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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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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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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-
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pipafejek kerülnek elő minden lelőhelyről. A 18–19. száza-
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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-
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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 
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A feltárásokból a legteljesebb adatokkal természete-
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mázatlan egyfülű főzőfazekak elterjedése biztosan nem 
köthető az Oszmán Birodalomhoz és annak lakóihoz, elő-
képeiket sokkal inkább nyugati irányban kell keresnünk.
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