
  30  

TERMÉS

Épület alá helyezett mágikus célú
edények az Árpád-kori Magyarországon

A magyarság Árpád-kori népszokásai ma már csak bizonyos korlátok között1 rekonstruál-
hatók régészeti leletek és néprajzi analógiák alapján. Az alábbiakban egy – főként lakóház-
hoz kapcsolódó hiedelemvilág kérdésköréhez tartozó – jellegzetes lelettípusról és a hozzá 
kapcsolódó kérdésekről kívánok egy rövid áttekintést adni. Ezek az épületek alapja, vagy 
padlója alá ásott edények és tartalmuk, amelyeket a régészeti szakirodalom túlnyomórészt 
építési áldozatokként azonosított.

Az említett leletek jelentőségét két oldalról lehet megközelíteni. Egyfelől az edények ti-
pológiai jegyei lehetővé tehetik a hozzájuk kapcsolódó épület építési idejének pontosabb 
meghatározását, amelyre az írásos források ismeretében is sokszor csak következtetni le-
het. Erre példa a haraszti templom (Herencsény, Nógrád megye), melynek újjáépítési idejét 
az ásató régész az építési áldozatokként azonosított edények tipológiája alapján állapított 
meg.2 Másfelől az edények elhelyezésének célja több érdekes kérdést vet fel a korabeli népi 
hiedelmekről. Utóbbiakkal kapcsolatban említést érdemel Szabó Kálmán régész felfogása, 
mely szerint a régészet „megkövesedett néprajz”, míg a néprajz „élő régészet”. E két tudo-
mány együttes alkalmazásával az Árpád-kori köznép hétköznapi életének és hitének új 
részleteire deríthető fény.3

ÉPÜLET ALÁ HELYEZETT MÁGIKUS CÉLÚ EDÉNYEK AZ ÁRPÁD-KORBÓL

Megyék szerint csoportosítva a következő lelőhelyekről ismerünk – pontosabban a kö-
vetkező lelőhelyekről kerültek publikálásra – mágikus céllal elásott Árpád-kori edények.

Bács-Kiskun megyében a solti Tételhegy Árpád-kori településének egykori templomá-
ban, az oltáralapozásba mélyített kisméretű gödörben egy edényt és abban ételmellékletet 
találtak. A leletet a feltáró Szentpéteri József építési áldozatként azonosította, amely véle-
ménye szerint arra utalhat, hogy az Árpád-korban a Solt-széki kunokhoz kötődhetett a 
település.4

Budapesten az egykori Szent Péter mártírról elnevezett plébániatemplom (a csalogány 
utca, Gyorskocsi utca és Medve utca által határolt telektömb déli fele) szentélyének egy-
kori padlószintje alatt padlótéglákkal két oldalról körülállított és lefedett vederfüles kan-
nára bukkantak. A bécsi korsót a rétegviszonyok alapján az építkezés megkezdése előtt 

– feltehetően az alapárok kiásásakor – helyezték a földbe. Belsejében hamvak és egy-két 
átégett baromfi csont volt.5

1 Paládi-Kovács Attila: Középkor, anyagi kultúra, napjaink élő középkori öröksége. Középkori elemek a mai 
anyagi kultúrában. Budapest, 2014. Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből I., 9–18.; 10–11.
2 Zólyomi József: Herencsény története. Balassagyarmat, 1998. 168.
3 Kőhegyi Mihály: Szabó Kálmán (1886–1963). Ethnographia, 1964. 4. 614–617.; 614–615.
4 Szentpéteri József: Őskori és középkori emlékek a solti Tételhegyen. História 2012. 5–6. 9–12.; 11.
5 H. Gyürki Katalin: Középkori építőáldozat Buda egykori külvárosában. Archaeológiai Értesítő 1967. 93. 80–83.
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A középkori Felhévíz és Szentja-
kabfalva területén (a mai Bécsi út 
65–67. – Dereglye u. 5. számú telken) 
folytatott ásatásokon egy feltárt ház 
DNy-i sarkában, számára ásott gö-
dörben egy fazék húzódott, amely 
a tartócölöp mellett, a ház belseje 
felé helyezkedett el. A XIII. századi 
ausztriai fazék belseje egy tojást rej-
tett. A Bécsi út 38–42. számú telken 
feltárt ház DNy-i sarkában szin-
tén egy XIII. századi fazekat ástak 
ki, amelynek belsejében egy jérce 
csontváza feküdt. A Bécsi út 1–3., 
Lajos utca 2–4. számú telken lévő 
egykori ház DNy-i sarkából is előke-
ült egy XIII. századi fazék egy neki 
ásott gödörből, de ennek belsejében 
nem volt semmi.6

A Tölgyfa u. 28. szám alatti telken egy XIII. századi ház padlójának és felmenő falának 
találkozásához egy edényt ástak a földbe szájával lefelé fordítva, amely alá tojást és szár-
nyascsontot helyeztek.7

Az Árpád-kori Kána falu (ma Újbuda–Tóváros Lakópark) területén 22 esetben8 leltek 
szájjal lefelé fordított teljesen ép cserépedényere, részben a házak padlója alatt, részben 
házakon kívül. Utóbbiak esetében a feltárást vezető Terei György szerint elképzelhető, 
hogy a leletek felszín feletti lakóházakhoz tartoztak. Az edényeken használatnak nem volt 
nyoma, néhány esetben azonban oldalukat szándékosan betörték. Belsejük háziszárnyas, 
kutya, macska, csuka csontjait, tojáshéjat, vaskést, vasszöget, bronztűt tartalmazott.9 A 
22 esetből 11-ben lehetett állatmaradványok teljes vázát, vagy azok szórványos csontjait 
azonosítani.10

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a miskolctapolcai bencés apátság kora Árpád-kor-
ban emelt nyugati kolostorszárnyának egykori padlószintjét már csak a padló alatti sárga 
agyagréteg jelezte. Ez alatt egy tenyérnyi méretű, lapos kőlaptöredékek fedte felszínbe ásott 
gödörben egy szájával lefelé fordított fazék került elő.11 Az edény vasszögeket, kilenc kavi-
csot és csirkecsontokat fedett.

Csongrád megyében Ópusztaszeren, a bencés monostortól délre elterülő földterüle-
ten feltárt – a tatárjárás után épült – gazdasági épületegyüttes négy építési periódusának 

6 Pölös Andrea: Építőáldozatok. In: Cseri Miklós–Tárnoki Judit (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medencében 
a honfoglalástól a XVIII. századig. (A 2001. október 9–10-én Szolnokon megrendezett konferencia anyaga.) 
Szentendre–Szolnok, 2001. 467–484.; 469.
7 Bencze Zoltán–Juan Cabello–László Csaba: A Középkori Osztály munkatársainak ásatásai és leletmentései 
1981–1991 között. Budapest Régiségei 1992. 29. 237–251.; 241.
8 2011-ben Terei már csak 21 edényt említ. Daróczi-Szabó Márta–Terei György: Szájjal lefele fordított edények 
és tartalmuk az Árpád-kori Kána faluból. Budapest Régiségei 2011. 44. 198–226.; 198.
9 Terei György: Az Árpád-kori Kána falu. A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Budapest. 
2010. 81–111. 92.; Részletes leírásukat lásd: Daróczi-Szabó–Terei i. m. 198–226.
10 Terei i. m. 94.
11 A miskolci Herman Ottó Múzeum ásatási naplója. 2006. június 8.

A Szent Péter mártírról elnevezett
budai plébániatemplomban feltárt kanna

a megtalálás helyén 
(H. Gyürky K. 1967. 81. old., 4. kép)
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egyikében az alapozási árkokba és némelyik cölöplyukba is fej-
jel lefelé fordított, feltételezhetően már korábban eltörött edényt, 
néhány esetben csak a törött edény alsó felét helyeztek el. Ezek 
szárnyascsontokat tartalmaztak, illetve fedtek, amelyeket az ása-
tó régész építési áldozatként azonosított.12 

A Csanádpalota Juhász T.-tanya lelőhelyen feltárt Árpád-kori 
falutelepülés számos félig földbe mélyített épületének délnyugati 
negyedében egy szájával lefelé fordított kisméretű korongolt csu-
por feküdt, közvetlenül a járószinten. Alattuk kő, apró szárnyas 

– feltehetően csirke – csontjai, valamint egy tyúktojás töredéke 
hevert.13 Szabó Dénes Kristóf – mivel az edény az egykori épület 
alján helyezkedett el és nem ástak számára gödröt – kizárta az 
építési áldozat lehetőségét. Feltételezése szerint a csuprot az ob-
jektum elhagyásakor helyezték az épület gödrének fenekére a ház 
életciklusát lezáró betemetés keretében.14

Komárom-Esztergom megyében Esztergom–Alsószigeten a 
kolostor feltárása során egy XII. századi, szájával lefelé fordított 

fazék került elő, amely egy csirke csontvázát, egy tojást és három vasszöget fedett.15 
Somogy megyében a somogyvári bencés apátság feltárásakor az északnyugati torony 

fundamentumához támasztva egy kisméretű XI. századi bögrét ástak ki. Belsejében étel-
maradványok nyomai voltak.16 

Vas megyében a jáki barokk Apáti-ház feltárása során előbukkant egy Árpád-kori tégla-
épület. Ennek legkorábbi padlószintjéből egy alul öblösödő ovális gödör indult, amelynek 
alján téglával és egy lapos csatári kővel lefedett fazék helyezkedett el szájával felfelé fordít-
va. Használat nyoma nem mutatkozott rajta, belsejében egy csirke csontváza, mellette egy 
széttört tojás darabjai feküdtek.17

Ugyancsak Jákon, a templomdomb nyugati részén fekvő egykori kora Árpád-kori tele-
pülés területén egy XI–XII. századi ház helyére emelt későbbi téglaépület feltárása során a 
padlóba mélyedve egy gödröt, abban egy ép, 1200 körülire datálható agyagedényt fedeztek 
fel, mely csirkecsontokat rejtett.18

A XIII. századi Zsidófölde (ma Vasvár területe) jobbágyfalu19 területén néhány – a házak 
építésekor elásott – edényt tártak fel.20 

12 Vályi Katalin: A régészet és néprajz közös falai. Juhász Antal 70. születésnapjára. In: Bárkányi Ildikó–Fodor 
Ferenc (szerk.): Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 2005. 97–
103.; 98–99.
13 Szabó Dénes Kristóf: Árpád-kori mágikus deponáció Csanádpalota Juhász T.-tanya lelőhelyről. In: Varga 
Máté (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Rippl-Rónai Múzeum, 
Kaposvár, 2013. 11–18.; 11. 
14 Szabó i. m. 15.
15 Lovag Zsuzsanna: Esztergom–Alsósziget. Régészeti Füzetek 1985. 38. 96.
16 Bakay Kornél: Második jelentés a somogyvári bencés apátság feltárásáról (1974–75).  Somogyi Múzeumok 
Közleményei 1975. 2. 191–207.; 194–197.
17 Valter Ilona: A Ják nemzetség Árpád-kori lakóhelye Jákon. Communicationes Archaeologicae Hungariae 
2005. 537–564.; 547–549.
18 Valter Ilona: Régészeti kutatások a jáki műemlékegyüttesben. Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények 1994. 2. 59–61.; 60.
19 Still Ferenc: Vasvár településtörténetének vázlata a XVIII. századig. Vas megye múltjából: Levéltári Évkönyv, 
2. Szombathely. 1982. 1–32.; 12.
20 Kiss Gábor–Zágorhidi Czigány Balázs: Vasvár. In.: Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. 
vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek. Castrum 5. 2007. 161–171.; 170.

A miskolctapolcai
bencés apátság feltárása 
során előkerült fazék
(Kurucz Ádám felvétele)
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Szintén Vasváron, a volt domonkos kolostorban21 (Kossuth Lajos utca 1., Bartók Béla út 
3.) a nyugati kerengőben húzott kutatóárokban, a kerengő belső (nyugat felé eső) falának 
alapozási kiugrásánál egy XIII. század közepére datálható, csirkecsontokat tartalmazó 
edény kerültek elő.22 

A mai Sorkifalud által magába olvasztott egykori Taródháza határában emelt zalaki vár 
közepén egy fából ácsolt fatorony állt. Alapozása alatt egy szájjal lefelé fordított XIII. szá-
zadi23 fazekat találtak. Alatta baromfi csontok voltak.24

Pest megyében Vácszentlászló–Pusztatemplomnál fazékba rejtett kakascsontokat ástak 
ki.25 

Veszprém megyében Tés–Kistés lelőhelyen, a török hódoltság korában elpusztult Ár-
pád-kori falu ásatása során egy leégett épület alól edénnyel leborított baromfi csontváz ke-
rült a felszínre.26 

A MÁGIKUS CÉLLAL ELHELYEZETT EDÉNYEK
KÉRDÉSKÖRE

A középkorban az embert körülvevő jelenségvilág magyarázatának irreális tényezői voltak 
túlsúlyban, így az élet szubjektív módon felfogott világát ugyancsak szubjektív eszközök-
kel próbálták működtetni.27 Az ember világérzékelését sokféle, sokszor nehezen rekonst-
ruálható külső és belső tényező határozta meg. A természet élményével, a kiismerhetetlen 
világgal szemben érzett bizonytalanság jelentette a kiindulópontot, a számtalan hiedelem-
képzés bázisát.28 Az értelmi-érzelmi kötődés pedig – amely az embert a házhoz kapcsolta 

– kivetítődött a természettel kapcsolatos viszonyára is és vissza. Ugyanis a házhoz kapcso-
lódó hiedelmeknek az élet elemi funkciói jelentették a tárgyát – a külvilággal szembeni vé-
delem, az egészség, a termékenység biztosítása – és nem csak az egyénre, hanem az emberi 
közösség földművelő-állattartó tevékenységére is kihatottak.29 

„A lakóház folklórjának legsajátosabb, egyedi vonásokban talán leginkább bővelkedő 
részterületét az építőáldozati szokások alkotják.”30 Ezeknek a cselekedeteknek a célja az 
volt, hogy a ház lakóit megóvják az ártó hatalmaktól, vagy szerencsét, egészséget, gaz-
dagságot biztosítsanak.31 A kereszténység elterjedésével az áldozati cselekvések is jórészt 

21 Haris Andrea: Vasvár, volt domonkos kolostor. In: Lővei Pál (szerk.): Lapidarium Hungaricum 6. Vas megye 
II. Vas megye műemlékeinek töredékei 2. Magyarszecsőd–Zsennye, Budapest, 2002. 541–565.; 541.
22 Haris i. m. 550.
23 Kiss Gábor: A XIII. századi zalaki vár fatornya. (Adatok a Nyugat-Dunántúl Árpád-kori faépítészetéhez) 
In: Cseri Miklós (szerk.): A Nyugat-Dunántúl népi építészete. (A Velemben, 1995 május 29–31-én megrendezett 
konferencia anyaga.) Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum–Szombathelyi Savaria Múzeum, Szentendre–
Szombathely, 1995. 211–218.; 216.
24 Kiss Gábor: Sorkifalud-Zalak. In.: A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett 
erősségek. Castrum 5. 2007. 172–174.; 172.
25 Wolf Mária: Előzetes jelentés a Karos határában feltárt X. századi telepekről. A Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve 1984. 85. 2. A népvándorláskor fi atal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. 1991. 
581–593.; 543.
26 Rainer Pál: Tés–Kistés. Régészeti Füzetek 1994. 46. 117.
27 Bereznai Zsuzsanna: A házépítés hiedelem- és szokáskörének funkcionális vizsgálata. Cumania 1999. 16. 
115–172.; 118.
28 Bereznai i. m. 119.
29 Bereznai i. m. 117. 
30 Bartha Elek: Házkultusz. A ház a magyar folklórban. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, 
Debrecen, 1984. 9. 
31 Bodnár Zsuzsanna: A házhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek Szabolcs-Szatmárban. A Jósa András 
Múzeum Évkönyve, 1989. 24–25. 135–145.; 136.
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a vallás hatalma alá kerültek, imává és templomi ajándékozássá lettek Isten és a szentek 
jóakaratának elnyerése érdekében, de ennek ellenére több közülük tovább élt a régi szo-
kások közül.32 

Bartha Elek rámutatott arra, hogy a tárgyakkal és szentelményekkel kapcsolatos, nagy 
változatosságot mutató építőáldozati jellegű szokások nem mindegyikének van eredetileg 
köze az építőáldozathoz – ahhoz pusztán a „közös előfordulási alkalom és a formai hason-
lóság kapcsolja őket”. Mint írja: „Valóságos építőáldozat helyett nemegyszer célszerűbb, ha 
ezekben a szokásokban bőség-, egészség-, termékenységvarázsló, kezdő rítusokat, az egyházi 
áldás paraliturgikus formáit, az emlékek hátrahagyásának újabban feltámadt igényét, védő, 
gondűző és más mágikus cselekvéseket látunk.”33 Legfőbb probléma tehát az áldozati jelleg 
kérdése, hogy a szóban forgó régészeti leletek építési áldozatnak tekinthetők-e vagy más 

– ebbe a kategóriába nem beletartozó, de formailag és előfordulási alkalmukat tekintve – 
hasonló cselekedeteknek tárgyi emlékeiről van szó?34 

Áldozatok esetében fontos az áldozat címzettjének kiléte is. Hiszen csak így lehet kimu-
tatni, hogy az áldozat tárgya áll-e valamilyen jelképes kapcsolatban az áldozat címzettjével 
vagy az áldozat tárgya utal-e annak céljára. Varázserejű tárgyak feláldozására akkor is sor 
kerülhetett, ha az áldozat címzettje feledésbe merült, ilyenkor azonban már a szokás lé-
nyegét érinti a változás. Az eljárás megszűnt áldozat lenni, s bajelhárító szándékú mágikus 
cselekvéssé vált.35 

Ha végigtekintünk a felsorolt leletekhez kapcsolódóan előkerült tárgyakon, láthatjuk, 
hogy az edényekből, illetve azok alól leggyakrabban csirke vagy kakas csontváza, illetve 
csontjai kerültek elő. A kakas és a tyúk tisztító, gyógyító szerepe már az antikvitástól jelen 
van az európai ember gondolkodásában.36 A számos esetben előforduló tojásról ismeretes, 
hogy a belőle kibúvó új élet megmagyarázhatatlan élménye, csodája összekapcsolódott a 
születés és újjászületés ünnepével.37

Gyakran vasszöget vagy más vastárgyat találtak az elásott edényekben vagy alattuk. Az 
általános néphit szerint a vasnak ördögűző, rosszat, halottat távoltartó ereje van, lecsilla-
pítható vele a vihar, gyógyíthatóvá teszi az állatok betegségeit és szerencsehozó talizmán-
nak is felhasználható.38 A néprajzi adatok alapján nem a vastárgy formája és használati 
jellege a döntő, hanem annak anyaga. Tehát bármely vasból készült tárgy alkalmas a vesze-
delmek, bajok elhárítására.39 

A ritkábban előforduló – rituális cselekedetekhez felhasznált – tárgyak közül kevesebbet 
foglalkoztak a kaviccsal, amelynek szintén ismert mágikus szerepe. A miskolc-tapolcai és 

32 Szendrey Zsigmond: A halottak, szentelmények és eljárásmódok a varázslatokban. Ethnográfi a. 1938. 49. 1–2. 
32–46.; 42. 
33 Bartha i. m. 26.
34 Bartha Elek meghatározása alapján ez a kérdés a cselekvés direkt, illetve indirekt hatása alapján történhet: 

„A varázslattal közvetlenül igyekeznek előidézni a kívánt következményeket, az áldozatnál az ajándékozás 
kölcsönössége, illetőleg az okkal remélt viszonzás hozza meg az áhított eredményt. A varázslatokban így a 
felhasznált vagy az ott szereplő eszközök, tárgyak, cselekedetek varázserejére is szükség van, az áldozat esetében 
pedig nincs.” Bartha i. m. 26.
35 Bartha i. m. 27.
36 Bereznai i. m. 131.
37 Viga Gyula: Miscellane museologica. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, Miskolc, 2002. 
203.
38 Holló Domokos: Népbabonák lélektana. Ethnographia, 1935. 46. 1–4. 31–42. 40.; Tömötör Tekla: A magyar 
nép hiedelemvilága. Corvina, Budapest, 1981. 146.; Diószegi Vilmos: Vas. Magyar néprajzi lexikon 5. (Sz–Zs), 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 495.
39 Solymossy Sándor: A vas babonás ereje. Ethnographia, 1933. 44. 3–4. 98–117. 103.
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ácsi edény fehér kavicsai kapcsán felidézhetjük Szendrey Zsigmond kutatását, miszerint 
gonoszt távoltartó, betegségűző és termésvarázsló ereje van a simakőnek, az alabástrom-
nak, vagy a hozzá hasonló tejszínű kőzetféléknek.40 

A fentieket összegezve: e néhány kiragadott példa alapján is megállapítható, hogy a be-
mutatott szokáshoz kapcsolódó tárgyak mindegyikének valamilyen mágikus erőt tulajdo-
nítottak. Tehát fi gyelembe véve Bartha Elek megállapítását, miszerint csak a varázslatok 
esetében van szerepük a tárgyak varázserejének, kétségessé válik a lelettípus építési áldo-
zatként való meghatározása.

ÖSSZEGZÉS

Munkám során az épületekhez kapcsolódó Árpád-kori népszokások és hiedelemvilág tár-
gyi emlékeinek egy szűk csoportját tekintettem át, amelynek során igyekeztem összegyűj-
teni a vizsgált lelettípus publikált darabjait. Bár önálló összefoglalás korábban még nem 
született a témában, a rituálisan elhelyezett edények kérdéskörét egy-egy új lelet ismerteté-
se és analógiáinak bemutatása során már többen vizsgálták. Ezek közül hármat szeretnék 
kiemelni.

Pölös Andrea Építőáldozatok című tanulmányában az általa feltárt leletek kapcsán szá-
mos néprajzi példán keresztül mutatta be az építőáldozat szokását az őskortól a jelenko-
rig.41 Terei György az Árpád-kori Kána falu területén feltárt, szájával lefelé fordítva elásott 
edényeket és párhuzamait ismertette – kiragadva közülük az állati maradványokat tar-
talmazó leleteket.42 Szabó Dénes Kristóf a Csanádpalota Juhász T.-tanya lelőhelyen feltárt 
Árpád-kori falutelepülés egyik félig földbe mélyített épületében talált „mágikus deponációt” 
tárgyalta.43

A fentiekben tárgyaltak alapján a szokás behatárolhatóbbnak látszik annál, mintsem 
párhuzamba állítsuk az építési áldozatok bármely válfajával, hiszen az azonos rítus szerint 
épületek alá elásott edények esetében nem lehet egyértelműen építési vagy építőáldozat-
ról beszélni. Szabó Dénes Kristóf elvetette az általa tárgyalt lelet kapcsán az építési áldo-
zat lehetőségét, ugyanakkor megállapította, hogy „a biztosan épületekhez köthető rituális 
edénydeponációk építési áldozatként való értelmezése már hagyományosnak tekinthető, ami 
olykor olyan leletegyüttesek interpretációját is befolyásolja, melyek leletkörülményei bizony-
talanok”, továbbá felhívta a fi gyelmet arra, hogy a „nem épületekhez kötődő Árpád-kori 
mágikus deponációk igen nagy száma miatt az ilyen egyoldalú interpretációk óvatosan ke-
zelendőek”.44 A kérdéskör ismertetése során magam is törekedtem ráirányítani a fi gyelmet 
arra, hogy az egyértelműen épületekhez köthető mágikus célú edényelhelyezések esetében 
is óvatosan kell eljárni az egykori hiedelem meghatározásánál, ugyanis a leletegyüttesek 
áldozati mivolta korántsem egyértelmű.

Az edények korának tanúsága szerint a szokás leghamarabb a XI–XII. század for-
dulóján jelent meg a mai Magyarország területén és a XIV. században tűnt el ebben a 
formájában, de párhuzamai az újkorig bizonyosan tovább éltek. A mágikus céllal elhe-
lyezett edények időbeli és térbeli elterjedésének meghatározását jelentősen behatárolja, 

40  Szendrey i. m. 165.; Diószegi Vilmos: Ásványok. Magyar néprajzi lexikon I. (A-E), Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1977. 144.
41  Pölös i. m. 467–484.
42  Daróczi-Szabó–Terei i. m. 198–226
43  Szabó i. m.
44  Szabó i. m. 14–15.
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hogy csak olyan feltárások kapcsán van tudomásunk ilyen leletekről, amelyek publiká-
lásakor az ásató régész érdemesnek tartotta azt vagy azokat megemlíteni. Azonban az 
eddig ismertetetteknél sokkal több ilyen lelettípussal számolhatunk, ugyanis számos 
tanulmányban hivatkoztak szóbeli közlésen alapuló lelet(ek)re, amelyek máshol nem 
kerültek közlésre.45

Kurucz Ádám

Kolozsvár magyar adózó polgárainak
neveiről, 1453

Hagyományos jellegű névtani elemzésemmel hiányt szeretnék pótolni. Bemutatni a XV. 
századi Kolozsvár város polgárainak keresztnévanyagát, amelyre ismereteim szerint eddig 
senki nem vállalkozott. Hajdú Mihály1 sokat forgatott, nagy terjedelmű könyvében az iro-
dalomjegyzékben ugyan hivatkozik a kolozsvári forrásra, de az időben megfelelő résznél 
azt átugorja, s nem közöl pontos adatokat a 363. oldalon 1450 és 1469 között vele kapcso-
latosan. Ez a tény erősített meg abban, hogy a korai, több száz nevet tartalmazó jegyzéket 
bemutassam. Magát a lajstromot átírásban Szabó Károly közölte két részletben.2 Korabeli 
címe: Regestrum Hungarorum de Ciuitate Cluswar. Az első a valódi összeírás, az akkor 
élő és adózó magyar családfők nevével utcánként és portánként. A második egy későbbi, 
nem pontosan keltezett időpontban készült jegyzék az adózókról, amely már a befi zetett 
rovásadóról szól. Feltünteti, hogy ki mennyi arany (rénes) forintot, illetve dénárt rótt le a 
városnak. Amíg az első dokumentum utcáról utcára, sőt, az egyik soron elhaladva, majd 
a végén a másikon visszafordulva – ezt latinul meg is jegyzi – nagyon pontosan leírja a 
polgárokat, addig a másik már nem ennyire következetes, sok az áthúzás és a javítás benne.
A kettő között nemcsak időben, de a leírt személyek adataiban is van eltérés. Ezért döntöt-
tem úgy, hogy csak az elsőt, azaz magát az összeírást mutatom be és elemzem a későbbiek-
ben. Csupán akkor térek ki a második részre, ha abban új elemet fedeztem föl, így egyúttal 
sikerül elkerülni az adatok ismétlődését is.

A XV. században Kolozsvár két részből állt. Ez érvényes a városra két különböző szem-
pontból is. Az első a területi elkülönülés. Az ősi város fallal volt körülvéve. A városka-
pukon túl azonban a legtöbb utca folytatódott, sőt, a nevüket is megtartották. Az ösz-
szeírásban ezt úgy nevezték, hogy a falakon belül és kívül lévő utcarész (Extra Murum 
és Intra Murum). Ebben az időszakban hat városkaput láthatunk a középkori térképeken: 
kettő-kettő nyugatra és keletre, egy-egy pedig délre, illetve északra vezetett ki a falakon 
kívülre.3 A városfalon több mint húsz bástya és torony volt eredetileg. A település szabály-
zata szerint az egyes bástyák védelme és javíttatása a városi céhek feladata volt. A legtöbb 

45 Wolf i. m. 99–104.; Pölös i. m. 467–484.

1 Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 362–364.
2 Szabó Károly: A kolozsvári magyar polgárság összeírása 1453-ból. 1–2. Történelmi Tár, Budapest, 1882. 525–
541. és 729–745. Eredetije 1882-ben a kolozsvári unitárius főiskola könyvtárában volt megtalálható.
3  Szabó T. Attila: Kolozsvár települése a XIX. század végéig. Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi 
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