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A kö zép ko ri Udvarhelyszék dé li ré szén fekvő 
Ká nyád és Jásfalva köz ti or szág út tól dél re a „Ré gi temp-
lom” vagy „Ré gi te mető” né ven egy aránt em le ge tett 
dűlőben vég zett előzetes te rep be já rá sok so rán ki de rült, 
hogy a hely né vi ha gyo mány nak megfelelően egy ko ráb-
bi temp lom ma rad vá nyai rej le nek a föld alatt. A fel szí-
nen jól ki raj zo ló dik a cin te rem fal vo nu la ta és né hány 
18. szá za di sírkő is utal a ré gi temetőre. A lelőhelyet ke-
letről ha tá ro ló Szentegyház-pataka fo lya ma to san mos-
sa a temp lom dom bot, az el múlt év ti ze dek/év szá zad ok 
alatt le sza kít va a cin te rem fal ke le ti sza ka szát.

A fen ti kö rül mé nyek is me re té ben 2005 ta va szán 
le let mentő ása tást kez de mé nyez tünk a székelyud-
varhelyi Haáz Rezső Mú ze um és a székelykeresztúri 
Mol nár Ist ván Mú ze um kö zös szer ve zé sé ben.1 Mun-
kán kat Ve res Kár oly – a ko lozs vá ri Bendkopp cég igaz-
ga tó ja –, a he lyi re for má tus egy ház, az ön kor mány zat 
és lel kes hely bé li ma gán sze mé lyek tá mo gat ták. Lehe-
tőségeink sze rint to váb bi cé lunk a kö zép ko ri temp-
lom tel jes fel tá rá sa, ma rad vá nya i nak kon zer vá lá sa és 
rész le ges be mu ta tá sa.

Az írott for rá sok a temp lom ról
Ká nyád2 fa lu és plé bá ni á já nak első írott em lí té-

se – ha son ló an más szé kely föl di te le pü lé sek hez – az 
1332–1337-es pá pai ti zed jegy zé kek ben ta lál ha tó. 
1333-ban „Stephanus sacerdos de Kanad solvit II. 
banales”, egy év vel később pe dig ugyan azon Ist ván 
ne ve zetű pap fi  zet két ré gi bá ni dé nárt a pá pai ti-
zedszedőknek.3 Nin csen köz vet len kányádi vo nat ko-
zá sa an nak az 1523-ban Homoródszentmártonban 
kelt ok le vél nek, me lyet szentmártoni plé bá nos ként 

An tal jegyző – presbyter de Kanyad4, feltehetően Ká-
nyád tisz te let be li pap ja hi te le sít.

A kö zép ko ri Ká nyád és Udvarhelyszék egy ház- és 
művelődéstörténetének egyik kiemelkedő em lé ke 
egy 1515-ben meg je lent prédikáció-gyűjteményhez 
kap cso ló dik.5 A kö tet ben ta lál ha tó leg ré geb bi, leg-
hosszabb össze függő kéz írá sos szö veg ma gyar nyelvű 
Má ria-imád ság6 (1. tábla/1), mely nek zá ra dé ká ból 
ki de rül, hogy a kö tet legelső tu laj do no sa 1524-ben 
Érsiki György kányádi pap (georgius ersyky pres bi ter 
postillo de kanyad) volt. A prédikáció-gyűjtemény 
1545-ben György dályai pap tu laj do ná ba (georgy 
pres bi te ri de Dalya), majd a kányádi szár ma zá sú Mik-
lós muzsnai pap hoz (nicolaui de ...anad plebani de 
musno) ke rült.7 A „Kányádi Tö re dék” azért is jelen-
tős a kö zép ko ri Udvarhelyszék egy ház tör té net ének 
vo nat ko zá sá ban, mert köz ve tett mó don a pá lo sok kal 
hoz ha tó kap cso lat ba (ugyan ez a Má ria-imád ság a 15. 
szá za di Götweigi Kó dex ben is meg ta lál ha tó, amely 
ma gyar or szá gi pá lo so ké volt). Pá los szer ze te sek8 je-
len lé té re a Szé kely föl dön tör té ne ti for rá sok nem utal-
nak, Ká nyád tól dél re vi szont nem messze fek szik az 
egyelőre tisz tá zat lan név ere detű Pá los hely ség (első 
em lí té se 1298-ból is mert)9, és – bár ér te sü lé sei nem 
min den eset ben meg bíz ha tó ak – Or bán Ba lázs is ar ra 
utal, hogy a két fa lu köz ti temp lo mot a ha gyo mány 
sze rint „még a fe hér ba rá tok – kik nek ot tan ko los to ra 
volt – épí tet ték”.10 Ha pá los ko los tor ra nem is, de pá-
los műveltségű vagy múl tú kányádi pa pok ra jog gal 
gon dol ha tunk a fen ti ada tok alap ján.

A kö zép ko ri temp lom ra vo nat ko zó első köz vet len 
írott uta lás csak a 17. szá zad közepéről va ló és a rossz 

1 Az ása tá son részt vet tek és mun ká juk kal se gí tet ték: An gi Enikő, 
Bereczki Judith, Bot ár Ist ván, Demjén And rea, Ked ves Tí mea, 
Ki rály Jó zsef, Ko vács Lász ló, Ma gya ro si At ti la, Nyárádi Zsolt, 
Oniga Eri ka, Szőcs An na má ria, Szűcs At ti la Zol tán és Zólya 
Le ven te. Kö szö net ne kik!
2 A Ká nyád hely név Kiss La jos sze rint a sze mély név ként is hasz-
nált „ká nya” ma dár név nek a -d képzős szár ma zé ka. Vö. KISS 
1988, I, 680.
3 MON. VAT. I/1, 115, 133; E.O., II, 413.
4 SzOkl., III, 228–229.
5 A „Postillae sive expositiones epistolarum et Evangeliorum tum domi-
nicalium quam ferialium” c. kö tet ben ta lál ha tó 236 le vél az egy há zi 
nap tár sor rend jé ben tar tal maz za az ün nep nap ok ra tex tus ként előírt 

új tes ta men tu mi ré szek Vulgata szö ve gét a meg fe lelő postillával, az az 
a ci tá tu mot ma gya rá zó pré di ká ció szö ve gé vel. A nyom ta tott szö ve-
gek mel lett kéz zel írott be jegy zé sek van nak. Vö. BUSTYA 1972, 
296.
6 A szö veg Bustya End re nyo mán „Kányádi Tö re dék” né ven ter-
jedt el a szak iro da lom ban.
7 BUSTYA 1972, 299; DÁ VID 1981, 177.
8 Bustya End re hív ja fel a fi  gyel met ar ra, hogy az ál do zó pap je-
len tésű pres bi ter főleg a szer ze tes ren dek nél volt hasz ná la tos. Vö. 
BUSTYA 1972, 303.
9 WAG NER 1977, 288.
10 OR BÁN 1868, I, 178.
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ál la pot ba ke rülő temp lom re no vá lá sá ra vo nat ko zik. 
Az adat egy 1791-es jegyzőkönyvben ma radt fenn: 
„A Kányádi Ref. Ecclanak Temp lo ma Renovalta-
tott volt meg ezelőtti 1642-be. Első Rakoczi Er dé-
lyi Fe je de lem ide jé be amely an nak előtte mint egy 
40 esztendőknek le fo lyá sok alatt pusz tán he vert az 
he lyen, ahol most Temetője van az Ecclanak, amely 
a Régiségtől meg rom la do zott, a nép is meg sza po-
rod ván elég sé ges nem volt, hogy ott az Is te ni tisz-
te let to vább foly has son, a mellyet Jásfalvi Ke le men 
Mik lós Curatorságába renovaltak volt 1642-be”.11 
Az irat ból egyértelműen kitűnik, hogy a 17. szá zad 
elejétől a temp lom ro mos ál la pot ban volt, valószínű-
leg hasz ná la ton kí vül. A legelső for rás, amely meg is 
ne ve zi a temp lom he lyét, 18. szá zad vé gi: „Jastfalva 
fe lé for du ló ban a Temp lom alatt va gyon egy föld, vici-
nussa […] felül a Temp lom cin ter me”12, te hát a temp-
lom nak kőből épült cin te rem fa la is volt. Ezt meg-
erősíti az I. ka to nai fel mé rés (1769–1773 kö zött) is, 
mely a be azo no sí tott he lyen fák kal kör be vett temp lo-
mot áb rá zol.13 (2. tábla/1.)

A 18. szá zad vé gén az is mét om la do zó temp lom 
tel jes új já épí té sét ren de lik el, vi szont nem a ré gi he-
lyén, ha nem a mes ter em be rek ja vas la tá ra a fa lu te rü-
le tén. A templomépítőknek 1792-re el fo gyott a pén-
zük, ebből az esztendőből két egy for ma ké re gető 
le ve let is me rünk a Kányádi Egy há zi Le vél tár ból, me-
lye ket Bo dor Pál, a ré gi temp lom utol só lel ké sze írt 
sa ját kezűleg (1. tábla/2).14 A tisz te let re mél tó lel kész 
sír ját je lölő sír kö vet ma is a „Ré gi temetőben” ta lál-
juk. Itt még ér de mes meg em lí te nünk a kányádi Re-
for má tus Egy ház tu laj do ná ban ta lál ha tó, vi szony lag 
jó ál la pot ban levő Váradi Bib li át, il let ve egy 16. szá-
zad vé gi ara nyo zott ezüst kely het. A ke hely dél né met 
mun kák kal ro kon, ere de ti leg valószínűleg vi lá gi ren-
del te té se volt.15 Mes ter je gye: PK – Petrus Kersten, 
1574–1597, szebeni ötvösmester.16

A tör té ne ti for rá sok és a ha gyo mány a mai Ká-
nyád ha tá rá ban ta lál ha tó „Ré gi temp lo mot” Ká nyád 
és Jásfalva kö zös temp lo ma ként tart ják szá mon, ezt az 
épü let fek vé se is alá tá maszt ja (az ese tek több sé gé ben 
a kö zös temp lo mot két vagy több fa lu kö zé emel ték).

A ré gé sze ti fel tá rá sok ered mé nyei
Fel tá rá sun kat a temp lom kör ze té nek leg ve szé lyez-

te tet tebb, dél ke le ti sar ká nál kezd tük, majd ettől nyu-
gat ra nyi tot tunk egy szel vényt. Az ása tás fo lya mán 
ki de rült, hogy a szentélytől dél ke let re az új kor ban 

már alig te met kez tek, ami ar ra utal, hogy már né-
hány év szá za da meg in dul ha tott a te rep el csú szá sa. 
A cin te rem fal nyu ga ti sza ka szán szin tén nyi tot tunk 
egy szel vényt (2. tábla/2). A két évad ban foly ta tott 
ása tás so rán egy több ször át épí tett kö zép ko ri temp-
lom ma rad vá nyai ke rül tek nap vi lág ra (3. tábla/1–2). 
A ku ta tá sok jelentős ered mé nyek kel szol gál tak a kö-
zép ko ri temp lom ról, de ugyan ak kor szá mos kér dést 
fel ve tet tek, il let ve nyit va hagy tak.

Ása tá si ered mé nye ink alap ján a temp lom épí té sé-
ben leg alább 5–6 fá zist tud tunk el kü lö ní te ni. A leg-
ko ráb bi – ál ta lunk meg is mert – temp lom ala po zá sát 
a 3. szel vény ben tár tuk fel, egy dön gölt ala po zá sú, 
fél kör íves szen tély ma rad vá nya it. Kü lön le ges sé ge ab-
ban rej lik, hogy Szé kely föl dön ed dig ke vés he lyen fi -
gyel ték meg ezt a tech ni kát.17 A mai felszíntől 70–80 
cm mély ség ben meg ta lált fal ala po zást (F-4.) fe ke te 
földből és sár ga agyag ból ré te ge sen dön göl ték le, az 
ala po zá si árok al só szint jén kong lo me rá tum ere detű 
gömbkövekből ál ló kősor volt (4. tábla/1., 5. táb-
la/2., 8. tábla/2). A ke mény re dön gölt föld vi lá go san 
el kü lö nült környezetétől, még az ala po zá si árok al ját 
is le dön göl ték. Az alap ár kot meglehetősen sza bály ta-
lan for má jú ra ás ták, belső kon túr ját későbbi sí rok 
boly gat ták, met szet ték el, ma rad vá nya i nak szé les sé ge 
70–120 cm kö zöt ti. Sza bály ta lan sá gai el le né re meg-
ál la pí tot tuk, hogy egy fél kör íves szen tély ala po zá sát 
ta lál tuk meg, mely nek felmenő fa la – köz ve tett meg-
fi  gye lé se ink alap ján – kö rül be lül a meg ta lált szint-
ről (ld. met szet) in dul ha tott. A fel tárt temp lom nak 
a szen té lyén kí vül más épü let elem ét nem is mer jük, 
de fel té te lez zük, hogy a len tebb le íran dó F-3. fal ba 
má sod la go san be épí tett, dur va kiképzésű, íve sen 
profi lált, homokkőből ké szült nyí lás zá ró da rab jai 
(10. tábla/1–4) eh hez az első temp lom hoz tar toz tak, 
mely nek felmenő fa lai is kőből ké szül het tek.

A dön gölt kő- és föld ala po zás ban épí té si tör me lé-
ket nem ta lál tunk, mind össze egy em be ri me den ce-
csont ré szét, ami azért is fon tos, mert az ala po zá si 
árok tól dél re egy olyan – az alap fal ál tal met szett 
– be ásást bon tot tunk ki, amely ben má sod la gos, boly-
ga tott hely zet ben né hány em be ri hosszú csont fe küdt 
(vö. 4. tábla/1., 8. tábla/2). A je len ség ar ra utal, hogy 
az ál ta lunk fel tárt első temp lo mot min den kép pen 
megelőzte egy ko ráb bi te mető (és ta lán temp lom is). 
A fal ala po zás sal szu per po zí ci ó ban más te met ke zést 
nem fi  gyel tünk meg, vi szont a hoz zá illeszkedő S-33. 
sír, il let ve a későbbi F-6. ha jó fal alá be hú zó be ásá sok 

11 Idé zi DÁ VID 1981, 177.
12 PROTOCOLLUM 1779, 208.
13 I. KATON. FELM., 193. tér kép szel vény.
14 A Kányádi Egy há zi Le vél tár ira tai kö zött.
15 A ke hely le írá sá ért Kiss Eri ká nak (Ma gyar Nem ze ti Mú ze um) 
ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni.

16 A mes ter jegy pon tos ana ló gi á ja: SĂŞIANU 1986, 34, 18. kép.
17 Először a szentábrahámi temp lom Ár pád-ko ri fá zi sá nál ta lál-
ták meg az elsősorban al föl di kör nye zet re jellemző fal ala po zá si 
tech ni kát. Vö. BENKŐ 1992, 211. Az el múlt évek ben Udvar-
helyszéken Do bón, Máréfalván (és Farcádon?) si ke rült en nek az 
ala po zá si tech ni ká nak a nyo ma i ra buk kan ni.
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kon túr jai mind olyan sír göd rö ket sej tet nek, ame lye-
ket az első temp lom mel lé ás tak. Az első ása tá si évad-
ban fel tárt 1. szel vény leg ko ráb bi sír jai, il let ve a föld-
jükből előkerült ezüst és bronz S-végű haj ka ri kák 
mind olyan te met ke zé sek ma rad vá nyai, ame lyek az 
első temp lom kö rül he lyez ked nek el, vagy az azt meg-
előző temetőfázis ré szét ké pe zik (4. tábla/2). A ko rai 
sí rok nagy szá ma az 1. szel vény ben an nak a tény nek 
tu laj do nít ha tó, hogy a késő kö zép kor tól egy re rit káb-
ban te met kez tek a gó ti kus szentélytől dél ke let re. Az 
ál ta lunk ko ra i nak meg ha tá ro zott sí rok be töl té sé ben 
gyak ran ta lál tunk ke vés ha bar csot vagy tég la tör me lé-
ket, ami ar ra utal, hogy egy már ál ló temp lom kö ré 
ás ták eze ket a sír göd rö ket.

Az első temp lom vi szony lag hosszú idejű fenn-
ál lá sát bi zo nyít ja a II. fél kör íves szen tély épí té sét 
megelőző te met ke zé sek nagy szá ma. Az I. fél kör íves 
szen tély kel te zé sé re nin cse nek köz vet len ada ta ink, 
vi szont a ko rai sír ho ri zont tük ré ben és egy II. fél-
kör íves szen tély meg lé te alap ján elég biz to san meg-
ál la pít ha tó, hogy en nek már a 12. szá zad ban áll nia 
kel lett.18 Egyelőre is me ret len okok ból az I. szen télyt 
a 13–14. szá zad ban újabb fél kör íves szen tély épí té-
se kö vet te (köz ve tett kel te zé sét ld. alább), me lyet az 
elsőtől ke let re kezd tek el épí te ni, min den bi zonnyal 
még az első temp lom hasz ná la ta köz ben. Épí té se kor 
a II. szen tély nek nem szán tak túl hosszú életidőt. Ezt 
két té nyező lát szik alá tá masz ta ni: a szen tély kis mé-
re te és majd nem köz vet le nül a fel szín re va ló, mind-
össze egy kősornyi ala po zás sal va ló épí té se. A fa lat 
nagy gör ge teg-, kong lo me rá tum- és törtkövekből, 
va la mint ke vés tég lá ból rak ták vi lá gos szür ke, mész-
rö gös, eny hén tég la tör me lé kes ha barcs ba (F-5, 5. 
tábla/1). A fal szé les sé ge 90–100 cm, külső kö pe nyé-
nek leg al só kősorán va ko la tot fi  gyel tünk meg, ami 
nem csak ar ra utal, hogy ezt a föld fel szín re rak ták, 
ha nem se gí tett meg ha tá roz ni az I. szen tély fa la i-
nak in du lá si szint jét is (a ko ra be li föld fel szín és az 
I. szen tély felmenő fa lá nak lá ba za ti szint je né hány 
mé te res tá vol sá gon be lül nagy já ból meg egyez he-
tett). A szen tély kis te re nem tet te lehetővé, hogy 
be ug ró fal lal térelkülönítő di a dal ívet ké pez ze nek ki. 
A fel épült szen tély hez utó lag csa tol ták hoz zá az új 
ha jó fa lat (F-6), feltehetően két fá zis ban (5. tábla/2). 
A nagy mé retű gömbkövekből (egy ré szü kön ko ráb bi 
hasz ná lat ra uta ló va ko lat-, ill. me sze lés nyo mok kal), 
ke vés tég lá ból, fe ke tés szür ke, dur va ka vi csos ha barcs-
ba ra kott fal ala po zás 90–100 cm szé les. Felmenő 
fa lá nak ten ge lye né hány fok kal el tér ettől, a kong-
lo me rá tum ból és ha sí tott kövekből, ke vés tég lá ból 
vi lá gos szür ke, dur va ka vi csos ha barcs ba ra kott fal szé-

les sé ge 75–80 cm. Ez lett a későbbi gó ti kus temp lom 
ha jó fa la is, me lyet hosszú idejű fenn ál lá sa alatt több 
tám pil lér rel is megerősítettek délről (6. táb la). To váb-
bi ku ta tás ad hat biz to sabb vá laszt ar ra, hogy a ko rai 
templom(fázis)ok kö zül me lyik nek ke rül tek a fa lá ra 
azok a fres kók, me lyek tö re dé ke it a gó ti kus szen tély 1. 
szá mú pil lér ala po zá sá ban (10. tábla/5), il let ve a boly-
ga tott ré teg so rok ban több he lyütt meg ta lál tuk.

A II. fél kör íves szen tély fal kí vül-be lül több ko ráb-
bi sír ra is rá fe dett vagy met szet te azo kat. Ilyen az a há-
rom, időben egy mást kö vető te met ke zés (S-40, 41, 
43), ame lyek kö zül a leg ko ráb bi nak (S-43) félgöm-
bökből össze il lesz tett fejű tűkből ál ló fejdíszét bon-
tot tuk ki rész le ge sen, majd szed tük fel in situ. A sír 
be töl té sé ben a ko po nya fö lött egy tö re dé kes S-végű 
haj ka ri kát is ta lál tunk. Ez a típusú fejdísz egyelőre 
pár hu zam nél kü li szé kely föl di kör nye zet ben19, kel te-
zé sét te kint ve min den kép pen a II. fél kör íves szen tély-
nél ko ráb bi temetkezésről van szó.

Az újon nan meg épült temp lom ha jó bel se jé be 
a to váb bi ak ban gyak ran te met kez tek (az S-34, 35, 
36, 37, 38 sí ro kat bon tot tuk ki kis fe lü le ten). Az egy-
más sal szu per po zí ci ó ban lévő sí rok egy ré szét az I. 
szen tély fal-ala po zás mel lé ás ták be, a fel la zí tott föld 
ha tá sá ra en nek dön gölt rétegződése a templombelső 
fe lé csú szott (4. tábla/1). A sí rok épí té si tör me lé kes 
betöltéséből ko por só szö gek ke rül tek elő, az S-34 sír-
ban a térd kö rül egy tö re dé kes, rossz ál la po tú, a 15. 
szá zad ele jén vert Zsig mond-ko ri parvust20 ta lál tunk 
(11. tábla/1). A fel tárt fe lü le ten ez a sír egyi ke volt 
a legkésőbbieknek, ami ar ra utal, hogy a ha jó fa la kat 
a 14. szá zad első fe lé ben feltehetően már fel épít het-
ték, te hát a II. fél kör íves szen tély már ezt megelő-
zően el ké szült. A sí ro kat két pe ri ó dus ban meg újí tott 
tég la pad ló fed te le, mely csak a ha jó bel se je fe lé ma-
radt meg, ott, ahol meg süllyedt a la za föld ha tá sá ra. 
(Az I., ko ráb bi pad ló tég la mé re tei: 14 x 27–28 x 4 
cm; a II. pad ló tég la mé re tei: 14–18 x 21,5–34 x 3–5 
cm.) Ma ga sabb ré sze it a 18. szá za di temp lom bon tá-
sa kor ki szed ték, né hány da rab ját a ha jó fal mel lett in 
situ meg ta lál tuk. Az egyik vagy mind két tég la pad ló 
össze füg gés be hoz ha tó a gó ti kus szen tély ben fel tárt 
egy fá zi sú tég la pad ló val (mé re tei: 21 x 15,5 x 3,5 cm). 
A II. pad ló fö lött ki bon tott fe ke te, ke vés tég la tör me-
lé ket tar tal ma zó tisz ta ré teg re (mes ter sé ges fel töl tés, 
avagy ter mé sze tes feltöltődés?) fed rá a temp lom 18. 
szá za di, he lyen ként 40 cm vas tag sá got is el érő bon-
tá si om la dé ka (vi lá gos szür ke, ha bar csos, kö ves, tég la-
tör me lé kes ré teg), melyből gó ti kus kőfaragványok, 
il let ve ólom ke re tes ab lak üve gek tö re dé kei ke rül tek 
elő (10. tábla/1–4, 6).

18 Pon to sabb kel te zé sét a to váb bi ku ta tá sok dönt he tik el.
19 A korai gömbös fejű tűk er dé lyi pár hu za má ra ld. HOREDT 
1953, 296. Fig 16/1. A szerző a 12. szá zad ra kel te zi a Csittfalván 

előkerült pél dá nyo kat.
20 UNGER 1980, II, 451–453. sz.; C. N. H., II, 125A–125B 
vagy 126. sz.
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Az ása tás má sik kü lön le ges sé ge az a négy szög le tes 
mel lék épü let, ame lyet a II. fél kör íves szen tély fal hoz 
és ha jó já nak fa lá hoz csa tol tak délről. A fa lat gör ge-
teg-, kong lo me rá tum- és le me ze sen ha sa dó üle dé kes 
eredetű, rész ben má sod la go san fel hasz nált kövekből 
és ke vés tég lá ból vi lá gos szür ke színű, jó kö tésű ha-
barcs ba rak ták (F-3). Re la tív ala po zá si mély sé ge a 
dé li ol da lon el éri a 223 cm-t, itt vas tag sá ga 70–80 
cm, míg a fél kör íves szen tély hez va ló csat la ko zá sá nál 
ala po zá si mély sé ge szin te a fe lé re csök ken és kes ke-
nyebb is lesz (55–60 cm), en nek tud ha tó be, hogy az 
idő fo lya mán va la me lyest meg is csú szott. Felmenő 
fa la i ból ke vés ma radt meg a későbbi vissza bon tás mi-
att, és nem volt meg fi  gyel hető az épü let rész ki- vagy 
be já ra ti nyí lá sa. Mi vel a II. fél kör íves szen tély felme-
nő fa la za tá nak meg ma radt ré szén nem fi  gyel tük meg 
aj tó ke ret le nyo ma tát, a mel lék épü le tet csak óva to san 
ha tá roz hat juk meg sek res tye ként.21 Lét re ho zá sát il-
letően meg ál la pít ha tó, hogy a II. szen tély és ha jó fal 
meg épü lé se után ké szült (14–15. szá zad), és a gó ti-
kus szen tély épí té se előtt bont ják el (ezt ter mi nus 
post quem kel te zi egy 1465-ös Má tyás-dé nár22 (11. 
tábla/2), mely a szen tély épí té si szint jé nek ha bar csos 
ki fo lyá sa aló li temetőföldből ke rült elő).

A temp lom ké sei, gó ti kus fá zi sá hoz tar to zó kva li-
tá sos homokkő, il let ve mészkőből fa ra gott kőfarag-
ványok (bol to za ti bor dák, ab lak ke re tek – 10. tábla/
1–4) alap ján ké pet al kot ha tunk a gó ti kus, be bol to-
zott ha jó ról. Az át ala kí tott ha jó hoz utó lag nagy mé-
retű gó ti kus szen télyt épí tet tek, el bont va nem csak 
a II. fél kör íves szen télyt, ha nem a hoz zá csa tolt dé li 
mel lék épü le tet is. A kong lo me rá tum ból, tört kő-
ből, il let ve mészkőből vi lá gos bar na, ho mo kos, ke vés 
mész tar tal mú, rossz meg tar tá sú ha barcs ba ra kott 
szen tély fal (F-2) szé les sé ge 90–95 cm, re la tív ala po-
zá si mély sé ge 166 cm. A gó ti kus szen tély kü lön le ges-
sé ge, hogy ten ge lye meg tö rik a ha jó ten ge lyé hez ké-
pest, feltehetően a te rep el csú szá sa mi att igye kez tek 
észa kabb ra „tol ni” ezt, és nin csen más, pl. li tur gi ai 
hát te re. En nek megfelelően ala kí tot tak ki egy gó ti-
kus di a dal ívet, rá épít ve a vissza bon tott II. fél kör íves 
szen tély fal alap ja i ra, ez zel át el len ben kívülről a szen-
tély és a ha jó ta lál ko zá sá hoz egy tám pil lért il lesz tet tek 
a gó ti kus szen tély fa la za tá nak meg fe lelő anyag ból. 
A gó ti kus di a dal ív na gyobb fal tömb je (6. táb la, vö. 7. 
tábla/1) az új ko ri bon tás so rán dőlhetett be a szen tély-
be. Az új di a dal ív leg al só kősora alól vi szony lag nagy 
mennyi ség ben ke rült elő 14–15. szá za di ke rá mia. 
A gó ti kus szen tély pon tos for má ját alap fa la i nak sza-
bály ta lan sá ga mi att elég ne héz meg ha tá roz nunk – ez 
majd a to váb bi ása tá sok so rán fog ki raj zo lód ni. Délről 

tám pil lé rek csat la koz nak hoz zá, ke le ti vé gé nél pe dig 
egy fal ala po zást bon tot tunk ki (6. táb la, 7. tábla/1), 
mely nek funk ci ó ja egyelőre kér dé ses – feltehetően 
a te rep és az épü let sta bi li tá sát erősítette. Kellő in for-
má ció hi á nyá ban egyelőre nem tud juk meg ál la pí ta ni, 
hogy a ha jó gó ti kus át ala kí tá sa és a gó ti kus szen tély 
épí té se egy időben, avagy egy más után tör tént.

A kö zép ko ri sí rok több nyi re má sod la gos hely zet-
ben előkerült mel lék le tei kö zül a fen tebb le ír ta kon 
kí vül egy ru gós pár ta tö re dé ke, két vas csat, il let ve egy 
ké sei, kulcs for má jú ko por só szeg ér de mel em lí tést. 
A fel tárt sí rok az agya gos ta laj mi att ál ta lá ban kö ze pes 
meg tar tá sú ak vagy rossz ál la po tú ak vol tak. A te met ke-
zé si szo ká sok ról, il let ve a temp lom kö rü li te mető rend-
jéről, en nek fá zi sa i ról csak a to váb bi ku ta tá sok után 
fo gal maz ha tunk meg vi lá gos és helyt ál ló kö vet kez te té-
se ket, ten den ci á kat, ugyan is a fel tá rá son nagy fe lü le tet 
le fedő fa lak eb ben a kér dés ben jó részt aka dá lyo zó té-
nyezőt je len tet tek, és csak a dél ke le ti ol da lon tud tunk 
na gyobb fe lü le ten sí ro kat fel tár ni (ld. Füg ge lék, sí rok 
le írá sa). Sem a tá jo lás, sem a sír mély ség nem ad egyér-
telmű fo gó dzót a te met ke zé si fá zi sok el kü lö ní té sé ben. 
Az nagy já ból lát ha tó, hogy a ko rai, tisz ta be töl tésű sí-
rok alig né hány fok kal tér nek el a nyugat–kelet irány-
tól, de a ké sei sí rok közt is ta lá lunk ilyen tá jo lá sú a kat. 
A tisz ta be töl tésű sí rok sem min dig azo nos tá jo lá sú ak, 
az S-13, be töl té se alap ján ko ra i nak vélt sír pl. 303˚-
ra tá jolt. Az F-4 ál tal vá gott hosszú cson tok és a fal-
ala po zás ból előkerült me den ce csont alap ján el vi leg 
szá mol ha tunk egy, az I. fél kör íves szen télyt megelőző 
temetővel, er re lát sza nak utal ni a tisz ta be töl tésű sí rok 
is. (Ter mé sze te sen nem ki zárt egy ko rai fa temp lom 
lé te sem, de en nek meg ál la pí tá sá hoz na gyobb fe lü let 
meg ku ta tá sa szük sé ges.) Az S-34 sír be töl té sé ben ta-
lált ko por só sze gek ar ra utal nak, hogy a ko por sós te-
met ke zé sek hasz ná la ta már a 15. szá zad első felétől 
el ter jedt Ká nyá don.

A gó ti kus temp lo mot a későbbiek so rán több 
tám pil lér rel tá masz tot ták meg délről, egyi kük anya-
ga (kong lo me rá tum ere detű kövekből vi lá gos szür ke, 
ap ró ka vi csos ha barcs ba ra kott fal – 4. szá mú tám-
pil lér) pon to san meg egye zik a cin te rem fal má so dik 
pe ri ó du sá nak össze té te lé vel.

A cin te rem fal nyu ga ti ré szé nél nyi tott 2. szel vény-
ben en nek észak–dél irá nyú sza ka szát tár tuk fel. 
A 80–85 cm szé les fal nak mind össze 25–30 cm-es 
ala po zá si ár ka volt, en nek tu laj do nít ha tó, hogy nyu-
gat fe lé ala po san megdőlt egy idő után és meg újí tás ra 
szo rult (3. tábla/2., 9. tábla/1). A cin te rem fal I., ko ráb-
bi fá zi sát ki sebb, kong lo me rá tum ere detű kövekből 
vi lá gos bar na, ho mo kos, ke vés me szet tar tal ma zó, 

21 Dé li sek res tyé re szá mos pél da is mert a Nyu gat-Du nán túl ról: 
Csa tár, Csesztreg, Hegyhátszentjakab, Kissomlyó, Nagy rá kos, 
Pósfa, Németújvár, Zalaegerszeg-Csácsbozsok, Iker vár, Rum, 

Szőce, Táplánszentkereszt, Vasalja-Pinkaszentkirály, Vasszilvágy. 
Ld. VAL TER 2005, 244–260.
22 UNGER, 558. sz.; C. N. H., II, 227. sz.



271

Ré gé sze ti ku ta tá sok a kányádi kö zép ko ri temp lom nál (2005–2006)

mál lé kony ha barcs ba rak ták (ha son ló a gó ti kus szen-
té lyé hez), felmenő ré szét pe dig vi lá gos szür ke va ko-
lat tal be va kol ták. Ala po zá sa alól bor dá zott vál lú 14. 
szá za di fa zék tö re dé ke ke rült elő. A majd nem az ala-
po kig vissza bon tott fa lat na gyobb mé retű kövekből 
ra kott, vi lá gos szür ke, ap ró ka vi csos, me szes, erős kö-
tőanyagú fal lal he lyet te sí tet ték (II. pe ri ó dus). Fel szín-
ben ki bon tot tuk az egy ko ri já ró szin te ket és a fa lak 
om la dé kát, az al ta laj mé lyen va ló meg je le né se ar ra 
utal, hogy a temp lom domb vi szony la gos egyen le tes 
fe lü le te a cin te rem fal meg épí té se után ala kult ki, ko-
ráb ban eny hén lej tett nyu ga ti irány ban. A cin te rem-
fal I. pe ri ó du sá nak om la dé ká ból előkerült 17. szá za di 
ke rá mia le le tek alap ján en nek meg újí tá sát hi po te ti ku-
san az 1642. évi re no vá lás hoz kö töt tük.

Összeg zés: ered mé nyek és kö vet kez te té sek
A két éva dos ré gé sze ti fel tá rás so rán nap vi lág ra ke-

rült Ká nyád (és Jásfalva) első, fél kör íves Ár pád-ko ri 
szen té lyé nek dön gölt-agya gos tech ni ká jú fal ala po zá-
sa. Az első temp lom kö rü li temetőhöz tar to zik az 56 
fel tárt te met ke zés jelentős há nya da, ame lyet a késő 
Ár pád-ko rig hasz nál hat tak. Köz ve tett ada tok egy 
ko ráb bi te mető meg lé té re is utal nak. A sí rok mel lék-
le tei kö zül kiemelendők az Ár pád-ko ri köz né pi ék sze-
rek Udvarhelyszékről ed dig ke vés sé is mert da rab jai, 
az ezüstből és rézből ké szült S-végű haj ka ri kák. Az 
első temp lom né hány egy szerű pro fi  lo zá sú kőfarag-
ványát is meg ta lál tuk má sod la go san be fa laz va. Ed dig 
is me ret len okok ból (ta lán rossz ál la ga mi att) több 
sza kasz ban el bon tot ták a temp lo mot, és tőle ke let re 
egy má sik, kis mé retű fél kör íves szen télyt épí tet tek. 
Eh hez ha ma ro san csat la ko zott egy új temp lom ha jó, 
ez je len tet te az első temp lom vég le ges megszűnését. 
A szo kat la nul kis mé retű és ki kép zésű szen tély hez dél-
ről épí tet tek hoz zá má sod la go san egy mel lék épü le tet 

(feltehetően sek res tyét). Ez a meg ol dás egyelőre is me-
ret len szé kely föl di kör nye zet ben. A temp lom fenn ál-
lá sá nak eb ben a fá zi sá ban ke rül het tek a fal ra azok 
a fres kók, ame lyek nek né hány tö re dé két a fel tá rá sok 
so rán meg ta lál tuk.

A késő kö zép kor ban a II. szen tély és a dé li mel lék-
épü let el bon tá sá val, a ha jó tér meg ha gyá sá val eh hez 
egy nagy mé retű gó ti kus, sok szög zá ró dá sú tám pil lé-
res szen télyt épí te nek. A ha jót be bol toz zák (két bol-
to za ti bor da szeg men se ke rült nap vi lág ra a fel tá rá sok 
so rán), a temp lom ra új nyí lás zá rók ke rül nek (a temp-
lom bon tá si ré te gé ben mérműves ab la kok al ko tó ré-
sze it ta lál tuk meg). A gó ti kus fá zis tég la pad ló inak 
rész le te it tár tuk fel. Az ása tás so rán pár tás, il let ve ko-
por sós te met ke zé se ket do ku men tál tunk.

Az írott for rá sok sze rint 1642-ben a temp lo mot 
re no vál ják, ek kor ja vít ják ki/építik új ra a cin te rem-
fa lat is. A temp lom fenn áll egé szen a 18. szá zad vé-
gé ig. Bo dor Pál lel kész sé ge ide jén kezdődik el az új 
temp lom épí té se a mai Ká nyád fa lu bel te rü le tén. 
A fel tárt je len sé gek alap ján el mond ha tó, hogy a szé-
kely ség – je len is me re te ink sze rint a 12–13. szá zad for-
du ló ja kö rül tör tént – meg te le pe dé se előtt Ká nyád nak 
(és Jásfalvának) már volt temp lo ma, me lyet a kö zép-
kor fo lya mán több ször át épí tet tek (két ro mán ko ri és 
egy gó ti kus fá zis, 17. szá za di ja ví tás).

A fel tárt épü let te rek ki ter je dé sét, fá zi sa it, át épí té se-
it a jövőbeli ku ta tá sok újabb ada tok kal bővíthetik. Az 
ása tá son nagy szám ban előkerült kö zép ko ri ke rá mia le-
le tek (12. táb la) egy részt fel ve tik a funk ci o na li tás kér-
dé sét, más részt kö ze lebb vi het nek Ká nyád és Jásfalva 
ko rai te le pü lés tör té ne té nek tisz tá zá sá hoz is (a temp-
lom környezetéből ed dig nem is mer tünk kö zép ko ri 
ke rá mia le le te ket). A na gyobb fe lü le tet át ölelő fel tá-
rás – re mé nye ink sze rint – a kö zép ko ri fa lu he lyek és 
a temp lom vi szo nyát is más meg vi lá gí tás ba he lyez he ti.

23 Dr. Fóthi Er zsé bet, Bernert Zsolt és Hajdu Ta más mun ká já ért 
itt mon dunk kö szö ne tet.
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Füg ge lék
A sí rok le írá sa
A te met ke zé sek le írá sá nál elsődlegesen a sí rok he lyét, mély sé-

gét és tá jo lá sát, az el huny tak ne mét, ko rát, a csont váz hely ze té nek 
jel leg ze tes sé ge it (kéz tar tás, ko po nya hely ze te stb.) és a cson tok 
meg tar tá sát tün tet tük fel. A csont vá zak ant ro po ló gi ai meg ha tá-
ro zá sát a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um Em ber ta ni Tá-
rá nak mun ka tár sai vé gez ték el, a ne mek meg ha tá ro zá sá nál rá juk 
hi vat ko zunk.23 Az élet kort ása tá si le írá sa ink alap ján kö zöl jük. 
A sí rok mel lék le té re, ko por só já ra és a te met ke zé sek szu per po zí-
ci ó i ra, a sír be töl té sé re vagy más meg fi  gye lés re (pl. pa to ló gi ai 
el vál to zás ra) kü lön uta lunk adott eset ben. A sí rok mély sé gé nél 
ab szo lút ten ger szint fe let ti ma gas sá got ad tunk meg.

S-1: 1. szel vény; M: 592,61 m; T: 290°; N: male; K: adultus; 
kéz cson tok a me den cén; de ré kon felül vág ta a gó ti kus szen tély 
támpillére; be töl té se tisz ta föld.

S-2: 1. szel vény; M: 592,80 m; T: kb. 280°; N: ?; K: ?; a sír-
ból mind össze a láb csont ok ma rad tak meg; be töl té se tisz ta föld.

S-3: 1. szel vény; M: 592,03 m; T: 283°; N: ?; K: infans I 
– infans II; a ko po nya na gyon tö re dé kes, a bal kéz csont jai a me-
den cén, a csont váz ge rin ce na gyon el fer dült; a sír be töl té sé ben 
vi lá gos szür ke ha barcs- és tég la tör me lék.

S-4: 1. szel vény; M: 592,60 m; T: 288°; N: ?; K: infans I; a 
csont váz mind össze tér den alul ma radt meg; a sír be töl té sé ben 
tég la tör me lé kes ha barcs.
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S-5: 1. szel vény; M: 592,60 m; T: 283°; N: ?; K: infans I 
– infans II; csak rész ben fel tárt te met ke zés, a csont váz bal ol da li 
ré szé re a gó ti kus szen tély alap fa la fed rá, ko po nyá ja feltehetően 
en nek épí té se kor sem mi sült meg; be töl té se tisz ta föld.

S-6: 1. szel vény: M: 592,43 m; T: 277°; N: ?; K: infans I; jó 
ál la po tú tra péz ala kú ko por só (80x40x30 cm) ma rad vá nyai; a sír 
be töl té sé ben ha barcs- és tég la tör me lék.

S-7: 1. szel vény; M: 592,56 m; T: 270°; N: female; K: adul-
tus; nagy részt el pusz tult te met ke zés, jobb kéz a me den cén; a te-
met ke zést vág ta a dé li sek res tye fa la (F-3), il let ve sé rült a gó ti kus 
szen tély alap ja i nak ásá sa kor is; be töl té se tisz ta föld.

S-8: 1. szel vény; M: 592,47 m; T: 275°; N: female; K: adul-
tus; ka rok a test mel lett ki nyújt va; a te met ke zés felső ré szét vág ta 
a dé li sek res tye fa la (F-3); a csont váz alatt vi lá gos bar na, mál lé-
kony, mész rö gös ha barcs.

S-9: 1. szel vény; M: 592,33 m; T: 282°; N: female; K: juve-
nis; a csont váz felső ré szét a dé li sek res tye fa la (F-3) vág ta; be töl-
té se tisz ta föld.

S-10: 1. szel vény; M: 592,31 m; T: 279°; N: ?; K: infans I; 
boly ga tott sír; be töl té se ha bar csos, tég la tör me lé kes.

S-11: 1. szel vény; M: 592,52 m; T: 285°; N: ?; K: infans I 
– infans II; a sírt a mell kas tól le fe lé a 14. szá mú te met ke zés vág-
ta, rá te met ték a 12. szá mú sír ra; be töl té se tisz ta föld.

S-12: 1. szel vény; M: 592,47 m; T: 270°; N: female; K: adul-
tus; bal al kar, comb csont és láb szár, a kar a test mel lett ki nyújt va; 
lá bá hoz ás ták be az S-11. sírt; be töl té se tisz ta, agyag gal ke vert 
föld.

S-13: 1. szel vény; M: 592,35 m; T: 303°; N: ?; K: infans 
II; ko po nya jobb ra dőlve, ka rok kö nyök ben be haj lít va; be töl té se 
tisz ta, agyag gal ke vert föld.

S-14: 1. szel vény; M: 592,37 m; T: 290°; N: male; K: adul-
tus; a ko po nya jobb ra dőlve, ka rok a test mel lett ki nyújt va; be töl-
té se ha bar csos, tég la tör me lé kes.

S-15: 1. szel vény; M: 592,29 m; T: 270°; N: female; K: juve-
nis; jobb ra ki bil lent ko po nyá ja össze la pult, ka rok a test mel lett 
ki nyújt va, a comb- és láb szár csont ok szo ro san egy más mel lett; 
be töl té se ha bar csos, tég la tör me lé kes.

S-16: 1. szel vény; M: 592,51 m; T: kb. 320°; N: female; K: 
adultus; erősen boly ga tott te met ke zés, a jobb comb- és láb szár-, 
il let ve szár ka pocs csont ma radt in situ; be töl té sé ben vi lá gos bar na, 
ho mo kos ha barcs.

S-17: 1. szel vény; M: 592,19 m; T: 270°; N: female; K: juve-
nis; ko po nya előrebillent, ke zek a me den cén, a láb csont ok szo ro-
san egy más mel lett; a csont váz köz vet le nül az S-18. sír fö lött van, 
rész ben rom bol ta a 30. szá mú új ko ri sír; be töl té se ha barcs rö gös.

S-18: 1. szel vény; M: 592,19 m; T: 265°; N: male; K: juvenis; 
láb csont ok szo ro san egy más mel lett, bal kéz a me den cén; megelőzi 
az S-17, S-29 és S-30 te met ke zé se ket; be töl té sé ben ha barcs rö gök.

S-19: 1. szel vény; M: kb. 592,20 m; T: 270°; N: ?; K: infans 
II; bal ol da li láb szár- és szár ka pocs; be töl té sé ben vi lá gos szür ke ha-
barcs rö gök.

S-20: 1. szel vény; M: 592,52 m; T: 280°; N: ?; K: infans I 
– infans II; erősen boly ga tott sír, mind össze a láb szár- és szár ka-
pocs cson tok ma rad tak meg; be töl té se tisz ta föld.

S-21: 1. szel vény; M: 592,61 m; T: 284°; N: male; K: adul-
tus; comb-, szár ka pocs- és bo ka csont ok; be töl té se tisz ta föld.

S-22: 1. szel vény; M: 592,41 m; T: 275°; N: male; K: adul-
tus; a láb csont okon kí vül a csont váz töb bi ré sze fel szí vó dott; be-
töl té se tisz ta, agyag fol tos föld.

S-23: 1. szel vény; M: 592,39 m; T: 287°; N: female; K: adul-
tus; az S-9. és dé li sek res tye fal (F-3) ál tal vá gott te met ke zés; be-
töl té se tisz ta föld.

S-24: 1. szel vény; M: 592,50 m; T: 270°; N: female; K: adul-
tus; bal kar a test mel lett ki nyújt va; be nyú lik a gó ti kus szen tély 
támpillére alá; be töl té sé ben vi lá gos szür ke ha barcs rö gök.

S-25: 1. szel vény; M: 592,09 m; T: 270°; N: male; K: adul-
tus; ko po nyá ja jobb ra bil lent, ka rok a test mel lett ki nyújt va, 
ke zek a comb cson ton; met szi az S-30 sír; be töl té sé ben ha barcs-
rö gök.

S-26: az 1. szel vény ke le ti szé lé ben fel szín re buk kant, szét-
rop pant adultus ko po nya ki bon tá sát nem foly tat tuk, a későbbi 
ása tá sok ra hagy va en nek fel tá rá sát.

S-27: 1. szel vény; M: 592,27 m; T: kb. 270°; N: ?; K: ?; az 
agya gos föld ben erőteljesen fel szí vó dott te met ke zés hosszú csont-
jai; láb szá rai ke reszt ben egy más ra fek tet ve; megelőzi az S-23 te-
met ke zést; be töl té se tisz ta föld.

S-28: 1. szel vény; M: 592,25 m; T: 286°; N: male; K: adul-
tus; felsőtestének csont jai feltehetően fel szí vód tak; be töl té se tisz-
ta, fe ke te föld.

S-29: 1. szel vény; M: 592,17 m; T: 270°; N: ?; K: infans I; 
a cson tok egy ré sze fel szí vó dott az agya gos föld ben; megelőzi az 
S-18. te met ke zést; be töl té sé ben ha barcs- és tég la tör me lék.

S-30: az 1. szel vény dél ke le ti ré szé be eső, mély új ko ri te met-
ke zés, fel tá rá sát göd ré nek do ku men tá lá sa után nem foly tat tuk.

S-31: 1. szel vény; M: 591,98 m; T: 280°; N: ?; K: infans I; 
boly ga tott te met ke zés; be töl té sé ben ha barcs rö gök, a mell kas tá jé-
kán pe dig egy ru gós pár ta tö re dé ke.

S-32: 1. szel vény; M: 592,55 m; T: 275°; N: male; K: adul-
tus; boly ga tott sír, rom bol ta a dé li sek res tye alap fa la (F-3); be töl-
té se tisz ta föld.

S-33: 3. szel vény; M: 592,34 m; T: 285°; N: male; K: adul-
tus; az agya gos föld ben fel szí vó dott csont váz; a gó ti kus ha jó fal 
(F-6) rá fed a sír ra; tisz ta be töl té se és az első szen tély fal hoz (F-4) 
va ló iga zo dá sa a leg ko ráb bi sír ho ri zont hoz va ló tar to zá sá ra utal.

S-34: 3. szel vény; M: 591,64 m; T: 276°; N: female; K: 
juvenis; ko po nyá ja előrebillent, bal ke ze a me den cén, jobb 
a me den ce mel lett; a ha bar csos, tég la tör me lé kes be töl tés ben 
ko por só sze gek; a bal ol da li comb cson ton zöld elszíneződés nyo-
ma it fi  gyel tük meg, a csont váz fel sze dé se köz ben egy kor ro dált 
Zsig mond-ko ri parvus ke rült elő; met szi az első fél kör íves szen-
tély (F-4) ala po zá sát és az S-37, S-38 te met ke zé se ket.

S-35: 3. szel vény; M: 591,78 m; T: 293°; N: male; K: adul-
tus; a szel vény észak nyu ga ti sar ká ban csak rész ben fel tárt és fel-
sze dett te met ke zés; jobb kéz a me den ce mel lett; vág ja az S-36 és 
S-38. sí ro kat; be töl té sé ben ha barcs- és tég la tör me lék.

S-36: 3. szel vény; M: 591,80 m; T: 290°; N: male; K: juvenis 
vagy adultus jobb al kar- és kéz csont jai, a te met ke zés töb bi ré sze 
ki esik a szelvényből, il let ve vág ta az S-35 sír; be le metsz az első 
fél kör íves szen tély fal (F-4) ala po zá sá ba.

S-37: 3. szel vény; M: 591,72 m; T: ?; N: ?; K: ?; a szel vény 
nyu ga ti met szet fa lá ban do ku men tált láb csont ok; met szet te az 
első fél kör íves szen tély fal ala po zá sát (F-4), megelőzi az S-34 te-
met ke zést.

S-38: 3. szel vény; M: 591,88 m; T: ?; N: ?; K: ?; a szel vény 
nyu ga ti met szet fa lá ban do ku men tált láb csont ok; be ásá sát met szik 
az S-34. és S-35. sí rok; be töl té sé ben ha barcs- és tég la tör me lék.

S-39: 3. szel vény; M: 592,48 m; T: kb. 295°; N: male; K: 
juvenis vagy adultus; a szel vény dél nyu ga ti sar ká ban fel tárt bo-
ka- és láb csont ok, a sír töb bi ré sze ki esik a szelvényből; be töl té se 
ha barcs rö gök kel erősen ke vert.

S-40: 3. szel vény; M: 592,64 m; T: 270°; N: female; K: adul-
tus; ko po nya bal ra bil lent, ka rok a test mel lett ki nyújt va; tér den 
alul vág ta a dé li sek res tye (F-3) alap fa la, il let ve a má so dik fél kör-
íves szen tély fal (F-5); be töl tés ben ke vés ha barcs rög.

S-41: 3. szel vény; M: 592,43 m; T: 280°; N: male; K: adul-
tus; rész le ge sen fel tárt te met ke zés, boly ga tott; a te met ke zés köz-
vet le nül megelőzi a di a dal ív ko rai fá zi sá nak épí té sét, és a má so-
dik fél kör íves szen tély (F-5) épí té sét is; be töl té se tisz ta föld.

S-42: 3. szel vény; M: 592,61 m; T: 260°; N: female; K: adul-
tus; rész le ge sen fel tárt, boly ga tott te met ke zés; rá rak ták a má so-
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dik fél kör íves szen tély alap fa lát (F-5), a gó ti kus szen tély fa la (F-
2) szin tén vág ta, köz vet le nül a S-40 sír alatt buk kant elő, tér den 
alul ez rom bol ta; be töl té sé ben ke vés ha barcs rög.

S-43: 1., 3. szel vény; M: 592,50 m; T: 270°; N: female; K: 
juvenis; a ko po nya kö rül félgömbökből össze il lesz tett fejű tűkkel 
dí szí tett pár ta ma rad vá nya it szed tük fel in situ, a sír be töl té sé ben 
egy tö re dé kes S-végű haj ka ri ka; be töl té se tisz ta föld; megelőzi az S-
40, S-42 sí ro kat, köz vet ve a má so dik fél kör íves szen télyt (F-5) is.

S-44: 1. szel vény; M: 592,52 m; T: 280°; N: ?; K: infans I; 
boly ga tott te met ke zés, a ko po nya előrebillent; megelőzi az S-45 
sírt; be töl tés ben ha barcs- és tég la tör me lék.

S-45: 1. szel vény; M: 592,58 m; T: kb. 270°; N: ?; K: infans 
I; rossz meg tar tá sú csecsemősír ma rad vá nyai; rá te met ték az S-44 
sír ra.

S-46: 1. szel vény; M: 592,44 m; T: 290°; N: male; K: juve-
nis; a dé li sek res tye fa la (F-3) ál tal rom bolt te met ke zés, ge rin ce 
erősen el fer dült, bal kar a test mel lett ki nyújt va; a csont váz fö lött 
ta lált desz ka ma rad vány fel té te le sen ko por só ki moz dult da rab ja-
ként ha tá roz ha tó meg; be töl té sé ben ha barcs- és tég la tör me lék.

S-47: 3. szel vény; a ha jó fal (F-6) és a hoz zá épült tám pil lér 
alat ti temetkezésből mind össze a koponyatetőt tud tuk ki bon ta-
ni; be töl tés ben tég la tör me lék.

S-48: 1. szel vény; M: 592,40 m; T: 270°; N: female; K: adul-
tus; az S-44 és S-45 sí rok, va la mint az F-3 fal ál tal boly ga tott 
te met ke zés; a cson tok helyzetéből adó dó an a váz al só ré szei nem 
sok kal az el te me tés után moz dul hat tak ki; a me den cé jén egy ke-
rek vas öv csa tot, a bal ol da li comb csont alatt pe dig egy má si kat 

ta lál tunk; be töl té se ha barcs- és tég la tör me lé kes, a csont váz fö lött 
el kor hadt fa (ko por só ?) ma rad vá nyok.

S-49: 1. szel vény; M: 592,54 m; T: 270°; N: female; K: ju-
venis vagy adultus; a gó ti kus szen tély alap fa la (F-2) ál tal el pusz tí-
tott te met ke zés, csak né hány jobb ol da li bor da- és la poc ka csont ja 
ma radt meg; be töl té se tisz ta föld.

S-50: 1. szel vény; M: 592,52 m; T: 257°; N: female; K: ju-
venis vagy adultus; a sír ból mind össze a jobb ol da li comb csont 
ma radt meg; be töl té sé ben nin csen épí té si tör me lék.

S-51: 1., 3. szel vény; M: 592,32 m; T: 270° N: female; K: 
juvenis vagy adultus; csi go lya és kar cson tok; rá épült a dé li sek res-
tye fa la (F-3), rom bol ta az S-52 sír; be töl té se tisz ta.

S-52: 1., 3. szel vény; M: 592,34 m; T: 270°; N: female; K: 
?; boly ga tott sír, kar cson tok és bal ol da li me den ce csont; be töl té se 
tisz ta föld.

S-53: 1., 3. szel vény; M: 592,36 m; T: 270°; N: male; K: 
adultus; rész le ge sen fel tárt te met ke zés: jobb ol da li comb-, láb szár- 
és láb csont ok; rá fed a gó ti kus szen tély fa la; be töl té se tisz ta föld.

S-54: 1. szel vény; M: 592,35 m; T: 272°; N: male; K: adul-
tus; boly ga tott te met ke zés; el vág ta az F-3 fal (dé li sek res tye); be-
töl té se tisz ta föld.

S-55: 1. szel vény; M: 592,35 m; T: kb. 270°; N: ?; K: juve-
nis; mind össze a sír bal ol da li fel kar csont ja lett fel tár va a rá épült 
F-3 fal mi att; be töl té se tisz ta föld.

S-56: 1., 3. szel vény; M: 592,30 m; T: 280°; N: ?; K: ?; jobb-
ol da li al kar- és kéz csont jai; rá épült a gó ti kus szen tély fa la (F-2); 

be töl té se tisz ta föld.
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Cercetări arheologice la biserica medievală din Ulieş (2005–2006)
(Rezumat)

În cursul săpăturilor arheologice efectuate în anii 2005–2006 la punctul „Biserica Veche” din Ulieş (jud. 
Harghita) au ieşit la iveală rămăşiţele bisericii medievale şi postmedievale a satelor Ulieş şi Iaşu. Efectuate pe 
trei secţiuni, cercetările arheologice s-au întins pe suprafaţa sud-estică a bisericii, pe suprafaţa corului şi a na-
vei, respectiv pe o mică parte a zidului de cintirim pe partea de vest. Biserica medievală afl ată între cele două 
sate a avut cel puţin 5–6 faze de construcţie. Primele două coruri au avut abside cu închidere semicirculară 
construite între a doua parte al secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIV-lea. Înaintea transformării go-
tice de după  anul 1465, în sudul absidei semicirculare s-a construit o sacristie. Nava bisericii romanice boltită 
în cursul transformării gotice a existat până la demolarea bisericii vechi (sfârşitul secolului al XVIII-lea).

În cursul săpăturilor au ieşit la iveală 56 morminte, majoritatea din epoca medievală. Inelele de buclă 
din argint şi bronz, cu capete răsucite în formă de S aparţin mormintelor timpurii ale bisericii din epoca 
arpadiană. Monedele lui Sigismund Luxemburg (parvus) şi Mathias Corvin (denar) datează indirect 2 faze 
de construcţie a bisericii. Pietrele cioplite aparţinând fazei romanice şi gotice a bisericii (fragmente de cerce-
vea de uşi şi ferestre, nervuri de boltă), respectiv bucăţile de frescă dau o imagine plastică asupra aspectului 
bisericii medievale.

Archaeological researches at the medieval church of Kányád (2005–2006)
(Abstract)

During the archeological researches made between 2005 and 2006 in the area of the “Old Church” in 
Kányád (Ulieş, Harghita county), remains of the medieval and post-medieval church of the villages Kányád 
and Jásfalva (Iaşu, Harghita county) have been found. Th e archaeological excavations spread over three sec-
tions: the south-eastern surface of the church, the surface of the sanctuary and the nave, and a small portion 
of the cemetery wall in the western part. Th e medieval church of the two villages had at least 5–6 building 
periods. Th e fi rst two sanctuaries had apses with semicircular closing, built in the second part of the 12th 
and the fi rst part of the 14th century. Before the Gothic transformation, which dates from after 1465, in the 
southern part of the semicircular apse a sacristy was built. Th e nave of the Romanesque church arched during 
the Gothic transformation existed until the demolishing of the old church (end of the 18th century).

Along the archeological researches 56 graves came to surface, most of them from the Middle Ages. Th e 
silver and bronze “hair-rings” with S endings belong to the early graves of the Arpadian church. Th e coins 
from the age of Sigismund of Luxemburg (parvus) and of Mathias Corvinus (denar) date indirectly two 
phases of the church-building. Th e carved stones which belong to the Romanesque and Gothic phases of 
the church (pieces of door and window frames, arch-ribbings), respectively the fresco pieces provide a clear 
image of the medieval church.
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1. tábla

1. Magyar nyelvű Mária-imádság a Postillae... kötetben (1524).

2. Segélykérő levél az új templom építéséhez (1792). 3. Aranyozott ezüst kehely.
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2. tábla

1. A középkori templom az 1. katonai felmérésen Kányád és Jásfalva között.

2. A lelőhely topográfi ai felmérése, rajta a szelvények összesítő rajzaival.
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3. tábla 2. A 2. szelvény nyugatról.

1. Az 1., 3. szelvények: összesítő felvétel.



278

DERZSI Cson gor  SÓFALVI And rás

4. tábla 2. Az 1. szelvény délről.

1. A 3. szelvény nyugati metszete.
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5. tábla 2. A 3. szelvény, I., II. félköríves szentélyfalak és a hajófal.

1. A 3. szelvény, II. félköríves szentélyfal és a diadalív.
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DERZSI Cson gor  SÓFALVI And rás

8. tábla

1. Az 1. szelvény nyugati metszetrajza.
2. A 3. szelvény nyugati metszetrajza.

Rétegleírás:

R 1: barnásszürke, anyhén kevert humusz; R 2: barna föld, világosbarna építési törmelékkel (habarccsal); R 3: sötétszürke-fekete, 
enyhén habarcsos, téglatörmelékes réteg (temetőföld); R 10: világosbarna habarcs, lábazati szint; R 11: sárga agyagfoltos barna föld, 
kevés habarcsröggel; R 13: sárga-világosbarna, homokos habarccsal kevert építési törmelék; R 15: tömött, nagyon kevés téglatörme-
léket tartalmazó fekete föld; R 16: sárga, tömött, enyhén habarcsos réteg; R 17: fekete, habarcsos, téglás réteg; R 18: világosszürke 
habarcs, közte sárga homok (építési törmelék); R 20: barnássárga, agyagos szubhumusz; R 26: agyagfoltos, fekete föld; R 27: tiszta 
fekete föld; R 28: sárgásszürke, mészrögös omladék; R 29: barna föld, világosbarna építési törmelékkel (omladékkal); R 30: sötétszür-
ke réteg, sok habarccsal és téglatüredékkel; R 31: világosszürke, mészrögös, téglatörmelékes lencse; R 32: sárga homoklencse.

döngölt alapozás
beszakadt széle

1.

2.
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Ré gé sze ti ku ta tá sok a kányádi kö zép ko ri temp lom nál (2005–2006)

9. tábla

1.

2.

3.

koponya törmelék

1. A 2. szelvény északi metszetrajza.
2. A 2. szelvény déli metszetrajza.

3. A 2. szelvény keleti metszetrajza.

Rétegleírás:

R 1: barnásszürke, enyhén kevert humusz; R 4: szürke, habarcsos, köves réteg; R 5: világosbarna, köves, téglatörmelékes, tetőcserepes 
omladél; R 6: sötétszürke, tömött, köves föld, kevés habarccsal; R 7: világosbarna, homokos habarcs és szürke vakolat (meszeléssel), 
kevés téglatörmelékkel; R 8: sötétszürke-fekete, tömött föld; R 9: világosbarna aprókavicsos réteg; R 10: világosbarna habarcs, lába-
zati szint; R 11: sárga agyagfoltos barna föld, kevés habarcsröggel; R 35: sárga agyag.
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DERZSI Cson gor  SÓFALVI And rás

10. tábla

1–4. Kőfaraványok.
5. Freskótöredék.

6. Ólomkeretes ablaküveg töredékei.

1.

2.

3.

4.

5. 6.
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Ré gé sze ti ku ta tá sok a kányádi kö zép ko ri temp lom nál (2005–2006)

11. tábla

1. Bronz Zsigmond-parvus; 2. Ezüst Mátyás-dénár.
3. Ezüst rugós párta töredéke.

4–6. Töredékes bronz és ezüst S-végű hajkarikák.
7. Díszes vas koporsószeg; 8–9. Vas övcsatok.

1.
2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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