elég annyi: hogy a 

szabályozatlan időutazások révén 
visszakerült emberek sora miatt az én 
világom már gyökeresen eltér attól, 

ami akkor lehetett volna, ha nem 
következnek be ezek az 

időugrások. 

Folyt. köv.
EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin
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Indiana Jones és barátai

Zay Orsolya

A kávé 
és a törökök

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Recept

Jó kávézást!
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Játék

A három kép három híres ember nevét rejti, 
akikről a magazin cikkeiben olvashatsz. 
Vajon mi a foglalkozásuk?

A helyes megfejtését beküldők között három 
nyereményt sorsolunk ki. 

A megfejtést 2021. május 14-ig a
hatartalanreg@gmail.com e-mail-címre vagy 
postai úton a Móra Ferenc Múzeum címére 
(6720 Szeged, Roosevelt tér 1–3.) kérjük 
elküldeni.

Az előző játékunk nyertesei:  Borszuk Áron, Nedró Zsuzsanna, Szűcs Gábor.

Gratulálunk!

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

RENDELJE MEG EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINKAT:

ELFOGYOTT

Elő�zetve a magazin 990 Ft helyett csak 750 Ft-ba kerül, ami évente mindössze 3.000 Ft!
Az éves elő�zetés négy lapszámra vonatkozik, a be�zetés banki átutalással lehetséges.

Megrendeléskor, kérjük, tüntesse fel a nevét és a címét a közlemény rovatban vagy
küldje el a lenti e-mail-címre! (Cím hiányában nem áll módunkban elküldeni az újságot.)

Számlatulajdonos neve: Móra Ferenc Múzeum
Számlaszám: 12067008-01374152- 00100004
A közlemény rovatban, kérjük, tüntesse fel: Határtalan Régészet, valamint nevét és címét.

Címünk: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1−3.
E-mail: hatartalanreg@gmail.com
Telefonszám: +36-62-549-040

INKÁK, MAJÁK, AZTÉKOK

Manapság éles viták tárgyát képezik a nagy földrajzi felfedezések, így Kolom-
busz Kristóf tevékenysége is. A 15. század legvégén valóban két olyan régió 
(Európa és Amerika) találkozott egymással, amely területek korábban mit sem 
tudtak egymásról. S ez a találkozás valóban sok tekintetben végzetesnek 
bizonyult; legalábbis amerikai szemszögből. Helyi kultúrák sora omlott össze 
és tűnt el véglegesen a spanyol és portugál hódítások következtében. Ugyan-
akkor hamis az a kép is, amely szinte minden közép- és dél-amerikai kultúra 
bukásáért az európaiakat teszi felelőssé, hiszen például Kolombusz első 
partra szállásakor a híres maja városok többségét már rég visszafoglalta a 

dzsungel. Most már több mint fél évezred is eltelt Amerika felfedezése óta, mégis a legfontosabb 
mezoamerikai és dél-amerikai kultúrák körül rengeteg a titok és a felfedezésre váró rejtély. Noha mind 
a maják, mind az aztékok, mind pedig az inkák anyagi kultúrája oly rendkívüli gazdagságú, hogy akár 
önálló számok sorát is megtölthetnénk velük, 2021 nyári számunkban mégis arra törekszünk, hogy 
egy átfogó, a legújabb ásatási eredményeket is bemutató képet nyújtsunk olvasóink számára ezekről 
az egykor volt sokak számára máig ismeretlen népekről.

F I Z E S S E N  E L Ő  A  K Ö V E T K E Z Ő  L A P S Z Á M O K R A !

Érdeklődjön a hatartalanreg@gmail.com e-mail-címen.

www.hatartalanregeszet.hu

V. évfolyam 1. szám - 2021

ára: 990 Ft
elő�zetve 750 Ft

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN

24 Középkori 
világítótorony

Tiszaugi 
gepidákAgyagkatonák

A  ARCHEOALAND  A  BLOGOLÓ  A  INDIANA JONES ÉS BARÁTAI  A  KÉPREGÉNY  A

A ELDORÁDÓ NYOMÁBAN

A PREKOLUMBIÁN KULTÚRÁK

A A MAJÁK EMBERÁLDOZATAI

A AZTÉK TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK

kiado@martinopitz.hu                    www.martinopitz.hu        

Információ:

+36 30 321 1288

A Martin Opitz Kiadó 
újdonságai

TUDJA, HOGYAN 

SPÓROLHAT 

NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR!

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,
és 1000 Ft kedvezményt adunk lakossági vízdíjából!

Részletekért
kattintson
a bacsviz.hu-ra!
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VI. évfolyam 1. szám - 2021

ára: 990 Ft
elő�zetve: 750 Ft

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN

24
Tímárműhely 

a szegedi 
várban

Karmos 
paripák 

Márkavé-
delem a 

középkorban

A  ARCHEOKALAND  A  BLOGOLÓ  A  INDIANA JONES ÉS BARÁTAI  A  KÉPREGÉNY  A

A Török kori régészet

A Hol volt a mohácsi csata?

A Török fürdők Magyarországon

A No, de mit adtak nekünk a törökök?

A FÉLHOLD HOSSZÚ
ÁRNYÉKA
a törökök Magyarországon

MORAMUZEUM.HU

MORAMUZEUM

A magazin támogatója

9 772416 307004
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