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Gyakorló  régész  számára  a  középkori  egyházi  épület  fe l tá rása  nem  csupán  műemlékvédelmi  p rob léma. 
A  régész  a  maga  sa já tos  módszere ivel  kutat  és  a  k ié r téke lést  több  tudományág  eredményeinek  f e l hasz
ná lásával  végzi  e l.  A  művészet tö r ténet  és  ép í tészet tö r ténet  csak  ket tő  a  sok  tudomány  közül,  melyeket 
felhasználunk  ahhoz,  hogy  sokoldalú  vizsgálatunk  pontos  és  ko r sze rű  legyen.  A  r égészet  módszere it 
egyre  inkább  alkalmazzák  fennál ló  középkori  műemlékek  v izsgálatánál  is,  még  inkább  a lka lmazni  ke ll 
olyan  esetekben,  midőn  az  épületek  m ár  e lpusztu l tak.  Magyarországon  a  török  hódoltság  és  több  háború 
megr i tk í tot ta  a  tör téneti  fo r rásanyagot  és  ezeknek  a  h iányosságait  is  a  régészetnek  kell  pótolni. 

1961ben,  a  budai  Vár  terü letén  folyó  csa to rnázási  munkák  közben  a  középkori  u tcakövezés  láthatóvá 
vál t.  Az  egyik  telek  előtt  megf igyelhető  volt,  hogy  a  te lekhatár  mentén  az  út test  fe lsz ínénél  magasabb 
járda  húzódik,  mely  az  épülettől  az  ú t test  fe lé  vezette  el  az  e s ő v i z e t .1  A  te lek  igényes  tu la jdonosa  egy 
koldulórendi  ko lostor  volt:  a  domonkosok,  melynek  évek  óta  ta r tó  kutatásából  s z ű r t em  le  azokat  az  elvi 
és  módszer tani  tapaszta latokat,  melyeket  i t t  el  kívánok  mondan i .2 

A  kolostorok  között  sa já tos  prob lémat ikával  je lentkeznek  a  koldulórendek  városi  ko los to ra i.  E l t e r j e d é
sük  a  X i n .  század  e lső  harmadában  kezdődik,  tá rsada lm i lag  a  k ia lakuló  vá rosi  po lgársággal  kapcso lód
nak  össze.  Topográf ia i lag  sze rvesen  i l leszkednek  be le  a  városképbe.  Egy  városon  belül  sokszor  k é t  h á
r om  különböző  koldulórendi  ko lostor  is  épül.  Helyzetük  á l ta lánosságban  meghatározott  a  város  fala  m e l
let t,  sok  esetben  a  város  egyik  kapuja  mel le t t.  A  főútvonalak,  melyek  nagy  tömegek  be fogadására  épült 
csarnoktemplomaik  előtt  vezetnek  el,  a  kü lvárosok  lakóit,  valamint  a  távolsági  ke reskede lemmel  a  v á
rosba  érkező  kereskedőket  is  templomaikba  te re l i k. E  rendek  cé lk i tűzése  ugyanis  az  e re tnekség  el leni 
küzdelem,  mely  a  szegények  körében  te r j ed  e l.  El lene  prédikác ióval  ha rco lnak.  A  városok  tanácsa',  v a
lamint  a  vagyonos  po lgárság  sz ívesen  fogadja  le te lepedésüket.  Te lket  b iz tos it  s zámuk ra,  ép í tkezése ik
hez  adományokkal  já rul  hozzá.  Nem  sz ívesen  fogadják  őket  azonban  a  plébániák,  melyek  ezá l tal  je lentős 
jövedelmektől  esnek  e l .3 

Az  elmondottakból  m á r is  kitűnik,  hogy  a  kolostorokkal  kapcsolatban  nem  csupán  épí tészeti  prob lémák 
vetődnek  fel,  hanem  város tör téneti  prob lémák  is. 

Külföld i  városok  látképein  a  koldulórendi  ko lostorok  temploma  a  vá ros  épületei  fö lé  magasodik.  A  hosszú 
ha jó  és  a  nyújtott  szentély  fe lett  magas  tető  helyezkedik  e l.  A  ha jó  és  a  szenté ly  ta lá lkozásánál  " h u s z á r
torony"  látható.  Buda  látképein  mére tei  ál tal  szembetűnő  helyet  foglal  el  a  domonkosok  ma  is  álló  tornya 
a  templom  nyugati  homlokzata  mel le t t.  Ennek  az  i tál iai  ép í tésze t re  v isszauta ló  és  a  kialakult  ko ldu lóren
di  szokásoktól  e l t é rő  toronynak  a  korát    némi  vita  után    végül  az  ásatások  döntötték  e l.  A  torony  alatt 
fe l tá rt  épületszárny  ós  más  egyéb  megf igyelések  é r te lmében  csak  a  XV .  század  ele jén  építhették  fe l.  E b
ben  az  időszakban  az  obszervanc iát  megelőzően  m ár  nem  vették  f igyelembe  a  regula  e l ő í r á s a i t .4 

Buda  látképei  közül  sa jná la tosan  hiányol juk  a  keleti  oldal  h i te les,  középkori  képét.  A  régésze ti  kutatások 
bizonyos  mérték ig  lehetővé  tesznek  egy  városképi  rekonst rukc iót  i s. 

Középkori  városok  a lap ra j zá ról  éppen  a  koldulórendi  ko lostorok  je l lemző  e lhe lyezkedése  folytán  leo lvas

ható  a  város  XIII .  századi  k i t e r j edése,  a  város fal  helye  és  a  kapuk  he lyze te.  5  Ha  pedig  a  ko lostor  helye 
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a  szokásostól  e l tér,  ez  okot  ad  a r r a,  hogy  a  kivétel  okát  kutassuk.  Sopronban  például  a  városfal  mel lé 
épült  patr ic iusházak  miat t,  a  ferencesek  kolostorának  egy  be lső  telken  biztosítottak  helyet,  igy  is  a  kapu
val  szemben,  az  egyik  p iactéren  ál l.  Helyzete  nyilvánvalóvá  tesz i,  hogy  nem  csak  a  város,  hanem  a  kü l
városok  lakói,  valamint  a  városba  jövő  idegenek  elé  tár ta  ki  kapuit. 

Budán,  a  két  koldulórendi  kolostor  közül  a  fe renceseké  valóban  a  város  egyik  kapuja  mel lé  épült.  A  do
monkosoké  ellenben  a  kapuktól  és  a  p iacterektől  távol.  Helyzete  a  mai  topográf ia  szer int  előnytelen, 
nem  felel  meg  az  i smert  céloknak.  Az  utóbbi  évek  régészeti  kutatásai  a  város  ÉKi  felében,    neveze
tesen  Zolnay  Lászlónak  a  Táncs ics  utca  9.  ben,®  nekem  pedig  a  Táncs ics  utca  1  és  a  Hess  András  tér 
2.SZ.  telkeken  végzett  ásatásaink    nagyobb  topográf iai  át rendeződést  se j te tnek.  A  Táncs ics  utca  9. 
számú  telken  részben  fe l tárt  kaputorony  sze rves  r é s ze  az  e lső  városfalnak,  mely  ezen  a  szakaszon  a 
városhoz  csatolt  egy  sz ik lahorpadást.  A  szik lahorpadásban,  azaz  eredet i leg  a  hegy  lej tőjén  épült  és  fe l 
tá rt  házmaradványok  látszólag  egy,  a  hegyre  vezető  útvonal  mentén  helyezkednek  el,  melynek  végén,  már 
a  hegy  legmagasabb  pontján  épült  fel  az  e lső  kolostorépület.  A  kibontakozó  topográf iai  kép  a  kolostor 
telepítésének  ésszerűbb,  a lkalmasabb  helyzetét  mutat ja.  A  kolostornak  és  a  városfalnak  szoros  kapcso
lata  miatt  a  kutatás  a  város fa l ra  vonatkozóan  is  é r tékes  adatokkal  szolgál t.  A  város fal  mel lé  épült  ko los
tornak  kötelessége  volt  a  te rü le té re  eso  városfal  ka rban ta r tásáról  gondoskodni .7  Kötelesek  voltak  továb
bá  a  kolostor  területén  keresz tül  utat  biztosítani  a  katonaságnak.  A  városfal  megközel í tése  egyes  e s e t
ben  a  kolostor  nyugalmának  megőrzése  miatt  földalatti  járatokon  keresz tül  tör tént.  Ilyen  volt  p l.  a 
rothenburgi  domonkos  apácák  kolostorában  és  ilyen  találtunk  a  budai  domonkos  fér f iko lostorban  i s. 
A  kolostor  kelet  fe lé  nyiló  kapuja  mel le tt  kazamatát  tártunk  fel,  melyet  a  város  felől  a  kolostor  épüle
tei  és  pincéi  alatt  húzódó  mélypincéken  keresz tül  lehetett  megközel í teni. 

A  koldulórendi  kolostorok  fenntartói  a  városok  vagyonos  polgárai  voltak.  A  baseli  dominikánus  templom 
pi l lére in  azoknak  a  családoknak  a  c ímerei  láthatók,  akik  az  építkezéshez  adományaikkal  hozzájáru l tak .̂ 
Más  helyeken  a  donátorok  a  boltozati  záróköveken,  vagy  az  ablaküvegeken  örökítették  meg  magukat. 
A budai  kolostorból  csak  sírkövek  maradtak,  de  fel tételezzük,  hogy  az  itt  e l temetett  személyek  is  ado
mányokkal  váltották  meg  s í rhe lye iket. 

A  régészeti  kutatások  eredményességét  növeli  az  egy  terü letet  kutató  régészek  munkájának  összehango
lása.  A  budai  domonkosoknál  megfigyelt  építkezési  per iódusokat  Lócsy  Erzsébet  Budapolgárváros  t e r ü
letén  végzett  kutatásaival  egyeztettük  és  megállapítottuk,  hogy  a  kolostor  végleges  a lapra jzi  e l rendezé
sét  abban  a  korszakban  nyer te  el,  amikor  a  po lgárváros  terü letén  is  nagyarányú  városrendezés  tör tént .̂  

A  régészeti  kutatások  egyik  legfontosabb  mozzanata  a  műszaki  munka.  Annak  érdekében,  hogy  az  egyes 
objektumok  kutatása  nagyobb  összefüggésben  is  ér tékelhető  legyen,  ásatásainkat  sohasem  helyi  r e n d
szerben  mér jük,  hanem  az  országos  té rképészeti  pontokhoz  viszonyítva  ugy  vízsz intes,  mint  függőleges 
ér te lemben. 

Az  ásatás  k iv i te lezését  és  az  alkalmazott  módszert  nagymértékben  befolyásol ja  a  t e rep  je l lege.  A  v á r o
sok  bel terü letén,  a  fo lyamatos  település  eredménye  a  magas  fe l tö l tés.  A  budai  domonkosok  ko los to rá
nak  telkén  leszámítva  bizonyos  bronzkori  települési  nyomokat    800  év  fo lyamatos  te lepülései  és  pusz
tu lásai  a  sz ik la ta laj  fe lett  25  m ig  te r jedő  épület törmelékes  fe l tö l tést  eredményeztek.  Egy  helyen  a 
középkori  épület  pincéje  alatt  8  m  mélységig  te r jedő  mélypince  is  je lentkezet t.  Négy  középkori  pe r i ó
dust  figyeltünk  meg.  Településtör téneti  szempontból  valamennyi  érdekes,  még  az  újkori  építkezések 
is.  A  régész  speciá l is  érdeklődésétől  és  képzettségétől  függetlenül  köteles  az  ásatásával  előkerült  va la
mennyi  korszak  anyagával  foglalkozni  és  azt  dokumentálni.  Több  per iódus  és  egymásraré tegződés  e s e
tében  fokozottabban  szükség  van  a  sz in tezés re.  Nagy  terü let  különböző  pontjain  felvett  ré tegra jzok  csak 
akkor  vethetők  össze,  ha  a  rétegek  sz in tezését  elvégeztük. 

A  középkornál  f iatalabb  per iódusok  megf igyelése  utján  kaphatunk  vá laszt  a  középkori  épület  pusz tu lá
sának  ide jére  és  körü lményei re,  a  kontinuitás  ké rdésé re  is. 

A  koldulórendek  épí tészetét  a  szak i rodalom  jobbára  csak  művészet tör téneti  szempontból  tá rgya l ja.  E l 
sősorban  a  templomokat  dolgozták  fel.  A  kolostor  lakóépületeinek  fe l tá rása  a  régész  számára  vál toza
tos  feladatot  je lent.  A  kolos torn égy szög  regu lár isán  meghatározott  helyiségein  kivül  a  betegházak,  a 
vendégházak,  gazdasági  épületek,  iskolaépületek,  műhelyek,  konyha  fe l tá rása  és  meghatározása  már  a 
polgári  épí tészet  témakörével  ér intkezik.  Nem  érdektelenek  a  padlószintek  alatti  lé tesí tmények  sem: 
csatornahálózat,  vízvezeték,  vagy  fűtőberendezés.  Ezek  a  technikai  berendezések  a  régészeti  kutatás 
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alkalmazása  nélkül  nem  kerülnének  fe lsz ín re.  A  hypokausztumos  megoldású  fűtőberendezésnek  egykét 
példája  volt  i smere tes.  Alkalmazásuk  gyakorisága  és  technikai  megoldásaik  változatossága  csak  az 
utóbbi  évek  kü l  és  belföldi  ásatásainak  szaporodásával  válik  i s m e r t t é .1 0 

A  régész,  minden  más  kutatónál  jobban  t isztában  van  azzal,  hogy  az  eredményeiből  levont  következte
tést  időrő l  időre  ujabb  fe l tárások  módosí that ják.  Ez  a  meggondolás  alakít ja  ki  a  publikáció  helyes  mód
sze ré t.  A  leírásoknak  mindig  tárgyi lagosaknak  kell  lenniük  és  a  dokumentációnak  bőségesnek.  T a r t a l
mazniuk  kell  te rmészetesen  a  régész  kialakított  véleményét  is,  mely  nélkül  pusztán  adatközléssé  válik 
a  tanulmány.  A  fe l tá rás  eredményeként  elkészült  a lapra jz  csak  az  ásatási  ré tegra jzokkal  és  a  k iér tékelt 
leletanyaggal  együtt  ér tékelhető.  A  ré tegra jzok  rendszer int  nem  közölhetők  abban  a  formában,  ahogy  az 
ásatásnál  felvétettek.  A  régészeti  publikáció  elkészülésének  ideje  a  téma felvetéstől  a  nyomdakész  k é z
i rat ig  sokszorosa  egy  tör téneti  téma  feldolgozásának,  mivel  maga  az  anyagfe l tárás,  a  műszaki  munka, 
a  leletanyag  k iprepará lása  időigényes.  Ezért  indokolatlan  a  sokszor  elhangzó  vád,  hogy  a  régészek  l a s
san  publikálnak. 
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