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ELŐSZÓ

A középkori Magyarország építészetének emlékanyagát legnagyobb részben várak, illetve templomok teszik ki. 
Így van ez az északkeleti térség Kassa környéki, az egykori vármegyeszékhelytől délre eső régiójában is. 
A várak eredeti funkciójukból kifolyólag szinte valamennyi esetben romos állapotban, az évszázadok által 
átrendezett terepen maradtak ránk, így legtöbbször a régészet eszköztárára, tudományos módszertanára van 
szükség ahhoz, hogy minden egyes részletet tanulmányozhassunk. Még inkább igaz ez a földvárakra, amelyek 
jelen összeállítást is gazdagítják. Korai erősségeink megőrzésekor fontosak továbbá a rendszeres állagmegóvási 
munkálatok, amelyeknek a konzerválás keretein belül kell maradniuk. Az egykori vár helyén ama bizonyos 
kőhalom és egy elképzelt konstrukció közül kizárólag az előbbi lehet közös kultúrtörténetünk autentikus része. 
Sorsukat, fennmaradásuk körülményeit tekintve, hasonló a helyzet a templomokkal is. Közismerten kisebb – 
már-már elenyésző – azoknak az emlékeknek a száma, amelyek színtisztán középkori állapotukban maradtak 
fenn. Gondoljunk csak a kassai dómra, mint a hazai középkor zászlóshajójára, amelyet Steindl Imre restaurálása 
1877 és 1896 között öthajóssá bővített. Történetük során az egyes korszakok rendszerint nyomot hagytak ezeken 
az épületeken; szerencsésebb esetben nem vettek el belőlük, hanem hozzájuk adtak valamit. A megismeréshez 
tehát ebben az esetben is műemléki beavatkozásra: épületrégészeti, fal- és restaurátori kutatásra van szükség. 
A szóban forgó térségben több hasonló munka is zajlott a közelmúltban, ezért a soron következő írások közül 
nem egy ezekre támaszkodva foglalja össze az adott emlékkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, míg mások 
régebb óta ismert és a kulturális örökség részét képező épületek újabb ismertetését adják, kitérve a lehetséges 
kapcsolatrendszerek felvázolására.

A kiválasztott példák az egykori Abaúj-Torna, Borsod, Zemplén és Szabolcs vármegye területén találhatók. 
Ugyanakkor ez a megállapítás nem teljesen pontos, hiszen a bemutatandó emlékek között olyat is találunk, 
amely a vármegyerendszer megszervezése előtti időkre datálható. Borsodon például egy 10. századi központra 
épült rá az ispáni vár 1020 és 1050 között. Az erősség előzményéül szolgáló nyíltszíni település területén egy 
államalapítás előtti előkelő sírtlelete is napfényre került, benne többek közt egy olyan edénytípussal, amely a 
honfoglaló magyarsággal kerülhetett a Kárpát-medencébe. Emellett a régészeti kutatás a korabeli étkezési szoká-
sokról tájékoztató leleteket is feltárt. Nem kevésbé jelentősek az Árpád-kori emlékek, így a hatalmas kiterjedésű 
szabolcsi, illetőleg az abaújvári földvár. Utóbbi egy a tatárjáráskor elrejtett kincset őrzött meg, bizonyára nem is 
véletlenül, hiszen a várat a mongolokkal szembeni ellentámadás lehetséges kiindulópontjának, bázisának szánták. 
Ezek a példák értékes részletekkel, konkrétumokkal gazdagítják azon közhelyszerű ismeretünket, mely szerint a 
tatárjárás előtti időkben hazánkban (is) fából készült, ácsolt kazettaszerkezetes várak, avagy palánkvárak épül-
tek, és többnyire csak az invázió elmúltát követő újjáépítés részeként létesültek kőből épült, masszív erősségek.

Fontos továbbá, hogy e térség esetében a Magyar Királyság egyik kiemelkedő jelentőségű, fontos hatalmi 
tényezőnek számító régiójáról van szó, ami műemlékállományán is érzékelhető, és amelyet több szempontból is 
befolyásolt Kassával való kapcsolata. A város igazi felemelkedése a 14. században vette kezdetét. Mikor a kassai 
polgárok kiváltságaik védelmében megölték Aba Amadét, I. Károly melléjük állt, minek következtében szövet-
ségesre lelt az oligarchák elleni küzdelemben. 1347-ben szabad királyi város lett, 1374-ben pedig itt tartotta I. 
Lajos azt az országgyűlést, amelyen a rendek elfogadták a leányági örökösödést.

De térjünk vissza az Anjou-kor kezdetére. Az Aba nemzetség háttérbe szorítása maga után vonta a Károly-
lyal Nápolyból hazánkba érkező Druget család felemelkedését, melynek tagjai a legmagasabb pozíciók betöltése 
mellett kiterjedt birtokrendszerhez jutottak az ország északkeleti szögletében. Számos birtokot kaptak a király-
tól honorként, amelyek közül nem egy templomának megépíttetése és kifestésének megrendelése – ha csupán 
hipotetikusan is, de – a család fennhatóságával hozható kapcsolatba. Az itt bemutatottak közül Abaújvár temp-
lomát kell megemlítenünk. Itt a szentély falképei azok, amelyek esetleg összefüggésbe hozhatók a Drugetekkel, 
a hajóban találhatók ugyanis későbbiek. Akárcsak Torna templomának lágy stílusú freskói, amelyek Zsigmond 
uralkodásának korára datálhatók. Vizsgálatuk során nemcsak egyes gömöri párhuzamok, a Liptó megyei Ludró-
falva vagy a Zólyom megyei Pónik, hanem erdélyi példák, Almakerék, illetve Medgyes falképei is előkerülnek. 
Ezek az összefüggések is rámutatnak a térség egyik legfontosabb sajátosságára, miszerint a szomszédos országokba 
vezető kereskedelmi utak csomópontjában feküdt, általuk pedig Erdéllyel, a Felvidék egyéb régióival, valamint 
az ország középső részével is intenzív, a művészeti fejlődésre is hatást gyakorló kapcsolatot tarthatott fenn. 
Nem véletlen, hogy a szepsi templom déli kapujának a kassai dómból származó – egyébiránt különféle változatait 
tekintve a késő gótika idején Európa több pontján egyaránt feltűnő – típusát a Heves megyei Gyöngyöspatán is 
viszontlátjuk.

A bemutatandó emlékeken szinte végigvonul a magyar történelem, a honfoglalás utáni időszaktól lényegében a 
középkor végéig. A feltárás, a kutatás és a helyreállítás munkafolyamatát követően ugyancsak fontosnak tartjuk, 
hogy ezek az épületek méltó helyet foglaljanak el a magyar kultúrtörténetben, és minél többen megismerhessék őket. 
Hogy patinás múltjukhoz jelenük és jövőjük is felzárkózhasson.

Életének jelentős részét (1815–1838) csekei birtokán töltötte. Ott írta életművének fontos alkotásait, melyek 
közül messze kiemelkedik az 1823. január 22-én letisztázott Himnusz, amely Erkel Ferenc megzenésítésében 
nemzeti imánk lett. Kölcsey 1838. augusztus 24-én hunyt el Csekében. A helyi temetőben lévő sírja sokáig 
jeltelen volt, majd 1856-ban egy derékban kettétört klasszicista oszlopot (Gerenday Antal munkája) állítottak 
koporsója fölé. A költő halálának 100. évfordulójára a Kölcsey Társaság megbízásából készült el szintén Gerenday 
műhelyében a ma is álló síremlék, melynek kriptájában helyezték el a költő hamvait. Az emlékhely legutóbbi 
felújítását 2001-ben végezték el, felavatásán Mádl Ferenc köztársasági elnök is részt vett. 1989 óta minden év 
januárjában Szatmárcseke ad otthont a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat egyik eseményének, amelyen 
az ökumenikus istentisztelet után adják át a Kölcsey-díjat, és koszorút helyeznek a költő síremlékére.

A szabolcsi földvár W
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1968-ban a Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatósága 
az ország honfoglalás- és kora Árpád-korral foglalkozó 
régészeinek a támogatását kérte ahhoz a témához, 
amelynek megvalósítását a magyar történetírás immár 
évtizede sürgette. A honfoglalás- és kora Árpád-kori 
nemzetségfői és ispáni központok régészeti kutatása című 
program azóta országosan kiemelt kutatási főfeladat, 
irányítását a Magyar Nemzeti Múzeum végzi, anyagi 

fedezetét a Művelődési Minisztérium kutatási-fejlesz-
tési alapjából teremtik elő – írtam éppen ötven évvel 
ezelőtt, a szabolcsi földvár kutatásának első három 
esztendejéről (1969—1971) készített első beszámolómban. 
Ugyanis Szabolcs-Szatmár megye büszkélkedhet azzal 
az elsőséggel, hogy e fontos tudományos kutatómunka 
itt, a Tisza partján állott hajdani megyeszékhelyen, 
Szabolcs községben indult meg.

A feltárásokat megelőző levéltári kutatások s az 
addigi feldolgozások nyomán nagyjából körvonala-
zódtak a település korai életének főbb eseményei, az 

egykori város (megyeszékhely) hajdanvolt intézményei. 
Eredményeinket röviden így foglalhatjuk össze:

A település neve – Szabolcs – a puszta személynévi 
helynévadás egyik szép emléke. Korábban a magyar 
megyenévadás több ismert példája – Veszprém, Szolnok, 
Doboka – alapján úgy vélték, hogy Szabolcs is első, István-
kori ispánjának emlékét őrizte volna meg nevében. Éppen 
a feltárások előmozdítására Györffy György igyekezett 

bizonyítani, hogy a gestáinkban, krónikáinkban feltűnő 
Szabolcs a hasonló nevű magyar települések elhelyez-
kedésének rendszere alapján a fejedelmi család, Árpád 
szűkebb rokonsága körébe tartozott. Sőt, „Árpád legidő-
sebb férfirokona volt, aki követte őt az uralomban, mint 
második fejedelem.” Herceg korában a keleti országrészt 
birtokolta, s ekkor építette volna a nevét viselő telepü-
lésen téli szállásként a máig álló földvárat, számolva 
a honfoglalás utáni évtizedekben még mindig fennálló 
besenyő veszéllyel. A tudós történész magyarázata csak 
ott bicsaklik meg, amikor a Szabolcs nevű településeket 
a nomádok téli-nyári szállásaként kezeli, mert amíg 

NÉMETH PÉTER
A SZABOLCSI FÖLDVÁR
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A község belterületén álló „földvár”-ban két alkalom-
mal folyt régészeti feltárás: először a magyar honfoglalás 
ezredik évfordulója (1896) tiszteletére 1894-ben dr. Jósa 
András orvos, a Szabolcsvármegyei Múzeum alapítója 
irányítása alatt, majd egy nemzeti program keretében 
1969–1977 között, dr. Németh Péter régész vezetésével. 
(Ugyanő később egy meg nem valósult rekonstrukció 
miatt feltárást végzett a sánc keleti oldalán, a középen 
látható mélyedés közvetlen közelében.).

Mindkét program elsődleges célja a földvár kormegha-
tározása és szerkezetének megismerése volt. Ez 1894-ben 
a régészet akkori módszerei miatt nem járhatott sikerrel, 
ezért is kellett a feltárásokat újra elvégezni. A három-
szög alaprajzú földvár a község belterületén, a Tisza 
közvetlen közelében található, sáncainak magassága 
8–10, helyenként 10–15 méter. Három kapuja volt: az 
északi és a nyugati a Tiszára nézett, míg a déli előtt 
húzódott a fontos tiszamenti országút (1067). 

Ám számos kérdés vetődött fel a feltárások előtt. 
Kérdés volt, hogy az államalapítástól a tatárjárá-
sig, tehát a földvárak felhagyásáig, egyes esetekben 
„modernizálásukig” eltelt két és fél század alatt vajon 
hogyan használták a várakat? Falaikon belül kaptak 
helyet azok a törvényekben is említett objektumok, 
mint a tárházak, a börtön, az istállók, s továbbmenve 
a megyésispán (comes), a katonai vezető, a hadnagy 
(maior exercitus), a várra felügyelő várnagy (maior 
castri), az igazságszolgáltatást végző udvarbíró (curialis 
comes), sőt a felváltva szolgálatot teljesítő várjobbágyok 
(iobagio castri) házai, lakásai? Ha igen, akkor vastag, 
de legalább jelentős kulturréteget kellene találni földvá-
raink belsejében, ezek hiányában a földvárak alkalmi/
időszaki, csak veszély esetén történő használatára kell 
következtetnünk. Ha az előbb felsorolt objektumokat 
nem a várban találjuk, akkor hol kell keresnünk őket? 
A 11–12. században a még a megyeszékhelyen lakó 
esperes háza, vele összefüggésben a férfiak és a nők 
részére épített vezeklőházak hol helyezkednek el? Bizo-
nyára az egyház, mégpedig a megyés/esperesi egyház 
(az ecclesia parochialis) közelében. Ezek mellől viszont 
hiányoznia kell a templomkörüli temetőnek. A váralja 
(a suburbium) lakói a keresztelőegyházat, a plébániát 
(ecclesia baptismalis) használták, amely kerített teme-
tővel rendelkezett, s a várnépek lakóházai, a vásárhely, 
a bitang állatok elhelyezésére szolgáló istállók vették 
körül. Szabolcs esetében a környezet alapos ismerete 
alapján az is elképzelhető, hogy maga a város is külön 
védelmet élvezett. Részben természetes úton (például 
vízfolyással), részben épített palánkkal és árokkal, 
éjszakára a városba vezető kapu lezárásával tették 
biztonságossá az ott lakók életét. S végül azokra a loká-
lis jellegzetességekre is magyarázatot kell keresnünk, 
amellyel néhány ispáni székhelyen találkozunk: mi az 
oka, hogy több helyen már a 11. század végén (például 
Somogyvár), apátságot, de a 12. században (Abaújvár, 
Borsod, Zemplén) plébániatemplomot telepítenek a föld-
vár területére? Somogyvár esetében Györffy György a 
védelmi funkció feladását tekinti oknak, míg az ásató 
Bakay Kornél az apátság működéséhez szükséges világi 
építmények az apátságtól északkeletre eső dombháton, 
a várfalak tövében keresendők, de még a váron belül. 

Legfontosabb feladatunk a vár építési idejének, a 
földvár szerkezetének a meghatározása volt, mégpedig 
a sánc átvágása útján. A millenniumi ünnepségek 
előtt, 1895-ben a nyíregyházi múzeum tudós alapítója, 
dr. Jósa András és Bartalos Gyula, egri kanonok és 
neves történész négy helyen vágta át a földvár sáncait. 
A töltésből előkerült cserépdarabok alapján Jósa úgy 
nyilatkozott, hogy a földvárat valamikor a bronzkor 
végén, a korai vaskor elején emelték, a honfoglalás 
után csak bővítették. (Ezt tükrözi az 1896-ban a föld-
várban állított millenniumi emlékoszlop felirata is.) 

a szállásváltó nomadizálás a kelet-európai sztyeppére 
igaz volt/lehetett, a Kárpát-medence klimatikus viszo-
nyai már nem követelték meg ezt az „üzemmódot”. 
Magam is elfogadva Szabolcsnak a fejedelmi családban 
való szerepeltetését, hitelt adok a dél-zempléni születésű 
Anonymusnak, aki egy hősi ének ismeretében kötötte 
Szabolcshoz a vár építését. 

A fontos vereckei út mentén fekvő hercegi szállás az 
ezredforduló táján – minden bizonnyal I. István király 
uralkodásának kezdetén – vált megyeszékhellyé, avagy 

a kor viszonyait tekintve várossá (civitasszá). Szabolcs 
lett a megyében található királyi birtokok központja, 
de az ispán alkalmi jelenléte közigazgatási székhellyé 
is tette. Ugyanakkor a magyarság feudalizálódásában 
szerepet játszó egyház is itt építi ki elsőként intézményeit. 
Egy kései, 1347-es oklevél említi a város két templomát, 
eszerint „Szabolcsban Szűz Mária tiszteletére épített 
monostor van, és egy egyház, Szent Mihály tiszteletére.” 
(Ld. a szerzőnek a szabolcsi Szűz Mária monostorról 
írott dolgozatát e kötetben.)

A szabolcsi földvár
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Azonban állítását – amelyet metszetrajz vagy tárgyi 
emlékek közzétételével nem támasztott alá – az 1969–
1970. évi sáncátvágás cáfolta. A nyugati kapu közelében 
átvágott sánc rétegeződéséből kitűnt, hogy a jelenlegi 
földvárat két időpontban emelték.

Az első sánc építéséhez a tiszai magaspart kb. másfél 
méter vastag őskori (a neolitikumtól a keltákig terjedő) 
telephely földjét használták fel – a belső oldalról hord-
ták fel a magaspart szélére emelt faszerkezetbe. (Ld. a 
földvár építésének rekonstrukcióját!) Ekkor bolygatták 
meg egy 10. században eltemetett, felnőttkor elején álló 
férfi sírját is, aki övének egyszerű bronz csatját, majd 
közelében egy másik, líra alakú bronz darabját, kését, 
egy lószerszámhoz tartozó vascsatot, tegezvasalásra 
emlékeztető vastöredékeket (az egyik nyílhegy is lehet), 
belehordták a töltésbe, két emberi koponyatető-darabká-
val és egy állkapocstöredékkel együtt. A sánc építésekor 
e sírt már nem jelezte fejfa, sem hant, ezért a várépítők 
lelkiismeret-furdalás nélkül kitermelhették azt a földtö-
meget, amely a fiatal férfi földi maradványait, sírjának 
mellékleteit rejtette. Mivel a sírlelet a 10–11. századra 
keltezhető (ekkor voltak divatban a líra alakú csatok), a 
földvár emelése a honfoglalás után történt. Így alakult 
ki a földvár belsejében, az észak- és délnyugati oldal 
mentén egy mély teknő.

Ez a mélyedés a földvár keleti oldalán hiányzik. 
A sánc előtt, az akkori labdarúgópályán ásott kuta-
tóárok adott magyarázatot a miértre. Az árok réteg-
rajzából kiderült, hogy itt egy hét méter széles, három 
méter mély – a földvár, illetve a település (a temp-
lom) irányába emelkedő oldalú – vizesárok húzódott. 
Ez a vizét az északi sarok fölött a Tiszából kapta, 
a déli sarok alatt pedig a Tiszába vezette vissza. 
A csatorna még a 19. században is működött, amint 
ezt egy, a parkoló építésekor lebontott, a tiszai beömlés 
közelében állott vízimalom is bizonyította. A mestersé-
ges szigetté alakított földvárba – hacsak nem a Tisza 
vizén közelítették meg – ezen az árkon kellett átjutni, 
s nem véletlen, hogy a Névtelen Jegyző (Anonymus) 
is a helyszínen látottakat örökítette meg, amikor a 
szabolcsi földvár építéséről beszélt.

Miért nem később épült a várunk? Erre a sánc máso-
dik építési periódusa adja meg a választ. A második 
sánc nem más, mint az első sánc belső oldalának vasta-
gítása, járófelületének szélesítése, amelyben kizárólag 
10–11. századra keltezhető edénytöredékeket találtunk. 
Tehát e bővítéskor már olyan helyről termelték ki a 
földet, ahol korábban a magyarok laktak. S ezt az épít-
kezést, a sánc megerősítését már történeti forrásokhoz 
is köthetjük: az úzok és kunok, besenyők 11. század 
második felében történt betörése után történhetett. 

1971-ben a földvár északi kapuja előtt ásott kutatóá-
rokban kb. kilenc méter széles, a kapu felé keskenyedő 
kövesút maradványára bukkantunk. Ennek irányát 
követve megállapíthattuk, hogy az út a földvárral egy 
időben épült, s így a magyar technikatörténet egyik 
legrégibb emléke.

Míg korábban úgy véltük, hogy a megyeszékhely 
intézményei a földvárban voltak elhelyezve, egy-két 
szelvényünk az 1973-ban megszüntetett temető helyén 

nem erősítette meg ezt. A földvár nyugati kapuja köze-
lében történt teljes sáncátvágás alapján megállapíthat-
tuk, hogy a Tisza folyó egykori kanyarulatára épült 
háromszögletű vár alatt egy vastag, a neolitikumtól a 
késővaskorig fennállt település húzódik (ennek edénytö-
redékei okoztak zavart az 1895-ös ásatás értékelésekor). 
A vár építésekor változó vastagságú (20–35 centiméter), 
egymásba csapolt gerendákból rekeszes faszerkezetet 
készítettek, amelynek közét részben a vár belsejéből, 
a keleti oldal esetében pedig a várárok ásásakor kiter-
melt földdel töltötték ki. E faszerkezet a külső oldalán 
függőleges volt, belső oldalán helyenként – a feljárást 
segítendő – lépcsőzetes lehetett. Az építkezéshez a 
számítások szerint legkevesebb 300.000 m³ föld és 4000 
m³ fa mozgatására, beépítésére volt szükség.

A vár sarkain fa tornyok állhattak, a Tisza felé 
kettő kapuja volt, a település felől a várárkon átívelő 
hídon keresztül lehetett megközelíteni. A külső oldalain 
mérve 337–235–387 méter által határolt területen fekvő 
vár falainak magassága változó volt: 8–10 méterre, 
északnyugati sarkán akár 15 méterre emelkedhetett 
ki a kővel erősített föld lábazatból. A vár belsejét a 18. 
század közepétől 1973-ig temetőnek használta a község 
lakossága, ez a régészeti feltárást megnehezítette. 
Ám a kisméretű, szabad felszínen végzett ásatás azt 
bizonyította, hogy a várban állandó épületek nem voltak, 
területét veszély esetén a környék idemenekülő lakos-
sága használta. Ekkor egy földbe mélyített ciszterna 
biztosította a vízellátást az emberek-állatok részére.

A régészeti eredmények szerint a vár a honfoglalás 
után, a 10–11. században, annak fordulóján épült. 
A sáncból előkerült líra alakú bronzcsat pontosabb 
keltezést nem tesz lehetővé. Írott (okleveles) forrás 
1067 körül a vár alatti utat említi. Az 1085. és 1091. 
évi úz-kun-besenyő támadások után falait kijavítot-
ták, vastagították. A tatárjárás után a vár közvetlen 
szomszédságában kiépült királyi megyeközpont (civitas) 
– benne két, a Boldogságos Szűz és Szent Mihály tisz-
teletére épített templommal, a megyét irányító ispán 
és az egyházi vezető, az esperes házaival, szolgané-
pével – szerepe megszűnt, így a várat is elhagyták. 
Csak a váralja népe maradt itt, földesúri függésben. 
Azóta az elkorhadó faszerkezetből kiömlő föld domború, 
begyepesedett sáncot alkot, amelyet a köznyelv „föld-
vár”-nak nevez. Ma Közép-Kelet-Európa egyik legjobb 
állapotában fennmaradt 10. századi erőssége, amely 
méltán élvez kiemelt műemléki védelmet.

2000–2010 között került sor a földvár képének 
kialakítására, a volt temető értékes síremlékeinek a 
rendezésére Kiss József táj- és kertépítész tervei alapján. 
„Az évszázadok alatt kialakult terepfelszínek megtar-
tására került sor a teljes területen. (A sánc tetején) az 
egyszerű sétányon bejárható egykori erődítés különböző 
korú épített elemeinek bemutatása és megőrzése is 
szükséges volt. Az egykori csatorna egy része a kutatás 
által megállapított eredeti felszíni alakítással készült 
el a híd rekonstrukciójával együtt. Ezzel egy történeti 
kapcsolatrendszer is közvetlenül érzékelhető a gyalogos 
forgalmi rendszer kialakításával. Az 1896-ban a sánc 
korona vonalára emelt millenniumi emlékmű megerősí-
tése és körüljárhatóvá tétele egy, a sáncra támaszkodó 
faszerkezettel történt.” Sajnálatos, hogy ezután megszűnt 
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a terv végrehajtása: elmaradt viszont a földvár észak-
keleti oldalának kisajátítása, a sétaút további építése 
és ezzel a földvár körbejárhatósága a sánc aljában.

A megyei múzeum már a 80-as évek elején javaslatot 
tett a Megyei Tanács felé az államalapítás kori földvár, 
a templom és a Mudrány-kúria együttesének, de legalább 
a földvárnak, Közép-Európa legjobb állapotban fennma-
radt ilyen jellegű erősségének a nemzeti emlékhelyek 
sorába történő beemelésére. Azonban a javaslatot azzal 
utasították el, hogy nem kell magyarkodni, nem kell a 

hazafias érzelmeknek gyúanyagot adni. Ennek ellenére 
Szabolcs az iskolák kedvelt kirándulási programja volt, 
egyes években a látogatók létszáma 10 000 körül volt. 
A rendszerváltás a szemléletbeli változást hozott: a föld-
vár állami (kincstári) kezelésbe került, s megtörténhetett 
a terület rehabilitálása is (például a földvár magán-
tulajdonban lévő sáncai egy részének a megvételével). 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
jóvoltából Szent László király büsztje (Varga Imre) 
és Szabolcs vezér egész alakos szobra (Györfi Sándor) 
került felállításra. A szabolcsi zsinat 900. évfordulóján 

a miniszterelnök és a házelnök, a honfoglalás 1100. 
évfordulóján a házelnök, az államalapítás ünnepén 
az igazságügyi miniszter tette tiszteletét a faluban, s 
mondtak nagyhatású ünnepi beszédeket. A Megyei Önkor-
mányzat a zsinat ismert napján, május 20-án minden 
évben tiszteletét teszi Szent László király emlékművénél. 

A községben élők régi álma, hogy a nemzeti emlék-
hellyé történő minősítése a távlatokban is megoldja 
a megye mindössze négy, kincstári tulajdonban lévő 
műemlékei egyikének fenntartását.

„A szabolcsi földvár.” Móricz Zsigmond 93 éve adta 
ezt a címetAz Estben megjelent riportjának, majd így 
folytatta: „Ez a földvár, amelyről a magyar közvélemény 
jóformán semmit sem tud, a magyar nemzeti kincsek 
közé tartozik.” Móricz írása nyomán a helybeli református 
lelkész, Tomory Dezső népszerűsítette a földvárat, s cser-
készcsapatok vették programjukba a földvár felkeresését. 
De egészen a 70-es évek elejéig maguk a megyebeliek 
sem tudták, hogy Szabolcs nemcsak a megyét jelenti, 
hanem a névadó, Tokajtól 11 kilométerre, a Tisza bal 
partján fekvő települést. Ez a kép mára változóban van.
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A nemzetségfői és ispáni központok régészeti kuta-
tása című, 1968-ban meghirdetett program keretében 
1969–1977 között végeztek régészeti feltárásokat Szabolcs 
község és környéke területén [Szabolcs-Földvár (Németh 
Péter), Szabolcs-Petőfi utcai 11–12. századi temető 
(Kovács László), Szabolcs-Vontatópart, 10. századi temető 
(Fodor István), Szabolcs-Kisfalud Árpád-kori település 
(Fodor IStván), Timár-TSZ telep, 10–11. századi temetők 
(Kovács László)]. Ezek sorába illeszkedik a szabolcsi 
református templom régészeti és műemléki kutatása, 
amelynek során a Tiszántúl egyetlen fennálló, a XI. 
században épített templomának műemléki helyreállítása 
is megtörtént.

Előzmények

A szabolcsi földvár 1969-ben megkezdett kutatásakor 
az ásatási stáb a református templom mellett épített 
iskolában kapott elhelyezést. A templommal így minden 
nap, minden napszakban találkoznunk kellett, s napról-
napra az az érzés erősödött meg bennünk, hogy az 
úgynevezett Genthon-féle műemlékleírásban szereplő 
sorok, miszerint a szabolcsi református templom 1757-
ben, barokk stílusban épült, talán nem helytállóak. 
A Szabolcsvármegyei Múzeum tudós igazgatója, Jósa 
András leírása (1900) is ezt a vélekedésünket táplálta: 
„Ez a templom csak megmaradt része egy hajdani 
nagyobbnak, mert több helybeli egyén állítása szerint, 

a templomnak még negyven év előtt is két sor ablaka 
volt, úgy, hogy emeletesnek látszott. Oszlopok nyúltak 
fel még egyszer annyira, mint most a templom fedele.” 
Jósa soraira rímeltek a Kállay család levéltárából egy 
1357. évi oklevél sorai, amelyek egy leánynegyed miatti 
perben, birtok becsű miatt íródtak: „in facie eiusdem 
possessionis Zabouch monasterium in honore beatissime 
Marie Virginis habeam sex columpnas lapideas intrin-
secus totum ecclesie edificium sustentantes et turrem 
ligneam, item ecclesie possessionalis sub honore sancti 
Michaelis archangeli existerent fabricata…” (Érszegi 
Géza szíves közlése).

A bizonyításra 1970-ben kerülhetett sor, Kovács 
Imre, a szabolcsi református egyházmegye esperesének 
jóindulatú támogatása révén, aki engedélyezte, hogy 
két vasárnapi istentisztelet között az oklevél, illetve 
Jósa leírásának alátámasztására a szabolcsi reformá-
tus templomban régészeti feltárást végezzünk. 1970. 
július 20-án a diadalív és a padsor között felszedtük a 
padlódeszkát 1,5 méter szélességben, s már másnap, a 
kutatóárok nyugati végében (a bal pillérsor 1. pillére) 
négyszögletes kőpillér kezdeteire és annak 125 × 130 
centiméteres lábazatára bukkantunk. Majd a kutatóár-
kot lemélyítettük a diadalív és a pillér alapozásáig. 
Ezután az árkot nem temettük vissza, de a lefedé-
sét (és a templom használatát) biztosítva, a kőpillér 

A templom felülnézetből

megtekintését lehetővé tettük (júl. 23), s egyúttal 
alaprajzban felmértük a templomot, bejelölve az előke-
rült pillér helyét. Ez lehetőséget adott arra is, hogy az 
oklevélben említett hat pillér helyét ki is szerkesszük.

Az 1971. év azzal telt, hogy az Országos Műem-
léki Felügyelőség illetékeseit meggyőzzük a templom 
helyreállításának a szükségességéről, mert ez volt a 
további régészeti kutatás előfeltétele. S itt ugorjunk 
az időben előbbre. Jósa írása megjelenésének évében, 

1900-ban a szabolcsi református templomon óriási 
átépítést végeztek, az utolsó kegyúr, a községben birto-
kos Mudrány András anyagi támogatásával. Az addig 
bejáratul szolgáló nyugati ajtónyílás helyett keleten, a 
félköríves szentélyfalat átütve, új, az utcához közelebb 
eső bejáratot készítettek, fölötte körablakot vágtak. 
Itt, a külső szentélyfalra, az ajtó mindkét oldalára 
oszlopokat imitáló s fölé magasodó pótfalat emeltek, 
amely timpanonban végződött, benne márványtáblával. 
Utóbbi Mudrány András, a templomépítő érdemeit 
taglalta. Ugyanis a templomépület nyugati záró falához 
egy 40 méter magas harangtornyot is építettek, amelybe 
a feljárást a hajóból az addigi bejárati ajtóval biztosí-
tották. A templom déli oldalán a középkoriak helyén 
új, nagyméretű nyílásokat vágtak (a szentélyben egy, a 
hajóban négy), de minden irányban nagyobb méretük 
miatt teljesen eltüntették a korábbi, minden bizonnyal 

tölcsérbélletes ablakokat, amelyek hasonlóak lehettek a 
kutatás során az északi falon találtakkal. A templom-
belsőben a szentélyt félbevágva a gyermekek részére 
karzatot építettek, ennek vízszintes tartógerendáit a 
szentélyfalba erősítették. Új karzatot építettek a nyugati 
falra támaszkodva az ifjak részére is, s itt helyzeték 
el a harmóniumot. 1944 őszén a visszavonuló német 
hadsereg katonái a templomtornyot felrobbantották. 
Az – tekintettel arra, hogy a tornyot nem építették össze 
a hajóval, csak vonóvasakkal csatlakozott a templom 

épületéhez – mindössze a hajó nyugati falát húzta magá-
val V alakban, maga a templomépület megmaradt, a 
tetőzete viszont „elszállt”. A nyugati fal hiányzó részeit 
a háború után visszaépítették, s a templom ideiglenes 
horganylemez-fedést kapott. A Kommunista Párt pedig 
a tokaji híd roncsaiból új, kis haranglábat épített 
(az ezt hirdető fémtábla még 1969-ben a helyén volt). 
Akkor a teljes helyreállítást arra az időre tervezték, 
amikor a Mudrány János hagyatékolta föld bérletéből 
összejön majd annyi pénz, amellyel időtállóbb fedél-
széket kaphat majd az épület. Ám ezt a számítást 
keresztülhúzta az államosítás, így a templomépület 
állaga fokozatosan romlott, a gyülekezet kis létszáma 
miatt pedig szóba sem jöhetett a saját erőből történő, 
végleges helyreállítás.

Déli homlokzat

NÉMETH PÉTER
SZABOLCS, AZ ÁRPÁD-KORI MEGYESZÉKHELY

SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE SZENTELT „MONOSTORA”
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A régészeti kutatás

A tárgyalások alatt, az 1971. évben is bizonyos kiegé-
szítő kutatások folytak a templom épületén és közvetlen 
közelében. A déli oldalon látható befalazást (ajtó) a 
vakolattól megtisztítottuk, majd a rá merőlegesen húzott 

kutatóárokkal tisztáztuk a középkori küszöbkő helyét, az 
alapozás mélységét. Ugyanitt, a déli oldalfalon a kiugró 
lábazatot tisztítottuk meg a helyreállítások alkalmával 
azt fokozatosan eltüntető, rárakódott vakolattól. A hajó 
külső, északi falán látható lenyomatok alapján a fallal 

párhuzamosan húzott, kelet-nyugati irányú kutatóárok-
ban megleltük az egykori sekrestye keleti és nyugati 
falát. A templomfalra merőleges másik kutatóárkunk-
ban a sekrestye északi fala nem került elő, a metszet 
tanúsága szerint azt az utolsó kőig kitermelték, helyén 
köves törmelék (betöltődés) volt látható. Alatta vékony, 

barna színű humuszréteg, majd sárga homok (lösz), az 
altalaj. A sekrestye nyugati falából is mindössze két 
sor kőréteg maradt meg, közvetlenül a templomfalhoz 
csatlakozó részen. A falat habarcsba ágyazott, apró 
kövekből rakták, s nem volt bekötve a templom falába, 

csak a kiugró alapozáshoz csatlakozott. Alapozásának 
mélysége is magasabban volt a templom alapozásá-
nál, sőt, alapozás alatt egy nyugat-keleti tájolású sír 
koponyája került elő. Így az alábbi időrendi sorrendet 
állíthattuk fel: 1.) templomépítés, 2.) temetkezés, 3.) a 
sekrestye megépítése.

A sekrestye keleti és nyugati fala között kibontott 
északi templomfal kiugró alapozását téglalap formájú, 
lapos (bodrogszentesi kőből rakták (a helybeliek isme-
rete szerint), a kiugrás jelezheti az egykori, a mainál 
lentebbi járószintet.

A két sekrestyefal között, a középtengelytől kissé 
nyugatra a templomfalon törés mutatkozik. E helyen a 
templomfal egészétől eltérő, apróköves berakás, közte 
pedig a fal köveitől különböző, sárga színű, hosszú, fara-
gott kő: mindez az egykori sekrestyeajtó helyét mutatta, 
illetve a kő a sekrestyébe vezető ajtó küszöbköve lehet, 
amit a sekrestye elbontásakor kiemeltek eredeti helyéről. 
Egyébként a sekrestye építésekor a kiugró alapozás egy 

részét is megbontották.1971 végére az Országos Műemléki 
Felügyelőség és a Tiszántúli Református Egyházkerület 
között megállapodás született a szabolcsi református 
templom műemléki helyreállításáról, amelynek első 
számú szószólója, Entz Géza, a Felügyelőség Tudományos 
Osztályának a vezetője volt, akit a látottak győztek meg a 
régészeti kutatás folytatásáról, a helyreállítás szükséges-
ségéről. Ennek értelmében 1972 nyarán birtokba vehettük 
a templom épületét, s első dolgunk volt az 1900-ban 
beépített, értéktelen berendezés, a karzatok lebontása, 
a 19. század közepi fapadlózat felszedése, a templom 
egyéb felszerelésének (padok, úrasztala) elszállítása. 

Továbbá az 1847-ben, minden jellegzetességet nélkülöző, 
téglából épített szószéket kellett lebontanunk, hogy a 
középkori gótikus sekrestye kőből faragott belső ajtóke-
retét láthatóvá tegyük.Az 1972. június 19 – augusztus 
16-a között végzett munkát az alábbiakban foglalhatjuk 
össze. Az 1847-es feltöltés kihordása közben a már koráb-
ban feltárt oszlopalapozás mellett előkerült a további öt, 
ezek is kibontásra kerültek majdnem azokon a helyeken, 

Sekrestyeajtó

Szentségfülke
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ahova az alaprajz és az első feltárt oszlopalapozás alapján 
kiszerkesztettük vélhető helyüket. A temploméval azonos 
minőségű szentesi kőből készült, tehát az épülettel egykorú 
oszlopok építési menetét a bal és jobb oldali 3. pillérnél (a 
pillérek számozása a diadalívtől történt, a bal az északi, 
a jobb a déli pillérsort jelenti) figyelhettük meg: először az 
alapozás előkészítéséhez kiásták az alapozás gödrét, ebbe 
vegyesen szórták a követ és a meszet, majd a gödör pere-
métől szabályos négyszög alakban kezdték építeni a pillér 
(kisebb eltérésekkel) 120 × 120centiméteres talpát vagy 
lábazatát. Ezt mindössze 30 centiméter magasra húzták 
fel, s ebből emelkedett ki a 20 centiméterrel keskenyebb, 
szintén négyszögletes,100 × 100-as oszloptörzs, amelynek 
a méretét például a jobb oldali harmadik pilléren látható 
habarcslenyomatok, s az oszloptörzsből megmaradt 10 
centiméteres rész jól jelezték.

Az alapozási gödrök mélység adatai jól tükrözik, hogy az 
építők nagy teher hordását bíró oszlopokban gondolkodtak 
az alig 13,7 × 9,2 méteres belméretű templomhajóban. 
Ezt a falkutatás igazolta. A diadalív hajó felőli oldala 
és a déli hajófal között a vakolat leverése után egy sor 
téglával berakott, téglalap alakú részt (befalazott tükröt) 
találtunk. Amikor ezt elbontottuk, akkor derült ki, hogy 
azzal a diadalívből kiinduló keskeny falpillért kívánták 
1847-ben eltüntetni; az igaz, hogy a téglaberakással a 
falpillér „láthatatlanná” vált, ám a belőle kiinduló hevedert 
mégsem sikerült síkba hozni: a rákent vakolat eltüntetése 
után látni lehetett a heveder indítását. Ugyanezt a téglalap 
alakú tükröt megtaláljuk a diadalív hajó felőli oldala és 
az északi hajófal között is, azzal a különbséggel, hogy itt 
két, nagy, egymásra rakott kő jelezte a heveder indítását. 
A nyugati hajófalban ez a jelenség (mármint a pillérek 
hevederívének a bekötése) nem volt kutatható, ugyanis 
az eredeti falszövet 1944-ben elpusztult. Mindenesetre ez 
is elég támpont volt ahhoz, hogy kimondjuk: a szabolcsi 
„monostor” háromhajós templom volt, a szögletes, kőből 
épített három-három pillért (oszlopot) mindkét oldalon 
hevederívek kötöttök össze egymással és kötötték be a 
pilléreket a hajó nyugati falába, illetve a diadalív hajó felőli 
oldalába. Az 1 × 1 méteres kőoszlopok és a hevederívek 
könnyen megtarthattak egy, a hajófal magassága fölé, 
a főhajóból kiemelkedő, ablakokkal ellátott falszakaszt, 
különösen akkor, ha Jósa András leírásának hitelt adunk: 
„Oszlopok nyúltak fel még egyszer annyira, mint most a 
templom fedele.” Azaz Jósa írása és a kutatás egybehangzó 
eredménye szerint Szabolcsban két mellékhajós, középen 
kiemelkedő főhajós, tehát magas, bazilikás felépítésű 
templomot emeltek. Sajnos, a templom hajójának eredeti 
párkánymagasságát megállapítani nem tudtuk, mert azt 
visszabontották. Így természetesen az alig 1 méter széles 
oldalhajók boltozatára sem volt bizonyító részlet, csak a 
tokaji kőművessel kötött 1757. évi szerződés, amelyben 
egyértelműen boltozatról írtak (amit majd vakolni, festeni 
kell). Közvetve viszont a boltozat meglétére utal az a tény, 
hogy az északi mellékhajó megvilágítására a hajó falába 
két tölcsérbélletes, záradékukban legyezőszerűen elhelye-
zett kövekből készült, kis ablakot építettek a diadalív és 
a bal első pillére, illetve a bal oldali harmadik pillér és a 
nyugati zárófal között. A kiugró főhajó minden bizonnyal 
nyitott fedélszékű volt.

A vakolatok vizsgálata a következő eredménnyel zárult. 
A külső hajófalon az első réteg szürke, kőporos (1945); 
a második sárga, kőporos (1900); a harmadik szürke, 

kőporos, oldalt fehér meszelésű lizénával (1847); a negyedik 
sima vakolás (1757); az ötödik középkori meszes, sima 
vakolás. A templombelsőben a szószék előtt az első réteg 
cementes vakolat (1945), más helyen ugyanez, pelyvával 
(1900?); a második homokos vakolat a szószékkel egybe-
húzva (1847); a harmadik több rétegű meszelés, alatta 
a középkori vakolat freskóval.A diadalív jobb oldala: az 
első réteg 1900-ból; a második 1847-ből; a harmadik a 
középkorból. S itt kell megemlítenünk a közelmúlt fontos, 
új eredményét. Pintér Attila restaurátor 2007-ben a 
debreceni református püspökség (Géczi Csaba), illetve a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal debreceni irodájának 
(Szatmári István) a felkérésére a hajóhoz csatlakozó, félkö-
ríves, 3,4 méter hosszú és a diadalív belső oldalánál 6,5 
méter széles szentélyben (amelynek az alapozását eszerint 
zsinór segítségével mérték ki, sugara: 3,3 méter) általam 
is régóta szorgalmazott falképfeltárást végzett.

A restaurátor munkája eredményét az alábbi szakvéle-
ményben fogalmazta meg: „A várakozásokkal ellentétben 
a felületeken már csak kevés falfestés kerülhet elő a XV. 
századból. Ugyanakkor napvilágot látott egy másik festett 
réteg, amelynek részletei a XV. századi festéstöredékek 
alatt húzódnak. Ez a festés egyébként secco. Részletformái 
ugyan az idők során már nagyon megkoptak, mégis a 
hordozó réteg anyagszerkezeti összetétele miatt megle-
hetősen különlegesnek minősül.Ez a vakolat mész dús, 
homokot alig tartalmaz, van benne viszont valamilyen 
fekete szemekből álló adalék. Ilyen mész dús, homokot 
alig, de egyéb adalékokat viszont bővebben tartalmazó 
vakolattal Magyarországon nem sokszor találkozunk. 
(A szerb templomokban, például Ráckevén igen, de ezek 
a festésrétegek jóval későbbiek.) Ilyen korú és típusú mész 
dús vakolattal csak Pécsett, a cella trichoraban talál-
koztunk eddig, amely építmény ugyan római kori, de a 
benne lévő második kifestés nem. (...) A második kifestésre 
úgy került sor, hogy a kápolna mellett lévő székesegyház 
1064-ben leégett, s vele együtt a kápolna is megsérülhetett.
Ezt követően a falait újra rendbe tették, és a felületeket 
falfestésekkel látták el. 

Nos, egy ilyen, mészben gazdag típusú vakolat van 
Szabolcsban is, és a kettő bizony több szempontból is 
hasonlatosságot mutat. Ez azért fontos, mert a cella 
trichora második festékrétegén keresztül eggyel több bizo-
nyíték áll rendelkezésre a szabolcsi templom keletkezésére 
nézve, továbbá azért is, mert a falfestések technikatörténeti 
kérdésköréhez is adalékul szolgál.”

Ez a megállapítás utólagosan is megerősítette azt a 
korábbi vélekedésünket, amely a kutatások során bennünk 
megfogalmazódott, s amely az épület műemlékké nyil-
vánításában, s ezzel párhuzamosan a helyreállításában 
realizálódott: Szabolcs református temploma legalábbis 
az Alföld viszonylatában építési idejét tekintve páratlan 
emlék. A kormeghatározáshoz a történeti források is 
segítenek: az 1357. évi birtokbecsű szerint a birtokon két 
egyház található, az egyikről, a Szent Mihály arkangyal 
tiszteletére szenteltről oklevelünk azt állítja, hogy az a 
falu egyháza (ecclesia possessionalis).Ez utóbbi méretére 
nézve kápolna volt, mint az 1431-es oklevél állítja, a 
falu déli részén, a Szent Mihály utcában. Akkor mi célt 
szolgált a másik, a Szűz Mária tiszteletére emelt, hat 
kőoszlopos bazilika?

W Tört szalagkeretet ábrázoló freskótöredék
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A szabolcsi Szűz Mária-egyház nem volt plébánia: ezt 
a régészeti leletek is bizonyítják. Az épület szentélyében 
és hajójában, valamint a környezetében végzett feltárások 
korai (14. század előtti) temetkezéseket nem hoztak napvi-
lágra. Igaz, a temetkezéseket a 16–17. század folyamán 
megbolygatták: az elkövetők a tokaji vár erre kószáló 
zsoldosai vagy az azt ostromlók, vagy az 1600 körül már 
református hitre áttért lakosság volt, az utóbbira lehetne 
bizonyíték a megcsorbított peremű, sírgödörbe dobott, a 
katolikus időkre emlékeztető, kőből faragott szenteltvíz-
tartó. Ám a hajóban eltemetettek sírjainak bolygatása 
még a 19. században is folyt: az 1847-es átalakítás során 
dúlták fel azokat a talán akkor még háborítatlan sírokat, 
amelyeknek gödrében maltert és apróköveket találtunk. 
A templomba való temetkezés egyik korai forrása 1378-
ből származik: ez év június 24-én temették el Szabolcs 
birtokon Balázs fia Pált, s az elhunyttól a megye név 
szerint felsorolt (12 fő) nemesei és mások vettek végső 
búcsút. Az elhalálozott a Szentemágócs nembeli Olaszi 
(Zemplén megye) család tagja, amely família már egy 
évszázada a falu birtokosa volt. Nos, őt minden bizony-
nyal nem a falu Szent Mihály-templomába, hanem az 
általunk tárgyalt Szűz Mária-egyházba temethették el. 
A Szent Mihály-egyház 1431-re már nem a település 
egyháza: rangja kápolna lett, s utca viselte a nevét, tehát 
a falu lakossága a 14–15. század fordulójától már a Szűz 
Mária-egyház köré temetkezik: erre utalhat az a már 
említett sír is, amelyet a 15. század utolsó harmadában 
a sekrestye építésénél megbolygattak. Az Olaszi család 
kihaltával (1382 után) az új birtokosok is temetőnek 
használták a templom hajóját: a 6. sz. feldúlt felnőtt nő 
sírjából e korból származó párta és faragott csont csat 
utal erre.

A szabolcsi Szűz Mária-egyházrekonstruált 
építéstörténete

Szabolcs megye Árpád-kori közigazgatási és egyházi 
központjában a 11. században, de még 1092 előtt két 
mellék- és egy főhajóból álló, bazilikás formájú templo-
mot építettek kőből, a mellékhajókban is egy-egy oltárt 
helyezve el. A szentély félköríves, a mellékhajók egyenes 
záródásúak. A diadalív alsó, függőleges falsíkjai is ehhez 
az időhöz kapcsolhatók. A bejárat a déli oldalon nyílt. 
A templomnak ekkor minden bizonnyal (6 centiméter 
vastagságú) lapos kő burkolata volt (a jobb oldali diada-
lív sarkán, -55 centiméter talált két kőlap lenne erre a 
tanú). Az 1 méter  széles falak külső sarkait faragott 
kövekből rakták fel. A külső ekkor vékony, meszes 
vakolást kapott, úgy, hogy a kövek textúrája kivehető 
volt. A belsőt (legalábbis a szentélyt) mészdús vakolattal, 
festéssel (secco) látták el. A település egyházi központ 
jellege a 12–13. század fordulóján szűnt meg esperesének 
Egerbe, a püspöki székhelyre költözésével, a közigazga-
tási funkciójának az 1241–42-es tatárjárás vetett véget. 
Az ezután történő nagyarányú (vár)birtok adományozások 
során Szabolcs is magánkézre került: még 1280 előtt 
(királyi adományból) a Szentemágócs nembeli Olaszi 
családé lett. E Dunántúlról átszármazott nemzetségnek 
egyébként volt egy monostora Esztergomban, a ciszter-
cita Szent Mária-kolostor, amelynek visszaszerzésével a 
nemzetség tagjai éppen az Olaszi család őseit bízták meg 
(1291). Az Olaszi család egy évszázados birtoklása alatt 
az épületen változtatás nem történt.

A 15. század elején az Olasziakkal rokon családok 
(az Abaúj megyei Fügediek, Fulók) mellett a zempléni 
Uporoké lett Szabolcs község. Az ő birtoklásuk idején lesz 
a Szűz Mária-egyház plébánia, ehhez viszont szükséges 
volt (5,4 × 3,4 méter belső méretű, sarkain támpillérrel 
megerősített) sekrestyét építeni a liturgikus felszerelés 
elhelyezésére, az értékes szentségtartónak védett helyet 
találni, kereszteléshez szükséges berendezést beszerezni. 
A fennmaradt emlékek: a két pálcataggal díszített, 
egyszerű, az északi diadalívpillér dél felé néző oldalába 
vágott szentségtartó fülke; az egyszerű, gyámos, egye-
nes záródású sekrestyeajtó, a gótikus kelyheket utánzó 
keresztelőmedence stílusjegyei alapján mindez még 1475 
előtt történt (az 1487-ben fiágon kihalt Upori család 
utolsó tagja, László 1475-ben adta zálogba birtokait). 
Ugyancsak ezzel az építkezéssel függ össze a diadalív 
jelenlegi, szegmentíves felső záródása, valamint a mellé-
koltárok helyén 4–8 centiméter vastagságú terrazzo 
burkolat készítése is, ennek nyomait a déli mellékhajó-
ban észleltük. Ennél korábbi időre, a Zsigmond korra 
tehető a szentély kifestése, ahol az 1900-as építkezésre 
visszaemlékezők szerint a 12 apostolt ábrázolták.

Az egyház kora reformáció-kori állapotáról semmit 
sem tudunk. A fennmaradt feljegyzések szerint a teljesen 
elhanyagolt épületen 1757-ben végeztek először javítást: 
a tokaji kőművessel kötött szerződés szövege szerint 
még állott mind a hat kőoszlop a boltozattal (tehát a 
mellékhajók boltozva voltak!), ezeket kellett újravakolni 
és a szűknek bizonyult déli bejáratot megnagyobbítani. 
Az utóbbian szereplő RE(novavit) 1792 felirat talán 
egy kisebb javítás és meszelés emléke, ugyanis ebben 
az évben egyházi elöljáróik látogatására készültek a 
Tatai Mihály lelkész vezetésével a szabolcsi református 
atyafiak.

Az épület romlása, középkori jellegének eltüntetése az 
1841. évi földrengéshez kapcsolódik. Az életveszélyessé 
vált épület átalakítására 1847-re gyűlt össze annyi 
pénz, hogy a megrepedt kőpilléreket elbontották az új, 
megemelt padlószintig, a déli bejáratot befalazták, s a 
nyugati oldalon nyitottak újat. Talán ekkor bonthatták 
el véglegesen a sekrestyét is, ugyanis annak ajtaja elé 
épült a díszítetlen szószék feljárója (tehát azt takarni 
akarták). A megváltozott térszerkezet miatt új tetőszé-
ket is kellett ácsolni. Az építkezések idején bukkantak 
rá a mellékhajókban lévő oltárok kőalapozására és a 
késő-középkori sírokra is, az előbbieket megsemmisítet-
ték, az utóbbiakat kirabolták. Itt kell megjegyeznünk, 
hogy a szentélyben az oltár alapozásának semmi nyoma 
nem maradt, azt valószínűleg a reformációra történt 
áttéréskor tüntették el.

A szabolcsi Szűz Mária-monostor (a 14. századi okle-
vél monostor jelzője nem szerzetesekre utalt, hanem az 
épületnek a birtokbecsű szempontjából fontos méreteire) 
alaprajzi megfelelői (természetesen kisebb eltéréssel) a 
kalocsai I. székesegyház, továbbá a pécsváradi apátság, 
valamint a zirci királyi udvarház (curia) temploma.Az 
ezekkel való részletes egybevetés azonban nem ennek a 
dolgozatnak a feladata. Célunk az volt, hogy a királyi 
megyeközpont, Szabolcs templomát „beemeljük” a 11. 
század tárgyi emlékanyagába.

Szabolcs az Árpád-korban, legalábbis az 1241. évi 
tatárjárásig várispánsági központ volt. Miután (föld)
várát már 1067 körüli oklevél említi, nem kétséges, hogy 
a hozzá tartozó megye szervezése mégI. (Szent) István 
király uralkodása idején megtörtént.A király nevében 

eljáró első ispánja mellett hamarosan fel kellett tűnnie 
az egri püspök képviseletében annak a papnak is, aki az 
első térítéseket végezte. Ehhez pedig templomot is kellett 
építeni. Arra, hogy ez a templom a 11. század végén 
már állt, a Szabolcs városában (in civitate) 1092-ben az 
I. László király elnökletével megtartott zsinat a bizonyíték, 

ahová az ország főpapjai, előkelői is elkísérték a királyt. 
A szabolcsi egyház erre az időre az itt székelő esperes 
temploma volt (az igazgatási negyedtől elkülönülő váralján 
élő népeké az időközben felépült Szent Mihály-templom), 
mindaddig, amíg személye a püspöki székhelyen megala-

kuló káptalanban nem kapott helyet. Ez az időpont a törté-
neti vélekedés szerint legkésőbb a 12–13. század fordulója 
(legalábbis Eger esetében). Ezután már nem volt értelme 
a kor viszonyai között olyan „monumentális” – legalábbis 
az első falusi fatemplomokhoz viszonyítva – egyházat 
emelni, mint a kőből épített, háromhajós szabolcsi volt.

Rozettás kerettöredék
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A borsodi vár Északkelet-Magyarországon, Miskolctól 
mintegy 30 kilométerre északra, a Cserehát hegység 
déli oldalán, közvetlenül a Bódva folyó partján áll. Maga 
a megye, melynek névadó települése és első központja 
volt a borsodi vár, Szent István korában alakult ki. 
A vár történetével a 18. század óta foglalkozik a kutatás, 
előbb szláv, később őskori eredetűnek vélték. 1896-ban 
Bartalos Gyula, 1926-ban pedig Leszih Andor végzett 
itt kisebb ásatásokat.

A vár sáncaira és belső területére egyaránt kiterjedő 
legutóbbi feltárás 1987–1999 között zajlott. Az ásatás 
során nemcsak az egykori megyeszékhelyt, az ispáni 
várat, a hozzá tartozó templomokat és temetőt, hanem 
egy, a vár építését megelőző, 10. századi falut is sikerült 
feltárni. Ezek mellett a borsodi vár és maga Borsod 
falu késő középkori történetéről is nyertünk adatokat. 

A borsodi vár a vidék egyik legszerencsésebb pontján, 
a földrajzi erőforrások valóságos fókuszában található. 

Az 5 kilométer hosszú Szendrőládi-szurdok déli végé-
ben, az Edelényi-völgykapuban áll. Északról tehát 
védett, nehezen megközelíthető, délről viszont nyitott, 
jól belátható vidék övezi. Lábánál a Kárpát-medence 
egyik ősi, igen jelentős, észak-déli irányú útja haladt 
el. Az edelényi öblözet laza szerkezetű kőzetekből 
felépített területe kemény alaphegységen helyezkedik el. 

Az alaphegység 15 méter magas szirtjén épült fel 
Borsod vára. 

A várra vonatkozó első híradás Anonymus 1200 
körül keletkezett Gestájában szerepel. Anonymus szerint 
Árpád vezér a honfoglalás során Bors vezért küldte 
ki erre a területre, hogy egészen a Tátráig kémlelje 
ki a vidéket. Bors a környék lakosságát összegyűjtve 
alkalmas helyen, a Bódva folyó partján várat építtetett, 
amelyet az ő nevéről Borsodnak neveztek el. Ebben a 
várban Árpád Bors vezért tette meg ispánnak, rábízva 
a környék gondozását.

Anonymus regényes művét természetesen nem tekint-
hetjük hiteles történeti forrásnak Borsod esetében sem. 
Azt azonban, hogy a honfoglaló magyarság megtelepedett 
ezen a vidéken, a vár területén napvilágot látott falu, 
valamint több, a környezetéből előkerült 10–11. századi 
sírlelet is igazolja.

Borsodon az ispáni várat megelőző település házai 
és más objektumai a mai várdomb északi oldalán 
helyezkedtek el, és a későbbi sáncok alatt is megta-
lálhatók voltak. A várdombot két, kelet-nyugati irányú 
széles mélyedés szelte ketté. A település házai kivétel 
nélkül az első, északi mélyedés két szélén, illetve a 
mélyedésben álltak. A feltárt területen 17, földfelszínen 
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álló, borona- és kőalapú faházat, illetve házrészletet 
tártunk fel. Feltehető azonban, hogy ennél valamivel 
több ház állhatott a faluban. A sáncból előkerült leletek 
ugyanis egyértelműen arra utalnak, hogy az építkezéssel 
megsértették, esetleg teljesen el is pusztították a korábbi 
település néhány házát. 

Rábukkantunk továbbá egy agyagba rakott kövekkel 
megalapozott nagyobb lakóhelyre is. A kőalapú épület 
5 × 5 méteres volt, 80 centiméter vastag alapfalai arra 
engednek következtetni, hogy vagy nem lehetett túlsá-
gosan magas, vagy fentebbi szintjei nem kőből, hanem 

fából készültek. Nagyon valószínű, hogy ez a kőépület a 
falu vezetőjének, egy 10. századi előkelőnek az otthona 
lehetett. A falu leégett, házai egyszerre pusztultak el 
a tűzvészben.

Legnagyobb számban kerámiatárgyakat leltünk. A 
házakban a már használaton kívüli töredékek mellett 
általában 12–16 ép, vagy csak a föld által összenyomott 
cserépedényt találtunk. Ezt – minthogy a házak leégtek, 
lakóik menekülésszerűen, értékeik jelentős részének 
hátrahagyásával távoztak – a korabeli háztartások teljes 
edénykészletének tekinthetjük.Az előkerült edények 
túlnyomó többsége különböző méretű fazék.E mellett 
tálakat, palackokat, fedőket is leltünk. A hazai leleta-
nyagban egyedülálló, nagyméretű, szűk szájú, hengeres 

nyakú, erősen hasasodó edényünk egy pithosz, azaz 
tároló edény volt. Az edénytípus legközelebbi párhuza-
mai a szaltovó-majackoje kultúra edényművességében 
találhatók.

A borsodi edények között külön csoportot alkotnak a 
nyakukon vízszintes bordával tagoltak. Ez az edénytípus 
a honfoglaló magyarsággal jelent meg a Kárpát-meden-
cében, nagy valószínűséggel vajkészítésre használták. 
Nyakkiképzésük nem annyira díszítő, mint inkább 
praktikus okokra vezethető vissza, a bordák segítségével 
az edény száját szorosan le lehetett kötni. 

A borsodi kerámiatípusok számbavételénél igen 
feltűnő volt, hogy a több száz ép és töredékes edény 
között egyetlen cserépbográcsot vagy bográcstöredéket 
sem leltünk. Az e tényből kiinduló kutatásaink alapján 
megállapítottuk, hogy a korábbi vélekedésekkel ellen-
tétben a cserépbogrács nem a honfoglaló magyarsággal 
jelent meg a Kárpát-medencében, és nem tartozott hozzá 
annak jellegzetes, félnomád életmódjához sem.A cserép-
bográcsok használatát és nagyobb arányú terjedését a 
11. század második felétől, a 12. század elejétől tudjuk 
kimutatni. 

A házakban különféle mezőgazdasági eszközöket, 
ekevasakat, kaszákat, ásóvasalást, sarlót, malomköveket, 
birkanyíró ollót, kolompot is leltünk. Ezek mellett a 
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ekkor tört ki a tűzvész, amelynek 
következtében a falu leégett. A lekvár 
gyümölcsfajainak összetételéből arra 
következtethetünk, hogy ez az esemény 
október táján következhetett be. 
A felsorolt gyümölcsök ugyanis csak 
ekkor találhatók meg együtt. A mező-
gazdasági eszközök mellett a maglele-
tek egyértelművé teszik, hogy a telepü-
lés lakói széleskörű növénytermesztési 
ismeretekkel rendelkeztek, elsődleges 
megélhetési forrásuk pedig az irtásos 
földművelés volt. Ezt támasztja alá az 
állatcsontanyag vizsgálata is.

A kerámiatárgyakon, mezőgazda-
sági eszközökön, égett gabonamagva-
kon kívül a leégett házakban, illetve 
a falu területén szétszórva néhány 
egyszerű ékszert,  karpereceket, 
gyűrűket, nyitott és S végű karikákat 
is találtunk, melyeket a 10. század 
negyedik negyedére keltezhetünk. 
A borsodi kerámialeletek nagy részé-
nek is a 10. századi sírokból előkerült 
edények között találhatjuk meg a 
párhuzamát. Ezek alapján nagyon 
valószínű, hogy a település a 10. század 
negyedik negyedében, a 970–980-as 
években pusztulhatott el. Ezt a kelte-
zést a C14-es vizsgálatok eredményei 
is megerősítik.

A honfoglaló magyarság nomád 
voltát valló kutatók még ma is gyakran 
megkérdőjelezik a településásatások 
eredményeit. Úgy vélik, az előkerülő 
leletek nem bizonyítják kellőképpen 
a településen élők nemzetiségi hova-
tartozását. Ahhoz azonban, hogy a 
10. századi borsodi faluban magyarok 
éltek, kétség sem férhet. Ugyanabban a 
házban ugyanis, amelyből az ekevasak 
és az egyik kasza előkerült, két csont 
zabla oldalpálcát is találtunk, amelyek 

leégett házakban mindenütt találtunk megszenesedett 
gabonamagvakat. Összesen 47 helyről tudtunk mintát 
venni, ebből csaknem kilenc kilónyi tiszta maganyagot 
lehetett megvizsgálni. A vizsgálat 120 növényfajtát 
különített el. A tavaszi vetésű kapás-, és az őszi vetésű 

gabonagyomok nagy számából jelentős kiterjedésű szán-
tóföldekre és kertekre lehet következtetni. A természetes 
növénytakaróból származó magvak viszont irtásterüle-
tekre, rétre, legelőre mutattak. 

A gabonafélék közül leggyakoribb a közönséges búza 
és a rozs volt. A közöttük előforduló gyomnövények 
egyértelműen őszi vetésre utalnak. Előfordult még 
árpa és zab, valamint len és kender is. Ez utóbbiból 
nagyobb készletet leltünk.

A kerti növények közül kiemelkedő mennyiségben 
látott napvilágot a borsó és a lencse. De találtunk 
vöröshagyma, fekete mustár, valamint petrezselyem 
magokat is.

A gabonapótló növények közül igen jelentős mennyi-
ségben került elő köles, és a vele azonos módon, kása-
ként fogyasztott olasz muhar. A kölest és a muhart 
gyakran használták irtásterületek első vetéseként is. 
Az előkerült magleltekből nagyon valószínűnek látszik 
az is, hogy tudatosan gyűjtötték a gyógynövényeket.

Több házban leltünk megszenesedett ételmaradékot 
is. Az egyiket összetétele alapján – hús, hagyma, zöld-
ség, liszt – az „ősgulyáslevesnek” tarthatjuk. A másik 
pedig igazi kuriózum volt. Egy erdei gyümölcsökből, 
főként kökényből, vadalmából, vadkörtéből, vadrózsából, 
somból készülő lekvárféleség, amelyet mézzel édesítettek 
meg. A főzés még javában tartott, mert nem minden 
gyümölcsmagról főtt ugyanis le a húsa, amikor a műve-
letet hirtelen abba kellett, hogy hagyják. Feltehetően 

A kőépület feltárás közben

A tárolóedény

A szarvasagancsból faragott palmettadíszes zablaoldalpálca

A sánc átvágása
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évtizeddel korábban a magyarság egy csoportja már 
megtelepedett ezen a vidéken.

Nagyon valószínű, hogy a borsodi település egy 10. 
századi magyar előkelő központja lehetett. Ez azonban 
a korábbi elképzelésekkel ellentétben nem vár, hanem 
nyíltszíni település volt. Kétségtelen tehát, hogy a 11. 
században épült ispáni várat Borsodon egy 10. századi 
központ előzte meg. A kettő azonban csak helyileg azonos, 
közöttük nem találtunk összefüggést. A település házai 

leégtek. A leégett falut 
lakói elhagyták, és nem 
is tértek többé vissza oda. 
 A házak betemetődtek, a 
falu helye is elfelejtődhe-
tett az ispáni vár építésé-
nek idejére. Ha nem így 
történt volna, ásatásunkon 
nem találhattuk volna meg 
a házak teljes felszerelését. 
Kétségtelen tehát, hogy a 
11. században épült ispáni 
várat Borsodon egy 10. 
századi előkelő központ-
jára építették rá. Az élet 
azonban nem volt folyama-
tos, a falu pusztulása és az 
ispáni vár felépítése között 
meglehetősen hosszú idő 
telhetett el.

A Szent István uralko-
dása alatt létrejött megyék-
ből a mai Magyarország 
területén mindössze öt 
olyan található, amelynek 
székhelye szabadon kutat-
ható.Ezek egyike Borsod. 
A várnak helyet adó, 
észak-déli irányban elnyúló 
ovális domb oldalai minden 
irányban meredekek, a 
domb egésze déli irányban 
enyhén lejt. A sáncok a 
keleti oldalon maradtak 
meg legépebben. Itt körül-
belül száz, a nyugati olda-
lon, kevésbé jó állapotban, 
hetven méter hosszúságban 
követhetők. Az északi 
oldalon a sáncból csak 
igen csekély maradványok 
észlelhetők, a délin viszont 
teljesen elpusztult, a felszí-
nen nyoma sem látszik. A 
sáncok három-öt méterrel 
magasabbak a vár belső 
szintjénél, és meglehetősen 
kicsi, 1,7 hektáros területet 
ölelnek körül.

Az 1987–1999 közötti 
feltárás ideje alatt öt helyen 
vizsgáltuk meg a sáncot. 
Ebből két helyen végeztünk 

teljes sáncátvágást. Ennek során kitűnt, hogy a sánc 
szélessége átlagosan 10,5 méter volt, helyenként elérte 
azonban a 13 métert is. A sáncokban kétféle faszerke-
zetre bukkantunk. A felső szinteken a magyarországi 
várépítészetből jól ismert rekeszes szerkezetet leltük. 
A rekeszek általában 3,7 × 0,80 méteresek voltak. 
Az azonos irányú gerendák nem érintkeztek egymással, 
köztük 10–25 centiméter földréteget találtunk. Az átlag-
ban 20 centiméter vastagságú gerendákat négyszögletesre 
bárdolva csapolták egymáshoz.

egyikét palmettacsokrokból álló mintával díszítették. Az 
ismétlődő palmettacsokor pedig a honfoglaló magyarság 
régészeti emlékeinek legjellegzetesebb és legkönnyebben 
felismerhető díszítése volt. Bizonyosak lehetünk benne, 
hogy a zablákat helyben faragták, mivel mindkét darab 
félkész volt. A házban élők közül faraghatta valaki, 

és nyilvánvalóan azzal a mintával díszítette, amelyet 
ismert, amely a sajátja volt. 

A falu keletkezési idejére nincs adatunk. A kiala-
kult településszerkezet és gazdálkodásmód azonban 
valószínűvé teszi, hogy pusztulását megelőzően néhány  

A sáncban lelt sűrű rácsszerkezet maradványai

A sánc rekonstrukciója

A sáncban lelt rekeszes faszerkezet
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idejére nincsenek közvetlen adataink. Közvetett adatként 
szolgál a leégett 10. századi házak és a sánc között 
képződött 30–70 centiméter vastag humusz, amelyhez 
a borsodi talajviszonyokat figyelembe véve 50+/-20 évre 
volt szükség. Ha tehát a 10. századi falu pusztulását a 
970–980-as évekre tehetjük, akkor a borsodi vár nagy 
valószínűség szerint 1020–1050 között épülhetett.

A várbelső területén több egyszerű házat, kemencét, 
tűzhelyet találtunk. Előkerült továbbá egy rangosabb 
épülethez tartozó, habarcsba rakott kőépület csekély 
maradványa is. Ez vélhetően az ispáni lak lehetett. 
A napvilágot látott leletek alapján megállapíthatjuk, 
hogy a borsodi vár területe a 11. század második felétől 
a 12. század közepéig, második harmadáig lakott volt. 
Ezt követően azonban a település a vár területén kívül 
élte tovább az életét.

A várbelsőben, az északi domb kisebb kiemelkedésén 
egy íves szentélyzáródású, nagyméretű templom alapjait 
bontottuk ki. A templom alapozásából többnyire csak 
a meszes, habarcsos, apróköves betöltést találtuk meg. 
Az eredeti, habarcsba rakott, szabálytalan alakú, kemény 
mészkőből álló alapozás mindössze néhány helyen 
maradt meg.A templom teljes külső hossza 18 méter, 
külső szélessége átlagban 10 méter volt. Szentélyének 
alaprajza a félkörhöz közelít, amelynek külső sugara 2,9 
méter. Átépítésre, bővítésre utaló nyomot nem találtunk.

A templomon több alaprajzi szabálytalanság is megfi-
gyelhető, melyek oly mérvűek, hogy azoknak feltétlenül 
meg kellett látszania a felmenő falakon is. A borsodi 
templom felmenő falairól ezen kívül semmiféle adatunk 
sincs. A vár területén viszont több helyen is találtunk 
homokkőből faragott kváderkő-töredékeket Feltehető, 
hogy a falakat ezekből építették, esetleg ezekkel 
burkolták.

A templom északi oldalfalának alapozási árka mellett 
egy rézdrót berakásos kengyel, valamint egy Salamon 
király (1063–1074) által veretett ezüst dénár látott napvi-
lágot. Az érem, valamint a 11. század második felére 
keltezhető kengyel azt bizonyítja, hogy a templom ebben 
az időben már állt. Körülötte temetőt nem találtunk. 

Nagyon valószínű, hogy ez a templom a megye egyházi 
vezetését ellátó esperes székhelye lehetett.

A vár sáncától délnyugatra, száz méterre elhelyez-
kedő harmadik dombon, egy mai formájában a 18. 
század végén épült templom áll. E mellett, illetve 
részben alatta sikerült feltárnunk egy másik templom 
maradványait is, amely körül nagykiterjedésű temető 
helyezkedett el. Sírjai közül hetvenhetet bontottunk ki. 
A temető legkorábbi lelete egy nielló díszes líra alakú 
csat, amelyet a 11. század végére, a 12. század elejére 
keltezhetünk. Ebben az időben tehát már ez a templom 
is állt. A feltárt temetőrészlet antropológiai vizsgálata 
számos olyan sérülést mutatott ki, amely egyértelműen 
arra utal, hogy itt a borsodi vár katonáskodó népei és 
családjuk nyugodott. 

A borsodi ispáni várban, illetve a sáncain kívül feltárt 
templomot Borsod megye két legkorábbi egyházának 
tekinthetjük. Az előkerült leletek egyértelműen azt bizo-
nyítják, hogy a 11. század végén már mindkettő fennállt, 
és feladatkörük jól elkülönült. Míg a várbeli templom a 
térítést, egyházszervezést és felügyeletet ellátó esperes 
székhelye volt, addig a vár sáncain kívüli a vár, illetve 
a váralja település népeinek lelki gondozását, esketését, 
keresztelését, temetését látta el.

A várat Anonymus híradása mellett hiteles oklevél 
1194-ben említette meg először. A 13. század folyamán 
a vár jobbágyai, tisztikara és népei több oklevélben 
is szerepeltek. A borsodi vár eredeti szerepét a 13. 
század végéig megőrizte. Azonban Borsod falu 1332-
ben már magán kézen tűnt fel, a várat pedig 1334-ben 
már csak mint földvárnak nevezett sáncot említették. 
Ezt követően a várról többé nem szólnak forrásaink.
Annál meglepőbb tehát, hogy a 16. század közepén 
Borsodot ismét várként említették meg. Ekkor Bebek 
Ferenc a várat castellummá alakította át. Ennek csekély 
maradványait egy I. Ferdinánd (1526–1564) által veretett 
1544-es pénzével együtt az ásatás során megtaláltuk. 
Ez, a vár sáncainak nagy részével együtt a török kori 
harcokban pusztult el végérvényesen.

A keleti és nyugati sáncátvágá-
sokban a rekeszes sánc alatt egy 
teljesen más faszerkezet bontako-
zott ki, amely 25–40 fokos eltérést 
mutatott a fentebbihez képest.  
Az előzőnél jóval kisebb, 4–8 és 
6–12 centiméter átmérőjű, szorosan 
egymás mellé fektetett gömbfákból 
igen sűrű rácsszerkezetet hoztak 
létre. Ezt a sánc külső oldalán két 
sorban levert karók támasztották 
meg. Ez a szerkezet az eddig feltárt 
korai magyar várakban ismeret-
len. A rácsszerkezet funkciójára a 
várbelső feltárásának, illetve talaj-
rétegtani fúrások eredményeinek 
térinformatikai elemzése világított 
rá. Kitűnt, hogy a várdombot 
átszelő két mélyedés, amelyet már 
a 10. századi település feltárásá-
nál is észleltünk, nem mestersé-
ges eredetű, hanem természetes 
képződmények. A ma egységesnek 
látszó várdomb eredetileg két kisebb 
kiemelkedés volt. A várnak stra-
tégiai szempontból ideális helyet 
választottak. Az itt álló kisebb 
dombok azonban egyenként, a 
természet adta formájukban nem 
voltak alkalmasak a várépítésre, 
túlságosan kicsik lettek volna. 
Önként adódhatott tehát a gondolat, 
hogy a Bódvához és egymáshoz 
közelebbi két magaslatot összekös-
sék. A vár építése a dombokat elvá-
lasztó két, 3–3,5 méter mély árok 
feltöltésével kellett, hogy kezdődjön. 
A feltöltés megsüllyedése a várbel-
sőben kevésbé, a sáncoknál azon-
ban komoly nehézséget okozhatott. 
Ezért lehetett szükség arra, hogy 
a földtöltés fölé megépítsék a sűrű, 
rácsszerű faszerkezetet is. Ez tehát 
Borsodon a rekeszes sánc alapozása 
lehetett, amelyre elsősorban azokon 
a pontokon volt szükség, ahol a két 
különálló dombot összeépítették. 
A sánc a nyugati oldalon megsérült. 
Ezt úgy javították ki, hogy a korábbi 
függőleges fa falhoz hozzáépítettek egy szintén földdel 
töltött rekeszekből kialakított, igen meredek újabb falat.

A két domb összeépítése során a mélyedések feltöltésére 
4200 m³, a vár 430 méter kerületű, átlagosan 5 méter 
magas sáncában pedig megközelítőleg 16 500 m³ földdel 
számolhatunk. A sánc másik, alapvető építőanyagát, a 
fát többféle méretben használták fel. A rácsszerkezetbe 
a természetben található módon, a rekeszeszesbe viszont 
bárdolva, megmunkálva építették be a faanyagot. A 
sáncban lelt apró gallyak, levelek, forgácsok arra mutat-
nak, hogy a fát a helyszínen, a sánc építése közben 
munkálták meg. Az építőanyag kocsánytalan tölgy volt, 
amely a közeli erdőségek jellegzetes fája. A gerendák 
kialakításához nem öreg, vaskos törzseket, hanem ötven 
év körüli fákat használtak fel.

A borsodi vár 430 méter hosszú, átlagosan 5 méter 
magas várfalához 2270 m³ fára volt szükség. Az árkok 
sáncok alá eső részében megközelítőleg 630 m³ faanyagot 
használtak fel. A vár építéséhez, a két dombot elválasztó 
mélyedések feltöltéséhez, a sánc alapozásához, valamint 
felépítéséhez száz embernek 250 napra volt szüksége. 
Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy az árkok feltöltését 
három-hat hónapig hagyták ülepedni, akkor valószínűnek 
tarthatjuk, hogy az építési munkálatok 370 nap alatt 
lezajlottak. Azaz a borsodi várat körülbelül egy év alatt 
építhették fel.

A sánc kutatása azt bizonyította, hogy a korábbi 
elképzelésekkel ellentétben a várnak nincsenek sem 
őskori, sem szláv előzményei. A jelenleg is álló sáncokat 
a 10. századi településre építették fel. A vár építésének 
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Bóna István akadémikus, aki az Árpád-dinasztia korai, 
kárpát-medencei várairól 1998-ban készített nagy hatású 
összefoglalást, a zempléni földvárat az ún. „nagyvárak” 
csoportjába sorolta. Véleménye szerint ide tartozik még 
a magyar-szlovák határon álló Abaújvár, a Bodrog és a 
Tisza összefolyása előtt, a Tisza mellett emelt Szabolcs, 
s a Romániába eső Bihar vára is. A ma is lenyűgöző 
méretű sáncokkal rendelkező várak tipológiai jellegzetes-
sége még a sánc széles talpa, mindenesetre e várcsoport 
3,9–3,2–4,5 hektáros alapterülete jó 1–1,5 hektárral 
haladja meg az átlagos méretű ispáni várakat. Zemplén 
annyiban kivétel, hogy ezeknél jóval kisebb, 240 × 150 
méteres, 2,4 hektár területű. Az utóbbi alaprajzában 
is eltér, mert míg a 320 × 270 × 190 méteres Szabolcs 
háromszögletű, a 290 × 220 × 200 méteres Bihar a 
négyzethez közelítő trapéz alakú, a 250 × 200 × 100 
méteres Abaújvár kissé szabálytalan trapéz alakú, addig 
Zemplén ovális alakját a kelta előzmények magyarázzák. 

Ugyanis a zempléni várban, 1962–1963-ban, majd 
1983–1984-ben végzett, Blažej Benadik és Dušan Čaplo-
vič által vezetett ásatások eddig közreadott dokumentáci-
ója szerint a késő Hallstatt-, kora La Tène-kori települési 

rétegekre épül fel a késő La Tène-kori, egyszerűbben 
kelta kori, agyagpakolásos kőfal. Mindkét, 1962-ben 
a nyugati, a következő évben pedig a keleti oldalon 
végzett átvágás csak a sánc belső oldalait vizsgálta, 
így a külsőről az ásatások nem adnak képet. A kelta 
kori (kelta-dák) időszakot a leletek alapján Benadik a 
Kr. u. I–II. századra keltezi. Erre a 4 méter magas 
kelta várra emelték azt a faszerkezettel megerősített 
földsáncot, amelyet szláv korinak nevezve, körülbelül 
a IX–X. századra, a magyarok érkezési idejére, magya-
rul a magyar honfoglalás kezdeteire keltez az ásató. 
Ez a több mint 2 métert meghaladó földtöltés a sánc 
magasságát már 6 méter fölé emelte, majd ezt ismétel-
ten megerősítették, pontosabban magasították újabb 2 
méterrel, még a korai középkorban. A sánc tetején az 
ásató elég nagy kiterjedésű „kavicsszintet” jelöl, amelyet 
csak kiszedett kőfal törmelékeként tudok értelmezi. S 
ezt erősíti a Borovszky-féle millenniumi monográfia 
adata, miszerint a földvár tetején vastag kőfal volt, 
melynek nyomai még ma is (azaz a 19–20. század 
fordulóján) még észlelhetők. A számunkra lényeges: a 
két földsánc élesen elválik: egy pusztulási rétegben (9) 
idemosott leletek kerültek elő, míg a sánc egészén egy 
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elszenesedett famaradványokkal teli réteg (10) választja 
el egymástól a földsánc két periódusát. Megjegyzendő 
még, hogy a korban fiatalabb, agyagos földből rakott 
sáncba – a földvár használatának feladását követően 
– még a középkorban beletemetkeztek, ha jó Benadik 
kormeghatározása. A kelta időszakot is beleszámítva a 
zempléni vár e harmadik építési fázisát véli az ásató 
azzal az időszakkal egynek, amikor Zemplén a róla 
elnevezett megyének a székhelye volt. Mielőtt témánk 
kulcsponti kérdéséhez érkeznénk, ti. megállják-e helyü-
ket az őskoros ásató több mint negyven évvel ezelőtt 

született periodizációi, még egy kitekintést kell tennünk. 
Ugyanis a zempléni földvárban ma két templom is áll: 
a görögkatolikusoké (Szent Mihály tiszteletére szentelve) 
előzmény nélküli, 1803-ban építették. A reformátusok 
kezén lévő épület már első ránézésre is elárulja középkori 
eredetét a nyolcszög három oldalával záródó szentélyével. 
Ezzel az épülettel áll összefüggésben az a feljegyzés is, 
miszerint 1872-ig a várban állt egy kb. 15 méter magas, 
akkor összeomlott torony alakú rom, melynek köveiből 
a református egyház tornyát és egy magtár épületét 
emelték. Mindkét templom körül köztemető található. 

Ezután vegyük szemügyre az Ondava és a Latorca 
összefolyása alatt, a Bodrog partján épült zempléni föld-
vár – melynek neve szláv eredetű, jelentése földi, azaz 
„földből való vár, földvár” – második, illetve harmadik 

periódusából származó, eddig közzétett – bizonyára 
válogatott – leleteket, amelyekre a keltezés épül. Bóna 
szerint „különös figyelmet érdemel a Szaltovo-típusú 
bordásnyakú edény töredéke, a fémtárgyak között pedig 
egy honfoglalás kori bronz pityke, az összes többi bemu-
tatott lelet is vitathatatlanul kora Árpád-kori” Benadik 
összefoglalásának közlése után jelent meg Vojtech 
Budinský-Krička és Fettich Nándor könyve a vártól 
légvonalban közel egy kilométerre, a Szélmalomdombon 

1959-ben feltárt honfoglalás kori, gazdag, magányos 
sírról. Nos, Budinský – amikor összefoglalta a feltárás 
eredményeit – éppen a várban, a felszíntől egy méterre, 
a harmadik periódus rétegében lelt bronz pityke kapcsán 

azt írja: „Es scheint sehr wahr-
schrinlich zu sein, dass bei 
der Eroberung des Burgwal-
les von der Altmagyaren 
einer von den kegelförmigen 
vergoldeten Silberknöfen vom 
Festgewand des Hauptlings 
abgerissen wurde”. Ennek 
lehetetlenségére már a közös 
könyv megjelenése után négy 
évvel később, 1977-ben írott 
dolgozatomban mutattam rá, 
most is megismételhetem: 
„Az elképzelés hátterében az 
áll, hogy a földvár II. perió-
dusa ekkor (azaz a magyar 
honfoglalás, 895 idejére) már 
megépült, sőt ezt éppen maga 
a gomb bizonyítja. Azonban az 
ehhez a korszakhoz tartozó 
»szláv kerámia« néven illetett 
edénytöredékek között van egy 
többszörösen bordázott nyakú 
edény töredéke is, amely a 
sánc építését mindenképpen a 
X. századra keltezi. Ugyanis 
ennek az edénytípusnak 
ép példányai  eddig csak 
honfoglaló magyar sírokból 
kerültek elő, sőt a magyar 
kutatás kazár eredetűnek 
véli őket, melyek a honfoglaló 
magyarsággal jelennek meg 
a Kárpát-medencében.” Ma 
azt is hozzátehetem: a zemp-
léni sír pitykéi, pontosabban 
kaftánveretei (172 darab) 
aranyozott ezüstből készültek, 
míg a sáncban találté bronz-
ból, tehát a kettőnek semmi 
köze egymáshoz. Másrészt a 
sáncban pitykének a Benadik 
által megadott második és 
harmadik periódus közötti 
pusztulási rétegben kellett 
volna előkerülnie, hogy a 
teóriája legalább fél lábon 
megálljon.

E korai, harminc évvel 
ezelőtt írott dolgozatomban 
foglaltaknál ma már határo-

zottabban merek fogalmazni: ezek a leletek csak azt 
bizonyítják, hogy a földvár mindkét periódusa a magyar 
honfoglalás után épült, mert időnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy egy 10. században lakott területről – ahol 
a bemutatott leletek elsődlegesen a földbe kerültek – a 
földet a sánc felépítésére elhordják. Ugyanez a helyzet a 
szabolcsi földvár esetében is, ott ugyanis egy líra formájú 
bronz csat került elő a sánc betöltéséből, nyílheggyel, 
vascsattal, s talán tegezvasalással együtt, nem beszélve 

A templom hajója kutatás közben
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egy emberi koponyatető darabjairól. 
Azaz ott egy magányos honfoglaló 
magyar sírját bolygatták meg a 
sáncépítők, egy olyan személyét, 
akinek az emléke a földvár építése 
idejére már feledésbe merült. Ez a 
tény pedig legalább két generációt, 
azaz 65–70 évet tételez fel az elte-
metés és a vár építése között. 

A zempléni földvárra, illetve a 
közelében előkerült előkelő magyar 
sírjára szlovák és magyar részről 
nagy ívű elképzelések épültek. 
Peter Ratkoš a morva fejedelemség 
keleti határairól írott dolgozatában 
úgy véli, hogy Ratislav (846–870) 
idejében a határ Kalocsa-Szolnok 
között húzódott, majd a Tisza 
mentén a beregi erdőkig. Szvatop-
luk ezt a vonalat tágítaná egészen 
az erdélyi sóbányákig, ahonnan 
majd a magyarok honfoglalása 
szorítja ki őket. E felfogásban 
Zemplén „ősi szláv centrummá” 
lépett elő. Magyar oldalon viszont 
Fettich Nándor Álmosra vonat-
kozó hamis fejtegetéseit elvetve, 
Györffy György a zempléni sírt Ond 
honfoglalás kori vezér családjához 
kapcsolta. Utólag be kell ismernem, 
hogy az ő gondolatmenete alapján 
magam is – ma már elvetendő – 
elméleteket gyártottam a zempléni-
vel azonos rangú, vagy rangosabb 
geszterédi (1927) és rakamazi 
(1974) sírok kapcsán.

Mi is akkor a valós helyzet? 
Mint láttuk, a régészeti leletek 
nem adnak időrendi fogódzót, csak 
egy termius post quemet, tehát 
azt, hogy milyen időpont után 
épülhetett a zempléni földvár. 
Ez pedig a magyar honfoglalás 
kora, a 10. század. Ha ennél ponto-
sabb választ akarunk, akkor az 
írott forrásokhoz kell nyúlnunk, 
amelyek megvilágítják a földvár 
építésének a célját. Ez pedig a Géza 
fejedelemségével induló, I. (Szent) 
István király által nagy erővel 
végigvitt, de még az Árpád-kor, 
azaz a 13. század végén is folya-
matban lévő megyeszervezésekben 
kereshető. Vagyis abban a tényben, 
ahogy a központi hatalom fokozato-
san kiépíti a helyi, területi bázisát. 
A kérdés tehát az, mikor került sor 
Zemplén határvármegye – amely 
a 12. közepéig magában foglalta 
a későbbi Ung megye területét is 
– megszervezésére? Bár a (sáros)
pataki erdőispánság kialakulásá-
nak a kérdése képezi írásának a 

magját, de ennek révén mégis érinti a megye kialakulá-
sának kérdését a magyar történetírás egyik kiemelkedő 
20. századi alakja, Szűcs Jenő. Megállapítja, hogy a 
pataki erdőispánság – királyaink kedvelt vadászó- és 
mulatóhelye – szinte kettévágja a korai Zemplén megyét. 
A várispánsághoz tartozó birtokok zöme a megye déli 
felében, az Olaszliszka-Abaújszántó vonaltól nyugatra 
(szerencsi várkerület) helyezkedtek el, s csak kisebb 
részük a pataki erdőispánság keleti határán, a zempléni 
vár környékén, mint Bodrogszerdahely, Szöllőske és 
Ladamóc. Ezek egyike, a korán, még Szent István király 
idejében eladományozott Szentmária – amelyen keresztül 
Zemplén vár felől a Bodrogon át a Bodrogközbe lehetett 

jutni – tartotta fenn elsőként Zemplén nevét. Sajnos a 
forrásunk nem eredetiben maradt ránk, ugyanis a tatár-
járáskor (1241) az egri püspökség levéltára is leégett. 
Az esemény után húsz évvel látta jónak az egri egyház, 
hogy elvesztett birtokigazoló iratai helyett újat kérjen IV. 
Béla királytól. Az 1271. évi átiratban és megerősítésben 
fennmaradt oklevélben a király szerint „elsősorban azt 
akartuk, hogy valamennyi püspöki birtok nevét és a 
vámokat belefoglalják”. Nos, ezek között kerül említésre 
„Szentmária falu a zemplénvári vár szomszédságában 
a vám felével, amit ott a Zemplén faluból Mária falu 
felé az egyház földjén menőktől szednek be, amelyeket 
Szent István király adományozása folytán birtokolnak 
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[ti. az egriek – N.P.] békésen és nyugalomban Zemplén 
vármegyében. Györffy György szerint az oklevélnek 
a Szentmáriát említő része (item villa Zenthmaria in 
vicinitate castri Zemlenuar cum dimidietate tributi) 
eme archaikus formában benne volt az egri püspökség 
részére 1009-ben kiadott alapítólevélben. Ebből pedig két 
dolog következik: a zempléni vár valamilyen formában 
már állt 1009-ben, másrészt 1261-ben a várnak nem 
volt jelentősége, mert az eredeti részt magyarázó, 13. 
századi bővítmény már csak Zemplén falut említi.

Magának a vámnak 1326-ból ismerjük a tarifáját. 
Ugyanis I. Károly király egy birtokcsere kapcsán 

elmondja, hogy ugyanazokat a vámtételeket kell az 
újonnan kapott birtoknál is alkalmazni, mint amilyen 
az elcserélt Zemplén birtok esetében volt. Eszerint „egy 
mázsának mondott nagy terhes szekér után fél ferto, 
egy közönséges, kevésbé megrakott szekér után 2 dénár, 
egy tunella bor után egy pondus, ti. 1 garas, egy darab 
Ipri-i posztó és más hasonló vagy jobb Ipri-iposztó 
után 1 garas, egy darab nehéz vagy könnyű tournai 
(Dornetum) vagy hasonló, kicsivel rosszabb posztó után 
4 dénár, bármilyen ló után 2 dénár, bármilyen nagyobb 
állat után vagy kisebb állatok párja után1 dénár, egy 
gyalogos ember után 1 dénár” volt az étkelés összege.

Ha a Benadik által rögzített második fázis építését a 
Krisztus után 1000 körülire keltezhetjük, akkor annak 

pusztulása – amire az égési réteg utal – még a 11. 
században bekövetkezett. Erre utal a szabolcsi földvárral 

való hasonlósága is, ahol szintén két 
építési réteg különíthető el. Szabolcs 
esetében pedig két erősítési dátumra is 
javaslatot tettünk, az egyik az 1068-as 
ún. úz-besenyő-kun betöréshez, a 
másik, s talán ez a valószínűbb, az 
1091-es kun pusztításhoz kapcsolható. 
Nem ilyen egyszerű a földsánc tetejére 
épített kőfal kérdése. Források hiányá-
ban – ugyanis Zemplén középkori várát 
okleveleink nem ismerik – a tatárjárás 
előtt épült, mint ez Abaújvár esetében 
kimutatható. Műemléki kutatás hiányá-
ban szintén nem ismerjük a várban 
állt középkori templom előzményét. 
Zemplén első ismert papját – Kapolcs 
(Cupoch) nevezetűt – egy 1318-ban 
kiadott oklevél említi, akitől egy per 
lebonyolításában való részvételt kérnek. 
Ám az az elképzelés, hogy a pápai 
supplicatiós könyvekben szereplő (par. 
eccl. S. Ladislai de Zemlen, Agr. dioc.), 
az egri egyházmegyében, Szent László 
tiszteletére szentelt zempléni egyház 
azonos lenne a mi templomunkkal, 
nem állja meg a helyét. Ugyanis az 
adat a Torna megyei Zemleny falura 
vonatkozik, amely eredetileg Borsodhoz 
tartozott.

A déli homlokzat a részleges helyreállítás után
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Abaújvárott a templom a 11. század végén épült, s 
ekkortól temetkezett köré a falu lakossága. Az eddig 
nem említett borsodi földvárban emelt esperesi templo-
mot az omladékrétegben talált Salamon dénár keltezi. 
A bihari földvárban szintén templom állt. Mindezek 
alapján feltételezhetjük, hogy a 11. században a zempléni 
várban templommal számolhatunk, s ezt az eredetileg 
esperesi templomot a falu lakossága a tatárjárás után, 
a vár felhagyásakor vette birtokba; itteni temetkezése 
évszázadok során lassan elérte a földvár folyamatosan 
pusztuló sáncait. S akkor ejtsünk szót arról a négyszög-
letes toronyról is, amelyet a néphit közel kétszáz éve 
még török mecsetnek tartott.

A tornyot a Vasárnapi Újság című hetilap metszete 
örökítette meg. Kőből épült, 12–14 méter magas volt, 
1859 előtt dőlt össze, köveit a református templom 
mai tornyának építésére használták fel. Aki a Felföld 
– a Felvidék neve volt a 17. században – műemlékeit 
alaposabban ismeri, annak hamar eszébe juthat, hogy 
ez nem más, mint a gótikus középkori plébániatemplom 
kései harangtornya. A templom külső falán valamikor 
felirat jelezte, hogy azt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
alatt (1628) – amikor a hét vármegye, köztük Zemplén 
is Erdélyhez tartozott – megújították. Nos, úgy vélem, 
hogy ekkor épült mellette a harangtorony is, sarkain 
szépen festett armírozással, ami nem maradt ránk.

Benadik egyébként kitűnő publikációjából nem kapunk 
választ arra a technikai kérdésre, hogyan is épült meg 
a zempléni földvár második-harmadik periódusa: kazet-
tás- vagy rácsszerkezettel? Bár nincs köztük időbeli 

eltérés, a kettő közötti különbség mégis befolyásolja a 
végzett munka mennyiségét, így a várépítésre fordított 
idő nagyságát befolyásolja. Akár egyik, akár a másik 
módon számítjuk is az elvégzett munkát, a zempléni 
földvár építését száz (szak)ember kb. 350–486 munkanap 
alatt végezhette el.

Zemplén egyébként – a vár tatárjárás utáni felhagyá-
sát követően – egy ideig még őrizte központi szerepét. 
1308-tól kimutathatóan megyegyűlések színhelye a 14. 
század közepéig, ezt a szerepet ezután Patak és Terebes 
(Trebišov) veszi át. Magának a várnak és a falunak 
az eladományozására még a 13. században került sor, 
oklevelünk sajnos nem nevezi meg a királyt. A Baksa 
nembeliek birtokába került, ahol a több ágra szakadó 
családtagok közül Tamás fia: László és Dancs (az 
Eszenyiek ősei) úgy egyeztek meg Simon fia Tamással 
(a Csapi család őséve), hogy részeiket Zemplénben és 
Csapon elcserélik. Ám az I. Károly ellen lázadó Petenye 
fia Péter is birtokolta Zemplén várát és tartozékait. 
Mivel a királyt meg akarta ölni, összes birtokát elko-
bozták, s azokat a király nápolyi rokonainak, Druget 
Fülöp szepesi és újvári ispánnak adományozta, elfeled-
kezve arról, hogy a Baksa nembeliek is birtokolnak ott. 
Ezért Zemplénért kárpótolni kellett Tamás fiait, akik a 
közeli, szintén Bodrog-parti Kisbonya birtokot kapták 
meg. Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy Zemp-
lénnek sem ekkor, a késő középkorban, sem később nem 
volt vára. Csak a megye nemessége ragaszkodik hozzá, 
hogy ott tartsa közgyűléseit, függetlenül attól, ki is a 
település valódi birtokosa. Igaz, neve Zemplénvár alak-
ban fel-felbukkan, mint 1349-ben is, amikor például a 

felek Szerencs és Mazandria birtok határjárásakor egy 
hegyhez érkeztek, s a szomszédok azt állították, hogy 
az ketté van választva, a Kővágóhegy Szerencshez, az 
Ondszőlőshegye Ondhoz tartozik. A szerencsi egyház (a 
monostor) patrónusainak mondott két személy szerint 
apáik a hegyet Ondhegyének hívták, s ez mindig is 
Ondhoz tartozott, míg a másik hegy Zemplénvárhoz 
(Zemlenuar). A harmadik hegyet, a távolit nem ismerték.

A 16. század elején, az 1415-től mezővárosnak nevezett 
település továbbra is a nemesi megye központja volt. 
(A megyegyűlések egy erre a célra épült házban zajlottak. 
1668-ban újjáépítették, majd amikor a megye Újhelyre 
költözött az új megyeházába, magtárnak használták.) 
E helyzetét annak köszönhette, amit az Árpád-korban 
is betöltött: Zemplén várán keresztül vezetett a főút 
Patakról Ungvár felé, ahonnan az Ung folyó kanyar-
gós völgyében Nyevicke vára mellett az uzsoki hágón, 
másrészt a Latorca völgyében az „orosz kapun”, a verec-
kei hágón át a kijevi fejedelemségekbe lehetett eljutni. 
Ez az útvonal elsősorban a 12–l3. században, a halicsi 
hadjáratok idején játszott fontos szerepet, de később ez 
az út biztosította az egyik lehetőséget Északkelet-Ma-
gyarország (Bereg, Ugocsa, Máramaros), illetve Erdély 
megközelítésére. 

A rendszerváltás után megtörténtek az első lépések 
az addig rendezetlen földvárnak a turizmus szolgálatába 
állításával. Ennek első lépése volt egy új községi temető 
létesítése, ravatalozóval. 2014–2016 között Peter Tajkov, 
a kassai műszaki egyetem kandidátusa vezetésével 
régészeti-műemléki kutatás folyt a romosodó református 

templomban. Megtaláltak a padlószint alatt a település 
első templomát, amelyet az ásató a 12. századra keltezett. 
Ezt az épületet a a 15. század második felében lebontják, 
s alapfalait az új épületbe foglalva, helyébe a nyolcszög 
három oldalával záródó szentélyű, gótikus templomot 
építenek. Ennek látszanak az ablakai a déli oldalon. 
Ezt az új templomot még Mohács (1526) tájékán egy 
sekrestyével és egy kápolnával bővítik az északi oldalon, 
míg a hajót nyugati irányban meghosszabbítják, s két 
támpillérrel megerősítik. Ezeket az új részeket a refor-
mátussá vált közösség utóbb lebontatja. A 18. században 
az északi oldalon a szintén lebontott gótikus diadalív 
és a fal csatlakozására kör alakú szószéket emelnek, 
végül a 19. században részben a gótikus hajóbővítésre 
húzzák fel az tornyot.

A református templom műemléki értékeinek kibontá-
sával egy időben, mondhatni vele párhuzamosan Marton 
Pristas kandidátus, a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal 
kassai kirendeltségének (KPU SR) régésze végzett feltá-
rást a vár északi végében, a bejárat helyén. Eredménye 
egy háromosztású kő kapuépítmény, amelyet az ásató 
a 12. századra keltez. A kő alapozású, illetve részben 
felmenő falu, folytatásában bizonyára boronafalú épít-
mény a maga nemében egyedülálló a Kárpát-medencében. 
A falak – konzerválva – bemutatásra kerültek.

A szentély keleti falának freskói Köpenyes Mária (?), részlet
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Abaújvár vára a mai szlovák-magyar határon, a Zempléni 
hegység előterében, közvetlenül a Hernád folyó partján, 
egy alacsony, különálló dombon épült föl. A csaknem 
teljesen ép sáncok 3,9 hektáros területet ölelnek körül. 
Legmagasabb pontjuk tizenöt méterrel magasodik a 
Hernád és hat méterrel a várbelső fölé. A vár egyet-
len bejárata kelet felől nyílt, itt egy mára már erősen 
betöltődött árok is védelmezte.

A vár a történeti Abaúj megye központja, maga a 
megye pedig egyike volt a Szent István által alapítot-
taknak, a 11. század első harmadában már fennállt. 
Létrejöttében meghatározó jelentősége volt az Orosz- 
és Lengyelország felé vezető, igen fontos, észak-déli 
irányú hadi és kereskedelmi útnak, amelyet a közép-
korban „Abanagyúta”, „Nagy út” illetve „Királyúta” 
néven említettek forrásaink. Az Árpád-korban Abaúj 
határmegye volt. Így a vár elsődleges feladatává az 
északi határok védelme vált. Ezzel kapcsolatos az egyik 
legkorábbi említése is, 1068-ban egy határőréről név 
szerint emlékeztek meg forrásaink. A várat a 11. századi 
trónviszályokkal és pogánylázadásokkal kapcsolatban 
is többször említették krónikáink. 1046-ban például 

az Oroszországból hazatérő András herceget Újvárban 
ismerték el királyuknak a magyar urak. András ez év 
szeptemberében itt tartózkodott seregeivel. 

E korai központoknak, megyeszékhelyeknek azonban 
nemcsak katonai szerepük volt. Feladataik közé tartozott 
a közigazgatás, a bíráskodás és az adószedés is. A megyék 
élén a király által kinevezett és neki felelősséggel tartozó 
ispán állt. Az ispán, korabeli szóhasználattal comes, 
egy személyben volt katonai főparancsnok, főbíró, a mai 
fogalmaink szerinti főjegyző és az adószedés irányítója. 
Az ispán természetesen nem egyedül végezte a munkáját. 
A bíráskodásban gyakran az udvarbíró helyettesítette, 
és a nyakukba akasztott, ércből készült idéző pecsétről, 
a billogról billogosoknak nevezett küldöncök segítették. 
A közigazgatásban szerepet játszottak a magyarul 
csősznek mondott kikiáltók, akik egyben börtönőrök is 
voltak. Újvár megye első, névről ismert csőszéről 1215-ből 
van adatunk. Ugyanekkor hallunk első ízben az újvári 
várnagyról is. A várnagyok feladata gazdasági-igazgatási 
jellegű volt. Ők felügyelték a börtönöket és a raktárakat. 
Katonai ügyekben az ispán helyettese a hadnagy volt, 
aki elsősorban hadseregszervezési feladatokat látott el. 

WOLF MÁRIA
AZ ABAÚJVÁRI FÖLDVÁR
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Ezek mellett a 11–12. században az ispáni várak 
egyházi központokként is működtek. A várak védelmé-
ben épültek fel a megyék első templomai, melyeknek 
papjai kezdetben a térítést, később pedig esperesként 
a kialakuló plébániahálózatot felügyelték.

Az abaújvári vár a 11–13. századi Magyar Királyság 
egyik legfontosabb központja volt, amely már a 19. 
században is felkeltette a szakemberek érdeklődését. 
Az ekkor folytatott úttörő kutatások után 1974–1981 
között Gádor Judit végzett ásatásokat a várban. Ennek 
során elsősorban a sáncokról, illetve a vár belsejében 
elhelyezkedő templomról és a körülötte fekvő temetőről 
nyertünk adatokat.

Ez a kutatás azonban 1981-ben félbeszakadt, éppen a 
várbelső feltárása maradt el. Ráadásul a mai Magyar-
ország területén csak kevés olyan korai központunk 
van, amelynek belső területe szabadon kutatható. 
Ezek egyike az abaújvári vár. Belsejének megkutatása, 
a korábbi feltárás folytatása, kiegészítése már csak azért 
is kulcsfontosságú volt, mivel ettől várhattuk igazán 
a 11–13. századi központok szerepének, mindennapi 
életének megismerését. A kutatás folytatására 2019-ben 
nyílt lehetőség.

Maga a vár egy Kr. u. 3–4. századi településre épült. 
A várfalakat jelentő sáncok vázát erőteljes faszerkezet 

alkotta, melyet 12–20, helyenként 30 centiméter átmérőjű 
gömbfákból építették. A több esetben megfigyelt fakéreg 
lenyomat azt bizonyítja, a gömbfákat nem hántolták le. 
A beépített szálfák között öt méter hosszúságú is 
előfordult. A gömbfákat máglyarakás-szerűen helyezték 
egymásra, 90 × 200, 90 × 350 centiméteres keskeny 
kazettákat alakítva ki belőlük. A kazetták közeit földdel 
döngölték meg, amelyet a vár belsejéből, illetve a folyó 
partjáról hordtak fel. A kazetták függőlegesen sűrűn 
követték egymást. A vízszintesen, egymás mellett 
elhelyezkedő kazetták kötésben voltak. A sánc a külső 
oldalon meredeken emelkedett, itt a faszerkezetet vastag 
sárréteggel tapasztották be, hogy megakadályozzák 
a felgyújtását. Befelé viszont lépcsőzetesen lejtett, 

ez megkönnyítette a védők feljutását a sánc tetejére. 
A sánc eredeti szélessége 23, magassága pedig a jelen-
legi 6 méterrel szemben 9 lehetett. Elképzelhető, hogy 
a sánc tetején még egy palánk is állt, bár erre vonat-
kozó nyomokat a sánctető lekopása miatt nem lehetett 
megfigyelni. 

A fa-föld szerkezetű sánc tetején egy habarcsba rakott 
kőfal maradványai is előkerültek. A fal szélessége 
4,3 méter, magassága pedig jelenlegi állapotában 0,5 
méter volt. A kőfalat a sánc középvonalában építet-
ték fel, feltehetőleg akkor, amikor az eredetileg kívül 
függőleges sánc már lejtőssé vált. Minthogy azonban 

a 19–20. században a sánc tetején is szántottak, a 
kőfal úgy megrongálódott, hogy eredeti szélességére 
és magasságára ma már nem tudunk következtetni. 

Az abaújvári vár alapítására és építésére vonatkozó 
konkrét írásos adatunk nincs. A 14. századi krónikás 
hagyomány szerint a várat Aba Sámuel (1041–1044) 
építtette. A krónikában azonban nem említették, hogy 
Aba Sámuel királyként, vagy uralkodását megelőzően 
építtette volna. A régészeti feltárás alapján a sánc a 
11. század első felében készült, majd a 12. század végén 
megújították. Hogy mikor épülhetett a kőfal a sánc 
tetején, arra sem az ásatás, sem az írásos források 
nem szolgáltattak biztos adatot. Kétségtelen azonban, 
hogy ez volt a vár utolsó megerősítése.

A régészeti feltárások eredményei alapján mérnök 
szakértők a sánc felépítésének anyag- és munka-
erő szükségletére vonatkozó számításokat végeztek. 

Eszerint az abaújvári vár 754 méter kerületű sáncába 
11 770 köbméter fát építettek be, a fából készült 
kazettákat pedig 72 260 köbméter földdel töltötték 
meg. A munkát száz ember 810 munkanap alatt tudta 
elvégezni. A sáncba beépített fa mennyiséget egy 500 
× 800 méteres, azaz 40 hektáros erdő kivágásával 
lehetett biztosítani. A vár építéséhez szükséges időt és 
a munkaerő nagyságát természetesen az is befolyásolta, 
hogy milyen messziről kellett a kivágott fát szállítani és 
hogy ezt, mielőtt a sáncba beépítették, kiszárították-e. 
Mindezeket figyelembe véve valószínűnek tarthatjuk, 
hogy az abaújvári vár viszonylag rövid idő belül, három, 
három és fél év alatt felépült.

A várbelső északkeleti oldalán egy kisebb, a 
környezetéből alig két méterre kiemelkedő dombon 
egy nagyméretű, egyhajós, félköríves szentélyzá-
ródású templomot tártak fel. Belső hossza megha-
ladja a tizenöt, szélessége pedig a hét métert. 

Falainak vastagsága egy méter körül volt, habarcsba 
rakott törtkövekből állt, amelyet kívül-belül négy-
szögletesre faragott kváderkövekkel burkoltak be. 
A templom helyi anyagból épült, a fal magját alkotó, 
kemény andezit és a burkolatot képező puha, mállékony 
mészkő egyaránt megtalálható a környéken. Alapo-
zásánál némi szabálytalanságot lehetett megfigyelni, 
szentélyének tengelye nem pontosan keletre néz, a 
sarkok nem derékszögűek, és az egyik oldalfal mintegy 
fél méterrel hosszabb a másiknál. Elképzelhető, hogy 
a templom építőmesterének pontatlansága, esetleg 
gyakorlatlansága okozta ezt a szabálytalanságot. Az 
előkerült építészeti részletek alapján feltehető, hogy 
a templom bejárata délről nyílt. A szürke és piros 
festésnyomokat őrző vakolatmaradványok arra utal-
nak, hogy falai eredetileg festettek voltak. Közvetett 
adataink azt mutatják, hogy harangtorony is tartozott 
a templomhoz, az ásatáson ugyanis harangtöredékek 
láttak napvilágot. A harangtoronyról azonban egyebet 

nem tudunk.

Régészeti adataink azt 
bizonyítják, hogy a temp-
lom első formájában már a 
11. század végén fennállt. 
A 13. század második 
felében nagyobb átalakí-
tásra került sor, ekkor a 
szentély szintjét megemel-
ték. A hajóból lépcsősort 
építettek a szentélybe, 
amelyből három lépcsőfok 
napjainkig megmaradt. 
A templom padozatát 
kőlapokkal burkolták le, 
ez, noha csak kis terüle-
ten, szintén fennmaradt. 
Az eredetileg valószínűleg 
síkfödémet téglaboltozat 
váltotta fel. Ennek ledőlt 
maradványai több helyen 
előkerültek. A templom-
hajó nyugati oldalán egy 
karzatot építettek, erre 
utalnak az itt feltárt vas- 
kos, karzattartó pillérek. 

Az átépítés pontos idejére a feltárás során előkerült 
pénzek, többek között V. István (1270–1272) által 
kibocsátott pénz alapján következtethetünk.

Nagyon valószínű, hogy ezt a templomot a megye 
egyházi életét irányító esperes központjának tekint-
hetjünk. Ezt látszik igazolni egy nagyméretű, koporsó 
alakú sírkő is, amelynek közepére egy, a körmeneteken 
használt, nyélre tűzhető kereszthez hasonló keresztet 
véstek. Ez minden bizonnyal az eltemetett személy 
egyházi mivoltára utal. Az Árpád-kori Magyarországon 
igen ritka leletnek számító sírkövek a legtöbb esetben 
papok sírját jelölték, feltehető tehát, hogy Abaújváron 
sem volt ez másként. A sírkő a 11–12. század fordulóján 
készült, ekkorra tehetjük az első esperes működésének 
az idejét is. Önként adódik hát a feltevés a sírkő és 
az első esperes személyének összekapcsolására, hiszen 
sírkő az ő sírját fedhette.

Az esperesi templom alaprajza

Az abaújvári vár sáncában lelt faszerkezet építési módja
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A templom körül sok száz síros temetőrészlet látott 
napvilágot, melynek leggyakoribb leletei az ékszerek 
és ruhadíszek voltak. Közülük is legnagyobb számban 
az egyszerű, drótból készült karika ékszerek láttak 
napvilágot. Ezeket a sima és S végű karikákat csekély 
változtatással a 10. századtól egészen a 14. század elejéig 
viselték. Fülbevalóként, hajfonatba fűzve vagy fejdíszre 

erősítve egyaránt divatosak voltak. Aranyból, ezüstből, 
bronzból, sőt vasból is készítették őket, a legkülönfélébb 
korú, rendű és rangú nők kedvelt ékszere volt. 

Ugyancsak gyakori leletek voltak a gyöngyök. Nyak-
láncként, de ruhára varrva is viselték őket. Többségük 

egyszerű üveggyöngy volt, amely olcsó tömegcikk 
lehetett abban a korban. Van azonban néhány darab, 
amely csakis a távolsági kereskedelem révén juthatott 
el Magyarországra, és amelynek megvásárlását közren-
dűek nem engedhették meg maguknak. Mindenekelőtt 
ilyen a kauri csiga házából készített gyöngyszem. 
Ez a csigafajta hozzánk legközelebb a Vörös-tengerben 

él, azoknak a mohamedán 
kereskedőknek a révén 
juthatott el hazánkba, 
akikről az írásos források 
is említést tettek. Kelet 
felől, orosz és lengyel föld-
ről érkeztek a hegyikris-
tályból és karneolból készí-
tett gyöngyök, keresztek. 
Bizánci ötvösök készítet-
ték azokat a fonott ezüst 
szálakból álló fémgyön-
gyöket, amelyek szintén 
napvilágot láttak ebben 
a temetőben. A feltárt 

leletek, valamint a halotti obulusként a sírokba helye-
zett pénzek alapján a temetőt a 11–14. század között 
használtak. 

A várbelsőben a templomon kívül egy kiterjedt tele-
pülés számos objektuma, házak, kemencék, élelemtároló 

vermek, vasfeldolgozó és kovácsmű-
hely is napvilágot látott, melynek 
legkorábbi leletei a 11. századból 
valók. Korukat nem utolsósorban 
I. András (1046–1061) uralkodá-
sának elején vert ezüstpénz jelzi. 
A település legjelentősebb épülete 
egy kőalapozású, nagyméretű palota 
volt, melyhez a keleti oldalán egy 
oszlopcsarnok is tartozott. A palota 
keleti alapfalának bontásakor két 
érem, egy 12. századi anonim denár, 
valamint egy III. Béla által kibo-
csátott rézpénz látott napvilágot. 
Ez valószínűvé teszi, hogy a palota 
a 12. században épült. Nyugati 
falához egy nagyméretű kemence is 
csatlakozott. Minden bizonnyal ez 
az épület lehetett az ispán szállása 
és alkalmanként a királyi vendégek 
tartózkodási helye is. 

Az ispánon és a vár tisztikarán 
kívül a várban élő harcos várjobbá-
gyokhoz tartozhattak az előkerült 
fegyverek, nyílhegyek, lándzsa, 
illetve kopjacsúcsok, buzogányok, 
és az ő felszerelésükhöz tartoz-
hattak a nagy számban előkerült 
sarkantyúk is.

A várban élő katonáskodó rétegre 
sajátos lelet utalt az esperesi 
templom melletti temetőben is. 
Két sírban kerültek elő nyílhegyek. 
Az egyikben az elhunyt keresztcsont-
jába, a másikban a nyakcsigolyájába 
belefúródva leltek rájuk. A két vitéz 
tehát belehalt a harcban szerzett 
sebesülésébe, különben a nyílhegyek 
nem maradtak volna a testükben. 
Sebesülésüket és halálukat azonban 
egyelőre nem tudjuk a vár történeté-
ből ismert hadieseményekhez kötni.

A nagyszámban előkerült mező-
gazdasági eszközök, sarlók, kaszák, 
ásóvasalások, szőlőmetszőkés, birka-
nyíró olló, állatbillogzóvas mellett 
számos használati tárgy, illetve 
szerszám, kések, fúrók, lyukasztók, 
szögek, zárak, kulcsok, orsógombok, 
malomkövek is napvilágot láttak. 
Ezeket a tárgyakat viszont az egykori 
várnépek használhatták, akiknek 
feladata a harcos várjobbágyság 
ellátása volt. A település leleteinek 
nagy többsége a 11–14. századból 
való, előfordul azonban a 15. századra 
keltezhető tárgy is. Ez, összhang-
ban a sánc vizsgálata során elért 
eredményekkel, azt mutatja, hogy a 
11–14. században élte virágkorát, az 
élet azonban valamilyen formában a 
15. századig folytatódott itt.

Az abaújvári vár fa várfalai

Az esperesi templom feltárt maradványai

Sírkő az esperesi templom melletti temetőből
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Az ásatások egyik legértékesebb lelete a vár polgári 
szerepkörével, az igazságszolgáltatással áll kapcsolat-
ban. A lelet egy aprócska tárgy, egy alig öt centiméter 
átmérőjű, fél centiméter vastag, ötven gramm súlyú 
bronzból öntött pecsét, egy billog. A billog felső részére 
kisméretű fület illesztettek, amely erősen kopott. 
De kopott a billog sima, ábrázolás nélküli hátlapja 
is, ami arra utal, hogy nyakba akasztva hordhatták. 
Előlapján negatív vésettel egy enyhén szétterpesztett 
lábbal, kitárt, könyökben kissé behajlított karral álló 
alakot ábrázoltak. Az alak bal kezében keskeny pajzsot, 
jobbjában pedig hosszú, nyélre szerelt bárdot tart. 
Ruházata jól kivehető, térdig érő, derékban övvel össze-
fogott, dúsan redőzött tunikát, harisnyaszerű, szűk 

nadrágot és hegyes orrú lábbelit visel. A körszakálas 
arcon a szemet, szájat és orrot éppen hogy csak jelez-
ték, hajviselete nem látható, fejformája legömbölyített. 
A középre elhelyezett alak körül csupa nagybetűvel 
SIGILLU LAZARI IUDICES, azaz Lázár bíró pecsétje 
körirat olvasható. A pecsétkép és a körirat vizsgálata 
alapján valószínűnek látszik, hogy a billog a 12. század 
második felében készült.

Magyarországon az írásbeliség nagyobb arányú 
térhódításáig, a 13. század közepéig, a perbeidézés 
szóban történt. Az idézés hitelességét pecsét bizo-
nyította, amely mindig a tulajdonosát ábrázolta, és 
szimbolizálta. Az idézést a billogos végezte, akit éppen 
mestersége e fontos eszközéről neveztek el. Bár írásos 
forrásaink nem tesznek róla említést, nem kétséges, 
hogy a pecsét tulajdonosában, Lázár bíróban, az újvári 
ispán 12. század végén élt udvarbíráját láthatjuk. 

Az akkori gyakorlatnak megfelelően a pecséten ábrá-
zolt alak maga Lázár bíró. Hogy a köznép felett állt, 
azt ruházata, korának divatos lovagi viselete is jelzi. 
A kezében tartott eszközök pedig bírói hatalmát szim-
bolizálják: az igazság pajzsa megvédi az ártatlanokat, 
bárdja pedig lesújt a bűnösökre.

Maga a billog pozitív ábrázolású, nyakban hordott 
ércpecsét. Rendeltetése más volt, mint az oklevélre 
függesztett pecséteké. Arra szolgált, hogy az írni-olvasni 
nem tudó emberek előtt tulajdonosának, viselőjének 
hivatalos küldetését igazolja. Az Árpád-korból rend-
kívül kevés pecsétünk maradt fenn, és közöttük még 
kevesebb a billog. A 12. század végéig az abaújvárin 

kívül mindössze háromról van tudomásunk, közü-
lük kettő királyi, egy pedig egyházi idézőbillog volt. 
Az abaújvári tehát az első olyan idézőbillog, amelyet 
világi hatóság, egy vármegyei bíró használt.

A vár története szempontjából is igen fontos az az 
öt, a területén elrejtett vaseszközlelet, amely részben 
a sáncban, részben a várbelső területén került elő. 
A leletek mezőgazdasági eszközöket, ekevasat, csorosz-
lyákat, sarlókat, ásóvasalásokat, szőlőmetszőkést, nagy-
mennyiségű szöget, zablákat tartalmaztak. Ezeknél is 
jelentősebb azonban az a vegyes, pénzérmékből, 
ékszerekből, valamint egy aranyozott ezüst szállal 
szőtt textilmaradványból álló kincs, amelynek elrejtési 
idejét pontosan meg lehetett határozni. A több mint 
nyolcszáz érem, az arany és ezüst gyűrűk, fülbevalók, 
gyöngyök, csatok az abaújvári leletet egyértelműen a 
tatárjáráskor elrejtett kincsek horizontjába sorolja. 

Bár a vaseszközleleteket tágabb időhatárok között a 
12–13. századra tudjuk keltezni, elrejtésük módja a 
kincslelethez kapcsolja őket, vagyis ezeket szintén a 
tatárjárás során próbálták megmenteni tulajdonosaik.

E leletegyüttesek arra késztetnek bennünket, hogy 
újragondoljuk Abaújvár tatárjárásban betöltött szere-
pét. A vár neve szerepel abban az 1242. február 2-án 
kelt levélben, amelyet a magyar előkelők a pápához 
intéztek. Ebben felsorolják azokat a magyarországi 
várakat, amelyek a tatárokkal szembeni ellentámadás 
kiindulópontjai lehetnek. A Dunán innen mindössze 
hét várat említenek név szerint, ezek között található 
Abaújvár is. A levélből tehát az tűnik ki, hogy Abaújvár 
ebben az időben Északkelet-Magyarország legerősebb 
vára volt. Arról azonban, hogy a tatárok ténylegesen 
megtámadták volna, eddig nem volt sem írásos, sem 
régészeti adatunk, noha a Vereckei-hágó felől érkező, 
Batu kán vezette hadseregnek éppen útjába esett. 
Az elrejtett ékszerek és pénzek, valamint a korszak-
ban ezekkel azonos értékűnek tekintett vastárgyak 
azonban egyértelműen arra mutatnak, hogy a várat 
veszély fenyegette, lakosainak egy része elmenekült, 
vagy meghalt, és így nem térhetett többé vissza elrej-
tett értékeiért. Várat ért támadást látszik igazolni 
az a két sír is, amelyet a templomtól és a körülötte 
elhelyezkedő, nagykiterjedésű temetőtől meglehetős 
távolságra sikerült feltárni. Az egyikben gazdagon, 
számos verettel díszített koporsóban egy fiatal egyén 

nyugodott, akinek térdtől lefelé mindkét lába hiány-
zott. A koporsóban egy fél pár sarkantyú is előkerült. 
A másik sír közvetlenül a kincs közelében feküdt. 
Ebben, szintén veretekkel díszített koporsóban, egy 
férfit és egy gyermeket hantoltak el. Mind a sarkantyú, 
mind a koporsóveretek a 13. század második felére 
mutatnak. Éppen ezért különös, hogy a megkülönbözte-
tett figyelemmel, díszes koporsóban eltemetett halottak 
nem a templom körüli temetőben kaptak helyet, holott 
ez a 11. század vége óta minden keresztény számára 
kötelező volt. Valószínűleg nem tévedünk, ha a három 
elhunytban a tatár támadás áldozatait látjuk. 

Az előkerült leletek arra mutatnak tehát, hogy 
az abaújvári ispáni várat a tatárok megtámadták. 
Az írásos forrásokból és a régészeti leletek egy részéből 
azonban az is kitűnik, hogy a vár túlélte a támadást, 
és a tatárokkal szembeni ellenállás egyik kiinduló-
pontjává vált.

Abaújvár a 14. század közepéig megtartotta eredeti, 
határvédő, illetve megyeszékhely szerepét is. Ezt köve-
tően azonban a Druget, majd a Perényi család tulaj-
donába került. A 15. század elején a várbeli település 
elnéptelenedett. Ekkorra kialakult a váron kívüli falu 
szerkezete, utcahálózata, amely lényegében még ma is 
őrzi ősi arculatát.

Az abaújvári vár a 2019-es ásatás szelvényeivel és az előkerült kincs helyével

Az előkerült kincs
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Abaújvárnak már a puszta neve is a magyar középkor 
évszázadait idézi. A település nevét adó vár, bár már 
maga is egy korábbi erősséget váltott fel (a Szina melletti 
Óvárt), legkorábbi emlékeinkhez tartozik, Kézai Simon 
szerint építtetője Aba Sámuel volt. Egyike államalapítás 
kori központjainknak, a hatalmas kiterjedésű Újvár 
megye központja volt. Itt haladt az a fontos útvonal 
(a források szerint Királyuta, Nagy út, Abanagyuta), 
amely a Hernád völgyében Lengyelország és Oroszország 
felé vezetett. A tekintélyes méretű földvár jelentőségét 
jelzi, hogy 1242-ben azon erősségek között sorolták fel, 
amelyeket a tatárok nem tudtak bevenni. Idővel azon-
ban az újonnan épült kővárakhoz képest elavultnak 
számított, így elvesztette jelentőségét, 1353 után már 
nem említik várnagyát.

A földvár újabb kutatása során feltárták egy nagymé-
retű, a 12. századra datálható, oszlopcsarnokos kőpalota 
maradványait. 2019-ben 
egy fazékba rejtett kincs is 
előkerült, benne többszáz 
magyar és külföldi veretű 
denárral és néhány arany- 
és ezüstékszerrel, valamint 
fejkötő ezüstszálas marad-
ványaival. Ezek a tatárjárás 
korának viszontagságait 
idézik.

A vár korábbi, 1974–1981 
közti ásatása hozta napvi-
lágra azt a nagyobb méretű, 
félköríves szentélyű, nyugati 
karzatos Árpád-kori temp-
lomot, melyet többrétegű, 
a 11–14. században hasz-
nált temető vett körül. Ez 
azonosítható a korai espe-
resi templommal, melyet a 
11. század végére tesznek, 
egy 13. századi átépítéssel. 
Az esperesek maguk azon-
ban az egri székeskáptalan 
tagjaiként 1245-ben már 
Egerben laktak. A várat végül 1556-ban rombolták le.

A földvártól mintegy ötszáz méterre, a mai falu 
délkeleti szegélyén, egy domb tetején azonban ma is áll 
a református templom, amely szintén középkori eredetű. 
Nem minden részlete eredeti: neogótikus tornyát 1866-
ban építették a kassai Molnár János tervei alapján. 
A déli falat is újjá kellett építeni 1886-ban. Szerencsére 
még előtte, 1876-ban Myskovszky Viktor elkészítette 
a templom műemléki törzsívét és megörökítette a déli 
homlokzatot is. Rajzán jól látszik, hogy a hajónak 
három, alkalmasint később szűkített, eredetileg csúcsíves 
ablaka lehetett, egy negyedik, kisebb pedig a nyugati 
karzatot világította meg. A fal közepén befalazott 
kapu volt kivehető. Statikai okoknál fogva ezt a falat 
teljes egészében újjáépítették, így a déli kapu eltűnt. 

Helyére támpillért építettek, de újabban ezt is lebontot-
ták, és ma már nyoma sem látszik.

A templomon később is történtek javítások. Így 1912-
ben teljes külső és belső felújítás történt, melynek során 
falképeket is találtak. Ekkor Gróh István tett jelentést, 
leírásai mai ismereteink fényében is pontosak. A szentély 
északkeleti falán és a diadalíven kerültek elő alakok. 
Ezeket a korai kutatás (Radocsay Dénes, Tóth Melinda) 
még az Árpád-korra, a 12. századra, illetve a 13. század 
utolsó harmadára datálta. 1938-ban Dex Ferenc is 
készített jelentést az akkor látható festett felületekről, 
és további feltárást javasolt. Erre azonban csak 1965-ben 
került sor, amikor Reisinger Mária fedett fel falmező-
ket a hajó északi falán. Kisebb helyreállításra került 
sor 1975–1976-ban, de ez a falképeket nem érintette. 
Azok letakarva, porladozva várták sorsuk jobbra 
fordulását.

Újabb kutatása 1997-ben kezdődött, amelyhez Farba-
kyné Deklava Lilla készített művészettörténeti tanul-
mányt. A falképeket is vizsgálták (M. Nagy Éva–Bán 
Beatrix), és régészeti megfigyelésekre is sor került (a 
templom körüli területet és a sekrestyét Csengel Péter 
és Gere László, a szentélybelsőt Simon Zoltán, majd a 
homlokzatokat Bartos György és Farbakyné Deklava 
Lilla kutatta). Ezt követően újabb hosszú szünet követke-
zett, melyet Markó Ágnes Sarolta és Rácz Miklós ásatása 
tört meg 2008–2009-ben. A falképek restaurálását az 
utóbbi években Fazekas Gyöngyi végezte.

Ezek az újabb kutatások vetettek fényt a templom 
előzményeire. Először a szentélyben kerültek elő egy 
korábbi, négyzetes kialakítású szentélyfej maradványai. 
Újabban ehhez csatlakozóan a korábbi templom hajója 

SZAKÁCS BÉLA ZSOLT
AZ ABAÚJVÁRI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS FALKÉPEI

W Myskovszky Viktor rajza a templomról – átépítés előtt

Rétegkő (az egykori déli kapu töredéke?)
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is meglett. Mindkét esetben megfigyelhető, hogy a 
mai falak szorosan a korábbiak mellé épültek: nyilván 
körbeépítették a régi templomot, amelyet a lehető legto-
vább használni kívántak. Csak a diadalív terhelődik a 
korábbi templom falaira. Ráadásul a diadalív alatt, a 
hajó északkeleti sarkában olyan csontvázat tártak fel, 
amelyet már az első templom építésekor megbolygattak. 

Ennek alapján az is elképzelhető, hogy a ma ismert 
egyenes záródású épületet is megelőzte egy korábbi 
templom. Az eddigi kutatás a korai épületet a 13–14. 
század fordulójára tette, ami tipológiai alapon elképzel-
hető, de további bizonyítékokra lesz szükség.

A ma is álló gótikus templom egyhajós, feltűnően 
nagyméretű épület. Hajója 20 × 16 méter, szentélye 11 
× 10 méter. Utóbbi a nyolcszög öt oldalával záródik, 
s két boltszakaszra tagolódik – ezeket sarokhornyolt 
bordás keresztboltozattal fedték. A zárókövek közül 
a keletit rozetta, a nyugatit hatágú csillag díszíti. 
Ezek eredeti formái a vastag meszelés alatt alig látsza-
nak, de Myskovszky Viktor rajzán jobban kivehetők 
(ha azok hitelesnek tekinthetők); mindenesetre ezek 
megtisztítása is kívánatos volna. A bordák indítása 
nem egyforma: a nyugati sarkokon geometrikus konzo-
lokra ültették őket, ettől keletre karéjos kiképzéssel 
indulnak, az északi és déli fal közepén közös hármas 
csoportokból. A szentélyt négy ablak világítja meg. 

Ezek közül a keleti eredeti mérműves tagolású, a másik 
hármat azonban 1806–1807-ben beszűkítették; ezek 
eredeti formájukat csak újabban kapták vissza. A szen-
télyben három, különféle kialakítású falfülke látható. 
Az északi falban lévő félköríves, kerete lépcsőzött. 
A keleti fal közepén egy négyzet alakú fülke nyílik, fölötte 
vakmérműves timpanonnal. A délkeleti falban csúcsíves 

fülkét találunk, melynek peremén profilozás fut körbe 
(ezt alul rézsű állítja meg). Az északi falban, a fülkétől 
nyugatra befalazott csúcsíves nyílás található, melynek 
keretén sarokvájatolás fut körbe, de alul ezt is rézsűvel 
állították meg. A kapu az északi oldalon régészetileg 
feltárt sekrestyébe vezetett (ezt 1735 előtt bontották le). 
A négyzet alaprajzú sekrestye különlegessége volt, hogy 
alatta dongaboltozatos kriptát létesítettek. A sekrestye 
egykori boltozatát a délkeleti sarokban konzol és borda-
indítás maradványa jelzi.

A szentély déli és délkeleti támpillérei lépcsőzöttek, a 
szentély falával közös, rézsűs lábazatuk van. A keleti és 
északkeleti fal határán álló támpillér lábazata hasonló, 
de nem lépcsőzött; az északkeleti támpillér vaskosabb 
a többinél, ráadásul lábazata is hiányzik. Ez nyilván 
utólagos, a lebontott sekrestye falát pótolta, ahogy az 
északi fal azóta elbontott középső támpillére is (ez utóbbi 
Myskovszky alaprajzán sem szerepel). Eltérő formájú a 
déli fal nyugati és a hajó északi (egykor négy, ma már 

Szentélybelső

A szentély északkeleti fala W
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Vir dolorum

Jézus bemutatása a templomban

Épületábrázolás a szentély északkeleti falán

Koronát viselő női szent
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csak két) támpillére is, míg a nyugati fal déli támpillére 
a szentélyen találhatókhoz hasonló.

A hajót a szentélytől csúcsíves, mindkét oldalán 
élszedett diadalív választja el. A diadalívpilléreket 

alul rézsűs lábazat tagolja, felül eredetileg párkány 
zárhatta, melynek töredéke csak az északi oldal keleti 
felén maradt meg. Itt ez befordul a diadalív szentély 
felőli oldalára is, és összekapcsolódik a bordát tartó 
konzol fejlemezével. A déli oldalon hasonló szerkezetnek 

W

 Menekülés Egyiptomba, Mária a gyermek Jézussal

A gyermek Jézus Máriával
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olyan fiatal) Jézus, tőle balra két kendős asszony és egy 
kalapos férfi (ez utóbbi dicsfény nélkül), jobbra egy fehér 
ruhás férfi és egy toronynak látszó épületábrázolás, rajta 
mérműves ablakkal. A következő sorban középen kopasz 
férfi áll, karéjos, futórózsákkal ellátott gótikus keretben: 
őt felirata Szent Bertalannal azonosítja. Ettől jobbra 
(szintén majuszku-
lás felirattal ellátva) 
m e g ny ú z á s á n a k 
jelenete:  a  szent 
egy négylábú padon 
fekszik, körülötte 
kínzói serénykednek. 
Mögöttük épületáb-
rázolás,  melynek 
három ablakából kis 
alakok tekintenek ki, 
a középső koronát 
visel. Az épület két 
tornyán mérműves 
körablakokat ábrá-
zoltak. Az álló Szent 
Bertalantól balra 
sajnos elpusztult az 
ábrázolás, így nem 
tudjuk, legendájá-
nak mely jelenetét 
festették oda. Szent 
Bertalan alatt, de 
ezzel részben átfe-
désben két képmező 
h e l y e z k e d i k  e l . 
A jobb oldalin közé-
pen szürke (kék?) 
r uhás  á l ló  a lak , 
kezében könyvvel, 
tőle jobbra további 
álló alakok, akik 
csúcsos zsidókala-
pot, illetve páncélt 
viselnek. Logikus 
arra gondolni, hogy 
itt Krisztus elfoga-
tását ábrázolták. 
A tő le balra levő 
képmezőben hasonló 
színes foltok (talán 
a Getsemani kertre 
utalnak), elmosódott figurákkal: felvethető, hogy ez 
az Olajfák hegye maradéka. Furcsa, hogy a Bertalant 
lehatároló képkeret elvágja az alsó mezőkben álló alakok 
fejét, amiből az következik, hogy itt két rétegről vagy 
menet közbeni tervváltozásról lehet szó.

A keleti fal közepét nagyrészt kitölti a mérműves 
ablak, melynek belső keretét és a mellette lévő falfelüle-
tek felső részét márványt utánzó színes festéssel látták 
el. Még ez alatt is maradt azonban hely az ablak két 
oldalán egy-egy álló alaknak (csak a jobb oldali maradt 
ránk, ez koronát viselő női szent lehet). Az ablak alatti 
felület nagyon lepusztult, így előtűnik a kváderfal és 
a felszentelési kereszt is. Ettől jobbra csak a képmező 
alja maradt meg, rajta lábakkal: ez összeegyeztethető 
a Passió valamely következő epizódjával.

A délkeleti falon a ma megújított keretű ablak 
körül fent ismétlődik a falburkolat-imitáció, alatta a 
keskeny mezőben viszont a Jézus gyermeksége ciklus 
folytatódik. Balra a szamárháton ülő, pólyázott csecse-
mőt tartó alak az Egyiptomba menekülő Szűz Mária 
lehet; a képmezőnek a jobb fele töredékes. Az ablak 

másik oldalán álló alak 
maradványa őrződött meg. 
Az ablak alatti rész ismét 
nagyon töredékes, jobbára 
lábak vehetők ki, a Passió 
folytatása sejthető benne.

A déli fal keleti szaka-
szán az ablaktól balra a 
gyermek Jézus áll, talán 
édesanyja kezét fogva (a 
12 éves Jézus története?). 
Vele átellenben álló alak 
szerény töredéke. Az ablak 
alatti felület két mezőre 
oszlik, rajtuk Krisztus 
keresztrefeszítése és a 
Levétel a keresztről ismer-
hető fel. Közülük az utóbbi 
az épebb: Jézus lelógó 
jobbját Mária ragadja 
meg, jobb oldalon János 
áll, és egy harmadik, 
kisebb, dicsfény néküli 
alak is segédkezik.

A déli oldal nyugati 
mezőjében az ablaktól 
balra megfestett alaknak 
csak a lába és fehér ruhá-
jának redői vehetők ki. 
A jobb oldalon háromka-
réjos ív alatt imádkozó 
tonzúrás szerzetes szürke 
csuhában: erős a kísértés, 
hogy benne Szent Feren-
cet sejtsük. Az alsó sorban 
a szenvedéstörténet befe-
jezése látható: egy vízszin-
tes szerkezetet (Krisztus 
sírját) három alak veszi 
körül, míg tőlük távolabb 

jobbra egy negyedik látható. Mintha a sírt felkereső 
három Máriát és az őket fogadó angyalt ábrázolták 
volna. A legutolsó képmező még bizonytalanabb: kicsit 
alacsonyabban elhelyezkedő két dicsfényes alak látható, 
az egyik (akinek töredékes arca Krisztusét sejteti) 
áldásra emeli kezét: ez lehetne Mária koronázása is, 
ha nem lennének ezzel nehezen összeegyeztethetők a 
középen megmaradt kezek (amennyiben mind azonos 
réteghez tartozik).

Fontos hangsúlyozni, hogy a falképek feltárása és 
restaurálása korántsem fejeződött még be, így azok 
végső értékelésével érdemes várni. Egyelőre úgy tűnik, 
a képsorozat egyik szálát egy Jézus gyermeksége ciklus 
alkotta, és ez alatt húzódott a Passió. Az ablakok közé-
ben a keskenyebb felületeket álló szentek foglalták el, 
az ívmezőkből pedig egyelőre csak az északkeletit 

nem maradt nyoma, de ide épült 1652-ben a faragott 
kőszószék.

A hajóbelső építészetileg jelenleg teljesen dísztelen. 
A déli falat, mint láttuk, 1886-ban újjáépítették, ennek 
ablakai csak nagy vonalakban követik az eredeti elren-
dezést. A hajót síkmennyezet fedi, amely mai állapotában 
új, elődje felirata szerint 1754-ben váltotta fel az 1617-es 
korábbi lefedést. A hajó nyilván a középkorban sem volt 
boltozva. Nyugati végén jelenleg fakarzat áll, de ennek 
lehetett középkori elődje a magasan elhelyezett nyugati 
ablakból kiindulva.

Az 1866-ben épült torony földszintjéből nyílik a 
templom eredeti nyugati kapuja. Ennek bélletét három, 
részben körtetagos hengertag alkotja, köztük homorlatok-

kal. A bélletprofil megszakítatlanul fut körbe a félköríves 
archivolton. A kaputimpanont két szemöldökgyám tartja. 
A timpanon festett volt, ennek bal oldalán gyertyát tartó 
angyalt tártak fel.

A templomkertben egy másik építészeti tagozat is 
figyelmet érdemel. Ez egy rétegkő, melynek profilját két 
homorlat között körtetag alkotja. A faragványon ma is 
megfigyelhetők az eredeti vakolat és festés maradványai. 
Kapukeret rétegkövének tűnik, lehet, hogy az egykori, 
befalazott déli kapu töredéke, amely a déli fal 1886-os 

bontásakor kerülhetett napvilágra. Állagmegőrzési 
okokból célszerű lenne fedett helyre szállítani.

Nemcsak a kapuk voltak festettek a gótikus temp-
lomban. A szentélyben festésnyomokat találtak a 
bordákon, továbbá díszítőfestéssel látták el a szentély 
ablakainak bélletét is. Mindezen geometrikus és márvá-
nyutánzatú mintáknál jelentősebb azonban a figurális 
falképegyüttes.

A templom kifestését (az előbb leírt kaputimpanonon 
kívül) két csoportban, a szentélyben és a hajóban tárták 
fel. A szentélyét ismerjük jobban. Itt az északi falon 
a nyugati szakaszban egyelőre csak egy dicsfényes fej 
vehető ki (hozzá tartozó szárnnyal?), amely egy képmező 
felső részén helyezkedett el, mivel efölött közvetlenül 

vastag keret húzódik. Nem zárható ki, hogy itt az 
Angyali üdvözlet maradványával van dolgunk.

A következő szakasz egyelőre feltáratlan. A szentély 
északkeleti falán található a legnagyobb felületű, legré-
gebben ismert és legépebb, újonnan restaurált együttes. 
Ez a lábazati textílimitáció fölött három regiszterre 
osztható. Az ívmezőben a Vir dolorumot, a sírjából sebeit 
fájdalmasan mutató, keresztbetett kezű Krisztust ábrá-
zolták, két angyal társaságában. Ez alatt látható Jézus 
bemutatása a templomban: középen az oltáron a (nem is 

Passió-jelenetek

Levétel a keresztről, Mária
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ismerjük a Vir dolorummal. Ebbe a rendszerbe meglepő 
módon ékelődik be (részben a Passióval konfliktusba 
is keveredve) Szent Bertalan imagója és históriája. 
Mindazonáltal az egyes ábrázolások (amennyire ez 
most megítélhető) nagyjából azonos korban készülhet-
tek. Ehhez a réteghez tartozik a diadalív déli oldalán 
régóta ismert dicsfényes (koronás?) férfiszent, akit Gróh 
István királyként, Genthon István és Szentiványi Gyula 
Szent Lászlóként határozott meg – az elképzelés nem 
is alaptalan. Ehhez a réteghez tartozhat a nyugati 
kapu timpanonja is.

A másik nagyobb összefüggő felületet a hajó északi 
falán találjuk. A nyugati karzat bekötésénél kezdődik 
az egyik jobban megmaradt képmező, amelyet egy 
valamivel szélesebb folytat. Látható, hogy ezt követően 
még további jelenetek sorakoztak, de ezeket ma nem 
tudjuk értelmezni. Az első mezőben Szent Márton 
azonosítható, amint köpenyegét megosztja a koldussal. 
Lobogó vörös ruháját elegáns mozdulattal vágja ketté 
kardjával. Érdekes, hogy a megadományozott mellett 
egy másik, térdeplő koldust is megfestettek.

A másik mezőben a lélek-
mérő Szent Mihály ismerhető 
fel. A kompozícióból csak pár 
részlet vehető ki jobban, mint 
a mérleg rúdja, az angyal szár-
nya és díszes szegélyű vörös 
öltözete, vagy az ördög, amelyik 
a bal oldalon mesterkedik az 
eredmény meghamisításában. 
Sajnos a kép állaga feltárása 
óta is sokat romlott, így a jobb 
oldalon mára már eltűnt az 
archív fotókon még kivehető kis 
angyalalak arca.

A hajó kifestése töredékes-
sége ellenére is későbbinek 
látszik a szentélyénél. A Szent 
Márton-jelenetet keretelő, húsos 
indadísz éles ellentétben áll a 
szentélyben található keretek 
száraz, vonalas növénydíszével. 
A Szent Mihály-jelenet térbeli, 
fűrészfogdíszes keretének sincs 
párja a szentélyben. Viszont 
ezekkel azonos korú lehet a 
diadalív hajó felőli oldalán 
megmaradt kerettöredék.

Az abaújvári templom falkép-
maradványai középkori falkép-
festészetünket fontos emlékkel 
gyarapíthatják, ha a feltárások 
folytatódnak és a restaurálás 
során sikerül megmenteni a 
töredékeket. Ma még hatalmas 
felületeket fed meszelés, így 
szinte semmit nem tudunk a 
szentély boltozatáról, nagyon 
keveset az északi falról, és a 
diadalív is tartogathat még 
meglepetéseket. Mindezeknél 
is fontosabb az eddig feltárt 

töredékek konzerválása és óvatos restaurálása.

A templombelső középkori dekorációjából még egy 
elemet sikerült napilágra hozni a legutóbbi ásatás során. 
A hajó újkori padlóburkolatában másodlagosan használ-
ták fel azt a kettétört sírkövet, amely a feltárások egyik 
nagy szenzációja lett. A sírkő közepén a Perényi család 
címere látható sisakdísszel, fölötte kettős vakmérműves 
lezárás. A körben futó minuszkulás felirat szerint itt 
nyugszik a nagyságos Perényi Péter úr, aki a Vizitáció 
ünnepét megelőző hatodik napon hunyt el 1403-ban 
(hic est sepultus magnificus vir dominu[s] petrus de 
pereen feria VI p[ro]xi[m]a ante festum visitat[i]o[n]
is anno domi[ni] 14tercio). Ahogy azt Rácz Miklós és 
Héczey-Markó Ágnes meggyőzően bemutatta, itt arról 
a Perényi Péter országbíróról lehet szó, aki 1394-ben 
megszerezte Abaújvárat.

Az eredetileg királyi tulajdonban álló várat Károly 
Róbert a Drugeteknek adta honorként, akik többször 
is innen keltezték okleveleiket 1317 és 1332 között. 
Druget Fülöp 1320-ban székhelyét Abaújvárra helyezte, 

Tonzúrás szerzetes

Levétel a keresztről (részlet)

és itt is lakott 1323-ig, 
amikor Vizsolyra költözött. 
1334-ben Druget Vilmos 
udvarbírája volt az abaúj-
vári várnagy. A Drugetek 
bukása után Fülöp özvegye 
megtarthatta a birtokot, 
aki azt később átengedte 
vejének, az Ákos nembeli 
Micsk fia Ákosnak, amit 
1351-ben erősített meg 
Nagy Lajos király. Ennek 
ellenére az özvegy halá-
lakor, 1355-ben a király 
lefoglaltatta birtokait, és az 
Abaúj megyeieket Perényi 
Péter regéci várnagyra 
(†1388. március 11–29. 
között) bízta. Nem maradt 
sokáig a kezén, 1359-ben 
a Mikcsfiak visszakapták. 
Csak Zsigmond király 
regnálása alatt jött el a 
Perényiek ideje: Péter, aki 
az előbbinek unokaöccse 
volt, macsói bán, majd 
több vármegye ispánja lett, 
végül 1415–1423 között 
országbíró. 1394-ben Tolna 
megyei birtokaiért cserébe 
megkapta Abaújvárt, majd 
1399-ben és 1405-ben erre 
és az Ugocsa megyei Szől-
lősre várépítési engedélyt 
kapott. Errő l azonban 
alighanem letett, mert 
1406-ban már a közeli 
Nagyidára kért hasonló 
engedélyt. Ott fel is épült 
a vár 1411–1414 között, és 
utána Abaújvár már mint 
ennek tartozéka szerepel.

Mindezek alapján a 
kutatók joggal feltételezték, 
hogy Perényi Péter fontos 
szerepet játszhatott a temp-
lom történetében. Ugyan 
van egy nehezen feloldható 
ellentmondás: az országbíró 
1423. június 25–29. között 
halt meg, a sírkövön pedig 
1403 szerepel; viszont, ha 
ezt 1423-ra értjük, akkor 
a napi keltezés ( június 
26.) tökéletesen pontos. 
Maga a sírkő inkább a 15. 
század második felének 
emlékeivel rokon (és az arab számok használata is 
furcsa lenne 1403-ban), így felmerült, hogy utólagosan 
(esetleg a husziták pusztításait helyreállítandó) készült. 
Ebben az esetben az sem kizárt, hogy a kőfaragó egysze-
rűen eltévesztette a feliratot (vagy az eredeti sírkő ezen 
a ponton is sérült volt, és így nem tudták lemásolni). 
Talán nem teljesen független a síremlék megújításától  

 
az az adat, hogy 1463-ban Perényi István a Gáspár 
kőműves által Abaújváron neki elvégzendő munkára 
felvett előlegre kezest keres.

A Perényiek tehát fontos szerepet játszhattak a 
templom történetében, ha legkiemelkedőbb tagjukat ide 
temették. Ezért az újabb kutatás arra hajlik, hogy az 
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új, gótikus templomot is nekik tulajdonítsa, és kiépítését 
a 15. század elejére tegye. Ezzel összhangban Bartos 
György és Lángi József a falképeket a 15. század 
első felére datálta. Mindez koherens egészet alkot, és 
mindenképpen megfontolandó hipotézis, melyet a további, 
feltétlenül folytatandó kutatások megerősíthetnek vagy 
megkérdőjelezhetnek.

Ugyanakkor a mai helyzetben is felvethetünk egy 
alternatív elképzelést. A templom építészeti formái nem 
feltétlenül indokolják a 15. századi datálást. A szentély-
boltozat karéjos bordaindításai gyakran előfordulnak a 
14. században. A nyugati sarkok geometrikus konzolai 
még régiesebbek. A sarokhornyolt bordatípus időtlen a 
gótikában, de a 13. századtól fogva gyakran alkalmaz-
zák. A rozettás díszű zárókő sem idegen az Anjou-kortól. 
A kapu(k) bélletprofilja megfelel a 14. században alkal-
mazott hengertagos-homorlatos váltakozásnak (pl. Lőcse), 
és hiányzik róla az internacionális gótika kifinomultabb 
tagolása. A nyugati kapu félköríves archivoltja ugyan 
szokatlan, de a 15. század első felében is az. Ebben az 
esetben nem a késői gótika előfutáraként, hanem régi-
ességként értékelhető. Az építészeti formák tehát nem 
mondanak ellent egy Anjou-kori datálásnak.

Ezt erősíti meg a falképek vizsgálata is. A szentély-
ben megfestett alakok a lineáris gótika késői fázisához 
tartoznak, amelynek főleg a Felvidék nyugati részén 
ismert több példája (Somorja, Egyházasgelle). De akad-
nak közelebbi analógiák is. Az architektonikus elemek 
(pl. mérműves ablakok) megfestése olyan emlékeket 
idéz, mint a szepesdaróci vagy a nagysárosi falképek. 

Ennek alapján a szentély és a diadalív kifestése inkább 
14. századinak tűnik, és annak is inkább az első felé-
ből valónak. Erre vall a majuszkulás felirat is. Ennek 
alapján felvethető, hogy az Árpád-kori egyenes szentély-
záródású templomot esetleg a Drugetek számolták fel, 
akár azért, mert az anarchia évtizedei alatt elpusztult, 
akár az Abák emlékezetét felülíró szándékkal. Az sem 
lehetetlen, hogy az ikonográfiailag nagyon figyelemre 
méltó beregi csoport (Csaroda, Lónya, Gerény, Palágy-
komoróc, Laskod) szintén vonalas stílusát is a Drugetek 
honosították meg ezen a vidéken. Az abaújvári falképek 
biztos más műhely termékei, de nem feltétlenül sokkal 
későbbiek.

A hajó kifestése viszont egy ezt követő fázishoz 
tartozhat. Ez sokkal könnyebben összeegyeztethető 
a Perényiek korával, és ha valóban a hatalmas hajó 
többé-kevésbé minden felületét érintette (amire az északi 
fal kiterjedt foltjai és a diadalív utalni látszik), akkor 
Perényi Péter lelki üdvéért jó okkal imádkozhatott sírja 
fölött a hálás utókor.

W

 Perényi Péter sírköve
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Torna vármegye a borsodi erdőispánság területén alakult 
ki, és mint ilyen eredetileg királyi magánuradalom volt. 
Az új vármegyét feltehetően IV. Béla korában szervezték 
meg, ispánját első ízben 1272-ban említették. A megye 
központja eredetileg Tornagörgő, illetve a IV. Béla által 
emelt Szádvár volt (1264-től). A területen a legnagyobb 
birtokos Tekus ispán volt, 1249-től a szalonnai uradalom 
tulajdonosa. Tekus fia István 1277-ben tornai ispán-
ként tűnik fel, később a nádori tisztségig emelkedett. 
Tekus családja ebben az időben (1272 és 1277 között) 
(Diós)Jenő várát adta át IV. László királynak Szád-
várért és Torna birtokáért cserébe; ettől kezdve csak-
nem másfél évszázadig az ő leszármazottai kezén volt 
a vármegye területének nagyobb része. Tekus ispán 
örökösei 1340-ben osztoztak meg birtokaikon, ekkor 
a tornai uradalom Roland fia Jánosé lett. I. Lajos 
király engedélyezte 1357-ben János fiai, Tornai László, 
Egyed és János számára, hogy Tornán várat építsenek. 
A 15. század folyamán többször is a megyei törvénykezés 
székhelyeként említették Tornát, amely az újkorban is 
a vármegye székhelyeként működött. Torna plébánia-
templomát első ízben IV. Béla király 1263-as oklevele 
említi, amelynek értelmében az uralkodó bérbe vette 
az esztergomi érsektől a tornai uradalom tizedeit – de 

továbbra is engedélyezte, hogy a tornai plébános magá-
nak tartsa meg az egyházi tizedet. Királyi alapítású, 
kiváltságos egyházról volt tehát szó. Védőszentje Szent 
Egyed, első ismert plébánosa pedig Mátyás mester volt, 
akinek IV. László 1274-ben birtokot adományozott. 
Torna az esztergomi egyházmegyéhez tartozott, a 15. 
században a tornai főesperesség központjaként működött 
– a főesperességről korábban, így például az 1332–1337 
közötti pápai tizedjegyzékben még nem esett szó.

A 15. század elején Torna birtokviszonyai bonyolultan 
alakultak. A vár tulajdonjoga 1406-ban, Tornai János 
halálát követően visszaszállt Zsigmond királyra, aki 
kizárta az öröklésből Tekus ispán egyéb leszármazottait. 
Ezt követően a vár Stęszew-i Mościcé volt 1409-ig, amikor 
egy csereügylet nyomán Zsigmond Özdögei Besenyő 
Pál volt horvát és szlavón bánnak, a Sárkányrend 
(1408) alapító tagjának és Berencsi „Sáfár” Istvánnak 
adományozta. 1414-ben került sor a birtok megosztá-
sára, ezt követően Torna egyedül Özdögei Besenyő Pál 
birtokában volt, aki 1409 és 1432 között a tornai ispáni 
tisztséget is betöltötte. 1432–1434 között bekövetkezett 
halálát követően hamarosan fia, Miklós is utód nélkül 
hunyt el (1435–1436), így Zsigmond ismét lefoglalta 

JÉKELY ZSOMBOR
A TORNAI SZENT EGYED-TEMPLOM KÖZÉPKORI FALKÉPEI

W Krisztus az Olajfák hegyén

A szentély délkeletről
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a várat, amely 1437-ben Borbála királyné kezén volt. 
Albert király 1438-ban visszaadta Berencsi Istvánnak 
(az ispáni tisztséggel együtt), ezt az adományt V. László 
1453-ban István fia, Szilveszter részére erősítette meg 
– a család ebben az időben már Tornai néven szerepelt 
a forrásokban. Későbbi birtokosai között a Szapolyai 
család és a Bebekek is megtalálhatók. 1652-ben az 
akkor már részben a Keglevics család birtokában levő 
várat a törökök elfoglalták, majd az erődítést 1685-ben 
I. Lipót parancsára lerombolták.

A várhegy alatt, a település legmagasabb pontján 
álló tornai plébániatemplom egyhajós, masszív nyugati 
toronnyal megépített épület. A toronyaljban található 
gótikus ülőfülke formái arra utalnak, hogy a torony 
építési ideje a szentéllyel egy időszakra tehető. A temp-
lom keleti részén, a hajó tengelyétől kissé elfordulva 
áll a gótikus szentély: ez kétboltszakaszos, keleten a 
nyolcszög három oldalával záródó, keresztboltozatos 
építmény. Északon négyzetes alaprajzú sekrestye kapcso-
lódik hozzá. A szentélyt délről és délkeletről három 
nagyobb ablak világítja meg (kőrácsaikat a legújabb 
helyreállítás során rekonstruálták), a keleti fal felső 
részén pedig egy háromkaréjos kőráccsal kialakított 
körablak nyílik. A hajó északi oldalán egy barokk 
mellékkápolna húzódik, ennek négyzetes szentélyrészét 
(amelytől keletre a sekrestye található) azonban szintén 
bordás keresztboltozat fedi. Nem kizárt, hogy ez az 
egész rész korábbi a fő templomépületnél – a hajó és a 

mellékterek építéstörténete azonban nem egészen tisz-
tázott. Ezen felül az újabb régészeti feltárások felszínre 
hozták a templom korai, egyenes záródású szentélyének 
alapfalait; a ma álló templom építési ideje azonban a 
14. század második felére tehető. Erre utal a szentély 
boltozatának egyik záróköve: a vadkanfejjel díszített 
zárókő a Tornai család címerállatát ábrázolja (a keleti 
zárókő dísze az Agnus dei). A kegyúri templom temetke-
zőhelyként is szolgált: a szentélyben áll az 1406-ban 52 
évesen elhunyt utolsó családtag, Tornai János címeres 
sírköve. A vulkáni kőből faragott, előoldalán feketére 
festett sírkő felirata a következő: hit iacet Turne Janus, 
obiit anno MCCCC. sexto,* ann(orum) LII. Anyaga és 
kvalitása alapján egyaránt helyi terméknek tekinthető, 
talán Kassán készülhetett. Az újabb feltárások során a 
szentélyben egy sokkal finomabb faragású, vörösmárvány 
sírkő töredéke is előkerült. A heraldikus díszű sírkő 
– megfigyelhető rajta a dőlt címerpajzs alsó csúcsa és 
a rajta elhelyezett rojtos sarkú párna – egyelőre sem 
a címertöredék, sem a felirattöredék (…de thorna…) 
alapján nem azonosítható, de bizonyosan nem a Tornai 
családhoz köthető. Az 1430–1440 körült készült sírkő 
sem az akkoriban birtokos Besenyő, sem a Berencsi 
család férfitagjaihoz nem köthető – talán a Berencsi 
(akkor már Tornai) családhoz tartozó ismeretlen nő 
síremléke lehetett.

Bizonyosan számolhatunk egy nagyobb késő gótikus 
átépítéssel is, elsősorban a hajóban. A toronyaljból nyíló 

A szentély keleti körablaka indaornamentikával

Angyali üdvözlet, Mária W
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nyugati kapu körül az egykori gótikus kapukeret ma 
elfalazott töredékei megfigyelhetők, és a templomhajó 
déli oldalán szintén találhatunk egy pálcatagos díszí-
tésű, egyenes záródású, ma elfalazott bejáratot. A temp-
lom történetéhez hozzátartozik, hogy a 16. század utolsó 
harmadában, a Magócsi család kegyurasága idejében a 
reformátusoké lett. Erőszakos rekatolizációja Keglevics 
Miklós főispán kezdeményezésére, 1671-ben történt; 
új oltárait 1697-ben szentelték fel. A templom újkori titu-
lusa Nagyboldogasszony. A szentély helyreállítása előtti 
összképet az 1889-ben befejezett historizáló átalakítás 
határozta meg: ekkor készültek el a neogótikus oltárok 
és a belső tér dekoratív festése. A mellékkápolna barokk 
falképeit Jókai Mór 1880-ban fedezte fel, de a szentély 
középkori falképei nem voltak ismertek: a Borovszky-féle 
sorozat Abaúj-Torna vármegyét feldolgozó kötete 1896-
ban ennyit ír erről: „A templom értékes falfestményeit 

az idők folyamán nagyon megrongálták. Legújabban a 
templomot restaurálták s a festményeket kijavították; 
de eredeti szépségüket nem adhatta vissza a javító 
festő.”

A tornai várhegy alatt elhelyezkedő középkori 
plébániatemplom szentélyében a közelmúltban végzett 
kutatások legjelentősebb eredménye a középkori 
falképek feltárása volt. A 2007–2008 folyamán folyt 
feltárás során a kétszakaszos szentély minden oldalfa-
láról eltávolították a historizáló kifestést és az újkori 
vakolatokat, és kibontották a diadalív bélletét is. 2009 
folyamán megtörtént a boltozat feltárása is. A szentély 
teljes restaurálása 2014-re készült el. A kisebb részben 
magyar támogatással folyt helyreállítási munkálatokat 
a kassai Krcho János építész vezette, a falképek rest-
aurálását Peter Gomboš restaurátor irányította.

A feltárás során minden falon és az ablakok kávái-
ban is nagy felületeken kerültek elő freskók. Sajnos a 
pusztulás is nagymérvű volt – több falon már csak a 
freskók nyomait lehetett megállapítani, és a boltozaton is 
csak apró töredékek maradtak meg. Különösen sérült az 
északi fal, itt az egykori kifestés csak apró nyomokban 
maradt fenn. Nagyobb összefüggő felületek kerültek elő 
a szentély keleti falain, a keleti és déli ablakok káváiban 
és a déli falba épített ülőfülke hátoldalán. A pusztulás 
különösen fájó, mivel a nagy falfelületek nagyszabású 
figurális jelenetei károsodtak a leginkább, amelyek pedig 
az egykori kifestés legfontosabb részét alkották. Ezeknek 
a jeleneteknek a magas színvonalát a keleti falszakaszok 
megmaradt töredékei teszik kézzelfoghatóvá. Az épebben 
megmaradt freskók az egykori kifestés másodlagos jelen-
tőségű díszei: az ablakok és a lábazati zóna dekorációja. 
A közelmúlt jelentős falképfeltárásait felidézve kínálkozik 

az összehasonlítás a siklósi plébániatemplommal, ahol 
az oldalfalak nagy jelenetei szintén erősen károsodtak 
az évszázadok folyamán, de az ablakok bélleteiben és a 
boltozatokon kiváló minőségű freskók maradtak meg. 
A tornai freskók elrendezését tekintve egy másik analó-
gia is kínálkozik: a keszthelyi volt ferences templom 
szentélye. Mindkét helyen ugyanis a szentély ablakoktól 
nem megszakított északi, északkeleti falain több sávban 
elrendezett jelenetek alkottak nagyszabású falképciklu-
sokat. Tornán az északi fal két szakasza volt elsősorban 
ilyen felület (itt a sekrestyeajtót leszámítva eredetileg nem 
volt semmilyen nyílás), de itt értékelhető falképtöredék 
nem maradt. A jelenetek rendszere az északkeleti és a 
keleti fal töredékei alapján határozható meg. Az észak-
keleti fal szintén ablaktalan, míg a keleti fal felső részén 
egy gyönyörű indadísszel festett kávájú körablak nyílt. 
Délkeleten és a déli fal két szakaszában csúcsíves ablakok 
nyíltak: az előbbi befalazva, az utóbbi kettő átalakítva 

Női vértanú szentek
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és kőrácsai nélkül, de lényegében épen maradt fenn; 
mára mindhármat helyreállították. A feltárt festésréteg 
a templom második vakolatrétege: a freskóréteg alatt egy 
réteg fehér meszelés és piros keretelés nyomai kerültek 
elő. A figurális freskóréteg alatt több egyszerű kialakítású 
felszentelési keresztet is felszínre hozott a kutatás.

A második periódusban készült dekorációs rendszer 
az oldalfalakon a következőképpen rekonstruálható: a 
lábazati sávban árkádok alatt ábrázolt női szentek övezik 
a szentélyt, a négyrészes ülőfülke hátoldalán pedig négy 
angyal kapott helyet. A jeleneteket ezen zóna fölött három 
sávban rendezték el. Az ablakokkal áttört, keskenyebb 
falszakaszokon (délkeleti fal és a déli fal keleti szakasza) 
az ablakok két oldalán megmaradt felületeket gazdag 
indadísz és dekoratív mustra tölti ki; hasonlót talá-
lunk a diadalív szentély felöli oldalán és bélletében is. 
Az ablakok káváját változatos keretezésben próféták féla-
lakjai töltik be, záradékuk fölött egy-egy további szent 
ábrázolásával. A továbbiakban a fennmaradt freskókat 
a fenti csoportosításban fogjuk ismertetni.

Az egykori dekoráció központi jelentőségű része csak 
töredékesen maradt fenn. A dekoráció lényegi részét 
képező, három sávban elrendezett narratív falképciklus 
témája Krisztus gyermeksége és passiója volt. Sajnos 
azonosítható formában csak pár jelenet maradt fenn. 
Az északkeleti fal felső sávjában, az ív záradéka alatt a 
ciklus első azonosítható jelenete Jézus születését ábrázolja. 
Feltételezhető, hogy ezt az északi fal felső sávjában más 
jelenetek – Angyali üdvözlet, Vizitáció – készítették elő. 
A keleti falon pedig ebben a magasságban a körablak 
kapott helyet. A Jézus születése kép eredetileg a falsza-
kasz teljes záradékát kitöltötte, de gyakorlatilag csak 
a felső része maradt fenn, ahol Szűz Mária imádkozó 
alakja látható. A háttérben szalmafedésű épület – a 
születésnek helyet adó istálló – ismerhető fel. A fenn-
maradt részletek arra utalnak, hogy a születés ahhoz 
az ábrázolási típushoz tartozik, ahol Mária földön fekvő 
újszülött gyermeke előtt imádkozik (Jézus imádása). Azt nem tudjuk, hogy esetleg pásztorok is megjelentek-e a 
képen, József alakja mindenestre ott lehetett a háttérben. 
Jézus imádásának ez a fajta ábrázolása a késő középkori 

Női vértanú szent
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misztikus vallásosság hatására terjedt el, konkrétan az 
1373-ban elhunyt Szent Brigitta látomásai hatására. 
Első közép-európai emlékei a cseh művészetben jelentek 
meg, innen terjedt szét. Magyarországon egy bizonyosan 
1389 utáni premontrei breviáriumban találjuk meg 
először a típust (Budapest, Egyetemi Könyvtár), de 
elterjedésével csak 1410 körül számolhatunk. Ismerte 
ezt a képtípust az 1423-ban készült kassai címereslevél 
festője is, aki később Krakkóban egy Zbigniew Oleśnicki 
püspök számára készített antifonáléban alkalmazta. 
Fontosabb analógiát jelent a Liptó megyei Nemesludrova 
(Ludrófalva) 1420 körüli freskóciklusa, ahol a Jézus 
imádása jelenet esetében pontos ikonográfiai párhuzam 
is megfigyelhető.

A további jelenetek a falak második sávjának jelenet-
sorából maradtak fenn, és témájuk Krisztus passiója. 
Az északi falon nem maradt fenn azonosítható jelenet, 
de itt a Passió hagyományos kezdőjeleneteit – Bevonulás 
Jeruzsálembe, Utolsó vacsora, Lábmosás – sejthetjük. 
Biztonsággal azt sem tudjuk megmondani, hogy itt 
hány kép kapott helyet. A keskenyebb falszakaszokon 
(szentélyzáradék) szakaszonként két-két kép kapott 
helyet, a nyugati boltszakasz szélesebb falszakaszain 
két szélesebb vagy akár három kép is elférhetett. 

Mindenesetre a ciklusból az első jól felismerhető jele-
net az északkeleti falszakaszban van, témája Krisztus 
az Olajfák hegyén. Krisztus monumentális, imádkozó 
alakja a kép közepén látható, a jobb felső sarokban 
Isten áldást nyújtó jobbja (Dextera dei) jelenik meg. 
A kép bal és jobb szélén is az alvó apostolok láthatók. 
Az előtte lévő képmezőnek csak a jobb felső sarka 
maradt fenn (az egyszerű keretezés jól látszik), itt 
egy szakállas apostol látható. A figura elhelyezésének 
iránya arra utal, hogy talán a Lábmosás vagy az 
Utolsó vacsora jelenetét ábrázolták itt. (Ez alatt van a 
szentségfülke). Az Olajfák hegye jelenet, mint Krisztus 
isteni mivoltának egyik ábrázolása, elmaradhatatlan 
volt a korabeli Passió-ciklusokból (példának említhetjük 
Pónik 1415-ben készült képét). A tornai kompozíció 
sajátossága, hogy az alvó apostolok Krisztus mindkét 
oldalán helyet kaptak, ennél gyakoribb egy csoportban 
való ábrázolásuk.

A keleti falon, a körablak alatt balra Krisztus 
elfogatása látható. Ez a legépebben megmaradt ábrá-
zolás, középpontjában Krisztussal és az őt megcsókoló 
Júdással. A két főalakot katonák övezik, a kompo-
zíció bal szélén pedig Szent Péter apostol látható, 
amint éppen visszateszi kardját hüvelyébe (Krisztus 

Szent Ludmilla

Nőalak az ablakbélletben
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jobbjával ugyanis már meg is gyógyította az elfogók 
közül Malchusnak a fülét, amelyet Péter vágott le.). 
Az Elfogatás jelenetét összevetve korabeli analógiáival, 
világosan kitűnik a tornai festő kiváló kompozíciós 
érzéke, figura- és karakter-alkotó ereje. Erdélyből 
Almakerék (1405 előtt) és Medgyes (1420-as évek) 
falképeit említhetjük, Felső-Magyarországról ismét a 
póniki ciklus képét – egyik sem éri el a tornai kép 
drámai erejét. A következő jelenetből (a körablak alatt 
jobbra) csak a katonák gyűrűjébe foglalt Krisztus-arc 

ismerhető fel. Feltehetően Krisztus Pilátus elé vezetése 
volt itt látható. Krisztus a kompozíció bal oldalán állt, 
a kép jobb fele sajnos elpusztult (csak felül maradt 
meg egy arc), alul építészeti szerkezet látszik, minden 
bizonnyal Pilátus trónjának alépítménye.

A ciklus nem húzódott át a délkeleti falra (ahol egy 
ablak nyílik, és mellette csak egy viszonylag keskeny 
falsáv maradt), hanem az északi falon folytatódott 
tovább. Ott kaphattak helyet a Passió további jelenetei, 
köztük a Keresztrefeszítés, a Sírbatétel és a Feltámadás 
is. Mindebből ma semmi sem azonosítható. Ebben a 
sávban sajnos a keleti falszakaszokon is alig maradt 
valami. Feltételesen, a narratíva és analógiák alapján 
azonosíthatjuk Krisztus pokolraszállásának jelenét, 
valamint ennél nagyobb biztonsággal még egy jelenet 

témáját: a keleti falon egy jelenetből fennmaradt több 
felfelé tekintő, glóriás szent töredéke. A szentek két 
csoportban láthatóak, a kép bal és jobb oldalán, és 
mindkét csoportban közép felé fordulnak. Felül kétol-
dalt egy-egy angyalt láthatunk: bizonyosan Krisztus 
mennybemenetele lehetett az itteni ábrázolás témája. 
Szűz Mária és az apostolok hasonlóan két csoportra 
osztva voltak megfestve, mint pl. a nemesludrovai temp-
lom szentélyében. Ettől jobbra az apró töredékekben a 
Pünkösd ábrázolásának maradványait sejthetjük.

Összefoglalva tehát, a szentély falainak északi és 
keleti oldalain Jézus Krisztus születésének és passió-
jának jelenetei voltak láthatók körben, összesen három 
sávban elrendezve. A töredékesen fennmaradt néhány 
jelenet csak ízelítőt ad ennek a falképciklusnak az 
igen magas színvonalából. Az 1400 körüli évtizedekben 
gyakori megoldás volt, hogy a szentély falait az evangé-
liumi történet narratív ábrázolása díszítette, két vagy 
három falat kitöltve, különböző elrendezésben. Általá-
ban Krisztus életének teljes ciklusát megfestették, de a 
hangsúlyt Jézus gyermekségére és a Passióra helyezve 
(Krisztus tanító éveinek ábrázolása nélkül). Az ilyen 
ciklusok az Angyali üdvözlettől Krisztus feltámadásáig, 
illetve ahhoz kapcsolódó jelenetekig tartanak, és már a 
14. század második felében elterjedtek voltak. Az itáliai 
trecento festészetéhez kapcsolódó ciklusokat ismerünk 

Pelsőc és Gerény, majd a század utolsó harmadából 
Gömör vármegyében többek között Gecelfalva és Ochtina 
templomaiban. Az ottani falképek expresszív, ám kissé 
naiv bája kvalitásában messze a tornai képek mögött 
marad.  Ezen példáknál a kétszakaszos szentélyek 
három oldalfalára elrendezve kaptak helyet a ciklusok. 
Már a 15. század első harmadában festették meg a 
kárpátaljai Visk templomában a szentély nyugati szaka-
szának két falán a részletes krisztológiai narratívát, 
illetve a Liptó megyei Nemesludrován a legrészletesebb 
ilyen jellegű ciklust, összesen 34 jelenetben, az Angyali 
üdvözlettől egészen a Szentlélek eljöveteléig. A három-
sávos elrendezés és a Jézus gyermekségétől a Passión 
át a Feltámadásig futó képsor is fontos analógiát jelent 
a tornai falképek szempontjából, de a stílus is rokon. 
A liptói falképciklus stílusa a Besztercebánya melletti 
Pónik 1415-ben készült falképeinek visszfényét mutatja. 
Torna vármegye területéről a hárskúti plébániatemplom 
szentélyének falképeit említhetjük még, amelyek újabb 
feltárása 2020-ban kezdődött meg: itt a szentély falain 
körbe, két sávba rendezve kapott helyet a krisztológiai 
ciklus.

Az eredeti dekorációból a nagy ciklusok mellett 
jelenleg még két egység elemezhető: a lábazati sáv és az 
ablakok környékének kifestése. A lábazati sáv szerkezetét 
egy keretrendszer szabja meg, amely az ablakok alsó 
vonalához igazodik. A festett keretek vonala ugyanak-
kor egy vonalban van a déli falon elhelyezkedő faragott 
ülőfülke keretével is. Az ülőfülke a déli fal keleti részén 
helyezkedik el, a két szakaszt elválasztó boltozatindí-
tás alatti résztől a déli fal keleti ablaka alatti részig 
húzódik. Háromkaréjos keretei szintén festettek voltak. 
A hátfalon minden fülkében egy-egy angyal kapott helyet. 
Két-két angyal egy-egy leplet emel maga elé: mintegy az 
itt helyet foglaló klerikusok háta mögött tartva azokat. 
A fülkétől kelet felé eső falszakaszokon festett árkádok 
alatt női szentek sorakoznak. Néhány helyen megfigyel-
hető, hogy a szentek alatt legalul volt még egy függönysáv 
is, amely nyilván az eredeti padlószintig húzódott le. 
Az egykori sáv teljes kiterjedése biztosan nem állapítható 
meg, jelenleg az ülőfülke keleti oldalától a szentélyzá-
radékon körbefutva az északkeleti falon elhelyezkedő 
szentségfülkéig tart a sorozat. Maga a szentségfülke is 
figyelemreméltó: az egyszerű, csúcsíves fülke fölött egy 
faragott, egyenlő szárú keresztet illesztettek a falba. 
A festett fülkék keretezése eltérő: teljes formájukban 
háromkaréjosak, de ott, ahol az ablakok vannak, a 
háromkaréjos árkádok az alacsonyabb ablakpárkány 
alá nem fértek el, ezért félköríves keretezésű fülkékre 
redukálták őket.

A női szentek ma látható sorozata az ülőfülkétől 
keletre kezdődik, nyolc alakot tudunk azonosítani. 
Az első falszakaszon egy széles, félköríves árkád alatt 
egyetlen szent kapott helyet. A második, délkeleti 
falszakaszon kettő látható, de volt egy harmadik is. 
A keleti falszakaszon három női szent kapott helyet, 
az északkeleti falon további kettő. A délkeleti falba 
befalazott Tornai-sírkő, valamint a szentélybe bevezetett 
villany súlyos károkat okozott a szentek galériájában. 
Ezért nem is minden szent azonosítható bizonyosan. 
Néhányuk attribútuma azonban egyértelmű: a délkeleti 
falon Szent Margit, kezében sárkánnyal és kereszttel, 
Szent Dorottya kezében egy rózsákkal teli kosárral, 

Szent Orsolya nyílvesszővel, valamint Szent Ludmilla 
kezében szőlőfürttel és még egy, a középkori Magyar-
országon is tisztelt vértanú szent, Szent Krisztina, 
akit keblébe fúródott nyílvesszővel ábrázoltak (Szent 
Orsolya társa). Ennek a dekorációnak a tematikája 
mindenképpen figyelmet érdemel, hiszen a szenté-
lyek keleti részének alsó zónájában a román kor óta 
hagyományosan az apostolok galériája kapott helyet, 
itt azonban kizárólag női szenteket ábrázoltak.Kivá-
lasztásuk szempontjait pontosabb azonosításukig nem 
lehet meghatározni, de úgy tűnik, hogy a női szentek 
közül is csak vértanú szüzek szerepelnek. Analógia-
ként Pónik szentélyének dekorációját idézném 1415-ből: 
a szentélyben a Passió-ciklus fölött vonul körbe egy 
különálló ciklus, amely részben hagyományos módon 
az apostolokat ábrázolja, részben a vértanú szüzek 
sorozatát. A szenteket ott is csak kezükben tartott 
attribútumaik azonosítják. Nem kizárt, hogy Tornán 
az apostolok egykor a szentély északi és déli oldalfalain 
kaptak helyet, hasonlóan például a Johannes Aquila 
műhelyéhez köthető mártonhelyi szentély elrende-
zéséhez (1392). Mártonhelyen a keleti falon szintén 
vértanú szüzek kaptak helyet, de megfigyelhetjük ezt 
a megoldást Kiéte templomának egyenes záródású 
szentélyében is.

A szentély három nagyméretű, csúcsíves ablakának 
káváját dicsfény nélkül ábrázolt félalakos figurák díszítik. 
Az ablakok két oldalán egyszerű szalagokból kialakí-
tott, nyújtott hatszögletű keretek foglalják magukba 
a félalakos figurákat. Az ablakok két oldalán öt-öt 
mezőben egy-egy félalakos, írásszalagot tartó figura 
kapott helyet (bár a délkeleti ablak jobb alsó mezője 
üres). Összesen huszonnyolc alak volt található tehát 
a három ablakban, többségük viszonylagos épségben 
fennmaradt. Az alakok nagy része férfi, glória nélkül 
ábrázolva. Azonosításukat a kezükben tartott, tekergő 
írásszalagok teszik lehetővé, innen tudjuk, hogy próféták 
(a feliratokon megnevezésüket találhatjuk). Megformálá-
suk igen változatos: idős, szakállas alakok váltakoznak 
fiatalabb profétákkal, és van egy teljesen kopasz alak 
is (Jónás). Fejük vagy fedetlen, vagy változatos fejfedők 
díszítik őket. Az ablakok záradéka fölött egy-egy szent 
kapott helyet. Közülük a déli fal keletebbre fekvő ablaka 
fölött Krisztus előfutára, az utolsó próféta, Keresztelő 
Szent János látható, kezében az Agnus dei-t ábrázoló 
koronggal. A délkeleti ablak fölött a másik János, Szent 
János evangélista látható, kezében kehellyel. A déli fal 
nyugati szakaszának ablaka fölött ma semmi sem látszik.

A boltozat falképei sajnos nagyrészt elpusztultak. 
Annyit megállapíthatunk, hogy a boltmezőkben négy-
karéjos keretekbe foglalt félalakos ábrázolások kerültek: 
a keleti záradék délkeleti boltmezejében épen maradt 
egy szárnyas, kezében írásszalagot tartó ifjú mellképe. 
Őt Máté evangélista szimbólumával, az angyallal 
azonosíthatjuk – további evangélista társaiból csak egy 
szárnytöredék maradt meg. Ezek a figurák a keleti 
falszakasztól két oldalra elhelyezkedő boltmezőkön 
voltak: középen, az oltár fölött egykor Krisztus mandor-
lába foglalt alakja kaphatott helyet. A nagyobb, nyugati 
boltszakasz ábrázolásai nem rekonstruálhatók – analó-
giák alapján elsősorban az egyházatyák ábrázolásait 
feltételezhetjük itt. Mindebből egyetlen karakteres, idős, 
szakállas férfiarc maradt fenn, töredékesen.

Keresztelő Szent János és próféták az ablakbélletben
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A figurális dekorációt igen gazdag ornamentika 
egészíti ki. Nem csak kisebb felületeket tölt ki dekora-
tív díszítés, de az ablakok mellett és a diadalív körül 
kialakult szélesebb falfelületek is díszítőfestést kaptak. 
Ez a dekorációs szisztéma ma legjobban a déli és délke-
leti falak csatlakozásánál tanulmányozható. A lábazati 
zóna fölött, az ablakok és a falról felfutó boltozati borda 
közötti falfelületeket mezőkre osztották, és ezek a mezők 
változatos dekoratív festést tartalmaznak: húsos, tekergő 
indadíszt, vörössel és fehérrel festve. Az ablakok zára-
dékához érve aztán egy-egy íves keret került a záradék 
fölé, vörös keretezésében fekete-fehér rácsos mintával.

Még gazdagabb a diadalív szentély felőli oldalának 
és bélletének dekorációja. Itt a hasonló indadíszes 
mezőket perspektivikusan megfestett korongok választ-
ják el egymástól. A korongokat három koncentrikusan 
megfestett kör alkotja, amelyek egy külső, a dekoráció 
keretrendszeréhez tartozó körbe vannak foglalva. Ez 
a keretrendszer az egész szentély ábrázolásait össze-
fogja – egy egyszerű vörös keretezésről van szó, amely 
azonban perspektivikusan van kialakítva. Ilyen keretek 
veszik körül az ablakokban ábrázolt prófétákat is, és 
ezen keretek szélesebb változatai választják el egymás-
tól a Passió-ciklus jeleneteit is. Maga az indadísz is a 
diadalíven tanulmányozható a legjobban: gazdagon és 
részletezően megfestett vörös-fehér indák tekeregnek, a 
rendelkezésükre álló mezőket csaknem teljesen kitöltve. 
A kifestés egységes jellege, a stiláris összhang és a 
mindenhol megfigyelhető, azonos rendszerű keretek arra 
utalnak, hogy a teljes szentély kifestése egy periódusban, 
egységesen készült.

A tornai templom szentélyének falképeit ikonográfi-
ájuk és stílusuk alapján a 15. század első évtizedeire 
datálhatjuk. Legalább két festőt különböztethetünk meg 
- stílusukat tekintve egyaránt az 1400 körüli közép-eu-
rópai internacionális gótika hatása tűnik a leginkább 
meghatározónak. Ez a stílusirányzat a dél-német terü-
leteken (Nürnberg), az osztrák hercegségben, a Cseh 
Királyságban és Sziléziában, valamint természetesen 
a Magyar Királyságban is széles körben elterjedt, és 
Zsigmond király uralkodásának 1410 utáni szakaszában 
(amikor a német királyi címet is megszerezte) udvari 
stílusnak tekinthető. A cseh szakirodalom szóhaszná-
latában „szép stílusnak” nevezik ezt az irányzatot, a 
magyar szakirodalom jobban kedveli a „lágy stílus” 
megnevezést. A korszak prágai (cseh) festészetének a 
felvidéki falfestészetben kimutatható hatását Dušan 
Buran elemezte részletesen, elsősorban Lőcse és Pónik 
freskói, valamint a fent említett Ludrova kapcsán. 
Megállapításait a tornai falképek feltárását követően 
azzal módosíthatjuk, hogy a stílusirányzat az 1410–1425 
közötti időszakban bizonyosan sokkal szélesebb körben 
is elterjedt volt a Magyar   Királyságban – köztük a 
Zsigmondhoz közel álló arisztokrácia által kifestetett 
templomokban is. A tornai falképek stílusukban a 
korábban ismert falfestészeti emlékek közül közvetlenül 
egyikhez sem köthetők, magas színvonaluk más – esetleg 
udvari – kapcsolatokra utal. Kompozícionális elemzés és 
analógiák megállapítása leginkább csak a Jézus szüle-
tése, az Olajfák hegye és az Elfogatás jelenete esetében 
lehetséges – ezekre az analógiákra fentebb utaltunk is. 
Ugyanezek a jelenetek nyújtanak támpontot a falképek 
stílusának hozzávetőleges meghatározásához is. A Jézus 

születése (Jézus imádása) jelenet esetében nyílik legin-
kább mód olyan   analógiák meghatározására, amelyek 
a falképek datálásához is támpontot nyújtanak. Az 
ikonográfiai típus 1410 utáni keltezésre utal – ugyan-
akkor a tornai falképek sokkal magasabb színvonalúak, 
mint például az analógiaként említett nemesludrovai 
képek. Általában is hasonló következtetésre jutunk, ha 
összevetjük falképeinket a lágy stílus egyéb, korabeli 
emlékeivel a Magyar Királyságból – a medgyesi templom 
főhajójának az 1420-as években készült kifestésével vagy 
Pónik szentélyének dekorációjával – és elmondhatjuk, 
hogy Torna magasan kiemelkedik.

Az internacionális gótika közép-európai stílusirányát 
a Felvidéken a legjobb színvonalon a kassai Szent Erzsé-
bet-templom déli mellékszentélyében lévő, a Feltámadt 
Krisztust ábrázoló falkép képviseli. A leheletfinoman 
megfestett, grisaille-technikára emlékeztető falkép 
stiláris eredete a prágai miniatúrafestészet legmoder-
nebb, franko-flamand eredetű stílusirányzatát képvi-
selő műhely, az ún. Gironai Martyrologium műhelye 
felé mutat. A gazdag redőzöttségű köpeny valamivel 
egyszerűbb megoldásban Tornán is többször megjelenik, 
ha a kassai kép monumentalitását itt nem is találjuk 
meg – az ábrázolások sokkal intimebbek, emberközeliek. 
Korábban ugyanebben a körben határozta meg a kuta-
tás Kolozsvári Tamás stílusának eredetét is – újabban 
azonban az ő esetében erősebbnek látjuk a kapcsolatot 
Nürnberg 15. század eleji festészetével. Kolozsvári Tamás 
nevét nem véletlenül említem: a garamszentbenedeki 
oltár Kálvária-képei a tornai falképek közeli stiláris 
rokonának tekinthetők. Mindkét emléken találhatunk 
olyan fejtípusokat (például Szent Péter vagy Szent János 
evangélista, illetve a női szentek fejét), amelyek az 1400 
körüli bécsi Musterbuch-ban is megtalálhatók (Bécs, 
Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer). Szent Péter 
mellett a bécsi mintakönyben megjelenő, variálható 
módon felhasználható arctípusok közül több is feltű-
nik Tornán: így elsősorban a Krisztus-arc, valamint a 
hosszú hajú ifjú arctípusa (angyalok, Szent János) és a 
bájos arcú nőalakok (Mária, női szentek). Nem véletlen, 
hogy újabban komolyan felmerült, hogy a Musterbuch 
a 15. század elején Magyarországon lehetett. A tornai 
falképeken igen jellegzetes a nőalakok (vértanú szen-
tek) megformálása is, amelyek a lágy stílus legszebb 
jellegzetességeit viselik  magukon.

A karcsú, hajlékony alakok párhuzamai között a 
korszak és a régió szobrászati főművei közé tartozó, 
Barkáról a Magyar Nemzeti Galériába került két női 
szent szobrát említhetjük meg (1410–1420 körül) – nem 
kizárt, hogy ezek egy egykor a tornai templomban lévő 
oltárhoz tartoztak. A felsőtesten átlósan áthaladó ruha-
redők, amelyek lejjebb mély, V alakú redőket vetnek, 
valamint a felemelt karnál felgyűlő és zuhatagszerűen 
leomló ruházat kialakítása hasonló, és egyezik a test és 
a fej aránya is. Indokoltnak tartom itt megjegyezni, hogy 
Barka Tornától néhány kilométerre fekszik, és a falu a 
tornai uradalom részét képezte (már 1409-ben is). Művé-
szettörténet-írásunk régebben felhívta a figyelmet arra, 
hogy a szobrok, illetve az a nagyméretű szárnyasoltár, 
amelyhez egykor tartozhattak, aligha származhat ebből 
a jelentéktelen faluból (amelynek temploma a 15. század 
második feléből származik). Újabban az a vélekedés nyert 
teret, hogy a szobrok a kassai Szent Erzsébet-templom 

első főoltárából származhatnak. A szobrok feltételez-
hető faragása idején, 1410–1420 táján azonban Kassán 
semmilyen kronológia szerint sem állt még a főszentély, 
ezért ez a megoldás nehezen elképzelhető. Biztosan állt, 
sőt hasonló színvonalú festett dekorációval rendelkezett 
a Barka melletti Torna nagyméretű plébániatemploma.

A tornai festett dekorációhoz nem tartoznak címerek, 
illetve ilyenek eddig nem kerültek elő. A jelenlegi szentély 
építésének idejét a boltozat egyik záróköve határozza 
meg: a vadkanfejjel díszített zárókő a Tornai család 

címerállatát ábrázolja, kijelölve a szentély építési idejét 
a 14. század második felében. Mint láttuk, a birtokot 
cserével Özdögei Besenyő Pál korábbi horvát-szlavón bán 
és Berencsi Sáfár István kapta meg 1409-ben, 1414-től 
pedig Besenyő Pál tornai ispán maradt a tornai urada-
lom birtokosa. Pozícióit tekintve ő volt magasabb rangú: 
1396-ban a nikápolyi hadjárat résztvevője, 1402 és 1406 
között horvát-szlavón bán, 1408-tól a Sárkányrend tagja, 
majd tornai ispán. 1432–1434-ig kegyúrként ő felelt a 
tornai plébániatemplom jó karban tartásáért, díszíté-
séért. Ezt jelzi, hogy a templomnak díszes, aranyozott 
kelyhet adományozott, amelynek talapzatán a vésett 
díszítésű szentek mellett az adományozó zománcozott 
címere is megjelenik. Okkal feltételezhetjük tehát, hogy 
a falképciklus megrendelője is Özdögei Besenyő Pál volt, 
1409, vagy még inkább 1414 után. Ez teljes mértékben 
összecseng a falképek stíluskapcsolatairól fentebb tett 
megállapításokkal. A birtokot elnyerő és a vármegye 
ispáni tisztségét is betöltő Özdögei Besenyő Pál bán az 
építészetileg már kész templomot freskók megrendelésével 

vette szimbolikusan birtokba. A kvalitásos, az egész 
szentélyre kiterjedő dekoráció az udvari művészet minő-
ségét és kifinomultságát hozta el a vár alatti településre. 
A templom falképeinek teljes feltárása és restaurálása 
a Zsigmond kor egyik legfontosabb falképes emlékét 
hozta elő számunkra, amely sok szempontból hasonlít 
a korszak főurai által megrendelt falképciklusokhoz. 
Többek között a Lackfiak által megrendelt csáktornyai 
és keszthelyi, a Garaiak megbízásából készül siklósi, 
valamint az Apafiaknak köszönhető almakeréki falké-
pekre gondolhatunk. Ezekben a templomokban egyaránt 

egységes és átgondolt szentélydekorációkat találunk, 
amelyek a mennyei hierarchiát és a megváltás történetét 
illusztrálják. A hasonló szentélyek a templomok hajóitól 
vizuálisan elkülönülve – esetenként szentélyrekesztővel 
is leválasztva – gyakorlatilag önálló kápolnaként jelentek 
meg a templomok belső terében. Funkciójukat tekintve az 
is összeköti ezeknek a templomoknak a szentélyeit, hogy 
nemritkán családi temetőkápolnaként használták őket. 
A sírkövek, címerek és freskók által meghatározott 1400 
körüli templomszentélyek bizonyosan minden hasonló 
kegyúri templom kitüntetett és leggazdagabban díszí-
tett részei voltak, amelyek méltóképpen reprezentálták 
patrónusaik gazdagságát és világi hatalmát, ugyanakkor 
biztosították számukra az örökkévalóságot. A Tornán 
előkerült kiváló minőségű és mintaszerűen restaurált 
falképek ennek az emlékcsoportnak kiemelkedő példáját 
jelentik, egyben igazolják, hogy a falképfestészet műfaja 
jelentős virágkorát élte Zsigmond király uralkodásának 
idején, a 15. század első évtizedeiben.

Szeráf 
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A hazai művészettörténet-írás, valamint a Kárpát-me-
dence kultúrtörténete szempontjából egyaránt érdekes 
forrást publikált Kampis Antal, 1962-ben. A negyven 
lapos vázlatfüzetben jobb oldalt ceruzarajzokat talá-
lunk, balra a megfelelő helységnevek feltüntetésével, 
keltezéssel és további feljegyzésekkel. Két felvétel 
Kiskőrösön, a többi a Felvidéken készült, s többnyire 
várakat, kastélyokat, romokat, címereket, sírköveket 
ábrázolnak. Készítőjük, vagyis a vázlatfüzet egykori 
tulajdonosa nem más volt, mint a felső-magyarországi 
városok némelyikét munkássága során forrásként 
felhasználó Jókai Mór. „A nagy magyar mesemondó” 
Árva és Beckó vára, illetve a tornai falképek mellett a 
szepsi templom falában látott „ferencrendi Hirko páter 
emlékkövét”, továbbá az épület egyik gyámkövét és déli 
kapuját is lerajzolta. Témaválasztása kevéssé megszo-
kott nézőpontból igazolja, hogy e különleges templomot 
méltán soroljuk a Felvidék fontosabb középkori eredetű 
emlékei közé.

Szepsi Kassától délnyugatra, a 
Kassai-medence és a Gömör–Tornai-
karszt vidékének határán, a Bódva 
folyó két partján fekszik. Közigaz-
gatásilag az egykori Abaúj-Torna 
vármegyéhez tartozott, első részletes 
leírását pedig – Vályi András és 
Fényes Elek rövidebb összefoglalá-
sait követően – Borovszky Samu 
monográfiasorozatának 1896-ban 
kiadott kötetében olvashatjuk.

A települést 1150-ben, a tornai 
várhoz tartozó bir- toktest részeként 
említik először. Egyes vélemények 
szerint a 12. században már jelen-
tékeny szász népesség lakta, illetve 
ekkortól fogva mezővárosi ranggal 
bírhatott. Kiváltságos mivoltát nagy 
mértékben földrajzi elhelyezkedésé-
nek köszönhette, ugyanis ama közép-
kori kereskedelmi út mentén feküdt, 
amely a történelmi Magyarország 
középső részéből (az Alföldről) a 
Szepességbe vezetett. A királyi szeke-
resek elszállásolása okán az Árpád-
kor óta Szekeresfalvának nevezett 
Szepsi – leginkább a középkor későbbi 
periódusaiban felvirágzó – borterme-
lése ellenére nemcsak saját árujával 
kereskedett, hanem komoly tran-
zitforgalmat bonyolított a hegyaljai 
borok raktározásával és szállításával 
is. Ezek a tényezők: a tehetős város 
korabeli jelentősége, mindenekelőtt 
pedig elhelyezkedése, a Szepességgel 
meglévő közvetlen kapcsolata művé-
szetének, építészetének vizsgálata 
során is döntő fontosságú lehet. 

Egy 1255-ben kelt oklevél Scepusy néven említi a 
mai Szepsit, ám talán ennél is fontosabb, hogy egész 
biztosan volt egy Árpád-kori temploma, amely szerepel 
III. András 1290-es kiváltságlevelében. Erre az épületre 
egy 1320-as és egy 1331-es forrás is kitér, azonban 
nem tudhatjuk pontosan, a későbbi templom mit őrzött 
meg „előzményéből”, s hogy ez utóbbi milyen jellegű 
felépítménnyel rendelkezhetett (csupán egy fatemplom 
vagy egy kőtemplom lehetett-e, amelyet kibővítettek; 
avagy esetleg elpusztult és alapfalai köré emelték a 
gótikus épületet).

Szepsi az Anjou- és a Zsigmond korban töretlen fejlő-
désnek örvendett: 1345-től királyi város volt, 1393-tól 
vásártartási joggal rendelkezett. A 15. század közepének 
hatalmi szempontból zavaros helyzetét kihasználva, 
a korszak leghatalmasabb zsoldosvezére, Jan Jiskra 

KOVÁCS GERGELY
SZEPSI KÖZÉPKORI EREDETŰ TEMPLOMÁRÓL

Myskovszky Viktor: Déli kapu

W Myskovszky Viktor: A templom alaprajza és déli homlokzata
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(Giskra János) 1449-ben elfoglalta a várost, majd 
erődöt építtetett a területén. Őrsége e támaszpontból 
kitörve, rendszeresen rárontott a Bódva környékének 
népeire, megsarcoltatva a lakosságot, mígnem Hunyadi 
János – még ugyanebben az évben – legyőzte Jiskrát és 

lerombolta Szepsi várát. Mindez egy hosszan elhúzódó 
csatározásnak csupán egyetlen fejezete volt, amelyről 
a már említett Jókai a következőket írta:

„Giskra most már magyar urakkal is pártot szövött, 
elfoglalta Nógrád megyét, várakat épített mindenfelé; 

sok barátja volt a fő-főurak 
közöt t .  Mikor  aztán végre 
Hunyady a környék nemességét 
fegyverbe szólítá, hogy a merész 
kalandorokat megfenyítse, tulaj-
don hadai cserbenhagyták az 
ütközet és ostrom alatt, azok 
is Giskrához szítottak inkább. 
Erre  az tán  Hunyady  más 
országrészből hozott hadakat, 
s azokkal Giskra várait, köztük 
Zólyomot, Rozsnyót, Derencset 
elfoglalá, mikor már aztán 
végképp legyőzte volna, akkor 
az érdemes országtanács sietett 
hirtelen békét kötni Giskrával, 
nehogy valami baja történjék, 
még a hadiköltségét is megté-
ríté.” A szakirodalomban olyan 
feltételezés is olvasható, misze-
rint Szepsi gótikus temploma 
(annak legalábbis egy része) 
Jiskra uralma idején épülhetett. 
Ugyanakkor valószínűbb, hogy a 
15. század második felére, azon 

A déli homlokzat részlete
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belül is inkább az utolsó harmadára datálandók az 
épület által a mai napig megőrzött középkori részletek. 
Az építkezésre tehát abban a periódusban kerülhetett 
sor, amikor a várost az ősi abaúji család leszármazot-
tai, a Rozgonyiak birtokolták. Szepsi egyik leghíresebb 

kegyura a mohácsi csatában elesett Rozgonyi István volt. 
A település nagyjából ebben az időszakban, a 15–16. 
század fordulóján érhette el középkori fejlődésének 
tetőpontját. A török jelenléte, valamint az ország három 
részre szakadása az addig virágzó kereskedelem lassú 
megszűnését, következésképp a hanyatlás kezdetét 
jelentette. A következő évszázadokban a hitújító és az 
ellenreformációs törekvésekből fakadó számos vallási 
konfliktus, pestisjárvány, drasztikus népességcsökkenés 
nehezítette a lakosság életét. Amikor a porták száma 
180-ról 82-re fogyatkozott, csupán királyi megerősítéssel 
tarthatta meg városi rangját. Már-már szimbolikus, 
hogy a Szentlélek tiszteletére felszentelt középkori 
temploma, ha károk, változtatások árán is, de szilár-
dan átvészelte az idők viszontagságait. A város a 16. 
század folyamán két, nagyívű pályát befutott református 
prédikátort, írót is adott hazánknak: Szepsi Csombor 
Mártont és Szepsi Laczkó Mátét. Előbbi szinte egész 
Európát beutazta, utóbbi egyházi és írói munkássága 
Magyarországra összpontosult. Szepsi Laczkó Máté 
szülővárosa 1567. évi eseményei között említi a templom 

leégését, az ebből származó károkat pedig csupán 
1574-ben sikerült helyrehozni. 1644-ben és 1794-ben 
újfent tűzvész rongálta meg az épületet; az utóbbi oly 
mértékben, ami a következő évben újabb radikális 
átalakítást vont maga után. Ekkor redukálták az 

eredetileg háromhajós hosszházat egyetlen, kupolával 
fedett csarnoktérre, megszüntetve a mellékszentélye-
ket. E barokk átépítés két szempontból is szemléletes 
a templom későbbi sorsát tekintve. Egyrészt ezt az 
állapotot a későbbi műemléki beavatkozások egyike 
sem „gótizálta vissza”. Másrészt, az immár intézmé-
nyesült hazai műemlékvédelem természetesen az újkori 
belsőben is megtalálta a középkori értékeket.

Elsőként Myskovszky Viktor, kassai rajztanár 
számolt be a templomról a Műemlékek Ideiglenes Bizott-
ságának, 1875-ben. Leírásában megadja az általa ismert 
építéstörténeti adatokat, valamint rögzíti helyszíni 
megfigyeléseit, hangsúlyozva, hogy kizárólag a főszen-
tély és a hosszház déli homlokzata őrzött meg középkori 
részleteket. Ennek megfelelően két rajzot mellékelt 
beadványához – az egyiken a templom alaprajzát és 
déli homlokzatát, a másikon déli kapuját láthatjuk. 
Noha Myskovszky még jó karban levőnek minősítette 
az épületet, a következő évtizedekben erősen leromlott 
az állapota. 1917-ben Szokolszky Bertalan plébános 

A templom szentélye délkelet felől
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beadványt intézett a Műemlékek Országos Bizottsá-
gához, hogy támogatást kérjen az igencsak esedékessé 
vált helyreállításhoz. Írásában lemállott vakolatról, 
esővíz áztatta falakról, repedésekről, meggyengült 

fedélszékről, csonka toronytető-
ről van szó. A bizottság dobsinai 
születésű, tehát ugyancsak a 
kassai kerületbő l származó 
építészére, Sztehlo Ottóra bízta 
az ügyet, aki helyszíni szemléje 
során megállapította, hogy a 
szükséges munkák közül a fedél-
szék megerősítése a legsürgő-
sebb. Mivel az egykori déli kapu-
előcsarnok indításainak nyomai 
szintúgy fennmaradtak, Sztehlo 
ennek a kiépítését is felvetette. 
A MOB viszont nem hagyta 
jóvá a bővítést, a fedélszék 
megerősítésén túlmutató javítá-
sokhoz pedig nem rendelkezett 
kellő forráskerettel, így azokra 
csak 1935-ben kerülhetett sor. 
Az ekkor helyreállított templom 
1944-ben súlyos háborús káro-
kat szenvedett, melyek kijavítá-
sával lényegében létrejött a ma 
is látható állapot.

Lássuk, hogyan fest az épület 
napjainkban, és mit mondha-
tunk középkori felépítményéről 
megmaradt részletei alapján.

A város főterén álló, fallal 
övezett, hosszházas templom 
a nyolcszög három oldalával 
záródó, nyújtott szentéllyel, 
északi sekrestyével, valamint 
nyugati toronnyal bír. Az 1795-
ös átalakítás során elfalazott 
déli mellékszentélye  átlósan 
helyezkedik el, amiből kifolyólag 
délnyugati és északkeleti fallal, 
illetve délkeleti záradékfallal 
rendelkezik. A barokk újjáépí-
tés előtt tehát egy háromhajós, 

nyugati toronnyal és két átlós mellékszentéllyel ellátott 
temploma lehetett Szepsinek.

A hosszház déli homlokza-
tát, továbbá az egykori déli 
mellékszentély és a főszentély 
homlokfalait osztott támpil-
lérek  tagolják ,  amelyek  a 
falsarkokon harántirányúak. 
A hajó második, egyenes állású, 
külső pilaszterétől jobbra ka- 
pott helyet az épület talán 
legnagyobb jelentőségű közép-
kori részlete, reprezentatív déli 
kapuja. Meglehetősen összetett 
portálról van szó; ajtónyílása 
szemöldökgyámos, kúszóleve-
lekkel díszített kerete szamár-
hátíves záródású, bélletét pedig 
kettős homorlatok és körtetagok 
profilálják. A keret két olda-
lán egy-egy bélletoszlop áll. 

A szentély belső tere

Kettős ülőfülke

Szentségfülke a szentély északkeleti falában W
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Fejezeteiket ugyanolyan típusú levélornamens díszíti, 
mint a keret záradéka előtt elhelyezkedő, lebegő konzo-
lokat. Ezek az oszlopfők és gyámkövek nyaktagos, gúla 
alakú, csúcsos sisakkal koronázott, falhoz támaszkodó 
„fiatornyokat” hordoznak.

Törzsüket vésett felületű hasábok alkotják, amelyek 
két-két szabadon álló oldallal bírnak. A fiálék vízszintes 
párkányokat kapcsolnak egybe, kétoldalt derékszögben 
megtört, lépcsőzetes külső keretet képezve a kapu 
archivoltjának. A portáltól jobbra, a hosszház és a déli 
mellékszentély homlokzati falcsatlakozásánál osztópár-
kányokkal, illetőleg egyenes záródású ablakokkal tagolt 
csigalépcsőtorony áll. Ezen felül a szentélynégyszög déli 
falában is találunk egy félköríves záródású, befala-
zott, bélletes kaput. A támpillérközökben nagyméretű, 
csúcsíves záródású, mérműves ablakok jelennek meg. 
Helyenként kiegészített, kétosztatú kőrácsaik alsó 
része mindkét oldalon csúcsíves orrtagban végződik. 
Záradékukat jellemzően rombusz vagy kör alakú 
keretbe foglalt, négykaréjos lóhere-motívumok, míg a 
szentélynégyszög, valamint a főszentély egyes ablakai 
esetében különféleképp felosztott, kör alakú motívumok 
alkotják. A déli mellékszentély ablakai eltérnek a 
többitől, hiszen a délnyugati falé keskeny, egyosztatú, 
orrtagos nyílás, a záradékfalé a fent leírtakkal azonos 
típusú, ámde befalazott, kétosztatú ablak.

A templomba lépve újkori összkép, historizáló díszít-
mények, liturgikus berendezési tárgyak tárulnak a 
szemünk elé. Az épületbelső fennmaradt középkori 
részleteit a szentélyben találjuk, ami nagyon jellemző 
a hasonló történetet maguk mögött tudó emlékekre, 
ugyanis a liturgia kialakult központi terét, az azt 
szolgáló épületrészleteket a későbbi változtatások álta-
lában érintetlenül hagyták. A szepsi templom diadalívét 
középkori faragott kövek alkotják. Akárcsak a két 
boltszakaszból álló szentélynégyszöget, a záradékot is 
hornyolt ékbordákból képzett keresztboltozat fedi, amely 
„lebegő szerkezetű”, azaz konzolok vagy falpillérek 
nélkül, közvetlenül az oldalfalakba fut be. A szentély 
zárókövét kettős rozetta díszíti, ahogy az északkeleti 
falban elhelyezkedő szentségfülkének az álló téglány 
alakú nyílás fölötti vimpergáját is.

E pasztofórium pálcatagos-hornyolt keretelése, 
valamint a növényi ornamens már a reneszánsz stílus 
formanyelvét tükrözi. Emellett a félköríves záródású, 
profilált kerettel ellátott, kettős ülőfülke is megmaradt 
a szentély déli falában.

Szepsi templomának kiemelkedő művészettörténeti 
jelentősége a kassai dómhoz fűződő viszonyában rejlik. 
A Szent Erzsébet-székesegyház, s különösképpen máso-
dik műhelyének hatása elsősorban a mezővárosokban 
érvényesült. Igaz ez a Druget-birtok Homonna ferences 
templomára, valamint földrajzi közelsége miatt még 
inkább Szepsire, ahol a templom elhelyezkedése az orsó 
alakú főtér közepén, továbbá alaprajzi elrendezése a 
csigalépcső-toronnyal bővített, átlós mellékszentéllyel 
kiváltképp szoros kapcsolatot mutat a dómmal.

A legfontosabb összefüggés a templom déli kapu-
jában rejlik, amely a kassai nyugati és az északi 
portál származéka. Rokonságra vallanak a kapuzatok 

szerkesztésének fő elemei, az egyes nyílásformák 
és egyéb részletek. Mindhárom kapu szamárhátíves 
záródású keretet kapott, a szepsi és a kassai nyugati 
portál ajtónyílása pedig egyaránt szemöldökgyámos. 
Erős összekötő kapocs a függőkonzolok alkalmazása, 
illetőleg a fiatornyok és párkányok által képzett, 
lépcsőzetes kialakítású külső keret, amely a szepsi 
és a kassai nyugati kapu esetében egyszer, míg az 
északi kapu esetében kétszer törik meg derékszögben. 
Ennek a tényezőnek, valamint a két bejárati nyílásnak 
is köszönhető, hogy ez utóbbi a legösszetettebb szerke-
zetű, leginkább kvalitásos mind közül; jóllehet, a kassai 
kapuk mindegyike részletezőbb felfogású és díszesebb a 
szepsinél. Igaz, a szamárhátíves keret valamennyi eset-
ben kúszóleveles díszítésű, a kassaiak archivoltját belül 
egy háromkaréjos elemekből és alsó állású liliomokból 
álló, kőrácsos fríz is kíséri. A fiatornyok itt bimbós 
kúszólevelekkel ellátott, részletesen kidolgozott, valódi 
gótikus fiálék, a baldachinos szoborfülkékben elhelyezett 
alakok mellett pedig további figurális faragványok is 
megjelennek – az északi kapu timpanonjában az Utolsó 
ítélet, a fölötte lévő, álló téglány alakú mezőkben pedig 
a Keresztrefeszítés és a Szent Erzsébet-legenda egyes 
jelenetei. Ezek a domborművek vélhetően ugyanazon 
műhely munkái, amelyik a ferences templom nyugati 
kapujának faragványait (Ostorozás, Kálvária, Tövis-
koronázás) készítette.

A nyílások arányai, illetve a kapuk szerkezete, 
felépítése tekintetében megragadható különbségek 
arra engednek következtetni, hogy nemcsak kvalitás- 
és felfogás-, hanem időbeli eltérés is lehet a kassai, 
valamint szepsi portál között. Szintén az előbbi struk-
túráját követi a gyöngyöspatai Kisboldogasszony-temp-
lom nyugati kapujának részletképezése. Vitathatatlan, 
hogy az itt felsoroltak közül a Heves megyei emlék a 
kassai dóm műhelye által alkotott típus legegyszerűbb 
variánsa, amely – bár a szepsihez hasonlóan szemöl-
dökgyámos ajtónyílással, és körtetagos-hornyolt profilú 
béllettel bír – tulajdonképpen csak a lépcsőzetes keret 
által kapcsolódik a felvidéki példákhoz. Még fokozottabb 
óvatosságra int, hogy ez a megoldás a késő gótika idején 
széles körben elterjedt. Erről tanúskodik a közép-euró-
pai emlékanyagon belül a krakkói Kazimierz városrész 
területén található Szent Katalin-templom déli kapuja. 
Mindezek ellenére a gyöngyöspatai emléknek a temp-
lom 1460-as évekbeli átalakításához kötött keltezése 
nagyjából egybevághat az elemzésünk tárgyául szolgáló 
portál datálásával. Utóbbi belül szemöldökgyámos, kívül 
kúszóleveles-szamárhátíves, fiatornyokkal kombinált 
megoldása a rozsnyói plébániatemplom gótikus kapuján 
is feltűnik.

A bevezetőben röviden kitértünk Abaúj-Torna várme-
gye monográfiájára, amelynek szerzője, Borovszky 
Samu a következőket írta Szepsiről: „…topografiai 
helyzeténél fogva, mint a Bódvavölgy kulcsa, bár Abauj-
Torna vármegyének kisebb mezővárosai közé tartozik, 
ma is meg vannak kellékei arra, hogy környékének 
élénk forgalmi góczpontja legyen.” Bizton állíthatjuk, 
hogy a helyzet több mint száz év elteltével mit sem 
változott. A középkori részleteit őrző templom nemcsak 
a művészettörténet figyelmét, hanem a térségben járó 
érdeklődők tekintetét is teljes joggal vonja magára.

W A kassai dóm nyugati kapuja
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