
Rom hányi Beatrix:

A tatárjárás után elsorvadt ispánsági központok
kérdéséhez

Magyarországon a tatárjárás után nagyarányú városfejlődés indult meg. Az új 
városok egy része korábbi ispánsági központokból fejlődött ki, mint p l  Esztergom, 
Sopron vagy Pozsony, nagyobb részük azonban teljesen új, vagy korábban legfel- 
jebb csak városias jellegű, ún. praeurbánus település, mint pl. Buda. Ezzel szemben 
a korábbi központok elsorvadtak, és legjobb esetben is csak mezővárosi szintet 
értek el. Ezt a nagymértékű átrendeződést nem okozhatták kizárólag a tatárjárás 
pusztításai, annál is kevésbé, mivel egyes esetekben megkísérelték a korábbi ispáni 
központ várossá fejlesztését, ez azonban a különféle kiváltságok ellenére sem sike
rült. Az egyik legjobb példa erre a jelenségre Bars esete, melyről okleveles adata
ink is vannak.1

Felmerül tehát a kérdés, vajon milyen tényezők befolyásolták egy-egy telepü
lés felemelkedését, vagy éppen lehanyatlását.

Az ispánsági központok hanyatlásának okaként szinte önkéntelenül adódik a 
haditechnika fejlődése, s érról sző is esik majd a későbbiekben, de úgy vélem, 
hogy emellett más, közigazgatási és gazdasági okok is szerepet játszottak. A kér
dés megválaszolásához szükségesnek látszik mindenekelőtt a Szent István-kori 
megyeszervezet és várrendszer, valamint ezek XIII. század eleji helyzetének vizs
gálata, majd röviden szólni kell a külkereskedelem orientációjának megváltozá
sáról is.

Szent István uralkodásának egyik legfontosabb eredménye volt, hogy az ország 
területének döntő hányada királyi birtokká vált2. Az ezen birtokokon létrehozott 
vármegyerendszer természetesen a központosított királyi hatalmat szolgálta, 
ugyanakkor, ahol volt ilyen, tekintetbe vette a korábban kialakult birtokszerke
zetet. Ezzel együtt átvette a nemzetségfők várait is, melyek természetszerűen az 
adott birtok célszerű irányításához igazodtak, s nem illeszkedtek bele egy orszá
gos védelmi rendszerbe. Egyszersmind az újonnan alapított várak helyét is más 
szempontok szerint választották ki. Hunyadvár pl. a besenyőveszély miatt tele
pült a Maros egyik mellékfolyójának völgyébe, viszonylag távolabb a Sztrigy 
mentén futó főúttól is.3

A XIII. század első felében a sorozatos eladományozások következményeként 
felbomlik a királyi birtokszervezet és a várispánsági rendszer.4 Major Jenő sze
rint a királyi birtokkeretek között létrejött vásárhelyek körüli településcsoportok 
is széthullanak ennek eredményeképp, s helyettük új vásárhelyek indulnak meg a 
várossáfejlődés útján. Az 1230-as években a magyar városfejlődés fordulópont
hoz ért,5
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Ami a gazdasági okokat illeti, ezek, legalábbis részben, összefüggenek a tatár
járással. A nagy keleti, Kijev felé vezető kereskedelmi út a Vereckei-hágó után 
Munkácsnál kettéágazik. Dél felé Borsova-Szatmár-Doboka-Kolozsvár útvo
nalon halad, másik ága Ungvár és Zemplén után a Bodroggal párhuzamosan 
haladva éri el a Tiszát, melyet Szabolcstól alig három km-re lép át, majd a Tisza 
völgyében haladva, a folyót Rakamaznál ismét átlépve visz Tokajba.6 Ez az út a 
tatárjárás után elvesztette jelentőségét, a mongolok valósággal lezárták a keleti 
kereskedelmet. Ha ezek után megnézzük az út által érintett hét megyeszékhely 
további sorsát, kiderül, hogy a későbbiekben közülük egyedül Kolozsvár fejlő
dött várossá.

Ennél különösebbnek tűnik Győr, Moson és Sopron esete. Mindhárom szék
hely fontos stratégiai ponton épült: Moson és Sopron a két leghasználatosabb 
nyugati kereskedelmi út mellett feküdt, e két út pedig éppen Győrnél fut össze.7 
A X ni. század második felében mindháromnak más lett a sorsa: Sopron az 
egyik legjellegzetesebb „nyugati típusú” városunkká lett,-Győr megmaradt helyi 
jelentőségű megyeközpontnak és püspöki székhelynek. Moson pedig, bár a tatár
járás után megpróbálták újjáépíteni és kőfallal körülvenni, e falak még a század 
végét sem érték meg, és a város teljesen elveszítette jelentőségét,8 A két utóbbi 
helyébe Pozsony lépett, mely szerencsés adottságai folytán hamarosan a Sopro
néval vetekedő jelentőségű várossá vált.

A X-XII. században birtokközpontként épített földvárakat már a XI1-XIII. 
század fordulóján kezdik elhagyni korszerűtlenségük miatt, amit a tatárjárás 
1241-1242-ben teljesen nyilvánvalóvá is tett.9 Bebizonyosodott, hogy az elszórt, 
többségükben csak sáncból álló erődítések nem képesek ellenállni egy jól szer
vezett hadseregnek.10 Nováki Gyula, Sándorfi György és Miklós Zsuzsa vélemé
nye szerint a tatárjárás a magyar várépítészetben nem mennyiségi, inkább minő
ségi változást hozott. Felhívják a figyelmet, hogy a tatárjárással kapcsolatos ok
levelekben elsősorban a várak elégtelen elhelyezésén van' a hangsúly.11 Bár ezt 
elsősorban a korai feudális magánvárakra értik, megállapításuk érvényes az is- 
pánságí központok nagyrészére is. Jellemző adat, hogy az ország mintegy ötven 
ispáni vára közül csak tizenkettő tudott ellenállni a tatár ostromnak, a keleti 
országrészben az egy Abaúj kivételével egy sem /2 A tatárjárás után viszont las
san Abaújvár is hanyatlásnak indult, 1280 és 1323 között még több oklevelet 
adnak ki a várban, majd még egyszer említik 1330-ban, végül hosszú időre eltű
nik az oklevelekből.13

Bármilyen különösen is hangzik, az ispáni várak nemhogy nem egy-két év 
alatt, a tatárjárás idején, de nem is az azt megelőző ötven év alatt veszítették el 
jelentőségüket. Természetesen igen lassú folyamatról van szó, amely azonban 
már a XI. század végén kezdetét vette, amikor Szent László Somogyvárott ben
cés apátságot, Nagyváradon pedig székeskáptalant alapít.14 Ez utóbbi Bihar ha
nyatlását okozta, melyet azután a tatárdúlás tetőzött be. Érdekes Kólón esete, 
ahol úgy tűnik, szerepét viszonylag korán a közeli Zalavár földvára vette át.
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Az ispánsági várak és központok tatárjárás utáni sorsuk alapján négy csoport
ba sorolhatók:

1. teljesen elpusztultak. Ilyen pl. Borsova, amelyet 1264-ben már csak puszta
birtokként említenek.15
2. jelentőségüket teljesen elveszítve, faluként éltek tovább. Ide tartozik Bi
har,16 Baranyavár, melynek váijobbágyait és hadnagyát a XIV. század elejéig 
említik,17 szerepét pedig a püspöki székhely, Pécs veszi át, Hunyadvár, amely 
mikor a XIII. század második felében megjelenik az oklevelekben, már nem 
központja a megyének,18 és ilyen Hont is, amely talán az egyik legjellegzete
sebb példája ennek a jelenségnek: a XTV. század második felétől eltűnik az 
oklevelekből, bár a falu folyamatosan lakott volt.19
3. helyi jelentőségű megyei, illetve egyházi központként élnek tovább. Ide so
rolható pl. Csanádvár, Bars,21 vagy Csongrád,22 mely jelentőségét részben 
Szeged felemelkedésével veszítette el.
4. országos jelentőségű városokká váltak. Ide viszonylag kevés ispánt központ 
tartozik. Ilyenek Esztergom, Kolozsvár, Sopron és Pozsony.

A  következőkben még két megyeszékhelyről, Szabolcsról és Aradról szeretnék 
külön szólni. Abból a tényből ítélve, hogy Szabolcsot a XHI. század végén ma
gánkézben táláljuk, nagyrészt lakatlan várföldjét pedig IV. Béla már 1245-ben 
eladományozta, arra lehet következtetni, hogy a tatárjárás alatt teljesen elpusz
tult. Egykori nagyságát már csak két egyháza, a Szűz Mária és a Szt. Mihály 
templom mutatja. Ennek ellenére 1519-ben egy oklevél szerint a leleszi hiteles
hely kiküldöttje, miután az alispánt sehol sem találta, a királyi paranc&levelet 
Zabolch faluban, „azon vármegye helyén” adta át a megye négy szolgabírájá- 
nak.23 Tehát még 250 év múltán is ismert volt, hogy az akkor már teljesen jelen
téktelen település egykor a vármegye ispánjának székhelye volt.

Arad más szempontból érdekes. Ez a település ugyanis sohasem veszítette el 
teljesen jelentőségét, s Arad vármegyében az egész középkor folyamán megőriz
te központi szerepét. A tatárjárás mégsem múlt el felette nyomtalanul, a város 
ugyanis áthelyeződött. Az eredeti Arad a maitól mintegy hét km-re keletre, a 
mai Öthalom helyén feküdt24 Egyelőre nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy 
az áthelyeződés már a tatárjárás előtt, vagy csak azután indult-e meg. Az ered
mény mindenképpen a kereskedelmi utak áthelyeződésének és védelmi szem
pontoknak az együttes hatása.25

Ispánsági központjaink virágkoráról és hanyatlásáról többet csak régészeti fel
tárások nyomán tudhatunk meg. Sajnos, a mintegy ötven Árpád-kori ispáni vár 
közül a mai Magyarország területére eső húsznak is csak kis részében folyt 
rendszeres régészeti ásatás. Határainkon túl Biharban, Dobokán, Zemplénben26 
voltak feltárások. Magyarországon több éves ásatás Abaújvárban, Szabolcsban és 
Zalavárott volt, kisebb kutatások voltak Mosonban, Győrött,27 Borsodban még 
1926-ban,28 Honiban az 1970-es években,29 végül külön említem Somogyvárat, 
mivel Bakay Kornél feltárásai elsősorban a bencés apátságra irányultak. Mind
ezen ásatások nyomán ma már jól ismerjük a sáncok szerkezetét, helyenként si
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került megfogni a főesperesség vagy a plébánia templomát is (pl. Szabolcs). To
vábbra is tisztázatlan maradt azonban több kérdés. Ezek közül talán a legfonto
sabb a várak lakosságának a kérdése. Németh Péter hét éves szabolcsi ásatásai 
során a vár belterületén nem találta meg huzamosabb, folyamatos lakottság nyo
mát.31 Györffy György ezzel szemben okleveles adatokra hivatkozva azt állítja, 
hogy a sáncokon belül foglalt helyet az ispán palotáján és a raktárakon kívül az 
istálló és a börtön, valamint alkalmilag a vámép lakóházai is.32 A választ csak 
több ispánsági vár módszeres feltárása adhatja meg.

További problémaként merülhet fel esetleg, hogy ha a Györffy által említett 
épületek nem a váron belül helyezkedtek el, akkor vajon hol keresendők. Tisztá
zandó még a váralja település nagysága, szerkezete, az ispáni várhoz és a váralja 
településhez szervesen kapcsolódó települések rendszere és egymáshoz való vi
szonya, továbbá, hogy ezek tekinthetők-e együttesen preurbánus településnek.

Nem esett szó az ásatások kapcsán a vársossá lett ispánsági központokon kí
vül Visegrádról sem. Egyrészt azért, mert az ispánsági vár szerepét a település 
egy másik pontján felépült vár, az Alsó-Vár vette át, másrészt azért, mert ha 
rövid időre is, de a XTV. században mégis jelentős várossá lett.33

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a tatárjárás kétségkívül meggyorsította az 
ispánsági központok elsorvadását, de semmiképpen sem tekinthető kizárólagos 
oknak. Jól bizonyítja ezt azoknak a központoknak a sorsa, amelyek bár ellenáll
tak a tatár támadásnak, a XIII. század második felében hanyatlásnak indultak, 
mint Abaűjvár, vagy éppen újjáépülve a királyi privilégiumok ellenére sem fej
lődtek jelentős várossá, mint Moson. Korai megyeszékhelyeink legnagyobb része 
faluként élt tovább a középkorban, és él sokszor mind a mai napig (pl. Szabolcs, 
Hont). Némiképp kivételezett helyzetben voltak az egyházi, különösen a püspöki 
központok, mert ezek jóllehet elveszítették közigazgatási központi szerepüket, 
egyházi jelentőségük nem csökkent, sőt olykor nőtt. A  királyi vármegyerendszer 
felbomlása, a kereskedelmi utak áthelyeződése, a külkereskedelem súlypontjának 
nyugatra tolódása, valamint a haditechnika fejlődése és ezzel párhuzamosan az 
ispánsági, és egyáltalán a földvárak védelmi rendszerének elavulása együttesen 
vezetett a korai ispánsági központok nagy részének elsorvadásához.
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