
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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halotti lepelbe takarva hozta magával a város kulcsait. A nagy hódító kegyes kedvében volt, 
és szívesen fogadta őket. 

A török Földvárt 1526-ban foglalta el. Az apátság területe és az egész falu török kincstári 
birtok lett. Használatra azok kapták, akik a háborúkban érdemeket szereztek. A török földesúr 
nem műveltette bir tokának minden részét, mert nem volt munkása. A határ legnagyobb része 
csak mint kaszáló és legelő hozott hasznot a töröknek. A keresztény magyar alattvalók 
megtartották az általuk művelt földeket, és adót fizettek róla. 

Földvárnak 1581-ben 145 házas és 51 házatlan (zsellér) lakója volt. A 145 kapu után fizettek 
7250 akcse füstpénzt. Termésük 600 kile (kb. 720 q) búza és 260 kile (kb. 312 q) kétszeres volt. 
Ez után fizettek 10 480 akcse adót. A törökök minden termést külön adóztattak meg. Földvár 
lakosai 4000 pint must után 16 000 akcse adót fizettek, lencse és borsó után 200, a lenmag után 
500 akcsét. A város lakóira kirótt legelödíj a disznók után 484, a bárányok után 1000 akcse 
volt. A mészárszék adója 422, az öt köves malomé 250, a gyümölcstized 415, a haltized 319, 
a hordóadó 500, a mátkaadó 350, a vásáradó a nagy vásár adójával együtt 12 600, a fa és 
a szénadó 6000, a nagytó haladója 300 akcse volt. A szökevények elkobzott vagyona, 
a hagyatéki adó és a kilenced összesen 5000 akcsét tett ki. Ráskai Gáspár elkobzott szőleje és 
rétje használatáért befolyt 2100 akcse, másfaj ta büntetésekből 4000 akcse. Ezek az összegek 
csak azokat a járandóságokat tüntetik fel, amelyeket a török tisztviselők a kincstárnak 
beszolgáltattak. 1581-ben a város 68 180 akcse jövedelmet haj tot t a török kincstárnak. 

Nem állanak a rendelkezésünkre olyan feljegyzések, amelyekből képet alkothatnánk 
magunknak arról, hogy Földvár lakosai valójában mennyit termeltek: de elképzelhetjük, hogy 
nagy nélkülözések árán tudták kifizetni ezeket a járandóságokat. Nemegyszer előfordult, hogy 
egyik-másik család t i tokban elköltözött oda, ahol emberségesebb bánásmódra számithatott. Az 
1581. évi létszám talán a legmagasabb volt a török idők alatt, és ez azért is érdekes számunkra, 
mert megmaradt a lakosok névjegyzéke. 

Valószínű, hogy a 145 név családokat, 51 pedig nőtleneket jelöl. Sok mindenre nem 
következtethetünk e nevekből, azonban feltűnőnek találjuk, hogy alig van közöttük homályos 
jelentésű szó — mindössze 15% —, legtöbbje a névadás gyakorlatát tükrözi. A nevek legfőbb 
csoport ja (34% ) a lakosok foglalkozására utal, a másik nagyobb csoport (22% ) származásuk 
helyére. Elég sok a személyi tulajdonságra (kis, nagy, szép, szőke, sánta stb.) utaló név (15% ) 
és olyan személynév, amit vezetéknévként használtak (14% ). Ezek nyilván az apa személy-
nevére és nem foglalkozására vagy származási helyére utalnak. Feltehető, hogy Földvár lako-
sainak a vezetékneve a török korban még nem állandósult, vagy nem használták a hagyomá-
nyos vezetékneveket. A lakosság vezetékneveiből arra is következtethetünk, hogy igen sok 
olyan iparos volt közöttük, akikre a törököknek szükségük volt. Ezek azonban mezőgazdaság-
gal is foglalkoztak, hogy megélhessenek. 

Némi bepillantást nyerhetünk Földvár török kori életéből Evlia Cselebi útleírásából, aki 
1663-ban jár a várban. Így ír róla: „Földvár (török nyelven J i r hisszari) Buda területén a pasa 
magánjövedelmü birtoka. Vára a folyó par t ján erős és szép vár: a Duna mentén ennél erősebb 
palánka nincsen. Körös-körül háromszoros tömésfala van, melyet két igen mély árok vesz 
körül. Két helyen van erős fakapuja. Az egyik a keleti irányba néző Kicsi kapu. Itt az árok 
fölött egy megtekintésre érdemes pavi lonja (londsa) van: itt üldögélnek a várszolgák és a Duna 
rakpart jai t nézegetik. A várbeli nép e kapun át viszi a Duna vizét. A másik kapuja nyugati 
irányban a külső városra nyíló Nagykapu. Arka fölött fahíd van. A vár négy szögletén erős 
tornyokban különféle ágyúk vannak. Benn a várban egy deszkazsindelyes ház és egy 
templomból átalakított dsámi van. Emellett áll egy négyszögletes, erősen megépített torony, 
honnan az összes síkságok háromnapi járóföld távolságra látszanak. Ennek az igen erős 
toronynak a csúcsán négy darab kitűnő ágyú van, és e toronyra építették Szulejmán kán 
dsámijának a minaretjél is deszkából. Itt őrzik a parancsnok és kétszáz várkatona értékes 
holmijait is." 

Evlia Cselebi idejében ilyen volt tehát a vár, körülötte húszezer lépés kerületi külváros volt, 
melyet tömésfal vett körűig „Kapui fölött erős toronybástyák voltak készenlétben álló 
ágyúkkal. Kettős szárnyú kapui egyikén bementek, a másikon ki. Középen főúttal bíró térség 
van. Kétszáz laposfedelű, alacsony háza van, továbbá kert jei és egészséges vizű kútjai. 
A dsámi előbb keresztény templom volt. Van egy mecset is, meg egy fogadó és ötven bolt. 
(A mesteremberek is boltokban dolgoztak.) A temetők a városkeritésen kívül vannak . . . Éven-
ként egyszer nagy vásárt tartanak, ahol 5—10 000 ember is összejön. I lyenkor a várban 
2—300 ideiglenesen épített boltot is készítenek." Mindez arra mutat, hogy Földvár a török 
időkben jelentős ipari és kereskedelmi központ volt. 

Mindezeket megerősíti Kyrimi Ibrahim is, aki a XVI—XVII. század fordulóján írott török 
nyelvű útikönyvében azt írja, hogy Paks mezővárostól északnyugatra, a Duna nyugati part ján 
van Földvár. Paks és Földvár közt a távolság félnapi útnál kevesebb. Földvár mögött van egy 
palánk (erődítmény) s ennek külső részében az utazók kényelmét szolgáló nyilvános szálloda 
és szőlőkert. 

A törökkori Földvárt nemcsak a törökök történetírója örökítette meg, hanem Ottendorll 
Henrik császári mérnök is. 1662 decemberének első napjaiban indult el Bécsből Belgrádba 
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Goess János, a császár volt dániai követe, tekintélyes diplomata népes és tekintélyes követség 
élén. Kíséretében volt Ottendorff is, aki pontos rajzokat és leírásokat készített az általuk 
megismert vidék nevezetesebb településeiről — főként katonai szempontból. Az útleírás 
a bécsi Heeres-archív térképosztályán található bőrkötésben, könyv alakú kézirat, mely-98 
lapra terjed 24 színes rajzzal, Ottendorff szövege nem oly színes, mint Evlia Cselebié, azonban 
precízen ra jzol ja meg a neves település főbb vonásait . íme: 

„Fedwar (nyilván Fődvdrnak hangzott, csak a német fül érzékelte így), melyet némelyek 
Feldwarnak is neveznek, nagy mezőváros, falu és palánk, közel a Dunához. A palánk (a) eléggé 
magas, dombos parton fekszik, melyet vagy a természet vagy az emberi erő tört át, hogy annál 
könnyebben lehessen a Dunához (b) jutni. (A török időkben épült palánkvárak nem kőfallal 
voltak körülvéve, hanem igen erős gerendavárak voltak.) Éppen szemben vele másik magas 
hegy van (A Kálvária-hegy), s ezen régi kastély (c) áll. (Többet nem tudunk róla.) A lábánál 
kétoldalt több kert és ház van. Ezeket a házakat nevezik (d) falunak mintegy megkülönbözteté-
sül a mezővárostól (e), mely a hegy oldalán épült. Ezen a hegyen fekszik a palánk. Szép nagy 
vendégfogadó (f) és sok más ház van itt, de legtöbbjük nem nagyon különbözik a paraszthá-
zaktól. A palánk lakói mind törökök, a várost és a falut pedig törökök, rácok, cigányok és 
keresztények lakják. Utóbbiak egy része katolikus, másik része kálvinista, de mindegyiknek 
van papja is. Mivel itt a kóborló ha jdúk részéről sok támadásban van részük, az egész város, 
falu és palánk magas kerítéssel és mély szárazárokkal van körülvéve." 

Ottendorff leírása azt mütatja, hogy a török időkben Földvár központi jellegű mezőváros 
volt. A település jelentőségét fokozta, hogy dunai átkelőhely volt: a Szeged—Fehérvár közti út 
itt keresztezte a Buda—Eszék közti országutat. A rév hajdani helyét illetően a vélemények 
eltérőek, azonban bizonyos, hogy Földvár a török időkben jelentős előnyöket élvezett az 
átmenő forgalom következtében. 

Ottendorff rajza és leírása igazolja, hogy a település történelmi kialakulása során először 
a Dunával párhuzamos löszmagaslatok nyugati lejtőin terjeszkedett , csak középütt nyúlt ki 
a mélyebb területekre. A monostor a XIII—XIV. század folyamán kisebbszerü eröd, gazdag és 
jelentős művelődési központ volt, melynek természeti adottságait a törökök is kihasználták. 

A török időkben intenzív katolikus hitéletről nem tudunk. Dunaföldváron megerősödött 
a protestantizmus, mint „magyar vallás" az itt senyvedők vigasztalására. 1576. augusztus 16-án 
Herczegszölősön zsinatot tartottak Veresmarti Illés elnöklete alatt Tolna és Baranya megye 
református papjai. A tolnai senioratusban, ahogyan a protestánsok nagyobb szervezeti 
egységét neveztek, 40 pap tartozott, köztük volt Erdödi Ambrus földvári (Ambrosius Erdödi 
pastor Földváriensis) és Zombori Antal paksi pap is. 

A fennmaradt egyháztörténeti forrásokból megállapítható, hogy 1626—1628 körül 
Jakablalvai Máté, 1630—1632 körül Decsi Kristóf, 1652 körül Szennai Balázs volt a dunaföldvá-
riak lelkipásztora. 1652-ben Pathai Sámuel Dunaföldvárott tartotta a partialis synodust, a török 
által megszállva tartott részek egyházainak tanácskozását. Ez is azt mutatja, hogy Dunaföldvár 
oppidum(mezőváros)-jellege a török időkben megerősödött. A visszafoglalás után a katolikus 
egyház igyekezett elvesztett pozícióit visszaszerezni. 

Néhány érdekességet sikerült megtudnunk Földvár török kori életéről. 1559-ben, a hódoltság 
kezdetén, a városnak 103 háza volt. Az elnéptelenedés mértékére következtethetünk abból, 
hogy 1627-ben csak 30 ház után fizettek fejadót — ebből 15 magyar és 15 iflák, vagyis rác 
nemzetiségű lakos volt. 1633-ra 3 rác elment, vagyis még kevesebb lakos maradt. 1562-ben 
a budai livában levő kikötőváros jövedelme a kincstárnak 114 853 akcsét hozott. 1542-ben 
a tolnai, paksi és földvári réveket együttesen 50 000 akcséért bérel te Mohamed bin Kászim, 
akiért Iszmail bin Abdullah belgrádi kereskedő vállalt kezességet. 1560-ban a földvári 
kikötőbeli marhavám 105 045' akcse volt. 1562-ben Szabó Albert solti lakos egymaga 74 szar-
vasmarhát szállított el a földvári kikötőből. 1632-ben Madocsa ziamat (20 000 akcsét meghaladó 
jövedelmet biztosító birtok) 24 000 akcse jövedelemmel Földvárhoz tartozott, és a bérlet egy 
Ahmed nevezetű birtokos kezén volt. 1549-ben a földvári halastó jövedelme a kincstár részére 
956 akcse volt . A bérlők — Mahmud bin Ibrahim és Kónya Bálint — ezenfelül 3500 akcse 
haszonbért fizettek. A török pénz leginkább használatos egysége az akcse volt: vásár lóereje 
azonban elég ingadozó volt. 1580 körül egy aranytal lér értéke 50 akcse volt, 1630 körül pedig 
200 akcse. A török pénz értéke állandóan romlott, ezért találunk az időben egymástól távol eső 
adatok közt sokszor érthetetlen különbségeket. 

1568-ban Földvár parkban (palánkvár) helyőrsége 46 lovas katona és 24 martalosz (főként 
rác nemzetiségű várörkatona) volt. Egy lovas napi zsoldja 7,5, egy martalosz napi zsoldja 
4,3 akcse volt. A zsold változékonyságát mutatja, hogy 

zsoldot kapott . 
A földvári párkányban állomásozó müsztahlizok (gyalogos janicsárok), topcsik (tüzérek), 

ululedzsik (lovasok) és azábok (nem török nőtelen zsoldosok) létszáma 1628-ban 106 volt. 

1 lovas 1/2 évi zsoldja 
1 martalosz 1/2 évre 

1568-ban 
1371 
743 

1599-ben 
3051 akcse 
1780 akcse 
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Egynapi zsoldjuk összesen 1103 akcsét tett ki. Ha ezt az összeget az 1568. évi zsoldhoz 
viszonyítjuk, igen alacsonynak találjuk. Ütiköltség cimén a tisztek viszonylag magas 
összegeket vettek fel: 1601-ben Husszein aga földvári lovas kahardslikja (útiköltsége) 20 gurus 
(arany), ami 1300 akcsénak felelt meg. 1601-ben Durák aga, a földvári azabok parancsnoka 
1970 akcsét kapott, viszont egy Mohamed nevű lovas katona 120 akcsét. 

A körülményekhez képest Földvár elenyésző pusztításokkal került török kézre, azonban 
mivel a fő utánpótlási vonalba esett, a magyarok is rendszeresen pusztították, nem nézve, ki 
török, ki magyar. A háborúskodások során mind a magyar, mind pedig a császári csapatok 
többet pusztították, mint a törökök. Földvárt véglegesen a felszabadítás döntötte romba. 

1602-ben Nádasdy és Thurzó kapitány elindult seregével Földvárnak a Duna jobb par t ján, 
egy másik sereg pedig a Dunán ereszkedett lefelé. Mivel mintegy 5000-en voltak, a török őrség 
idejében elmenekült . Egy darabig a magyarok kezén volt Földvár, azonban 1628-ban megint 
török örséget találunk benne. 

Földvár is 1686-ban szabadult fel véglegesen a török uralom alól, mint Buda. Az egykor i 
krónikás szerint „francia volentirek és nagy urak mintegy háromszázan voltanak, kik igen 
vitéz módra viselték magukat. Közülük egy nagy úr lövés által meghalt. Gróf Czobor Adám, 
gról Bottyán Adám is a maga vitézeivel jelen volt Földvár megvételénél. Monastelly a rácok 
generálisa is főtisztjeivel, Budai Lázárral és Komáromi Pál deákkal ott volt a harcon. Az isten 
megsegítette a keresztényeket, mert a török ágyúit, mozsarait, drága sátorait mind ott 
vesztette." 

A nagy harc után Földvár helyén csak romok voltak. Danielik í r ja: „Buda visszafoglalása 
után Scharfenberg Pécs alá sietvén győztes seregével két napig tanyázott Földváron, hol 
mindent talált ugyan, csak embert nem." A törökök a lakosokat részint fogságba hurcolták, 
részint putrikban (földbe vájt üregekben) rejtőzködtek, részint a dunai szigetek ligeteiben 
húzták meg magukat . A település a XVIII. század elején gyorsan újjáéledt. Az épületek 
ugyanis nem pusztultak el teljesen, a régi falakra ú jak épültek. Az új jáépí tés a hagyományos 
települési rendet követve, hamarosan befejeződött. 1703-ban Földvár mezővárosi rangot kapott 
és évi három vásár tartására engedélyt. A város ú j életre kel. Üj emberek és régiek szerencsés 
vegyületeként pezsgő kereskedelem támadt. Űjra híresek lettek a földvári vásárok. A török 
kereskedők Magyarországból való kiveretésük után is szorgalmasan eljártak áruikkal 
a magyar vásárokra. 

Dr. Dömötör Sándor 

A két vár foglya 
A történelem folyamán Pozsony, az egykori koronázóváros nyüzsgő utcáival, régi főúri 

palotáival és a Szt. Mártonról elnevezett remek székesegyházával számos esemény színhelye 
volt. A dóm főoltára előtt sok nagy és keserves alkotmányos ünnep zajlott le orgonazúgás és 
a kórusok szárnyaló hangjai közepette. A komoly és sorsdöntő, az egész nemzetet ér intő 
események mellett azonban 1611. március 6-án szerencsétlen emberi sorsok bohózatba illő 
záróakkordjai játszódtak le a dóm sötét, gótikus falai között. 

Régi, megsárgult fóliánsokról, családi levelezésekből, okmányokból, levéltárban gondosan 
számon tartott és őrzött iratokból idézzük a múltat, és sorra megelevenednek történetünk 
színhelyei és azok érdekes szereplői. 

Először északon, az erdőbori tot ta hegyek között épült sasfészek bontakozik ki az elmúlt 
századok ködéből. A régen lakott, de már hosszú ideje romokban heverő Szklabinya vára. Ez 
az erősség nagyon régi, a hagyományok szerint még az Árpádok kora előtt épült. Arról 
azonban biztos adatok vannak, hogy Mátyás és János király a borral teli kupák gyakori 
ürítgetése mellett kitűnően mulatott ódon falai között egy-egy jól sikerült vadászat után. 

Szklabinya várát és az ahhoz tartozó kisselmeci uradalmat 1561-ben adományozta 
I. Ferdinánd király a Révayaknak. Történetünk idején Révay Ferenc volt a vár ura, aki ide, 
ebbe a barátságtalan sasfészekbe hozta ifjú feleségét, a még alig 17 éves szépséges Forgách 
Zsuzsannát. 

Szklabinya várának fiatal ú rnő je búskomoran töltötte napjait. Nem is csoda, mert maga 
a környezet nem volt valami vonzó. A régi várak a XVI. században nélkülözték a kényelmet. 
A lakószobák kicsik, alacsonyak voltak. A nagy lovagteremben háború idején katonaságot 
szállásoltak el, béke idején igen gyakran gabonát tároltak. Csak a regényírók fantáziája 
szépítette és tette romantikussá ezeket a komor várakat . 
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