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A  VÁROSKUTATÁS  KÉRDÉSEI  A  KÖZÉPKORI  RÉGÉSZETBEN 

(Előadás) 

I .  A  középkori  régészetben  a  városkutatás  más    régebbi    célk i tűzések  mel lett  aránylag  a  legújabb. 
A kezdettől  végzett  templomásatások  és  a  húszas  évek  végén  meginduló  fa luásatások  mel lett  az  ilyen 
irányú  igény  alig  merü lt  f e l .1  Európaszer te  tulajdonképpen  a  második  vi lágháború  puszt í tásai  nyitották 
meg  az  utat  a  lerombolt  városok  középkori  kezdeteinek  régészeti  fe lde r í tésére,  nagyjából  egyidőben, 
de  országonként  más más  hangsúlyt  nyerve.  A  legnagyobb  arányú  fe l tárásokat  Lengyelországban  és  a 
Szovjetunióban  végezték,  s  ezeknek  eredményeként  egy  uj,  addig  ismeret len  kép  bontakozott  ki  a  közép
kori  ke le t európai  város  k ia lakulásáról,  f e j l ődésé rő l .2  Az  NDKban  szé les  körű  le letmentő  ásatások  és 
kisebb  rendszeres  ásatások  hálózatával  derí t ik  föl  a  városok  tör ténetét    eközben  a  hangsúly  a  régi 
nacional ista  teór iák  fe lszámolásának  igényével  fokozottabban  a  városok  e lőzményei re,  az  e lső  te lepü lé
sek  korának,  jel legének  és  ethnikumának  meghatározására  i rányul t.  Főleg  Magdeburg  és  Meissen  e s e
tében  a  későbbi  korszakok  fe l tárása  is  je lentős.  Az  NSZKban  és  Hollandiában  a  hangsúly  majdnem  m in
denütt  a  püspöki  székesegyházak,  je lentősebb  templomok  VIIIIX .  századi,  sőt  későrómai  e lőzményei
nek  felkutatásán  van    azaz  a  középköri  város  egésze  szempont jából  csak  egyetlen,  bár  döntő  fontosságú 
kérdés  megoldásán.  Ettől  e l té rő  te l jesér tékü,  szé les  körű  kutatás  Hamburg  és  Hannover  10  éves  r e n d
sze res  ásatása,  ami  mel lett  megemlíthetők  Lübeck,  valamint  Belgiumban  Antwerpen  középkori  v á r o s
magjában  néhány  ponton  végzett  többéves  ásatások  is.  Az  ötvenes  évek  kezdetétől  fo lyamatos  fe l t á rások
kal  vizsgálja  a  romániai  régészet  a  későközépkori  moldvai  városokat.  ^  Csehszlovákiában  a  régészet  csak 
1963tól  fordult  a  középkori  város  problémaköre  fe lé.  A  korábbi  nagyarányú  ásatások  viszont  a  Morva
és  Cseh  Fejedelemség  elpusztult  központjainak  fe l tá rására  irányultak,  ami  a  fe jedelmi  központok,  a  vá
rosok  koraközépkori  elődjeinek  meg ismerését  tették  lehetővé. 

A hazai  kutatás  a  háború  után  Budán  indult  meg,  a  Várhegyen  fekvő  po lgárváros  lakóházainak  r e n d s z e
r es  v izsgálatával.  (Több  kérdésben  kiegészí tet te  ezt  a  hegy  végén  fokozatosan  kiépülő  k i rá lyi  palota  és 
vár  ásatása  is,  pl.  XIII .  századi  város fa l .)  A  továbbiakban  a  MáriaMagdolna  plébániatemplom  és  a  do
monkos  kolostor  te l jes  fe l tá rása,  a  középkori  zsinagóga,  városfa lak  és  utcák  kutatása  egészí ti  ki  ezt. 
Segítségével  e lső  izben  ra jzolható  meg  egy  középkori  város  viszonylag  te l jes  és  rész le tes  a lap ra j za. 
Óbudán  a  királynői  vár  és  a  második  prépostsági  templom  ásatása  két  gócpont  és  fontos  topográf iai  t á m
pont  meg ismerését  hozta,  de  a  város  más  része inek  rendszeres  kutatása  még  nem  olyan  mértékű,  mint 
amit  e  város  tör téneti  je lentősége  indokolna.  Sopron  belvárosában  a  folyamatos  ásatások  a  római  e lőz
mények,  az  ispáni  vár  és  a  középkori  városfalak  összefüggő  kérdésein  keresz tül  vi lágít ják  meg  a  város 
kifej lődésének  kérdése i t.  A  műemlékvédelmi  kutatások  kikerekít ik  ezt  a  későközépkori  lakóházak  és 
templomok  rész le tes  és  főleg  sorozatos  v izsgálatával.  Visegrádon  máscélu,  nagyarányú  fe l tárások  m e l
lett  mind  több  ásatás,  le letmentés  nyújt  adatokat  egy  ispánsági  központ  topográf iá járó l,  vá rossá  a laku
lásáról  (későrómai  cast rumból  kialakított  várhoz  kapcsolódó  Árpádkori  te lepülés,  korai  temetők,  t emp
lom,  egyes  városi  épületek  ásatása).  Az  utóbbi  években  indult  meg  az  intenzivebb  kutatás  Székes fehér
várott;  remél jük  a  bazil ika  mel lett  nem  kerül  hát térbe  a  város  többi  r é s ze  sem.  Győr  és  Sárospatak  e s e
tében  eddig  a  hangsúly  a  templomokon  és  váron  volt,  a  jövőben  kibővithető  a  kutatás  más  pontokra  is. 
Mezővárosi  viszonylatban  Miskolc  kisebb  ásatásai  említendők,  sa jnos  ezeket  sem  bővítik  tovább. 

Bár  hazai  középkori  városaink  meg ismeréséhez  a  régészet  már  jelentős  eredményekkel  járu lt  (e lsősor
ban  topográf iai  és  kronológiai  kérdésekben,  az  egyházi  és  polgári  építészet  emlékeinek  fe l tárásával), 
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az  egyre  szűkülő  lehetőségek6  és  a  feladatok  sürgető  igénye  fokozott    és  a  jelenleginél  te rvszerűbb  
kutatást  igényel.  Az  alábbiakban  a  rövid  módszertani  áttekintés  a  középkori  régészet  városkutatási 
ké rdése i ről  a  szélesebb  körű  célki tűzések  e lősegí tését  is  kivánja  szolgálni. 

II .  Első  részként  azokat  a  feladatokat  emelném  ki ,  amelyek  általános  érvényűek:  tehát  nemcsak  a  kö
zépkori  város,  de  a  középkori  falu  meg ismeréséhez  is  ugyanugy  szükségesek.  Ugyanis  nemcsak  t ö r t é
neti,  de  régészeti  vizsgálatukat  sem  helyes  egymástól  függetlennek  tekinteni.  Mindkét  fő  t e rme lés i , 
te lepülés i  és  kul turál is  é let forma  egymás  szerves  k iegészí tő je  a  középkorban,  ahogy  ezt  már  a  városi 
piackörzetek  te rmésze tes  alakulásának  fe l ra jzo lása  is  b izony í t ja .6  Falu  és  város,  jobbágy  és  polgár  egy
mással  szembenál ló  el lentétek,  h isz  a  feudál is  te rme lés  idején  nemcsak  a  nemes  fö ldesúr,  de  a  város 
is  (a  gazdag  városi  polgárság  egy  részén  keresztü l)  k izsákmányolója  a  falusi  jobbágynak.  Nem  csupán 
te rméke it  veszi  el  (a  város  körüli  szántóföldek  egyre  nagyobb  k i te r jesz téséve l ),  hanem    különösen  a 
városok  növekedésének  korszakaiban    terület i leg  és  népességben  is  a  falvak  csökkenése,  megszűnése 
(pusztásodása)  adja  fo r rása i t.  A  város  életének  te l jes  körű  vizsgálatához  igy  a  környező  falvak  je l legé
nek,  sorsának  kutatása  is  hozzátar toz ik. 

Kölcsönös,  egymást  k iegészí tő  kutatás  szükséges  a  g a z d a s á gi  é l e t,  kézművesség,  kereskede lem 
összefüggései  miatt  is.  így  a  régészet i leg  vizsgálható  eszközök,  szerszámok,  ház ta r tási  fe l sze re lés 
(fém,  kerámia,  üveganyag)  egykori  készí tő  m ű h e l y e i n e k,  központjainak  fe lder í téséhez  te rvszerű 
fa lu  és  városásatások  egyaránt  szükségesek.  7  Általános  érvényű  kutatási  téma  a  középkori  k e r e s k e
d e l em  (főleg  a  távolsági  kereskedelem)  meg i smerése.  A  leletanyag  fe l térképezése  egyes  korszakok 
kereskedelmi  központjait  és  ezek  hatósugarát  (piackörzetét)  vi lágít ja  m e g .8  Ez  a  feladat  ismét  fa lu  és 
városásatások  sorozatát  igényli. 

III .  A  városkutatás  speciá l is  mivoltát  a  megoldandó  problémák  és  az  alkalmazott  kutatási  módszerek 
oldaláról  ismerhet jük  meg.  A  városásatások  sa já tos  feladatai  (az  előzőkben  ér intett  témákat  k ikapcsol
va)  az  alábbi  kérdések  köré  csoportosi thatóak: 

A  város,  i l letve  egyes  vá ros részek  t e l e p ü l é s é n ek  k e z d e t e.  Ennek  módszereként  az  egyszerű 
szondázó  ásatás,  le letmentő  megfigyelések  sorozata  nyújthat  támpontokat.  9  Nagyobb,  összetett  város 
esetében  az  egyes  vá ros részek,  külvárosok  egyházi  központjainak  (plébániatemplomok,  kolostorok, 
székesegyházak)  alapítása  is  jó  meghatározást  ad.  A  kutatás  ilyen  esetben  a  hagyományos  t e m p l o m
és  k o l o s t o r  á s a t ás  speciá l is  problémat ikájába  torkol l ik .  Fontos  azonban,  hogy  ezek  az  ásatások 
feleletet  adjanak  a r ra  is,  vol te  valamilyen  települési  előzménye  az  egyházi  létesí tménynek  (pl.  piachely), 
vagy  csak  maga  az  egyházi  gócpont  (pl.  kolostor)  köré  kr istá lyosodott  ki  később  a  v á r o s r é s z.  Hasonló 
ehhez  a  fö ldesúr i,  vagy  k i rá ly i ,  püspöki  v á r o si  v ár  v izsgálata. 

K ü l v á r o s ok  esetében  f igyelemmel  kell  lenni  a r ra  is,  hogy  ezek  a  városi  lakosság  növekedésének 
eredményeként  jö t teke  lé t re,  vagy  egy  korábban  meglevő  település  (falu,  vára l ja,  kereskedőtelep) 
későbbi  hozzákapcsolásával  te r jesz te t te  ki  te rü le tét  a  város.  A  külváros  gyakran  bizonyos  foglalkozá
si  ágak,  kézműves  műhelyek  települési  egysége,  melyeket  tevékenységük  kötött  a  város  egyik  r é s z é
be,  vagy  szé lé re  szor í to tt  k i .  E  kérdések  vizsgálatához  utcanevek,  adójegyzékek,  tehát  levé l tári  t ö r té
neti  adatok  is  nyújtanak  támpontot;  t e rvsze rű  ásatások  esetében  a  leletek,  műhely maradványok  tanúsá
ga  ezekhez  uj  fo r rásokkal  is  já rul  és  fontos  kronológiai  adatokkal  tovább  bőv í the t i .11 

A  várossáalaku lás  korszakát,  majd  f e j  l őd  és  ét  j e l z ő  v á l t o z á s ok  v izsgálata.  Egyes  folyamatok 
megf igyelésével  ( tereprendezés,  s z i n t e m e l é s ,1 2  uj  templomok  a lapí tása,  a  régiek  bővítése;  te lek ren
dezés,  teleknagyság  változás  és  beépí tési  határok  vál tozása*3)  következtethetünk  a  fe j lődés  fontos  k o r
szaka i ra,  a  város  életét  megváltoztató  in tézkedésekre.  (Eldöntésükhöz  a  te rvszerű,  nagyobb  felületeket 
fe l táró  ásatás  nélkülözhetetlen,  mert  ezek  nem  lehetnek  lokális  je lenségek.) 

A  városi  p o l g á ri  é p í t é s z et  v izsgálata.  A  lakóházak  kialakulásának,  fe j lődéstörténetének  meg is
m e r é se  az  épí tészet tör téneti  vizsgálatok  mel lett  a  régészeti  kutatást  sem  nélkülözheti.  Különösen  a  f e j 
lődés  korai  szakasza,  házformák  és  telekbeépités  változatos  megoldásainak  meg ismerése  követeli  meg 
legalább  kisebb  felületek  te rvszerű  ása tásá t.  4  A  nagymértékű  bolygatás,  pusztulás  miatt  csak  ása tá
sok  sorozata  eredményezhet  ér tékelhető  megf igyeléseket.  Még  álló  épület  esetében  ásatás  és  fa lkuta
t á s1 5  összekapcsolandó  feladat,  mert  eredményeik  kölcsönös  k iegészí tése  nélkülözhetet len. 



A  városi  f e u d á l is  é p í t é s z et  v izsgálata.  A  polgárság  mel lett  általában  minden  városban  megta lá l
ható  kisebb  számban  a  nemesség  és  a  papság  lakóhelye  is.  Ez  tulajdonosának  e l térő  gazdasági ,  t á r s a
da lm i  és  kul turál is  é le t formája  következtében  rendszer int  formájában  és  beosztásában  is  elkülönül  a 
polgárházaktól,  különösen  akkor,  ha  már  kezdettől  fogva  ilyen  más  jogál lású  személy  tulajdona  volt. 
Az  építészettör téneti  vizsgálat  mel lett  e lsősorban  az  ásatás  derí theti  fel  az  ilyen  városi  telek  beépí té
sének  fej lődését  és  az  átlagos  polgári  telekbeépitéstől  e l té rő  je l legét.    Te rmésze tesen  a  kétfaj ta  ép í
tészet  nem  minden  esetben  különül  el  é lesen.  Ennek  oka,  hogy  sok  esetben  a  feudális  főúr,  vagy  a  v i 
déki  kolostor  már  álló  városi  házat  vásárol  meg  (vagy  örököl)  városi  szál láshely  cé l já ra;  ha  az  nagyobb 
értékű,  nem  alakit tat ja  át  te l jesen.    A  régészeti  kutatás  szempont jából  fontos  tudnunk,  hogy  általában 
az  ilyen  feudális  lakóépületek,  hacsak  lehet,  már  elhelyezkedésükkel  is  (pl.  templomok  közelében,  pa t
r íc ius  polgárok  lakónegyedében,  vagy  városfal  mellett)  k i fejezik  lakóik  e l té rő  tá rsada lmi  he lyzetét. 
Elkülönítésük,  meghatározásuk  a  régészeti  leletanyag  helyes  ér téke lése  miatt  is  fontos,  el lenkező  e s e t
ben  ugyanis  akarat lanul  is  helytelen  képet  kapunk  az  egykori  é le t rő l. 

Jelentős  eredményeket  hozhat  a  régészet  a  v á r o si  k o m m u n á l is  létesí tmények  fe lder í tésében  (ut
caburkolat,  csatorna,  vízvezeték,  közkút,  p iactér,  árucsarnok).  Ezek  fe j le t tsége,  készítésük  kora  a 
városi  életmód  meghonosodásának,  gazdagságának  is  fokmérő je. 

A  város  v é d e l mi  é p í t é s z e t é n ek  (városfalak,  kapuk,  városárok)  v izsgálata.  A  városi  védelem 
szervezetében  a  legnagyobb  arányú  munkát  és  anyagi  megterhelést  mindig  a  városfa lak  kiépítése  je len
te t te.  A  kutatás  módszerei  között  a  levé l tári  (számadások,  oklevelek,  régi  városi  fe lmérések)  tör téneti 
és  építészettör téneti  feldolgozás  mel lett  a  régészeti  kutatás  e lmaradha ta t l an .1 7  A  nyert  adatok  többféle 
irányban  is  nélkülözhetetlenek:  egyrészt  a  város  területének  lehatáro lásához,  belváros  és  külvárosok  v i 
szonyához,  a  v á r o s a l a p r a j z1 8  v izsgálatához  (városkapuk,  fő utak)  adnak  támpontokat,  más részt  a 
védelmi  építkezések  időpontja  betekintést  nyújt  a  város  életének  döntő  korszaka i ra  (a  kialakult  város  b e l
területének  e lső  lehatáro lása,  később  a  városfalak  modernizá lása  a  haditechnika  fe j lődésével,  a  be l te
rü let  k i te r jesz tése  a  külvárosok  szervesebb  bekapcso lásáva l.  További  kérdésként  kapcsolódik  ide  a  v á
rosi  fegyverzet  kérdése,  mely  sok  esetben  uj  kézmüvesiparágak  k i fe j lődésével  j ár  (i j jgyártők  s tb.  után 
a  városi  tűzmesterek,  puskamüvesek,  egyes  városokban  ágyuöntőmühely). 

A  fe lsorolt  kérdések  csak  a  leggyakoribb  feladatok.  Egyegy  konkrét  város  esetében  számos  más  ( r é s z
ben  helytörténeti)  kérdés  régészeti  vizsgálata  merü lhet  még  fe l.  A  legfontosabb  konkrét  kérdések  s z á m
bavétele  (s  a  magyarországi  várostör ténet  eddigi  eredményei  után  adódó  további  kutatási  feladatok  lebon
tása),  a  megválaszolásukhoz  vezető  módszerek  k iválasztása  a  magyar  történettudomány  és  régészet  kö
zös  feladata  l e h e t .1 9 

J e g y z e t ek 

1Hazai  viszonylatban  úttörő  kezdeményezést  jelentettek  Garády  Sándor  ásatásai  a  főváros  t e
rületén  a  narmincas  években.  BpR  1315  (19431950) 

2 
Az  ásatásokkal  az  egyházi  és  világi  központokat  (székesegyházak,  fe jedelmi  paloták  és  vá
rak),  valamint  a  városok  korai  topográf iá ját,  k i te r jedését  (erődítések)  igyekeztek  e l s ő s o r
ban  t isz tázni.  Nagyarányú  felületi  fe l tárásokkal  vizsgálták  a  lakónegyedek  beosztását,  j e l l e
gét,  kronológiáját. 

3 
A  kutatás  itt  módszertani lag  nagyon  helyesen  összekapcsol ta  ezzel  a  város  mel le tt  álló  vár 
fe l tá rásá t. 

4 
Sezimovo  Usti  külvárosának  rendszeres  ásatása;  1965től  Pozsony  belvárosának  ása tása.  
Ezeket  megelőzően,  még  a  háború  után  folyt  a  kutatás  a  prágai  várhegyen,  ez  azonban  e l
sősorban  a  királyi  rezidencia  (palota,  templom)  meg ismerését  tűzte  ki  cél jául  és  a  v á r o s
ban  rendszeres  kutatás  nem  indult. 

5 
A  háború  után  az  új jáépítés  anyagi  nehézségei  az  építkezéseknek  lassúbb  tempót,  s  igy  a 
megelőző  régészeti  ásatásnak  több  időt  adtak.  Bár  a  régészeti  kapaci tás  a  mainál  kisebb 
volt,  a  felhasználható  erőket  egyegy  cé l ra  jobban  koncentrá l ták.  Ma  már  az  építkezési 
terminusok  sem  biztosithatnak  ása tásra  elegendő  időt,  s  ráadásul  egyre  fogy  a  városmagok
ban  a  még  megkutatható  felület. 
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g 
M a j o r  J .,  A  magyar  városok  és  városhálózat  kialakulásának  kezdetei.  Te lepüléstudomá
nyi  Közi.  18  (1966)  4869. 

7 
Kézműves  műhelyek  régészeti  meghatározása,  termékeik  azonosítása  lehet  csak  a  követ
kező  lépés  a  középkori  kézművesség  rész le tesebb  fej lődési  képének  meg ismeréséhez. 

Q 
A  távolsági  kereskede lem  megvi lágí tására  jól  felhasználhatóak  a  különböző  luxuscikkek 
(üveg,  kerámia,  drágább  fegyverek)  valamint  a  külföldi  é rmek.  Még  nem  maradandó  á r u
féleségek  esetében  is  kaphatunk  e r re  adatokat,  mint  pl.  az  ólom  áruplombák  esetében,  m e
lyeket  a  szovjet  és  a  romániai  régészet  már  fe lhasznált  ennek  b izonyí tására. 
B . A .  R y b a k o v,  SzA  6  (1940). 
így  pl.  ólom  áruplombákat  talál tak  Rjazan  városának  kikötőjében.  A . L .  M o n g a j t, 
Stara ja  Rjazan.  (Moszkva  1955).  32,  160. 

9  „ 
E lsosorban  az  NDKban  hasznosították  ezt  a  kutatási  módszer t.  A  leletanyag  gondos  fe l 
gyüj tésével  számos  esetben  s ikerü lt  nemcsak  a  te lepülés  kezdeti  idejének,  de  topográf iai 
elhelyezkedésének  meghatározása  is  (pl.  a  kerámia le le tek  korszakonkénti  fe l térképezése). 
A  módszer  s ikeres  a lkalmazásának  előfel tétele,  hogy  nagyszámú  megfigyelési  pont  pozitív 
vagy  negativ  adataival  rendelkezzünk.  Előnye,  hogy  nemcsak  ásatási  adatokat,  de  épí tkezé
sek,  csatornázások  s tb.  során  begyűjtött  leletanyagot  is  k iér tékelhetünk. 

^Az  egyes  templomok  vizsgálata  önálló  kutatási  feladat,  sa ját  p rob lémakör re l.  Egyes  e r e d
ményeivel  ez  ismét  a  városkutatáshoz  kapcsolódik.  Sajnos  a  városkutatás  nagyon  sok  e s e t
ben  csak  a  templomokra  korlátozódik  (kiemelkedő  építészeti  értékük,  a  műemléki  he l y reá l
l í tásból  adódó  kutatási  szükségszerűség  miatt). 

*"P1.  fémolvasztó  műhelyek,  kovácsok,  fazekasok,  t ímárok.    Rjazanban  a  város  terü letén 
belül  két  kézműves  központ  volt.  Az  északi  földvárban  a  XIIXIII .  században  kovácsok,  ö t
vösök,  fémművesek,  csontfaragók,  borostyánfeldolgozók,  fazekasok  laktak,  elkülönülve  a 
más  lakosságtól.  A . L . M o n g a j t ,  Stara ja  R jazan.  (Moszkva  1955)  29,  31. 
A  lengyelországi  ásatások  szer int  p l.  a  korai  Gdanskban  különböző  foglalkozású  lakósok 
élnek  azonos  városnegyedben  a  XXI .  században;  később  ezek  elkülönülnek  egymástó l. 
W . H e n s e l,  Anfänge  der  Städte  bei  den  O s t  u nd  Wests lawen.  Bautzen  1967.  92. 
A  romániai  kutatás  Suceavában  nagyszámú  kerámiaégető  kemencét  és  kovácsmühelyt  tá rt 
fel  a  város  szélén  a  XIV .  századból.  Korábban,  a  várost  megelőző  IXXIII .  századi  t e l e
pülés  terü letén  a  kézműveseknek  nem  volt  külön  lakóhelye.  M .  D .  M a  te  i ,  Zur  Ausdehnung 
der  Stadt  Suceava.  Dacia  5  (1961)  522525.  U .ő .:  Contr ibut ii  arheologice  la  is tor ia  orasului 
Suceava.  1963.  174. 

2 

Nagyobbarányu  tereprendez ésp lan i roz ás  előzhette  meg  pl.  Budán  a  polgárváros  kiépítése 
során  az  ujabb  nagyarányú  épí tkezést  a  XIV .  század  derekán.  Eredményeként  a  XIII .  s z á z a
di  házak  nagyrészét  lebontották,  csak  a  nagyértékü  emele tes  épületeket,  házrészeket  hagy
ták  meg,  vagy  használ ták  fe l.  A  szint  65100  c m  el  emelkedet t.  L ó c sy  E .,  BpR  22  (sajtó 
alatt),  valamint  előadása  az  ü lésszakon.  Székesfehérvárott  a  k i rá lyi  bazi l ikától  D  re  kőpor
ból  és  kis  kövekből  készült  p lan i rozási  ré teget  és  szintet  f igyeltek  meg,  mely  a  helyenként 
egyenetlen  korábbi  járósz in tet  egyenlíti  ki ;  evvel  fedték  le  a  temetőt  is,  ekkor  épült  az  I . s z. 
koker i tés fa l.  Korát  ásatója  1000  körüli  időre  tesz i.  K r a l o v á n s z ky  A . ,  Alba  Regia  8 9 
(1968)  255261. 

3 
A  korábbi  telekhatárok  megvál toztatása  a  XII .  század  elején  kimutatható  Gdanskban. 
H e ns  e l ,  i . m.  91. 
Beépítési  határok,  te lekhatárok  megváltoztak  a  XIII .  század  elején  Hannoverben.  H.  P l a t h, 
Die  Anfänge  der  Stadt  Hannover.  Hannoversche  Geschichtsblat ter  Bd.  15,  184194. 
Geschichtsb lat ter  Bd.  15,  184194. 
L .  még  a  következő  jegyzetet. 

4  „  „ 
Dél Európát  kivéve  majdnem  minden  európai  városban  megelőzi  a  koépi tészetet  a  faép i té
sze t.  Ennek  fo rmá já t,  módját  (fonott  falu,  pat icsos,  gerendavázas)  csak  ásatás  ut ján  i s
merhet jük  meg.  Magyarországon  kimutattak  i lyet  már  Miskolcon  és  Sopronban  (Komáromy 
J.  1955;  Tóth  s.  1968).  Miskolc  esetében  ezek  az  e lső  házak  a  mezővárost  megelőző  falu 
nyomai,  fölöttük  később  p iactér  lé tesül t.  K o m á r o my  J .,  Adatok  Miskolc  korai  te lepü
lés tör ténetéhez.  Miskolc  1960. 



1 5 
A  falkutatás  a  ma  is  álló,  sokszor  átépitett  épületeknél  nélkülözhetetlen,  ugy  az  a lapra jz, 
mint  a  periódusok  vizsgálatához.  Módszerét  e lsősorban  hazánkban  ( G e r e v i ch  L . , B pR 
15  (1950)  123238.)  és  Lengyelországban  alkalmazzák  szé les  körben  a  háborús  puszt i tás 
után  kinálkozó  lehetőség  k ihasználásával.  Ujabban  Csehszlovákiában  is  te r jed.  Másutt  in
kább  csak  egyházi  épületek  res taurá lása  során  a lka lmazzák. 

16 
A  régészeti  kutatások  szer int  nedvesebb  k l imáju  országok  városaiban  gyakoriak  voltak  a 
fapallókkal  borí tott  utcák,  különösen  a  XXIII .  században.    Lengyelországban  több  város 
főutcája  a  XI .  században  fakockákkal  bor í tot t.  H e n s e l,  i . m.  88. 
Budán  a  városalapi tás  után  a  XIII .  század  végén,  majd  a  XIV .  században  kaviccsal  b o r í
tott  utcák  voltak.  B e r t a l an  V .  n é    H . G y ü r ky  K . ,  BpR  21  (1964)  345.    A  Víz i 
városból  a  hegyen  fekvő  városba  felvezető  egyik  útnak  nagyobb  kavicsokból  és  kisebb  kö
vekből  rakott  burkolata  volt  a  XV .  században,  szegélyén  kősor ra l.  G ar  á dy  S .,  BpR  13 
(1943)  418421.    Az  ilyen  adatok  jelentékenyen  bővítik  tudásunkat,  h iszen  magya ro r szá
gi  viszonylatban  középkori  városaink  utcáinak  kövezéséről  csak  a  XV .  századtól  vannak 
í rásos  adataink. 
Hannoverben  a  p iactér  XIII .  századi  kövezetét  és  XII .  századi  kút ja it  tár ták  fe l.  P l a t h, 
i . m .  197. 
Novgorodban  XI .  századi  vízelvezető  csatornákat  tár tak  fel,  fa  csövekből.  U. it t  a  városi 
utburkolat  is  előkerült,  ennek  karban ta r tásáról  az  1230as  években  már  rendelet  in téz
kedik.  W o r o n i n,  N .  N .    K a r g e r,  M . K .    T i c h a n p w , M . A .,  Die  mater ie l le 
Kultur  der  alten  Rus '.  (Berlin  1959)  191193. 

17 
Hazai  viszonylatban  a  városi  védelmi  építészet  emlácanyaga  csak  k i s  hányadában  maradt 
meg.  De  még  az  olyan  kivételes  esetekben  is,  mint  Sopron  (viszonylag  jelentős  vá ros fa l
szakaszok,  gazdag  levél tári  anyag,  nagyszámú  városkép),  régészeti  kutatás  nélkül  a  vá
rosfa lak  eredeti  fo rmáját  és  fő  építési  per iódusait  nem  lehetett  meghatározni. 

18 
A  városa lapra jz  a  történeti  vizsgálatnak  is  egyik  legfontosabb  f o r rása.  Az  ásatásoknak  azon
ban  nemcsak  azokban  az  esetekben  van  döntő  szerepük,  amikor  (mint  ez  hazai  városaink 
esetében  gyakori)  a  városa lapra jz  h i te les  ábrázolása  nem  maradt  meg.  Az  ilyen  régi  v á r o s
alaprajzok  ugyanis  a  legjobb  esetben  is  legfel jebb  a  későközépkori  állapotot  rögzít ik,  s  eb
ből  a  korábbi  he lyzet re  visszakövetkeztetni  nagyon  nehéz.  Az  uj  lengyel  és  keletnémet  á s a
tások  több  esetben  m ár  bebizonyították,  hogy  az  a lapra jzi  vizsgálatból  korábban  levont  kö
vetkeztetések  tévesek:  régi  városmagoknak  tar to tt  terü letek  csak  a  XIV .  században  épültek 
ki .  H.  J . V o g t,  Zur  Stadtkernforschung  in  Sachsen.  Siedlung,  Burg  und  Stadt.  (Berlin 
1969)  254.  Red.K.H.Ot to    J . H e r r m a n n. 

19  „ 
A  legfontosabb  módszer tani  tanulmányok:  A m m a n n,  H.,  Die  Möglichkeiten  des  Spatens  in 
der  mi t te la l ter l ichen  Stadteforschung  der  Schweiz.  Z tschr . f .Schwe izer  Geschichte.  Bd.  23 
(1943);  H e n s e l , W .,  KHKMBd. 7  (1959)  721  ;  F . E n g e l,  Stadtgeschichtsforschung  mit 
archäologischen  Methoden.  Blat ter  f .  deutsche  Landesgesch.  Bd. 88  (1951)  206   ; 
M a t e  i ,  M. D .,  Dacia  8  (1967)  279296. 
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I m r e  H o l l 

DIE  STADTFORSCHUNG  IN  DER  ARCHÄOLOGIE 
DES  MITTELALTER S 

(Vortrag) 

I .  In  der  Einführung  sk izz iert  der  Vort ragende  die heutige  Lage  der  Stadtforschung  innerhalb  der  A r 
chäologie  des  Mi t te la l te rs.  Neben  ä l te ren  Zielsetzungen  ist  dies  übera ll  der  verhä l tn ismäss ig  neueste 
Zweig.  Die  Intensität  der  Forschung  ist  in  jedem  Lande  anders  und  auch  von  abweichender  Richtung. 
Unter  den  zu  beantwortenden  Fragen  werden  nur  best immte,  bei  der  heimat l ichen  Forschung  i m  V o r d e r
grund  stehende,  umgrenzte  Fragengruppen  untersucht. 

In  der  ungar ischen  Stadtforschung  haben  die  Ausgrabungen  des  mi t te la l ter l ichen  Buda  die  meisten 
Ergebn isse  gebracht.  Hier  begann  die  Forschung  unmit te lbar  nach  dem  zweiten  Wel tkr ieg  und  wird 
noch  heute  in  bet rächt l ichem  Masse  fo r tgese tz t.  Auch  in  anderen  Städten  (Sopron,  Visegrád,  Székes
fehérvár,  Győr,  Sárospatak)  wurden  die  Ausgrabungen  begonnen. 

n .  Die  archäologische  Untersuchung  der  mi t te la l ter l ichen  Stadt  ist  eine  ausserordent l i ch  komplexe 
Aufgabe,  dazu  ist  eine  vielsei t ige  Forschung  ih rer  Entwicklung  und  ihres  Lebens  notwendig.  Wi r  können 
zwei  g rosse  Fragenkomplexe  unterscheiden,  die  nur  mit  archäologischen  Methoden  gelöst  werden 
können:  die  eine  ist  a l lgemeiner  und  auch  zum  Kennenlernen  des  mi t te la l ter l ichen  Dor fes  g le icherweise 
notwendig.  (Es  wäre  daher  bei  d iesen  fa lsch,  die  Untersuchung  von  Stadt  und  Dorf  unabhängig  voneinan
der  zu  bet rachten.)  Solche  sind:  das  Wir tschaf ts leben,  die  Werkstät ten  der  Handwerker,  und  der 
Handel. 

HI .  Speziel le  F ragen  der  Stadtforschung  sind:  der  Beginn  der  Ansiedlung  der  Stadt  bzw.  einiger  Stadt
tei le;  die  Ki rchen  und  Klöster;  die  Burg  in  der  Stadt,  das  Al ter  und  der  Charak ter  der  Aussenstädte; 
Veränderung,  die  auf  die  Entwicklung  der  Stadt  h inweisen.  Die  bürger l iche  Bauweise  der  Stadt,  die 
Feudalbauten.  Die  kommunalen  Anlagen  der  Stadt,  die  Verteidigungsbauten  (Stadtmauern).  Im  Zuge 
der  Zusammenfassung  sämt l i cher  Daten  kann  an  die  Untersuchung  des  Stadtgrundr isses  herangegangen 
werden. 

Die  Diskussionsbei t räge  nach  den  d rei  Vor t rägen,  die  die  geschicht l ichen  und  archäologischen  Ges ich ts
punkte  der  stadtgeschicht l ichen  Forschungen  und  die  se i tens  der  Stadtgeschichte  an  die  Archäologie 
gestel l ten  Forderungen  zusammenfass ten,  gewahrten  durch  die  auf  ein  bes t immtes  Gebiet  bezogenen 
archäologischen  Ergebn isse  e inerse i ts  einen  Einbl ick  in  die  Methodologie  der  stadtgeschicht l ichen 
Forschimg,  andre rse i ts  erwei ter ten  s ie  die  schon  vorher  besprochenen  methodischen  Fragen  mit  neuen 
Gesichtspunkten. 

Die  Forschungsarbe i ten  bei  den  wahrend  des  Kr ieges  s ta rk  beschädigten  Häusern  des  bürger l ichen 
Vier te ls  in  der  Burg  von  Buda  begannen  sofort  nach  der  Befre iung  des  Landes.  Al s  Ergebnis  d ieser 
Forschungen  zeichnete  sich  der  Zustand  des  Burgv ier te ls  des  XIV .  XV .  Jahrhunder ts  in  bedeutendem 
Ausmasse  ab,  a lso  jenes  Stadtbild,  das  durch  die  Neubauten  nach  der  Zers tö rung  z. Zt.  der  Türken
he r rscha ft  in  se inem  äusse ren  Bil d  zwar  verändert  wurde,  jedoch  t ro tz  der  Umbauten  i m  Barock    und 
Zopfst il  die  spät m i t te la l te r l i che  Stadtst ruktur  im  Grunde  genommen  unberührt  bl ieb.  Bei  den  F o r

124 



schungen  fanden  die  Archäologen  dennoch  viele  solche  Über res te,  die  nicht  zu  den  Gebäuden  des 
XIV .  XV .  Jahrhunder ts  gehören  konnten  und  überhaupt  nicht  dem  Stadtbild  d ieser  Zeit  s ich  anpassten. 

E  r z s é b et  L ó c sy  zog  aufgrund  der  Einsammlung  der  Reste  von  Bauten  und  Gehsteigniveaus  sowie 
durch  ihre  systemat ische  Gliederung  weitgehende  Folgerungen  bet re f fs  des  Bi ldes  und  der  Bebauung 
der  Stadt  im  XIII .  Jahrhundert  und  Anfang  des  XIV .  Jahrhunder ts.  Diese,  in  ihren  Methoden  be isp ie l
weisende  Wertung  beleuchtet  viele  archi tektonische  Erscheinungen.  Sie  ste l lt  fest,  dass  dem  Entstehen 
der  auch  heute  bestehenden  gotischen  Stadt  eine  grosszügige  Stadtplanung  vorangegangen  is t.  Die  Umge
staltung  der  f rüheren  Siedlung  dür f te  aufgrund  der  Funde  Mitt e  des  XIV .  Jahrhunder ts  erfolgt  se in. 
Während  der  Umgestaltung  wurden  die  Gehsteigniveaus  erhöht,  mit  denen  die  f rüheren,  sich  dem 
originalen  felsigen  Bergrücken  anpassenden  unebenen  S t rassen  ausgegl ichen  und  die  auch  heute  noch 
vorhandenen,  grosszügig  angelegten  mehrstöckigen  Pala is  e r r i ch tet  wurden,  in  vielen  Fäl len  durch 
Eingl iederung  bzw.  Umgestaltung  der  Bauten  aus  der  vorher igen  Epoche. 

Die  Vortragende  bringt    indem sie  den  h is tor ischen  Hintergrund  der  Umgestaltung  prüft    zum  Ausdruck, 
dass  diese  grosszügige  Stadtplanung  nicht  durch  ästhet ische  Gesichtspunkte  geleitet  war,  sondern  durch 
die  h is tor ische  Tatsache,  dass  König  Ludwig  I .  in  den  Jahren  um  1340  Buda  zu  se inem  Königssitz 
wählte.  So  kam  es  zu  e iner  bedeutenden  Wendung  im  Leben  der  Stadt.  Die  daraus  folgenden  w i r t scha f t
l ichen  und  gesel lschaft l ichen  Veränderungen,  die  plötzl iche  Zunahme  der  Bevölkerung  konnte  die  B e
bauung  der  ganzen  zur  Verfügung  stehenden  Fläche,  uzw.  in  fo rmschöner  Weise  notwendig  gemacht 
haben. 

Während    wie  aus  dem  vorher igen  auch  hervorgeht    die  Forschungen  auf  dem  Gelände  von  Buda,  der 
spätmi t te la l ter l ichen  Hauptstadt  Ungarns,  gleich  nach  dem  zweiten  Weltkr ieg  begonnen  wurden  und 
lange  Zeit  hindurch  mit  g rosser  Intensität  vor  s ich  gingen,  hat  in  Esz te rgom,  in  der  f rüheren  Haupt
stadt  zur  Zeit  der  Árpádén  nach  kürzeren  und  längeren  Pausen  e r st  jetzt  die  sys temat ische  s tad tge
schicht l iche  Forschungsarbe it  ihren  Anfang  genommen. 

Über  den  Stand  und  die  Methoden  d ieser  Forschungen  sprach  I s t v án  H o r v á t h.  Die  gegenwärt igen 
Forschungen  bre i ten  sich  auf  die  in  der  Umgebung  der  königl ichen  (später  erzbischöf l ichen)  Burg  s ich 
herausgebi ldete  k ö n i g l i c he  S t a dt  aus,  sowie  auf  die  aus  der  unter  der  Burg  l iegenden  Siedlung 
der  Dienst leistenden  des  Erzb ischofs  sich  entwickelte  E rzb ischo f  oder  W a s s e r s t a d t,  f e rner  auf 
die  S t a d t t e i le  und  gleichfal ls  auf  die  k l e i n e r en  S i e d l u n g e n,  die  die  mit  Mauern  umgebenen 
Stadtkerne  umfassen. 

Die  Gehsteigniveaus  aus  der  Zeit  der  Árpádén  l iegen  150450  cm  t ie fer,  a ls  die  heutigen,  somit  kamen 
wichtige  mi t te la l ter l iche  Funde  auf  das  heutige  Kel lern iveau.  Die  heute  als  Kel ler  gebrauchten,  e in
st igen  erdgeschössigen  Räume  haben  bei  ih rer  Untersuchung,  Bemessung  und  Übertragung  auf  Karten 
wichtige  Informationen  von  den  mi t te la l ter l ichen  Zuständen  aufgedeckt.  Sie  f i x ie ren  auch  die  während 
der  Erdarbe i ten  in  der  Stadt  zum  Vorschein  kommenden  mit te la l ter l ichen  Erscheinungen.  Die  Topo
graphie  der  Stadtkerne  entfal tet  s ich  aufgrund  des  Vergleiches  der  Daten  der  neueren  Forschungen 
und  f rüheren  Beobachtungen  der  durch  Ausgrabungen  festgehaltenen  archäologischen  Ergebnisse,  der 
schr i f t l ichen  Dokumente,  der  handgezeichneten  Stadtkarten  und  Stiche  des  XIV .  XVÜI .  Jahrhunder ts 
immer  deut l icher.  Die  an  den  heutigen  Stadtgrenzen  verfal lenen,  stadtnahen  Siedlungen  werden  durch 
Geländebegehungen  aufgedeckt,  durch  Kontrol lausgrabungen  festgelegt  und  mit  dem  Urkundenmater ial 
vergl ichen.  So  gestaltet  sich  al lmähl ich  aufgrund  sys temat ischer  Sammlung  und  Bearbei tung  das  Bil d 
eines  der  wichtigsten  Stadtzentren  des  f rühen  ungar ischen  Staates. 

F e r e nc  D á v id  legt  in  se inem  Bei t rag  die  Tatsache  aus,  dass  die  Stadtforschung,  die  Untersuchung 
der  städt ischen  Bauten  solche  speziel len  Fragen  aufwir f t,  mit  denen  sich  b isher  weder  die  Archäologie, 
noch  die  Kunstgeschichte  beschäft igt  haben.  Auf  dem  Gebiet  der  technischen  Untersuchungen  ist  die 
Forschung  der  Zimmermannund  Maurerkonstrukt ionen,  in  Hinsicht  der  Baugeschichte  der  zwischen 
dem  Mit telal ter  und  der  Neuzeit  stehenden,  meist  unbekannten  einfacheren  städt ischen  Gebäude  und 
deren  Dokumentation  eine  b isher  vernachlässigte,  jedoch  von  technischem  und  h is tor ischem  Ges ichts
punkte  aus  wichtige  Aufgabe  d ieses  Arbei tsgebietes. 
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Was  die  Fragen  der  mi t te la l ter l ichen  Stadtbaukunst  anbelangt,  müssen  die  Forschungen  neben  den 
b isher  schon  bedeutende  Ergebn isse  aufweisenden  Ausgrabungen  in  Buda  und  Sopron  auch  auf  andere 
Städte  erwei tert  werden,  die  ähnliche  Ergebn isse  in  Aussicht  s te l len.  Auch  jene  Forschungen  müssen 
beschleunigt  werden,  die  mit  den  Eigenheiten  der  Häuser  im  Zusammenhang  stehen.  So  müssen  die 
Fragen  der  Grundstückbenutzung,  der  Bebauungsformen,  des  funktionellen  Aufbaus,  usw.  eingehend 
beachtet  werden. 

Man  müsste  klarstel len,  inwiefern  die  Entwicklung  der  einzelnen  Häusertypen  durch  die  künst ler ischen 
Zusammenhänge  best immt  werden,  inwiefern  die  im  engeren  Sinne  genommenen  ört l ichen,  land
schaft l ichen,  wi r tschaf t l ichen,  soziologischen  Begebenheiten  ausschlaggebend  sind.  Die  Frage  der 
Bauorganisat ion  der  Werkstät ten  für  den  Bau  s tädt ischer  Wohnhäuser  muss  auch  ausgearbei tet  werden. 
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