
Elkerülhetetlen szót ejteni az egyik legszebb, ráadásul 
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azonosítására.                    C C C
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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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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, 
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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.
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edénymaradványok közül kiemelkedik az az ezüst női fá-
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