
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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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
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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)
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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
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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)
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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)
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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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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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