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Az újabb hazai 
régészeti feltárásokról, III. 

Népvándorlás és középkor 
E rövid áttekintés nemcsak a te l jességre 

nem törekedhet, hanem azt a célt sem tűzheti 
maga elé, hogy minden korszak legjelen-
tősebb ásatásáról adjon néhány soros tájé-
koztatót. Ennek kettős oka van. Az egyik a 
magam érdeklődése, amely nyilvánvalóan 
még egy ilyen beszámolóban is természet-
szerűen érezteti hatását. A másik pedig az a 
körülmény, hogy éppen az elmúlt eszten-
dők feltárásai azok, amelyekről alig jelent 
meg valamiféle irott közlemény, kivéve a 
Régészeti Füzetek' néhány soros beszámoló-
ját, amelyet mindenki a saját megítélése 
szerint készít el. Elöljáróban nem mulasztha-
hatom el megemlíteni az ásatások koronként i 
és „müfajonként i" (temető- illetve település-
kutatás) megoszlásának néhány jellemző 
vonását. 

A római uralom alatt a magyar Alföldet főként a különböző törzsekhez tartozó iráni nyelvű 
szarmaták lakták. Településeik és temetőik rendkívül nagy számban fordulnak elő, kutatá-
suknak mégis alig egy-két régészünk szentelte idejét — szerencsére fiatal kollégáink közül 
többen az utóbbi években reménykeltő eredményekre jutottak. Az ezt követő germán korszak 
kutatása (ekkor az Alföldön főként a gepidák, a Dunántúlon a langobardok éltek) elsősorban 
Bóna István jelentős eredményei révén jutott előre.2 Az 568-tól kezdődő avar uralom, főként az 
avar temetők kutatása pedig talán aránytalanul sok kutatót vonzott és vonz. A magyar 
honfoglaláskor kutatásában főként a László Gyula által nevelt kutatónemzedék ért el szemlélet-
változtató eredményeket . 

A je^e t t korszakok temetöfeltárásaitól messze elmaradt e népek egykori településeinek 
feltárása. A népvándorláskor tekintetében ez a lemaradás az elmúlt években örvendetesen 
csökkenni kezdett. Végre elkezdődött az alföldi szarmaták falvainak tervszerű feltárása, újabb, 

' Régészeti Füzetek, I. sorozat, a Magyar Nemzeti Múzeum kiadványa, 1982-ben a 35. 
kötete látott napvilágot. E kiadvány évről évre közli az ásatásokról szóló rövid 
jelentéseket. Ezeknek rövidített és szelektált változata jelenik meg német nyelven az 
Archaeológiai Értesítő minden évi második számában. 
^összefoglalóan ld. Bóna István: A középkor hajnala. A gepidák és langobárdok a 
Kárpát-medencében. Bp. 1974. 
3Uö: VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Bp. 1973. 
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jól megfigyelt gepida lakóházak kerültek közlésre, az avar telepek kutatásában pedig 
valóban döntő változások történtek. A dunaújváros i korai avar falutelepülés feltárása és 
közzététele' után számos avar településen folyt és folyik nagyméretű feltárás.4 Kevésbé biztató 
a helyzet Árpád-kori és késő középkori falvaink kutatásában. Nemzeti történelmünk 
szempontjából rendkívül fontos lenne e települések feltárása, mégis egyetlen intézményünk 
végez csupán tervszerű középkori falukutatást (a Magyar Nemzeti Múzeum Középkori 
Osztálya). Nem vonzza ez a témakör különösebben a fiatalabb régésznemzedéket sem, hiszen 
egy-egy ilyen település feltárása egy évtizednél is jóval tovább tart, s nem kecsegtet oly 
látványos eredményekkel, mint a gazdag leletanyagot, pompás ötvöskincseket ígérő népván-
dorlás kori temetők. Szomorú, hogy ez a kincskereső szemlélet láthatóan szakterületünk 
vezetőit is bűvkörébe vonta, mert mással aligha magyarázható e kutatási program elhanyago-
lása és többnyire arcpirítóan gyenge anyagi támogatása. (Ugyanakkor talán nem fölösleges 
megjegyeznem, hogy a szomszédos szocialista országok régészeti kutatásában a nemzeti 
történelemhez kapcsolódó témák a miénkkel összehasonlíthatatlanul nagyobb részarányt 
képviselnek.) 

Az általános helyzetképhez fűzött néhány észrevétel után a következőkben igen rövidre 
fogva, korszakonként ismertetek néhány lényeges feltárást, s amennyiben ezekről írott 
tudósítás jelent meg, ezeket igyekszem megjelölni a lábjegyzetekben, hiszen az olvasó ott 
lényegesen több információt talál. 

/. Annak ellenére, hogy a szarmaták régészeti emlékanyagának kutatása jó néhány évtizedes 
múltra tekinthet vissza, s Párducz Mihály nagy müveiben összegezte e kutatások eredményeit , 
teljesen feltárt szarmata temetőt még nem elemezhettek a kutatók. E körülmény egyrészt az 
említett hiányossággal (a szakemberek viszonylag gyér érdeklődésével), másrészt pedig azzal 
a körülménnyel magyarázható, hogy e temetők igen nagy területen, a sírok is egymástól távol 
helyezkednek el, így feltárásuk tetemes időt és pénzt igényel. Ezért rendkívül jelentős, hogy 
Kőhegyi Mihály 1963 és 1975 között a Bács-Kiskun megyei Madarason teljesen feltárta 
a 666 sírós III—V. századi (tehát már a hun korba is belenyúló) késő szarmata temetőt. 
A gazdagabb temetkezések fölé halmot emeltek, a sírokat körárokkal övezték, s a temetkezési 
szokások sok más elemét f igyelhette meg az ásató, akinek a részletes tudományos feldolgozás 
során először lesz alkalma társadalomtörténeti szempontból elemezni teljes szarmata temetőt. ' 

A szarmata települések feltárása - mint láttuk — ma még csak a kezdeténél tart. Szarmata 
településrészletek általában más korú emlékek ásatása alkalmával kerülnek elő, amikor az 
ásatónak nem célja a település szerkezetének, kiterjedésének megállapítása. Igaz, ilyen 
esetekben is jelentős megfigyeléseket tehettek az ásatok. Nemrég például Kovalovszki Júlia 
közölt a Tiszalök melletti Basahalmon feltárt szarmata lakóházakat és sütésre, szárításra, 
füstölésre, aszalásra szolgáló külső kemencéket és árkokat. Ezek az első jól megfigyelt ilyen 
fajta szarmata objektumok, amelyek szakirodalmunkban napvilágot láttak.6 Az ásató joggal 
állapíthatta meg, hogy az általában kemencés, félig földbe mélyített szarmata lakóházak és 
a külső kemencék nem sokban különböznek az ugyanott feltárt Árpád-kori építményektől, 
továbbá e falutelepülések szerkezete is hasonló (az árkok itt is zömmel a telkeket választották 
el) ami nyilvánvalóan a két népesség gazdálkodásának hasonlóságára utal. 

Szegedtől nem messze, Sándorfalva Eperjes nevű határrészén, ahol a halastavak épültek, 
a mentőásatások során 9 db félig földbe ásott, sátor- vagy nyeregtetős késő szarmata lakóház 
került elő, valamint egy féltetös gazdasági épület. ' E lakóházakban nem találtunk kemence 
vagy tűzhely nyomára. Ebben a tekintetben a később említendő gepida házakhoz állnak közel. 
A tiszaföldvári téglagyár mellett Vaday Andrea hosszú évek óta folytatja egy nagyobb 
kiterjedésű szarmata falu ásatását a teljes feltárás igényével. Az egykori település szerkezeté-
nek számos — eddig máshonnan nem ismert — elemét sikerült már eddig tisztáznia (házak, 
telkek, műhelyek összefüggéseit). 

2. A hazánk területén élt germán népek temetőinek feltárása" igen jelentős eredményekkel 
járt. A kutatás soron következő, sürgető feladata e temetők tudományos közzététele. 

Az alföldi gepidák ma még kevéssé ismert korai, IV—V. századi temetői közül kiemelkedő 
jelentőségű az ártándi (Nesterházy Károly és M. Nepper Ibolya ásatása), s minden bizonnyal 

4 Áttekintésüket ld. Garam Éva: VIII — IX. századi településnyom Tiszafüred határában. 
Communicationes Archeologicae Hungáriáé 1981. 137 147. old. 
5Kőhegyi Mihály: Előzetes jelentés a Madaras-Halmok későszarmata hun kori teme-
tőjének ásatásáról. Archaeológiai Értesítő (a továbbiakban: Arch. Ért.) 1971. 210— 
215. old. 
bKovalovszki Júlia: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon. (Bronzkori, III—IV. és 
XI—XIII. század.) Bp. 1980. 17-28 . old. 
7Galánlha Mária, Vörös Gabriella és a szerző ásatása. 
"Vö. Bóna István: A longobárdok nyomában (Egy régész életrajzából.) Évezredek hét-
köznapjai. Szerk. Szombathy V Bp. 1973, 320 380. old. 
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Edény a tiszafüredi gepida temető egyik sír-
jából. 

A hajdúdorogi temető fordítva tájolt 125. 
sírja. A jobb leikarcsonton az el rozsdásodott 
balta. 

ezzel a népességgel hozható kapcsolatba a Tiszafüred Nagykenderföldek nevü határrészén 
feltárt néhány siros temetörészlet. (A szerző ásatása.) Ez utóbbi minden sirját kirabolták ugyan, 
néhány temetkezésben azonban a sírrablók nem végeztek ,,jó munkát" : az egyikben például 
arany halotti maszk töredékeit, granulált diszü függőt és lándzsacsúcsot leltünk. A temetőtől 
alig néhány méterre rábukkantunk egy későbbi, VI. századi gepida közösség nyugvóhelyére is, 
amelynek szintén minden sír ját kirabolták, de már módszeresebben: a régészeknek csak 
a számukra értéktelen edényeket (amelyek közül itt egy szép példányt be is mutatunk), az 
akkor már rozsdás fegyvereket és apróbb használati tárgyakat hagyták meg. 

Igen rosszul áll kutatásunk a germán települések feltárásának terén, bár éppen az utóbbi 
esztendők ásatásai jelentős gepida településrészleteket hoztak napvilágra. Félig földbeásott 
házaikat, amelyeknek tetőszerkezetét a szemközti falaknál 3—3, vagy 1 — 1 cölöp tartotta Bóna 
István és Vaday Andrea Tiszafüreden, Szabó János József Battonyán, Bálint Csanád pedig 
a Csongrád megyei Eperjesen tárta fel. ' Kemencék nem voltak ezekben a házakban, a téli 
meleget a for ró vízbe vetett izzó kövek szolgáltatták 

3. 568-ban a germánok helyét az ázsiai eredetű nomád avarok foglalták el a Kárpát-
medencében. Mintegy 230 éves uralmuk emlékét huszonötezernél is több feltárt s í r juk őrzi. 
E rendkívül jelentős emlékanyag évről évre igen sok újabb sírral gyarapszik, s azt hiszem, 
e korszak tekintetében jelenleg nem a leletanyag további felhalmozása, hanem a vitás, ma még 
távolról sem megoldott történeti kérdéseken való munkálkodás lenne szakembereink feladata. 

A korai avar korszak pompázatos fejedelmi s í r ja - sajnos, már feldúlt állapotban 1971. 
februárjában került elő, amelyet a sajtó híradásai széles körben ismertté tettek."1 Az ekkori 

''Szabó J. Józsel: Népvándorlás kori teleprészlet és Árpád-kori településnyomok 
Battonya határában. A Békés megyei Múzeumok Közleménye 1978, 61—65. old., Szabó 
J. Józsel Vörös István: Gepida lelőhelyek Battonya határában. Arch. Ért. 1979. 
218 - 230. old. Bálint Csanád: Kora középkori falunyomok a Csongrád megyei Eperjesen. 
Tiszatáj 1978. 2. szám, 41 47. old. Ld. továbbá Bóna István összegzését: Erdélyi gepidák 

Tisza menti gepidák. A Magyar Tud. Akadémia II. osztályának Közleményei 1978. 
123—170. old. 
10 Ld. H. Tóth Elvira: Előzetes beszámoló a kunbábonyi avar fejedelmi leletről. Cumania 
1972, 143 168. old. 
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avar fejedelmi központ — az északi Duna—Tisza közének — környéke azonban még alighanem 
számos gazdag nyugvóhelyet rej teget . Az elmúlt két esztendőben H. Tóth Elvira és Horváth 
Attila Kunpeszér határában tárt fel gazdag - bizonyára az egykori nemzetségi arisztokrácia 
tagjait, talán az avar fejedelem alvezéreit rejtő — temetkezéseket. 

1981-ben Csongrád megyében, a szegvári Oromdűlőben került elő egy igen gazdag korai 
avar temető, amelynek feltárását Lörinczy Gábor végzi. Az egykori közösség előkelőit gazdag 
felszereléssel, hátaslovaival és más háziállataival temették el. Egy másik gazdag, 787 sírt 
tartalmazó kora avar temetőt Rosner Gyula tárt fel Szekszárd mel le t t ." Az avar kor késői 
szakaszára keltezhető temetők közül kiemelkedő jelentőségű a Hódmezővásárhely melletti 
Székkutas határában levő temetkezőhely, amelynek feltárását 1965 óta végzi Nagy Katalin, 
valamint Tiszafüreden 1965 és 1972 között Garam Eva által feltárt, 1238 siros temető, melynek 
tudományos feldolgozása a közeljövőben várható. 

Mint már utaltam rá, igen jelentős lépésekkel haladt előre az avar kori települések kutatása, 
amelyek közül alighanem a szekszárdi (ez részben az előbbi temető népességének lakóhelye)12 

és az eddigi legnagyobb, kölkedi1 ' falutelepülés a legjelentősebb. 
Az avarság kutatásában elért igen jelentős régészeti eredmények ellenére is számos fontos 

történeti kérdés továbbra is megoldatlan marad. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy nem 
tisztázható az ún. késő avar „griff- indás" csoport származása, s természetesen, továbbra sem 
ítélhetünk biztosan az avarok nyelvéről. (Bár 1983-ban egy Szarvas környéki temetőben Juhász 
Irén olyan csont tütartót talált, amelyen nagyszámú rovásjel van. Ez azonban aligha oldja meg 
az avar nyelv rejtélyét.) Ügy vélem, az utóbbi évek kutatásai sem erősítették meg László Gyula 
professzor ún. „kettős honfoglalás" elméletét, amelynek értelmében a késői avarok magyar 
nyelvűek lettek volna, s tömegesen érték volna meg a magyar honfoglalást. Ezzel szemben 
a nagy avar temetők többsége nem folytatódik a IX. században, tehát az avarság számára — az 
írott forrásokkal egyezően — valóban katasztrofálisnak bizonyultak a 800. körüli f rank 
hadjáratok. 

4. Történeti szempontból mindenképpen külön figyelmet érdemelnek a IX. századi emlékek, 
mivel erről a korról meglehetősen hézagosak az ismereteink. Pedig e század néptörténeti 
viszonyai rendkívül fontosak a magyar nép története szempontjából is, hiszen a honfoglalók 
által itt talált népesség zöme későbben a magyarságba olvadt. 

Korábban kevés olyan jól keltezhető lelettel rendelkeztünk, amely segítségével el tudtuk 
volna különíteni e század emlékanyagát. Csupán Cs. Sós Agnes zalavári ásatásai voltak biztos 
híradással a Dunántúlra telepedett IX. századi szláv népességről. Újabban innen nem messze, 
Zalaszabaron Müller Róbert tár ja fel egy IX—X. századi fatemplom maradványait és körülötte 
elhelyezkedő keresztény temető sír jai t . Feltehető ehelyütt egy frank előkelő udvarháza is.14 

(Dunántúlt ekkor a frankok uralták.) Történeti szempontból is igen nagy jelentőségű az az 
ásatás, amelyet Zalakomár mellett a Lesvári-dűlöben Szőke Béla Miklós és Vándor László 
végez. Itt egy korai és késői időszakra keltezhető nagy avar temető feltárását végzik, ahol az 
avar sírokra részben rátelepül egy hamvasztásos szláv temető. Itt igazolódik az a már másutt is 
észlelt jelenség, hogy a hamvasztásos szláv és a csontvázas avar sírok egy temetőn belül nem 
egyidejüek, hanem a szlávok akkor kezdenek e helyekre temetkezni, amikor az avarok már 
felhagynak itt halottaik temetésével. (S nyilván elköltöztek az illető területről.) Azért fontos ez 
a megfigyelés, mert csehszlovák kollegáink (s nyomukban ma már szinte az egész nemzetközi 
kutatás) azt a feltevésüket hangoztat ják, hogy az avarok „elszlávosodottak" s beleolvadtak 
szláv szomszédaikba, minek következtében (s ez furcsa logikai bukfenc!) a szlávok „avar 
módra" kezdtek temetkezni. Így ök a felvidéki (szlovákiai) avar temetőkben mindenütt 
szlávokat sejtenek, s ezeket a temetőket nem is avarnak, hanem „avar-szlávnak", „szláv-
avarnak", vagy csak egyszerűen „ősszlávnak" nevezik. Vélekedésük (amelyet egyébként 
a felvidéki ásatások sem támasztanak alá) ily módon minden alapot nélkülöz. Az Alföldön, 
a Körösök vidékén Szőke Béla Miklós tárt fel és talált részben a IX. századra (vagy a IX. szá-
zadra is) keltezhető településeket (pl. Hunyán), legújabban pedig Bálint Csanád vezetésével az 
Akadémia Régészeti Intézetének munkaközössége ö r m é n y k ú t (Békés m.) határában végzi egy 
valószínűleg hasonló korú település feltárását. 

5. A honfoglaló magyarság emlékanyagának feltárása és tudományos vizsgalata éppen 
másfél évszázados múltra tekinthet vissza. Ennek ellenére, a feltárt sírok és leletek ezreinek 

"Rosner Gyula: A szekszárd—bogyiszlói úti avar temető ló- és lovastemetkezései. A 
szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum Évkönyve 1975—1976, 79—109. old. 
12 Uő.: Avar kerámiaközpont Szekszárd környékén. A szekszárdi BBA Múzeum 
Évkönyve 1977—1978, 97—108. old. 
13 Kiss Attila: A Kölked-feketekapui avar kori germán temető és telep. Folia 
Archaeologica 1979, 185—192. old. 
14 Müller Róbert: Karoling udvarház a Zala-völgyben. Élet és Tudomány 1982, 45. szám 
1431—1433. old. 
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birtokában is számos megoldatlan kérdés foglalkoztatja a korszak szakembereit . E kérdések 
megoldásának kulcsát azonban ma már itt sem elsősorban a leletanyag mennyiségének 
növelése adja a kezünkbe, hiszen újabban mégoly gazdag temetőkben is csak elvétve találunk 
eddig nem ismert tárgytipust, vagy diszitésformát. A kutatást csak a teljesen feltárt, jó 
megfigyelésekkel kísért temetők vihetik előbbre. 

Honfoglalóink előkelő rétegének sírjai az utóbbi években is szép számmal kerültek elő. 
Közülük is kiemelkedő a szabolcsi földvártól nem messze, Rakamaz határában 1974-ben 
előkerült és a földmunkák során jórészt megsemmisített gazdag temető.15 A temető legrango-
sabb sírjaiban nyugvó férfit aranyozott veretes szablyával (amely talán legközelebbi 
párhuzama a Bécsben őrzött és szintén magyar eredetű ún. Attila-kardnak), tarsolylemezzel, az 
Urál-vidéki rokonainkéhoz hasonló arany szemfedövel temettek el."' Két gazdag, tarsolyleme-
zes sír került elő a Kiskunságban: Kiskunfélegyházán17 és Izsákon.18 Aranyveretes szablyával 
helyezték örök nyugalomra a Tiszasüly melletti Éhhalom előkelő halottját .1 9 

1973 és 1976 között Algyő határában Kürti Béla egy rangos honfoglaló közösség temetőjét 
tárta fel, innen nem messze Sándorfalva Eperjes nevű határrészén pedig munkatársaimmal egy 
107 sírós X. századi temetőt bontot tunk ki. Több sírban figyeltünk meg jelképes lovaste-
metkezést (amikor csak a lószerszámot és nyerget tették a sírba), gazdagon díszített nöi 
ruházat aranyozott ezüst vereteit, az egyik sirból pedig egy kezdetleges formájú kereszt került 
elő, amely minden bizonnyal a legkorábbi keresztek közé tartozik honfoglalóink sír jaiban. 
(A sándorfalvi temető legkésőbbi sírjai sem érték meg a kereszténység korát). Nagy 
jelentőségű a Püspökladány határában M. Nepper Ibolya által feltárt nagy sirszámú, igen sok 
gazdag temetkezést tartalmazó temető. Az ásató legutóbb Sárrétudvariban kezdte meg egy 
hasonló jellegűnek látszó nyugvóhely vallatását. 

A X—XI. századi közrendűek temetőinek feltárásában az utóbbi esztendők valóban döntő 
változást hoztak. Korábban ugyanis e szerény leletanyagot szolgáltató temetők vizsgálatával 
alig foglalkoztak, amit a századforduló óta tartó téves tudományos értékelés is elősegített. Ügy 
vélték ugyanis, hogy csupán a gazdag mellékletü, és lovassirokban bővelkedő temetőket 
tarthatjuk a honfoglaló magyarok nyugvóhelyeinek, a nagy sírszámú, szegényes temetőkben 
pedig a honfoglalók (főként szláv) szolganépe alussza örök álmát. Egy Eszék melletti temető 
után ezt az emlékanyagot az ún. Bjelo-Brdo-i kultúrába sorolták, s a külföldi kutatók egy része 
máig szláv nyelvűnek véli e népességet. Ma azonban már aligha kételkedhetünk abban, hogy 
e temetőkben zömmel a X—XI. századi magyar köznép nyugszik. (Egyébként is elképzelhe-
tetlen, hogy bármely társadalomnak csak előkelő, gazdag tagjai lettek volna.) A honfoglalók 
gazdálkodásáról való ismereteink is ezt erősítik meg: a nomád állattartás már letűnő gazdálko-
dási mód volt ekkor, a magyarság zöme megtelepült földműveléssel és állattartással foglal-
kozott. Ezek a paraszti faluközösségek hagyták ránk a nagyszámú temetőket. 

Az elmondottak miatt rendkívül fontos e temetkezési helyek tel jes feltárása, hiszen csak 
ennek elemzésével nyerhetünk ú jabb adatokat honfoglalás kori és államalapítás korabeli 
köznépünk társadalmáról, gazdálkodásáról, és hitvilágáról. A teljes feltárás igényével indította 
Dienes István 1961-ben a Bihar megyei magyarhomorogi temető feltárását, ahol 1971-ig 
401 sirt tárt fel, s azóta az ásatás — sajnos szünetel. Itt jól megfigyelhető volt a temetkezé-
sek menete, az elhunytak egykori társadalmi rangja, s emellett a közösség hitvilágának számos 
elemére is fény derült.21 Teljes feltárásra került 1962 és 1967 között a Baranya megyei 
1137 siros majsi temető, amelynek nemrég teljes feldolgozása is megjelent.22 Remélhetően 
hamarosan befejeződik a tiszaluci köznépi temető feltárása is, Kovács László munkájaként . 
1977-től folytat juk a hajdüdorogi temető feltárását, amelyet 1938-ban műkedvelő ,,ásatok" már 
megbolygattak. '1 Az akkori gazdag sírok alapján az előkelő köznépréteg nyugvóhelyeként 

15 A jórészt széthordott pompás leletek , ,összegyűjtésének" krimibe kívánkozó 
részleteiről ld. Kiss Károly: Ebek harmincadján. Bp. 1982. 50—61. old. 
16 A sirmellékletek egy részének közlése: Dienes István: A honfoglaló magyarok és ősi 
hiedelmeik. Uráli népek. Szerk. Hajdú P. Bp. 1975. 15, 18—20, 23. kép. 
17 H. Tóth Elvira: Honfoglalás kori sir Kiskunfélegyházán. Arch. Ért. 1974. 112—126. old. 
'"Uö.: Az Izsák-balázspusztai honfoglalás kori lovassír. Cumania 1976, 141 —184. old. 
"Madaras László ásatása 
211 Fodor István: A Sándorfalva-eperjesi honfoglalás kori temető. Múzeumi kutatások 
Csongrád megyében (Szeged) 1981. 47 —50. old. 
21 Dienes István: Árpád fia Tarhos íjászainak nyomában. Élet és Tudomány 1969, 13. 
szám 610—615. old. 
22 Kiss Attila: Baranya megye X—XI. századi sirleletei. Bp. 1983. (Magyarország 
honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga, 1.) 
23 Ld. Fodor István: A hajdúdorogi botvég. Élet és Tudomány 1982, 37. szám, 1183— 
1184. old. 
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tartották számon ezt a lelőhelyet. Az elmúlt hét ásatási idényben azonban 279 szerény 
mellékletű köznépi sír került elő, s a föld még bizonyára rejt vagy 50—100 temetkezést. A 
sírokban lelt pénzek alapján a temető eléggé megbízhatóan keltezhető: a X. század utolsó 
harmadában nyithatták, s Szent László koráig, a XI. század végéig használhatták. A sorokba 
rendezett sírok némelyike arról tanúskodik, hogy a kereszténység felvétele után még hosszú 
évtizedekig éltek a pogány temetkezési szokások. Azokat a halottakat, akiknek visszajáró 
lelkétől az élők tartottak, megkötözve tették a sírba, a temető egyik leggazdagabb férfi 
halottját, egy baltás harcost fej jel ellenkező irányba, keletnek temették el. A pogány szertartás 
elemeit igen nagy számban figyelhettük meg a szintén köznépi 1973-ban és 1975-ben feltárt 
115 sírós (bár jó néhány sírt előzőleg a földmunkák során megsemmisítettek) tiszafüredi 
temetőben. Itt a közösség által á r tó lelkűnek tartott elhunytakat megkötözve, zsugorítva, 
a temetőtől mintegy 30 méter re északra temették el. A visszajáró lélek elleni védekezés 
emléke lehet, hogy az egyik váz szájában öklömnyi vasdarabot leltünk (néphitünkben a vasnak 
babonás erőt tulajdonítottak a rontó, ártó erők ellenében!), egy másikban pedig azt f igyeltük 
meg, hogy az eltemetett halott fe jére ráástak, s ezt a törzstől elválasztva mélyebbre ásták. 
(A kor emberének hite szerint a lélek a fejben fészkelt.) 

A honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának kutatásában egyébként remélhetően fontos 
előrelépést jelent az a Nemzeti Múzeum által irányított vállalkozás, amelynek célja a X—XI. 
századi temetők teljes közzététele. (Az első kötet —• Baranya megye anyaga — nemrég jelent 
meg, Kiss Attila imént említett munkája.) 

6. Szent László és Kálmán szigorú törvényei csak a templomok mellett engedélyezték 
a holtak eltemetését. E szigorú keresztény ritusú temetőkben már a gazdagok mellé sem tettek 
pogány hagyomány szerinti túlvilági útravalót. E nagy sírszámú temetők sajnos szinte sehol 
sem kerülnek teljesen feltárásra, s gyakran közlésre sem. Pedig a középkori falusi népesség 
története szempontjából ez igen fontos lenne. Az utóbbi évek szakirodalmából üdítő kivé-
telként emlí thet jük a dunaújvárosi templom körüli temető mintaszerű közzétételét.24 

A tatár járás után hazánkba költözött nomád kunok és jászok néhány évtizedig, királyaink 
minden igyekezete ellenére, megőrizték pogány hitüket, s halottaikat is az ősi szokások szerint 
temették. A régebben előkerült pogány kun temetkezések mellett (Csólyos, Felsőszentkirály, 
Kígyóspuszta, Bánkút) az 1960-as években Szolnok megyében két újabb sir került elő, 
Kunszentmártonban es Homokon . " A korábbiakhoz hasonlóan ezek is magányos, a nemzetségi 
arisztokrácia tagjainak sírjai voltak, a közrendűek nagy falusi temetőkbe temették halottaikat, 
mint amilyen a Karcag melletti Asszonyszállás és Orgonaszentmiklós temetője volt. Az utóbbi 
helyen Selmeczi László az egykor i kun település (szállás) egy részét is feltárta, ahöl a nomád 
lakóalkalmatosság, a jurta maradványai is előkerültek.2 6 Lászlófalván Palóczi Horváth András 
végzi évek óta az egykori kunok által lakott középkori falutelepülés feltárását.27 Itt azonban a 
nomád építési hagyományok már láthatóan feledésbe mentek. 

1980-ban valóságos régészeti szenzációként hatott a hír, hogy a Jászdózsa melletti 
Négyszállás nevű határrészen, hazánkban először, előkerült a középkori jászok templom körüli 
temetője.28 Azóta a szomszédságában levő település feltárása is megkezdődött. 

7. Árpád-kori és késő középkori falutelepüléseink feltárásának igencsak elhanyagolt voltát 
már említettem. A kisszámú tervszerűen folytatott ásatás ennek ellenére igen jelentősen 
gyarapította e településeinkről való ismereteinket.29 

A rPád-kori templom és temető Dunaújváros déli határában. Alba Regia 
19/8, 99—157. old. 
25Selmeczi László: Adatok és szempontok a kunok régészeti kutatásához Szolnok 
megyében. Szolnok megyei Múzeumi Évkönyv 1973, 105^-114. old. 
26 Uö.: A kunok letelepedésének emlékeiből. Élet és Tudomány 1980. 1. szám, 67—69. 
old.; Uö.: Nomád települési s truktúra a Nagykunságban. (Orgondaszentmiklós 14—16. 
sz. település ásatási eredményei.) Paraszti társadalom és műveltség a 12—20. században 
I. Faluk, Szolnok 1974, 47—58. old. 
27 Palóczi-Horváth András: A Lászlófalván 1969—74. évben végzett régészeti ásatások 
eredményei. Cumania 1976, 275—309. old. 
28 Selmeczi László: A négyszállási jász temető. Communicationes Arch. Hung. 1981, 
165—178. old. Uö.: Mit bizonyít a négyszállási jász temető? Élet és Tudomány 1982. 
1. szám, 6—8. old. 
29 Középkori faluásatásaink felsorolását ld. Michnai Attila: Középkori népi építészetünk 
régészeti emlékei. Folia Archaeologica 1981, 225—240. old. — Az eredményeket és 
tennivalókat legutóbb Benkö Elek vázolta fel: A középkori falu régészeti kutatása. 
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri E— Jakó Zs— Sipos G —Tonk 
S. Bukarest 1980. 5—19. old. 
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Amikor a felszabadulás után régészettudományunk először tűzte célul maga elé középkori 
falvaink módszeres kutatását, régészeink e falvak egész sorának teljes feltárására gondoltak. 
E célkitűzés azonban mindmáig jámbor óhaj maradt. Különösen a nagy ki ter jedésű Árpád-kori 
falvak esetében — reálisan felmérve lehetőségeinket — a belátható jövőben sem számolhatunk 
egyik ilyen korú településünk tel jes feltárásával. Mégis néhány régészünk kitartó, S Z Í V Ó S 
munkájának eredményeként e falvak egykori területének igen jelentős hányadát sikerült az 
elmúlt egy-másfél évtizedben feltárni. 

Különösen izgalmas eredményekkel jártak a legkorábbi, már a honfoglalás korban, tehát 
a X. században is fennálló falvak ásatásai. E feltárások igazolták, hogy honfoglalóink zöme már 
megtelepült földműves falvakban élt, s e településeken az akkor Kelet- és Közép-Európában 
általános félig földbe mélyített, kemencés házakat találjuk. (Ilyen X. századi ház került elő 
nemrég Tatabányán.30) E korai településeken azonban gyakran megfigyelhetők még a nomád 
építészeti hagyományok: a könnyűszerkezetű felszíni épületek, jur ták nyomai. Hasonló 
megfigyelésekben gazdag a Csongrád melletti felgyői faluásatás, ahol László Gyula nemcsak 
jurt-nyomokat, hanem fából készült boronafalú házak és egyéb felszínre épített lakóházak 
maradványait is megfigyelte.31 A Békés megyei Dobozon Kovalovszki Júlia egy főként felszíni 
épületek maradványaiból álló „nyári falut" és mellette félig földbe mélyített lakóházakból álló 
,,téli falut" tárt fel egymás mellett. Mindkettő a honfoglalás és korai Árpád-kor ra keltezhető.32 

Árpád-kori falvainknak ez a kettőssége nem csupán a legkorábbi településeken figyelhető meg, 
amint arra korábban már Méri István, a kiváló falukutató régész is figyelmeztetett. A mai 
csöszkunyhókhoz hasonlatos, földbe mélyített épületekben ugyanis főként csak a hideg 
évszakokban laktak, egyébként az élet a szellős felszíni épületekben, gyakran bizonyára 
a nemezsátrakban (jurtokban) folyt. (Sajnos, e felszíni építményeknek, csakúgy mint az 
oklevelekben gyakran emlegetett faházaknak, mivel azok nem mélyedtek a felszín alá, 
a földművelés legtöbb esetben minden nyomát eltüntette, így a régész csak kivételes 
szerencsés esetben figyelheti meg azokat.) 

Igen jelentős eredményekkel járt a Méri István által kezdeményezett Visegrád-várkerti kora-
Arpád-kori faluásatás, amelyet jelenleg Kovalovszki Júlia folytat. E település is már biztosan 
létezett a X. században, s itt nemcsak kökemencés házakat, hanem fémöntö műhelyt is találtak 
az ásatQk. Pilismarót határában, a szobi rév melletti Dunaparton a Bős-nagymarosi vízi erőmű 
építését megelőző leletmentés alkalmával szintén egy kora Árpád-kori településrészt tár tunk 
fel. A kökemencés földbeásott házak csoportokat alkotva helyezkedtek el, ami a mai „szeges", 
vagy „hadas" faluképre emlékeztet. Altalánosságban azt is megállapíthattuk, hogy a köke-
mencés házak gyakoriabbak a korai Árpád-korban, mint későbben, amikor a házbéli kemencék 
agyagból épülnek, vagy a ház falába váj t üregben alakí t ják ki azokat.33 (Az ilyen kökemencés 
korai lakóházak közül különös figyelmet érdemelnek a Poroszló környékén feltárt épületek.)34 

A tatár járáskor elpusztult falvaink feltárásai közül különös várakozással tekinthetünk 
a Hajdúböszörmény melletti téglagyárnál 1979-ben megkezdett ásatások elé, mivel nagy 
valószínűség szerint az Árpád-kori mohamedán böszörmények települését sej thet jük ezen 
a helyen. Már az eddigi munkálatok számos, gazdag leletanyaggal kísért lakóházat hoztak 
felszínre.35 A dunai vízi erőmű leletmentő ásatásainak keretében kezdődött meg az Esztergom 
melletti Szentkirály falu feltárása is, amely az Árpád-kortól a török hódoltság koráig 
fennállott.36 Itt a földbe mélyített Árpád-kori házakon kívül a XIV. századtol lalvainkban 
általánossá váló felszíni, több helyiséges késő középkori lakóházak is előkerültek. E település 
rövid említése már késő középkori faluásatásainkhoz vezet át bennünket. A török korban 
elpusztult falvaink feltárása a 20-as és 30-as években vette kezdetét Kecskemét környékén, 
s nagyobb szabású feltárások később is az Alföldön voltak (Nyársapáton és Túrkevén), sőt 
jelenleg is főként itt folynak ilyen jellegű munkálatok. (Az említett lászlófalvin és karcagin 
kívül jelentős volt a Csongrád-Bokros melletti egykori Gyója falu 1979-ben megkezdett, de 
a tervezett Tisza III. vízlépcső munkálatainak befagyasztása miatt kényszerűen félbemaradt 
ásatása.37) A Dunántúlon korábban csak a Nagyvázsony melletti Csepelyen folytak nagyobb 

30 Vékony Gábor: Honfoglaló őseink szállása. História 1980. 3. szám, 28—29. old. (Nem 
tudok viszont egyezni az ásatónak azzal a vélekedésével, hogy itt kabarok laktak volna.) 
31 László Gyula: Felgyő. Egy honfoglalás kori magyar falu ásatásáról. Tiszatáj 1978. 
2 szám, 33—40. old. 
32 Kovalovszki Júlia: Előzetes jelentés a dobozi Árpád-kori faluásatásról, 1962—1974. 
Arch. Ért. 1975. 204—223. old. 
33 Vő. Fodor István: Régészeti adalékok lakáskultúránk történetéhez. Népi Kultúra — 
Népi Társadalom, XIII. köt. Bp. 1983. 99—107. old. 
34 ld. Szabó János Győző: Árpád-kori falu és temetője Sarud határában. Egri Múzeum 
Évkönyve. 1975, 36—56. old. 
35M. Antalóczy Ildikó: A nyíri izmaeliták központja, Böszörmény falu régészeti leletei, 
I. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve 1980, 131—170. old. 
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méretű ásatások. Ezt a területi eltolódást íöként az indokolta, hogy az Alföldön igen sok ilyen, 
a török korban elpusztult faluhelyet ismerünk. így viszont a kutatás meglehetősen egyoldalúvá 
vált, csak az alföldi középkori népi építészet jellemző vonásait mérte föl, a dunántúlit nem, 
jóllehet senki nem vonta kétségbe, hogy a két terület építészete és településszerkezete közt 
már a középkorban is jelentős eltérésekkel számolhatunk. Ezért ta r t juk átütöen ú j eredmény-
nek a Sümeg melletti Sarvalyon 1969 és 1974 között feltárt XIV—XV. századi falutelepülés 
kutatását, amelynek eredményei — Holl Imre és Parádi Nándor jóvoltából — nálunk 
szokatlanul rövid idő alatt napvilágot is lá t tak. , s Az itt feltárt 17 ház először adja kezünkbe 
a teljes faluszerkezet képét, s a házak más típusúak, mint az alföldiek. Ott főként háromosztatú, 
tiszta szobás, patics- vagy sárfalú épületek a jellemzőek, míg itt a lakókonyhás (ún. füstös) 
házak vannak többségben, amelyeknek kőre alapozott boronafaluk volt. S még egy a jellemző 
különbségek közül: az itteni házak többségéhez köböl épült pince is tartozott. 

8. Középkori városaink kutatásában továbbra is Budát és Óbudát illeti meg a vezető szerep. 
Csak míg korábban, az 1940—1950-es években a budai vár helyreállításával kapcsolatban ott 
folyt a munka dandárja, addig az utóbbi években — az óbudai városrekonstrukcióval 
összhangban — az ásatások súlypont ja ide tevődött át. Igaz, valóságos régészeti „világszcnzá-
ció"-val mégiscsak a budai vár szolgált: 1974 februárjában előkerült a hazánkban páratlan 
gótikus szoborlelet, amely töredékes voltában is magasztos emléke a XIV—XV. századi 
Budának.'9 Az óbudai nagyméretű ásatások — ahol a régészek valóságos hősi küzdelmet 
folytatnak, hogy lehetőleg mindent megmentsenek a munkagépek elöl - egyre világosabban 
tárják elénk a középkori Öbuda városképét, amely már a honfoglalás után Árpád fejedelmi 
központja volt. {Ebből a szempontból f igyelemre méltó, hogy az elmúlt évben Óbudán egy 
gazdag honfoglalás kori sír került elő.) 

Az építkezések miatt évről évre szinte állandó régészeti leletmentések színhelye jelentős 
római és középkori városunk, Pécs is. Az utóbbi évek munkálatai közül különös figyelmet 
érdemel, hogy a Püspökvárban G. Sándor Máriának sikerült fellelnie az 1367-ben alapított első 
magyar egyetem épületének maradványait . Ettől nem messze pedig — megmunkáltságában 
talán a budaihoz hasonlítható — gótikus szoborlelet került elő, s számos más szép kőfaragvány 
is. Kárpáti Gábor pedig egy középkori majol ikagyár tó műhely nyomaira bukkant. 

Igen jelentős ú j eredményekkel gazdagodott első fővárosunk, Esztergom kutatása is, ahol az 
első palotát feltehetően még Géza fejedelem építtette. Az 1980 óta megélénkült kutatások 
a középkori palota számos új részletét hozták napvilágra. 

A leldebrői templom a leitárás idején. 

26 



Az utóbbi években igen élénk régészeti tevékenység folyt még Veszprémben,4" Sopronban, 
Kőszegen, Visegrádon, Székesfehérvárott , Győrben, ahol e városok középkori történetére 
vonatkozó fontos leletek és épületek kerültek elő. Azonban e gazdag eredmények még 
futólagos bemutatása is messze túlnőne e dolgozat keretein. 

9. Középkori egyházi épületeink közül bizvást joggal említhetjük első helyen a feldebrői 
templomnak a műemléki helyreállítást megelőző régészeti kutatását, amelyet Kovalovszki Júlia 
végzett. Ezt a hazánkban párhuzam nélkül álló, keleti, bizáncias ízlésű templomot a királyt is 
adó Aba nemzetség bir tokközpontjában emelték a XI. század közepén. (Egyes feltevések 
szerint ez volt Aba Sámuel temetkezési helye.) Altemplomát a XII . században páratlan 
szépségű freskókkal díszítették. A mostani ásatások az épület számos eddig nem ismert 
részletét hozták napvilágra (nagy darabon előkerült például a templom eredeti terazzo-
padlója), fel tárásra kerültek a templomot körülölelő temető sírjai, a temetőnél korábbi 
épületek, köztük egy műhely. Az idén elkészült műemléki helyreállítás már hasznosította 
ezeket a fontos megfigyeléseket. 

Pilisszentkereszten Gerevich László Közép-Európa legnagyobb középkori cisztercita 
apátságát tárta fel (alapítása: 1184), amely fontos egyházi és gazdasági központ volt. 
Templomában temették el II. Endre meggyilkolt feleségét, Meráni Gertrúdot. A kolostort 
francia mesterek építették, amely hazai gótikus építészetünk kimagasló emléke.41 Ugyancsak 
Gerevich László tárta fel a dömösi igen fontos kora Árpád-kori birtokközpontot, ahol 
altemplommal rendelkező bazilikát, s számos más épületet (többek között egy téglaégető 
kemencét), valamint az Árpád-kori település földbe mélyített lakóházait hozta felszínre. 

Hosszú évek óta folyik Ópusztaszeren az egykori Szer monostorának feltárása. (Id. a hátsó 
borítón) A korábban előkerült rendkívül impozáns, gazdag köfaragásokkal díszes templom 
ásatója, Trogmayer Ottó hét átépítést figyelt meg az épületen.42 A jelenleg vallatóra fogott 
kolostorszárny épületei alatt korábbi, földbe mélyített Árpád-kori lakóházak, árkok, gödrök 
kerültek elő. A Vályi Katalin vezette munkálatok még bizonyára több évig tartanak. 

Igen fontos eredményeket hozott a pásztói (bencés, majd cisztercita) monostor feltárása, 
amelynek nemrég feldolgozása is megjelent .4 ' Ugyanitt Valter Ilona szerencsés kézzel talált rá 
a középkori iskolamester házára is, benne a kamrában elrejtett háztartási felszereléssel. Bakay 
Kornél hosszú évek óta végzi a szintén rendkívül sok új eredményt hozó somogyvári bencés 
kolostor feltárását.44 

Esztergom-Alsószigeten Lovag Zsuzsa 1979 óta tá r ja fel a középkori apácakolostor romjait .4 5 

Munkájának eddigi legfontosabb eredménye egy kétszentélyü, nálunk eddig pontos párhuzam 
nélkül álló román kori templom előkerülése. Középkori apácakolostoraink kutatása egyébként 
ma még csak a kezdeteknél tart, s ez adja meg az esztergomi ásatások igazi jelentőségét. S itt 
kell még említést tennem arról a nagyméretű fontos feltárásáról, amellyel Bátmonostoron Biczó 
Piroska igyekszik megmenteni az enyészettől a középkori monostor épületeinek maradványait . 
(A helyi termelőszövetkezet ti. a templom alapfalai köveinek kitermelésére valóságos 
„kőbányát" nyitott.) 

Az ország különböző vidékein több tucat falusi templomot tártak fel régészeink, általában 
a falutelepüléssel együtt, vagy különböző leletmentések alkalmával. Ezek egyenkénti 

Horváth István: Esztergom-Szentkirály, középkori falu, temető. Dunai Régészeti 
Közlemények 1979, 85—86. old. 
37 Simon Katalin: A Csongrád-bokrosi vaseszközlelet. Múzeumi kutatások Csongrád 
megyében 1981. 61—63. old. 
18 Holl Imre- Parádi Nándor: Sarvaly középkori lakóházai; Sarvaly középkori pincéi és 
kemencéi. Arch. Ért. 1979, 33 —66. old. Uök.: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Bp., 
1982. 
19 Ld. Zolnay László—Szakái Ernő: A budavári gótikus szoborlelet. Bp., 1976. 
411 Vö. Balassa László—Kralovánszky Alán: Veszprém. Bp., 1983. 
41 Gerevich László: Pilis Abbey a Cultural Center. Acta Archaeologica Hung. 1977. 
155—198. old. 
42 Trogmayer Ottó—Zombori István: Szer monostorától Ópusztaszerig. Bp., 1980. 7—31. 
old. 
41 Valter Ilona: A pásztói monostor feltárása. Communicationes Arch. Hung. 1982, 
167—206. old. 
44 Ld. Bakay Kornél: Előzetes jelentés a somogyvári bencés apátság 1972—73. évi 
feltárásáról. Somogyi Múzeumi Közlemények 1973, 341 348. old.: (Jő.: Második jelentés 
a somogyvári bencés apátság feltárásáról (1974—75.). Somogyi Múzeumi Közlemények 
1975, 191—207. old. 
45 Lovag Zsuzsa: Előzetes jelentés az Esztergom-alsószigeti középkori apácakolostor 
feltárási munkáiról. Dunai Régészeti Közlemények 1979, 87 —90. old. 
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felsorolásáról s általában nagyszámú egyházi épületünk régészeti vizsgálatának részletesebb 
ismertetésétől azonban ehelyütt el kell tekintenünk." ' 

10. Várépítészetünk történetének vizsgálata nem csupán a „szakmabéliek" érdeklődésének 
áll régóta középpontjában, hanem közvéleményünk is megkülönböztetett figyelemmel kiséri, 
hiszen igen sok középkori várunk irta be nevét történelmünk dicső lapjaira. A kutatást 
azonban az elmúlt esztendőkben nem elsősorban a bősz török ostromokat kiállt, erős fallal és 
bástyákkal övezett váraink foglalkoztatták, hanem azok a földsánccal és árokkal körülvett 
erődítések, amelyek eredetéről régóta vita folyt szakmai berkekben. Gondolták őket 
őskoriaknak, szláv és magyar eredetüeknek, de végül pontos választ — írott kútfők hiányában 
— csak az ásó tudományától várhattunk. Az azonban régóta nem volt vitás, hogy e földvárak 
szoros összefüggésben állanak a magyar államszervezéssel, hiszen legkorábbi vármegyéink 
székhelyein majd mindenütt találunk iiyen földvárakat . Ráadásul az utóbbi időben a szomszé-
dos országokban (pl. Csehszlovákiában, Romániában, Lengyelországban és a Szovjetunióban) 
fontos történeti eredményekre jutottak a hasonló típusú és korú földvárak régészeti vallatásá-
val. Ezért az Akadémia Régészeti Bizottsága egyik kiemelt tudományos témaként jelölte meg 
földváraink régészeti kutatását. 

Az első nagyméretű feltárás a szabolcsi földvárban kezdődött. A Tokaj tól és Rakamaztól nem 
messze levő kisközség az államalapítást követően Szabolcs megye központja volt. A ma is 
impozáns méretű, háromszög alakú földvár (oldalai: 275,5—194 —322,5 m) sáncának magassága 
helyenként a 20 métert is meghaladja, építéséhez egykor hatalmas tömegű földet, mintegy 
326 ezer köbmétert kellett megmozgatni, ami kb 100 ember egy tel jes évi munkája. A múlt 
század végi első régészeti vizsgálódás arra az e redményre vezette az ásatókat, hogy a földvárat 
valamelyik őskori nép építette, majd a honfoglalás után a magyarok újból birtokba vették, 
s a sáncokat megmagasitották. A Német Péter vezette 1969—70-es sáncátvágás azonban 
szerencsés lelettel azt bizonyította, hogy a várnak nincsen őskori előzménye, azt valamikor 
a honfoglalás után a X. században építették, s a sánc megfejelésére az ezredfordulót követően 
kerülhetett sor. Györffy György pedig krónikáink vizsgálatából azt a következtetést szűrte le, 
hogy a helység nevét nem az első várispántól kapta, ahogyan ez korai királyi vármegyéink 
esetében gyakori (pl. Pozsony, Szolnok), hanem Árpád legidősebb férfirokonáról, Szabolcsról, 
aki követte öt a fejedelmi székben, s korábban e terület is birtokai közé tartozott. Lehet, hogy 
még ö kezdte a hatalmas földvár építését. Mindenesetre a földvár környéki, egykori nemzet-

4b Falusi templomaink építési hagyományairól ld. Marosi Ernő kitűnő munkáját: Magyar 
falusi templomok, Bp., 1975. 
4' Ld. Németh Péter: Előzetes jelentés a szabolcsi Árpád-kori megyeszékhely régészeti 
kutatásának első három évéről (1969—1971). Arch. Ért. 1973, 167—179. old.; L/ő.: 
A szabolcsi földvár kutatásának hét éve, Régészeti barangolások Magyarországon. 
Szerk. Szombathy V. Bp., 1978. 234—257. old. 
wGádor Judit —Nováki Gyula: Az abaújvár i földvár sánca. A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve 1980, 43—77. old 
49 Összefoglalóan Ld. Nováki Gyula: Várépítészetünk kezdetei. Várépítészetünk. Szerk. 
Gerő L. Bp., 1975, 45—61. old.; A magyarországi földvárak az őskortól a középkorig. 
Építés és Építészettudomány 1975. 334—339. old.; Tomka Péter: A soproni Vörös-sánc 
kutatása. Műemlékvédelem 1971 — 1972, 65—86. old.; Györífy György: István király és 
müve. Bp., 1977, 229—231. old.; Kovács Béla: A nemzetségfői és ispánsági székhelyek 
kutatásának problémái Északkelet-Magyarországon. A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei, 20. köt. 1982, 9—17. old. 
50 E nézetek bírálatát ld. Németh Péter: A korai magyar megyeszékhelyek régészeti 
kutatásának vitás kérdései. Arch. Ért. 1977 , 209— 215. old. 
51 Vö. Nováki Gyula—Sándoríi György—Miklós Zsuzsa: A Börzsöny-hegység őskori és 
középkori várai. Bp„ 1979. 
52 Gerelyes Ibolya: Előzetes jelentés a Békés-kastélyzugi török kori palánkvár 
ásatásáról, 1975—1978. Arch. Ért. 1980, 102—111. old. 
53 Gaál Attila: Jeni Palanka feltárul. Élet és Tudomány 1979, 34. szám, 627—630. old. 
54 Ld. Heckenast Gusztáv—Nováki Gyula —Vastagh Gábor—Zoltay Endre: A 
magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. Bp. 1968. 
55 Iparrégészet. Égetökemencék. Szerk. Gömöri J. Veszprém 1981. Ld. még: Gömöri 
János: A vassalak-lelőhelyek jelentősége az ásványi nyersanyagok kutatásában. 
Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, I. köt. Miskolc 1982. 
93—144. old. 
'" Szőke Mátyás: Harang öntőforma köpeny részének töredékei Visegrádról. Művészet 
I. Lajos király korában, 1342—1382. Katalógus. Bp., 1982, 317 -324. old. 

28 



ségföi központ létét a nem messze előkerült gazdag honfoglalás kori temetők is igazolják. 
(Mint az emiitett rakamazi, amely innen kb. 6 km-re van.) E nemzetségfői központ vált tehát 
későbben a királyi vármegye központjává is. Az ásatások tehát nem csupán a gerendaszerkeze-
tes sáncok pontos felépítését és korát tisztázták, hanem egyben a magyar államszerveződés 
történetére vonatkozó perdöntő adatokat is szolgáltattak. Az ásatások egyébként (1969 és 
1975 között) felszínre hozták a várnép és a környékbeli szolgáló falvak temetőit, települését, 
s beigazolódott, hogy az azóta pompásan helyreállított református templom kis, háromhajós 
román bazilikaként még a XI. században épült.4 ' 

E várkutatási program keretében több helyen kezdődött hasonló feltárás, tgy az abaújvári 
egykori vármegyeközpont váráról kiderült, hogy a XI. században épült (tehát a vármegyeszer-
vezés időszakában), s a XII . században megmagasították.1" A nemzetségfői és ispáni földvárak 
nagy jelentőségű feltárására került még sor Gyöngyöspatán, Mosonban, Győrött, Sopronban,4 ' ' 
jelenleg pedig Sályban folyik a földvárat és egykori környezetét átfogóan vizsgáló kutatás. 
A visegrádi Sibrik-dombon Soproni Sándor és Szőke Mátyás azt figyelhette meg, hogy az itteni 
megyeközpont a korábbi római katonai tábor még meglevő falainak felhasználásával épült. 
Mellette Szőke Mátyás a XI—XII. századi ispánsági templomot is feltárta, amelynek falait 
egykor pompás freskók díszítették. E kutatások sokrétű eredményei közül egyik legfonto-
sabbnak azt tar that juk, hogy ezek a magyar államszervezet kialakulásának páratlanul fontos 
emlékei. Alapjukat vesztették azok a szomszédos országokban felmerült tendenciózus ötletek, 
amelyek értelmében a mai határainkon kívül esö hasonló földvárak (Zemplén, Borsova, 
Doboka) még a magyar honfoglalás előtti szláv és ősromán uralmi központok lettek volna.50 

Későbbi középkori váraink kutatásának részletesebb ismertetése alól felment a nemrég 
megjelent, imént idézett Várépítészetünk c. kötet, ahol jól összefogott áttekintést kapunk 
a fontosabb újabb eredményekről . Ennek ellenére talán külön említést érdemel Árpád-kori kis 
földváraink megélénkült kutatása,5 ' s a XV. század elején épített ozorai várkastély nemrég 
elkezdődött sokat igérö feltárása (Feld István). Az utóbbi években kezdődött meg továbbá 
török kori palánkváraink feltárása, amelynek két szép eredményéről máris hírt adhatunk: 
Gerelyes Ibolya a békési török palánkban végzett k u t a t á s o k a t , G a á l Attila pedig a Szekszárd 
melletti egykori Üjpalánk teljes feltárását tűzte ki célul."3 E feltárások lényeges részletekkel 
egészítik ki az irott kútfők és az egykorú ábrázolások adatait, s a várnép életével is jobban 
megismertetnek bennünket. 

ÍJ. Végezetül néhány szóban megemlékezem arról a régészeti kutatási ágazatról, amelyet 
újdonsült névvel , ,iparrégészet"-nek nevezünk. Kezdeményezője az 1950—1960-as években 
Nováki Gyula volt, aki Észak- és Nyugat-Magyarországon módszeresen kutatta és tárta fel 
Árpád-kori vaskohászatunk földben megőrződött emlékeit, a kis méretű földbevájt vasolvasztó-
kemencéket. '4 Munkáját ú jabban ugyancsak nagy szorgalommal Gömöri János folyta t ja Sopron 
környékén. E korai vasolvasztó kemencék feltárása mellett igen nagy érdeme, hogy a régi 
edényégetés, mészégetés, fémöntés, és egyéb ipari emlékek fe l tárására irányuló kutatásokat is 
figyelemmel kiséri. 1980-ban a Sopronban ezekről az emlékekről tartott — ugyancsak általa 
szervezett — tanácskozás előadásai nemrég egy pompás kötetben láttak napvilágot.5 5 (Csupán 
a Szőke Mátyás által Visegrádon feltárt harangöntő műhely került másutt közlésre.56) 
A megélénkült iparrégészeti kutatások eddigi jelentős eredményeiken túl azzal kecsegtetnek, 
hogy a jövőben a mainál sokkal szerteágazóbb és biztosabb ismereteink lesznek a hazánk 
területén élt régi társadalmak kézműipari tevékenységéről. 

A mohácsi csata után Szule)mán szultán győztes serege, támadástól tartva, néhány napig 
a csatamezőn vesztegelt, majd megindult Buda felé azon az úton, amelyen néhány héttel előbb 
II. Lajos magyar király kicsiny seregét látták dél felé haladni. A török hadak út ja Tolna 
megyében mocsarakon keresztül vezetett, amelybe a lovak farig süllyedtek, majd szeptember 
7-én Dunaföldvárnál álltak meg. Itt járult a szultán elé a budai zsidók küldöttsége, amely 

'Berze Nagy Ilona nyug. iskolaigazgató kezdeményezésére 1973-ban a dunaföldvári 
tanács Dunaiöldvári krónika címmel helytörténeti antológia kiadását tervezte. A kiad-
vány nem jelent meg. Tanulmányunk a tervezett kiadvány számára készült. (D. S.) 

Fodor István 

Dunaföldvár lakosai a félhold 
árnyékában1 
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