
Kőzettani vizsgálatok 
a váci főtér ásatási területén* 

2005 novemberében vállaltam el a váci főtéri (Március 15 tér) ásatások során előkerült falmaradvá-
nyok építőköveinek kőzettani azonosítását, valamint statisztikai vizsgálatát (1. ábra). A terepbejárási és 
mintagyűjtési munkát a Váci Polgármesteri Hivatal építésze: Seregi Emőke segítsége tette lehetővé. 

2005 őszén érte el legnagyobb kiterjedését a középkori romok felkutatására indított régészeti feltá-
rás. Ekkor voltak a legjobban tanulmányozhatók az egykori épületek alapfalai úgy a Bécsi kapu, mind a 
Főtér közepének és déli részének környékén. A későbbi közműfektetési munkák során inkább csak ta-
lajszelvények vizsgálatára nyílott lehetőség, ekkor ugyanis jelentősebb épületmaradvány már nem ke-
rült elő. 

A főtéri épületmaradványok kőzetanyagának vizsgálatakor az első szempont az volt, hogy megpró-
báljuk betájolni azokat a forrásokat, ahonnan az épületekhez felhasznált kőzetanyag származik. Leg-
alább ilyen fontos volt annak a megállapítása is, hogy vajon a különböző épületegyüttesekben, vagy kü-
lönböző korú épületekben a kőzetanyag összetétele azonos-e, vagy esetleg sikerül valamiféle eltérést 
találni. 

Elöljáróban mindenképpen érdemes azt figyelembe venni, hogy az ásatások az egykori épületeknek 
mindössze az alapozását tárták fel, ami egykor a föld felszíne fölé emelkedett, annak csak töredékei ke-
rültek elő. A statisztikai vizsgálatokhoz a nagyobb, összefüggő falszakaszokat használtam fel, mert a 
megfelelő mennyiségű azonosítható kőzetpéldány csak ezek felületén volt fellehető. 

A Bécsi kapu 
Feltárása a tér ÉK-i végződésében az Althann Mihály utca torkolatához közel helyezkedik el I. A fel-

tárásban egy nagyjából 2 méteres falvastagságú négyszögletes építmény egy része volt azonosítható. 
ÉNy-i sarkán egy lépcsőzetes támpillér alapozásával, és az ÉK-i falszakasz közepén a középkori város-
fal csatlakozásával. A talajszint alatt rétegzetlen, barnássárga színű, aprószemcsés, laza homok találha-
tó a falmaradványok mellett. A falazóblokkok szabálytalan alakúak, szögletesek, különösebb megmun-
kálás nyoma nem látszik rajtuk. A falak kötőanyaga osztályozatlan, kvarcit (és alárendelten andezit) 
anyagú kaviccsal kevert mész. 

Főbb kőzettípusai (mennyiségi megoszlásu-
kat lásd az 1. ábrán): Homokkő. Szürkésfehér 
vagy világos sárgásbarna színű, kovás kötő-
anyagú kőzet. Általában apró és tinomszemü, de 
aprókavicsos (jól kerekített, fehér színű kvarcit-
kavicsok) változata is előfordul. Andezittufa. 
Sárgásszürke, lilásszürke vagy szürke színű 
amfibol-biotitandezittufa. A mikroszkópos vizs-
gálatok során labradoritos összetételű pla-
gioklászt, közönséges hornblendét, vörösesbar-
na színű biotitot és kevés, sajátalakú apatitot si-
került azonosítani. Andezit. Szürke, vagy lila 
színű, porfíros szövetű kőzetpéldányok. A több 
milliméteres méretet elérő porfíros elegyrészek, 
az oszlopos-tűs termetű amfibol és a foldpát 

mindig üde, bontatlan. Mészkő. Tömött, világosszürke színű, kissé sárgás, mikrites szövetű kőzet. 
Breccsásodott változata is előfordul. 

A középkori templom 
Nagyjából egységesnek tekinthető a középkori templom fal maradványainak ÉNy-i és DNy-i. D-i ré-

sze úgy építésmód, mint az építkezéshez felhasznált kőzetanyag tekintetében. Ahol azonban az újkori 

* Dabóczi Viktória Vác az Árpád-korban című, a Honismeret 2007. 1. számának 82. oldalán megjelent írásához 
kapcsolódva. (Szerk.) 
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templom építése közben az eredeti falakat elbontották, ott a régészeti feltárásban csak rövid, és megle-
hetősen vegyes összetételű falszakaszokkal találkozunk. A középkori templom DNy-i falának északi 
része szinte teljesen tufából épült: itt a falanyagban a homokkő aránya mindössze I -2%. a déli részen a 
helyzet változatosabb, ott a falak homokkőből és tufából készültek. Ez utóbbiak összetételét mutatja a 
2. ábra. A falak vastagsága az ÉNy-i oldalon körülbelül I méter, míg a többi falmaradvány nagyjából 
két méter vastag. A feltárás északnyugati sarkában még látható volt a falak belső és külső oldalát borító 
kváderköves falazás. A kváderkövek mérete általában 40x40 centiméter körüli érték, de rendszerint 
téglatest alakúak, és nagyobbik élük hosszúsága akár a 60-70 centimétert is elérte. A falak kötőanyaga 
tufával, és osztályozatlan kvarcitkaviccsal kevert mész. 

A fal anyagának főbb kőzettípusai (mennyisé-
gi megoszlásuk a 2. ábrán): Homokkő. Barnás-
sárga, világos sárgásszürke vagy szürke színű ko-
vás kötőanyagú kőzet. Általában jól osztályozott 
apró, illetve középszemcsés, de aprókavicsos 
változatai is előfordulhatnak. Tufa. Főleg hor-
zsakőlapillit és kevés andezit anyagú lapillit tar-
talmazó puha, faragható, kissé zöldes árnyalatú 
világosszürke kőzet. Noha küllemre riolit-, vagy 
dácittufára emlékeztet, a mikroszkópi vizsgála-
tok során kvarcot vagy káliföldpátot nem sikerült 
találni benne. A vizsgálatok során sajátalakú, 
erőteljesen zónás szerkezetű, labradoritos össze-
tételű plagioklászt, üde, olajzöld-zöldesbarna 
színű hornblendét és zöldes-, vagy vörösbarna 
színű biotitot (gyakori apatitzárványokkal) azo-

nosítottam. A tufa járulékos elegyrésze a mindig sajátalakú, víztiszta, hatszöges prizmák alakjában elő-
forduló apatit, és az igen ritka és apró cirkon. 

A főbb típusok mellet néhány amfibolandezit-, valamint sárgás szürkésfehér színű dolomit-, és 
mészkődarab alkotta a fal anyagát. 

A középkori templom délnyugati falának középső részén, a belső oldalon egy igencsak eltérő kőzet-
típusból álló lépcsősor kezdete volt látható. Ez a 70x40x25 cm-es. jól faragott kőzettömbőkből állt. és 
lilásszürke színével, valamint amfibolandezit-agglomerátum anyagával erősen eltért az egységesen zöl-
desszürke színű falazóblokkok küllemétől. 

A középkori templom kerítésfala 
A kerítésfal többször újjáépített, és minden valószínűség szerint az előző kerítés anyagának újbóli 

felhasználásával készült. Ennek megfelelően építőköveinek összetétele szakaszonként változik: van. 
ahol a fal anyagának jórészét a homokkő-tufa együttes adja (délen a kerítésfalhoz hozzáépített toldalék. 
3. ábra), van ahol túlnyomórészt andezitből készült (ez a leghosszabb szakasz, végig a DNy-i és az. 
ÉNy-i oldalon, 4. ábra), és van, ahol tégla és terméskő anyagú (egyes D-i és DK-i részek; ezek a legké-
sőbb épült szakaszok, feltehetően újkoriak, 5. ábra). A kerítésfal vastagsága egységesen körülbelül 80 
centiméter, a falba épített kőzetdarabok szögletesek, megmunkálás nyoma nem látszik rajtuk. Az egyes 
kőzetdarabok mérete 15-20 centiméterestől 30-40 centiméteresig változik. A jelentős mennyiségű tég-

A középkori t e m p l o m déli részének küzetanyaga 
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lát tartalmazó falszakaszok kötőanyaga apróka-
viccsal kevert mész (a kötőanyag mennyisége 
itt éppen elegendő a kőzetdarabok és a tégla 
összetartására), míg a többi szakaszon a kötő-
anyag mennyisége bőségesebb, és az aprókavi-
cson, illetve a mészen kívül még tufát is tartal-
maz. Felismerhetők benne ugyanis a tufa 
színeselegyrészei, az amfibol és a biotit, vala-
mint a nagyobb kőzetdarabok is. Kőzettípusai: 
Homokkő. Szürke, világos barnássárga, lilafol-
tos szürke színű, kovás kötőanyagú homokkő. 
Szemcsemérete a durvától a középszemcsésig 
változik, néha jól kerekített, fehér színű 

kvarcitkavicsokat tartalmaz, néha pedig aprókonglomerátum kifejlődésű. Általában tömött, dc porózus 
változata is előfordul. Tufa. Enyhén zöldes árnyalatú, világosszürke színű, könnyen faragható kőzet, 
amely mállott és gyakran horzsaköves szövetű lapilliket tartalmaz. Ritkasága miatt csak szabad szem-
mel volt azonosítható az a néhány sötétvörös, sajátalakú gránátszemcse, amely néha az andezitben is 
előfordul. Andezit. Szürke vagy lilásszürke-vörösesszürke színű, tömött, kemény amfibolandez.it. 
Mészkő. Szürkésfehér színű, mikrites szövetű kőzet, amelynek némely példányát 1 -3 milliméter vastag 
rózsaszín, tömött, kalcitos-limonitos anyagú erek harántolják. Dolomit. Világos szürkésfehér színű, tö-
mött mikrites szövetű kőzet. Lilás vagy vöröses színű foltok-erek tarkíthatják. 

Az ásatás keleti részén a középkori temp-
lom maradványainak helyére a XVIII-ik szá-
zad első felében épült templom alapfalai lát-
hatók. A falak építőanyaga legnagyobbrészt 
tégla, a középkori templomból mindössze az 
állékonyabb kőzetdarabok kerültek felhaszná-
lásra. A falak anyagát 80 százalék tégla alkot-
ja (darabszám tekintetében ez természetesen 
több, mivel egy-egy terméskődarab akár 6-10 
vagy még ennél is nagyobb mennyiségű téglát 
válthatott ki), a többi kőanyag a középkori 
templom falanyagából, párkányzatokból. stb. 
származik. Kőzettípusai megegyeznek a kö-

zépkori templom építéséhez használtakkal. A falakba beépített terméskőanyag fajtánkénti megoszlását 
a 6. ábra mutatja. 

Következtetések 
A Vác főtéri ásatások során feltárt középkori falak alapvetően két kőzettípusból: a kovás kötőanyagú 

homokkőből illetve horzsaköves és andezitlapillis andezittufából állnak. A kőfaragványok egy része tu-
fából (kváderkövek), más része homokkőből készült. Mivel a homokkő bizonyult állékonyabbnak. az 
oszlopok, lépcsők, párkányok, lábazati elemek készítéséhez kizárólag ezt az anyagot használták, leszá-
mítva azt a néhány andezitagglomerátumból faragott lépcsőfokot. Jelentősebb mennyiségű andezitet 
csak a templomkerítés építéséhez használtak fel. A mészkő és dolomit sosem jelenik meg nagyobb 
mennyiségben (faragott kőelemet például egyáltalán nem készítettek belőle), feltehető, hogy csak a 
mészégetés során megmaradt nagyobb kőzetdarabokat építették be a falakba. 

Az egyes építmények relatív korát illetően megállapíthatjuk, hogy a városfal és a középkori temp-
lom eredeti falainak építéséhez téglát egyáltalán nem használtak így minden egyéb, téglából és termés-
kőből vegyesen épült fal ennél már csak későbbi lehet. 

A kőzetanyag származása 
A 7. ábrán láthatjuk Vác környékének földtani felépítésében résztvevő legfontosabb kőzettani egy-

ségeket. 
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Kor Kőzettani egységek Hasznosítás 

Negyedidőszak Lösz, folyóvízi kavics, homok, 
lejtőtörmelék, stb. 

Lösz: téglagyártás 
Kavics, homok: habarcs és vakolat 

Középső-miocén Börzsönyi Formáció 
(Vulkáni képződmények) Andezitváltozatok és tufa: építőkő 

Alsó-miocén Budafoki Homok 

Felső-oligocén 

Becskei Formáció 
(Kismaros felé szenes rétegekkel) 

Felső-oligocén 
Törökbálinti Homok (Agyagosabb kifejlődéséből: 

tégla?) 

Alsó-oligocén 
Kiscelli Agyag Tégla és egyéb kerámia 

Alsó-oligocén 
Hárshegyi Homokkő Faragott építőkő 

Eocén 

Szépvölgyi Mészkő 
(Nummuliteszes mészkő) Mészégetés és építőkő 

Eocén 
Bauxit, bauxitos agyag, agyag 

(Kosdon kőszén) 

Felsőtriász 
Dachsteini Mészkő 

Fődolomit 

Mészégetés (és építőkő) 

7. ábra. Vác környékének főbb kőzettípusai 
Ebből 
Mészkövet és dolomitot a Naszály hegyen (Dachsteini Mészkő és Fődolomit. találhatunk (A fel-

ső-eocén korú Szépvölgyi Mészkő csak Kosd felé szállítható könnyen); 

Homokkövet szintén a Naszály hegyen (ez a Hárshegyi Homokkő, mert a többi törmelékes üledékes 
formációban előforduló homokkőpad részint nem kovás kötőanyagú, részint pedig állékonyságuk cse-
kély); 

Andezitet és andezittufát észak felé Verőcemaros illetve Katalinpuszta környékén (itt a gránáttartal-
mú biotit-amfibolandezittufa. valamint az amfibol-. és az amfibol-piroxénandezit fordul elő), valamint 
a Dunakanyarban találhatunk. Piroxénandezit telérek a várostól délkeletre a Csörögi dombokon találha-
tók. 

Kavicsot a város alatt folyó Duna partjáról szerezhettek be az építkezésekhez. 
A téglavetéshez szükséges anyag: lösz és/vagv agyag származási helyének megállapítása nem tarto-

zik a jelen tanulmány célkitűzései közé. 
Figyelembe véve a középkori szállítási lehetőségeket és a terep adottságait, a következő szállítási 

módok valószínűsíthetők (lásd: 8. ábra): 
Szekéren 
1. a Nógrádi országút: ugyanis ez a legrövidebb útvonal, amely a Naszály északi sarkából halad a 

város felé. Ezen hozhatták a homokkő, az égetett mész egészét és a tufaanyag, valamint az andezit egy 
részét. Mint az ásványtani vizsgálatokból kiderült az egyes tufaváltozatok, noha szín és lapillitartalom 
tekintetében mutatnak eltéréseket, mégis igen hasonló küllemű és összetételű elegyrészekből állnak, 
így feltételezhetően egy lelőhelyről/bányából (de legalábbis azonos rétegtani szintből) származhatnak. 

2. Csörög felől is érkezhetett kőzetanyag (esetleg a vár építéséhez?), de ennek tisztázására további 
vizsgálatok szükségesek. 

Hajón 
1. Gyakorlatilag az egész Dunakanyar rendelkezésre állt az egykori szállítók számára, mind a me-

derben található kövek, mind pedig az alkalmi kőbányák anyagának elszállítására. 
2. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az egykori római őrtornyok elbontásából származó kőzet-

anyag felhasználását sem. 
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9. ábra 
VAC és környékének térképe a középkori építményekhez felhasznált kőanyag 

lehetséges szállítási útvonalaival 
1 : 2 0 0 0 0 0 

További kérdések, vizsgálati javaslatok 

A fent vázol t megál lap í tások pontos í tására t e rmésze tesen szükség lenne egy á t fogó p r o g r a m r a , 
amely során lehe tővé válna a V á c kö rnyék i egykori b á n y á k azonosí tása, a be lő lük származó a n y a g ala-
pos vizsgála ta és összeve tése az á sa t á s anyagából gyű j tö t t mintákkal . (Ezek j e l e n l e g a M a g y a r Ál l ami 
Földtani Intézet Or szágos M ú z e u m á n a k g y ű j t e m é n y é b e n találhatók.) Jó lenne a váci vár , a 
Hegyes torony, és e g y é b é p ü l e t m a r a d v á n y o k anyagát is hason ló szempon tok a lap ján á tvizsgálni , é s per-
sze egy külön nagy m u n k a lenne a k ü l ö n b ö z ő ke rámia t ípusok (a tég lafa j ták tó l az e d é n y m a r a d v á n y o -
kig) ásványtani é s e g y é b anyagvizsgá la t i s zempon tok szerinti fe ldolgozása . 
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