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I. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

 

Doktori disszertációmban a középkori Székesfehérvár topográfiáját, gazdasági fejlődését és 

anyagi kultúráját igyekszem rekonstruálni a történeti és a régészeti adatokra támaszkodva.  

2007-től fordult a figyelmem a város története felé, miután az első szakmai gyakorlatomat 

Biczó Piroska régész mellett végeztem el a Szűz Mária-prépostság temploma déli oldalán 

folytatott feltáráson. A szakdolgozatomat is az innen előkerült kerámialeletekről írtam, 

melynek során megpróbáltam rávilágítani a fazekasság fejlődésére, regionális különbségeire 

és a kereskedelmére. Az előkerült töredékek többségét a házikerámia tette ki, így joggal 

következtethettem helyi műhelyek működésére. 2014-től számos alkalommal lehetőségem 

nyílt belvárosi ásatásokat irányítani, melyek révén újabb információk kerültek napvilágra a 

jelentős történelmi múlttal rendelkező civitas szerkezetével és fejlődésével kapcsolatban, 

valamint Kralovánszky Alán és Siklósi Gyula által vezetett kutatások során kapott 

eredmények új megvilágításba vagy éppen pontosításra kerültek.  

Az értekezéssel egy átfogó képet kívánok adni Székesfehérvár kialakulásáról, folyamatos 

bővüléséről, továbbá az ország politikai és gazdasági életében betöltött szerepéről. A város 

történetében bekövetkező változások hatással voltak az anyagi kultúrájára is, ez egyaránt 

megmutatkozott a mindennapok világát tükröző régészeti leletanyagban és az igényesebb, 

különböző stíluskorszakok jegyeit magukon viselő, művészi tevékenységhez, ezen belül az 

építő–kőfaragó művészethez tartozó emlékeken. Hasonló összegző munkát mindössze néhány 

jelentősebb település esetében (Buda, Esztergom, Óbuda, Sopron, Visegrád) végeztek el, 

melyekről folyamatosan újabb kutatási eredmények látnak napvilágot. Munkám során a 

Várostörténeti Atlaszok felépítését vettem alapul.  

Az értekezés elkészítése interdiszciplináris megközelítést igényelt. A rendelkezésemre 

álló történeti források mellett geográfiai, régészeti és néprajzi adatokat használtam fel. A 

vizsgálat időintervalluma a kora Árpád-kortól a 16. századig terjedt ki.  

Székesfehérvár földrajzi elhelyezkedése jelentős hatással volt a város történetének 

alakulására, mert a Dunántúl legfontosabb észak–déli (a Szentföldre vezető út) és kelet–

nyugati (a pesti révtől Itália felé) útvonalai szelték át. A magyar, a nyugati- és az észak-

európai kereskedők a településen keresztül juttatták el áruikat Bizáncba és érkeztek áruk 

onnan, valamint a só- és a marhakereskedelem egyik központja volt. Helyszínt biztosított az 
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országgyűléseknek,1 itt történtek a koronázási szertartások, időről időre a királyok és 

családtagjaik temetkezései. Oláh Miklós művében így emlékezik meg a városról: „Nagy 

borpiacáról és a Somogyból ideszállított marhák vásárairól, de más árucikkek miatt is 

nevezetes ez a város.”2 Fehérvár a Medium Regni részét képezte, mely vezető jelenlétet 

biztosított számára a különböző korszakokban az egyház, a közigazgatás és a gazdaság terén 

egészen a település 1543. évi török foglalásáig.  

A város mai arculata a 18. század közepén megindult barokk, rokokó, majd copf stílusú 

építkezések során alakult ki. A belváros megőrizte középkori utcaszerkezetét, és a városfalak 

két megmaradt kapuján keresztül kapcsolódott a külvárosokhoz. Zártsága a 19. század első 

harmadában szűnt meg, amikor a városmag addig megmaradt részleteit (a Palotai és a Budai 

kaput) is lebontották. 

Vállalkozásom nem bizonyult egyszerű feladatnak több gyakorlati okból. A mai város a 

középkorira épült rá, elbontva az itt álló építményeket a középkori rétegekkel együtt, köztük a 

műhelyeket is. A város középkori topográfiájának rekonstruálása éppen ezért nehézségekbe 

ütközött/ütközik. A forrásanyag jelentős része elpusztult. A történeti adatok a város 

levéltárával együtt tűzvészek, háborúk következtében szenvedtek el komoly pusztulást, 

elveszítve fontos információkat az itt működő kézművesekről, s kereskedelmi 

tevékenységükről. A feldolgozást nehezítette, hogy a feltárások során előkerült leletek 

többsége bolygatott rétegekből származott, nehezítve keltezésüket, objektumhoz történő 

kötésüket.  

Székesfehérvár várostörténeti fejlődésének ismertetése közvetetten a lakosság mindennapi 

életének, és az ezzel összefüggő társadalmi, demográfiai, gazdasági kérdéseinek jobb 

megismerését teszi lehetővé. A város topográfiájának kutatásával megfigyelhetőek a 

városfalak, az utcahálózat, a középületek és sok esetben a lakóház-típusok is, amelyek számos 

következtetésre kínálnak lehetőséget Székesfehérvár kézművességére és helyi kereskedelmére 

vonatkozóan. Kutatásaim során több esetben más városok (Buda, Óbuda, Esztergom, Vác, 

Visegrád) térszerkezetét használtam fel analógiaként. Általánosságban elmondható, hogy a 

középkori városok központi helyszíneit a kiemelt épületek (templom, városháza, vár) és a 

közelükben elterülő szélesebb útszakaszok, terek, piacterek jelentették. A települések anyagi 

helyzete rányomta bélyegét a főterek, főutcák képére. A változások hajtóerejét a 

kereskedelem jelentette. A gazdag korszakok modernizálódási, míg a szűkös időszakok 

 
1 Az országos jelentőségű gyűlések történetével legutóbb Zsoldos Attila foglalkozott. ZSOLDOS–THOROCZKAY–

KISS 2016, 117–129. 
2 OLÁH 2000, 22. 
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konzerválódási tendenciákat mutattak. Az egyre nagyobb szabású üzletekből meggazdagodott 

és a városvezetésben is szerepet játszó kereskedő polgárok mindig a legelőkelőbb és egyben 

legforgalmasabb helyen kerestek maguknak lakó-, illetve munkahelyet.3  

A város történetére vonatkozóan a 14. századtól szaporodnak meg az írott források, a 16. 

század végétől, de zömmel a 17. században a haditudósítások és hadmérnöki munkák révén a 

képi ábrázolások is gazdagítják a rendelkezésünkre álló forrásanyagot. A 18–19. századi 

térképek is tartalmaznak használható adatokat a középkori város megismeréséhez. 

Érdemes áttekinteni a rendelkezésünkre álló képi forrásokat (német és olasz mesterek 

metszetei, hadmérnöki felvételek) is megfelelő forráskritika alkalmazásával, mert esetlegesen 

kiegészítő információkat nyújthatnak a város alaprajzáról és a korabeli állapotáról, továbbá 

kontextusba állíthatók a feltárások során előkerült objektumokkal és leletekkel. A 

rendelkezésünkre álló térképeken és metszeteken látható településszerkezet és utcahálózat 

lényegében máig a késő középkorban, illetve a hódoltság korában kialakult viszonyokat őrzi. 

A középkori mesterségeket ábrázoló külföldi metszetek, kézikönyvek, emlékkönyvek, 

könyvillusztrációk (például a Mendel-féle Zwölfbrüderhausstiftungen, Rodericus Zamorensis: 

Der Spiegel des menschlichen Lebens) kiegészítést adnak a foglalkozások műveleteinek, 

eszközeinek és műhelyeinek megismeréséhez. 

A török hódoltság első éveiből származó adóösszeírások (1544, 1546) megőrizték a 

középkori utcák és néhány mester (foglalkozásokhoz kapcsolódó) nevét is. 

A feldolgozott leletanyag kiválasztásánál több szempontot vettem figyelembe. Igyekeztem 

olyan, kiemelt jelentőséggel bíró településrészekről származó anyagot választani, amelyek 

megfelelő ásatási dokumentációval rendelkeztek. Kül- (Sziget utca) és a belvárosból 

(Megyeház utca, Kossuth utca, Arany János utca, Jókai utca, Koronázó tér) származó 

leletegyüttest egyaránt vizsgáltam a kutatásom során. Ezeket kiegészítettem a 2015–2018 

között, az általam vezetett régészeti kutatások (püspöki palotakert, püspöki székesegyház és 

környezete) részeredményeivel. A tárgyi anyag vizsgálatánál fontos a regionális 

jellegzetességek megfigyelése, ugyanis az országosan elterjedt, egységes típusok mellett a 

termékek magukon viselik egy-egy kisebb körzet vagy helység mestereire jellemző jegyeket. 

Fontos kitérni a leletanyag kapcsán az import – belföldi és külföldi – kérdésére, ami nem csak 

azért érdekes, hogy szétválasztható legyen a helyi termelés anyaga, hanem azért is, mert így 

fel lehet térképezni a város kereskedelmi kapcsolatrendszerét is. A leletanyag ismertetésénél 

felhasználtam az eddig publikált városi (elsősorban Buda, Esztergom, Visegrád, Kőszeg) és 

 
3 BENDA 2011b, 81. 
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környékbeli anyagokat (Ozora, Perkáta) egyaránt. A feltárások során előkerült leletek 

segítségével tanulmányozható a helyi termelés, a behozatal, a város és vonzáskörzetének 

kapcsolata, a kereskedelem hatósugarának kiterjedése, valamint a háztartások eszköztára. Az 

importáruk (ötvösmunkák, kések, ollók, külföldi kerámiák) sok esetben „megadják” a 

származási, készítési helyüket a formai sajátosságuk, a mesterjegyük vagy az ellenőrző 

bélyegük révén. A tipológiák felhasználásával pedig lehetőség nyílik információt nyerni a 

forma módosulásáról, a típusokhoz köthető díszítések elkülönítéséről.  

A városok agrárjellegének csökkenésével párhuzamosan a lakosság egyre inkább a piacon 

szerezte be élelmiszereit. A kézművesek elsősorban a parasztság számára készítettek 

árucikkeket és csak a kivételes áruik kerülhettek más kereskedelmi körzetekbe. A mindennapi 

élet igényeire épülő mesterségeken kívül azon iparágak emelkedtek ki, amelyek a korabeli 

fényűzéssel, luxussal álltak kapcsolatban. A kézművesség legerősebb ágaivá a mészáros-, 

pék-, varga-, tímár-, szabó- és szűcsipar vált. A piackörzetek centrumában a város 

kézművessége állt, a forgalom legfőbb fórumai pedig a heti két-három napon át tartó 

hetivásárok voltak.  

Fehérváron az országos események, gyűlések, koronázások, királyi temetések 

következtében számolhatunk az uralkodó és környezete hosszabb-rövidebb tartózkodásával. 

Az elit jelenléte jótékonyan hatott a különböző mesterségekre, melyet a luxustermékeket 

előállító iparágak bizonyítanak.4 Fehérvár esetében is jelen vannak a finomabb kivitelű 

portékák, és a forrásokban szereplő foglalkozásnevek alapján virágzó kézművesipar 

bontakozik ki előttünk. A város egyházi központként is funkcionált, jelentős számú egyházi 

intézményével, amelyek számára ugyancsak biztosítani kellett a megfelelő termékeket, 

állandó felvevőpiacot jelentve ezáltal.  

A kézművesek a legnagyobb számban a városias településeken jelentek meg, ezen belül 

viszont az iparral foglalkozók aránya a civitasokban általában magasabb volt.5 A fejlettebb és 

a népesebb településeken a szakmák erősebb specializációja mutatható ki, mert sokrétű 

 
4 Buda kézművességében fontos szereppel bírt az uralkodó jelenléte, továbbá IV. Béla uralkodásától 

pénzverőműhely működött a városban. A suburbiumok lakossága jelentős iparos tevékenységet folytatott. A 13–

14. századtól az iparágok erős differenciáltságát lehetett kimutatni. Visegrád települést érintette a Duna menti 

kereskedelmi útvonal. Királyi székhellyé válása komoly változtatásokat okozott a gazdaságban a fennmaradt 

iparosnevek tanúsága szerint. A régészeti feltárások során csontfaragó, üvegkészítő és fémműves (ötvös, 

harangöntés) tevékenységre utaló műhelyek kerültek elő. A kőfaragók jelenléte összefüggött a 14. század 

második felében meginduló királyi építkezésekkel. SZENDE K. 2012, 138–140. 
5 BÁCSKAI 2002, 47–49.  
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fogyasztói igényeket kellett kielégíteni. A kézműves lakosság aránya általában 20–30%-ot tett 

ki, az iparágak száma pedig településenként akár az 50–60-at is elérhette.6 

A felsorolt problémák ellenére az alábbi kérdésekre törekedtem választ keresni, melyek 

három témakörre (topográfia/urbanizáció, kézművesipar, gazdaságtörténet és kereskedelem) 

összpontosultak: Milyen források és mennyiben nyújtottak segítséget Székesfehérvár 

topográfiájának a megismerésében? Hogyan alakult a város urbanizációja és 

településszerkezete? Milyen szabadságjogokkal rendelkeztek az itt élők? Mely szakmák 

mesterei dolgoztak a városban? Mikortól mutatható ki a legkorábban a jelenlétük? Hol voltak 

a műhelyeik? Milyen termékeket állítottak elő? Melyek voltak a termékeik sajátosságai, 

mennyiben tért el minőségük az országos átlagtól? Milyen jogai és kötelezettségei voltak a 

kézműves réteg tagjainak? A társadalom mely rétegéhez tartoztak ők? A kézműves-kör mely 

etnikai csoportokból rekrutálódott? Volt-e e téren korszakspecifikus jellemző? Éltek-e 

vándormesterek a városban? Hogyan alakultak a kézművesség fejlődésének irányai és mely 

tényezők formálták azokat? Milyen céhek működtek a településen és mi jellemezte 

tevékenységi körüket? Mi jellemezte és milyen tényezők alakították a város gazdasági 

alakulását? Mekkora volt a kézművesség aránya a városban korszakonként? Hol kereskedtek 

a termékeikkel? Szükségük volt-e importra? Milyen összefüggések álltak fenn az árucsere 

színhelyei és az egyházi épületek, a védművek és a középületek között? Mennyire volt 

központi helyen a város piactere?  

Az értekezés tizennégy fejezetből áll. Az első tartalmi egységben ismertetem a város és 

egyéb települések topográfiájára, gazdasági alakulására és anyagi kultúrájára vonatkozó 

tanulmányokat, monográfiákat, forrásközléseket, hogy megfelelő kontextusba lehessen 

ágyazni a kutatásomat. A segítségükkel megrajzolhatóvá válik a választott témakör 

kutatásának fejlődési íve is. A felsorolt művek alapján interdiszciplináris megközelítés 

szükséges Székesfehérvár középkori fejlődéstörténetének ismertetéséhez. A következő 

fejezetben a város szerkezetének és gazdaságának alakulása kerül bemutatásra három korszak 

szerint (11–12. század, 13–14. század, 15–16. század) történeti és topográfiai szempontból. 

Külön részben tárgyalom a korai uralmi központ kiépülésének, valamint a tatárjárás után 

kiépített királyi vár és palota problematikáját. A város földrajzi helyzete és szabadságjogai 

meghatározó erővel bírtak a gazdaságára és kereskedelmére vonatkozóan. A piaca központi 

helyet foglalt el egy nagyobb régióban. A tizenegyedik fejezetben kap helyet a városszerkezet 

részeinek – az utcahálózat mellett a lakóházak, egyházi intézmények és a világi épületek – 

 
6 KUBINYI 1973, 54; SKORKA 2005, 109–112. 
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részletes bemutatása történeti és régészeti adatokkal ellátva. A feldolgozott leletanyag minden 

esetben az adott lelőhelyhez kapcsolódóan kerül beillesztésre. Az értekezés összefoglalással 

zárul, melyet a felhasznált forrásművek és irodalom felsorolása követ. Az értekezés gazdagon 

illusztrált képmelléklettel egészül ki. 

A feldolgozás során igyekeztem olyan lelőhelyeket választani, melyekről a történeti 

adatok mellett megfelelő régészeti dokumentációval is rendelkezünk. Előfordulnak olyan 

leletek is az anyagban, amelyek ajándékozás vagy vásárlás útján kerültek a múzeumi 

gyűjteménybe, de ennek ellenére fontosnak tartottam felsorolni azokat is, mert szintén a 

kézművesek termékei közé tartoznak, információkat hordoznak a készítési módjukról. 
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II. KUTATÁSTÖRTÉNET 

 

A Székesfehérvárra vonatkozó szakirodalom ismertetését követően célszerű a városi 

topográfiához és anyagi kultúrához kapcsolódó kutatástörténetet is felvázolni, hogy a helyi 

adatokat kontextusba lehessen állítani a többi, nagyobb forrásadottsággal rendelkező 

városéval (Buda, Pécs, Vác, Visegrád). 

A település helytörténeti kutatása a 19. századtól vette kezdetét. 1861-ben jelent meg 

Csapó Kálmán Székes-Fehérvár története című műve, melyben elsősorban az Árpád-kori 

egyházi intézményeket tárgyalta, kitérve a koronázásokra, a városcímerre és a latinok 

címerének kérdésére.7  

Károly János ötkötetes monográfiában (Fejér vármegye története) foglalkozott a megye 

és a megyeszékhely kialakulásával, összegyűjtötte az idetartozó településekre vonatkozó írott 

emlékeket.8 A második kötetben a város helyrajzi fekvése, alapítása, elnevezése és kiváltságai 

mellett különös részletességgel tárgyalta az egyházi intézmények történetét. Művében „A 

város belső élete” című fejezeten kívül a jelentősebb közoktatási, szociális és egészségügyi 

intézmények múltját szintén feltárta, valamint külön fejezetben, a várostörténet kronologikus 

feldolgozására is vállalkozott. 

Lauschmann Gyula követve elődjét, a korábban már publikált forrásokat és a levéltári 

anyagokat felhasználva 1908–1912 között írta meg a Fehérváron zajló eseményeket a 

honfoglalástól 1914-ig bezárólag.9  

A megyei levéltár gondozásában, Farkas Gábor szerkesztésében megjelenő történeti 

évkönyvben (Fejér Megye Történeti Évkönyve) számos tanulmány mutatta be Székesfehérvár 

történetét, melyek közül kiemelhetjük Kállay István mellett Bácskai Vera, Czakó Sarolta, 

Érszegi Géza, Jenei Károly, Glatz Ferenc munkáit.10 

1931-től indult útjára a Székesfehérvári Szemle és a Székesfehérvári Napló, melyekben a 

városban zajló ásatásokról szóló, kisebb tanulmányok jelentek meg. 1934-től vette kezdetét a 

Dolgozatok Székesfehérvár és Fejér megye életéből című negyedéves folyóirat, elsősorban a 

honfoglalás kori régészeti kutatásokra fókuszálva.  

 
7 CSAPÓ Kálmán: Székes-Fehérvár története. Székes-Fehérvárott, 1861. 
8 KÁROLY 1898. 
9 LAUSCHMANN 1998. A megjelentetésére hosszú évtizedeken keresztül nem gondoltak, majd Székesfehérvár 

Város Levéltárának újjáalakítását követően 1993-ban kezdődött meg a mű kiadása; végül a nagy érdeklődés 

miatt 1998-ban új illusztrációs anyaggal ismét napvilágot látott. 
10 Például: ÉRSZEGI 1971, 177–263; JENEI 1972, 171–210; KÁLLAY 1974, 149–200. 
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Az István Király Múzeum jelentős tudományos műhelyként működött és számos 

várostörténeti cikket publikált. Ezek közül is kiemelkednek a Kralovánszky Alán 

szerkesztésében megjelent Székesfehérvár Évszázadai című tanulmánykötetek, amelyek négy 

kiadványban tárgyalták a település főbb korszakait az alapításától 1848-ig bezárólag. Az I. 

kötetben a város kialakulásával, 10–11. századi demográfiájával és a Szűz Mária-prépostság 

templomának építéstörténetével kapcsolatos dolgozatok olvashatók. A II. kötetben az itt 

működő egyházi intézményeiről, a betelepülő latinokról, a privilégiumairól és a késő 

középkori topográfiájáról szóló tanulmányok kaptak helyet. A III. kiadványban 

Székesfehérvár török kori építészete, gazdaságtörténete és a lezajló hadi események kerültek 

górcső alá. Az utolsó kötetben lévő közlemények a hódoltság megszűnését követő 

újjáépítések mellett az egyházmegye kialakulását, a zene- és a könyvkultúra virágzását 

mutatják be.11 

A régészeti és a történeti adatokat felhasználva vállalkozott Fitz Jenő, Császár László és 

Papp Imre Alba Regia topográfiai fejlődéstörténetének ismertetésére.12 A városban működő 

intézményeket első írott említésük szerint mutatták be és lokalizálták a településrészeken 

belül. Rövid összegzés olvasható az itt tevékenykedő iparosokról, a piac jelentőségéről és a 

sokadalom kialakulásáról az írott források alapján.  

 Siklósi Gyula több évtizeden keresztül végzett régészeti kutatásokat a városban. 

Igyekezett a feltárt maradványokat értelmezni, a képi és az írott források szerint világi vagy 

egyházi épülethez kötni az objektumokat.13 Elsősorban a város védműrendszerével 

foglalkozott, és megpróbálta rekonstruálni a különböző korszakokhoz köthető erődítési 

munkálatokat.14 A középkori és a hódoltság kori Fehérváron működő iparosokat egy 

különálló tanulmányban gyűjtötte össze a történeti adatok tükrében.15 Elsősorban az írott 

forrásokra támaszkodott, a régészeti leletek közül kizárólag az import termékeket ismertette. 

Tényszerű felsorolással mutatta be a mesterségeket a rendelkezésére álló okleveles említések 

és török adóösszeírások alapján. A munkájában megpróbálta lokalizálni a településen belül a 

műhelyeket a rendelkezésére álló adatokat felhasználva, de az elhelyezésükkel kapcsolatban 

felmerült nehézségek ismertetésére a későbbiekben kerül sor. 

 2016-ban jelent meg a város utolsó monográfiája, melyben az Árpád-kori Fehérvár 

 
11 Székesfehérvár Évszázadai I. 1967; II. 1972; III. 1977; IV. 1979. 
12 FITZ–CSÁSZÁR–PAPP 1966. 
13 Erre l. SIKLÓSI 1990. 
14 SIKLÓSI 1999a. 
15 SIKLÓSI 2000, 161–173; SIKLÓSI 2010, 7–68. 
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története került ismertetésre.16 A kötetben forrásidézetek gazdagítják a fő szöveget a 

nagymennyiségű képanyag mellett. Különálló fejezetben foglalkozik a város kialakulásával, 

az 1000–1242 közötti eseményekkel és az ország történetében különböző funkciókat betöltő 

szerepével. „A polgárok városa” című részben találkozunk a településen működő 

kézművesekkel és a kereskedelemmel. Az Árpád-kori Fehérvár topográfiáját is részletesen 

tárgyalták városrészenként, kísérletet téve a világi és egyházi intézmények lokalizálására. 

 Az Árpád-ház Program „Székesfehérvár és környéke középkori és kora újkori régészeti 

topográfiája”, valamint „Székesfehérvár története II.” című projekt keretében jelent meg 

Kolláth Ágnes és Skorka Renáta közös tanulmánya, amelyben összegyűjtötték a középkori 

fehérvári polgárok mezőgazdasági ingatlanait a városon belül és kívül.17 Kolláth Ágnes külön 

írása foglalkozik a civitas szőlő- és borkultúrájával a középkorban és a kora újkorban.18 

 2019-ben egy önálló kötetbe gyűjtötte össze Kertész Balázs az 1249–1526 között, 

Fehérváron keletkezett okleveleket és leveleket. A kötet ötvenhárom tételt tartalmaz, melyek 

nagy része eredetiben maradt fenn.19  

 A hazai kézművesipar története iránti érdeklődés kibontakozása 1823-tól vette kezdetét, 

ekkor jelent meg Csaplovits János korábbi századok céhleveleiből készített válogatása.20 A 

Magyar Tudós Társaság megalakulását követően (1831) egyre több tanulmány, kiadvány 

született a témát illetően.21 A Magyar Történelmi Társulat figyelme is a tárgyi világ felé 

fordult, köszönhetően Ipolyi Arnold, majd Rómer Flóris munkásságának.22 1873-ban a bécsi 

világkiállításon már bemutatták az elmúlt időkből fennmaradt, hazai háziipari anyagot. 

A kézműiparral foglalkozó művek a századfordulótól kezdve jelentek meg nagyobb 

számban. Eleinte folyóiratokban, a Századokban, a Történelmi Tárban és a Magyar 

Gazdaságtörténeti Szemlében publikáltak céhleveleket, ipartörténeti adatokat, majd egy-egy 

város céhtörténetével foglalkozó munkák következtek.23  

 
16 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016. 
17 KOLLÁTH–SKORKA 2019, 26–42. 
18 KOLLÁTH 2019. 
19 KERTÉSZ 2019. 
20 CSAPLOVITS 1823, 48–86. 
21 A magyar iparfejlődés legelső összefoglalása 1842-ből, Horváth Mihálytól származik. A szerző a 

honfoglalástól kezdve tárgyalta az ipar- és a gazdaság fejlődését, a városban dolgozó polgárság tevékenységét 

középpontba állítva. HORVÁTH 1842. 
22 1876-ban tartott, Gömör-Kishont megyei vándorgyűlésre Rozsnyó városa ipartörténeti kiállítást állított össze. 

Ipolyi Arnold Besztercebánya művelődéstörténeti vázlatában kitért a város iparára, kereskedésére és a céheinek 

történetére. Rómer Flóris több tanulmányt szentelt a kézművesipar-történet egyes területeinek. A felhívásaiknak 

köszönhetően jelent meg 1883-ban Körömy Árpád Iparviszonyainak a céhek szabályozásától a mohácsi vészig 

című könyve, valamint 1889-ben Szádeczky Lajos akadémiai székfoglalója tárgyául a hazai céhek történetét 

választotta. Jankó János megírta 1893-ban Torockó vasművességét. SZULOVSZKY 2005, 14–17.  
23 SCHINDLER 1909; FERBER 1912; PITKÓ 1913. 
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A Magyar Tudományos Akadémia a magyar szavak megőrzéséért, esetenként 

megteremtéséért emelt szót az iparosok között. Az ipartestületekhez intézett kérdőívüket 

felhasználva állította össze Frecskay János a Mesterségek szótára című művét.24 1913-ban 

Szádeczky Lajos megírta a középkori céhtörténet összefoglaló jellegű feldolgozását, melyben 

helyet kapott az iparfejlődés, a városok keletkezése, továbbá külön fejezetet szentelt Erdély 

iparának is.25  

A kézművesség és az ipar története iránt megélénkült az érdeklődés a két világháború 

között. Sorra vették a kutatók azokat a mesterségeket, amelyek képviselőinek létszáma 

rohamosan csökkent a gyáripar elterjedése következtében. A megjelent tanulmányok és 

kötetek a kereskedelemmel, az iparos réteg kialakulásával, és az adott korszakokra jellemző 

anyagi kultúrával foglalkoztak.26 A múzeumok is bekapcsolódtak a gyűjtőmunkába, ennek 

első kezdeményezője a Veszprém megyei volt Nagy László néprajzosnak köszönhetően. 

 
24 A kötet első része ötven iparág leírását tartalmazza, a második részben pedig ezen iparágak összesített magyar-

német és német-magyar szótára található. FRECSKAY 1912. 
25 Önálló kötetet alkot az oklevéltár, mely céhleveleket, jegyzőkönyveket, kiváltságlevelet tartalmaz. 

SZÁDECZKY 1913. 
26 Kováts Ferenc használta fel elsőként a történeti statisztika módszerét a városi gazdaság és társadalom, továbbá 

a 14–15. századi áruforgalom főbb problémáinak elemzésében. KOVÁTS 1912–1914, 1–32.; KOVÁTS 1918.; 

KOVÁTS 1922, 104–143. Lederer Emma kutatásai során az iparososztály kialakulásával, a hospesek társadalmi 

helyzetével és fejlődésével foglalkozott a rendelkezésére álló történeti adatokra támaszkodva. Több munkájában 

tárgyalta a kereskedelem, a pénztőke szerepét és a hitelek alakulását. A legkorábbi mesterséget űzők a „servus”-

ból alakultak ki, majd a 13. századtól a földesúri joghatóság alatt élő kézműves szolganépek gazdasági 

szempontból egyre inkább szabaddá váltak. Elsősorban a kolostorok alá tartozók igyekeztek függetlenségüket 

kivívni. A hospesek az Árpád-kor végére jogilag szabad réteget képeztek, de gazdaságilag függőviszonyban 

álltak a királlyal vagy a földesúrral. Főként betelepült idegenek vagy felszabadult szolganépek alkották a 

csoportot. A 14. századra kialakult a jobbágyság is, melytől csak csekély mértékben tértek el a hospesek. A 

városi iparosok kezdetben még nem rendelkeztek erős gazdasági súllyal, de ennek kiküszöbölésére létrejöttek az 

első, egyforma ipart űzők testületei, melyekből később a céhek formálódtak ki. LEDERER 1928, 492–528. 1925-

ben Pleidell Ambrus tanulmányában a középkori magyar külkereskedelem kérdéseit taglalta. PLEIDELL 1925. 

1937-ben Horváth Henrik igen gazdag emlékanyagot közölt le Zsigmond király korából, amelyben kiemelt 

szerepet kaptak az övöstárgyak. Részletesen beszámolt az adott korszak virágzó kereskedelméről és gazdasági 

viszonyairól is. HORVÁTH 1937, 163–199. Balogh Albin az Árpád-kori fa-, textil- és kerámiaművességet 

tárgyalta tanulmányában. Az agyagiparban felállított egy kezdetleges tipológiát. BALOGH 1938, 559–594. Az 

Anjou-korra vonatkozó egyik alapvető mű Dercsényi Dezső nevéhez kapcsolódik. A korszak képző- és 

iparművészeti ágait ismertette gazdag emlékanyaggal, melyeket a lovagi kultúra határozott meg. DERCSÉNYI 

1941. 1938-ban jelent meg Gerevich Tibor Árpád-kor művészetéről szóló monográfiája, melyben a fennmaradt 

tárgyakra támaszkodva a művészeti vonatkozásokat állította középpontba. Foglalkozott műhelykapcsolatokkal és 

idegen hatásokkal. GEREVICH 1938. Szabó Kálmán munkája úttörőnek számított a kézművesipar történeti 

kutatásában, mert az ásatási eredményeket is felhasználta a késő középkori műveltség ismertetéséhez, 

megvizsgálva több tárgytípus készítési technikáját. SZABÓ 1938. A Domanovszky Sándor szerkesztésében 

készült Magyar Művelődéstörténet I. és II. köteteiben részletesebb összefoglalók olvashatók a témában. 

Bárányné Oberschall Magda az Anjou-kor végéig tárgyalta a kézművességet művészettörténeti szempontból. 

Összegyűjtötte a fennmaradt tárgyi anyagot, elemezte a készítési technikákat. Érintette a kézművesek társadalmi 

helyzetét, továbbá foglalkozott a műhelyek kérdésével is. BÁRÁNYNÉ OBERSCHALL 1939. Horváth Henrik a II. 

kötetben gazdagon illusztrálva taglalta a kézműipar 15. századi és 16. század eleji történetét. Tanulmányában 

kitért a társadalmi változások következtében fellépő igényekre és a városok jelentette felvevőpiac növekedésére, 

s ehhez kapcsolódóan a gazdag díszítésű tárgyak elemzésére vállalkozott. HORVÁTH 1939. 
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A II. világháború utáni másfél évtizedben keletkezett munkák közül Molnár Erik műve 

erős ideológiai tartalma miatt mára már elévült; Szűcs Jenőnek a magyar városfejlődéssel 

foglalkozó munkáját máig számontartja a történettudomány. Molnár Erik a kül- és a 

belkereskedelem mellett a városok kialakulását és fejlődését, valamint a kézművesipar 

problémáit elemezte.27 Szűcs Jenő munkájában kísérletet tett az 1526 előtti ipari árutermelés, 

a városi kézműves iparosság gazdasági, társadalmi és politikai viszonyainak megrajzolására, 

az iparosodás hazai útjának a felderítésére. Vizsgálatának központjában hét város (Buda, 

Kassa, Pozsony, Nagyszombat, Sopron, Bártfa, Eperjes) állt.28  

Az 1960-as, 1970-es évektől az írott források felhasználása mellett egyre inkább teret 

nyertek a régészeti adatok. A fellendülő városi ásatások, illetve a királyi központokhoz 

kapcsolódó kutatások rendkívül nagy mennyiségben hozták felszínre a középkori anyagi 

kultúra emlékeit. Ennek köszönhetően sokkal pontosabban meg lehetett határozni a 

kronológiai kérdések mellett az emlékanyag készítési helyét (hazai, import) is.29  

Az 1970-es évek elejétől szervezetté vált a kézművesipar kutatása, melynek központja 

Veszprém megye lett Éri István kezdeményezésének köszönhetően. 1975-ben megalakult az 

MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, amely 

keretében számos kiadvány jelent meg a témában. Egy kataszterben gyűjtötték össze 220 

mesterség 1000 településen működő, több mint 450 céhszervezetének rendelkezésükre álló 

tárgyi és írásos emlékeit.30 1980-ban létrejött az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság 

Iparrégészeti Munkabizottsága, mely a régészeti kutatások mellett az archeometriát is 

felhasználta a középkori kézművesség megismeréséhez.31 

 
27 MOLNÁR 1949, 193–225. Molnár Erik ebben a munkájában a marxista szemléletet követve kifejtette, hogy az 

ősmagyar törzsek a matriarchális és patriarchális fejlődésen, majd annak bomlási korszakán keresztül jutottak el 

a katonai demokráciáig, végül a magántulajdon, az osztálytársadalom és az állam kialakulásához. A magyar 

társadalom közvetlenül jutott el az ősközösségtől a feudalizmusig, jelentős szerepet tulajdonítva az itt talált szláv 

lakosságnak. ROMSICS 2011, 364. 
28 A kutató megközelítési módjában és forrásbázisában példamutató művet alkotott a magyar városfejlődés 

történetében. Jelentős megállapításokat tett a városi polgárságnak a szőlőtermesztésben és a mezőgazdaságban 

játszott szerepéről. Felvázolta a fontosabb forgalmi központok létrejöttét, és a bennük működő mezőgazdasági és 

ipari munka szétválását. A munka nem tartalmaz Székesfehérvárra vonatkozó információt a gyér forrásadottság 

miatt. SZŰCS 1955. Szűcs Jenő monográfiáját a modern magyar várostörténet alapvető munkájának tartja a 

kutatás. Az időtállóságát a feldolgozott levéltári adatok bősége és a dogmatikus marxista szemlélettől történő 

mentesség biztosítja. A vizsgálata során megfelelő forráskritikát alkalmaz. GYÁNI 2008, 3. 
29 HOLL 1955, 147–197. A feltárások révén újabb ismeretekkel bővült a korai fém-, és vasfeldolgozás (Heckenast 

Gusztáv és Gömöri János), a középkori üvegtárgyak készítése (H. Gyürky Katalin), valamint a késő középkori 

kolostori fémfeldolgozó műhelyek működése (Pilisszentkereszt, Gerevich László). 
30 ÉRI–NAGY–NAGYBÁKAY 1975–1976. 
31 Iparrégészeti kutatások 1981; GÖMÖRI 1985, 389–406. 
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A kiállítási katalógusokban (Művészet I. Lajos király korában, Pannonia Regia) szintén 

helyet kapott a kézművesipar történetének egy-egy fejezete.32  

 1987-ben jelent meg Marosi Ernő szerkesztésében az 1300–1470 közötti magyarországi 

művészetet feldolgozó munka, melyben részletes leírásra került a pénzverés (Gedai István), az 

ötvösség (Beke László), a fémművesség (Lovag Zsuzsa), a keramika (Feld István), az 

üvegműveség (Feld István) és a bútorművesség (Vadászi Erzsébet).33 

A kézművesség és az ipari tevékenység vonatkozásában főként a régészeti adatok és a 

komplex módszertani megközelítések jelentettek alapvetően új eredményeket. Müller Róbert 

összefoglalta a mezőgazdasági eszközöket a késő vaskortól a török kor végéig.34 Matolcsy 

János, majd Bökönyi Sándor a hazai történeti állattan (archaeozoológia) megteremtésével 

biztosította, hogy az ásatásokon nagy tömegben előkerülő állatcsontok alapján képet 

alkothassunk a középkorban tenyésztett és vadászott állatokról. Ezen felül meghatározható a 

csontanyag feldolgozásánál alkalmazott vágási technika, valamint bizonyos esetekben 

gazdasági hasznosításuk (pl. igavonás) módja is.35 Az archaeobotanikai leletanyag 

meghatározása (Gyulai Ferenc, Torma Andrea) lehetőséget adott arra, hogy mind a 

termesztett növények vonatkozásában, mind pedig a természetes környezet kérdésében 

készülhessen összefoglalás.36 

Az egyre szaporodó, nagy területű régészeti leletmentések feldolgozása, valamint a 

korábbi nagy ásatási projektek (elsősorban a budai és visegrádi királyi központokhoz 

kapcsolódó) anyagának feldolgozása új forrásbázist teremtett a kézművestechnikák és 

termékeik megismeréséhez, és ezáltal a középkori anyagi kultúra rétegeinek elemzéséhez.37 A 

kutatást előmozdította a városi végrendeletek anyagának feldolgozása (Pozsony, Sopron).38  

 
32 A Művészet I. Lajos király korában című kötetben a korszak ötvössége, csont-, bronzművessége és 

kerámiaipara ismerhető meg. Művészet I. Lajos király korában 1982, 297–371. Irásné Melis Katalin 

összefoglalást készített a Zsigmond-kori kézművesség különböző ágairól (kályhacsempe, használati kerámia, 

üveg- és bőrművesség, fa- és csontmegmunkálás), melyet tárgykatalógussal egészített ki. A leletek többsége a 

budai királyi palotában és a várban folytatott ásatásokból származott. Művészet Zsigmond király korában 1987, 

419–430. A Pannonia Regia című kiállítási katalógus szerkesztői igyekeztek a Dunántúl több mint 500 éves 

művészettörténetéről összképet alkotni. A román, a gótikus és a reneszánsz stílusú ipar- és képzőművészet került 

ismertetésre részletes tárgyleírásokkal. Pannonia Regia 1994. 
33 MAROSI 1987. 
34 MÜLLER 1982. 
35 BÖKÖNYI 1974. 
36 GYULAI 2001; TORMA 1996, 317–342. 
37 A magyar ötvöstörténetről több összefoglalás jelent meg, elsősorban Kovács Éva, Lovag Zsuzsa, H. Kolba 

Judit, Beke László, Tóth Endre, valamint Kiss Etele tollából. A középkori bronzművesség emlékeivel főként 

Lovag Zsuzsa foglalkozott. A kályhacsempék gyűjtését és kutatását Holl Imre kezdte el, majd a munkát Kocsis 

Edit és Sabján Tibor folytatta a visegrádi és a diósgyőri anyaggal. Az üvegipar középkori történetét és a 

leletanyagát elsősorban H. Gyürky Katalin dolgozta fel. Munkásságát Mester Edit folytatja, aki a visegrádi anyag 

elemzésére vállalkozott. Holl Imre a 15. századi ónművesség ismertetését végezte el soproni adatokra 
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A kézművesség kutatástörténetét Szulovszky János foglalta össze.39 A mű a Kárpát-

medence kézművességének történeti áttekintésére helyezi a hangsúlyt a történeti, régészeti és 

néprajzi adatok alapján a honfoglalás előtti kortól egészen a szovjet típusú iparosításig.40 

A középkori gazdaságtörténet új módszertanának (történelem, régészet és 

társtudományok eredményeinek együttes vizsgálata) alapjait Kubinyi András dolgozta ki. Ezt 

az interdiszciplináris szemléletet követve született meg 2008-ban a Gazdaság és gazdálkodás 

a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet című kézikönyv.41 

Szende László a kötetben szereplő tanulmányában a középkori kézművesség főbb kutatási 

irányait (kézművesek társadalmi helyzete, kapcsolatuk a központi helyekkel, szervezettségük, 

mezővárosok), és a kézművesek hagyatékát tekintette át.42 A magyar külkereskedelem utolsó 

historiográfiai összefoglalását Nagy Balázs készítette el.43 

2004-ben indult útjára a Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat, mely az Európai Történeti 

Városatlasz kiadványsorozat részét képezi. A sorozat célja az, hogy történeti és szerkesztett 

térképek, továbbá a hozzájuk kapcsolódó tanulmányok és adattár segítségével átfogó képet 

adjon a kiválasztott városias települések térszerkezetéről, utcahálózatáról, főbb 

középületeinek és közterületeinek elhelyezkedéséről, és mindezen jellemzők időbeli 

változásairól.44  

Ennek szellemében több topográfiai kötet látott napvilágot. Végh András a budai vár 

középkori helyrajzát írta meg két kötetben a rendelkezésére álló műemléki és a történeti 

kutatásokat felülvizsgálva.45 Benda Judit több tanulmányában foglalkozott a középkori Buda 

 
támaszkodva. A budai várpalotából származó kerámiaanyag feldolgozásával felállította a fazekastermékek 

periodizációját. Az erdélyi öntőműhelyek tevékenységét Benkő Elek foglalta össze a középkori harangokon és a 

keresztelőmedencéken keresztül. Az ásatások során előkerült fémleletek részletes feldolgozását Gere László 

végezte el az ozorai anyaggal.  
38 SZENDE K. 2004. 
39 SZULOVSZKY 2005. 
40 A munkában olvasható a céhszervezet kibontakozásáról egy összefoglalás, amely Skorka Renáta munkáját 

dicséri. SKORKA 2005, 109–150. 
41 KUBINYI–LASZLOVSZKY–SZABÓ 2008. 
42 SZENDE L. 2008, 199–228. 
43 NAGY 2008, 253–260. 
44 Négy város (Buda 1686-ig, Kecskemét, Sopron, Sátoraljaújhely) feldolgozása kezdődött meg az MTA BTK 

Történettudományi Intézetében. 2010 és 2013 között Szende Katalin vezetésével további hat város (Buda 1686-

tól 1848-ig, Kőszeg, Miskolc, Szeged, Pécs, Vác) tértörténetének feldolgozására került sor. A kötetekben külön 

tárgyalják a gazdaságot, azon belül a kézműipart írott források, régészeti adatok és topográfiai összefüggések 

mentén. http://varosatlasz.hu/hu/ (utolsó letöltés: 2019. június 26.) 
45 A rendelkezésére álló írott forrásokat kiegészítette a feltárási eredményekkel. A természeti környezet, a 

történeti előzmények és a város alapításának vázlata vezette be a témát. A mű gerincét az ingatlanok történetét 

egyenként tárgyaló rész alkotta, melyet a teljes helyrajz bemutatása előzött meg. VÉGH 2006. 

http://varosatlasz.hu/hu/atlaszok#buda2
http://varosatlasz.hu/hu/atlaszok#buda2
http://varosatlasz.hu/hu/atlaszok#szeged
http://varosatlasz.hu/hu/
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kereskedelmi topográfiájával.46 Mészáros Orsolya Visegrád történetét és helyrajzát vizsgálta a 

13. század második felétől a 16. századi török foglalásig,47 majd összefoglalta a középkori 

Vác német településrészében folytatott ásatások eredményeit.48 Pécs középkori históriájában 

külön fejezetben mutatta ki Fedeles Tamás az iparágak differenciáltságát és sokszínűségét.49 

2015-ben alakult meg az MTA Történettudományi Intézetében a „Lendület” Középkori 

Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport, amely az ország középkori gazdasági életének 

működését és annak változásait vizsgálta interdiszciplináris kutatások segítségével. 2016-ban 

jelent meg a Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról című 

tanulmánykötet, amelyben a királyi hatalom gazdasági életben betöltött szerepét vették górcső 

alá a szerzők.50 2017-ben egy újabb kiadvánnyal (Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti 

tanulmányok a magyar középkorról) bővült a kutatócsoport repertoárja.51 2019-ben jelent meg 

a Márvány, tárház, adomány. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról című 

kötetük.52 

2017-ben emlékkötet jelent meg Holl Imre tiszteletére, amelyben az egykori tanítványok 

és munkatársak tanulmányai szerepeltek a középkori és kora újkori kézműipar, a városi 

 
46 Elsődleges forrásanyagként a 15. századi Budai Jogkönyvet használta fel, amelyben a városvezetés 

szabályozása, a kereskedelmi és a büntetőjog részletes leírása olvasható. A középkori budai városi jogot 

tartalmazó kódexet két részben írták. Az összegyűjtött szabályok a 13. századig visszanyúló hagyományt 

tartalmazták. Hasznos adatokkal szolgáltak a céhek és céhtagok munkájáról, a céh felépítéséről és működéséről. 

A fennmaradt peres ügyek mellett hadmérnökök felméréseit, térképeit használta fel a kutató. A három városról 

(Buda, Pest, Óbuda) készült térképeken és metszeteken látható városszerkezet és utcahálózat lényegében máig 

őrzi a késő középkorban, illetve a törökkorban kialakult viszonyokat. Jelentős segítséget nyújtott a ma is álló 

épületek építészettörténeti elemzése, az építési periódusok és a műformák vizsgálata. A módszerek 

kombinálásával sikerült részlegesen rekonstruálnia a város késő középkori képét és életét. BENDA 2011a; 2011b; 

2012; 2016; 2017a; 2017b. 
47 A kutatási eredményeit a város fennmaradt okleveles emlékeinek és az eddigi régészeti kutatások alapja 

képezte. A magyar városból több bolt ismeretes, melyek kisebb piac köré szerveződtek. A német településrészen 

a 14. század közepén kezdték el építeni a tartós, nagyméretű, alápincézett vagy emeletes kőházakat. Egy részüket 

a 15. század második felében kézműves műhelyekké alakították át. MÉSZÁROS 2009. 
48 A régészeti objektumok és a leletanyag hagyományos elemzése mellett a kerámia-, az állatcsont- és a 

botanikai leletanyagot természettudományos vizsgálatokkal bővítette ki. A feltárt területek a lakóházak és a 

városfal közötti gazdasági udvarok helyszínét ölelték fel. MÉSZÁROS 2016. 
49 FEDELES 2011, 103–130. 
50 A kutatócsoport megvizsgálta a királyság bevételeit, a pénzverést, a pénzügyigazgatás vezető szerveit, továbbá 

az uralkodók által hozott, a gazdasági élet szempontjából jelentős intézkedéseit. A kutatás másik témaköre a 

középkori városok történetére koncentrált, mivel e települések gazdaságpolitikája nemcsak az ország életére 

gyakorolt hatást, de ez volt az a tényező is, amelyen keresztül a Magyar Királyság bekerülhetett a középkori 

Európa gazdaságának vérkeringésébe. A kutatócsoport a városi rendelkezéseket, a városok hazai és nemzetközi 

kereskedelemben betöltött szerepét, a helyi gazdasági helyszíneket, a városokat összekötő utakat, valamint a 

városi vállalkozásokat helyezte a figyelem középpontjába. 
51 A kötetben tárgyalásra kerültek a királyi kincstár bevételei, az adókivetés- és beszedés folyamatai, az 

országból ismeretes mérlegek és mérlegsúlyok, kamaratörténetek, az uralkodók által juttatott adományok, 

gazdasági kiváltságok, valamint a városok helyi rendeletei. Az utolsó tanulmányok a kézművesség és a 

kereskedelem színtereit mutatták be. 
52 Márvány, tárház, adomány 2019. A kötetben a király és kíséretének, azaz a királyi udvarnak ellátását biztosító 

feladatok, személyzet, adónemek ismertetése mellett a jelenlétükkel összefüggésbe hozható kereskedelmi, 

diplomáciai és gazdasági kapcsolatok kerülnek a fókuszba. 
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mesterségek és műhelyek, valamint az innen kikerülő különféle termékek és ezek európai 

kereskedelme témaköréhez kapcsolódva.53 

2018-ban angol nyelven adták ki a Gazdaság és gazdálkodás a középkori 

Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet című kézikönyv bővített 

változatát, amelybe új fejezetek is kerültek a királyi jövedelmekre, a környezeti változásokra, 

az úthálózatra és a kommunikációs kapcsolatokra fókuszálva. A tanulmányokat átírták, hogy a 

külföldi olvasók számára is közérthető, érdekes információkat nyújtsanak, valamint a szerzők 

igyekeztek minden összefüggést és terminológiát ily módon definiálni és értelmezni.54 

 
53 Multidiszciplináris (történelemtudomány, néprajz, művészet- és művelődéstörténet, természettudományok) 

megközelítéssel az anyagi kultúra hazai fejlődését tágabb összefüggés keretében vizsgálták. A kötetben szerepelt 

Holl Imre utolsó összefoglalása a természettudományos kutatások felhasználási lehetőségeiről a középkori 

régészetben. Mesterségek és műhelyek 2018. 
54 The Economy 2018. Ebben a kötetben foglalták össze utoljára a középkori magyar gazdaságtörténet 

kutatástörténetét. LASZLOVSZKY et al. 2018, 1–37. 
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III. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI HELYZETE ÉS KITERJEDÉSE 

 

„Székesfehérvár városa Budától délnyugati irányban nyolc mérföldre fekszik, a Sáros folyóból 

táplálkozó mocsarak veszik körül, főleg kelet felől. A természettől és emberi munkától eléggé 

megerősített helyen áll” – írja Oláh Miklós Hungária című munkájában 1568-ban.55 A térség 

földrajzi elhelyezkedése (fontos átkelőhely, útkereszteződés) nagyban meghatározta a 

középkori civitas fejlődését és kiterjedését. (1. kép) 

A Móri-árok déli, mezőföldi nyílásában, két merőleges árkos vetődésben kialakult 

süllyedék kereszteződésében terül el a település. Az egyik északkelet–délnyugati irányú, 

amelyben a Balaton és a Velencei-tó is fekszik. Ennek a délkeleti peremén található a város 

belterülete. A másik süllyedék északnyugat–délkelet irányú, amely a Fehérvárt átszelő, lapos, 

mintegy négy méter vastagságú hordalékkúpot építő Sárvíz elhagyott holtmedre. A Sárrét 

lassú, szakaszos besüllyedéssel keletkezett, amit a Bakonyban eredő vízfolyások tóvá 

duzzasztottak, majd tőzegképződéssel egyidejűleg feltöltöttek. A medence felszínét rossz 

lefolyású mélyedések, vizenyős rétek, mocsarak hálózzák be, amelyek nemcsak védelmi célt 

szolgáltak, hanem gazdasági előnyöket (halastavak, legelők) is biztosítottak az itt élők 

számára.56 A tatárjárás során megduzzadt vizenyős területekről megemlékezik Rogerius 

mester Siralmas énekében.57 Az ingoványok kiterjedésével kapcsolatban több forrás maradt 

fenn, köztük Bél Mátyás leírása, aki a korábbi krónikaírók vízrajzra vonatkozó megállapításait 

közölte a Notitia Hungariae novae historica-geographica című művében. Munkájában idézte 

Thuróczy János krónikájában szereplő leírást is a következőképpen: „Ez a város egy mélyen 

fekvő síkságon helyezkedik el. A természet a tudomisénki építette falakon kívül posványos 

vizekkel, körös-körül elterülő tavakkal meg mocsaras nádasokkal védi.”58 Istvánffy Miklós 

így tudósít erről a területről: „Székesfejérvár várasa sáros és tós helyen építtetett, kétfelől való 

bizontalan mélységű tóval, mely sem lóval, sem gyalog meg nem láboltathatik, vétetik környül, 

melyek közül egyikének Sós-tó, mely napkeletrűl vagyon, a másiknak neve Ingován, mindkettő 

a Sár vizébűl, mely szintén oly mocsáros és sáros, sásas és nádas,”.59 Bél Mátyás az alábbi 

részt némiképp helyesbítette, mert a Sóstó a belvárostól délre, mintegy 2,5 km távolságra 

 
55 OLÁH 2000, 21.  
56 FÜGEDI 1967, 31. A városrészeket elkülönítő mocsaras sáv szélességére egy 1700-ban készült, hidak méretére 

vonatkozó dokumentum tájékoztat, mely szerint a Budai kapu előtti objektum 83 ½ öl, a Palotai kapunál lévő 34 

½ öl, a Csíkvári-híd 16 ½ öl hosszúságú volt. SZVL XIV. 12. Kállay István egyetemi tanár hagyatéka. 

Feltárólapok. MOL E. 554. 
57 ROGERIUS 2001, 436. 
58 THURÓCZY 2001, 225. 
59 ISTVÁNFFY 2001–2009, I/1. 44. Bél Mátyás szintén megemlíti Istvánffy feljegyzését. BÉL 1987, 91. 
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helyezkedik el. A 18. századi földrajzi helyzetképről ily módon számolt be: „A Fehérvárt 

körülvevő vizenyős terület olyan nagy, hogy kelet felé több mint 10 sztadiumra terjed, nyugat 

felé pedig a Sárvízig ér. A két külváros csak lazán kapcsolódik a Belváros erős falaihoz a 

közben fekvő templomokkal, köz- és magánépületekkel, külvárosi házakkal, vizenyős kertekkel 

és rétekkel: A külvárosok lakosainak száma jóval nagyobb, mint a belvárosé. A belvárost erős 

fal és vízzel telt mély árok védelmezi.”60 (2. kép) 

A Gaja-patak a város belterületét, a Séd viszont a nyugatra elterülő Sárrétet tette 

mocsarassá.61 A település vízrajzi környezete a török hódoltság alatt sem változott meg. A 

mocsarak továbbra is fontos védelmet biztosítottak, sőt a Rákóczi-szabadságharc alatt 

kihasználták ezt a lehetőséget a kuruc csapatokkal szemben. A vízelvezető munkák csak az 

1710-es évektől indultak el.62  

Egy 1426. évi adat szerint a település körül halastavak (18 darab), legelők (38 hold) és 

szőlők feküdtek, melyek megélhetési lehetőséget nyújtottak a lakosság számára.63  

Bél Mátyás a fehérvári síkság szántóföldjeinek méltatásánál megjegyzi, hogy jobb búza 

sehol sem terem, mint ott. A talaj termékenységét bizonyítja, hogy búzából, rozsból és más 

gabonafélékből kedvező időjárás esetén olyan bőséggel terem itt, hogy a terület az országrész 

magtárának is beillik. A búzából őrölt liszt a tudós szerint különösen zsemlyesütésre volt 

alkalmas („pani similaceo miximopere idoneum”).64 

A löszös dombságot és síkságot erdős sztyeppe jellemezte, melynek állományát 

többségében cseres-tölgyes vegyes erdő alkotta, építőanyagot és tüzelőt biztosítva. A város 

bővelkedett nyersanyagokban is, mert a keleti területeken agyagnyerőhelyek voltak, a nyugati 

és délnyugati szélén homok- és murvabányák, továbbá északkeleten, a hegységi területen 

kőbányák működtek.65  

 
60 BÉL 2017, 43. 
61 Napjainkban a Gaja-patak Nagyesztergár mellett, Veim-pusztán ered, és 20 kilométeren át kelet felé folyik, 

majd Bodajknál délre fordul. Vízével táplálja a Fehérvárcsurgói-víztározót, majd Moha alatt a Móri-vízzel, és 

Székesfehérvárnál a Sárvízzel, valamint a Séddel egyesülve a Nádor-csatornába ömlik. 
62 TAKÁTS 1915–1927, II. 17; KÁLLAY 1988, 134; CSURGAI HORVÁTH 2014, 117–119. 
63 1426: „decem et octo piscinas […] reperissent, prata vero ad trigintaocto iugera terrarum se extendentia 

conspexissent, paludamentum autem cum arundinato inter ipsas piscinas” – DL 23113.; 1514: „una vinea […] 

in promontorio civitatis Alba” – FÜGEDI 1967, 42, 5. jz. Szőlőkultúra meglétére 1680-as években készült térkép 

(BUB Ms53/599.) is rámutat. KISARI BALLA 2005, 407. 
64 BÉL 2017, 43, 113. 
65 MALI-GÁSPÁR 2018, 331–332. 
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IV. A VÁROS TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSADOTTSÁGAI 

 

A város szerkezetére, gazdasági fejlődésére és anyagi kultúrájára vonatkozóan háromféle 

forrás (írott, képi, régészeti leletek) nyújt információt.  

Írott kútfőkkel zömmel a 14. századtól kezdve rendelkezünk. Elsősorban periratok, 

ingatlanügyletekkel kapcsolatos oklevelek tartalmaznak a kutatási téma kifejtéséhez 

szükséges adatokat. A török hódoltság első éveiből származó adóösszeírások (1544, 1546) 

vizsgálata szintén fontos, mert megőrizték a középkori utcák és néhány mester 

(foglalkozásokhoz kapcsolódó) nevét is. A 16. század végétől, de többségében a 17. 

században számos városalaprajz és metszet készült Székesfehérvárról, amelyeken jól látható 

a késő középkorban, illetve a hódoltság korában kialakult településszerkezet és utcahálózat. A 

város különböző pontjairól származó régészeti leletek ismereteket hordoznak az adott kor 

anyagi kultúrájáról és kereskedelméről. A segítségükkel felvázolhatóvá válik Fehérvár 

kézművességének fejlődési íve. 

 

IV. 1. Városábrázolások 

 

A városról készült, hitelesnek tekinthető metszetek a 17. század elejétől jelentek meg, ezt 

követően a művészek a korábbi elődök képeit másolták. Az első alkotások a tizenöt éves 

háború eseményeivel kapcsolatban kiadott művekben kaptak helyet.  

 Wilhelm Dilich 1600-ban, Kasselben nyomtatott Ungarische Chronica-jában szereplő 

rézmetszetei vedutákat adnak. (3. kép) Fehérvárt megörökítő alkotásán a falakkal körülvett 

belváros, attól északra a Budai külváros és délre az Ingovány látható. A Castrumtól 

északnyugatra ábrázolta a rondellák által védett Sziget- vagy Palotai-kapu mögött a Nova 

Civitast. A képen látható kéttornyú templomot legutóbb valószínűleg tévesen a Szent Péter-

plébániatemplommal, a mellette lévő kisebb, kápolnaszerű épületet a mai Szent Anna-

kápolnával azonosítja a kutatás. A háttérben a Királyi Bazilika körvonalai figyelhetők meg.66 

A középkori Magyarország méretében is legjelentősebb temploma volt a Szűz Mária-

prépostság temploma, amely a város látképét is uralta. Nehezen képzelhető el olyan látószög, 

amelyből a templom ne látszott volna, ezért a képen ábrázolt kéttornyú épületnek a 

prépostsági templommal kell azonosnak lennie. Ezt támasztja alá az ásatások során megismert 

két különböző méretű torony is. 

 
66 BAITZ 1996, 5. 
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 Philippe Emmanuel de Lorraine Mercoeur herceg hadjáratát ismerteti az 1608-ban 

megjelent Histoire universelle des guerres du Turc depuis l'an 1565 jusques á la trefue faicte 

en l'anné 1606 című könyv. Ebben Montreulx ezredes közöl egy Székesfehérvár 1601. évi 

ostromát bemutató metszetet,67 mely a veduták között átmenetet képez a rajta szereplő 

topográfiai adatok alapján. (4. kép) A belváros és a külvárosok egymáshoz való viszonya, 

kiterjedése és határai jól összevethetők az 1826-ban készült, Wüstinger-féle térképpel. A 

metszeten több egyházi épület is szerepel, melyek azonosítása nehézségekbe ütközik, de 

feltehetően még a középkori állapotokat mutatja. Az ábrázolt belvárosi utcaszerkezet 

nagyjából megegyezik a maival. A francia metszeten a Szűz Mária-prépostság temploma 

kiemelkedik a város többi épülete közül, tetőzete hiányzik és lángokban áll.68  

 Az 1593-as pákozdi csatától Székesfehérvár 1688-as felszabadulásáig számos német, 

olasz és holland ábrázolás jelent meg, melyek sziluettben vagy madártávlatban mutatták a 

várost. Ezeknél az alkotásoknál azonban már erős forráskritikát szükséges alkalmazni, mert a 

készítőik nem jártak a megjelenített helyen, elsősorban elbeszélések és már létező képek 

alapján állították elő metszeteiket. Elsősorban Hieronymus Ortelius Chronologia-jában 

szereplő, Johann Hans Sibmacher „WAHRE CONTRACTVR DER KÖNIGLICHEN STAT 

STVLWEISENBURG. WIE DIE VON CHRISTEN EROBERT WORDEN ANO 1601. den 20 

Septe” rézkarcát másolták a Dilich-féle és a francia alkotás mellett.69 (5. kép) A várost 

madártávlatból ábrázolja a művész. A kép közepén egy kéttornyú, gótikus templom figyelhető 

meg „Die Tumb Kirch” felirattal, melyet házak vesznek sűrűn körbe és a közelében egy 

nagyobb épület is látható toronnyal „B” -vel megjelölve (felirata: „Die Burgk”). Itt még a 

Szűz Mária-prépostág templomát jelenítette meg az alkotó a kései királyi várral együtt. 

 Az 1601. évi német tollrajzon a középkori Fehérvár nyugati része látható. (6. kép) A 

belváros szerkezete nem részletezett, két templomot (16: Szűz Mária-prépostság temploma, 

17: mai püspöki székesegyház korábbi elődje) és egy önálló tornyot (15: Szent Imre-

kápolna?) emel ki az alkotó a falak mögött. A kép előterében Sziget külváros látható.70  

 Az augsburgi Peter Zimmermann változatos metszetein a várost távlati képen örökítette 

meg a 17. század elején. (7. kép) A rajzoló soha nem járt Magyarországon, ezért Dilich és 

Sibmacher munkáit vette alapul. A mester kiemelten ábrázolta a belvárost, a Budai külvárost, 

 
67 A metszet egy példányát az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok tára őrzi az Apponyi 

Gyűjteményben, jelzete: App.H. 699. 
68 A tornyot Q betűvel jelölte a rajzoló és a magyarázó szövegben „Alba Regia nagy temploma” olvasható. FITZ 

1967–68, 153. 
69 KOVÁCS 1977, 99. 
70 BAITZ 1996, 5. 



22 

 

a Nova Villat, valamint a Nova Civitast kapuerődítményével. Művein megörökítette a 

prépostsági templomban történt robbanást is.71 

 A 17. század folyamán készült és egyre sematikusabb veduták után Friedrich Bernard 

Werner készített távlati képet a városról a 18. század első felében, amely a keleti dombok 

felől nézve ábrázolja Fehérvárt. (8. kép) A képen középkori jelleg uralkodik, ugyanis ekkor 

még jelentős építkezések nem folytak a városban. Hitelességét a várfalak pontos rajza és a 

Budai kapu tornyának ismert ábrázolása adja.72 A 6-os számmal jelölt, a bástyafalig nyúló, 

sokszögű szentéllyel rendelkező egyházi épület lehet a Szűz Mária-prépostság templomának 

(az északon megmaradt kápolnák) maradványa. Itt nyoma sincs nagy homlokzati toronynak, 

vélhetően egy huszártorony az, amit a metszet ábrázol.73 

 Az 1688-as felszabadítás után eleinte mérnöki felmérések készültek és a városról 

megjelenő kiadványokban megelégedtek a korábbi képek aktualizálásával. 

 La Vergne végezte el az első hiteles felmérést Fehérvárról 1689-ben. (9. kép) A középkori 

objektumok, a török kori épületek mellett a Szent Péter-templom (a mai püspöki 

székesegyház), a mai Szent Anna-kápolna, a királyi bazilika és a préposti palota maradványai 

láthatók az ábrázoláson. Ezen az alaprajzon jelenítették meg először a város hiteles 

utcarendszerét.74 

 A hódoltság után újraszerveződő város egyházi intézményeit (ferencesek, jezsuiták, 

karmeliták, püspöki székesegyház elődje, Szűz Mária-prépostság), amelyek nagyrészt 

középkori intézmények helyére települtek, legkorábban az 1720-ban, De Prati által készített 

városalaprajz tüntette fel.75 (10. kép) 

 A török uralom alól felszabaduló Székesfehérvár első topográfiai térképét Wüstinger 

József készítette el 1826-ban az 1712-es telekkönyv alapján.76 (11. kép) A telekkönyvben a 

telkek számbavételét a Palotai kapunál kezdték el és észak felé haladtak. Ez a várostérkép 

felsorolja, és betűjellel mutatja a Belváros, a Felsőváros és a Palotai városrész utcáit, tereit, 

valamint teljes utcanévjegyzéket is tartalmaz. Négy templom (mai karmelita, ferences, 

ciszterci, püspöki székesegyház elődje) került jelölésre. 

 
71 CENNERNÉ WILHELMB 1957, 189. 
72 FITZ 1985, 33.  
73 BAITZ 1996, 10. 
74 SIKLÓSI 1996, 58.  
75 SIKLÓSI 1992, 385. 
76 163 telek leírását tartalmazza. Feltünteti a telkek számozását, a tulajdonosok nevét és foglalkozását. Pontosan 

jelöli a területek méreteit. NAGY 1972, 200–201. 
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 A 18. században a hadseregek igénye megnőtt a topográfiai térképek iránt. Az első katonai 

felmérés 1763–87 között készült el a Habsburg Birodalomról, köztük a Magyar Királyságról 

1782–85 között, ezért II. József korinak nevezett felmérés Andreas von Neu ezredes 

irányításával 1:28800 méretarányban. Ebben az időben kezdődött el a városok védelmi 

jellegének megszűnése (bástyák és körfalak elbontása), valamint a külső városrészek 

belvárossal történő összekapcsolása. Székesfehérvár belvárosában feltüntették a püspöki 

palotát, a Szent István-plébániatemplomot, a pálos-, a karmelita-, a ferences kolostort, 

továbbá a városi nemesség és jómódú polgárság lakóházait. A Budai külvárosban egy és a 

szerb városrészben (középkorban Sziget) két templomot jelöltek.77 (12. kép) A második 

katonai felmérésre 1806–69 között került sor. Székesfehérvár területe két térképlapon 

(méretaránya: 1:144 000) szerepel, melyek nagy időkülönbséggel készültek el: a nyugati rész 

felmérése 1847-ben, míg a keleti részé 1859-ben történt meg, ezért egyértelműen nem 

illeszthetők össze.78 (13. kép) A katonai térképeken megfigyelhető a belváros középkori 

utcaszerkezete, valamint felmérték a külvárosokat és megrajzolták a városból kivezető utakat, 

amelyek szintén támpontokat jelentenek az egykori civitas megismeréséhez. A feltüntetett 

egyházi intézmények is korábbi építési periódussal rendelkezhettek. 

 

IV. 2. Gazdaság és anyagi kultúra 

 

A város gazdaságtörténetének megrajzolásához az írott és képi források mellett 

nagymértékben támaszkodom a régészeti ásatásokból származó emlékanyagra a városban 

működő kézművesek tevékenységének mélyebb feltárása céljából. 

 A középkori kézművesség egyetlen átfogó, rendszerezett, gyakorlati kézikönyve 

Theophilus presbytertől származik a 11. század végéről – 12. század elejéről. Schedula 

diversarum artium című munkájában liturgikus eszközök, tárgyak, képző- és iparművészeti 

alkotások készítési technikáit, munkafogásait tárgyalta. A szerző részletesen ismertette az 

üveggyártás minden mozzanatát és a különböző ötvöstechnikákat. Közérthető módon mutatta 

be a különféle eljárási módszereket.79  

 A 13. századtól kezdve a társadalmi, a vagyoni, a családi és a jogi viszonyok alakulása 

szükségszerűvé tette, hogy az egyelemű személynév mellé az egyén megnevezésében új, 

 
77 EPERJESSY 1977, 134. 
78 JANKÓ 2007. 
79 A Schedula három részből állt fenn. Az elsőben a festékek, festőtechnikák, a másodikban az üvegkészítés, és a 

harmadikban a fémművestechnikák olvashatók. THEOPHILUS 1986, 5, 15. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1763
https://hu.wikipedia.org/wiki/1787
https://hu.wikipedia.org/wiki/1869
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másodlagos, megkülönböztető névelem kerüljön. Ennek révén jelentek meg az első köznevek, 

de ekkor még nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy foglalkozásnevet vagy 

valamivel való ellátottságot, tulajdonságot jelölnek-e.80 A 14–15. században a polgárokat az 

esetek túlnyomó többségében foglalkozásuk szerint nevezték el, de a 15. század második 

felére kialakult vezetéknevekkel találkozhatunk a forrásokban, melyek nem feltétlenül a 

családtag által űzött mesterséget jelölték.81 Gulyás László Szabolcs a foglalkozásnevek között 

megkülönbözteti az „-s” képzővel ellátott csoportot, melynek tagjai között igyekezett kiszűrni 

a tényleges kézműves tevékenységre vonatkozó neveket (Mezes, Kerekes, Korczolyas, 

Nyerges, Oraas, Fesws, Feredes, Pattanchyws, Kezwrws).82 Kizárta a közvetetten 

foglalkozásra utaló elnevezéseket a képző nélküli névalakoknál (Fa, Aczel, Chyppo, Swegh, 

Fazek, Zytha, Thegez, Sarw, Mente, Kedmen, Sarlo, Pathko, Wazon).83 

Az iparosok műhelyének és a munkafolyamatok rekonstruálásában, termékeinek 

megismerésében, valamint a kereskedés módjáról kiegészítő adatokat nyújtanak az egykori 

metszetek, festmények, illusztrációk. 

A legkorábbi, kézműves mesterséget ábrázoló képi forrás az 1077–1082 között készült, 

bauyex-i falikárpit, amelyen hajóépítő ácsok láthatók munka közben.84  

A 13. századból származó Bible moralisée miniatúráin gazdag illusztrációval jelenítették 

meg a kézműveseket.85 

 Konrad Mendel 1388-ban létrehozott a szegény, idős és beteg nürnbergi kézművesek 

számára egy jótékony alapítványt, a Zwölfbrüderhaust.86 A tagok/testvérek egy házban éltek, 

gondoskodva ellátásukról, egységes öltözékükről. 1425-től Marquard Mendel irányításával 

hozzáláttak egy kézikönyv összeállításához, amely a Zwölfbrüderstiftung tagjait ábrázolta a 

mesterségük végzése közben, feltüntetve nevüket, foglalkozásukat és elhalálozásuk dátumát. 

Az ötkötetes alkotás a 14–19. század között létező foglalkozásokat ábrázolta, közel 1300 

képet tartalmazott. Elsősorban a műhelyt jelenítették meg a felhasznált nyersanyagokkal, 

 
80 FEHÉRTÓI 1969, 14. 
81 Például Larenz Smid messrer, Sepsi Mihal ein schmyd. SZŰCS 1955, 45–46. 
82 Nem tartoznak ebbe a valamivel ellátottságot jelentő nevek: Taligas, Zekeres, Kardos, Vasas, Chyerepes, 

Mazas, Liztes, Gombos. GULYÁS 2015, 140. 
83 GULYÁS 2015, 140. 
84 JÓJÁRT–VARGA 1998, 19. 
85 Hét kéziratot tartalmaz, melyek a 13. és a 15 században készültek a francia királyi család megrendelésére. 

LOWDEN 2000, 2. 
86 Kezdetben 12 tagból állt az alapítvány, amely előképe az apostolok száma volt. Handwerk im Mittelalter 2012, 

8. 
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eszközökkel. A kötetekben helyet kapott a fémfeldolgozó ágazat mellett az élelmiszer-, a 

textil-, a fa-, a bőr- és az építőipar bemutatása.87  

 A 14. századból származik a Das Hausbuch der Cerruti című alkotás, amely közel 200 

miniatúrát tartalmaz.88 A kötet egyfajta kalauz az egészséges életmód betartására, 

egészségügyi tanácsokat ad. Minden kép alatt egy rövid leírás olvasható az adott élelmiszer, 

tevékenység (tánc, vadászat) vagy termék előnyeiről és káros hatásairól. Számos 

bolthelyiséget, műhelyt (mészárszék, pékség) ábrázolnak a különféle portékákkal vagy éppen 

a termék előállításáról. A nyersanyagok különböző feldolgozási módszereit is bemutatják a 

miniatúrák. 

 A 15. század derekán készítették el a bécsi gótikus ún. „Udvari kártya” magyar sorozatot, 

melynek lapjain néhány iparost (például cseh fazekas, magyar pék, francia szabó) ábrázoltak 

munkavégzés közben.89 

 1468-ban adták ki Rodericus Zamorensis Speculum Vitae Humanae című művét, melynek 

metszetein különböző, korabeli mesterségeket jelenítettek meg.90 

 Ploydor Virgilius nyolc kötetben (1499–1521) gyűjtötte össze az addig ismert 

találmányokat, melyben több iparág (fazekasság) is helyet kapott illusztrációval ellátva.91  

 Hans Veiditz német reneszánsz művész fametszetein számos mesterséget (halászat, 

szabászat), bolthelyiséget jelenített meg realisztikusan. Aprólékos kidolgozottsággal ábrázolta 

a munkaeszközöket és a munkafolyamatokat.92 

 

 
87 Handwerk im Mittelalter 2012, 9–13. 
88 A Cerruti egy veronai család volt, melyhez a bécsi Tacuinum kódex került a 14. században. UNTERKIRCHER 

1989, 211. 
89 A 48 lapból álló kártyapakli V. László vagy Zsigmond király tulajdonában volt és színeit német, magyar, cseh 

és francia címer képviselte. Az ún. Hofämterspiel az udvari tisztviselők játéka lehetett. VASVÁRI 1995, 955. 
90 https://archive.org/details/ita-bnc-in2-00001880-001/page/n24 (utolsó letöltés: 2019. január 5.) 
91 ATKINSON 2007. 
92 BARTRUM 1995, 162. 

https://archive.org/details/ita-bnc-in2-00001880-001/page/n24
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V. A VÁROSNÉV ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI 

 

A település nevének legkorábbi írásos előfordulása 1009-ből a veszprémi püspökség 

határleíró okleveléből származik, ahol latin alakban Albam Civitasként szerepel.93 Számos 

német nyelvű formája ismeretes itineráriumból (Wzzenburch)94 és annalesekből (Vizenburg, 

Wizinburg, Veyzmburg).95 Szláv alakban (Bellegrava) legkorábban 1096-ból, az első keresztes 

hadjárat írói révén szerepel a város.96 Idrisi geográfiájában szintén ugyanezen a nyelven 

fordul elő (B.l..g.rāt.h).97 Egyetlen, igaz elég korai, 11.század közepi középkori forrásban, a 

tihanyi apátság alapítólevelében olvasható a település neve magyarul (feheruuaru).98 

A városnév eredetére vonatkozóan megoszlik a kutatók véleménye. Felmerült, hogy a 

„fehér” jelző konkrét szín megjelölése mellett az előkelőség kifejezésére vonatkozhat.99 A 

Kiss Lajos által összeállított földrajzi etimológiai szótár alapján az „Árpád-kor elején a kőből 

való építkezés általában az uralkodóra volt jellemző, s ezért a fehér kőből emelt, esetleg 

fehérre is meszelt épületekhez a nagyszerűség, kiválóság, előkelőség, nemesség képzete 

kapcsolódott.”100 A meghatározást alátámasztja István király kisebbik legendája, mely szerint 

(Székes)Fehérvár „kivételes előkelőségéről kapta nevét”.101  

A Jókai utcában előkerült, gerendarácsos városfalszakasz a feltárt maradványokból 

következően a természettudományos vizsgálatok (dendrokronológia, radiokarbon) 

eredményeivel kiegészítve, a 11. század első felében már állhatott, amely köpenyfalazással 

 
93 „in qua ipsius Episcopatus sedes est constructa, atque Albam Civitatem, Corteu, et Vissegrad Civitates, S. 

Michaelis Vesprimiensi subiicimus Ecclesiae" – CD I. 289. További előfordulása: 1031: ANNO 

INCARNACIONIS XPI : MXXXI :INDICCIONE : XIIII A STEPHANO REGE ET GISLA REGINA CASULA 

HEC OPERATAET DATA ECCLESIAE SANCTA MARIAE SITAE IN CIVITATE ALBA. – TÓTH E. 1973, 

219–240; 1044: SRH I. 333. 
94 1044: GOMBOS 1937–1938, II. 845. 
95 1044: GOMBOS 1937–1938, I. 98; 1063: GOMBOS 1937–1938, I. 103; 1044: SRH I. 333. 
96 GOMBOS 1937–1938, I. 35. Kristó Gyula a név eredete alapján jelentős számú szláv ajkú lakosságot 

feltételezett. Hoffmann István megvizsgálta a város 15–20 kilométeres körzetében előforduló településneveket, 

és úgy vélte a vizsgálatai alapján, hogy Fehérvár környékén nem mutatható ki olyan szláv népesség, amely 

elsőként nevezte volna el a várost. KRISTÓ 1996, 163–179. Vö. HOFFMANN 2010, 138. 
97 „E város maga szép, pompás, sok épülettel, erős fallal. Népes vásárokat, ipart, pezsgő kereskedelmet és 

számos intézményt találni benne. Földjei jók, sok gabonát és cirkot adnak.” – ELTER 1985, 58. 
98 DF 208368; http://nyelvemlekek.oszk.hu/sites/nyelvemlekek.oszk.hu/files/tihanyi_al.pdf (utolsó letöltés: 

2014. március 16.) 
99 Ennek bővebb kifejtését l. KRISTÓ 1996, 165–167. 
100 FNESz Székesfehérvár. 
101 Legenda Minor S. Stephani: „Dum longe lateque sancti dei cultores multiplicarentur, rex ut erat artius 

operibus bonis intentus, statuit atria sancte ecclesie amplificare, quod et devotissime implevit. Nam sub titulo 

Sancte Marie gloriose virginis in Alba civitate, que ob specialitatem sue nomen accepit” – SRH II. 396. A 

kérdésre l. még SINKOVICS 2001, 130–137. A „kivételes nemesség” képzetére utalhat Zsoldos Attila szerint két 

Árpád-házi király (I. András, I. Béla) „Fehér” mellékneve is. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 25. 

http://nyelvemlekek.oszk.hu/sites/nyelvemlekek.oszk.hu/files/tihanyi_al.pdf
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épült mészkő kváderkövekből.102 Ez az ásatási eredmény felveti annak a lehetőségét, hogy a 

„fehér” jelző ténylegesen a települést körülvevő fal színét jelölhette, amely kiegészült a város 

kivételes nemességének szimbolikus kifejeződésével. 

 

 
102 HORVÁTH et al. 2018, 170–180. 
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VI. SZÉKESFEHÉRVÁR TÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE 

 

Alba Regia a királyi szabad (személynöki), a Kubinyi András-féle centralitási rendszerben 

pedig az elsőrendű városok közé tartozott, mivel egyidejűleg bíráskodási, pénzügyigazgatási, 

kereskedelmi központként funkcionált.103 A terület stratégiailag fontos szerepet töltött be, 

mert kiemelt útvonalak (Nyugat-Európa–Fehérvár–Szentföld, Buda–Fehérvár–Tolna–

Baranyavár–Belgrád–Balkán–Konstantinápoly, Kijev–Verecke–Latorca-völgye–Sárospatak–

pesti rév–Fehérvár–Itália) vezettek rajta keresztül.104 Az Erdélyből Bécsbe tartó kereskedők 

szintén áthaladtak a városon. Pozsonyból és Győrből vezető út Móron, Orondon és Igaron 

haladva érte el Fehérvárt.105 A Győrből jövő vonal mellékága Esztergomból és Tatáról indult, 

majd Csákváron keresztül jutott a városhoz.106 A tihanyi apátság alapítólevele szerint hadiút 

vezetett rajta keresztül.107 A város környékén húzódó és a városba vezető Árpád-kori utakat 

Györffy György rajzolta meg.108 (14. kép) 

Fehérvár az Árpádok egyik székhelyének szerepét (elsősorban koronázó- és királyi 

temetkezőhely) töltötte be Esztergom és (Ó)buda mellett. A három város által kijelölt régiót 

„Medium Regni”-nek nevezik a források. A megjelölt földrajzi egységben olyan igazgatási és 

kormányzati központok helyezkedtek el, melyek könnyen megközelíthetők voltak a lakosság 

és az Árpád-kor folyamán még az országot járó királyok számára. Az uralkodó és udvara 

székhelyeit kezdetben évi rendszerességgel, általában a legnagyobb egyházi ünnepek 

alkalmával kereste fel.109  

 A várost számos kútfő az ország egyik székhelyének („az ország széke”) nevezi meg, 

jelezve különleges szerepét az állam történetében.110 A 16. századi, de korábbi forrásokat 

 
103 A centralitási rendszerről l. KUBINYI 2004a, 1–30; KUBINYI 2004b, 277–284. 
104 FÜGEDI 1967, 27–28.  
105 1447: DL 14124; BOCSI 2007, 56. 
106 GLASER 1929, 153, 160. térképei; KISARI BALLA 1996, 68, 176. 
107 A kiemelt jelentőségű közlekedési útvonal Győrből haladt Fehérváron keresztül déli irányba a Sárvíz 

völgyétől keletre, azzal párhuzamosan folytatódott Szekszárdig. A ca(s)telic a mai Tolna megyében fekvő, 

Kesztölc-hegy lábánál fekvő, 18. századi Várdomb falu előzménye lehetett, melyet az írott források mellett a 

régészeti kutatások is igazolnak. A „hodu utu” jelentéssűrítő összetételnek tekinthető, melynek jelentése ’hadak 

vonulására alkalmas nagy út’. HOFFMANN 2010, 130–132. 
108 ÁMF II. 341–342. 
109 KUMOROVITZ 1971, 44–53. Példa: I. István rendszeresen Fehérvárott töltötte Nagyboldogasszony ünnepét 

(augusztus 15.). ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 46. 
110 Legenda Sancti Stephani regis maior: „in ipsa regalis sedis civitate, que dicitur Alba” – SRH II. 385, 417; 

„corpus ad sedem regalem, Albam videlicet” – SRH II. 432; Annales Althanenses maiores (ad a. 1063): 

„Salomon autem, non immemor factae in se pietatis, invitavit regem Wizinburg, quae est regni sui metropolis” – 

GOMBOS 1937–1938, I. 103.; Annales Boiorum: „Albamque regiam Ungariae caput sedemque regni 

(quamobrem Teutones Stuelweissenburg vocant)” – GOMBOS 1937–1938, I. 365; 1044: „omni multitudine sua 
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felhasználó német történetíró, Aventinus111 III. Henrik 11. századi támadásával kapcsolatban 

kifejti, hogy Fehérvár az ország feje és széke („caput sedemque regni”), ezért a várost 

németül „Stuelweissenburg”-nak nevezik. A települést latinul „locus cathedralis”-nak is 

(1277, 1292) hívták, amely pontosan a „székhely” kifejezés fordítása.112 Ez a megjelölés 

összefüggésbe hozható azzal, hogy a Szűz Mária-prépostság templomában állt a koronázásnál 

szerepet játszó királyi szék, amit egy 1179. évi pápai oklevél is említ.113 A 14. századi 

krónikaszerkesztés a várossal kapcsolatban megjegyzi, hogy az „principalis sedes regni 

Hungarie”, azaz Magyarország fő széke, de léteztek más „székek” is.114 Marosi Ernő szerint 

egy „középkori uralkodói székhely elengedhetetlen része a kápolna, mint a magán 

istentisztelet helye […] Fő része továbbá a bekerített, az uralkodó kíséretét befogadó térség, 

szó szerint az udvar. Nem mellékes továbbá a bekerítés minősége: várfalakkal (melyeket 

lehetőleg lőréses pártázatok koronáznak), kaputoronnyal.”115  

Székesfehérvár jelentőségét növelték az itt működő egyházi intézmények, amelyek a 

veszprémi püspökség fennhatósága alá tartoztak, a Szűz Mária-prépostság és a johannita 

konvent kivételével.116 A fehérvári esperesség a pápai tizedjegyzékekből ismert adatok 

alapján legalább 21 plébániával rendelkezett.117 A város a középkorban nem vált püspöki 

székhellyé,118 ennek ellenére jelentős egyházi/szakrális központ volt a „Medium Regni” 

területén, mert bírta az ország királyainak koronázási jogát, valamint uralkodók 

temetkezőhelyeként szolgált a Szűz Mária-prépostság temploma.119 A 11. század végére Szent 

István és Imre sírjai fontos kegyhellyé váltak, külföldről is érkeztek zarándokok.120 Mindezek 

 
Albam venit que theutonice Weyzinburg dicit, que est principalis sedes regni Ungarie.” – SRH I. 333. A sedes 

regni szókapcsolat uralmi területek központját jelölte, ahol ítélkezés és/vagy koronázás zajlott. SZENDE K.  

2012, 13. 
111 Eredeti neve Johannes Turmair (1477–1534) volt, aki számos egyetemeken (Krakkó, Bécs, Párizs) végzett 

tanulmányokat. A bajor hercegek, Lajos és Ernő nevelőjeként, majd udvari történetírójaként állította össze a 

bajorok történetét. Rengeteget utazott és feljegyzéseket készített az utazásai során. A humanista neve 

szülővárosa, Abensberg latinosított alakjából, Aventiniumból származik. KIS 2018, 49. 
112 ÁMF II. 370–372. 
113 ÁMF II. 366. A fehérvári királyi trónra vonatkozó forrásokat Kubinyi András tárgyalta egy dolgozatában, 

egyben megrajzolva a koronázások során használt trónus történetét. KUBINYI 2001, 73–88. 
114 1321-ben XXII. János pápa Óbudát nevezi a király „locus cathedralis”-ának, székhelyének. ÁMF II. 375; 

KUBINYI 2009b, 223. 
115 MAROSI 2012, 5–6.  
116 KISS 2007, 271–297. 
117 ORTVAY 1891–1892, II. 289–290. 
118 Ennek okát l. ZSOLDOS 2001, 36. 
119 A koronázásokat és a bazilikában eltemettek névsorát l. SÖRÖS 1916, 565–584; GYÖRFFY 1977, 319; FÜGEDI 

1984, 255–273; ENGEL 1987b, 613–637; ÁMF II. 369; KUBINYI 2001, 73–88; ZSOLDOS 2005, 22. 
120 GOMBOS 1937–1938, I. 491; SRH II. 457; CSUKOVITS 2003, 9, 45, 66, 142; FEDELES 2015, 86–89, 153–154, 

195.  
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alapján az ország egyik legfontosabb szakrális központja volt a település a középkor 

folyamán.  

Alba Regia országos szerephez jutott a kormányzás mindennapi életében is. A „fehérvári 

törvénynap(ok)” esetében, amelyből később az országos gyűlések kialakultak, az 1222-es 

Aranybulla azt írja elő, hogy az uralkodó a szent király ünnepét Fehérváron köteles 

megülni.121 A dokumentum 1231. évi megújítása az 1222. évi rendelkezéseket tartalmazta, 

kiegészítve az érsekek és a püspökök kötelező megjelenésével.122 Az 1267. évi törvény szerint 

augusztus 20-án megyénként két-három nemesnek szintén itt kellett tartózkodnia.123 III. 

András 1290. évi törvénye pedig kimondta, hogy évente egyszer a városban gyűlést szükséges 

tartani, ahol az ország állapotáról tárgyalnak, illetve a főméltóságok viselőinek tetteit 

megítélik.124  

Alba Regia jelentőségét tovább növelték a privilégiumok (országos adó- és 

vámmentesség, az újonnan letelepülőket ugyanazon jogok illeték, szabad bíróválasztás), mert 

a kiváltságok biztosították az adott település önálló gazdálkodását, amelyek segítségével a 

város kereskedelmi központként megerősíthette magát másokkal szemben.125 

 A 11–12. században az országba érkezőket bizonyos jogok (saját szokásaik szerint 

élhettek, korlátozott önkormányzat, szabad bíróválasztás, tulajdonhoz való jog, szabad 

végrendelkezés, vásártartás, vámmentesség) illették meg, amelyről a legkorábbi adat 1201-ből 

maradt fenn és ebből fejlődtek ki a városi kiváltságok.126 (15. kép) 

Székesfehérvár kiváltságlevele nem maradt fenn, csak más oklevelekben történik utalás a 

privilégiumaira.127 Valószínűleg II. András királytól kaptak először hospesprivilégiumot a 

suburbiumban élő latinok, de a káptalani városrész, vagy más egyházi intézmények, például a 

keresztesek népeire ezek nem vonatkoztak.128 

 
121 ÉRSZEGI 1972, 20. 
122 BERTÉNYI 2000, 274–277. 
123 BERTÉNYI 2000, 278. 
124 BERTÉNYI 2000, 284. 
125 A privilégiumok meghatározták a városok működésének a kereteit, valamint információkat tartalmaztak az 

adott település gazdaságára és kereskedelmére (piactartás rendje, kívülállók kizárólag nagykereskedelmi 

mennyiségben adhattak el, vámmentesség) vonatkozóan is. SZENDE K. 2008, 417. 
126 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 156. 
127 Néhány fehérvári kiváltságra történő utalás: 1238 Nagyszombat (CDES II. 30–31.), 1248 Nyitra (CDES II. 

209.), 1264 Szatmár (RA II/4.62.); 1271 Győr (EFHU III/2. 61–63.), 1277 Sopron (UB II. 102–104.), 1320 

Nyulak-szigeti apácák (CD VIII/2. 244–245.). 
128 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 167. A városprivilégiumok elsősorban a földesúrhoz való viszony 

(bíráskodás, úrbéri szolgáltatások) kapcsán tértek el a hospeskiváltságoktól. Az előbbi alapján a kiváltságolt 

település bírája minden polgári- és büntetőperben ítélkezhetett, addig az utóbbinál a község elöljárója csak 

kisebb ügyekben járhatott el. Telekrendszer, végrendelkezési jog és az ingatlanforgalom szempontjából viszont 

különbség nem állt fenn. KERTÉSZ 2019, 11–12. 
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IV. Béla 1237. május 6-án városprivilégiumot adott ki a fehérváriak számára.129 Az 

oklevele szerint a helyi polgárok megkapták azt a jogot, hogy bírót válasszanak maguk közül, 

aki minden ügyben ítélkezhetett felettük. Mentesültek a területileg illetékes megyésispán és 

más királyi méltóságviselők bírói joghatósága alól, viszont katonaállítási kötelezettség 

terhelte a település lakóit. A városban élők szabadon végrendelkezhettek, valamint országos 

vámmentességet élveztek. A közéjük költöző telepesek ugyanazzal a szabadsággal 

rendelkeztek; a király haragjával és javaiknak elvételével fenyegette meg azokat, akik 

erőszakosan vámot szednek tőlük.130 A városi kiváltságok kizárólag az egykori suburbiumból 

érkező lakókra vonatkoztak, továbbra sem terjedtek ki a településhalmaz egészére és az ott 

élők teljességére. IV. Béla nem számolta fel a helyi egyházak territoriális hatalmát.131 

Az 1250-ben, IV. Ince pápa által kiadott engedélyből kiderül, hogy IV. Béla a 

külvárosban élőket betelepítette a várba és eltörölték az őket korábban terhelő vásárvámot.132 

Az uralkodó Margit-szigeti domonkos apácáknak adományozott budai vásárvám tételeiről 

szóló 1255. évi okmánya szerint a „fehérváriak és röviden mindenki, aki a kereskedés céljából 

a vásárra jön, árui után […] köteles a vám megfizetésére”.133 Ez viszont ellentmond a 

fehérvári polgárok vámmentességének. Az 1320. évi adatok szerint a városlakók hosszabb 

ideig pereskedtek a nyulak-szigeti apácákkal a vám fizetésének megtagadása miatt, végül a 

király távollétében Fehérváron tartott országos gyűlésen bemutatták IV. Béla kiváltságlevelét 

és sikerült elérniük, hogy a budai vámot se kelljen megfizetniük.134 Rozgonyi Simon 

országbíró 1411. február 25-én kelt irata szerint azonban ismét vitába keveredtek 

 
129 ZSOLDOS–NEUMANN 2010, 14. 
130 A győriek kiváltságolásakor V. István úgy döntött, hogy „mivel biztos tudomásunk van győri 

vendégtelepeseink szegénységéről, fehérvári polgáraink szabadságai közül attól az egytől eltekintünk, hogy 

semmiképpen nem tartozzanak velünk vagy valamely bárónkkal hadba vonulni.” SZENDE K. 2018, 550. A vasvári 

polgárok is ebben a kegyben részesültek IV. László király 1294. évi kiváltságlevele alapján. UB III. 290. IV. 

Béla 1261-ben kiadott oklevelében megemlékezett arról, hogy II. Ottokár cseh király ellen folytatott háborúk 

során egy Adolf nevű fehérvári polgár elesett. 1298–1325 között kiadott végrendelet maradt fenn egy fehérvári 

polgárözvegytől. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 141–155. Szapolyai István nádor 1496. évi ítéletlevele 

tartalmilag átírta IV. Béla 1237. május 6-i oklevelét. CD IV/1. 73. Az oklevélben hivatkoznak a Szent István 

által adott kiváltságlevélre, amely egy tűzvészben elpusztult. Mindazonáltal éppen ez az elem kérdőjelezi meg az 

irat megbízhatóságát, mert I. István idejében nem volt szokás ilyen jellegű dokumentumok kiadása, ennek 

ellenére az eredetisége mellett szól a fentebb említett, IV. Béla által kiadott, 1237. évi oklevél. ZSOLDOS–

NEUMANN 2010, 14. 
131 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 167. 
132 MREV I. 128; ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 161. 
133 BTOE I. 56–58. 
134 1320: CD VIII/2. 244–245; 1320. november 8.: MES II. 784–785; 1320. november 12.: KÁROLY 1898, 619–

620; ZSOLDOS–NEUMANN 2010, 23–24. 
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egymással,135 végül 1421 nyarán a fehérvári polgárok elálltak perindítási szándékuktól, 

miután Ozorai Pipo temesi ispán és Rozgonyi István bakonyi comes közbenjárásával a király 

ígéretet tett ez irányú kiváltságuk megerősítésére.136 A fehérváriaknak az előbbi volt az 

országos vámmentességükre vonatkozó kiváltság, mint a Margit-szigeti apácák vámszedési 

joga, de ez utóbbi olyan erős volt, hogy felülírta a „korábbi adomány” jogelvét és az uralkodó 

végül kötelezte a fehérváriakat, hogy fizessenek az apácáknak vámot.137 

A város történeti jelentőségét mutatja, hogy a településen nagy tömeg gyűlt össze a 

hadjáratok előtt, mert az uralkodó a prépostsági templomba érkezve, felemelte a királyi 

felségjelvényt (hadizászló), jelezvén a harcok kezdetét és kérve a magyar szentek 

pártfogását.138  

A 13. század végére – a külvárosban élő latin hospesek betelepítésével a várba, akik aztán 

polgárokká váltak, a városfal kiépítésével, heti, majd évi vásárok tartásával – Fehérvár 

gazdasági, topográfiai és jogi szempontból nyugati értelemben vett várossá alakult.139 Mária 

királynő 1383-ban kelt oklevele alapján harmincadszedő hely volt a civitas.140 

 

 
135 ZsO III. 190. Az oklevelet teljes terjedelemben közli: ZSOLDOS–NEUMANN 2010, 43–54. A perirat 

tartalmazza Nagy Lajos király 1379. június 4-i oklevelét, mely átírta és megerősítette IV. László 1285. augusztus 

22-i okmányát, mely viszont IV. Béla 1237. május 6-i oklevelét foglalta magába. ZSOLDOS–NEUMANN 2010, 12. 
136 „cives et hospites nostros Albenses universos, a solutione cuiuslibet tributi ubicunque intra ambitum regni 

nostri exigendi, praesens et longe antea, quam dicta eorum tributum instituta eisque data fuissent et concessa, 

exemptos et gratiose libertatos exoneratosque exstitisse” – CD X/6. 378. A forrás alapján a fehérvári polgárok és 

hospesek az ország határain belül régóta vámmentességet élveztek az óvári és pozsonyi vámszedőhely felállítása 

előtt. KOVÁCS 2017, 281. 
137 WEISZ 2013, 98. 
138 Simonis de Keza Gesta Hungarorum c. 74.: „Egressus igitur de Albensi civitate … in virtute Altissimi et 

proavorum suorum, scilicet Sancti Stephani, Emerici atque Ladislai regum ac sanctorum votivis praesummens 

confidensque suffragiis, erecto banerio regiae maiestatis …” – SRH I. 185; 1291: „ad venerabilem Albensem 

ecclesiam nostram pro elevando vexillo nostro accessissemus” – RA II/4. 48. 
139 Az egymást megerősítő források egyértelművé teszik, hogy III. Béla király idején Esztergom, mint egyházi 

központ mellett (Ó)Buda kezdett felzárkózni a királyi székhelyek sorába. IV. Béla már tudatos választással 

helyezte át uralmi központját a budai területre. Trónja elfoglalása után a nagyböjti időszakot udvarával már itt 

töltötte. A szerepét fokozatosan a délebbre eső hegyháton felépített Buda vette át, amelynek főváros jellege a 13. 

század végétől bontakozott ki. Ebbe a háromszögbe lépett be Visegrád a 14. század első harmadában. SPEKNER 

2012, 97. 
140 HÁZI 1921–1943, I/1. 197; 1396: DF 239144; 1498: CJH 610. 
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VII. A KÖZÉPKORI VÁROS ELŐZMÉNYEI 

 

A város völgybejárati fekvésének köszönhetően az első állandó települések a neolitikumtól 

kezdve kimutathatók. Több ponton megfigyelhetők a bronzkori és a kelta megtelepedés 

nyomai.141 

 A Fehérvár területén feltárt római kori település- és temetkezési nyomok kisebb 

jelentőségű megtelepedésre utalnak, mert ebben az időszakban a térség két jelentősebb 

helyeként Tác (római nevén Gorsium/Herculia) és a szabadbattyáni Péter-Bánkút-dűlőben 

fekvő település (egy késő római villával) funkcionált.142 Mindkettő a 4. század végére 

veszítette el központi jellegét, ezért szükségessé vált újabb, védelmi szempontból megfelelő 

helyet keresni. A város közigazgatási területéről római kori lelőhely ismert Kisbasarétről 

(külterület). A dűlőben húzódó forrás mellett kőépületek nyomait tárták fel.143 A Lövölde 

utcában (külterület) sírokat tártak fel, a Megyeház (belváros) építésekor pedig 2. századi 

éremleletet találtak.144 A Szűz Mária-prépostság templomának területén már Henszlmann 

Imre tárt fel az épület felmenő szerkezeteibe nem illő falakat, amelyeket Szent István 

családjának temetkezési helyét határoló falakként értékelt. Kralovánszky Alán is feltárta az 

elődje által talált maradványokat, melyeket nagy valószínűséggel rómainak tartotta.145 Két 

különböző, korai kőépület maradványait (5×5 m, 9×6 m) figyelte meg a kutatás során. A 

nagyobbik ún. pseudoisodomum technikával, homokkőből épült. Az előkerült, csekély számú 

leletanyag (római tetőfedő tegula és imbrex, érmék) nem ad egyértelmű keltezést, de felveti a 

kutató annak a lehetőségét, hogy a felszínre került épületmaradványok a római korból 

 
141 Neolitikum: Hiemer-ház területe (középkorban Castrum), Piac tér (Ingovány), Kossuth utca 7., 9., 11. sz. 

házak udvara (Castrum), Móri út–Nyúldomb (Budai külváros), Maroshegy 35., Sóstói Sporttelep; bronzkor: 

Horváth István utca (Ingovány), Megyeház (Castrum), Palotai út 75. (Sziget), Ráctemető dűlő, Szeder utca 21., 

59.; vaskor: Maroshegy 35., Palotai út 75. (Nem rendelkezünk információval, hogy a felsorolt lelőhelyek lakott 

területen voltak-e középkorban.). KRALOVÁNSZKY 1967b, 8. 
142 A Fehérvár közelében található Gorsium stratégiailag fontos utak kereszteződésében, a Sárvíz folyó 

átkelőhelyének keleti oldalán jött létre. Traianus császár idejétől kezdve a felhagyott katonai tábor területe a 

tartomány vallási központjává és tartománygyűlésének helyszínévé vált. 260-ban súlyos támadás érte a 

települést, de a 290-es években Diocletianus császár Herculia néven új várost alapított romjain Valeria provincia 

székhelyévé tette. A 378. évi hadrianopolisi csatavesztés után a falakon kívüli lakosság elhagyta otthonát, és 

430-ra felhagytak a margittelepi temető használatával is. Teljes elnéptelenedés nem következett be, de 

fokozatosan germán népelemek telepedtek le a területén. A szabadbattyáni dűlőben fekvő település Gorsiumtól 

délre, 5–6 kilométerre helyezkedik el a Sárvíz nyugati oldalán. Nagy Árpád a szórvány érmék alapján a 3. század 

végétől a 4. század utolsó negyedéig keltezte. A területén egy 13000 m2 alapterületű, többhelyiséges, 

peristyliumos villa állt, melyet a Constantinus dinasztia (306–361) alatt épülhetett. A pusztulása a 374. évi kvád-

szarmata betöréssel hozható összefüggésbe az éremanyag és a padlókon előkerült leletek alapján. Az épületet 

nem építették újjá, de még használatban maradtak romos részei. A tulajdonosa senatori rangú személy lehetett. 

FITZ 2003, passim; NÁDORFI 2012, 113–133. 
143 MAROSI 1934, 95. 
144 KRALOVÁNSZKY 1965, 230. 
145 KRALOVÁNSZKY 1992, 116. 
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származnak.146 Kőépületeket a 11. századi erődítésfalon belül is feltételezhetünk, tehát a 

belváros korai rétegeinek alaposabb ismerete vihet közelebb a megoldáshoz. A felsorolt római 

lelőhelyek közül csak a két utóbbi esik az egykori Castrum területére, a többi külterületen 

helyezkedik el. 

 A következő jelentősebb időszak a város történetének szempontjából a honfoglalás- és a 

kora Árpád-kor, mert a történeti belváros környezetében számos, zömmel temetőrészletet 

vagy sírt (Demkóhegy, Kanizsai út, Maroshegy I–II., Németh László utca, Rác utca, 

Rádiótelep, Sárkeresztúri út, Sóstó, Szárazrét, Táci út, Táncsics utca 5., Városház tér, 

Vízművek) sikerült feltárni, jelezve fontosságának és népsűrűségének növekedését.147 A 

feltárt sírokból ékszerek (gyűrű, karperec, fülbevaló, nyakperec, gyöngy), ruhadíszek (csüngő, 

csüngős korong, pityke, fülesgomb, csat), fegyverek (szablya, kard fokos, tegez, íj, nyílcsúcs), 

lószerszám (kengyel, zabla, hevedercsat), hitvilághoz kapcsolódó leletek (csörgő, csengő, 

félholdalakú csüngő, római érem) és használati tárgyak (csat, kés, vödör) kerültek 

napvilágra.148  

 A demkóhegyi, a maroshegyi és a rádiótelepi temetők a mai Úrhidai út északi oldalán, a 

Sárrét déli peremén fekvő dombhátakon, egymástól 800–900 méterre terültek el, jól 

illeszkedve a már középkorban is használt úrhidai rév felé vezető út nyomvonalához. Az itt 

temetkező közösség fontos szerepet töltött be a nyugat–keleti és az észak–déli irányú 

forgalmat ellenőrző átkelőhely birtoklásában.149 A Rádiótelep I. temető két sírja közül az 

egyik gazdag mellékleteket tartalmazó (kétélű kard, nyéltámaszos balta, zabla, trapéz alakú 

kengyelpár, vödör, veretes öv- vagy lószerszám), részleges lovastemetkezés (A. sír) volt. A 66 

sírból álló, II. temető leletanyaga alapvetően szegényesnek tekinthető, ennek ellenére az itt 

megtalálható fegyveres sírok (28. sír – nyílcsúcsok; 36. sír – kard, nyílcsúcsok, tegez) és a 

hagyományos szállási temetőknél előforduló halotti szokások (részleges lovas temetkezés, 

halotti szemfedő) alapján nem sorolható a lelőhely az ún. klasszikus „köznépi” temetők vagy 

 
146 MAROSI–JOACHIM 1937, 12; KRALOVÁNSZKY 1984, 196. 
147 A felsorolt lelőhelyek közül a Castrum területére a Táncsics utca és a Városház tér esik, melyek esetében 

felmerül, hogy a Szűz Mária-prépostság temploma melletti korai temetkezésekhez tartozhattak. A Táncsics utcai 

temetkezés a kerengőfolyosóról és udvarról ismert, jellegzetes kőbéléses sír lehetett. KRALOVÁNSZKY 1967a, 11. 

A külvárosok területére kizárólag a Rác utcai lelőhely esik, a többi lelőhely a város későbbi vonzáskörzetében 

helyezkedik el. 
148 A legutóbb Petkes Zsolt gyűjtötte össze a város területéről és környékéről ismert honfoglaláskori és kora 

Árpád-kori temetőket. Az Árpád-kori sírleletek többsége nem keltezhető pontosan, a vizsgált korszakhoz 

sorolásuk néhány tárgy (például S-végű karika) alapján történt. További problémát jelent a temetők hosszan tartó 

használati ideje, hiszen a korai sírokat a későbbi temetkezések elpusztították, és a 11–12. századra jellemző 

leletanyag több esetben csak szórványként jelentkezett. További nehézséget jelent a keltezésnél a sírok nagyfokú 

mellékletnélkülisége, az előkerült tárgyak hosszú használati ideje. PETKES 2012, 67–120. 
149 PETKES 2019. 
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az újabb régészeti terminológiában használt falusi temetők közé. Bakay Kornél a temető 

használati idejét a 10. század második felére, a 11. század elejére helyezte, melyet később 

Kovács László fegyverzettel (kétélű kard, nyéltámaszos balta) kapcsolatos kutatásai is 

alátámasztottak.150  

 A város délnyugati határában lévő, fentebb ismertetett lelőhelyek egy temetkezési terület 

részét képezik, egymástól kisebb-nagyobb távolságra fekvő sírokkal – sírcsoportokkal – 

temetőkkel – temetőcsoportokkal. A Sárvíz és a Sárrét szögletében fekvő, 2600 méter hosszú 

dombsorra telepedett nagy sírszámú és gazdag temetők jól példázzák a korai Székesfehérvár 

kiemelkedő szerepét a Kárpát-medence 10. századi történetében.151 (16. kép) 

 

 
150 Erre l. BAKAY 1966, 43–88; BAKAY 1968, 57–84; KOVÁCS 1995, 291–308.  
151 PETKES 2019. 



36 

 

VIII. A KÖZÉPKORI VÁROS FEJLŐDÉSE A 11–12. SZÁZADBAN 

 

VIII. 1. Topográfia 

 

A kutatók egy része a város kezdeteit Géza fejedelem korára teszi, de jelentősebb központtá I. 

(Szent) István uralkodása alatt válhatott, melyet a Szűz Mária-prépostság alapítása jelez.152 A 

mocsarak által védett terület megfelelő erősségként szolgált az Árpád-nemzetség számára.153 

Fehérvár a legtöbb kora középkori településhez hasonlóan (Esztergom, Veszprém) nagy 

kiterjedésű, változó nagyságú és jellegű egység agglomerációjából állhatott össze, melyek 

együttesen alkalmasak voltak a városi funkciók (igazgatás, árucsere) ellátására.154 (17. kép) 

A város első említése, ahogy arra fentebb már utaltam, a veszprémi püspökség 1009. évi 

határleíró oklevelében szerepel, mely alapján ispánsági központtal kell számolni I. István 

uralkodásától kezdve, amely fokozatosan királyi székhely jelleget öltött.155  

A legkorábbi települési egység a Szűz Mária-prépostságtól délnyugatra helyezkedett el, 

mely a város legmagasabb pontján (a mai Megyeház utca–Városház tér–Kossuth utca által 

határolt terület) jött létre. Kralovánszky Alán és Siklósi Gyula a királyi várrá kiépített 

fejedelmi központot lokalizálta erre a területre.156 A korai erőd egyben uralmi központ is volt, 

ennek révén kezdetben közigazgatási, gazdasági és bíráskodási szerepet töltött be.157 Az 

ispánsági várak a korszak legkiemelkedőbb védelmi építményei közé tartoztak jelentős 

 
152 Györffy György Árpád és utódai nomadizálásának helyét a Duna két partjára helyezte, és úgy vélte, Szabolcs 

halálát követően került Fehérvár és környéke a mindenkori fejedelem kezére, akik közül Géza választotta 

Fehérvárat központi várául. ÁMF II. 325. Kralovánszky Alán hasonlóképp Géza fejedelem idejére tette a 

fejedelmi központ létrejöttét és abból a feltevésből indult ki, hogy a törzsi helynevekből képzett, törzsnévként 

viselkedő helynevek a honfoglaló törzsi társadalom felbomlásával és a központi hatalom kialakítása során 

történő széttelepítéssel hozhatók összefüggésbe, melyre a 10. század második felében került sor. Véleménye 

szerint a város körül egy kettős települési gyűrű jött létre az ezredforduló környékén. KRALOVÁNSZKY 1984, 

196–197. 
153 A város korai történetével kapcsolatban két hagyomány maradt fenn a magyar krónikaírásban. A 14. századi 

krónikakompozíció szerint „Árpád más magyarokkal együtt […] tábort vert Noé hegynél Fehérvár mellett”, 

melyet a kutatás Pákozdtól délnyugatra lévő novaji vagy kisfaludi pusztával azonosít. Kézai Simon munkájában 

az alábbi olvasható: „Árpád azon a helyen verte le sátrait, ahol most Fehérvár városa van”. ZSOLDOS–

THOROCZKAY–KISS 2016, 13.  
154 LASZLOVSZKY et al. 2003, 364. 
155 ZSOLDOS 1998, 15–16; ZSOLDOS 2001, 31. Feld István az Árpád-kori Medium Regni területén fekvő királyi 

várak összefoglalásában az ispánságokhoz kapcsolódó erősségeket három csoportba sorolta funkciójukat és 

történeti szerepüket tekintve. Székesfehérvár királyi ispán irányítása alatt állt és a királyi udvar gyakori 

tartózkodási helye is volt egyben. FELD 2015, 677. Pozsony ispáni székhely volt a 11. század második felétől és 

a vár alkalmanként királyi rezidenciaként szolgált. SZENDE K. 2004, 13–14. 
156 Az elképzelés bírálatát l. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 211–222. 
157 A várak építésének kezdetei még a fejedelemség korára vezethetők vissza, majd a királyság megalapítását 

követően ispánsági székhelyként funkcionáltak. A helyválasztásnál a domborzati viszonyokat vették elsősorban 

figyelembe, ezért az alacsony (20–30 m magas) dombtetőt vagy hegyoldalt választották. SZENDE K. 2013, 127–

128. 
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méretű és szilárd szerkezetű falaikkal, amelyek nagy létszámú katonaság befogadására és 

ellátmányuk tárolására voltak alkalmasak, ennek révén komolyabb haderő támadásának is 

tartósan ellen tudtak állni. Ezekben a központokban összekapcsolódott a világi és az egyházi 

kormányzati funkció. A vásárok tartása és a vásárvámok szedése szintén ezen a helyen 

történt.158  

1971-ben Kralovánszky egy rövid, nyugat–keleti irányú árokszakaszt határozott meg az 

Arany János utca 1. számú ház előtt, melyből egy 10. századi ovális sáncvár egykori 

meglétére következtetett.159 A korai erődítmény további régészeti nyomát nem sikerült 

megfigyelni, ezért a kutatás úgy vélte, hogy a feltételezett földvárat elbontották és a helyére 

építették fel később az újat kőből.160 Siklósi Gyula a változó hosszúságú falszakaszok 

(Kossuth utca 3., Arany János utca 10., II. János Pál pápa tér, Megyeház utca) alapján 

kiszerkesztett egy négyszögűnek feltételezett, 80×85×60×60 méteres erődítményt.161 1989-

ben feltárást végzett a Kossuth utca 9–10. számú házak udvarán, ahol a korai királyi vár 

észak–déli irányú árkát találta meg, melyet a 13. században feltöltöttek. A 9. számú ház 

nyugati falát, ahol a feltevése szerint a korai királyi vár állt, az elbontott vár fala (200 cm 

széles) fölé építették a 14. században. Az ásató régész a házak alatt megfigyelt habarcsos 

szintet az erődítményhez tartozó terasznak határozta meg.162  

2018-ban a püspöki székesegyházban végzett feltárás során egy nagymélységű árok 

(mélysége: 3,1 méter, alja: 112,11 mBf) részlete került elő, melyet még az Árpád-korban 

feltöltöttek a belőle származó kerámialeletek (bekarcolt csigavonalas és hullámvonalas, 

kézzel formált oldaltöredékek) alapján. (18. kép) A délnyugati toronynál, a nyugati 

homlokzata előtt egy másik árok, esetleg gödör helyezkedett el, melybe a templomfalat 

alapozták és a kettő objektum összefüggésbe hozható egymással. Az árok megléte felveti 

annak a lehetőségét, hogy kezdetben egy szűkebb területet vettek védelem alá.163  

 
158 Az ispánsági várak egyházi központ jellegét erősítették az itt álló kolostorok, prépostságok és 

társaskáptalanok. I. László 3. dekrétumának 11. cikkelye a civitasból a másikba utazó kereskedőkről szól. A 13. 

cikkely szerint az elbitangolt javakat a megyék központjába álló várakba kellett vinni. SZENDE K. 2013, 129, 

132–133. 
159 KRALOVÁNSZKY 1990, 79. 
160 SIKLÓSI 1987, 5. Felvetődött annak lehetősége is, hogy Géza fejedelem kőből építtetett várat, melyet a kutatás 

az alábbi tényezőkkel cáfolt meg: Koppány Veszprém ellen indított támadást, I. István Esztergomból indult 

csapataival, nem került Koppány felnegyedelt testének darabja Fehérvárra. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 

34. Pozsonyban a fa-föld szerkezetű sáncvárat a 12–13. században kőfalakkal erősítették meg és ellenállt a 

tatárjárás támadásainak. A területén az ispán, illetve a várnagy területén gazdasági épületek (sövényfonatos, 

favázas) kaptak helyet. ŠTEFANOVIČOVÁ 1975, 21–57; ŠTEFANOVIČOVÁ 1987, 340–347. 
161 DORMUTH 1937, 18–23; SIKLÓSI 1999a, 10–17, 69. ábra. 
162 SZIKM Adattár 6310/92. 
163 Ásatásvezető: Reich Szabina. Az árok funkciója bizonytalan és további folytatását sem lehetett megfigyelni a 

székesegyházon kívül. 
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2014–2018 között sikerült több ásatást végezni a Hősök terén, újabb információkkal 

gazdagítva a kutatást. A munkálatok során előkerült, több építési periódusból származó falak, 

közöttük erődítésfalak (1, 2, 3. fal) egyértelművé tették, hogy helyes volt Kralovánszky Alán 

és Siklósi Gyula feltételezése, amikor korai erődítést (mindkét kutató királyi vár 

megnevezéssel) helyeztek ide. A különböző habarccsal épült és eltérő szerkezetű 

falmaradványok alapján az erődítmény folyamatos bővítése mutatható ki.164 A pontos 

kormeghatározásukat azonban nehezíti, hogy erősen bolygatott térségről lévén szó, a keltező 

rétegek megsemmisültek. (19–21. kép) 

A három erődítésfal közül kettő (1, 2. fal) esetében a felmenő szakaszának indítása 

meghatározható volt; a hozzájuk csatlakozó és a területen helyzetükből következően a korai 

építkezésekhez tartozó rétegek az Árpád-korra valószínűsítik a falak korát. A kisleletek 

hiánya ennél szűkebb keltezést nem tesz lehetővé. A középső (2. fal), 180 cm széles 

erődítésfal vastagságából adódóan felvetődik, hogy a nagyobb és esetleg lazább szerkezetű 

korai erődítésen belül újabb építkezésekkel később egy kisebb, de jobban védett mag jött 

létre.  

Kralovánszky Alán és Siklósi Gyula az ásatási eredményeikre támaszkodva megfigyelték, 

hogy a térség alacsonyabb tereprészeit feltöltötték oly módon, hogy a magasabb részeken 

szintsüllyesztést alkalmazva szétterítették az elszedett földmennyiséget.165 2018-ban a 

Városháza és a püspöki székesegyház közötti területen hasonló jelenségeket figyeltünk meg. 

A feltárásra került falmaradványok különböző mélységű alapozásokkal (4. fal: 112,26 mBf, 1. 

fal: 111,09 mBf, 2. fal: 111,09 mBf, 3. fal: 109,87 mBf) rendelkeztek, amelyek az adott 

korszak terepviszonyait jelzik. 

Az erősség meglétét több tényező indokolja, gondolva esetleg Géza, de még inkább fia, 

István hatalmukat megerősítő politikájára, a város nemzetközi kereskedelembe és szentföldi 

zarándoklatokba történő bekapcsolódására.166 A Képes Krónika az alábbi eseményekről 

 
164 A Hősök terén megfigyelt, észak–déli irányú objektumok közül a keleti törtkőfal (2. fal) habarcsa fehér, barna 

szemcsés, mészszemcsés. Mérhető hossza 260 cm, szélessége 120 cm, magassága pedig 70–80 cm, alapozás alja: 

111,09 mBf. Az ettől nyugatra fekvő falalapozás (1. fal, mérhető hossz: 810 cm, szélesség: 180 cm, magasság: 

110 cm, alapozás alja: 111,09 mBf) megsüllyedt egy emésztőgödör miatt. Kétféle habarccsal (felső részén 

vörösessárga, nagyobb mészszemcsés, vörös kavicsos; alsó részén fehér, mészszemcsés.) épült. A térről a 

Kossuth utcába levezető lépcső aljában egy törtköves falalapozás (3. fal) a sárga homokrétegbe építettek 

(mérhető hossza: 70, szélessége: 120, magassága: 160 cm, alapozás alja: 109,87 mBf). Ez a falmaradvány 

összefüggésbe hozható a Kralovánszky Alán által, Városháza udvarán talált és Siklósi Gyula által a Kossuth 

utcában feltárt falszakaszokkal. SIKLÓSI 1999a, 10–13. Az ispánsági várak jellemzői közé tartoztak a védművek 

(sáncszerkezetű védőfalak). SZENDE K. 2013, 129.  
165 SIKLÓSI 1988, 12–14. 
166 A szentföldi zarándokútvonalat és Fehérvár jelentőségét Zsoldos Attila sem tagadja, csak Koppány legyőzése 

utánra teszi a város jelentőségének növekedését. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 34. 
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számol be, de kérdéses, mennyiben tükrözik a 11. századi viszonyokat. 1044-ben a Vata-féle 

lázadás idején Orseolo Péter előtt a helyiek „megszállták a város tornyait és bástyáit, és a 

kapukat becsukva kizárták onnan.”167 1074-ben Géza és László hercegek mogyoródi 

győzelmüket követően „Fehérvárt és más várakat a legvitézebb katonák őrségével 

megerősítve, seregüket elbocsátották.”168 I. András uralma alatt német sereg indult 

Magyarország ellen, egészen Fehérvárig eljutva jelentősebb ellenállás nélkül.169 A történeti 

események figyelembevételével a vár felépítésére a 10. század végén – 11. század elején 

kerülhetett sor. 

Az eddigiekben ismertetett erődítésen kívül további védművekkel (gerendarácsos 

alapozás) számolhatunk a korai időszakban a később Castrumnak nevezett terület – mai 

történelmi belváros – határán, melyet a történeti adatok mellett régészeti eredmények is 

alátámasztani látszanak.170 A kutatás egyetért abban, hogy védett helyen kellett felépülnie a 

Szűz Mária-prépostság templomának a hozzátartozó településsel,171 mert a második 

pogánylázadás során sem említik az épület sérülését.172 Az 1061. évi esemény szerint az I. 

Béla király által meghirdetett gyűlésen a király és püspökei, valamint az uralkodó 

környezetében tartózkodó előkelők, és jelentősebb számú katonaság húzódott vissza a 

megerődített városba.173 A Táncsics utca és a Koronázó tér sarkán folytatott 1965. évi ásatás 

során kőrakásos tüzelőhelyek, vízelvezető csatornák és szemétgödrök kerültek elő, melyek 

10–11. századi kerámialeleteket tartalmaztak.174 A kutatás eredménye egy cölöpszerkezetes 

épület részleteként értelmezhető, mely a vár gazdasági, raktározási célokat szolgáló 

épületeként funkcionálhatott, de a szerveződő prépostsághoz is tartozhatott. Kralovánszky 

Alán tűzhelyként értékelte a feltárt kőrakásokat, valószínű azonban, hogy cölöplyukakról van 

szó, melyeket a nagyobb szilárdság érdekében kövekkel töltöttek fel a cölöpök körül. 

 
167 Képes Krónika 2004, 55. 
168 Képes Krónika 2004, 82. 
169 KRISTÓ 2006, 117, 119, 121. 
170 Erre l. HORVÁTH et al. 2018, 170–180.  
171 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 212–214. 
172 „ut maiorem ipsius defensionis misericordiam consequi valeret, in ipsa regalis sedis civitate, que dicitur 

Alba, sub laude et titulo virginis eiusdem perpetue, famosam et grandem basilicam opere mirifico, celaturis in 

chori pariete distinctis, pavimento tabulis marmoreis strato construere cepit.” – SRH II. 385. 
173 SRH I. 359–360. 
174 Öt helyen, 1 méteres átmérőjű, 20–40 cm magas, kötőanyag nélküli, átlagban egymástól 5 méterre fekvő 

kőrakások helyezkedtek el derékszögben. A köveket kúpszerűen rakták. Tüzelési nyomokat nem találtak. A 

kőrakások között egy 35 cm széles árok húzódott 2,3 méter átmérőjű szemétgödörrel. A II. számú faltól 

nyugatra, 60 m2-es területen két rétegben, vékony habarcsos szint került elő. KRALOVÁNSZKY 1967–68, 254–

256. 
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A Jókai utca 14. és a 20. számú ingatlanról származó, erődítéshez köthető 

gerendamaradványok a 11. század első felére keltezhetők.175 A kora Árpád-kori városfal 

pontos vonala egyelőre bizonytalan, de ezen belül kellett állnia a prépostsági 

épületegyüttesnek és a hozzá tartozó településnek. A védelmi vonal nyugati oldalát 

valószínűleg a Jókai utca 2, 4, 6, 8, 14, 18, 20. számú ingatlanokon húzódó falmaradványok 

alkották,176 keleten megközelítően a későbbi városfal vonalában, a prépostsági templom 11. 

századi szentélye közelében kellett húzódnia, az északi és a déli szakaszok nyomvonala még 

ismeretlen.  

Az így körülhatárolt területen belül a kora középkori civitas másik települési egységét a 

Szentföldre vezető út mentén álló Szűz Mária-prépostság (Lakatos utca – Városház tér – 

Kossuth utca) és birtokrésze alkotta a kataszteri térképek és a városalaprajzok alapján, ahol a 

káptalan jobbágyai éltek.177 A préposti épületegyüttes önálló teret alkotott a városon belül, 

melyet alátámasztanak az egyházi épület délnyugati részén megfigyelt kőfalak. Az I. kerítése 

(80 cm széles) az I. számú sírkápolna apszisának belsejéből indult ki déli irányba a Táncsics 

utca 4. számú ház északi faláig. Visszabontását követően, tőle nyugatra, 90 cm-rel egy újat 

(II. kerítés) emeltek két kapuval (110 és 280 cm széles), mely egybeépülhetett a templom déli 

oldalhajójának keleti zárófalával.178 

Ezek a településrészek az egykori Theatrum Civitatis (mai Városház tér) mentén 

helyezkedtek el. A középkori vásártér, amely a város észak–déli tengelyének csomópontjában 

feküdt, jelentette a későbbi Castrum központját, de egyúttal a legfőbb útvonalak (Győr és 

Esztergom, Buda felől) találkozási pontját is. A piactér helyére késő középkori adataink 

vannak csak, de joggal feltételezhető, hogy helye az Árpád-korból öröklődött a kis 

alapterületű Castrumon belül.179 (22. kép) Az ispáni központok (Győr, Nyitra, Veszprém) 

piacai a várfalakon kívül, az erődítményhez vagy annak kapujához közel helyezkedtek el.180 

A fennmaradt képi forrásokon (metszetek, városalaprajzok) jól látható az északkeletről 

(Budáról) érkező útvonal megtörése és kiszélesedése a mai Városház téren, amely 

 
175 HORVÁTH et al. 2018, 170–180. 
176 A falakról szóló részletes leírást l. SIKLÓSI 1999a, 36–39. 
177 1691. évi hadmérnöki felvétel, Neu-féle 18. század végi katonai felvétel, 1826-os kataszteri térkép, 1698–

1727. évi városi telekkönyv adataira épülő térkép. FÉNYI 1977, 127–141; SIKLÓSI 1992, 379. A prépostságok 

épületei legtöbbször az erődített területen belül helyezkedtek el. SZENDE K. 2013, 132. 
178 KRALOVÁNSZKY 1967–68, 256. 
179 A vásártér előfordulásai forrásokban: 1433: „Forum comprovinc. in civitate Albensi” – Fejérvári keresztesek 

konv. házi lt. lad. 3. fasc. 5. num. 45., DL 640; 1487: „theatrum civitatis Alberegalis” – CSÁNKI 1894–1913, III. 

309. A vásárteret a vár lábánál alakították ki, melynek szélén („in acie fori”) egy 1470. évi forrás szerint a Szent 

Imre-templom állt. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 175. 
180 GRANASZTÓI 1980, 54. 
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egyértelművé teszi, hogy ez a terület fekvésének, nagyságának köszönhetően alkalmasnak 

bizonyult a kereskedők és vevők között folyó árucserére.181 (23. kép) 

  A város korai szakaszában nem rendelkezett megfelelő nagyságú világi épülettel 

Malaterrai Gaufréd beszámolója szerint, mert Kálmán király első esküvőjén „az ünnepi 

menyegzőt sátrakban és zöld ágakból való alkalmatosságokban ünnepelték, ugyanis nem volt 

elég nagy épület ily nagy sokasághoz.”182 A kútfő okán felvetődik az uralkodói szálláshely és 

palota problematikája, mely külön részben kerül ismertetésre. 

A korai erődökben vagy a váralján voltak a tisztségviselők (hadnagy, várnagy, 

udvarispán, poroszlók, billogosok) lakóhelyei. A fogda vagy a börtön is itt kapott helyet, de a 

régészeti kutatás során eddig nem került elő a II. János Pál pápa téren.183  

Fehérvár a 12. századtól egyre nagyobb mértékben urbanizálódó település képét mutatta a 

források alapján. A történeti adatok szerint két plébánia, a Szent Péter- és Pál-

plébániatemplom – ha valóban Géza fejedelem temetkezési helyeként azonosítható az egyházi 

épület –, valamint a Szent Kereszt-templom ismeretes ebből a korai időszakból. A fejlődés 

összefüggésben állt a városban megjelenő idegen népelemekkel (latinok), akiknek egy része 

az északnyugat–délkelet irányú zarándok- és kereskedőúton érkezhetett a településre, mert a 

11. század végén meginduló keresztes hadjáratok és a szentföldi zarándoklatok fellendítették 

a kereskedelmet.184  

 A középkori belváros területéről feldolgozott leletanyagok (Arany János utca, II. János 

Pál pápa tér, Kossuth utca, Jókai utca, Megyeház utca) legkisebb hányadát az Árpád-kori 

darabok alkotják, különösen a 11–12. század, ezért nem különítem el különálló fejezetben a 

korai és a kései Árpád-kort.  

 A vizsgált belvárosi leletanyagban az edények testét hurkákból (I. tábla 1, 2.) építették 

fel, a szájrészt azonban kézzel hajtott korongon alakították ki szép egyenletesre. Előfordulnak 

talpbélyeges (egymást kereszt alakban vagy háromszöget képezve metsző bordák) példányok 

(I. tábla 3–6.) is a leletegyüttesben, de igen kis számban. A fenékbélyegek használata a 10. 

századtól elterjedtté vált és az Árpád-korban végig megtalálható az edények egy részén. 

Takács Miklós az elterjedésükben regionális sajátosságot feltételez, mert az észak-

magyarországi régióban igen magas az arányuk, de Veszprém megye 10–11. századi leletei 

 
181 SIKLÓSI 1988, 211–250. 
182 Írott források 1995, 202. (ford.: Thoroczkay Gábor) 
183 SZENDE K. 2013, 132. 
184 FÜGEDI 1967, 36–37. 
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között és Kisalföld déli részén alig fordulnak elő.185 Az edények alján látható a korongra szórt 

homok vagy hamu lenyomata. Az agyagot apró szemű kaviccsal soványították, de 

előfordulnak durva, nagyobb szemcsékkel (I. tábla 7, 8.), valamint csillámmal kevert darabok 

is. A soványító anyag funkcionális különbséget jelenthet, az asztali edényekhez finomabb 

anyagot, míg a főzőedényekhez durvább adalékot adtak.186  Az összetételük alapján felmerül, 

hogy a nyersanyagot más lelőhelyről szerezhették be a fazekasok vagy igyekeztek a 

soványítás módjával magasabb színvonalú terméket előállítani. A törésfelületük egyrétegű, 

mely egyenletes égetésről, ezáltal fejlettebb kemence használatáról tanúskodik. A belvárosi 

töredékek között szürkére égett/égetett darabok is vannak. A termékek többségét vörösre égett 

agyagból formálták meg, de nagy számban vannak jelen sárga és barna színű darabok is.  

A díszítéstechnikájukat tekintve nagy változatosságot mutatnak. Elsősorban a bekarcolás 

technikáját alkalmazták különböző mintasorral (csigavonal, hullámvonal), mellyel az edény 

vállát vagy az egész testét ellátták (I. tábla 9–11.).187 A csigavonal esetében előfordul 

sűrűbben bekarcolt, ritkásabban, szépen kidolgozott, valamint kevésbé egyenletes mód, amely 

általában az edény teljes oldalán végigfut (I. tábla 12–14.).188 A hullámvonal a vállon jelenik 

meg egy vagy két sorban (II. tábla 1–4.).189 A pecsétlőhengerrel készített dísz gyakran egy 

sorban futott a felső részen, vállon (II. tábla 5–7.).190 Gyakori a vonalköteg motívum is (II. 

tábla 8–10.).191 Ujj- és körömbenyomkodás szintén megjelenik az edényen (II. tábla 11.).192 

Ebben az anyagban megtalálhatók már a vörös földfestékkel ellátott darabok is.  

A típusokat tekintve többféle asztali edény (korsó, palack) fordul elő. A mindennapi 

élethez tartozó tárgyak közül a fazekak mellett cserépbográcsok, bögrék, tálkák és mécsesek 

figyelhetők meg az anyagban. 

A fazekak pereme általában kettősen tagolt, tölcsérszerűen szélesedő, mely több esetben a 

fedő felfekvéséhez is igazodott (II. tábla 12–15.).193 A formájukra jellemző a rövid, erősen 

behúzott nyak és a szélesen kidomborodó vállrész. Az edényaljak tompaszögben csatlakoznak 

 
185 TAKÁCS 1996, 335; MERVA 2016, 8. kép 2; SIMONYI 2016, 93., 3. kép 1; TEREI 2016, 10. kép. 
186 TAKÁCS 1996, 334. 
187 Hasonló példányok: Zirc–Kistemplom (TAKÁCS 1998, 2. kép); Mezőkeresztes–Lucernás (SIMONYI 2016, 

93.); Zalavár–Vársziget (GERGELY 2016, 7. kép 7.). 
188 Párhuzam: Kána (TEREI 2016, 2. kép 1, 3, 5, 6.), Vát–Telekes-dűlő (SKRIBA 2016, 8. tábla 1.). 
189 Párhuzam: Zalavár–Vársziget (GERGELY 2016, 6. kép 2, 4, 5.). 
190 A minta a kutatás jelenlegi állása szerint a 11–12. század fordulójától az egész ország területén elterjedtté 

vált. TAKÁCS 1996, 340. Hasonló példányok: Kána (TEREI 2016, 7. kép). 
191 TEREI 2016, 8. kép 
192 Párhuzam: Besenyő (KOLLER 2016, 8. kép 6, 7.); Mezőkeresztes–Lucernás (SIMONYI 2016, 4. kép), Pápa–Fő 

tér (HERBST 2016, 3. tábla 3.). 
193 Hasonló példányok: Kána (TEREI 2016, 4. kép 4–6, 5. kép 4–5.); MERVA 2016, 18. kép III, IV; 

Mezőkeresztes–Lucernás (SIMONYI 2016, 6. kép 2, 3, 5.). 
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az oldalfalhoz (III. tábla 1–3.). A felsoroltak alapján a jellemzők nem különböznek a Kárpát-

medence más vidékeiről előkerült, egykorú párhuzamaiktól.194  

Az előkerült, kézikorongolt fedők között a lapos, felhajló szélű, szögletesre alakított 

peremű (III. tábla 4.) mellett szalagfüllel ellátott példány (III. tábla 5.) is megfigyelhető.195 

A cserépbográcsok között egész vagy kiegészíthető darab nem volt, de a nagyszámú 

peremtöredék alapján elmondható, hogy gyakori használati tárgynak számítottak. Nehezíti a 

kutatást, hogy a legtöbb esetben csak a jellegzetes perem maradt meg. A kiképzésüket 

tekintve két csoportot lehet meghatározni. Az egyiknél a külső edénysík felé szélesedik ki a 

perem, és a belső oldalukat lekerekítették (III. tábla 6.),196 függőlegesen (III. tábla 7.)197 vagy 

ferdén levágták (III. tábla 8.).198 A külső oldal is változatos kialakítású, többek között lehet 

legömbölyített, tagolt, elvékonyított vagy függőlegesen levágott.199 A másik csoportba a külső 

és a belső edénysík felé kiszélesedő kiképzésű példányok tartoznak (III. tábla 9, 10.).200 Több 

leleten függesztőlyuk is látható (III. tábla 11.).201 Az oldalukat bekarcolt hullámvonalköteggel 

díszíthették, valamint számos esetben a nyílt tűzön történő használat nyomai is 

megfigyelhetők. A formai jegyeik alapján ívelt aljú, fémbográcsot utánzó alakkal 

rendelkezhettek. A párhuzamok alapján a 11–12. századra keltezhetők a töredékek.202 

A vörös agyagú bögrék kihajló, megvastagodó pereműek, a vállukat bekarcolt csigavonal 

díszíti és a formájuk erősen hasasodó (III. tábla 12.).203 

A palackok hosszúkás, hengeres testtel és rövid nyakkal rendelkeznek. A szájperemük 

kihajló, bordázott. A testüket fogaspecsétlővel készített motívummal láthatták el (III. tábla 

13–16.).204 

A külvárosi anyaghoz képest több a finomabb portékát képviselő fehér kerámia. A 

fazekak (IV. tábla 1–3.) és a bögrék (IV. tábla 4.) szájkiképzése kihajló, tagolt.205 Az 

 
194 Köztük Hács–Béndekpusztán: PARÁDI 1967, 11. kép; Kajárpéc–Pokolfadombon: TAKÁCS 1993, 7. kép; 

Veszprém megyében: TAKÁCS 1998, 62, 63; Kána: TEREI 2016, 115, 2. kép. 
195 PARÁDI 1958, 31. ábra 5, 6, 7, 9. 
196 Párhuzam: Bakonytamási (TAKÁCS 1993, 12. tábla 5.). 
197 Analógia: Kána (TEREI 2016, 11. kép 1.) 
198 Hasonló darab: Ács–Vaspuszta (TAKÁCS 1993, 12. tábla 1.), Pápa–Fő tér (HERBST 2016, 5. tábla 3.). 
199 Kána (TEREI 2016, 11. kép 1.). 
200 Kána (TEREI 2016, 11. kép 2.). 
201 Hasonló darabok: Pápa–Fő tér (HERBST 2016, 4. tábla 9, 12.). 
202 Néhány példa párhuzamára: Budapest-Óbuda–Lajos u., Csorna, Lébény–Bille-domb, Székesfehérvár–

Fecskeparti lakótelep, Zalavár–Vársziget. TAKÁCS 2012, 234–241. 
203 Hasonló darab: Budapest–Hajógyári-sziget (TÓTH A. 2016, 7. tábla 5.), Pápa–Fő tér (HERBST 2016, 15. tábla 

2.). 
204 Párhuzam: Besenyő (KOLLER 2016, 11. kép 10.); Halimba–Cseres (SZIGETI 2016, 11. kép), Kána (TEREI 

2016, 15. kép). 
205 Párhuzam: Buda (HOLL 1963, 1–5. kép); Kőszeg (HOLL 1992, 44. kép 13, 15, 45. kép 5, 7.). 
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oldalfalukon csigavonal húzódott (IV. tábla 5, 6.).206 A csészéket és tálakat tölcséres szájjal és 

kihajló, enyhén profilált peremmel készítették. A vállukat bekarcolt csigavonallal díszítették 

(IV. tábla 7–9.).207  

Az Árpád-kori leletanyaghoz egyetlen bronztárgy tartozik, sast vagy griffet ábrázoló 

kisplasztika lábrészlete (XXVI. tábla 3.) gazdagítja a belvárosi leletegyüttest. A karmokban 

végződő töredéket tüskével rögzítették a testhez. Elképzelhető, hogy egy aquamanile részét 

képezhette. Az ipari tevékenység jellemző termékei közé tartoztak a különféle állatalakban 

készült vízöntő edények, amelyeket keleti, iszlám mintára a 12. század elejétől készítettek 

Európában. A hazai példányokat Rajna-Maas vidékén és Szászországban állították elő.208 

A korabeli fauna, a mezőgazdaság és az étkezési kultúra megismerésében fontos 

információkat nyújtanak a feltárások során előkerült állatcsontok. Fehérvár területéről 

többségében nagy tápértékű, jó színhúst adó testrészek csontjai (lapocka, gerinc, bordák, 

lábszárak) származnak, mert ezeket árulták és fogyasztották. A város területén előkerült 

állatcsont leletek archeozoológiai feldolgozását még nem végezték el. Egyedül a mai püspöki 

székesegyház körül folytatott ásatásokból vannak előzetes adataink: a középkori és kora 

újkori rétegekből egyaránt nagymennyiségű marhacsont került elő a juh, kecske és sertés 

mellett. A leletanyagban vadállatok (őz, szárnyasok, vaddisznó) csontjai mellett előfordultak 

halfélék szálkái is.209 

A megnövekedett lakosságszám és a gazdasági prosperitás következtében a fallal 

körbevett középkori belváros körül új telepek, külvárosok alakultak ki.  

A váron kívül legkorábban létrejött településnek Civitas Exterior/Suburbium (Budai 

külváros) tekinthető, amelyet a Szent Miklós-prépostság alapítása és a latinok megtelepedése 

támaszt alá.210 A középkori belvárostól északra, a győri és a budai útvonal ebben a 

külvárosban futott össze az 1601. évi francia metszet és La Vergne térképe alapján.211 

 
206 Hasonló darabok: Buda (HOLL 1963, 36. kép); Kőszeg (HOLL 1992, 46. kép 15.). 
207 Ismert párhuzam: Buda (HOLL 1963, 6–7. kép). 
208 Pannonia Regia 1994, 191. 
209 Bódis Bernadett Anna szíves közlése alapján. 
210 Határai: Palotai út–Mészöly Géza utca–Rozgonyi utca–Forgó utca–Mikszáth utca–Május 1. utca–Rákóczi 

utca. HATHÁZI 1996, 25. Suburbium: 1331 – KÁROLY 1898, 678; Extra muros: 1392 – MREV II. 283; Civitas 

Exterior: 1406 – CSÁNKI 1894–1913, III. 308. A prépostságra vonatkozóan a legkorábbi adat 1215-ből (DL 

44118) származik, de a templomuk ecclesia hospitalisként is működött (1229: MREV I. 80.), melyet 

zarándokok, külföldiek ejtettek útba, felvetve az egyházi intézmény korábbi alapítását. A latinok letelepedése a 

11. század második felére tehető a településen. A Szűz Mária-társaskáptalan rendelkezett földekkel és népekkel a 

Budai külváros területén, és elképzelhető, hogy a birtoklás már fennállhatott a káptalan alapításának idején (11. 

század második negyede). ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 223. 
211 KISARI BALLA 1996, 176; SIKLÓSI 1999a, Abb. 4. 
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A belvárostól nyugatra elhelyezkedő városrész a középkorban nem volt egységes, amint 

azt az alábbiakban látni fogjuk, melyek közül a legkorábbi a nyugati részén létrejövő 

johannita konvent lehetett.212 A délnyugaton fekvő Szentkirályfölde településszerkezetileg 

Fehérvárhoz tartozott, jogi értelemben azonban nem, mert lakói felett nem rendelkezett a 

városi tanács.213 A kolostor építési idejéből következve a külváros a 12. század első felében 

kezdett betelepülni.  

 

VIII. 2. A korai uralmi központ kiépülése 

 

Bakay Kornél a Székesfehérvár környéki, 10–11. századi temetőket egy-egy település 

tartozékaként értékelte. A délre eső területeken eltemetetteket közrendű magyaroknak vélte, 

akik elsősorban állattenyésztésből éltek. A terület megszállásában fontos szereppel bírtak az 

itt átvezető kereskedelmi- és hadiútvonalak, melyek biztosítására Géza fejedelem 

hadseregének jelentős számú katonasága telepedett le. Bakay véleménye szerint fejedelmi 

központtal kell számolni, majd a 11. századra már erősséggel rendelkezik a település.214 

Bakay elméletét még nem cáfolta a kutatás, de a régészeti irodalomban már egyre kevesebb 

szó esik róla. 

 Fehérvár a kora Árpád-korban a rendelkezésünkre álló történeti és régészeti adatok 

alapján egy korai uralmi központból/erődből (mai II. János Pál pápa tér és környéke) állt a 

hozzátartozó váraljával (suburbium), valamint részét képezte a prépostság is a birtokrészével 

együtt.215 Egyelőre nem lehet eldönteni, hogy a II. János Pál pápa téri erőd vagy a későbbi 

Castrum fallal körbevett területe alakult ki korábban.  

 Kralovánszky Alán és Siklósi Gyula szerint a korai vár épült fel elsőként a magaslaton, 

majd a tatárjárást követően kerítették körbe a váralját a prépostsággal együtt és alakult ki a 

középkori belváros.216 Zsoldos Attila szerint az 1009. évi oklevélben szereplő Alba Civitas az 

ispáni központra vonatkozott, amelyet a 11. század közepére fallal vették körül az egész 

 
212 A konvent alapítása és az építkezés Martirius esztergomi érsek ideje alatt vette kezdetét 1151–57 között. 

FÜGEDI 1967, 35. A konvent történetének részletesebb kifejtését l. alább. 
213 „iudex, iurati ceterique cives et iobagiones […] fratris perceptoris ac conventus ecclesie Cruciferorum S. 

Regis Stephani de Alba, in eadem civitate Albaregali constituti” – Egy. Könyvtár. Kézirattár, Ab 71/2. p. 38; 

FÜGEDI 1967, 32. 
214 BAKAY 1968, 82. 
215 Pozsonyban az erőd részét képezte a Szent Salvator prépostsági templom, valamint a várnép sírjait tartalmazó 

11. századi temető. A területén az ispán, illetve a várnagy területén gazdasági épületek (sövényfonatos, favázas) 

kaptak helyet. SZENDE K. 2004, 13–14. 
216 KRALOVÁNSZKY 1984, 197–198; SIKLÓSI 1999a, 10–17. 
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szigetet is a különböző egyházi intézményekkel, valamint településcsírákkal.217 Ex nihilo 

vár(os)fejlődést feltételez a kutatás, mert egyszerre fejlődhetett ki a vár, a fejedelmi, majd 

királyi alapítású egyházi intézmények és a település(ek) halmaza.218 Az utóbbi években 

végzett ásatások eredményei szerint a 11. század közepén, második felében már biztosan fal 

övezte a várost.219 A korai uralmi központ kiépítésének folyamatát egyelőre nem lehet 

tisztázni, további kutatások szükségesek a belváros területén.220 Miután a dendrokronológiai 

adatok a későbbi Castrum területét övező korai falat a 11. század közepére–második felére 

valószínűsítik, egy kisebb, korábbi erődítmény állhatott a Kralovánszky Alán és Siklósi Gyula 

által meghatározott helyen, a mai székesegyház környékén. Ennek az újabb ásatási 

eredmények sem mondanak ellent a II. János Pál pápa téren és a Hősök terén feltárt falakkal 

és egy feltételezhető árokrészlettel. (21. kép) 

 A királyi palota létezése, továbbá lokalizálása megosztja a kutatást.221 Györffy György 

szerint az a tény, hogy István király saját kápolnájaként tartotta fenn a Szűz Mária-prépostság 

templomát, felveti a királyi lak jelenlétét is, melyre párhuzamként Óbudát hozta fel.222 Fügedi 

Erik a feltevések alapján a mai ferences templom környékén határozta meg helyét.223 

Kralovánszky Alán 1970-ben végzett feltárást a II. János Pál pápa téren, ahova a négykaréjos 

templom alapján a fejedelmi központot lokalizálta. A palota épületét a keleti és az északi karéj 

közötti korai sárga falhoz kapcsolta.224 A Géza nagyfejedelem tér délkeleti sarkában, az 1980-

as években folytatott ásatások során öntött habarcsos járószintet, falszakaszokat és néhány 

11–12. századi kőfaragványt talált Siklósi Gyula, ezért erre a területre lokalizálta az uralkodói 

lakhelyet.225 Meg kell azonban jegyezni, hogy épülethez kapcsolható falakat nem talált. 

Zsoldos Attila szerint az uralkodók a prépostság épületét használták szállásként, mert az írott 

 
217 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 211–214. 
218 MAGYAR 2012, 51. 
219 HORVÁTH et al. 2018, 170–180. 
220 Pozsonyban a vár földrajzilag elkülönült helyzete miatt önálló erődítés maradt, a bel-, valamint a külvárosok a 

korábbi suburbiumokból alakultak ki. A középkori városmag nem az ispánsági vár területéből jött létre, hanem 

váralja-településként csatlakozott ahhoz. A vár topográfiai és építészeti szempontból elkülönült és önállóan 

fejlődött tovább. JANKOVIČ 1971, 29–47. 
221 Ennek legutóbbi kifejtését l. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 217–218. A 12. századtól már 

kéthelyiséges, kőből épült palota áll a pozsonyi vár falain belül, amely az ispánsági székhely mellett az uralkodói 

lakhely funkcióját is betölthette. SZENDE K. 2004, 13–14. 
222 GYÖRFFY 1967, 24. 
223 FÜGEDI 1967, 3. ábra 
224 KRALOVÁNSZKY 1967a, 40. 
225 SIKLÓSI 1999a, 11–17. A királyi palota ferences templom helyére történő lokalizálása nem jöhet szóba Siklósi 

Gyula szerint, mert a korai királyi vár és a palota falai nem ölelték körül ezt a területet. Az épületegyüttes határa 

északon a Városház tér, keleten a püspöki székesegyház szentélye és a Kossuth utca 9–11. számú ház nyugati 

falának meghosszabbított vonala, nyugaton a Megyeház utca, délen pedig az Arany János utca 16. – Megyeház 

utca 20. között húzódott. SIKLÓSI 2007, passim 
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források nem tesznek konkrét említést az épületről, kizárólag általánosságban vonatkoznak a 

királyi udvarra.226 

A korabeli forrásokat áttekintve azt látjuk, hogy az uralkodó és családtagjai szállásáról 

szólnak, nem történik utalás a palotára. A királynénak udvarháza volt Fehérvár mellett, 

amelyben V. István király özvegye, Erzsébet anyakirályné tartózkodott IV. László 

koronázásakor.227 Pontos helye nem ismert, de bizonnyal a szomszédos Novaj területének a 

város határain belül fekvő részén kereshető, melyet királynéi birtokként később éppen 

Erzsébet adományozta a város polgárainak.228  

2018-ban a Városháza és a püspöki székesegyház közötti területen egy nagyméretű, 

csarnokszerű épület maradványainak részleteit (20, 24. kép) tártuk fel, amely legalább négy 

pillérrel (a délnyugati pillér felső két sorát kváderkövek alkották) rendelkezett. Hármat 

sikerült megtalálni, de a negyediket egy beásással elpusztították.229 Az északnyugati és a 

délnyugati pillér északkeleti sarkánál egy-egy habarcskeverő gödröt (XXIX. tábla 6.) is 

kialakítottak. Az épület keltezése és pontos kiterjedésének meghatározása nehézségekbe 

ütközik a terület erős bolygatottsága okán, valamint északon a Városháza és a déli oldalon a 

püspöki székesegyház korlátozza a kutatást. A párhuzamok alapján (például a krakkói 

Wawel) felvetődik a reprezentatív szerepet betöltő palotával történő azonosítás lehetősége. A 

krakkói püspökségnek az 1000. évben történt megalapítása Krakkót – Gniezno és Poznań 

mellett – a Piastok államának egyik uralkodói központjává tette. A Wawel sánccal övezett 

dombján a 11. században jelentős egyházi és világi/uralkodói építkezések folytak. (25. kép) A 

régészeti feltárások felszínre hozták egy pillérekkel alátámasztott belsővel rendelkező, 

megközelítően 26×18 méteres épület több részletét. A belsőbe rekonstruálható 24 támasz 

 
226 IV. Béla 1256 tavaszán, Alba curiaban keltezett oklevelei nem Fehérvárhoz, hanem Zalakomárhoz 

kapcsolhatók. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 217. 
227 1273: CDCr V. 51. 
228 1249: DL 640; ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 218. 
229 A Városháza és a püspöki székesegyház közötti területen a csarnokszerű épület keleti és nyugati zárófalát, 

valamint három pillérét tártuk fel. A keleti zárófala törtkőfalalapozás felmenő falrészlettel (mérhető magasság: 

30 cm, alapozás alja: 109,87 mBf), észak–déli irányú, habarcsa világos, vörös szemcsés, mészszemcsés. Mérhető 

hossza: 240 cm, szélessége: 115 cm, magassága: 30–60 cm. Az északi folytatását a csatornaaknák elbontották. A 

nyugati zárófal (hossza: 8,24 méter, szélessége: 100 cm, magassága: 70–100 cm, alapozás alja: 112,26 Bfm) 

alapozási szintje északi irányba kissé emelkedik, alkalmazkodva a terepviszonyokhoz. A felmenő részét 

hasábkövek (28×110 cm) alkotják. A délnyugati pillér (100×150×50 cm) felső két sorát kváderkövek alkotják, 

melynek szélein égésnyomok figyelhetők meg. A tetején téglalap alakú habarcslenyomat (120×90 cm) látható. 

Habarcsa sárga, mészszemcsés, vörös kavicsos. A délkeleti pilléralap (140×105×60 cm) kváderköveiből egy 

darab maradt meg az északkeleti sarkánál. Az alapja törtkövekből épült sárga, mészszemcsés, vörös kavicsos 

habarccsal. A két pillérnél megtalált malterkeverő gödrök (130×110×35 cm, 100×120×35 cm) oldalát laposabb 

kövekkel rakták ki. Az északkeleti pillértalapzat (106x90x90 cm) törtkövekből épült világosbarna, vörös 

kavicsos, mészpettyes habarccsal. Az északkeleti sarkánál lévő malterkeverő gödör (170×90×20 cm) befut a 

pillér alá.  
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nyomán „24 oszlopos teremnek” nevezett épületet uralkodói palotának véli a kutatás.230 A 

Székesfehérváron feltárt épületrészlet kisebb épületre vall. Szélessége 12,77 méter, a 

támaszok alapozásának távolsága 3 méter. Jelentősebb felmenő részek hiányában nehéz az 

egykori épület tereiről bármit is mondani, de elképzelhetőnek tartjuk, hogy az épület 

kétszintes volt, és a reprezentatív terek a sűrű támaszokkal ellátott földszint felett voltak.  

 

VIII. 3. Gazdaság 

 

Az Árpád-korban a népesség többsége – a társadalom vezető rétegét, a katonai feladatokat 

ellátó népcsoportokat, a kizárólag kézművességgel és kereskedelemmel foglalkozókat, 

valamint az egyház tagjait kivéve – mezőgazdasági tevékenységet folytatott. A viszonylag 

csekély számú, preurbánus jelleget mutató városias településeken a Kárpát-medence 

népességének mindössze kis százaléka élt. A kézművességgel foglalkozók egy része a 

termékkészítés mellett az önellátás szintjén a földműveléssel és állattenyésztéssel is 

foglalkozott. A királyi megyeszervezetben helyet kapó várjobbágyok és várkatonaság a 

katonai feladatok ellátása mellett termelő tevékenységet is folytattak.231  

 Alba Regia környéke gazdag volt erdős és mezős területekben, mely élelmet és 

nyersanyagot biztosított az itt élők számára. A kitermelt famennyiség építő- és fűtőanyagként, 

valamint berendezési és használati tárgyak alapanyagaként szolgált. 

A kézműipar átalakulása a 11. században meginduló, Kelet-Közép-Európában szokásos 

gazdálkodási eljárások átvételével függött össze. E folyamatban jelentős szerepet játszottak a 

Magyar Királyságban letelepedő szerzetesrendek és a külföldi iparosok.232 A Fehérvárra 

költöző latinusok kereskedők lehettek, akik távoli tájakról nagyértékű cikkeket közvetítettek, 

ugyanis a város megfelelő felvevőpiacot jelentett a luxustermékek számára.233  

A településen történő, 11. században kimutatható építkezések (falépítés, királyi egyház 

építése, korai erősség építése) bizonyosan szükségessé tették a kézművesek letelepedését 

 
230 PIANOWSKI 2000, 481. Abb. 325. Hasonló felépítmények: II. Vilmos Westminsterben emeltetett egy palotát, 

melynek területén egy hatalmas nagytermet alakíttatott ki. Ide költözött az államkincstár, majd később a bírói 

szervek. STEANE 1993, 76, 83. Párizsban, a Palais de la Cité az egykori római erőd területére terjedt ki, az északi 

oldalán a nagyterem (aula) és a nyugati részen a királyi szállás (camera) kapott helyet, míg délen a Szent 

Miklós-templom. IV. Fülöp jelentős átépítéseket végeztetett el az épületegyüttesen, melynek során egy kétszintes 

aulat (63,3x27,4 m) alakítottak ki. BENNERT 1992, 46–47; GUEROUT 1996, 230. 
231 LASZLOVSZKY 2006, 53. 
232 TAKÁCS 2005, 88; erre l. még F. ROMHÁNYI 2006, 199–225. Salzburgban tevékenykedő kézművesekről a 11. 

század végétől rendelkezünk írott forrással, akik kezdetben nem városi polgárok voltak, hanem az érsekséghez 

vagy kolostorhoz tartoztak. WIEDL 1995, 503. 
233 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 137–139. 
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(kővágók, kőfaragók, ácsok), ezeket viszont el kellett látni, ami maga után vonta más 

iparosok, kézművesek idejövetelét is. A városban elsősorban azok az iparágak jelentek meg, 

amelyek alapvető iparcikkeket (pl. edények, kaszák, lábbelik, ruhafélék) állítottak elő és 

kielégítették az élelmiszer (kenyér, hús, hal) iránti igényeket. A helyi lakosság mellett a 

környékben élő jobbágyokat is ellátták termékeikkel.  

Az áruforgalom nagy része piacokon és sokadalmakon zajlott. A nagyobb városok 

rendelkeztek napi piaccal, ahová a környező parasztok hozhatták be áruikat. A hetipiacokat és 

sokadalmakat csak a király engedélyezhette, hogy ne lehessen egy vagy két magyar 

mérföldön belül ugyanaznap két piac.234 Az uralkodó településeként csak egy-két vásár 

megtartását engedélyezte, cserébe az évi vásárt tartó helyek számát növelte.235 Sok helyen 

vásárcsarnokok, áruházak voltak a kereskedők számára felállítva s a vásár tartama alatt – még 

a helybeli kereskedőknek is – csak itt volt engedélyezve az árulás. Ellenséges város 

kereskedői nem vehettek részt a sokadalmon. Fehérvárott már a kora Árpád-korban tartottak 

vásárokat, amelyet Idriszi földrajztudós is megörökített munkájában.236  

A város gazdasági jelentőségét jelezte, hogy saját mértékegységgel rendelkezett. A 

mérőkötél a hagyomány szerint Szent István korából származott, és feltehetően a Szűz Mária-

prépostság volt az őrzője. A királyi láb nagysága 31,26 centiméter volt.237 

 
234 A forum liberum azt a vásártípust jelentette, amely fölött az ispán joghatósága megszűnt, a vásározók 

különleges védelmét pedig a király garantálta. Az ilyen vásáradománynál az uralkodó kikötötte, hogy az más 

vásár sérelme nélkül tartassék. A forum liberumon minden ember szabad volt, vagyis a vásár ideje alatt kizárólag 

a vásáron elkövetett bűntett miatt lehetett bárkit is elfogni. A király vámszedői nem szedtek vámot, és a király 

bírái nem gyakoroltak joghatóságot. WEISZ 2012, 14–23. 
235 KUBINYI 2006, 168. Pozsonyban hetente négyszer volt piac: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, ezek 

közül a szerdait a külvárosban tartották. Kedd: ZsO VI. 1528; szerda: AMB 1142; csütörtök: PRT III. 447; 

péntek: ZsO IV. 2466. Göttingenben kezdetben szombatonként, majd a késő középkorban további két napon 

tartottak piacot. GÖTTINGEN I. 318. 
236 „Népes vásárokat, ipart, pezsgő kereskedelmet és számos intézményt találni benne.” – ELTER 1985, 58. 
237 Ez a mértékegység Bogdán szerint öl volt, amely 10 láb nagyságú (31,26 cm). Elképzelhető, hogy 

mindkettőről készült etalon, de csak az ölről maradt írott forrás, továbbá a kisebb mértéknél nagyobb a 

pontatlanság lehetősége. BOGDÁN 1978, 22–23. 
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IX. SZÉKESFEHÉRVÁR FEJLŐDÉSE A 13–14. SZÁZADBAN 

 

IX. 1. Topográfia 

 

A 13. század első felében a város több országos jelentőségű eseménynek biztosított helyszínt, 

s mindez meghatározó erővel bírt a topográfiai és gazdasági fejlődésére. (26. kép) Az 1222. 

évi Aranybulla kihirdetésén kívül itt tartották az 1231. évi országos gyűlést, amikor az előző 

dekrétumot megerősítették és kiegészítették.238 1253-ban Fehérváron fogadta IV. Béla Henrik 

bajor herceget, akivel diplomáciai tárgyalásokat folytatott. 1261-ben a ferencesek rendi 

gyűlése itt zajlott le.239  

IV. Béla uralkodása idején egyre inkább Buda vált az ország politikai központjává. 

Fehérvár fejlődésének gátat szabtak a mocsarak, mert akadályozták területi növekedését. A 

fejlődés megakadásához hozzájárult, hogy a Szentföldre vezető, a Kárpát-medencén áthaladó 

zarándokutak a 13. század közepére kevésbé voltak biztonságosak, ezért az utazások 

áttevődtek a tengerre.240 Ennek ellenére a város szakrális központ jellege tovább erősödött, 

mert a vegyesházi uralkodók elődeiknél nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a Szűz Mária-

prépostság templomában történő temetkezéseknek. Az állandó lakosság mellett folyamatosan 

jelentős számú átutazó érkezett a településre. A letelepedő latinusok asszimilálódása a 13. 

század második felétől felerősödött, melyet a személynevekben mutatkozó változások 

jeleznek.241  

Fontos mérföldkövet jelentett a város topográfiájának alakulása szempontjából a tatárok 

támadása. Az 1242 eleji olvadás következtében a felduzzadt mocsarak és a belvárost övező 

erődfalak miatt az ellenség nem tudta bevenni Fehérvárt, csupán a külvárosokban okoztak 

pusztítást.242 A további támadásoktól tartva IV. Béla a külvárosból a latin hospeseket a 

 
238 KRISTÓ 1976, 58–82; ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 122–123. 
239 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 194. 
240 A hanyatlás hátterében külpolitikai okok álltak. 1187-ben Szaladin elfoglalta Jeruzsálemet, de Oroszlánszívű 

Richárdnak sikerült 1191-ben Akkont visszafoglalnia és biztosítani a Szent Sír látogatását. 1204-ben a 

keresztesek Konstantinápolyt megszerezték, és létrehozták az 1261-ig fennálló Latin Császárságot. További 

hadjáratokat szerveztek a Szentföld visszaszerzésére, de csak 1229-ben került ismét keresztények kezére 

Jeruzsálem. 1244-ben végleg elveszett a város. BILLING 2007. passim; RUNCIMAN 2002, 286–299; FEDELES 

2015, 51–52. 
241 A 14. század első feléből ismert fehérvári polgár, Hektor még vallon lehetett, de a fiát már Miklósnak hívták 

és az 1329-ben pereskedő unokája a magyar Mokch nevet viselte. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 189. 
242 „nos vero quam plures et competenter armati in castris de Alba” – SCHNEIDER 1915, 661–670; „ad Albam 

Regiam civitatem accederent, que est paludibus circumsepta, cum esset in dissolutione nivis et glaciei, 

nequierunt eam occupare.” – SRH II. 585; „Inde discedens recto cursu deuenit ad urbem Albensem et continuo 

cuncta suburbane habitationis domicilia concremauit, civitatem uero aliquot diebus obsessam factis insultibus 

inuadere satagebat. Sed quia locus circumfusa palustrium aquarum copia satis erat munitus, quem optima 
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városfalon belülre telepítette az 1242 utáni években.243 A középkori belváros jelentős részét a 

társaskáptalan birtokolta, ezért a király rendelkezésére a város földjeit felosztották a prépost 

és a lakosok között. Az áttelepítés jelentős érdeksérelemmel járt együtt, amelyről két, a 

pápának címzett oklevél nyújt közvetett bizonyítékot.244 A polgárság ugyancsak ebben az 

időszakban költözött be várba vagy erődített helyre Esztergomban, Nyitrán, Trencsén, 

Vasváron és Zágrábban is a fentebb említett okból.245 Valószínűleg ekkor hagytak fel a mai 

Hősök terén álló, csarnokszerű épület használatával is. Az 1270. március 16-án kelt 

oklevélben szereplő fehérvári „Vár” (Castrum) kifejezés ekkor már nemcsak egy erődítményt 

jelölt, hanem a középkori Belvárosra vonatkozott.246 

A belvárost (Castrum Albense) körülölelő erődítésrendszer teljes 

kiépülésére/megerősítésére a 13. század második felében kerülhetett sor.247 Az erődítés 

nyomvonalát megőrizte a város utcarendje (Várkörút–dr. Koch László utca–Mátyás király 

körút–Piac tér–Budai út).248 A körítőfal vastagsága 220–240 cm között mozgott az ásatásokon 

(Szent István Gimnázium udvara, Ady Endre utca, Jókai utca) megfigyelt falmaradványok 

alapján.249 A külső és a belső oldalon álló, kváderkövekből épült sor közét kövekkel töltötték 

fel. Siklósi Gyula megfigyelése szerint az ingoványos talaj miatt gerendavázas alapozást 

 
Latinorum presidia erectis undique machinis tuebantur, dux impius uano frustratus labore discessit.” –

SPALATENSIS 2006, 288–290; ROGERIUS 2001, 436. 
243 Az ispánsági várak védművei a 13. század közepére már nem bírtak ugyanolyan jelentőséggel, mint száz vagy 

kétszáz évvel korábban. A nemesi vezetés alatt hadba vonuló csapatok alkalmazásával a katonaitámaszpont-

jelleg háttérbe szorult. A védművek átalakítása sem bizonyult célszerűnek, mert az alapterületük nem volt 

alkalmas új városrész befogadására. SZENDE K. 2013, 136. 
244 1249 körül: „ad verbum tenorem litterarum domini Bele dei gratia regis sine anno confirmatarum, 

translationem eorundem civium in dictum castrum Albensem factam ac divisionem terrarum dicti castri et 

aliarum terrarum modo et ordine litteris in eisdem denotato inter eosdem dominum prepositum et capitulum ac 

cives Albenses factam denotantium, in cuius tenore inter alia in articulus repertus fuisset” – ÁKKJ I. 275; 1250: 

„cum … (Bela) rex Ungarie illustris, post recessum Tartarorum de partibus vestris, habitatores suburbii castri 

Albensis in idem castrum transferri fecisset, ut totius et fortius propter multitudinem populi redderetur, 

habitatores ipsi prepositi et Sancti Henrici nec non canonicorum palatia cum curiis eorundem ac terram 

arabilem et etiam que est in eodem suburbio, in qua multi conditionales ac hospites vestre ecclesie morabantur, 

sibi conferri ab eodem rege, ac remitti omnino tributum fori, quod eadem habebat ecclesia, in ipsius ecclesie 

grave preiudicium procurarunt. Et licet predictis regi et habitatoribus aliquamdiu super hiis duxeritis 

resistendum, propter indignationem tamen ipsius regis, oportuit vos tandem vestrum in hoc prebere assensum, et 

etiam concedere inde litteras quodammodo violenter. Quare nobis humiliter supplicastis, ut eidem ecclesie super 

recuperandis predictis […] providere paterna diligentia curaremus. Nos igitur […] vobis et successoribus 

vestris revocandi predicta, cum facultatem habueritis, ad ius et proprietatem ipsius ecclesie […] plenam 

concedimus auctoritate presentium facultatem” – MREV I. 128.  
245 ZOLNAY 1963, 52–53.  
246 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 211; KERTÉSZ 2019, 3. sz. 
247 A tatárjárást követően, a városfalakkal megerősített belvárost nevezték „Castrum Albense”-nek. 1259/1270: 

„Terra castri Albensis […] in qua olim Rechun de castrensibus Albensibus residebat” – DL 486; 1263: „castri 

Albensi” – DL 105832; 1265: „castri Albensi existens prope castrum ipsius nomine Gymes” – DL 58400. 
248 HATHÁZI 1996, 24. 
249 Az egyik torony alapozása mellett építőáldozatként egy 13. századi fazekat (vállán bekarcolt hullámvonal, az 

alsó részén piros, festett hullámvonal, az alján talpbélyeggel) helyeztek el, erre alapozva részben a falak 

építésének korát. SIKLÓSI 1999a, 17–19, 36–37, 40.  
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készítettek, de ennek egy része, mint fentebb, a korai védmű leírásánál láttuk, 11. századinak 

bizonyult. A tornyok kb. 12×8 méteres oldalakkal rendelkeztek, melyek közül egyet a Jókai 

utca 20. számú ház területén (27. kép) sikerült feltárni.250 A belvárost körítő falakat és kapukat 

a 18–19. század folyamán túlnyomórészt elbontották. Az 1970-es évekre már csak néhány 

jelentősebb szakasz állt a Romkert keleti oldalán, a Bástya utcában, a Jókai utca és a 

Megyeház utcai telkek határfalaként.  

A várost keletről védő városfal szakaszai több ponton kerültek elő. A Basa és a Bástya 

utcában 70–280 cm-es magasságban maradt meg a törtköves, meszes habarcsú falalapozás 

cölöpszerkezet nyomaival. 251 1967-ben a fentebb említett két utca találkozásánál fekvő ház 

építésekor egy kelet–nyugati irányú, 6 méter magas, 3,05 méter széles falmaradvány került a 

felszínre kisebb csatlakozó falszakaszokkal. A fal déli falsíkjához, rá merőlegesen egy újabb 

(2,4 méter széles) csatlakozott.252 2018-ban a Bástya utca 15. szám alatt végzett kutatások 

során, az ingatlan közepén egy észak–déli irányú, törtköves falalapozás (300 cm széles, 150 

cm magas) került felszínre, melynek nyugati falsíkjához egy újabbat építettek hasonló 

struktúrával. A terület keleti részén egy másik, észak–déli irányú falmaradványt (90 cm 

széles, 60 cm magas) tártak fel. Ettől keletre, két méterrel egy cölöpsor (cölöpök hosszúsága 

1–1,5 méter) húzódott. A köztük lévő területet nagyobb kövekkel és földdel töltötték fel, 

alatta a cölöpsorral párhuzamosan gerendákat fektettek le.253 2014-ben a püspöki palota felső 

kertjének északi végében (Városház tér 5.) végzett feltárások során, a kerítésfal alatt három, 

kelet–nyugati irányú szakaszban épült falmaradvány húzódott.254 (28. kép) A kert 

északnyugati sarkában álló fészert egy már korábban épült falalapozásra építették. Az észak–

déli irányú objektum (jelentkezési szintje: 110,73 mBf) külső falsíkját nagyobb, hosszúkás 

kőtömbökből emelték, és a belső magját törtköves habarcs alkotta.255 A maradványok felett 

minden esetben feltöltési rétegek terültek el, ezek azonban már csak elbontásukra adhatnak 

választ. A felső kert északi felének nyugati határán húzódó támfala mellett 2016-ban három, 

különböző építési periódusból származó falszakasz került elő egymás mellett északnyugat–

 
250 1981-ben végzett kutatást Siklósi Gyula a gimnázium udvarán. SIKLÓSI 1987, 8; VERESS–SIKLÓSI 1990, 223. 
251 DORMUTH 1935, 89–90; 1966 Kralovánszky Alán (SZIKM Adattár 2596/1984.). 
252 Az alapozásuk alját 106,10 mBf-en (=Balti-tenger feletti magasság) találták meg. Ásatásvezető: Kralovánszky 

Alán. SZIKM Adattár 839/1967. 
253 Ásatásvezető: Szőllősy Csilla. SZŐLLŐSY 2018, 239. A feltárt maradványok kormeghatározása és a 

famaradványok természettudományos vizsgálata folyamatban van. 
254 A felső durva mészkövekből épült, kötőanyaga fehér habarcs, falszövete vegyes, egy faragott mészkőtömbös 

keretelésű nyílással; a középső másodlagosan felhasznált, faragott kövekből állt szürkésfehér habarccsal; az alsó 

alapozást törtkövekből emelték sárga, téglaőrleményes habarccsal. Alapozás alja: 110,26 mBf. 
255 Méreteit és alapozásának alját a kutatási terület korlátozottsága okán nem lehetett megfigyelni. Ásatásvezető: 

Türk Attila. SZIKM Adattár 8861/2016. 
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délkeleti irányban.256 (29. kép) A legnyugatibb falmaradvány egy épülethez tartozott.257 Ettől 

közvetlenül keletre egy másik, 190 cm széles falszakaszt figyeltünk meg, mely a 

legkorábbinak tekinthető, mert elbontását/visszabontását követően emelhették a korábban 

említett falat.258 Ezzel párhuzamosan egy újabb, északnyugat–délkeleti irányú falszakasz vált 

ismertté.259 2017-ben a Lakatos utca 7. számú telek nyugati részén az előző maradványokkal 

megegyező irányú, több építési periódushoz köthető városfalrészlet húzódott, melyet keleti 

irányba fordulva 11,5 méter hosszan figyeltek meg. (30. kép) Erre épült rá a püspökkert északi 

zárófala a 18. században. A városfal középső szakaszához kötötték be a Monostor-/Karakas 

bástya északi falát a 16–17. század fordulóján.260 Az északnyugat–délkelet irányú 

falszakaszok végig nyomon követhetők a püspöki palotakertben és a Lakatos utcai ingatlanon, 

melyek a belvárost övező erődfalak részét képezik. A különböző építéstechnikával épült 

falmaradványok a védelem többszöri megújítását feltételezik.  

1981-ben Siklósi Gyula több ingatlanon (Várkörút 23/A., Táncsics utca 6., István tér 2., 

István tér 8.) végzett kutatásokat, melyeken az egykori keleti városfal nyomaira bukkant.261  

A fallal körülvett és vizesárokkal védett belváros a 13. század végére sűrűn lakott 

településsé vált. Az utcahálózata is erre az időszakra formálódott ki, mely a 17–18. századi 

metszetek és városalaprajzok tanúsága alapján a későbbiekben is csak kismértékben 

változott.262 A Szent Anna-kápolna előtti téren a dendrokronológiai vizsgálat és a régészeti 

leletek alapján 1250 körül épült gödörház maradványa került elő, amely a hospes-

betelepülésről az egyetlen fennmaradt emlék.263 A vörösre égett felület és az elszenesedett 

fagerendák maradványai egy leégett, legalább kétperiódusú, bélelt, gerendavázas gödörház 

ácsolatához (31. kép) tartoztak.264 A gerendák és a deszkák kocsányos tölgyek, az oszlop 

 
256 Régészeti bontómunka irányítója: Reich Szabina. SZIKM Adattár 9678/2016. 
257 Ennek kifejtése a későbbiekben. 
258 Jelentkezési szintje 110,96 mBf-en. 
259 Jelentkezési szintje 111,10 mBf-en. 
260 Ásatásvezető: Pető Zsuzsa. SZIKM Adattár 8997/2017.  
261 SZIKM Adattár 1997/82. 
262 FÜGEDI 1967, 97 jz. Pozsony lefontosabb útja észak–déli irányú volt (Ventur utca, egy 14. századi itáliai 

kereskedőcsaládról kapta a nevét), amely a Duna-parti külvárost kötötte össze a Szent Mihály-kapuval. A déli 

vége tölcséresen kiszélesedett piactérré, mely a település kialakulásától kezdve kereskedelmi funkciót töltött be 

és a tehetősebb lakosok házai vették körül. Az északi felét Szent Mihály utcának nevezték, ettől keletre még két, 

északkelet–délnyugati irányú utca, a ferencesek és az orsolyiták utcája húzódott, melyeket kisebb, keresztirányú 

utcák kötöttek össze. A belváros északi és keleti oldalát a 13. századtól már városfal övezte, déli végét a 

Hosszúsor zárta le. STIEBEROVÁ 1993, 81–89. 
263 Ásatásvezető: Reich Szabina, 2018. A dendrokronológiai vizsgálatot és a fafajmeghatározást Grynaeus 

András végezte el. 
264 Az objektumon belül, egy kelet–nyugati irányú sorban, öt darab négyzetes cölöplyuk (9×9×40 cm) húzódott, 

mely a fachwerk-szerkezetű zárófal részét képezhette és a második periódushoz tartozott. Déli oldalukon futott a 

karósor, melyet betapasztottak. A paticsok megőrizték a sövénylenyomatot és a faszerkezet kialakítását. A 
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fűzfa, a sövénymaradványok a bodzafélékhez tartoznak. A ház nyugati végében tűzhely 

nyomait (második járószint) figyeltük meg. Több használati tárgyat (övcsat, patkó, hegyével 

felfelé álló vaskés) is találtunk. Az utóbbiak egy hamuval telt gödörben voltak, mely a ház 

keleti felében helyezkedett el. Innen egy kisebb őrlőkő részlete (vastagsága: 15 cm, átmérője: 

26 cm) is előkerült, melyet kemény mészkőből alakítottak ki a kézi őrléshez. A korábbi 

gödörház mérhető adatai: 300×320 cm, a későbbi: 230×320 cm. A ház leégése esetlegesen 

összefüggésbe hozható az 1289. évi városi tűzvésszel, amelyről Lodomér esztergomi érsek is 

megemlékezett.265 A pusztítás nyomait megőrizte a Hősök terén több helyen megfigyelt, 

vörösre égett, elszenesedett réteg is, amely alól 12–13. századi kerámialeletek származnak. 

(32. kép) 

 A középkori belváros 13. század végi – 14. század eleji leleteinek többségét sárga, barna 

és vörös színűre égetett fazekak alkotják. A 14. századi fehér kerámia formája és díszítése 

még őrzi a 13. századot, de az edényfelület már gondosabban kialakított, elsimított, a 

bekarcolt minta szabályossá válik. Túlsúlyba kerülnek a körbefutó hornyolatok vagy a bordák. 

Az anyagban található csészék és bögrék kihajló peremben végződtek.  

 Az agyagot továbbra is elsősorban apró szemű kaviccsal soványították, de már akad 

finoman iszapolt portéka is (VII. tábla 1.).266 A megformálásuk az egyenletesebb faluk alapján 

fejlettebb kézikorong használatára utal. A bordás falú edények már lábbal hajtott, 

gyorsfordulatú korongról tanúskodnak. A kiégetésük során még nem tudtak egyenletes 

 
bejárata az északnyugati oldalon megfigyelt, téglalap alakú, elszenesedett vékony deszkákból álló felület 

lehetett. A második periódushoz (későbbi) tartozó járószintet fedő, elszenesedett, tetőszerkezethez és oldalfalhoz 

tartozó fagerendák alól nagymennyiségű, megégett magot sikerült begyűjteni. A szemeket bőr vagy 

vászonzsákban tárolták, mert ennek részletei megmaradtak. A cölöpsortól északra, 138 cm-en egy járószintet 

lehetett megfigyelni, amely felett vékonyabb, szenes réteg húzódott. Ez a rész már az épületen kívül esett, mely 

esetleg egy előtérként szolgált féltetővel. A ház nyugati oldalát egy falalapozási árok vitte el, melynek 

betöltésében faszén, kő és patics volt. Mellette egy törtköves falalapozás húzódott, alatta gerendafészekkel, 

utóbbi a korábbi periódusú épülethez tartozhatott. A korai fázisú házbelsőben további cölöplyukak (átmérőjük: 

20–30 cm) és gödrök voltak, melyek szerkezeti összefüggéseit nem sikerült tisztázni. A felső/második periódusú 

járószint (165 cm, járószinttől mérve) alól Árpád-kori kerámialeletek kerültek elő. A sárga altalajban több 

karósor (átmérőjük: 2,5–3 cm) részletét tártuk fel, rendeltetésük ismeretlen. A nyugati oldalon állt egy falpillér 

(1. fal, törtkő, sárga agyagba rakva, 80×100×110 cm), mely a tetőszerkezet tartópillére lehetett. A keleti oldalon 

lévő párja nem került elő, mert elbontotta egy gödör. Az épületen belül két járószintet figyeltünk meg, melyek 

között két betöltési réteg húzódott. Valószínűleg rövid idő telt el közöttük, mert az alsóból egy II. Ottokár fillér 

(1251–76, CNA B 159, L51) került elő. REICH 2018. 
265 1289: „eiusdem magistri Benedicti super memorata terra, cuius possessione pacifica nitebatur, nostro 

duxerimus privilegio confirmandum, eademque privilegia et alia munimenta sua propter mutabilitatem et 

varietatem temporis impacati, in exteriori camera ecclesie Albensis in propria cista sua duxerit deponenda, ac 

peccatis nostris exigentibus divine ulcionis aerimonia tota civitas et ipsa venerabilis Albensis ecclesia fuerit 

miserabiliter incendio concremata, memorata sua privilegia inopinato ignis incendio perierunt; veritatem et 

seriem narratorum nobis in suis literis capitulum eiusdem Albensis ecclesie humiliter exprimentes.” – Zala I. 97–

98; ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 199. A város területéről nem került elő ehhez az eseményhez köthető 

további pusztulási réteg. 
266 Analógia: Vác (MÉSZÁROS, 2016, 76. ábra 11.). 
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hőfokot biztosítani, ezért a törésfelületükön három réteget lehetett megfigyelni. Az anyagban 

jelen vannak a redukált égetésű darabok is (VII. tábla 2.),267 de előfordulnak olyan termékek, 

amelyek a használatuk során teljesen szürke színűek lettek (VII. tábla 3, 4.).268 

 Az edények vállát vagy az oldalukat bekarcolt csigavonallal (VII. tábla 5–9.),269 bordákkal 

(VII. tábla 10.) díszíthették,270 de előfordul vörös engobe-os festés és fogaspecsétlővel 

készített minta (VII. tábla 11–13.) is.271 

 A fazekak tölcsérszerűen kihajló szájjal rendelkeznek, a peremkiképzésük változatos 

képet mutat: kihajló, galléros (VII. tábla 14–18.);272 edényfalhoz visszahajlított (VII. tábla 19, 

20, VIII. tábla 1.),273 fedőhoronnyal tagolt (VIII. tábla 2.);274 kihajló, profilált (VIII. tábla 3–

6.).275 

 A fedők harang formájú teste homorú vagy domború kialakítású, a korongolás nyomai 

mind a gombon, mind a felsőtesten jól látszanak. Méretben a kisebb és közepes méretű 

fazekakhoz illeszkednek (VIII. tábla 7.).276 

 Az asztali edények közül sárga színű, vörös földfestékkel díszített kancsókat készítettek 

(VIII. tábla 8.).277 A fülükön ferde bevagdosás előfordulhat (VIII. tábla 9.).278 A fehér asztali 

edény oldalfalát fogazott, piros festéssel díszítették ebben az időszakban (VIII. tábla 10.).279 

 A redukált (oxidált) égetésű darabok között fazék, fedő és mécses egyaránt előfordul. Az 

égetés eredményezte szürke színük a használattól gyakran még sötétebb, fekete árnyalatot 

kapott. Az edényeket fejlett kézi korongon készítették, amelyre talpuk szemcsézettsége és 

oldalfaluk gyakran elnagyolt, egyenetlen felülete vall. A belső oldaluk szinte teljes felületén a 

korongolás bordázata mutatkozott, de kézzel történő elsimítás nyomai is látszanak. A fazekak 

peremkiképzése változatos képet mutat: kihajló, alul élben végződő (VIII. tábla 11.);280 

megvastagodó (VIII. tábla 12.);281 galléros (VIII. tábla 13.).282 A vállat bekarcolás 

 
267 Párhuzam: Visegrád (TÓTH B. 2006, 80. ábra). 
268 Hasonló peremkiképzés: Vác (MÉSZÁROS 2016, 22. kép), Visegrád (TÓTH B. 2006, 30, 33, 35. ábra). 
269 Visegrád (TÓTH B. 2006, 10, 17. ábra). 
270 Vác (MÉSZÁROS 2016, 16. kép); Visegrád (TÓTH B. 2006, 13, 40. ábra). 
271 A peremen végigfutó minta: Visegrád (TÓTH B. 2006, 36. ábra). 
272 Párhuzam: Kőszeg (HOLL 1992, 46. kép 1, 2,3, 5.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 12, 17, 30, 32. ábra). 
273 Analógia: Kőszeg (HOLL 1992, 50. kép 5, 26.). 
274 Vác (Mészáros 2016, 76. ábra 1.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 40. ábra). 
275 Hasonló darab: Kőszeg (HOLL 1992, 50. kép 11, 13, 29.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 15, 16, 31, 32. ábra). 
276 Párhuzam: Budapest–Hajógyári-sziget (TÓTH A. 2016, 16. tábla 4.); Vác (MÉSZÁROS 2016, 6. kép, 75. ábra 

4.) 
277 Vác (MÉSZÁROS 2016, 74. ábra 10.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 51.). 
278 Példa: Kőszeg (HOLL 1992, 50. kép 16.). 
279 Budai várpalota (HOLL 1963, 74. kép 8.). 
280 Hasonló peremkiképzés: Visegrád (TÓTH B. 2006, 41. ábra). 
281 Visegrád (TÓTH B. 2006, 30. ábra). 
282 Vác (MÉSZÁROS 2016, 77. ábra 8.). 
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jellemezheti (VIII. tábla 14.)283 vagy bordákkal látták el (VIII. tábla 15.).284 Az oldalfaluk 

enyhén kiszélesedő vagy függőlegesen egyenes. A redukált égetésű anyagban jelen van a 

mécses is (VIII. tábla 16.).285 

 A belvárosi leletegyüttesben kályhaszemek és -csempék egyaránt megjelennek változatos 

formavilággal és díszítésmóddal, melyek alapján erős igény mutatkozott a mívesebb kályhák 

építésére is.  

 A lakóházak többségében a szobák fűtését szemeskályhákkal oldották meg.286 Az Anjou-

kori darabok közé sorolható a belvárosból, ismeretlen lelőhelyről bekerült négykaréjos 

kályhaszem, melynek anyaga barnásvörösre égett cserép (XIX. tábla 13.). Kerek szájú, pohár 

formájú kályhaszem töredéke került elő a II. János Pál pápa téri 3. kutatószelvényből, mely a 

párhuzamok alapján a 14. század első felére keltezhető (XIX. tábla 14.).287 Ezek a darabok 

helyi műhelyben készülhettek az anyaguk és a kidolgozásuk alapján, melyeket a fazekasok is 

elő tudtak állítani. 

1987-ben, az Arany János utca 3. számú ház belsejében végzett feltárás során egy vermet 

tártak fel, melynek betöltésében a 11–15. századi kerámialeletek között egy ólomból készült, 

függesztőkarikával ellátott, korong alakú medalion (XXV. tábla 11.) volt. A kör alakú foglalat 

kidomborodó kettős vonalú keret, mely között sűrű pontsor fut. A kereten belül egy egyfejű 

sas látható. Az állat feje, csőre és szeme aránytalanul nagy, csőre nyitott. A fej alatt 

gallérszerűen szétnyíló két toll helyezkedik el. A szárnyak vállrészét pontsor díszíti. A tollak 

plasztikusságát kiemelkedő és apróbb vonalak biztosítják. A medalion hátoldalán a keret 

összeszűkül, és a rajta kiképzett fugába üveget helyeztek, melynek erősen eloxált töredékei 

megmaradtak. A medaliont öntéssel készítették és tömegáruról lehet szó a felfüggesztőn 

hagyott, eldolgozatlan sorja alapján. Hasonló példány ismeretes Lübeckből, melyet 

másodlagosan ládikadíszként használták fel egy tehetősebb polgárcsalád tulajdonában. A 

fehérvári példány Siklósi Gyula szerint ruha- vagy fejdísz lehetett, melyet a 13. században 

készíthettek a stílusjegyek alapján.288 Az ingatlanon feltárt veremből származnak az egyszerű 

formájú palackok (angastare, angustarium), melyek hosszú, vékony nyakkal, enyhén kihajló 

 
283 MÉSZÁROS 2016, 33. kép 
284 Vác (MÉSZÁROS 2016, 34, 35, 36. kép). 
285 Analógia: Visegrád (TÓTH B. 2006, 100. ábra). 
286 SABJÁN 2001, 281–285. 
287 BOLDIZSÁR 1992, 85; Visegrád–Ágasház (BÁRDI 2012, 4.). 
288 Átmérő: 4,5 cm, vastagsága: 0,3 cm. Siklósi 1990. 137. Párhuzam: ERDMANN 1988, 147–149. 
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szájperemmel és gömbölyű, vagy ovális testtel rendelkeznek (XXVII. tábla 4, 5.). Az egész 

középkoron át készültek különböző méretekben.289  

A Szent Anna-kápolna előtt, az 1986. évi feltárás 1. számú szelvényében fekvő 

emésztőgödörből több 14. századi, velencei importáru került elő.290 A kettős-kónikus 

palackok (XXVI. tábla 9.) anyaga színtelen, tiszta, átlátszó és buborékmentes. A szájuknál a 

cseppfogó gyűrű a perem alá csúszott. A nyakuk a szájnyílástól lefelé tágul bugyrot képezve, 

amelyet egy gyűrű szűkít le a palack testétől elválasztva. A gyűrűt a fúvásnál, az anyag 

visszahajtásával képezték. A teste enyhén hordó alakú és kúpos alja széles talpgyűrűn áll. A 

korai példányoknál (13. század) a golyva a szájperem alá csúszik, a test merevebb, 

egyenesebb forma. A későbbi darabok (14. századtól) hasasodó és gömbölyűbb formával 

rendelkeznek.291 Magyarországon a 13. századtól ismert ez a típusú pálinkás kupica.292 A 

cseppes pohárkák közül az alábbi fajták fordulnak elő: 1. alacsony, hordóformájú és 

kisméretű, gömbölyű peremmel (XXVI. tábla 10.) rendelkezik,293 2. alacsony testű és magas, 

egyenes pereme van (XXVI. tábla 11.).294 Ezek a változatok kisebbek a vizespohár méreténél. 

A használatuk a 14. századtól válik elterjedtté bizánci közvetítéssel. Ekkor a cseppek erősen 

kihúzott, hegyes formák. A fenék gyűrűs peremét fogóval cakkosra formázták, a kis 

kiemelkedések egyenletesen sorakoznak.295 Korai darabokról lehet szó a fentebb ismertetett 

üvegtárgyak alapján. 

A 13. század végén a település gazdaságának, kereskedelmének fellendülésével a világi 

építmények száma is gyarapodott. Ezek az épületek a reprezentatív célok mellett igazgatási, 

oktatási és gazdasági feladatokat is elláttak. A többségük a középkori piac, illetve a Szűz 

Mária-prépostság közelében helyezkedett el, s a Castrum Albense centrumát képezték. 

A Civitas Exterior erődítésével kapcsolatban középkori adattal nem rendelkezünk. Az 

1601. évi ostromot megörökítő (Montreulx-féle) metszeten a külvárost palánkfal vette körül 

három oldalról (kelet, észak, nyugat), melyet rondellákkal erősítettek meg.296 A palánk előtt 

széles vizesárok húzódott.297 A Budai külváros északi oldalát kerítő töltések és árkok 

részleteit lehetett megfigyelni a Honvéd utca északi házsora mentén, továbbá a Malom és a 

 
289 GYÜRKY 1986, 40, XII–XIII. tábla 
290 Feltárás vezetője: Siklósi Gyula, 1986. 
291 GYÜRKY 1986, 35. 2. típus, IX. tábla 2, 3; HOLL 1992, 163, 167. kép. 
292 HOLL 1992, 57. 
293 GYÜRKY 1986, 4. típus, XXV. tábla 2. 
294 GYÜRKY 1986, XXV. tábla 5. 
295 GYÜRKY 1986, 57; HOLL 1992, 161. kép 
296 FITZ 1967–68, 152. 
297 FITZ–CSÁSZÁR–PAPP 1966, 19. 
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Ybl Miklós utca domborzati viszonya alapján.298 A településrész egy különálló kapuval 

rendelkezett a képi források alapján, ami a külváros keleti oldalán nyílt.299 A középkori 

elnevezését nem ismerjük, de Buda város nevét viselhette az északról érkező útvonal alapján. 

Polgár Iván az 1934. évi csatornázási munkálatok során arról számolt be, hogy a Vásártéren 

egy méter mélyen „hatalmas falat” vágtak el, majd ettől nyugatra, egy vékonyabb falrészletre 

is felfigyelt. A fal leírását nem ismerteti, leletanyagára sem történik utalás.300 A kapu a mai 

Velinszky lakótelep környékén keresendő.301 

A külvárosok közül a következő lépésben Nova Villa (Újfalu) alakulhatott ki. Az 

elhelyezkedését illetően megoszlanak a vélemények, a Castrumtól északra és délre is keresik 

a helyét. Valószínűleg a Budai külváros környékén, Novaj település nyugati részén terült el az 

1298. évi határjárás szerint.302 A városrész kialakulását jelezheti, hogy IV. László édesanyja, 

Erzsébet királyné a fehérvári polgároknak adományozta 1274 körül Novajból saját 

birtokrészét, Újfalut.303 A rendelkezésünkre álló adatok alapján az erődítésrendszere, 

utcahálózata nem ismert. 

A 13. század végén alakulhatott ki a nyugati szárazulat északi részén a Nova Civitas, 

melynek legkorábbi említése 1333-ból származik egy gyilkossági ügy kapcsán.304 Sziget 

területén már 1303-ban megemlítik az Ágostonos remeték itteni kolostorát.305 Az Árpád-kor 

végén jöhetett létre a délkeleti részen a Szűz Mária-társaskáptalan Ingovány nevű földje. Erre 

egy közvetett, 1328. évi adat áll a rendelkezésünkre, miszerint egy bizonyos Syscer fia 

Mihály a fehérvári káptalan vicusaban álló kőházát eladta.306  

 
298 SIKLÓSI 2001, 17. 
299 SIKLÓSI 1988, 213–214. 
300 POLGÁR 1934, 90. 
301 SIKLÓSI 1999b, 51. 
302 Györffy György egy 1298. évi határjárás (DL 640) alapján Nova Villat Civitas Exterior és Novaj (Kisfalud) 

közötti területére lokalizálta. ÁMF II. 384. Siklósi Gyula kétségbe vonta a településrész elhelyezkedését az 

1689-es városalaprajzra hivatkozva. SIKLÓSI 1990, 92. Fügedi Erik szerint a Sóstónál helyezkedett el a külvárosi 

település, mert a legkésőbb alakulhatott ki a 15. századi oklevelek (1478: DL 42 874; 18 022; 18 023; 18 085.) 

alapján, melyben a tizenkét esküdt között az utolsóként említették képviselőit, ennek okán a nagy útvonalak 

mellett már nem fért el. FÜGEDI 1967, 35. A várostól délre eső település nem azonosítható a Nova Villaval Nagy 

Lajos szerint az 1372. évi határjárás és az 1543. évi porta összeírás alapján. (NAGY 1972, 209–210.) A Szent 

Márton-templomot a Nova Villahoz kapcsolta a kutatók egy része. Bővebb kifejtését l. alább. Zsoldos Attila egy 

1298. évi határjárás alapján Novaj birtokviszonyait vizsgálva megállapította, hogy a nyugati részén lehetett 

Újfalu. Novaj Battyán, Pákozd, Méd és Börgönd közötti területen helyezkedhetett el, melyen három birtokos 

(király, királyné és ismeretlen eredetű nemesi rokonság) osztozott. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 231–

233. 
303 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 231. 
304 CSÁNKI 1894–1913, III. 308. 
305 KÁROLY 1898, 173. 
306 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 243. A városrész a Liszt Ferenc utca vonalától a Vörösmarty térig 

húzódó Piac tér mentén terült el. SIKLÓSI 2001, 147; vö. NAGY 1972, 209–212. Zsoldos Attila a várostól délre, a 

Siklósi-féle Újfalu helyére teszi. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 243. 
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 Az Insulat nyugati oldalról a mocsár védelmezte, így a korai időszakban komoly 

erődítéssel nem rendelkezhetett. A tatárjárást követően, IV. Béla építkezéseivel 

összefüggésben a terület védelmet kaphatott, de nincsen jelenleg olyan (régészeti, írott, képi) 

forrás, amely alátámasztaná ezt a feltevést.  

 1272-ben V. István király kiváltságokat biztosított a keresztes konvent szigeten élő 

népeinek. Az oklevél szerint a lakosság nem rendelkezett szántóval, erdővel, ezért városias 

jellegű település alakulhatott ki Szentkirályföldén.307 

 

IX. 2. A tatárjárás utáni királyi vár és palota kérdése 

 

Siklósi Gyula feltételezése alapján a 13. század közepén zajló erődítési munkálatok során (l. 

Óbuda, Visegrád) épülhetett fel az általa kései királyi várnak és palotának nevezett 

épületegyüttes a középkori belváros északkeleti sarkában, melyet több 17–18. századi metszet 

és városalaprajz örökített meg.308 A megfigyelése szerint az ábrázolásokon egy enyhén 

szabálytalan négyzet alakú erődítmény látható, amelynek udvarát palotaszárnyak ölelik körül. 

A várhoz tartozott egy attól délre fekvő, téglalap alaprajzú építmény és a Budai kapu 

zwingere.309 A kutatás által ismertté vált 13–14. századi írott források esetében nehezen 

igazolható, hogy magáról a királyi palotáról szólnának, a királyi udvart (aula, curia) 

kormányzati szervként, nem pedig fizikai objektumként említik.310  

 1935-ben Dormuth Árpád az Országzászló téren álló múzeum építése előtt 2,1–2,4 méter 

széles, 0,6–2 méter magas törtkőfalmaradványokat tárt fel, amelyek alatt gerendarácsos 

szerkezet feküdt. A falak mentén egy nagyobb, közel 4 méteres mélységű árkot is megfigyelt. 

A felszínre került objektumok egy kapuszerű építmény és az árok felett húzódó átjáró részét 

 
307 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 242. 
308 1601. évi francia metszet, 1601. évi olasz vázlatrajz, La Vergne-féle alaprajz, 1738. évi német városalaprajz.  
309 SIKLÓSI 1999a, 31–36. 
310 1219: „Albensem […] curie nostre [regis] clericos transmitimus” – ÁMF II. 367; IV. Ince pápa 1243-ban kelt 

oklevelében a domonkos rend fehérvári priorja „in curia charissima in Christa filii nostri illustris regis Hungarie 

moraturus” tartózkodott. CD IV/1. 301; 1264: „aule […] regis” – ÁMF II. 370; 1272: „apud Albam aute tempus 

coronacionis karissimi filii nostri, regis Ladislai, contra nostram excellenciam manu armata insurgentes, idem 

gladium cuiusdam armati, qui prius in nostre maiestatis domum ausu temerario irruerat” – CD V/2. 132, 425. 

Ebben a forrásban Erzsébet királyné házáról van szó, amely Novaj területének a város határain belül fekvő 

részén lehetett. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 117; 1277: „aule regie” – GOMBOS 1937–1938, III. 2260–

2261; 1278: „Datum per manus Magistri Luce aule nostre Notarij Secretarij, Lectoris Ecclesie Beati Emerici de 

Alba et Comitis Capelle nostre” – ÁÚO IX. 205. Erre l. FONT–FEDELES–KISS 2007, 13–14, 62–64; KUBINYI 

2005, 13–32. I. Károly 1332-es Horvátországba tervezett utazása során megbetegedett és visszafordult 

Fehérvárról Visegrádra (1332). Magától értetődő módon egy állandó használatban lévő palota esetén mindez 

szükségtelen lett volna. HORVÁTH 1861, 17. 
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képezték.311 Siklósi Gyula a Bástya és a Fő utcában feltárt, 2,2–3 méter vastag kőfalakat a 13. 

század második felére datálta és az új királyi várhoz kapcsolta.312 A fennmaradt maradványok 

azonban nem teszik lehetővé az épületegyüttes teljes rekonstruálását.313 A falak mellől keltező 

értékű leleteket nem ismerünk, így amennyiben el is fogadjuk, hogy az egyes, hosszan elnyúló 

falszakaszok összetartoznak és egy nagyméretű épületegyüttes részei (városi vár), korukat 

nem tudjuk meghatározni.314 

 A feltárt falak építésének korára nem nyújtanak adatokat a terület közelében, a 

várárokban talált cipőmaradványok, de itt említjük meg őket, mivel a várároknak ebből a 

szakaszából származnak. Az Országzászló téren, a 7–8. számú árok barna rétegéből több 

bőrcipő darabja maradt meg, melyeken varrás vagy szegés nyoma látható.315 Innen származik 

egy oldalt fűzős, jobb lábas cipő (XXVIII. tábla 6.) is. Az egy darabból kiszabott orr-részhez 

egy trapéz alakú oldalsó betétdarab csatlakozik, melyen fűzőlyukak láthatók. A felső részen 

körbe apró lyukú öltésnyomok vannak, ezekkel a belső bélést varrhatták a külső bőrhöz. A 

sarokrészt külön bőrdarabbal erősítették meg. A darab párhuzamok alapján a 14–15. századra 

keltezhető.316 A másik példányból (XXVIII. tábla 7.) kizárólag a cipőtalp maradt meg, 

melynek orra kissé elkeskenyedik, a sarka lekerekített és a széle körbe kilyukasztott. A 

talplevarró öltések nagyobb tűnyomokkal, egymástól 3–5 mm távolságra helyezkednek el. Az 

öltéslyukak a talp peremszerűen felmagasodó szélén találhatók.317  

 

IX. 3. Gazdaság 

 

Székesfehérvár természeti adottságai (síkvidéki, mocsaras fekvésű, hajózható folyó nincs) 

kevésbé kedveztek a szőlőművelésre, kizárólag a Velencei-dombság legszélső nyúlványai, a 

Ráchegy és az Öreghegy volt erre alkalmas.318 Egy 1298. évi határjárás tesz említést erről a 

környékről, ahol Nova Villa polgárainak feküdtek szőlői, melyek Novaj nyugati határánál 

értek véget. A területen azonban nem tudtak megfelelő mennyiségű és minőségű/piacképes 

 
311 DORMUTH 1935, 89–91. 
312 SIKLÓSI 1999a, 31–36. 
313 A Dormuth által előkerült falakat térképre vetítette Siklósi Gyula. SIKLÓSI 1999a, Abb. 42. Az általa talált 

falakkal együtt a kései királyi vár és palota feltételezett alaprajzát a 41. ábra mutatja be. SIKLÓSI 1999a, Abb. 41. 
314 A vár kérdésére még visszatérek a történeti források alapján a 15–16. századnál. 
315 Siklósi Gyula ásatása, 1990. SZIKM 91.786–789. 
316 Párhuzam: Budapest, Ostrom utca. MOCSKONYI 1999, 348. 
317 Analógia: Simontornya. IRÁSNÉ MELIS 1974, 275. 
318 Az itt termesztett szőlőből kevésbé erős, inkább ízletes bor („quae vinum gignit gustu meliore, quam virtute”) 

készült Bél Mátyás leírása szerint, amely a fehérvári pincékben csak igen rövid ideig volt eltartható, ezért aki 

igazán jóízű vagy eltartható bort akar fogyasztani, annak azt máshonnan kell beszereznie. BÉL 2017, 43. 
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bort termelni, ezért igyekeztek szőlőművelésre alkalmas területeket szerezni vásárlás vagy 

adomány útján, elsősorban a szomszédos Somogy megyében (például Alsóendréd, Csege, 

Lulla).319 

A fehérvári polgárok saját szőlőbirtokkal rendelkeztek, és más földjén termelt szőlőből 

készült borral is kereskedtek. 1221-ben Uros pannonhalmi apát pert folytatott ellenük, mert 

Somogy megyében felvásárolták a szüret után az összes bort, mielőtt a termelőktől beszedték 

volna a tizedet. Az ítélet arra kötelezte a polgárokat, hogy maguk fizessék meg a teljes tizedet 

mind a saját szőlőikben termett, mind pedig a vásárolt bor után a bencés monostornak, vagy 

pedig várjanak a vásárlással Szent Márton ünnepéig, ellenkező esetben csak az apát 

engedélyével vihetik ki Somogyból.320 1234-ben egy pápai követ szabályozta a fehérváriak 

somogyi borkivitelét.321 Szőlőművelésre és borkereskedelemre egyaránt lehet következtetni, 

hogy Johannes Orlandini Gallicus de Bononia mester 14 hordó bor árával maradt adós (1387) 

a felesége neveltetésének költségeként.322 

 A város lakosságának élelmezését biztosította a környékén fekvő 18 halastó, melyekről 

egy 1372. évi adat tudósít.323  

 A helyi kézműipar kibontakozása összefüggésben állt azzal, hogy a városi kézműves 

polgárság a külvárosokból egyre inkább a belváros felé törekedett, műhelyeit, boltjait a 

belváros utcáin és terein nyitotta meg.324 A településen egyre több világi és egyházi 

intézmény kezdett el működni, melyek állandó megrendelést és felvevő piacot jelentettek az 

iparosok számára. A bel- és a külvárosban letelepedő szerzetes- és koldulórendek ispotályai 

betegápoló feladatokat láttak el, valamint zarándokokat/átutazókat szállásoltak el.325 Ezeket az 

egyházi épületeket is fel kellett építeni a tartozékaikkal együtt. 

A Nyugat-Európából bevándorolt kézműves-hospesek olyan kiváltságokat kaptak, 

amelyek elősegítették a városi iparűzés és kereskedelem kialakulását. A latinusokról már a 

11–12. századi folyamatok ismertetésénél szó volt. Fehérvárra költöző német etnikumra a 

 
319 KOLLÁTH 2019. 
320 SZÉKELY 1972, 58. 
321 PRT I. 142. sz. 
322 ZsO I. 126. 
323 CSÁNKI 1894–1913, III. 308. 
324 1249 körül: ÁKKJ I. 275; 1250: MREV I. 128.  
325 A településen több ispotály és vendégház működött. 1234. évi oklevél megemlíti a Szent Miklós-prépostság 

ispotályát („sancti Nicolai hospitalis Albensis”). MREV I. 80. Egy 1370. évi forrás szerint a Szűz Mária-

prépostság temploma mellett állt a Szent Antal-vendégház. DL 106153. A johanniták is működtettek kórházat, 

ahol betegek, idősek és zarándokok ellátását végezték. ÁMF II. 382–384. A városban fürdők is működtek, de 

fürdőmesterről csak késő középkori forrás (1517 „Lukács Ferdews” – ÉRSZEGI 1971, 314. sz.) maradt fenn. 
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legkorábbi adat 1261-ből származik Odolphus (Adolf) említésével.326 Különálló utca (Vicus 

Teutonicalis) neve is megőrizte e náció emlékét.327 A városban élő zsidókról legkorábban 

1256. évi, 1251-ből átíratott kiváltságlevelükből értesülünk, de pontos letelepedésük ideje 

nem ismert.328 IV. Béla 1251. évi zsidó aranybullájában számos kedvezményben részesítette 

őket, akik kulcsfontosságú szerepet játszottak a kereskedelemben.329 

A 13. századi kiváltságlevelek által biztosított vámmentesség, valamint a heti 

vásárforgalom valamennyi kisebb árufajtájára vonatkozó 1%-os értékvám révén az ország 

belső kereskedelme fellendült.330 A mezőgazdasági és az ipari tevékenység szétválása a 14. 

században ment végbe a városokban, melynek során a kézművesek kizárólag csak a saját 

szakmájukat űzték, felhagyva a mezőgazdasági munkával. Az egyre nagyobb mértéket öltő 

egyházi és világi pompa szükségleteit kielégítő mesterségek (ötvösök) jelentősége 

megnövekedett. Az ékszerek mellett a kegytárgyak, egyházi felszerelések és a viseleti elemek 

(díszruhák csatjai, gombjai) iránti kereslet fokozódott.  

Az import-export termékeket és az egyes országrészek árucikkeit a központi templom 

névadó ünnepeihez kötődő vásárokon adták-vették, melyek közül Fehérváron kiemelkedett az 

augusztus 20-a idején, Szent István ünnepén tartott vásár, amelyhez esetlegesen a király 

jelenléte, ítélkezés is kapcsolódhatott. E napot már 1344-től sokadalomként említik a 

források.331 A királyi székhely vásárainak kialakulását a nagy jelentőségű egyházi 

intézményei mellett az is elősegítette, hogy a település a Bakony és a Mezőföld 

találkozásánál, úthálózati csomópontban helyezkedett el.  

Egy 1248. évi pápai utasításból értesülünk arról, hogy a fehérvári káptalan foglalta el a 

vásár vámját,332 de a polgárok 1250-ben ennek eltörlésére akarták rávenni a királyt.333 1279-

ben Péter veszprémi püspök Kolynus veszprémi főesperesnek adományozta a „Szent király 

ünnepén [szedett] vámot”. Az iratokból kitűnik, hogy a fehérvári vásár vámján osztozott a 

 
326 További német eredetű nevek: 1270 – Fredericus, 1314 – Merth, Geutel, 1329 – Nekkel, 1333 – Herwek. 

ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 189. 
327 Részletesebb kifejtését l. a Városszerkezet fejezetben. 
328 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 189. 
329 KOHN 1884, 100–116; KUBINYI 1995, 2–3; SZILÁGYI 2017, 287. 
330 Néhány kiváltságolt város: Sopron (1277), Gölnicbánya (1287), Pozsony (1291), Eperjes (1299), Szatmár 

(1310), Zágráb (1319), Aranyosbánya (1325), Kőszeg (1328), Sárvár (1328), Komárom (1331). SZENDE K. 

2016, 288–308. 
331 Vö. Výsady miest a mestečiek na Slovensku. I. 1238–1350. Ed.: Juck, L̕ubomír. Bratislava 1984. 138. Pozsony 

sokadalom tartására 1344-ben kapott engedélyt I. Lajostól. CD IX/1. 294. 
332 BTOE I. 49. 
333 EFHU III/2. 44. 
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veszprémi püspökség és a fehérvári káptalan.334 Az uralkodónak szem előtt kellett tartania az 

egyházi érdekeket is, ezért a várba telepítettek számára adott vásártartási jogot.335  

Fehérvár saját mértékegységgel is rendelkezett az 1269. és az 1328. évi forrásokban 

megjelenő „pondus Albensis” kifejezés alapján, de pontos értékét nem lehet meghatározni 

egyelőre.336 

A belkereskedelem a 14. századra több régióra oszlott, amelyek pénzforgalma és 

pénzszámítási módjai eltérők lehettek. Egységes országos piac a század végére alakult ki a 

körzetek összeolvadása révén. A városi ipar árui szempontjából három piaci gyűrűt lehetett 

elkülöníteni. Első a város saját falvainak, a második a közvetlen környék községeinek 

területe, a harmadik 150–170 km-es körzetet ölelt fel.337 Fehérvár piackörzetét Kubinyi 

András 30 kilométerben határozta meg.338  

A tatárjárást követően lehetőség nyílt az olcsóbb termékek tömeges importjára, mert a 

nemesfémbányászat fellendülése, és az élőállatexport megindulása megfelelő vásárlóerőt 

biztosított.339 Elsősorban élelmiszert, gabonát, élőállatot, bőröket, sót és nyersanyagot (ón, 

ólom, vas, réz) szállítottak más országokba a fennmaradt vámszabások alapján.  

Fehérvár a fekvésének köszönhetően több (belföldi és külföldi) kereskedelmi útvonal 

kereszteződésében feküdt, melynek révén a szarvasmarha-, a gabona-, a bor- és a sószállítás 

egyik fontos központjává/állomásává válhatott. A soproni kereskedők rendszeresen jártak ide 

nyerstermékekkel, állatokkal, gabonával, valamint a távolsági kereskedelem iparcikkeivel 

(kölni, augsburgi, nürnbergi posztó).340 A 13. századtól már távolabbi vidékekről (erdélyiek, 

bártfaiak) is felkeresték a várost termékeikkel.341 

 
334 MREV I. 128. sz. 
335 Párhuzamok: Győrben a váraljában tartott szombati vásár vámját 1271-ben V. István a győri ispán kezén 

hagyta, a várba áttelepített polgárok viszont új, szabad vásár tartására kaptak engedélyt. Nyitrában a várba 

telepített polgárok 1248-ban új vásár létesítésére kaptak engedélyt. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 176. 
336 1269: PRT X. 531; 1328: Blagay 1897, 106; 1372: „ex tunc hominem suum cum homine eiusdem magistri in 

Albam Regalem pro aportanda mensura per Sanctum Stephanum regem derelictam et constitutam deberet 

destinare” – DF 207377. 
337 SZŰCS 1955, 106. 
338 KUBINYI 2000, 34–36. 
339 Többségében élelmiszert és élőállatot szállítottak külföldre, elsősorban Bécs, Regensburg, valamint Kijev és 

Bizánc irányába. NAGY 2008, 261–264. 
340 SZŰCS 1955, 91. 
341 1424: „Falkinberger dedimus pro expensis 24 fl. ad Albam Regalem cum sindonibus.” – Számadáskönyv 

1885, 197; 1424: „Falkinberk ducit ad Albam Regalem 5 mesten ad festum Stephani regis.” – Számadáskönyv 

1885, 201; 1424: „Cristil Pavlus ducit secum ad Albam Regalem 20000 et 750 golezh, vir mestin. Dedimus sibi 

200 flor. pro expensis.” – Uő. 204; 1373: „Johannes filius Thomae magister ianitorum regalium, comes 

Iauriensis dilectis suis universis tributariis […] sive per viam Budensem vel per Albam regalem cum ipsorum 

rebus et mercimoniis transitum fecerint,” – ZIMMERMANN–WERNER 1897, 401; 1373: „signanter in Albam 

regalem venditionis causa deferendi ipsamque ceram absque iterata liquefactione tam nostris regnicolis quam 
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A sertések után fizetett adóterhekről 1238-tól rendelkezünk írásos adattal.342 1391-ben 

Zsigmond király megtiltotta az alattvalóknak és a külföldieknek a ló kivitelét az országból 

haszonból vagy kereskedés céljából.343 A lótartással kapcsolatban 1372-ben említik, hogy 

Magnus Balázs a lovakat és más értékeket vitt magával Fehérvárra.344 1394-ben határozatot 

hozott a városi tanács a mészárosmesterek fizetési kötelezettségéről és az idegenek 

húsárusításáról.345 

A szőlőművelés és a borászat formálásában fontos szerepet játszottak a hazánkba 

letelepült franciák, vallonok, olaszok és a németek, akik magasabb színvonalú technológiai 

ismereteket és eszközöket hoztak magukkal. A 13–14. századtól az egyik fontos kiviteli cikké 

vált a bor, és a király több kiváltsággal támogatta a városok bortermelését és adásvételét.346  

Erdélyből szállították többségében a kősót, mivel a királyok a külföldi termék behozatalát 

tiltották.347 Az uralkodó igyekezett biztosítani a lakosság ellátását, ezért királyi lerakatokat 

hozatott létre vagy egyházi testületeknek utaltatta ki terjesztés céljából.348 Az Aranybulla 25. 

cikkelye szerint kizárólag Szegeden és Szalacson, valamint a határokon engedélyezték a 

lerakatok létesítését.349 A sókereskedelem fontos szerepet töltött be Fehérvár történetében, 

melyről több forrás is tudósít.350 1229-ben II. András a fehérvári káptalannak évenként járó 

királyi sót a testület kívánságára a szentmártoni apátságnak adományozta.351 Egy 1233. évi 

oklevél szerint a szalacsi sószállítók a Castrumba hozták a sót, és onnan utaltak ki 1000 

 
extraneis mercatoribus quibus maluerint venditioni exponere vel commutare liberam et absolutam habeant 

facultatem.” – ZIMMERMANN–WERNER 1897, 403. 
342 GYÖRFFY 1987, 384. 
343 „serenitas nostra universali regio statuisset edieto, ut nullus prorsus incolarum regni nostri nec extraneorum 

seu forensium equos cuiuscunque valoris seu estimationis existant, spe duntaxat lucri seu causa mercantie extra 

regnum nostrum predictum Hungarie quovis modo deberet educere nec auderet.” – CD X/8. 323. 
344 DL 91797. 
345 „quod universi magistri carnifices maccella habentes singulis annis universaliter centum florenos centenarios 

nostre dare et amministrare debeant et teneantur communitati ex integro, in duobus scilicet terminis 

infradeclarandis, videlicet octavo die festi beati regis Stephani quinquaginta florenos, horum singulos per 

centum deputandos necnon similiter quinquaginta florenos computi premissi octavo die epiphanie domini, ita 

videlicet, quod si aliquem terminum in prefixis insolutum preterirent, in quolibet termino eiusdem solutionis 

penam dupli incurrent eo facto.” – ZsO I. 3762. 
346 KMTL 656. (Égető Melinda). A 13–14. században a pozsonyi polgárok fő bevételi forrásává a 

gabonatermelést megelőzve a bortermelés- és kereskedelem vált. A szőlők az ingatlanforgalom komoly hányadát 

tették ki. SZŰCS 1955, 169–175. 
347 DRASKÓCZY 2016, 201. 
348 Az erdélyi sóbányák közül kiemelkedett: Dés, Kolozs, Sic, Torda, Vízakna. A máramarosi sókitermelés a 13. 

századtól vette kezdetét (Huszt, Visk, Hosszúmező, Técső). DRASKÓCZY 2014, 825 832 
349 „Sales in medio regni non teneantur, nisi tantum in Zalooh et in Zeged et in confiniis.” – ÉRSZEGI 1972, 18. 
350 1407: CSÁNKI 1894–1913, III. 308. 
351 PRT I. 107. sz. 
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zuanist a tihanyi apátságnak, míg a fehérvári káptalan 2000 kősót tarthatott meg magának.352 

1234-ben Jakab palestrinai bíboros püspök és pápai legátus kötelezte a szentmártoni apátságot 

a városi lakosság sójövedelméről szóló királyi adománylevél visszaadására.353 1238-ban IV. 

Béla megerősítette a johannita konventet 100 mérőben a szalacsi só után.354 Zsigmond király 

1397. évi szabályzatával 1521-ig meghatározta a sókamarák működését és rögzítette a 

kamarai árakat. A királyi só árusítása a kamarahelyeken és két mérföldes körzetükben 

történhetett. A kamaraispán felügyelt a monopóliumra, védelmezte a termék szállítóit és a 

törvényesen kereskedőket.355 Elismervényt adott ki arról, ha valaki kősót vásárolt szabályos 

úton és ily módon árusíthatták a kamarahelyeket leszámítva.356 

 1255-ben az esztergomi kereskedők Fehérvárról posztót és más árut vittek városukba.357  

 Az Árpád-korban a külföldről érkező luxuscikkek behozatala jellemezte az 

áruforgalmat.358 A 13. századtól egyre több nyugati (velencei, német, osztrák, cseh és lengyel) 

kereskedő telepedett le a jelentősebb központokban. A behozatal jelentős részét a textília tette 

ki, köztük a szürke posztó, a német vászon (Strasbourg, Köln, Felső-Rajna-vidék). Az Alsó-

Rajna-vidék központja, Köln kereskedelmi összeköttetésben állt az országgal. Regensburggal 

szintén fontos kapcsolat állt fenn, majd hanyatlásával Augsburg és Nürnberg lépett 

előtérbe.359 

A 14. század közepétől jelent meg a kézművesek érdekvédelmi szervezete, a céh, 

melynek célja a zárt piaci körzet monopolizálása, a versennyel szembeni védekezés és a 

kontárok elleni küzdelem volt.360 

 

 
352 „mille zuanos contulimus vestro monasterio in perpetuum possidendos, statuentes, ut salinarii de Zoloch 

predictum numerum zuanorum annuatim in festo Sancti Regis in Albensi castro, quod est in medio Ungarie, 

remota contradiccione, monasterio vestro plenarie solvere teneantur” – PRT X. 519. 
353 PRT I. 142. sz. 
354 ÁMF II. 384. 
355 DRASKÓCZY 2016, 214. 
356 KUBINYI 1991a, 266. 
357 ÁMF II. 380. 
358 Az Árpád-kor végétől jelentek meg a rangosabb háztartások igényeihez igazodó üvegtárgyak, amelyek 

többségében velencei eredetűek voltak. Az alacsonyabb társadalmi csoportok asztaliedény-kultúráját elégítették 

ki az osztrák eredetű használati tárgyak. 
359 Uo. 159–161, 184; KUBINYI 2009b, 705. 
360 A kontároknak két csoportját lehetett elkülöníteni. Az egyikbe a szegényebb, primitívebb eszközöket 

használók tartoztak, akik nem sajátították el a mesterség minden fogását. A másik csoportba tartozók megfelelő 

képességekkel rendelkeztek, de árujuk nem viselte a céh jelzését. SZŰCS 1955, 134.  
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X. A 15–16. SZÁZADI VÁROSFEJLŐDÉS 

 

X. 1. Topográfia 

 

Luxemburgi Zsigmond uralkodása meghatározó szerepet játszott a magyar települések 

fejlődésében, melynek előzményei az Anjou-kori várospolitikában gyökereztek. A királyi 

kézen lévő városokat különböző jogokkal (kilencedfizetés, várnagy hatósága, terményadó és 

piaci vám fizetése alóli mentesség) látták el, amely fejlődésüket segítette elő, ezáltal 

biztosítva a kincstári bevételek növekedését.361 Az erődített városok az uralkodói hatalom 

támaszaként szolgáltak a külső és a belső ellenségekkel szemben, ezért fontos volt védelmi 

rendszerük megerősítése.362 A Castrumot Fehérváron már a 11. századtól fal övezte, kisebb 

erődítési munkálatok a királyi rendelettel kapcsolatban Fehérváron is folyhattak.  Zsigmond 

király 1405. évi dekrétuma kimondta, hogy „némely városokat védfalakkal kell körülvenni”.363   

Jóllehet a dokumentum Fehérvár számára megküldött példánya nem maradt korunkra, 

azonban az uralkodó fehérvári építkezéseiről tanúskodik egy helyi polgár 1420-ban rögzített 

panasza, miszerint a király várának építkezése miatt az illető feleségének két házát 

elpusztították.364  

 Ebben az időszakban a város ismét fontos országos események színhelyévé vált. 1412-

ben Ulászló lengyel király bevonult Fehérvárra Zsigmond király meghívására. 1413-ban és 

1418-ban a cseh husziták itt tárgyaltak az uralkodóval. 1435-ben a bázeli zsinat 

határozatainak végrehajtására ült össze egy nemzetközi értekezlet a város falai között, 

amelyre a pápa és számos uralkodó küldte követét.365 

 A polgárság többségét Fejér megyei alkotta, ehhez csatlakoztak még Tolna és Somogy, 

valamint kisebb mértékben Veszprém megyéből. A város népességfelvevő körzete kinyúlt kb. 

100 km hosszan délnyugati irányba, magába foglalva a Sió és a Sárvíztől nyugatra eső 

területet, a Hegyhátat és a Somogy-tolnai dombvidék nyugati felét.366 

 
361 DRH 132; CSUKOVITS 2012, 106–123. 
362 KUBINYI 1987, 236. 
363 ZsO II. 3791; BERTÉNYI 2000. 
364 Engel Pál idézi: „domos quos habuit consors mea […] duos videlicet hic in Alba Regali, quos etiam vestra 

regia maiestas pro fundatione istius castri destrui facit” – DL 106888.; ENGEL 1987a, 86. Zsigmond király 

további fehérvári látogatásaira l. ENGEL–C. TÓTH 2005, 56, 57, 81, 95, 103, 108, 115, 116, 117, 118, 120, 130. 
365 FITZ–CSÁSZÁR–PAPP 1966, 14. 
366 L. 5. táblázat. KUBINYI 2009b, 578. 
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 A kerámiaművességben a 14. század végére kifejlődő formák a 15. században is tovább 

éltek, ezért a 14–15. század fordulója nem jelentett éles váltást az edényművességben.367  

  Hasonló fazekasság bontakozik ki a belvárosi leletanyagok feldolgozása kapcsán, 

melynek alapján felmerülhet, hogy a különböző településrészeken működő fazekasok 

megegyező színvonalon dolgoztak és a lakosság is ugyanazon igényekkel lépett fel. 

 A fehér/sárgásfehér színű fazekak esetében a legáltalánosabb típus a teljes felületében 

bordás vagy hornyolt díszű (X. tábla 9–11.),368 széles hasú, tojásdad formájú, kissé kihajló, 

fedő felfekvéséhez igazodó (X. tábla 12.),369 galléros vagy legömbölyített peremmel (X. tábla 

13–16.).370 Az edények már gyorsabb és jobb teljesítményű korongon készültek, melyet az 

egyre szabályosabb forgástest, a felületi hibák kiküszöbölése, a díszítés egyenletessége, a 

peremkiképzés változatossága és a talpfelület megváltozása (homorú talpú, korongról 

levágott) jelez. Az agyagot apró szemű kaviccsal soványították vagy finoman iszapolták. A 

kiégetésük egyenletes hőfokon történt. A formájuk erősen hasasodó, mélyebb nyakú. A 

bögréket a kisméretű fazekaktól formájuk és méretük választja el. Enyhén kihajló peremük 

tagolatlan, felületüket sűrű bordák díszítik (X. tábla 17.).371 A fedők harangformájú testtel 

rendelkeznek, homorú vagy domború kialakítással, tagolt peremmel és kisebb-nagyobb 

fogóval (XI. tábla 1, 2.).372 Az asztali kerámiák között megjelenik a hornyolatokkal díszített 

korsó (XI. tábla 3.).373 A budai palotára jellemző tojáshéj vékonyságú áru nem fordul elő a 

leletegyüttesben. 

 Az oxidált égetésű kerámiaanyag mennyiségben domináló, a legjellemzőbbek a vörös, 

sárga és a barna edények. A fazekak kihajló, legömbölyített (XI. tábla 4, 8.),374 edényfalhoz 

visszahajlított (XI. tábla 6, 7.)375 és galléros (XI. tábla 5.)376 peremmel rendelkeznek, mely 

gyakran a fedő felfekvéséhez (XI. tábla 9, 10.) is igazodott.377 Az oldalukat és a vállukat 

általában hornyolatok (XI. tábla 11–13.),378 bordák díszítik (XI. tábla 14–16.),379 de előfordul 

 
367 FELD 1987, 263–267. 
368 Hasonló példány: Budai várpalota (HOLL 1963, 343.); Vác (MÉSZÁROS 2016, 80. ábra 3, 4.); 

Vértesszentkereszt (KOZÁK 1993, 32. tábla 8.). 
369 Vác (MÉSZÁROS 2016, 80. ábra 5.). 
370 FELD 1987, 263, 269. Analógia: Vác (MÉSZÁROS 2016, 76. ábra 2, 3.); Vértesszentkereszt (KOZÁK 1993, 32. 

tábla 8.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 44. ábra). 
371 Hasonló forma: Vác (MÉSZÁROS 2016, 10, 12. kép). 
372 Analógia: Vác (MÉSZÁROS 2016, 5, 6. kép). 
373 Paks–Cseresznyés (KODOLÁNYI–MESTERHÁZY-ÁCS 2016, 4. kép). 
374 Visegrád (TÓTH B. 2006, 43. ábra.) 
375 Párhuzam: Kőszeg (HOLL 1992, 51. kép 4, 11.). 
376 Uo. 54. kép 16. 
377 Vác (MÉSZÁROS 2016, 63, 64. kép). 
378 Nagyrécse–Tüskevári-dűlő (KVASSAY 2016, 3. kép 1.). 
379 Hasonló példány: Vértesszentkereszt (KOZÁK 1993, 33. tábla 8, 9.). 
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a nyakon rádliminta is (XII. tábla 1.).380 A fedőknél a kúpos változat a jellemző és a peremük 

lekerekített vagy szögletes. (XII. tábla 2.) A használat során felületük kormos lett. A bordázott 

nyakú korsó vagy a kancsó oldalára és fülére földfestékkel készített minta (ferdén húzott 

sávok – XII. tábla 3, 4.)381 vagy ferde bevagdosás (XII. tábla 5.) kerülhetett.382 

 Az import termékek között osztrák edények fordulnak elő. Felmerül azonban annak 

lehetősége is, hogy az ilyen jellegű tárgyakat betelepült német fazekasok készítették vagy a 

helyiek utánozták.383 A fazekak kihajló, galléros (XII. tábla 6.),384 legömbölyített (XII. tábla 

7.)385 vagy az edényfalhoz visszahajlított peremmel (XII. tábla 8, 9.) rendelkeznek.386 Válluk 

bordákkal tagolt (XII. tábla 10.).387 A korsók fülén bevagdosás látható (XII. tábla 11, 12.).388 

Vörösre égett, hagyma alakú kályhaszemeket találtak a Szent Anna-kápolna előtt 

folytatott kutatás során. Korongon felhúzva készítették a lyukas fenekű, felül zárt formát, 

melynek tetején hosszú csúcsot alakítottak ki. Az oldalát spirális bordázattal díszítették. A 

finomabb kivitelezés alapján a 15. század másik felére datálhatók (XIX. tábla 22–24.).389 

Ugyaninnen és ebből az időből származik egy szemes kályha háromszögletű 

oromcsempéjének töredéke is, amelynek csúcsán hengeres oromdísz részlete van (XIX. tábla 

25.).390 A II. János Pál pápa tér 1986. évi feltárása során sárgára égett, liliomdíszes oromdísz 

került elő a Zsigmond korból (XIX. tábla 27.).391 A 15. század második felére keltezhető, tál 

alakú kályhaszemek is jelentkeznek a belvárosi anyagban (II. János Pál pápa tér, Arany János 

utca) különböző színben (belül zöld ólommázas; szürke), melyek szintén helyi készítésű 

termékek (XX. tábla 1–3.). A korongon készült darabok peremét vízszintesen metszették le, 

sarkai szögletesek vagy enyhén lekerekítettek. Kidolgozásuk precíz és szabályos munkáról 

árulkodik. A szemek falvastagsága egyenletes, a készítésükhöz használt keret nyoma nem 

figyelhető meg.392 A Szent Anna-kápolna előtti feltárásról egy sárgásfehér cserépből készült, 

zöld mázas, négyszögletes síkcsempe néhány részlete került elő. A középpontjában stilizált 

levélcsokrokkal díszített ívnégyszög, körülötte levélcsokrokban végződő kettős indákkal futó 

 
380 Vértesszentkereszt (KOZÁK 1993, 33. tábla 12.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 60. ábra). 
381 Budai várpalota (HOLL 1963, 74. kép 7.). 
382 Hasonló darab: Kőszeg (HOLL 1992, 52. kép 6.). 
383 FELD 2008, 310–311. 
384 Vác (MÉSZÁROS 2016, 78. ábra 6.). 
385 Uo. 78. ábra 7. 
386 Uo. 78. ábra 8, 9. 
387 MÉSZÁROS 2016, 107. 
388 Vác (MÉSZÁROS 2016, 79. ábra 6.). 
389 BOLDIZSÁR 1992, 85; HOLL 1992, 158. kép 1. 
390 BOLDIZSÁR 1992, 85; SABJÁN 2001, 289, 302–303. 
391 Hasonló példány: Külsővat (ILON–SABJÁN 1989, XVIII. tábla). 
392 HOLL 1992, 159, 160. kép 
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négykaréjos rajzolat rekonstruálható. A sarkokat egy-egy ötszirmú rozetta, a motívumok 

közötti teret arányosan elosztott kör alakú kiemelkedések töltik ki. A csempét a perem mellett 

futó ferdén bevagdalt szalag keretezi (XX. tábla 10.). Az ábrázolás a budai csempék 

Zsigmond kori II. csoportjának 12. típusával mutat rokonságot.393 Szintén innen származik 

egy rózsaszín anyagú, sárga mázas csempe néhány töredéke, amely egy heraldikailag jobbra 

néző, ágaskodó oroszlánt ábrázol (XX. tábla 11.). A mintázata alapján a budai Zsigmond kori 

I. csoport 11. típusához tartozhat.394 Ide sorolható egy rózsaszín cserépen barnászöld mázzal 

készült csempe darabja is, amelynek középpontjában ötszirmú rozetta, körülötte öt karéjban 

elhelyezkedő vakmérműves díszítés (XX. tábla 12.). A leletanyagban további Zsigmond kori, 

áttört mérműves és vakmérműves, sötétsárga mázzal bevont csempetöredékek találhatók (XX. 

tábla 13, 14.). A II. János Pál pápa téren folytatott ásatásból zöld, növényi motívummal 

ellátott síkcsempe került a felszínre (XX. tábla 15.).395 A Szent Anna-kápolna előtti feltárásról 

egy sárgásfehér cserépből készült, zöld mázas, négyszögletes síkcsempe néhány részlete 

került elő. A középpontjában stilizált levélcsokrokkal díszített ívnégyszög, körülötte 

levélcsokrokban végződő kettős indákkal futó négykaréjos rajzolat rekonstruálható. A 

sarkokat egy-egy ötszirmú rozetta, a motívumok közötti teret arányosan elosztott kör alakú 

kiemelkedések töltik ki. A csempét a perem mellett futó ferdén bevagdalt szalag keretezi (XX. 

tábla 10.). Az ábrázolás a budai csempék Zsigmond kori II. csoportjának 12. típusával mutat 

rokonságot.396 Szintén innen származik egy rózsaszín anyagú, sárga mázas csempe néhány 

töredéke, amely egy heraldikailag jobbra néző, ágaskodó oroszlánt ábrázol (XX. tábla 11.). A 

mintázata alapján a budai Zsigmond kori I. csoport 11. típusához tartozhat.397 Ide tartozik egy 

rózsaszín cserépen barnászöld mázzal készült csempe darabja is, amelynek középpontjában 

ötszirmú rozetta, körülötte öt karéjban elhelyezkedő vakmérműves díszítés (XX. tábla 12.). A 

leletanyagban további Zsigmond kori, áttört mérműves és vakmérműves, sötétsárga mázzal 

bevont csempetöredékek találhatók (XX. tábla 13, 14.). A II. János Pál pápa téren folytatott 

ásatásból zöld, növényi motívummal ellátott síkcsempe került a felszínre (XX. tábla 15.).398 A 

Cillei címeres csempék közé tartozik még egy zöld mázas, belvárosi lelet (Jókai utca 2.), de 

besorolása a kis részlete miatt nem lehetséges (XX. tábla 16.).399  

 
393 HOLL 1958, 235, 47. kép 
394 HOLL 1971, 163. 
395 BOLDIZSÁR 1992, 88. 
396 HOLL 1958, 235, 47. kép 
397 HOLL 1971, 163. 
398 BOLDIZSÁR 1992, 88. 
399 BOLDIZSÁR 1992, 86. 
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Egy barnászöld mázas csempe síkjából kiemelkedő, döntött pajzson ágaskodó állat 

(esetleg oroszlán) karmos lábai láthatók, mely töredék a Jókai utca 20. számú ház telkén 

került elő (XX. tábla 17.). A figurális ábrázolás elnagyolt kivitelezése alapján felmerül, hogy a 

helyi igényeket kielégítő, városi műhely termékéről lehet szó.400  

A belváros területéről, pontos lelőhely megjelölése nélkül több mezőgazdasági eszköz 

ismert. Ezek közé tartozik egy 14–15. századi, hosszú nyakú sarló pengéje (XXII. tábla 8.), 

amely csaknem párhuzamos a nyéltüskével, felső harmada erősen ívelt.401  

A deltoid formájú, késő középkori kapafej (XXII. tábla 9.) a belvárosból került elő, de 

nem feltárás során. A lelet a Müller Róbert által felállított tipológia C.3. csoportjába tartozik, 

melynek vége lekerekített. A lap külső oldalát széles, kettős ormóval erősítették meg. A 

lemezes köpűben négyszögletes nyéllyuk található.402  

Ajándékozás útján, a belváros területéről származik az a szőlőműveléshez köthető kacor 

(XXII. tábla 10.), mely felső élével húzva, alsó élszakaszával tolva, hátán lévő baltája pedig 

vágva-csapva metszésre alkalmas kopasz fejművelés mellett. A penge éle egyenletesen 

ívelődik előre a csúcsig, a hátán nagyméretű balta emelkedik.403  

A belvárosból (pontos lelőhely ismerete nélkül) előkerült kulcsok (XXII. tábla 24–27.) 

közül a kisméretűek (10 cm-nél kisebbek) ládák zárszerkezetéhez tartoztak. A fülkiképzésük 

változatos, a karikákat vaspálcákkal vagy poncolt díszítéssel látták el. A közepes méretű 

példányok szárát gyűrűvel tagolták, a tarajuk kiképzése kevésbé híjas. A nagyobb 

szárhosszúságú kulcsok ajtó zárszerkezetéhez kapcsolódhattak. A fülkiképzésnél a karika, a 

nyomott ovális és a rombusz alak fordul elő. A tarajuk erősen híjazott és a száruk tömör.404 A 

háromszög alakú kulcslyukcímert három szeggel erősítették fel a ládára. 

A 15. századtól megjelenő bross típusú lakatok (XXII. tábla 28, 29.) biztosító lemezeit 

csúsztatókulcs segítségével lehetett megkerülni. A belvárosi darab taraja két részből áll: az 

alsó villás kiképzésű és a nyitást szolgálja, a felső szerepe azonos a normál kulcsok tarajának 

híjazásával.405 A hossznégyszög alakú és a tornyos lakatok a 15. századtól terjedtek el. Az 

utóbbi rugós szerkezetű és a külső oldalukon megjelent a kulcsház. Az előbbinél a torony a 

 
400 BOLDIZSÁR 1992, 88. 
401 GERE 2003, 40. 
402 MÜLLER 1982, 335. 
403 MÜLLER 1982, 201. 
404 TEMESVÁRY 1960, 49, 55. ábra 
405 TEMESVÁRY 1961, 164, 52. ábra 12–14, 16–20. 
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lakat testével együtt készült egyetlen lemezből, és az oldalfalat záró borítékrészt utólagosan 

forrasztották fel.406  

A belvárosból, pontos helymegjelölés nélkül, ajándékozás útján került a múzeumba egy 

háromszög alakú, lekerekített szélű, nyéltüskés lapát (XXIII. tábla 12.), melyet nem a 

mezőgazdaságban használták.407 

Az egykori várárokból származó, csuklós ereklyetartó kereszt (XXIV. tábla 14.) öntéssel 

készült, keresztjének szárai háromkaréjos, lóhere alakban végződnek. Krisztus feje fölé a 

sugárkoszorút és az INRI feliratot gótikus minusculás stílusban vésték fel. A corpust két 

tenyerén és a lábán lévő szegekkel erősítették fel. Krisztus a fejét a jobb vállára hajtja, 

mellkasát vésett bordák jelzik. Ágyékkötője jobb oldalon csomóra kötve, ráncoltan fedi 

derekát. A lábak egymáson keresztül fektetve vannak. A motívumai alapján a 14. század 

második felére – 15. század elejére keltezhető.408 

A belvárosi anyagok közé szórványként került egy 14–15. századi bronzgyűrű. 

Nyolcszögletű feje gyöngysorkeretben mély vésetű stilizált fával, kétoldalt csillaggal és 

félholddal díszített (XXV. tábla 7.).409 A másik példány ovális, fej felé kiszélesedő, félkör 

átmetszetű karikával rendelkezik (XXV. tábla 8.). Az egybeöntött, ovális alakú, kiemelkedő 

fején vonalkeretben mély vésetű, kardot tartó kar, csillag és félhold látható. A karika és a fej 

közti kiszélesedő szakaszokba vonalköteget véstek. A gyűrű az analógiák alapján a 15–16. 

századra keltezhető.410 A harmadik, 14–15. századi darabnál az ovális karikára forrasztották 

rá a kerek lapot. A fej szélén egy bevésett vonal fut, melyen belül egy stilizált szarvas alakja 

látható (XXV. tábla 9.).411 

A Szent Anna-kápolnától délnyugatra, a II. János Pál pápa téren, az 1. szelvényben lévő 

emésztőben talált üvegleletek között előfordul egy kehely szára, üvegfonálból sodrott 

nódusszal (XXVI. tábla 15.), mely típus igen gyakori a hazai leletanyagban. A tömör szárhoz 

egy gyűrűvel csatlakozik a harang alakú talp.412 Ezek a 15. század közepén, velencei hatásra 

és protoreneszánsz részletekkel készültek nagy példányszámban. Elképzelhető, hogy ilyen 

 
406 TEMESVÁRY, 1961, 168, 174, 54. ábra 6,7, 10. 
407 MÜLLER 1982, 21. 
408 H. KOLBA 1980, 240; LOVAG 1999, 31–32; Pannonia Regia 1994, 304. Hasonló példány: Decs-Ete (K. 

NÉMETH–ÓDOR 2007, 18.). 
409 Hasonló példányok ismeretesek: Homokmégy–Szentegyházpart (LITAUSZKI 2012, XXII. t. 3.). 
410 Analógia: Tótkomlós–Telekpuszta, szórvány (LITAUSZKI 2012, XXIV. t. 9.). 
411 LITAUSZKI 2012, 28. 
412 GYÜRKY 1986, XXXIV. tábla 2, 3, 4. 
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üvegtárgyhoz tartozik az innen előkerült kehely is. Hazai műhelyekben és a 15. század 

közepétől készültek az innen származó kettős-kónikus palackok (XXVII. tábla 1.).413  

Az 1980. évi és a 2018. évi, II. János Pál pápa téri feltárások során több ablaküveg 

(XXVII. tábla 3.) került elő. A kerek, „köldökös” fajta mellett háromszögletű térkitöltő elemek 

is előfordultak. A leletek azt mutatják, hogy síküveget nem használtak táblában, csak kisebb 

darabokra vágva, ólomkeretekbe illesztve. Öntőmintába fújták azokat, ezért felmerülhet annak 

a lehetősége nagyobb mennyiség esetén, hogy az azonos kialakítás azonos műhelyhez 

kapcsolható. A tányérüvegekből készült ablakok csak mesterségbeli tudást igényeltek, ezért 

szélesebb körben alkalmazták ezt a típust világi és egyházi épületeknél egyaránt.414  

 Fehérvár topográfiájának következő fejlődési korszaka Hunyadi Mátyás uralkodásának 

idejére tehető. Az Alba Regiat övező erődítésrendszeren a király parancsára zajlottak 

átalakítások. (33. kép) Az uralkodó 1474. évi oklevele szerint kirendelte Veszprém és Somogy 

megye jobbágyságát a Castrum megerősítésére és építésére.415 

 Az uralkodó halálát követően számos ostrom érte a várost. Habsburg Miksa 1490-ben 

zsoldosseregével támadt a településre, mely nem tudta visszaverni a rohamot.416 1491 

júniusában Kinizsi Pál és Geréb Péter foglalta vissza a települést.417 Fehérvár középkori 

korszakának az 1543. évi török foglalás vetett végett. Az ostrom előtt Habsburg Ferdinánd 

jelentős számú haderővel erősítette meg a várost, melyet masszív kőfalak és sáncok vettek 

körbe.418 Hunyadi Mátyás által, a Szűz Mária-prépostság templomához kiépíttetett körüljárós 

csarnokszentélyét belefoglalták a keleti városfalba.419 A budai és az esztergomi párhuzamok 

alapján az 1530-as évekre tehető a belváros északnyugati (Ady utca 7., 9., 11.; 34. kép) és déli 

rondellájának emelése.420 A Palotai kapu barbakánjának (Liszt Ferenc utca eleje, 35. kép) 

felépülése is ugyanebben az időszakban történhetett Pécs és Nagyvázsony analógiája 

szerint.421 A kapunál végzett feltárás során, a barbakán alapozásának gerendái között levő 

 
413 GYÜRKY 1986, VIII. tábla 4, 6, 7. 
414 MESTER 1998, 273. 
415 1474: „Cum Nos Castrum nostrum in Civitate nostra Alberegali habitum edificare et munirifacere celerius ut 

poterit intendamus” – HO IV. 427. A Castrum a középkori belvárossal egyenlő, nem a királyi várat takarja. Az 

1272. évi oklevél a keresztesek konventjét „in civitate Alba Regalis” említi, és elfogadott, hogy a középkori 

belvároson kívül működött a rendház. KÁROLY 1898, 658–659. 
416 Miksa hadjáratára l. KUBINYI 1991b, 31; E. KOVÁCS 1995, 42–43. 
417 KUBINYI 1991b, 31–38. 
418 Verancsics munkájában így örökítette meg az építkezéseket: „az német király igen csináltatja, erősíti 

Székesfejérvárot, hanttal, töltisékkel, árkokkal terek császár étlen […] sok olaszt, nimetet száttíta be Fejirvárban 

álgyukkal, ilissel, kiknek hadnagyok vala Warkoch Gyergy”. – KOMÁRONY 1910, 393, 8. jz. 
419 PAPP 2005, 18–28. 
420 Buda: királyi palota déli rondellája, Esztergomi rondella. VÉGH 2015, 27. Esztergom: Várdai Pál érsek által 

építtetett rondella. TOLNAI 2004, 52. 
421 SIKLÓSI 1999a, 20–21; FELD 2008, 181–182. 
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tömör, fekete, iszapos rétegben (6. sz.) a gerendák és az ácsszögek mellett, a védmű építési 

idejéből a földbe került leletek között több lábbeli részlete (XXVIII. tábla 8, 9.) fordult elő. A 

talpakon a lyukakat előre meghúzott kis árokban, általában két sorban alakították ki. A 

risztvonalas varrásnál az egyik vonal mentén az árral beöltöttek a másik vonalig, és az így 

keletkezett második lyukon húzták át a fonalat. A sarkai külső oldalán csak egy risztvonal 

található, mely mentén sorakoznak az átlyukasztó öltések. Ez a varrástípus a 15–16. századok 

fordulójától terjedt el.422 

 A 15 éves háború alatt több összeütközés (legnagyobb ostrom 1601-ben) zajlott a törökök 

és a császári csapatok között, gyakran cserélve gazdát a település. Elsősorban a külterületek 

estek áldozatul a harcoknak. Ebben az időszakban számos javítási és helyreállítási 

munkálatokat végeztek az erődítéseken.423   

 Az 1601. évi francia metszet alapján a rondella mellett álló Budai kapuhoz felvonóhíd 

vezetett. Az északi várfalat a nyugati sarkon ágyútorony zárta le. A kapu és a torony között a 

metszet és a hadmérnöki felmérés hármas falat (vizesárok mellett cölöpös gát vastag 

földtöltéssel, kőfal lőréses oromzattal belső várfal) ábrázol.424 A belváros északkeleti 

sarkában álló várra vonatkozóan egyértelmű leírások a 17–18. századból maradtak fenn, de 

ezeket megfelelő kritikával kell kezelni.425 A Vicus Magnus 1647 után kerülhetett át a mai Fő 

utca vonalára, melyet ekkor kiszélesítettek és az új Budai kaput is ekkor emelték.426 Az 1787. 

június 8-i telekkönyvi bejegyzés szerint még látható volt a kaputorony Lenhard János háza 

 
422 Siklósi Gyula ásatása, 1998. SZIKM 98.141.1–4.; SZÖRÉNYI 2004, 276. Hasonló példányok: Simontornya. 

IRÁSNÉ MELIS 1974, 3. kép. 
423 1545: „a vár, fegyvertár, fürdő, malmok és a város kapuinak javítására kiadatott 2749 ákcse” – Defterek II. 

47; 1546–50: „a fehérvári vár építésénél szükséges kocsifuvarok költségeire Mevláná Mahmud deftere szerint 

62000 ákcse” – Defterek II. 58. Gottfried Starhemberg várkapitány az 1601. évi jelentésében 30000 forintra 

becsülte jelentésében a vár helyreállítási költségeit. Októberben már naponta 1500 ember dolgozott az 

építkezéseken. KÁROLY 1898, 542. 1602-ben is folytatódtak a munkálatok, melyekről Wathay Ferenc is 

beszámolt „Székesfejérvár veszésérűl való história” című művében. WATHAY 1976, 22. 
424 FITZ 1956b, 7; FITZ 1967–68, 152. Egy feltételezett rajza 1931-ben jelent meg a Székesfehérvári Szemle 

hasábjain az 1601. évi alaprajz és az analógiák alapján. PHILIPP 1931, 3. 
425 1601-ben a bazilikában tárolt lőpor felrobbantását követően kiégett a királyi palota is. FITZ–CSÁSZÁR–PAPP 

1966, 18. 1601: „Lorsque la mine que les Turcs auoeint fait souz les fondaments d l’ Église, fait son effort, la 

renverse par terre, iusques aux fondements et toute – fois ne tue personne, tout estant hosr de l’ Église.” – RÁZSÓ 

1977, 152. 164: „Belső vár. A belső a nagy várnak keleti oldalán, a kapukulik, dzsebedzsik és topcsik által lakott 

kicsi erősség, mely azonban köröskörül nagyon erős. Minden oldalán őrszobák vannak […] A Szulejmán khán 

idejebeli lázadástól fogve e belső várban keresztényeknek nem szabad lakni.” – Evlia 1908, 44–45. 1735–1742: 

„E (Budai) kapu közelébe, bal oldalt hátranyúló szögletben vannak a királyi palota romjai […] Ugyanezen a 

soron, dél felé körülbelül 300 ölnyire van a Szűz Máriáról nevezett prépostság épülete.” – BÉL 2017, 85–86. 
426 NAGY 1972, 207. 
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szomszédságában (mai Varkoch-szoborpark), de 1809-ben a tornyot lebontották József nádor 

érkezésére, mert szűkösnek bizonyult a várkapun történő közlekedés.427 (36. kép) 

 Egy olasz nyelvű napló megörökítette az 1602. évi ostromot, mely szerint a nyugati kapu 

felvonóhíddal és barbakánnal rendelkezett.428 1827-ben Jankovich Miklós megemlékezett 

arról, hogy „Láttam még ezen városnak a 14. sz. kezdetén, amint irányozhattam, készült 

palotai ékes kapuját, melynek négyszegű széles tornyai közepetén, a magyar királyoknak képei 

redszerént helyeztetve és félig előállván kifaragva valának.”429 1998-ban a Liszt Ferenc utca 

4–9. számú háztelkeken a kaputorony alapfalait, továbbá a barbakán tölcsérszerűen szélesedő 

nyakát figyelték meg. Az ásatások során három különböző korú (Árpád-kori, késő középkori, 

török kori), kövezett útburkolat részlete került elő. A kaputorony kívülről négyzetes 

(1060×1060 cm), belül pedig téglalap alaprajzú (560×470 cm) volt. Bejárata a rövidebb 

oldalán állt, felmenő falai sárgás habarcsba rakott kváderkövekből épültek. A barbakán alapja 

gerendavázas szerkezeten nyugodott. Az iszapos rétegből (Siklósi által elnevezett 6. számú 

réteg) késő középkori leletek (ácsszögek, vas ásópapucs, bőrcipő talpa) származtak.430  

 A Palotai út nyugati oldalánál álló Mária-szobor mellett, az 1989-ben végzett feltárási 

munkák során elfektetett gerendákat figyeltek meg, amelyeket a földerődhöz vezető 

útburkolatnak vélt Siklósi Gyula. A mélyített utat két oldalról gerendákból álló támfal, 

továbbá gyenge habarcsba rakott kőfal határolta. A szobornál megfigyelt földerőd alapozása 

karókból és földből állt. A rétegekből középkori és 16–17. századi kerámialeletek kerültek 

elő.431 

 Sziget külvárost északon és délen három-három rondellával ellátott palánkkal vették 

körbe 1543 előtt, melyet az 1601. évi francia, a Zimmermann-féle metszetek és a karlsruhe-i 

hadmérnöki felvétel is megörökített.432 A nyugati szárazulat sánc- és árokrendszerének 

nyomai megfigyelhetők voltak a Tobak utcában és a Balatoni út környékén.433 Az Insula 

Albensi északi oldalán egy kapu állt, melyen az északról érkező út (Veszprém felől) haladt 

keresztül. Az objektum a mai Tobak utca–Ady utca–Palotai út találkozásánál állhatott, mert 

 
427 Városi Telekkönyvek 1775–1830. Móra Magda kézirata. IKM Adattára 2584; KÁROLY 1898, 53–54. A kapu 

tornyának elbontására 1872-ben került sor, melyet még megörökített Aujedszky Adolf egy 1870 körül készült 

festményen. FITZ 1966, 40. 
428 SIKLÓSI 1999b, 4. 
429 SIKLÓSI 1999b, 6. 
430 SIKLÓSI 1999b, 7–8. 
431 SIKLÓSI 1999b, 4. 
432 SIKLÓSI 2002, 134.  
433 SIKLÓSI 2001, 17. 
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egy földerődítmény nyomait tárta fel Siklósi Gyula.434 A kaput az 1601. évi olasz vázlaton, a 

francia metszeten és a Dilich-féle metszeten egyaránt ábrázolták, mely egy nagyobb és egy 

kisebb átmérőjű, földből, gerendákból és sövényből font rondella között állt. A felépítményt a 

15. században alakították ki.435 

Ingovány (Ingwan) déli kapuja az 1601. évi olasz alaprajzi vázlat és a francia metszet 

alapján a déli oldalon lévő, középső rondella nyugati oldala mellett nyílt, melyhez fahíd 

vezetett.436 A mai Vörösmarty téren állhatott az objektum, de feltételezett helyén nem 

figyelték meg régészeti nyomait.  

 1688 májusában sikerült véglegesen visszafoglalni Fehérvárt az oszmánoktól. A város 

rendkívül rossz állapotban volt, melyhez hozzájárult a két évvel ezelőtti tűzvész.437 A még 

meglévő középkori épületek erre az időre szinte teljesen eltűntek. Az 1724. május 24-én kelt, 

a Bécsi kancellária által kiadott leirat elrendelte a védművek lerombolását.438 

 A 15. század végi – 16. századi, belvárosi leletanyagokat nagy változatosság jellemzi a 

díszítőtechnikákat és az edénytípusokat tekintve.  

 Ebben az időszakban még készítettek fehérre égő agyagból kerámiaedényeket, de egy 

részük már sárgás árnyalatú. A fazekak pereme fedő felfekvéséhez igazodott, kihajló, kissé 

legömbölyített, megvastagodó kiképzésű (XIII. tábla 11, 12.).439 A vállukon éles bordák (XIII. 

tábla 13.)440 vagy pecsétmintasor (XIV. tábla 1–4.) húzódik.441 A kúpos fedők kidolgozása 

finomabb, a fogógomb is igényesebb kialakítású a korábbi időszakhoz képest (XIV. tábla 5–

7.).442 A bögrék formája hasonlatos a fazekakéhoz, peremük kihajló, megvastagodó. A 

nyakukon hornyolatok fordulnak elő (XIV. tábla 8, 9.).443 Az asztali edények között a csészék 

(XIV. tábla 10.) továbbra is megtalálhatók. Az elvékonyodó peremű, tölcséres száj mellett 

bordákkal tagolt oldal jellemzi őket.  

 A sárgára égett, asztali kerámia között előfordul tölcséres szájú korsó, vállán egy vagy két 

sorban futó hornyolatokkal (XIV. tábla 11.)444 vagy (ún. római számos) pecsétlőmintával 

 
434 SIKLÓSI 2002, 135. A kapu megnevezésénél felmerül a „Sziget” és a „Palotai”, melyeket 16–17. századi 

források említenek. Defterek II. 49, 71, 74; BENDA–NEHRING 1978, 271. 
435 SIKLÓSI 1990, 34. 
436 SIKLÓSI 2002, 135. 
437 FITZ–CSÁSZÁR–PAPP 1966, 32. 
438 KÁROLY 1898, 314.  
439 Analógia: Ozora (FELD–GERELYES 1985, 5. kép 1, 3.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 44. ábra). 
440 Párhuzam: Ozora (FELD–GERELYES 1985, 5. kép 1, 2, 3.); Vác (MÉSZÁROS 2016, 80. ábra 1, 2, 3.). 
441 Visegrád (TÓTH B. 2006, 58, 59, 60. ábra). 
442 Vác (MÉSZÁROS 2016, 81. ábra 11–15.). 
443 Hasonló darab: Buda–Szent György tér (BENDA 2002, 4. kép); Vác (MÉSZÁROS 2016, 80. ábra 4.). 
444 Ozora (FELD–GERELYES 1985, 6. kép 1, 2.); Paks–Cseresznyés (KODOLÁNYI–MESTERHÁZY-ÁCS 2016, 4. 

kép). 
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(XIV. tábla 12.).445 Az oldalukat és a fülüket vörös, vörösesbarna földfestékes mintával is 

díszíthették (XV. tábla 1, 2, 3.).446 Előfordulnak szintén belső ólommázas, kívül 

hornyolatokkal tagolt példányok (XV. tábla 4.).447 A kancsóknál előfordul lóhere szájú 

kialakítás is (XV. tábla 2, 5.).448 A palackok díszítésmódja változatos: vállán hornyolatok; 

belső oldaluk sárga ólommázas, a külső engobe-bal bevont (XV. tábla 6.).449 A fazekak 

pereme kihajló, legömbölyített (XV. tábla 7–14.)450 vagy megvastagodó, fedőhoronnyal tagolt 

(XV. tábla 15.) kialakítású, vállukat fogaspecsétlővel készített minta (XV. tábla 10–12, 14.) 

vagy élbordák (XV. tábla 7–9, 13, 15.) díszíthetik. A bögrék kihajló, megvastagodó peremmel 

és élbordázott vállal rendelkeznek (XVI. tábla 1.). A kúpos fedők felülete több alkalommal 

bekormozódott a használatuk során (XVI. tábla 2–6.). 

 A vörös és a barna fazekak pereme szögfej (XVI. tábla 7, 8.);451 kihajló, megvastagodó és 

hornyolattal tagolt (XVI. tábla 9.);452 alul élben végződő (XVI. tábla 10–13.);453 fedő 

felfekvéséhez igazodó (XVI. tábla 14.).454 A formájuk lehetett zömök, alacsony, de jelen 

vannak magas testű példányok is. A külső/belső oldalukat ólommázzal (sárga, sárgászöld, 

zöld) vonhatták be.455 Előfordul, hogy a vállukon húzódó bordát ujjbenyomkodással (XVI. 

tábla 15.) is ellátták. A bögrék/kisfazekak kihajló, legömbölyített peremkiképzéssel 

rendelkeznek (XVI. tábla 16, 17.).456 

 A redukált égetésű fazekak anyagát grafittal is soványíthatták. A peremük kihajló, 

edényfalhoz visszahajlított, megvastagodó vagy legömbölyített (XVII. tábla 1–4.).457 A válluk 

és/vagy az oldaluk felső harmada bordákkal tagolt (XVII. tábla 3.).458 Előfordul 

pecsétmintával ellátott darab is (XVII. tábla 5, 6.). Az osztrák termékek közül bécsi 

műhelyjeggyel ellátott fazekak jelennek meg ívesen lehajló peremszéllel (XVII. tábla 7.).459 A 

redukált égetésű korsó fülén előfordul pecsétminta (XVII. tábla 8.). 

 
445 Paks–Cseresznyés (KODOLÁNYI–MESTERHÁZY-ÁCS 2016, 9, 10. kép). 
446 TÓTH B. 2006, 51. 
447 Buda–Szent György tér (BENDA 2002, 537.). 
448 Decs–Ete (MIKLÓS–VIZI 2006, 6. kép). 
449 Hasonló példány: Buda–Szent György tér (BENDA 2002, 537.). 
450 Ozora (FELD–GERELYES 1985, 4. kép 4, 5.). 
451 Vác (MÉSZÁROS 2016, 84. ábra 4.). 
452 Uo. 82. ábra 8. 
453 Ozora (FELD–GERELYES 1985, 4. kép 1.); Vác (MÉSZÁROS 2016, 82. ábra 9.). 
454 Kőszeg (HOLL 1992, 66. kép 1.). 
455 HOLL 1992, 30. 
456 Hasonló darabok: Kőszeg (HOLL 1992, 66. kép 8.); Vác (MÉSZÁROS 2016, 82. ábra 6.). 
457 Kőszeg (HOLL 1992, 54. kép 21, 59. kép 4.); Vác (MÉSZÁROS 2016, 85. ábra 3, 5.). 
458 Vác (MÉSZÁROS 2016, 85. ábra 5.). 
459 Visegrád (TÓTH B. 2006, 112. ábra). 
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 Az import áruk között szerepel több sómázas kőcserép, barna mázzal fedve és élbordákkal 

tagolt oldallal a II. János Pál pápa téren folytatott feltárásból. A Rajna-vidéki műhelyből, 

Siegburgból származó terméket 1200–1300 °C-os hőmérsékleten égették ki, hogy elérjék a 

megfelelő keménységű mázat és agyagot. Elsősorban asztali edényeket (pohár, kancsó) 

állítottak elő. Baluszteres test, tölcséres száj jellemzi a termékeket. A talpkarimájukon 

hullámosra nyomkodott peremet alakítottak ki. A testük alsó részén korongolási bordák 

futnak. A vállukhoz kisebb fogó kapcsolódik (XVII. tábla 9–11.).460 

 A kereskedelmi kapcsolatok intenzitását mutatják a Loštitcében készült kőcserép 

poharak, melyek felületét apró hólyagok borítják, lilásbarna sómáz alatt. A magasabb formája 

a fenék felé enyhén karcsúsodik, belül erősebb, kívül gyengébb korongolási bordákkal. A 

perem alatt nyolc apró hurkafül látható. Az alacsonyabb pohár alakja zömök, rosszabb 

kivitelű. Hat fül kapcsolódik az oldalához (XVII. tábla 12, 13.).461 Ezek a termékek a 15. 

század második felétől a kereskedelem révén a városi és vidéki kúriák, kastélyok 

leletanyagában fordulnak elő. A II. János Pál pápa térről ismeretes egy 4. típusú csempe 

szamárhátívének vállán emelkedő fiálés fülke zöld mázas részlete (XXI. tábla 2.).462 

Vegyesmázas technikával készült darabok közé tartozik az innen származó vastag, rózsaszín 

cserépen, türkizkék alapon sárga ruharedő részletét mutató töredék esetleg mondatszalag. A 

fehér ónmázra került rá a színes ólommáz (XXI. tábla 7.).463 A töredék kis mérete alapján nem 

lehet rekonstruálni az ábrázolt figurát. 

A csali-palack a 13. századtól jelenik meg irodalmi alkotásban. A német területeken a 15. 

század elejétől gyártották, majd hazánkban a késő középkortól elterjedtté vált. Az erősen 

elszűkített nyakú, cseppenkénti adagolásra alkalmas üvegtermékeket misebor vagy olaj 

tartására használták. A nyak később meghajlott, a szájtölcséren a kiöntőcsücsök megjelent. A 

többcsöves kotyogósok egyik 15–16. századi példánya (XXVII. tábla 6.) a II. János Pál pápa 

téren, a XVII. szelvényben, 1. számú helyiségből származik. A nyaka alsó részén egy 

beszúrkált díszítősor húzódik.464  

A Géza nagyfejedelem téren, az 5. számú árokban lévő újkori pince betöltéséből (XXVII. 

tábla 7, 8.), valamint az Arany János utca 3. számú házon belül, az 1. szelvény rábontásából 

(XXVII. tábla 9.) több késő középkori golyvás palack töredéke került elő. A tölcséresen 

kihajló szájuk alá egy üvegszálat forrasztottak és hosszú nyakkal rendelkeznek. 

 
460 Budai várpalota (HOLL 1990, 224–227.). 
461 Budai várpalota (HOLL 1955, 159.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 133, 135, 136.). 
462 HOLL 1958, 252. 
463 HOLL 1963, 201. 
464 Kralovánszky Alán ásatása, 1968. GYÜRKY 1986, 45, XVII. tábla 5, 6; HOLL 1992, 86. kép 20. 
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Ugyaninnen két kanna (XXVII. tábla 10, 11.) részlete is fennmaradt. Gömbölyű testtel, 

kúpos, széles fenékkel rendelkezik az edénytípus. Az ívelődő kiöntőcsöve széles felülettel 

tapad az edény alsó részéhez és vékony csőben végződik.465 

Tölcséresen kiszélesedő szájjal és hosszú nyakkal rendelkező palackra (XXVII. tábla 12.) 

egy fület forrasztottak, melynek felső ívét fogóval összecsíptették és az alsó végét 

visszahajlították. A lefelé szélesedő nyakú, nagyjából körte formájú edényeket formába 

fújással állították elő. Az oldalát sűrű, csavart bordázattal is díszíthették. A kőszegi, 16. 

századra keltezhető példányokon a vállon két kis fül található.466 A leletegyüttesben fiola 

(XXVII. tábla 13.) is előfordul. A kisméretű palackokat párlatok, esszenciák, illóolajok 

tárolására készítették.467  

 A Szent Anna-kápolna előtti emésztőből származó, szűk nyakú palackok szájtölcsérén 

párhuzamosan futó, sötétkék fonáldíszítés (XXVI. tábla 12.) látható. A keltezését nehezíti, 

hogy ez a típus hosszú ideig használatban maradt. A párhuzamok (például Kőszeg) és a 

kísérőleletek alapján a 15. század második felére datálhatók a megtalált töredékek.468 

Ugyanerről a lelőhelyről került elő egy serleg (XXVI. tábla 13.) és egy pohár (XXVI. tábla 14.) 

töredéke is zöld, erdei üvegből. Mindkettő legkorábban a 16. század végéről származhat.469  

Az üvegtárgyak között szerepel egy 15. század második felére – 16. század elejére 

keltezhető, nagyméretű pohár (XXVII. tábla 2.) is, mely a német „Krautstrunk” -ot utánozza. 

A hazai termék cseppjei kisebbek és az anyaga rosszabb minőségű (rontott).470  

A középkori Szigetről, feltöltési, épületrészhez nem köthető rétegből származó lópatkók 

(XXII. tábla 4.) általában felül lekerített alakúak, két végük felé fokozatosan elkeskenyedő, 

trapéz formájú végződéssel zárulnak. A szarusarokvánkos a szárvég felé enyhén felfelé hajlik. 

Körben oldalt három-három darab téglalap alakú lyuk szolgált a felerősítésükre. 14–15. 

századi anyagokból ismeretesek hasonló kialakítású darabok.471 Egy vakolókanál ismeretes a 

Selyem utca 1–13. számú ingatlanon végzett feltárásból. A kovácsoltvas példányok széles 

kanálrésszel rendelkeznek. Vakolókanalak több késő középkori ásatásról ismeretesek. Borsod 

megyéből két helyen is előkerültek analógiái. A mezőnyárádi lelet a 14. század első felére 

keltezhető, melyhez hasonlót találtak Muhiban is. Ugyanakkor további példányok ismertek a 

 
465 GYÜRKY 1986, IV. tábla 1. 
466 HOLL 1992, 29. kép 1. 
467 GYÜRKY 1986, 22, III. tábla 5. 
468 GYÜRKY 1991, 33; HOLL 1992, 57. 
469 GYÜRKY 1991, 33. 
470 GYÜRKY 1986, XXVI. tábla 1, 5; GYÜRKY 1991, 33. 
471 Párhuzam: budai vár (GEREVICH 1966, 77. kép 1.); Sarvaly (HOLL–PARÁDI 1982a, 102. kép 3.); 

Vértesszentkereszt (KOZÁK 1993, 11. tábla); Ozora (GERE 2003, 12. tábla 3.). 
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füleki vár 16–17. századi anyagában. A fenti párhuzamok alapján látható, hogy a leleteink 

egy, az egész középkor folyamán élő forma, sőt a mai kőműveskanalak sem sokban 

különböznek tőle.472 A desztillálókészüléket a fémfeldolgozáshoz, a gyógyászathoz és az 

alkohol kifőzéséhez használták fel. A magas, kúpalakú fedőnek a pereme a belső oldalon 

visszahajtva vályút alkot, melyben gyűlik össze a belső oldalon lecsapódó folyadék és egy 

lejtős kifolyócsövön keresztül távozik a párlat.473 Töredéke került elő a Selyem utca 1–13. 

utca területéről (szürke csődarab, 20 cm hosszú, 15. századi).474  

 

X. 2. A királyi vár és palota a 15–16. századi forrásokban 

 

Zsigmond király rendszeresen látogatta Székesfehérvárt, mert 1420 körül a királyi vár 

átépítésébe fogott.475 1474-ben az erődítés javítási munkálatairól hallunk, amelyet a 

városfalakra szoktak vonatkoztatni, de a király várára is értelmezhetjük a forrást.476  

Hunyadi Mátyás hitvese, Aragóniai Beatrix koronázását követően az udvari ebédet a 

szálláson költötték el (1476).477 1485-ben megemlítik „a néhai Lajos király úr házá”-t, 

melynek alapján felvetődik, mi szüksége lett volna az uralkodónak a palotán kívül újabb 

épületre.478 II. Ulászló feleségének koronázását egy francia herold, Pierre Choque írta meg 

1502-ben, s beszámolója szerint a nemesség a királyt és királynét a Szűz Mária-prépostság 

templomában tartott mise után a szállására – a son logis – kísérték, a herold megjegyzése 

szerint a király szállása egy másik utcában volt.479 

A felsorolt adatok nem zárják ki a királyi vár és ezzel a palota létét, mert elképzelhető, 

hogy ezek az épületek már nem voltak olyan állapotban az uralkodó nem gyakori 

tartózkodásai miatt, hogy ott bármikor megszálljon.   

 Az uralkodók gyakran a préposti palotát használták szálláshelyként a városban történő 

tartózkodásaik során. Tubero leírása szerint Mátyás király temetési menete is innen indult a 

 
472 SZÖRÉNYI 2004, 263. 
473 HOLL 1982, 108–123; BOLDIZSÁR 1984, 217. 
474 SZIKM 80.623., 95.699. 
475 DL 106888.; ENGEL 1987a, 86. Zsigmond király további fehérvári látogatásaira l. ENGEL–C. TÓTH 2005, 56, 

57, 81, 95, 103, 108, 115, 116, 117, 118, 120, 130. 
476 HO IV. 427; SIKLÓSI 1999a, 34–35. 
477 „Da warbe die königlichr Malzeit in der königlichen Herberge sehr köstlich angerichtet,” – ESCHENLOER 

1827–1828, II. 345. 
478 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 218. 
479 „… az imádság végeztével, a király az összes nemes társaságában elkísérte az mondott hölgyet a szállásáig, 

majd búcsút vettek tőle és a királyt is a szállására vitték, egy másik utcába.” – GYÖRKÖS 2016, 159. A francia 

szöveg GYÖRKÖS 2016, 139. 



80 

 

királyi bazilikába.480 Bonfini II. Ulászló koronázásáról írt tudósításában az olvasható, hogy a 

leendő uralkodó „Domonkos főpap közeli házából, ahol megszállt”, indult a szertartásra.481 

Szerémi György Szapolyai János koronázásának leírásában pedig arról számol be, hogy az 

uralkodó a szertartás után a prépost házába vonult vissza megülni a lakomát.482 A prépostság 

részét képezte a templomtól északra álló préposti palota épülete (mai püspöki palotakert) is, 

amelynek lokalizálásához – a 17–18. századi metszetek és városalaprajzok mellett – az Ozorai 

Pipo 1425-ben kiadott oklevele nyújt támpontot.483 1979-ben Kralovánszky Alán a kertben 

található jégverem környezetében egy észak–déli tájolású, törtköves falmaradványt talált, 

melyre a járószintjéig visszabontva kváderkövekből épült falat húztak fel. Az épülethez 

terrazzopadló is tartozott.484 2016-ban a felső kert támfalánál két építési periódussal 

rendelkező falmaradvány került elő. (37. kép) A felső egy méteres szakasza rossz megtartású, 

vegyes falazatú (törtkő, kőfaragvány, tégla, szürke, fehér mészszemcsés habarcs), ebből 

következően török kori építkezésről lehet szó. Alatta 70 cm-es vastagságban három sorból 

álló, kváderkövekből épült falszakasz húzódott, majd kissé kiugorva a falsíkból, következett 

az alapozása (111,23 mBf-től), melynek alját nem sikerült elérni statikai okokból. A falazat 

jellegét tekintve megegyezik a Kralovánszky által megtalált maradványokkal, amelyek az írott 

és a képi források nyomán a préposti palotához tartozhatnak. A feltárás során a városfalak 

feletti feltöltési rétegekből nagymennyiségű majolikatöredék került elő, melyek három edény 

részét képezhették a díszítőmotívumaik alapján. Mindegyik jól iszapolt, homokkal 

soványított, vörösre égett cserépből készült. Az első egy táltöredék, darabjait kívül fehér 

ónmáz fedi (XVII. tábla 14.). Belül kobaltkék, okkersárga, zöld és mangánlila festés látható 

kék kontúrral. A tál kihajló peremének külső szélét két párhuzamosan futó csík díszíti, a belső 

szélén egy szalagsor fut fehér rozetta és zöld, okkersárga sávokkal váltakozva. A kettő között 

kacskaringós fehér vonalak zöld és mangánlila mezőket zárnak közre.485 A másik példányon 

(XVII. tábla 15.) egy zegzugvonalban hajtogatott, kobaltkék színű szalagmintán belül 

feltehetően állatalak részlete látszik növényzettel. A külső oldalán kék csigavonalak 

 
480 TUBERO 1994. 63–65. 
481 „A nagyszerű kíséret nyomában és a püspöki öltözetet viselő teljes főpapi kar előtt a király lehajtott fejjel, 

kibontott hajjal, hadiköpönyegben Domonkos főpap közeli házából, ahol megszállt, az istenanya bazilikájába 

ment;” – BONFINI 1994, 351. 
482 „Et mox inceperunt ’Te deum laudamus’, et portauerant ad hospicium suum ad domum prepositi.” –

Monumenta Hungariae HistoricaI. 139. 
483 Következő metszetek: Dilich-féle metszet, Sibmacher metszete. Városalaprajzok: La Vergne, az ún. német 

nyelvű alaprajz (1738), Wüstinger József várostérképe. Ld. SIKLÓSI 1988, 211–250. 1425: „…quandam mediam 

turrim in acie seu cornu dicte Collegiate Ecclesie Sante Marie Virginis penes curiam Prepositalem ab occidente 

existentem,” – WENZEL 1884, III. 431. 
484 SZIKM Adattár 1467/79. 
485 Hasonló példány: Buda, BTM ltsz.: 51.588. Beatrix hozománya 2008, 134. 
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húzódnak.486 A harmadik példányon okkersárga alapon kék színű levelek vannak hosszanti 

elrendezésben, a peremén két csík fut, alatta virággal. A külső oldalán elmosódott kék sávokat 

(márványhatású) festettek fehér alapon (XVII. tábla 16.).487 A párhuzamok alapján pesaroi 

mester készíthette ezeket a darabokat a 15. század végén. Ezek a termékek luxuscikkek közé 

tartoztak, ezért elképzelhető, hogy az uralkodó vagy a prépost udvartartásával került 

Fehérvárra, esetleg tehetősebb személy gazdagította lakáskultúráját majolikaedényekkel.488 

 

X. 3. Gazdaság 

 

Az okleveles adatok alapján sok fehérvári foglalkozott földműveléssel. A környéken 

földbirtokkal vagy bérelt földdel rendelkeztek, melyről több említéssel rendelkezünk.489  

Fehérvár környékén kendert, búzát, árpát, takarmánynövényeket termesztettek.490 A város 

környékén termesztett növényekről kizárólag török kori forrásokból értesülünk. Különböző 

gyümölcsfajtákról – „közel huszfajta ízletes szőllője, baraczkja, körtéje és sok szilvája” – 

emlékezik meg Evlia Cselebi.491 A török kori források szerint a konyhakertekben káposztát, 

fokhagymát, hagymát, zöldséget, tököt, dinnyét termesztettek.492 A török defterek alapján 

gabonát, gyümölcsöket és gesztenyét szállítottak a városba, de a hódoltság előtt is szerepeltek 

ezek a termékek a piacokon.493 

A 15. század végén szabályozták a borbehozatalt, ennek alapján csak a fehérvári házzal 

rendelkezők kereskedhettek az idegen nedűvel, amennyiben a városi adót is megfizették. 

Kivételt képeztek e tilalom alól a Szent István- és a Szent Imre-napi sokadalmak, mert ekkor a 

kereskedők áruba bocsáthatták az általuk szállított italt, de a raktározás továbbra is a városi 

 
486 Párhuzam: Pesaro FR 000687, 000868. Beatrix hozománya 2008, 139. 
487 Hasonló motívum: Pesaro FR 000688., Pesaro, Alessandro Bettini gyűjteménye. Beatrix hozománya 2008, 

130, 153. 
488 Majolikaleletek ismeretesek Budáról, Kőszegről, Bajcsavárról, Ozoráról, Pécsváradról, Pécsről, Vácról és 

Visegrádról. Beatrix hozománya 2008, 77. A műhely falakon belüli elhelyezkedéséből Voit Pál kutató arra 

engedett következtetni, hogy az „olasz majolikagyártók legjobb helye a vár falain belül volt, - nemcsak saját 

érdekük kívánta így, de a megrendelőé is.” HOLL–VOIT 1956, 85. A budai műhely edényeket is állított elő. 

Különböző emblémákat tűntettek fel az oldalukon a címerek mellett, melyek leggyakrabban a Corvina-könyvtár 

kódexeinek keretdíszítményeiben, különböző csoportosításban jelennek meg. Beatrix hozománya 2008, 20. 
489 Fehérvári polgárok által birtokolt és bérelt földek: 1433: „Dws” – DL 106372; 1433: „Archa” – DL106378; 

1484: „Barachka” – DL 106658; 1259: Csege, 1264: Lullya (Somogy megye), 1269 Csolnok (Komárom-

Esztergom megye), 1270 Alsóendréd (Somogy megye), 1275: Écse, Büsü (Somogy megye), 1275: Novaj, 1279: 

Gyemely, Bille, 1289: Izgrén (Veszprém megye) – ÁMF II. 380, 381. 
490 VASS 1989, 86, 137. 
491 Evlia 1908, 49. 
492 Defterek II. 46–47; Evlia 1908, 49; HEGYI 1989, 17; FARKAS 1989, 215; VASS 1989, 137, 175. 
493 Defterek II. 72, 223. 
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házzal rendelkezők joga lehetett.494 1485-ben a város és a helyi egyházak (Szent Miklós-

káptalan, johannita konvent) közösen szabályozták a városba való borbehozatal kérdéseit.495 

Egy 1511. évi oklevélből  értesülünk Fehérvár előhegyén („in promontorio dicte civitatis Albe 

Regalis”) fekvő szőlőről, mely Kalmár Dénes helyi lakos tulajdonában volt. A terület kapcsán 

meghatározták, hogy északról az Eseewtha elnevezésű közút (via publica), míg délről egy 

másik fehérvári lakos szőlője határolta.496 Egy 1514. évi oklevélben is megemlítik település 

környékén fekvő szőlőbirtokokat.497 Egy 1516–26 között készült jelentés szerint Thalczy 

András özvegye, Margit azzal a panasszal élt, hogy a székesfehérvári szőlőjét odaadta 

Zelewsy Péter özvegyének és Phileph Ferenc feleségének az eltartásáért cserébe.498 Gallyon 

Máté szőlőjét sikkasztás miatt lefoglalták 1527-ben.499 Evlia Cselebi megemlékezik arról, 

hogy „a fejérvári szőllők annyira sokasodtak, hogy az erődítmény nem volt elég”.500 A 

fehérvári polgárok és az egyházi intézmények is rendelkeztek szőlőskertekkel a városon belül 

és a külterületeken egyaránt a rendelkezésünkre álló írott források alapján.501  

A fehérvári polgárok megyei birtokaikon földesúri minőségben gazdálkodtak, a város 

területén termelt gabona és bor mennyiségét egészítették ki, illetőleg pótolták megyei 

szántóföldjeik és szőlőik termésével.502 

A környéken fekvő tavak révén halárusítás is folyt a településen.503 1426-ban Garai 

Miklós nádor parancsára bejárják Sárszabadi, Ingovány, Szentgyörgy, Szentkirályfölde és 

Békástó halastó birtokok határait.504  

 A hazai állatforgalom és állatkivitel lebonyolításában jelentős szerepet töltött be a város. 

A megfelelő állományt a Fehérvár közelében fekvő legelők (38 hold) biztosították, amelyről 

egy 15. századi forrás emlékezik meg.505 Szegedről külföldre induló marhakereskedelem 

 
494 KOLLÁTH 2019. 
495 1693-ban Lipót császár megváltoztatta a városi borimport és eladás 1485. évi dekrétumát. Az egyházi 

testületek és az adófizető lakosok egész évben szabadon kereskedhetnek és vásárolhatnak bort. A városban nem 

élők viszont nem adhattak el italt, kizárólag saját használatra hozhattak be. KÁROLY 1898, 620–621; ZSOLDOS–

THOROCZKAY–KISS 2016, 167. 
496 MHJ IX. 67–69. 
497 „una vinea […] in promontorio civitatis Alba” – Pozsonyi káptalan lt. Protocollum Budense f° 302. 
498 DL 106750. 
499 FARKAS 1989, 201, 241. 
500 Evlia 1908, 49. 
501 1215: Szent Miklós-templom, Csepel (RUPP 1870, 237.); 1270: Frigyes polgár, Alsó Endréd (CSÁNKI 1894–

1913, III. 309.); 1285: Baltin fia, Jordán, Somogy (KÁROLY 1898, 147.); 1484: Kolgyári Miklós, Nyúl-hegy 

(GYÖRFFY 1987, 367.); 1484: Király Benedek polgár, Csopak (LAUSCHMANN 1993, 88.); 1528: Zabo Lőrinc, 

Somogy Ferenc, Zewles (ÉRSZEGI 1971, 323. sz.). 
502 Erre l. 1308: ZsO I. 1081; 1405: ÉRSZEGI 1971,171. sz.; 1441: Uo. 176. sz. 
503 1558, 1580–81: Defterek II. 223, 556. 
504 DL 106317. 
505 1426: „prata vero ad trigintaocto iugera terrarum se extendentia conspexissent,” – DL 23113. 
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útvonalán a második állomás Fehérvár volt.506 Egy 1515. évi olasz vámfeljegyzés az ország 

állatexportjának második állomásaként említi Fehérvárt.507 A 15. században fellendült a 

marhakereskedelem az uralkodónak köszönhetően. 1410 körül igyekezett dekrétumokkal 

megakadályozni a királyi engedély és különleges megbízás nélküli kivitelt, ezért tilalom alá 

vonta a szarvasmarhákat, juhokat is.508 Zsigmond császár 1436-ban kiegyezett a cseh 

főurakkal Fehérváron, és nagymennyiségű szarvasmarhát, valamint 60 ezer aranyat 

ajándékozott nekik a cseh királlyá történő koronázása előtt.509 Egy 1503. évi okirat szerint 

Mohay György polgár ökreivel letapostatta a keresztes konvent izkai szőlőjét, és négy évvel 

ezelőtt Barbel Gábor lovaival ugyanazt műveltette.510 Az 1546. évi török defter említi a 

Disznó utcát, mely a belvárosban (mai Kossuth és Táncsics utca) húzódott.511 A település 

környékén tenyésztett juhról és szarvasmarháról a vámok is utalnak.512 A méhtartással, 

méhkasért fizetett adóval kapcsolatban török kori források maradtak fenn.513 

A 15. század első felére a városok gazdasága alapvetően kézműipari jellegűvé vált és a 

gabonatermelés aránya megközelítőleg tíz százalékra csökkent. A falvak jobbágysága 

rendszeresen szállította a vásárra és a piacra terményeit, cserébe állandó fogyasztójává vált az 

ipari termékeknek. Az iparosok a szőlőműveléssel nem hagytak fel, a borkereskedelem fontos 

bevételi forrást jelentett számukra a továbbiakban is.514 A 15. század első évtizedeire az 

iparosok a városi lakosság hozzávetőleg 20–30%-át tették ki.515  

Az előállított termékek felvevő piaca megegyezett a közvetlen piaci körzettel.516 1402-

ben hatálytalanították Buda lerakatjogát az ország összes kereskedője javára. Megszüntették a 

királyi vámhelyeken a vám fizetését, ezért a kivitt és a behozott árukat csak a harmincad 

terhelte. 1403. december 13-án az uralkodó megtiltotta, hogy a fehérvári vámhelyen vámot 

 
506 KARDOS 1951, 438, 442. 
507 KARDOS 1951, 437. 
508 MÁLYUSZ 1983, 321.  
508 BONFINI 1995, 558. 
509 BONFINI 1995, 558. 
510 DL 106718. 
511 Defterek II. 50. 
512 1547: Defterek II. 72. 
513 VASS 1989, 137; HEGYI 1989, 17. 
514 SKORKA 2005, 109–111. Budán 1505-ben a szőlőbirtokosok 40%-a eladásra termelt. Sopronban 1433-ban 

462 szőlőtermelő polgár volt, az adózók 61%-át tették ki. HOLL 1989a, 56. Kölnben működött az ún. Hanza 

Borház, ahonnan szállították kereskedői Európa számos országába a Felső-Rajna vidékéről érkezett bort. A 15. 

század első felében 100.000 hektolitert, a század második felében 60.000 hektoliter nedűt értékesítettek. A 14–

15. századból 647 kölni kereskedőről maradt fenn adat. ISENMANN 2014, 916. 
515 Buda: 25 %, Bártfa: 18–20%, Eperjes: 16–17%, Kassa: 29%, Sopron: 21–24%. SKORKA 2005, 112. 
516 SKORKA 2005, 110. 
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szedjenek a pozsonyi kereskedőktől.517 1405-ben Zsigmond király a budai mértékegységek 

használatát az egész országra kötelezővé tette, hogy elejét vegye a városonként különböző 

mértékek használatakor előálló vitáknak.518  

Alba Regia piacainak jelentőségére utalhat a fehérvári véka/mérő („feyerwaryweka, vulgo 

Weka vocata”), mint értékmérő használata.519 Az 1425. évi oklevél „16 székesfehérvári mérő, 

vagyis köböl búzáért” kifejezést tartalmazza, ezért a mértéke 5,82 kg lehetett.520 

Fehérvár bel- és külkereskedelme virágzott ebben az időszakban, melyről számos forrás 

tesz tanúbizonyságot. A 15. századra legalább négy sokadalommal rendelkezett, de egy ötödik 

megléte is feltételezhető.521 Bécstől Brassóig mindenfelől felkeresték ekkor a várost.522 A 16. 

századi Meder-féle Handelsbuch és Welser feljegyzései Európa legismertebb vásárai között 

sorolták fel a fehérvárit.523 

A településen működő lerakatról, valamint lerakatjogról 1433-ból értesülünk, ugyanis az 

uralkodó előtt a kassaiak panaszkodtak, mert a király távollétében a fehérvári polgárok az 

áruik helyben történő lerakására és értékesítésére kényszerítették őket.524  

1431-ben a kismartoni jobbágyok különböző posztókkal, kötelekkel, cipőkkel, 

bundákkal, ezüst edényekkel megrakott szekerekkel utaztak a helyi vásárra, de ezer forint 

értékű áruikat a póki erdőben elrabolták tőlük.525 A vasváriak 12 vég posztót vittek a 

sokadalomra 1442 és 1446 között a fennmaradt oklevelek alapján.526 Egy fehérvári kereskedő 

1457/58-ban aacheni posztót szállított Pozsonyon keresztül.527 Egy 1465. évi oklevél szerint 

Zakch Demeter és Bechy István helyi polgárok kötelezték magukat, hogy Chvmper Simon 

sárvári magister civium városban lefoglalt 26 vég posztóját kiszabadítják.528 1469-ben Sárvári 

Mihály fehérvári lakos pert indított Rozgonyi János ellen, mert erőszakkal elvett tőle 200 

 
517 „nullum tributum nullamque tributariam exaccionem in predictis locis tributorum videlicet Owar, Ettewin, 

Abodahyda, Jaurino, Nesmyl, Chabyan, Dorog, Pasuan, Mor, Banhyda, Tatha, Hantha, Myskolcz et in Alba 

Regali ac alias ubique ubi tributum exigi consuevit petere et exigere presumatis” – DF 240491. 
518 CJH I. Zsigmond 1405. évi első decretuma (II.) 1. cikkely, 1. §. A mértékek egységesítése és az idegen 

kereskedők áruinak a városi hiteles mérlegen történő mérlegeltetésének kötelezettsége mind a középkorban 

szinte városonként különböző mértékek használatakor előálló vitás kérdések megelőzésére szolgálhatott. 
519 1491: DL 19702; 1499: ÉRSZEGI 1971, 296. sz. 
520 1405: ÉRSZEGI 1971, 81. sz.; 1425: ÉRSZEGI 1971, 113. sz.; 1441: ÉRSZEGI 1971, 171. sz.; 1476: ÉRSZEGI 

1971, 256. sz.; 1499: ÉRSZEGI 1971, 296. sz.; 1536: ÉRSZEGI 1971, 341. sz. 
521 Sokadalmakat tartottak január 6-án, május 22-én, augusztus 3-án és 20-án, továbbá november 5-én. Weisz 

2012, 524. jz. Göttingenben négyszer rendeztek sokadalmat egyházi ünnepekhez kapcsolódva: Szent Walpurg 

(május 1.), Úrnapja (május 21.–június 24.), Jákob (július 25.), Simon és Júdás (október 28.). GÖTTINGEN I. 318. 
522 KUBINYI 2004b, 281–282.  
523 WEISZ 2012, 35. 
524 DF 269238. 
525 NAGY 1891, 179–180. 
526 DL 92938, 92964, 93033. 
527 SZÉKELY 1975, 767. 
528 DL 25361. 
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aranyforintot érő, 15 vég kölni posztót.529 1495-ben egy kihágás miatt a városnak a pénz 

mellett posztóval is fizetnie kellett.530 Az 1543. évi defterben felsorolják Gáspár hagyatékát 

(két darab kék posztó, egy darab fekete posztó, egy darab szövet, tizenegy darab fekete 

posztó, hat darab hímzett aba-posztó, egy darab vörös posztó, egy darab aba, hat rőf fekete 

aba, nyolc rőf kék posztó, hét rőf vörös posztó), mely alapján textilárus lehetett az illető, de 

üzletére vonatkozóan nem maradt fenn adat.531  

Fehérváron is működtek barhentesek, mert Zsigmond király megparancsolta Kassára 

történő küldésüket. A mesterek külön műhelyekben dolgoztak legényeikkel. Bártfai vásznat 

rendszeresen szállítottak a városba, így a Szent István-napi vásárra is.532  

A 15. században Pozsony áruforgalmi, kereskedelmi körzetének délnyugati határát 

Székesfehérvár vonala jelentette. Az 1457/1458. évi vásárjaira egy-egy fehérvári kereskedő 

érkezett.533 A 15. század közepétől kősóval is ellátta Pozsonyt.534  

1497-ben két fehérvári polgár sóval megrakott szekerekkel utazott Pápa heti piacára, de 

Koppánynál megtámadták őket.535 1517-ben Erdélyből tulajdonítottak el kősót, ezért II. Lajos 

elrendelte a kamarák – köztük a székesfehérvári – számára, hogy két mérföldes körzetükben 

foglalják le a megtalált mennyiséget.536  

Egy 1515. évi jegyzék szerint a Velencébe irányuló marhakereskedelem kiinduló pontja 

Szeged volt, majd az út Székesfehérváron át vezetett Ausztriába, majd Felső-Olaszországba. 

Az idegen kereskedő, amennyiben az országon belül vette meg az élőállatot, a harmincadot 

befizethette a székesfehérvári harmincadhivatalnál is.537 

 
529 DL 16939. 
530 „ad Albam regalem pro pecuniis et panno, quos Civitas pro quodam delicto suo exolvere habet” – 

Számadáskönyv 1885, 118. 
531 Defterek II. 15–17. 
532 WENZEL 1871, 22, 28. 1424. május 7.: „Falkinberger dedimus pro expensis 24 flor. ad Albam Regalem cum 

sindonibus.” – Számadáskönyv 1885, 197; 1424. június első fele: „Cristil Paulus ducit secum ad Albam Regalem 

20000 et 750 golczh, vir mestin.” – Számadáskönyv 1885, 204; 1424. augusztus 4.: „Falkinberger ducit ad 

Albam Regalem 5 mesten ad festum Steph. regis.” – Számadáskönyv 1885, 204. A barchentszövés a legfontosabb 

kézműipari ágazat közé tartozott Augsburgban, Biberachban és Memmingenben. Kölnben 1400 körül a termelés 

rohamosan növekedett, a termékeik eljutottak Krakkóba és Prágába is. Ulmban 1470–81 között 90 szövő 

működött. Augsburg egy 1385. évi adat szerint 12.000 vég barhent, míg 1410-ben már 85.000 véget tudott 

előállítani. ISENMANN 2014, 870.  
533 SZŰCS 1955, 105. 
534 DRASKÓCZY 2016, 207. 
535 PRT VIII. 542. 
536 Sopr. Tört. I/6. 347. A két mérföldnyi távolság a városok körüli szűkebb piaci körzetnek felel meg. KUBINYI 

1972, 42, 45–46. 
537 TAGÁNYI 1899, 147. 
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Két helyi kereskedőnév ismeretes a forrásokból. 1498-ban Kalmár Dénes székesfehérvári 

polgár panaszt emelt egy Gál nevű jobbágy ellen. 1530-ban Kalmár Lukács több társával 

együtt megtámadott egy jobbágyot.538 

Sziget külvárosban az 1560. évi defter több magyar kereskedő boltját (Gergely diák, 

Kalmár Vincze, Kalmár Jakab, Kalmár Máté, Kalmár János, Kalmár György, Kalmár 

Miklós) említi meg, amelyek még a török hódoltság előtt is működhettek, vagy miután az 

oszmánok elfoglalták a belvárost, onnan kitelepítette őket.539  

 A Jagelló-korban a kivitelt elvámoló központi, budai és székesfehérvári harmincadok 

bevételeinek ugrásszerű növekedése mutatható ki. A behozatal túlnyomórészt a német és az 

olasz kereskedők, míg az állatkivitel a magyarok kezében volt. A belkereskedelem a sűrű 

piachálózaton keresztül bonyolódott.540  

A városban tevékenykedett a firenzei Del Bene család, mely tagjai 1376-tól egészen az 

1440-es évekig kereskedelmi kapcsolatban álltak a Magyarországon működő itáliaiakkal, 

továbbá a királyi udvarral is. Újlaki Miklós familiárisai között találjuk Jacopo di Filippo Del 

Benet, aki 1443-ban erdélyi királyi sókamarás volt, és egyúttal a székesfehérvári sókamarát is 

irányította. A mai püspöki székesegyház déli oldalkápolnájában feltárt családi kriptában a 

família egyik ágának tagjai nyugodtak az előkerült sírkőlapon látható címerpajzs alapján 

(XXX. tábla 11.).541  

A 15. század első felétől vett lendületet a céhszervezetek létrejötte is. A Fehérváron 

működő középkori céhek működéséről egyetlen, de meglehetősen bizonytalan forrással (1512 

szabócéh) rendelkezünk, ezért elsősorban más településekről ismeretes szabályzatok 

nyújtanak közvetett adatot.542 A céhek kiváltságát királyi városok esetében a városi hatóság, 

olykor maga a király adta ki. E szervezetek hatósági feladatokat láttak el a tanács 

 
538 ÉRSZEGI 1971, 294, 326. sz. 
539 Defterek II. 253–254. 
540 Budán 1402-ben és 1439-ben mozgalomra került sor, melynek során igyekezték a német vezető hatalmat 

visszaszorítani. ENGEL–KRISTÓ–KUBINYI 2005, 178–179, 283–284. 
541 PRAJDA 2011, 29–35; DRASKÓCZY 2017, 3. Az adatot köszönöm Bartos Györgynek. A jobbra dőlő 

háromszögpajzsban buggyos-bodros vállból (stilizált felhőből?) kibukkanó, könyökben hajlított, szűk ruhaujjba 

bújtatott jobb kar, az alkar felülről nyílvesszővel átlőve, a kézben hosszú, egyenes szárú, alul hármas 

gyökérzetben végződő, heraldikus liliommal. A pajzs bal felső sarka fölött jobbra néző csőrsisak látható, előtte 

és mögötte szabdalt szegélyű sisaktakaró indásleveles, felfelé csigavonalban feltekeredő foszlányaival. A 

sisakdísz jobbra forduló, profilban ábrázolt sasszárny. A sisaktakaró foszlányai alapján Lővei Pál az 1410-es 

évek második felétől, az 1420 körüli időszakra keltezi a sírlapot. REICH–KULCSÁR–LÁNGI–BARTOS–LŐVEI 2016, 

376–377. 
542 A fennmaradt oklevél alig olvasható, ezért nem lehet tudni bizonyosan, hogy valóban a székesfehérváriról 

szól. A céhekre vonatkozóan a török kort követően, 1692–1695-től rendelkezünk forrással. LUKÁCS 2007, 11. 

Sopronból 10, Bártfáról 9, Kassáról 11, Pozsonyból 9 és Pestről 7 céhszabályzat maradt fenn. Budáról nem 

ismeretes, de a Budai Jogkönyv 61 iparág működését határozta meg. BVJ II. 366; SKORKA 2005, 120; 410. 
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megbízásából (minőségellenőrzés, városvédelem). Érdekvédelmi szereppel rendelkeztek a 

céhen kívüli, idegen, vagy más iparághoz tartozó mesterekkel szemben. A hetipiacon 

elsősorban a helyi mesterek vásárlását és árusítását kívánták kizárólagossá tenni. A 

céhmesterek számára gondos és szakszerű munkát írtak elő annak érdekében, hogy 

garantálhassák a munka minőségét. A szász iparosok szabályzata szerint minden mestert 

kötelezően felvettek a szervezetbe, ha megbizonyosodtak becsületességéről és előéletének 

feddhetetlenségéről. A tagság elnyeréséhez felvételi díjat kellett fizetni az iparágak 

jelentőségének függvényében. A tagok szabad kezet kaptak a termelési, értékesítési és 

beszerzési folyamatokban.543 A 15. század közepétől a céhek előírták a legények 

szerződéskötési kötelezettségét.544 A céhekben a hetibér vagy egyéb időegységre fizetett 

bérezés vált általánossá.545  

 A Szegedről ismeretes, 1522. évi egyházi tizedlajstrom gazdag iparos névanyagot 

tartalmaz, amely közvetve segítséget nyújthat a Fehérváron dolgozó kézművesek 

rekonstruálásához. A fémiparhoz tartozó foglalkozások a következők voltak: kovács, ötvös, 

csiszár, pajzsgyártó, patkós, puskás, órás, nyilas, szekercés, bárdos, köszörűs, kardos; a 

szövőipar mesterségei: nyírő, csapó, kötélverő; a bőripar képviselői: szíjgyártó, nyerges, 

hámverő; a faipar szakmái: pintér, asztalgyártó, kerekes, kádár, szitás, esztergályos; az 

élelmiszeripar képviselői: mészáros, molnár, sütő, seres, sajtnyomó; ruházati ipar ágai: szabó, 

szűcs, varga, varró, gombos, kesztyűs; építő- és agyagipar képviselői: kőfaragó, fazekas, ács, 

cserepes, téglás, pictor, korsós; egyéb iparosok: fésűgyártó, szatócs, csaplár, kompolár.546 Ez 

a felsorolás kiegészíthető az 1521. évi törvény 5. cikkelye alapján: gemmahasító, ólomedény 

készítő, posztónyíró, takács, zablakészítő, rézműves, borbély, szíjgyártó, nyereggyártó, 

gyapjúfonó, lakatos, sarkantyúkészítő, szekérgyártó, tímár. 547  

 
543 „[…] bármely kézműves a maga mesterségét bármi helyes módon akarná gyakorolni, a munkájához és 

mesterségéhez tartozó kellékeket és szükségleteket, amennyit akar és képes, a maga számára egyedül, más vagy 

mások társasága nélkül vásárolhat. a saját művéből amennyit akar és módjában áll, készithet, vásárba vihet és 

árusíthat, mind a házánál, mind a piacon; valamint inast és legényt saját munkájához, amennyit csak akar, 

szabadon tarthat.” – BINDER–KOVÁCS 1981, 58. 
544 A legények úticéljai között szerepelt Augsburg, Bécs, Firenze, Köln, Nürnberg, Pozsony, Regensburg, 

Strasbourg. A felkeresett városban két mester kereste fel a legényt, majd munkát és műhelyt kerestek számára, 

ahol fizetséget és ellátást kapott, betartva a helyi rendszabályokat (például nem kártyázhattak, kockázhattak 

utcán, hitványember társaságában nem mutatkozhattak, nem lehetett asztalt döngetni). A tanulóidő a 

mesterremek elfogadásával zárult le, melyen egy évig dolgozhatott. SKORKA 2005, 235. 
545 A legény 26–27 forintot kereshetett meg egy évben, melynek kétharmadát élelemzésre költötte. Ruházkodásra 

2–3 forintot fordított. A mesterré válás minden költségével 30–35 forintot tett ki. SZŰCS 1955, 152–157. 
546 Kb. 260 önálló iparost tartalmaz a jegyzék, mely a lakosság 17,8 %-át tette ki. A lajstrom szerint a kovács-, a 

fegyver-, a bőr-, a bőrruházati- és a faipar több ágra tagozódott. REIZNER 1899–1900, IV. 97–128. Kölnben és 

Nürnbergben a változatos terméktípusok alapján nagyszámú kézművesfoglalkozás mutatható ki a középkor 

folyamán. ISENMANN 2014, 854.  
547 A törvénycikk a városokban működő kézművesek megadóztatását tartalmazza. SZÉKELY 1961, 323–330. 



88 

 

 A tárnokvárosok közé tartozó Sopron szintén fejlett kézművességgel és kereskedelemmel 

rendelkezett. A 15. század közepére már 184 iparos élt és 52 iparág képviseltette magát a 

településen. Az 1440-es években az alábbi kézművesek tevékenykedtek: ötvös, kovács, késes, 

lakatos, fegyvermester, ágyúmester, mészáros, pék, zsemlyesütő, bábsütő, varga, tímár, 

irhatímár, szíjgyártó, nyerges, tarsolyos, erszénygyártó, varga, takács, posztókészítő, 

gyapjúverő, posztónyíró, vászonszövő, tímár, szabó, szűcs, fátyolszövő, bognár, 

olvasókészítő, kanálkészítő.548  

 Az iparosok vagyonát és jövedelmét meghatározta a műhelyek nagysága, valamint az 

inasok, legények száma. A tehetősebbek nagyobb értékű ingatlannal rendelkeztek, a 

szőlőbirtok és a borkereskedelem pedig növelte vagyonukat. A felső réteget a kézművesek 

10–15%-a alkotta, közülük tanácstagok és bírók egyaránt kikerülhettek. A szabályzatok miatt 

jövedelmüket nem használhatták fel ipari termelésük bővítésére, ezért további ingatlanokat, 

malmokat, vágóhidakat vásároltak. A középső réteget az egy-két szőlővel, házzal vagy 

házrésszel bíró, kisebb-nagyobb munkaeszközökkel rendelkezők alkották (50%). A 

zsellérsorban élő iparosok a külvárosokban működtek, s – műhely hiányában – elsősorban 

vágó-, javító-, foltozómunkát végeztek a megrendelők házánál. 549 

A kézművesek egy része kereskedett is az általuk készített, vagy forgalmazott árukkal. A 

leggazdagabb iparosok az ötvösök, szűcsök, mészárosok, szabók közül kerültek ki.550 A 

mészárosok bőrrel és élőállattal is üzleteltek. A nagyuraknak dolgozó vagy áruikkal 

kereskedő szabók gazdagodtak meg a foltozó szabókkal szemben. A kőművesek és ácsok a 

nagy befektetést igénylő építkezésekkel gyarapították vagyonukat.551  

Fehérváron a 14. század második felétől származó iratokban jelennek meg az első 

foglalkozásnevek, mint vezetéknevek, valamint kézművesek nevei, melyek ismertetését a 

céhkataszterben szereplő iparágak sorrendje alapján teszem meg. A 15. században a 

foglalkozásnevek viselői feltehetően még valóban e mesterséget folytathatták. A század eleji 

latin névalakokat az 1450-es évektől a magyar változatok kezdték felváltani.552 A fennmaradt 

források elvétve tartalmaznak információt a kézművesek lakóhelyére vagy műhelyére 

vonatkozóan. 

 
548 SZŰCS 1955, 46, 67, 90. 
549 SZŰCS 1955, 139–141. A soproni ónöntők között Vencel mester (1454–1466) a Főtérhez közel bérelt szobát, 

kis keresettel rendelkezett és három kis szőlője volt. HOLL 1989b, 36. 
550 Sopronban működő ötvösök szerepe csekély, házzal nem rendelkeztek, kizárólag bérlakók voltak. Hasonló 

helyzet mutatható ki a kardcsiszároknál. Az íjkészítők ezzel szemben továbbra is a kiemelt mesterek közé 

tartoztak. HOLL 1989b, 34–36. 
551 KUBINYI 2006, 168. 
552 BÁCSKAI 1965, 32–33. Ez a feltevést alátámasztották Sopron és Pozsony adóösszeírásai. SZŰCS 1955, 45. 
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 Az edényművességhez kapcsolódóan egyetlen történeti adattal rendelkezünk. Az 1544. 

évi defterben szerepel Miklós fazekas háza a belvárosban.553 Miután az összeírás a város török 

kézre kerülése után egy évvel készült, joggal feltételezhető, hogy az iparos a hódítás előtt is a 

városban élt. 

Egy 1406. évi adásvétel során István aranyműves (Stephanus aurifaber) szerepel az 

esküdtek között.554 1446-ban hasonló ügyben említik András aranyművest (Andreas 

aurifaber).555 1469-ben Mátyás király megparancsolta a fehérvári bíráknak és az esküdteknek, 

hogy az elhunyt Lőrinc aranyműves és hitvese, Margit asszony hagyatékát a városi törvényes 

szokás szerint becsüljék fel.556 1544. évi török adóösszeírásban több ötvös neve (Etves János, 

Ötves Péter, Etves Iván) szerepelt, de műhelyeik elhelyezkedésére vonatkozóan nem 

tartalmaznak információt.557  

A településen működő kovácsműhely(ek)ről nincsen középkori írott forrás, de a török 

adóösszeírásokban két üzletet is említenek, továbbá a fennmaradt foglalkozásnév is utal a 

jelenlétükre.558  

Elsősorban a hadászathoz kapcsolódó mesterségekről vannak adataink, de pontos 

lakóhelyükre vagy műhelyeikre vonatkozóan nincsenek ismereteink. Egy 1478. évi forrásban 

szerepel Csiszár (Chyzar).559 1498-ban egy peres ügyben az esküdtek között említik meg 

Paysos Pétert.560 A város falain belül lévő Bíró utcában állt Thöres Sebestyén háza, melyet 

keletről Szabó Mihály mester, délről Kalamár Ferenc, nyugatról Ralovis Mihály mester háza 

határolt, de lokalizálásukhoz további források szükségeltetnek.561 Szent Miklós-káptalan 

prépostjának egykori házát elárverezték a Csiszár utcában az 1546. évi defter szerint, amely 

adat arra utalhat, hogy a kardkészítők egy utcába tömörültek a Budai külvárosban.562 

Mihály Dénes (Mihál Dienös) hagyatékáról egy lista maradt fenn az 1543. évi török 

adóösszeírásban. A felsorolt tárgyak (vas, 150 darab gyertyatartó, 282 köteg gyöngy, 32 darab 

kés, 3000 darab szög, 125 darab olló, 2000 darab gomb, 70 darab csavar, 78 köteg tolltartó, 

37 darab lópokróc, 2 mérleg, 41 darab fűrész, 15 darab ekevas, 9 kard, 3 darab mészároskés, 6 

 
553 Defterek II. 25. 
554 KERTÉSZ 2019, 19. sz. 
555 KERTÉSZ 2019, 28. sz. 
556 KÁROLY 1898, 257. 
557 Defterek II. 24–25. Az ötvösök műhelyei általában a város központjában kaptak helyet és több generáción át 

öröklődött az épület.  
558 1544: „Magyar kovácsbolt, kettő.” – Defterek II. 23; 1544: „Kovács András”; 1574: „Kovács Pál […] Kovács 

György” – VASS 1989, 137. 
559 CSÁNKI 1894–1913, III. 312. 
560 DL 106698. 
561 1534: FARKAS 1989, 202. 
562 Defterek II. 51. 
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darab mészárosbalta, 3 darab rézcső, 70 darab csavar, 3 darab cső, 30 darab lámpaalj) alapján 

vaskereskedőként dolgozott az elhunyt, de üzletének elhelyezkedését nem lehet 

meghatározni.563 

A defterekből sejthetjük, hogy a császári kincstár részére le nem foglalt házak között 

feltehetően több lakatosoké (1544: Lakatos Jakab, Lakatos Pál) is lehetett.564 

A piacokon a félkésztermékek közül különböző bőrök fordultak elő a török defterek 

tanúsága alapján, de a hódoltság előtt is árusították ezeket az anyagokat.565 Egy 1433. évi adat 

szerint Imre mészáros volt a város bírája, aki állatkereskedelemmel is foglalkozhatott 

gazdagságánál fogva.566 A feldolgozás során a bőrt továbbadhatták. 

1444-ben Benedictus Zwch (Szűcs) perben állt Demetrius Nyrewvel és Clemens 

Nyryvel.567  

A gyapjúfeldolgozáshoz köthető a Csapó családnév (1373, 1478 Chapo, Csapó Gál).568 

1416-ból ismeretes Zakalus Tamás takács egy vizsgálat során.569 1539-ben Dalmady 

Sebestény keresztes praeceptor panaszára megtiltották Takács István (Stephanus Textor) 

jobbágynak, hogy Szentkirályföldén házat építsen.570 1516–26 közötti jelentésben tanúként 

szerepel Nyrew Pelbárt.571 

A ruhaiparhoz kapcsolható foglalkozásnév, mint vezetéknév több forrásban (1476, 1478: 

Zabo, 1477 Szabó Domonkos, 1528 Zabo Lőrinc, 1539 Zabo János, Zabo Mihály) fordul 

elő.572 1288-ban egy Somogy megyei birtok tulajdonosaként fehérvári Pál szabó szerepel.573 

Egy 1350. évi adásvétel során említik János szabót, aki a Castrumon belül rendelkezett egy 

telekkel.574 1446-ban Petrus Nyry esküdt elcseréli a Nemethwczaban fekvő telkét Nicolaus 

Sartornak és feleségének, Katalinnak a Szent Péter utcában fekvő ingatlanjával.575 1447-ben 

 
563 Defterek II. 16. 
564 Defterek II. 25, 26. 
565 Defterek II. 15–16. 
566 Zichy XII. 118. sz. A két foglalkozás egybekapcsolódott a középkorban a nyugati városokban is. SZÉKELY 

1961, 321. 
567 „Benedicti Zwch dicti, concivis vestri, quomodo Stephanus Byrofy, Demetrius Nyrew et Clemens Nyry dicti,” 

– HÁZI 1921–1943, I/3. 289. sz. 
568 CSÁNKI 1894–1913, III. 312; KÁROLY 1898, 266. 
569 CD X/5.702. 
570 KÁROLY 1898, 667–668. 
571 ÉRSZEGI 1971, 321. sz. 
572 CSÁNKI 1894–1913, III. 312; KÁROLY 1898, 265–266; ÉRSZEGI 1971, 323, 352, 353. sz. A szabómesterséget 

űzőket különböző csoportokba lehetett sorolni attól függően, hogy a ruhák javításával foglalkozott 

(foltozószabó), vagy a kész terméket árusította (vásári szabó), valamint mérték után varrta (váltóművesszabó). 

FRECSKAY 1912, 358. 
573 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 173. 
574 KERTÉSZ 2019, 13. sz. 
575 DL 42874. 
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két fehérvári polgártól, köztük egy szabótól (Nicolai Sartore) 1035 forint értékű árut vettek el 

Tatán.576 Egy 1534. évi hagyatéki ügyben említik Szabó Mihály mester házát a belvárosi Bíró 

utcában.577  

Ingovány Kanonoki negyedében említik Gombus Tamást 1416-ban, aki a családneve 

alapján gombkészítő volt.578 

A feltehetően székesfehérvári szabócéh latin nyelvű privilégiumát 1512-ben Nova Civitas 

bírája és esküdt polgárai erősítették meg.579  

 A bőrfeldolgozáshoz kapcsolható az erszénykészítő (1544 Erszénjártó Gergel, 1546 

Erszénjártó Jakab háza a belvárosi Káptalan utcában)580 és a szíjgyártó (1384 Benedek 

szíjgyártó/corrigiator, 1546 Szíjártó Máté Nagytemplom városrészben)581 mesterség is. A 

belvárosi lakosság között említik Gallus Nyergest.582 

Vargákról nem rendelkezünk középkori forrással, csak a hódoltság korából maradtak fenn 

személynevek (például 1544 Varga Benedek, Mihály, 1546 Varga Mátyás a Szent Péter 

utcában).583 

Egyetlen kerékgyártóra vonatkozón maradt fenn késő középkori forrás (1471, 1478: 

Kerekes István), aki a külvárosban lakott.584 A szállítómű előállításához kovács segítségére is 

szüksége volt.  

A 16. századtól állnak források a rendelkezésünkre a városban működő asztalosokról 

(1537 Ezthergaros Péter, 1544 Asztalos Mihály, 1546 Asztaljáró Péter Ingovány 

városrészben).585 

Borbás és Izsák zsidó 8 darab szekrény és a fenyő faanyag után fizetett vámot az 1543. 

évi adóösszeírás szerint.586  

A környező tavakon, vízállásokban learatott nádnak szerepe lehetett a tetőfedésben, 

ideiglenes építmények létesítésében. Nádvágásról tudósít egy 1416. évi oklevél, miszerint a 

mocsaras részeken a befagyott vízen a nádat is learatták.587 

 
576 DL 88219. 
577 FARKAS 1989, 202. 
578 ÉRSZEGI 1971, 106. sz.; DL 106289. 
579 Az oklevél rossz minősége miatt Pestre illetőleg Székesfehérvárra egyaránt vonatkozhat a privilégium. 

REIZNER 1894, 639. 
580 Defterek II. 25, 50. 
581 Veszprémi regeszták 1953, 802. sz.; Defterek II. 50. 
582 1471, 1478: CSÁNKI 1894–1913, III. 312. 
583 Defterek II. 26, 51. 
584 KÁROLY 1898, 265. 
585 LAUSCHMANN 1993, 118, 128–129. 
586 Defterek II. 15. 
587 DL 106289. 
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1471. és 1478. évi forrásokban Gregorius Kewago szerepel, valamint egy 1479. évi adat 

maradt fenn a Kwuago névalakról.588  

A városból ismeretes egy Jakab nevű szerzetes és ezermester, aki ablakokat festett és 

több tanítványt nevelt a 15. században.589 

Tanúként szerepel egy 1516–26 közötti jelentésben Festő Bertalan.590  

Egy 1416. évi jelentésben Ingovány kanonoki negyedében lakó Magnus Tamás halász 

szerepel.591 

Mészáros családnév több iratban (1443, 1448: Carnifex, 1471–1478 Carnifex Mészáros 

Ferencz a várból) maradt fenn, de lakóhelyüket nem tartalmazzák.592 1444-ben András 

mészáros fehérvári polgár peres ügyében magától a királytól kapott városhoz szóló oklevelet, 

bizonyítva jelentős befolyását, társdalomban betöltött szerepét.593 1484-ben Mezaros Imre 

polgár bérbe kéri a csóri malmot a hozzátartozó iszkaföldi pusztával.594 Az 1544. évi török 

adólajstromban Mészáros Márkus és Ferencz háza szerepel.595 Sziget településrészen 

mészárosok (Mészáros Ambrus, Mészáros Gergely, Mészáros Benedek, Mészáros Mátyás, 

Vadász György, Nagy Márton, Hajós Pál) is tevékenykedtek, mert nagyobb szennyeződéssel 

járt ez a mesterség, ezért 1543 előtt is itt kereshetjük őket.596 Az 1546. évi defter szerint a 

belvárosi Káptalan utcában volt Mészáros Ambrus birtoka. Szentkirály utcában Mészáros 

Ferenc lakott.597 

A 15–16. század fordulóján a városok fejlődésében megtorpanás következett be Hunyadi 

Mátyás halálát követő sajátságos belpolitikai helyzet miatt. Ez lehetővé tette, hogy a 

megerősödött köznemesség olyan törvények kibocsátását érje el, amelyek kedvezőtlen hatást 

gyakoroltak központi hatalomra, valamint a városokra.598 Erőteljesebbé vált a mezőgazdaság 

szerepe, az ipari fejlődés pedig lelassult.599 A nagy földrajzi felfedezések révén a 

kereskedelmi útvonalak áttevődtek az Atlanti-óceánra, és egy új világpiac alakult ki. A 16. 

század folyamán Európában agrárkonjunktúra bontakozott ki, mert a kontinens nyugati felén 

 
588 CSÁNKI 1894–1913, III. 312; KÁROLY 1898, 265–266; LAUSCHMANN 1993, 83. 
589 HORVÁTH 1939. A hivatkozás nem tartalmazza az adat dátumát. 
590 ÉRSZEGI 1971, 321. sz.; DL 106 750. 
591 ÉRSZEGI 1971, 106. sz. 
592 CSÁNKI 1894–1913, III. 312; KÁROLY 1898, 265. 
593 HÁZI 1921–1943, I/3. 293. sz. 
594 DL 106659. 
595 Defterek II. 26. 
596 Defterek II. 254. 
597 Defterek II. 52. 
598 Az 1498. évi 41. törvénycikk a bérelt földek után járó kilencedfizetés kötelezettséget már a civitasok lakóira 

is kiterjesztette. PETROVICS 2008, 252–253. 
599 SZŰCS 1955, 182–183. 
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jelentkező demográfiai robbanás következtében az élelmiszerek iránti kereslet és ennek 

következtében az értékük nagymértékben megnőtt. Ebből fakadóan a Nyugat-Európába 

szállított gabonáért, borért és élő állatért jóval több posztót és iparcikket lehetett behozni, 

amely jelenség nem hatott ösztönzően a civitasok kézműiparára. A kézműipar térvesztése, a 

magyar nemesfém iránti kereslet csökkenése, valamint a mezőgazdasági termények árának 

nagymértékű növekedése azt eredményezte, hogy a polgárok egyre inkább áttértek a 

szőlőművelésre és borkereskedelemre, valamit a gabonatermelésre.600  

 

 
600 PETROVICS 2008, 253.  
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XI. A VÁROSSZERKEZET RÉSZEI 

 

XI. 1. Utcahálózat, terek 

 

XI. 1.1. Castrum 

 

A nagy forgalom megfelelő infrastruktúrát igényelt, beleértve az utak, az utcák és a terek 

burkolatát. A Castrum Albense északi és déli része három-három, északkelet–délnyugati 

irányú, keskeny utcával rendelkezett, amelyek egy északkelet–délnyugati irányú térbe futottak 

össze. Azonosításukat az oklevelek mellett a feltárt ház- és útburkolatrészletek, valamint a 

városalaprajzok segítik. Ez utóbbiak alapján középkori vonalvezetés tételezhető fel a mai 

Jókai, Juhász Gyula, Oskola, Megyeház, Arany János, Táncsics, Kossuth, Ady, Bástya, Liszt 

Ferenc, Fő és a Megyeház utcában.601 (33. kép) A Rózsa utca a 17. század végi térképeken 

zsákutcaként tűnik fel, és csak később vált nyitottá a mai Bástya utca felé. A mai utca elődje a 

15. században alakulhatott ki, amikor Rózsa u. 4. számú ház ásatással igazolt középkori 

előzménye a Szent Kereszt-templomként azonosított templom korábbi temetője területén 

felépült.602  

 Az utak egy részét széles, lapos kövekkel burkolták, a másik részüket durvább kövekkel 

fedték. A leletmentések során a járószinttől 60–100 cm mélyen lehetett megfigyelni a 

középkori útburkolatot.603 (38. kép) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
601 Nagy Lajos felvetette, hogy a „vicus” vagy a „platea” elnevezéseken a török mahallekhez hasonlóan 

háztömböket vagy települési csoportokat kell érteni. NAGY 1972, 207–209; SIKLÓSI 1990, 94.  
602 SIKLÓSI 1990, 49. 
603 ANTONI 1974, 274; ANTONI 1976, 273–274; SIKLÓSI 1990, 94; SIKLÓSI 1993. 71. 1689. évi alaprajz nem 

ábrázol utcát a Jókai utca és a városfal között, de a 18. számú ház pincéjében előkerült egy középkori járószint. 

A törtkövek között egy késő Árpád-korra keltezett, szürke, megvastagodó, hullámvonalas edényperem (SZIKM 

86.255.) feküdt. SIKLÓSI 2004, 54–55. 
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Középkori utcanév Mai utcanév 

Vicus Magnus Bástya utca, Lakatos utca, Fő utca 

Vicus Sancti Petri Arany János utca 

Parva Platea Templom köz 

Vicus Teutonicalis Kossuth utca 

Vicus Sancti Bartholomei Jókai utca 

Vicus Canonicalis Jókai/Oskola utca 

Olasz utca ? 

Buda utca Ady Endre utca/Fő utca 

Bíró utca ? 

 

1. táblázat. A középkori belváros ismert utcanevei 

 

 Az északkeletről érkező út a Budai külvárosba, majd a belvárosba érve, a főutcában 

(Vicus Magnus) folytatódott északkelet–délnyugati irányban, ezt követően az említett térnél 

megtörve délnyugatra fordult és a Palotai kapun át vezetett ki a településről.604 Nagy Lajos 

szerint a Vicus Magnus a török hódítás előtt a mai Bástya utca–Lakatos utca vonalában 

húzódott, mert egy 1489-es adat szerint a főút a királyi bazilika kápolnájával volt határos. Az 

utca nyomvonala az új Budai kapu 17. századi megépülésével tevődött át a mai Fő utca 

vonalára.605  

 A Vicus Sancti Petri házeladásokról szóló iratokból ismert, melyek az ott élő 

tulajdonosok nevét is tartalmazzák. Az utca legkorábbi okleveles előfordulása 1381-ből 

származik. Váli Demeter özvegye, Katalin elajándékozta az itt álló telkét.606 Egy 1471. évi 

házeladásról szóló oklevél szerint Csere Bálint Szent Péter utcában álló kőházát északról 

Somody Péter háza, keletről a Szent Péter-plébániatemplom, délről a Parva Platea (Kis utca), 

továbbá Egyed és Tóth Péter kúriái határolták.607 Később Kálmáncsehi János, majd 

Nagylucsei Orbán vásárolta meg a Csere-féle épületet.608 A vicus lokalizálását illetően 

felmerül a mai Arany János utcával történő azonosítás lehetősége, amely a Szent Péter-

 
604 FÜGEDI 1967, 33. A Montreulx ezredes által közölt metszeten megfigyelhető a belváros főútvonala a Budai-

kaputól a Palotai-kapuig, melyet a házak sora mutat. FITZ 1967–68, 152. 
605 DF 263611; NAGY 1972, 207. 
606 „domina Katerina nuncupata, relicta Demetrii dicti Waly de Malus ex una parte vero ab alia, Clemens filius 

Johannis, ac domina Elizabeth filia eiusdem domine consors ipsius Clementis de Alba coram nobis personaliter 

constituti propositum extitit per eandem dominam Katerinam ministerio vive vocis sponte inhunc modum, quod 

ipsa universas porciones possessionarias in possessionibus Kenderthou Chaplar et Celiun ac Bukuk vocatis 

necnon fundura Curie sue in vico sancti Petri in Civitate Albensi” – HO III. 215.  
607 „domum ipsorum lapideam, simul cum curia eiusdem, in vico Sancti Petri existentem et habitam, cui ab 

Aquilonari Petri Somody, Orientali vero Parochialis Ecclesiae Sancti Petri, in eadem Civitati Albensi 

constructa, Meridionali siquidem partibus quaedam parva platea seu interstities, ac Honorabilium Aegidii 

maioris Ecclesiae Albensis, et Petri Thot Beati Petri Apostoli Canonicorum fundi curiae contiguae vicinarentur” 

– KÁROLY 1898, 631; DL 17267. 
608 BÁNDI 1991, 66; DL 18022. 
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plébániatemplom elhelyezésén alapul.609 Ezt az azonosítást támasztja alá a két utcával 

érintkező ház (Kálmáncsehi Jánosé), amely az Arany János és a Megyeház utca között 

képzelhető el. A 13. számú háztelken feltárt középkori ház homlokzata jelzi, hogy a középkori 

utca kissé eltért a mai vonalától, folytatva a Szent Péter-templom előtti kiteresedést.610 

A Vicus Teutonicalist a Kossuth utca székesegyház mögötti részének tartotta Nagy Lajos 

egy 1688. évi telekösszeírásra hivatkozva.611 Zsigmond király 1407-re datált oklevele szerint 

a mészárszékek ebben az utcában voltak.612 Az út magyar megfelelője a Német utca lehetett, 

amelyet egy 1446. évi házcsere alkalmával említettek meg.613 Fehérvár lakosságának 

többségét magyar polgárok alkották, így feltehetően a magyar elnevezést is használhatták.614 

A letelepült németek száma nem volt jelentős, ezért hamar beolvadhattak a városi 

lakosságba.615  

A Szent Bertalan utcában, a városfalon belül állt Fekete Mihály özvegyének, Margit 

asszonynak a háza, melynek egyik felét 1478-ban a csatkai pálosoknak ajándékozta.616 A 

Vicus Sancti Bartholomei és Szent Bertalan-templom helyét Nagy Lajos a mai Szent István tér 

keleti oldalára helyezte, feltételezve, hogy a szerzetesrendek 1688 után olyan telkeket 

foglaltak el, amelyeken már a középkorban is álltak egyházi épületek.617 A pálosok telkének 

határleírása 1479/1487-ből maradt fenn, e szerint nyugati irányból árok, észak felől egy régi 

torony és keletről a Szent Bertalan utca határolta a telket.618 Ennek alapján a mai Jókai utca 

 
609 A templom azonosítási kérdéséről az egyházi épület ismertetésénél térek ki. 
610 FÜGEDI 1967, 44; SIKLÓSI 1993, 73. 
611 NAGY 1972, 207, 21. jz. 
612 „macellorum seu sedium macellinarum de vico Teutonicali civitatis nostre Albensis” – ZsO II/2. 16. 
613 „Petrus Nyry et domina Anestasia consors sua quendam fundum curie sue in vico Nemethwcza vocata in 

castro nostro habitum, que alias Nikws Feketw prefuisset in vicinitatibus autem domorum a meridie nobilis viri 

Stephani de Bathwa maioris, ab aquilionari autem Petri Gewry existentem communiter vicinarentur, cum 

omnibus suis utilitatibus et pertinentiis ad dictum fundum curie spectantibus ac universis edificiis, pallatio, 

testudinibus et aliisvis edificiis scilicet ligneis et lapideis in superficie eiusdem fundi curie existentibus nec non 

terris arabilibus inter metas dicte civitatis nostre adiacentibus ad dictum fundum curie ab antiquo deservientibus 

annotatis Nicolao sartori et domine Katherine consorti sue ipsorumque heredibus et successoribus universis. 

Econverso antem praefati Nicolaus Sartor et domina Katherina consors sua quendam fundum curie ipsorum in 

vico sancti Petri in castro nostro in vicinitatibus domorum a meridie Andree pellificis aquilonari autem Martini 

rufi concivium nostrorum communiter vicinarentur habitum et existentem” – DL 42874. 
614 KUBINYI 2004b, 284. 
615 FÜGEDI 1981, 330. 
616 „In vico sancti Bartholomei intra muros castri nostri” – DL 18085. 1479-ben az épület másik felét András 

vikárius vette meg 123 forintért. 1516-ban Szalánkeméni János generális az egészet eladta 200 forint értékben 

Imre deáknak, fenntartva viszont három szobát az átutazó szerzeteseknek, továbbá Imre magtalan halála esetén 

az épület visszaszáll a csatkai kolostorra. DAP I. 50. 
617 NAGY 1972, 207–209. 
618 1479: „domum […] ipsorum in castro nostro in vico sancti Bartholomei habitum et existenti, cuius fundi curie 

dicta medietas a meridie dicte domine Margarethee alia vero coequal medietas prefati Emerici Kemendi, a parte 

aquilionari fore dinosceretur cuiusquidem integri fundi curie a meridionali […] Pethroch domus concivis nostri, 

a parte siquidem aquilionari […] domus deserta que condam Cheeph extitisset vicinarentur” – CSÁNKI 1894–

1913, III. 310; 1487: „eandem domum et fundum curie iterato et de novo cum tanta amplitudine et 
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előzményének tarthatjuk a vicust, mert a középkori, nyugati árok a védművekhez 

tartozhatott.619 A hódoltság utáni, ma Szent József-templom és egykori karmelita 

kolostorépület területén középkori templomra utaló sírokról nem tudunk, és a városfalak is, a 

terület szűkülése ellenére, messzebb esnek, minthogy védműhöz tartozó árkot tételezzünk fel 

az egyházi telek közelében. 

A 13. század folyamán a kanonokok, felhagyva a közös élettel, külön épületekbe 

költöztek.620 A káptalan méltóságviselői saját házzal rendelkeztek, viszont az egyszerű 

kanonokoknak egy-egy lakrész jutott. A középkor végén általában egy utcában álltak 

lakóépületeik a székesegyház vagy a prépostsági templom közvetlen szomszédságában vagy 

attól távol.621 Ennek alapján a Vicus Canonicalis a prépostság környékére vagy tőle 

elkülönülten lokalizálható.622 Egy 1546. évi török adóösszeírásban Káptalan utca 

városrészben említik a romba dőlt Szent Bertalan-templomot, mely alapján felvetődik, hogy 

egymás közelében helyezkedett el a Vicus Sancti Bartholomei és a Vicus Canonicalis.623 

 Óvári László özvegye, Ilona a zsámbéki pálosoknak adta az Olasz utcában álló házát 

szentmise alapítványul (1524).624 A belvárosba, a tatárjárást követően beköltöző latinokról 

kaphatta nevét, és minden bizonnyal a Castrum Albensen belül kereshetjük az utcájukat.625 

A városban élő zsidókról IV. Béla király által kiadott privilégium (Iudeis hec iura 

ordinavimus) átirataiból értesülünk.626 Lakónegyeddel rendelkeztek a középkori piac körül, de 

 
augmentatione de domo deserta Chephaza vocata, que dudum siquidem ad nos existit devoluta volumus 

decorare et dotare incipiendo a parte occidentali circa fossatum prope quandam domum turrim antiquam 

ipsamque turrim a parte acquilionari existenti habitam excludenti et infra eandem turrim quadam unam 

parietem lapideam funditus erigendo […] ad partem orientalem usque ad plateam Sancti Bartholomei sicuti alie 

domus” – DL 18252. 
619 SIKLÓSI 1999a, 36–42. 
620 MÁLYUSZ 1971, 62. 
621 Általánosan megállapítható, hogy szinte valamennyi európai püspökváros önálló káptalani városrésszel 

(például Győr, Eger, Pécs) rendelkezett. CEVINS 2003, 64; FEDELES 2011, 247–250. 
622 Siklósi Gyula a Káptalan utcát és a Szent Bertalan utcát azonosnak vélte, és a mai Jókai utcába lokalizálta. 

SIKLÓSI 1992, 384. 
623 Defterek II. 50. 
624 1524: „domum suam in civitate Alba Regali in platea Olaswtza vocata” – DL 23988. 
625 „Unam (litteram) magistri Achilli prepositi et capituli Albensis ac universorum civium eiusdem loci alphabeto 

intercisam sub quatuor sigillis eorum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono, quarto Kalendas 

Decembris privilegialiter editam inse transsumptive de verbo ad verbum tenorem litterarum domini Bele dei 

gratia regis sine anno confirmatarum, translationem eorundem civium in dictum castrum Albense factam ac 

divisionem terrarum dicti castri et aliarum terrarum modo et ordine litteris in eisdem denotato inter eosdem 

dominum prepositum et capitulum ac cives Albenses factam denotantium.” – RA 919. sz. 
626 1256-ban az alábbi kiváltságokat biztosította a zsidók számára az uralkodó: 1. leszállítja a zsidók 

bántalmazóira kiszabandó pénzbírságot, lecsökkenti a zsidókra kirótt büntetéspénzeket; 2. a keresztény zsidó 

ellen csak úgy bizonyíthat, ha van zsidó tanúja is, de kivételt tesz megdönthetetlen esetekben, vagy akkor, ha a 

zsidó tanú nélkül állítja, hogy kereszténynek zálogot adott és ez azt tagadja, bizonyításul erre elég tulajdon 

esküje; 3. a zsidók által adott kölcsön esetében az önhibáján kívül kárba esett tulajdonosnak elengedi a kamatok 

megfizetését; 4. zsidók fegyverviselési joga; 5. beszállásolás alóli mentesség; 6. peres ügyekben a zsidóbíró, a 

rabbik és egyéb zsidó törvénytudósok gyülekezete dönt; 7. elrendeli azon városbíró elmozdítását, aki a zsidókkal 



98 

 

erről csak török kori forrás maradt fenn.627 Zsinagógájukról 1490-ből rendelkezünk adattal, 

építésének ideje és helye nem ismert.628  

A középkori belvárosban az 1546. évi defter Csiszár utcáról tesz említést, de ennél több 

információt nem kapunk.629  

Egy 1490. évi oklevél szerint Albert udvarbíró a Budai kapu közelében álló házát Miksa 

György bajor hercegnek adományozta.630 Felvetődik, hogy a főutca a Buda nevet is viselhette 

az elején álló kapu, valamint az északról érkező útvonal révén, mely a Civitas Exteriorban 

húzódó út folytatása lehetett. Egy 1532. évi oklevél szerint Baronyai Mátyás tatai várnagy itt 

vásárolt házat.631 Az épületek a mai Ady Endre utca vonalában vagy a Fő utcában lehettek.632  

A város falain belül lévő Bíró utcában állt több mester háza állt, de lokalizálásukhoz 

további források szükségeltetnek.633  

 A középkori belvárost két kapun át lehetett megközelíteni, melyek fokozott erődített 

kiépítése a 15. századra tehető.634 A főutca (Vicus Magnus) északi és a nyugati végén álltak. 

A megnevezésük, továbbá az elhelyezkedésük elsősorban törökkori forrásokból, 16–17. 

századi városalaprajzokról és metszetekről ismeretesek.  

 Az északi kapu Nagy Lajos szerint a Fő utca végében, a későbbi kaputól (Új Budai kapu) 

24 méterre, keletre állt, a Fő utca és a Bástya utca között, mert 1647-ben a Castrum 

védműveinek északnyugati sarkára egy olasz rendszerű bástyát építettek és ez szükségessé 

tette az áthelyezését az északi városfal közepére.635 (36. kép) A régi kapu a városfal valószínű 

11. századi megépítése óta állt a városfal északi szakaszán, mivel több fontos út – Győr, 

Esztergom, Buda, Baranya – itt érte el a várost.  

 
szemben jogtalanságot követ el; 8. a zsidóknak az országnagyok által elzálogosított jószágok ki nem váltásuk 

esetén sem maradhatnak meg zsidó kézen. 1256: MHJ I. 31; KUBINYI 1995, 5. 
627 Defterek II. 51. 
628 MHJ XVIII. 451–453. 
629 Defterek II. 51. 
630 LICHNOWSZKY VIII, 672. 
631 OL. Zichy lt. 33 et. E Nr. 1,2 P. 707. 
632 Siklósi Gyula az Ady Endre utcával azonosítja. SIKLÓSI 1990, 97. 
633 1534: FARKAS 1989, 202. 
634 SIKLÓSI 1999a, 25, 40. 
635 Az északi kapu számos elnevezése ismert a 16–17. századi forrásokból. Budai kapu: 1543: „De az törökök 

elérkezvén a hostáton a budai kapura menő rész felől minden erejekkel rajta lenni ítélék, megtaníttatván azoktól, 

kik a helyeknek állásit s minden alkalmatosságit jól tudják vala.” – ISTVÁNFFY 2001–2009, I/2. 101. 1664: „a 

Budai kapu, mely északkeletre néz, négyszeres téglaboltozatú, girbe-görbe sikátorú, erős, új vaskapu. E kapu 

fölött levő toronyban egy fából készült kioszk van […] kétszáz lépés hosszú fahíd […] tizenhárom helyen 

csigákkal emelhető felvonóhíd” – Evlia 1908, 44; Bécsi kapu: 1735–42: „két templom […] az egyik a jezsuitáké 

[…] bécsi kapu közelében van” – BÉL 1987, 106; Csókakői kapu: 1577: Hadtörténeti Levéltár, Török-kori iratok, 

1557-6-ad 5, litt.; Varsáni kapu: 1558: „ingovánii, palotai és varsáni kapuvám” – Defterek II. 223; Új kapu: 

1608–09, 1628–29, 1629, 1629–30, 1634–35: Defterek I. 339, 428, 438, 446, 449, 457, 458. 1647: „az Budai 

kaput elhánták és újabban akargyák bóthajtás alá venni és felére föl is rakták” – NAGY 1972, 207. 
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 A nyugati kapu a mai Liszt Ferenc utca elején állt, melyet alátámaszt az 1738. évi 

városalaprajz és az 1776. évi telekkönyv is.636 Az objektum korai felépítményéről nem 

rendelkezünk adattal, maga a kaputorony a 13–14. század fordulóján épülhetett.637 A Liszt 

Ferenc utca elején végzett feltárások során a kapuépítmény kései periódusát sikerült 

megfigyelni.638 (35. kép) 

 

XI. 1.2. Civitas Exterior  

 

A Budai külváros utcarendje nem ismert, mert a külső városrészek estek elsősorban áldozatul 

a harcoknak, mindössze néhány utca neve ismert az oklevelekből.  

 A Budai utca a belváros főútvonalának északi folytatása lehetett a külvárosban, mely a 

kapuról és a Budáról érkező útról kaphatta az elnevezését.639 A városalaprajzokra 

támaszkodva a mai Móri úttal azonosítják,640 azonban a nyomvonalán nem sikerült 

megfigyelni régészeti maradványait. 

 A késő középkori adatokból ismeretes Szent Miklós utca a prépostság közelében 

kereshető és már az Árpád-kor folyamán is kellett léteznie a prépostság Árpád-kori alapítása 

következtében.641  

A Civitas Exterior piacáról egy 1517. évi üldözési ügy kapcsán értesülünk, de ennél több 

információt nem tudunk meg az oklevélből.642 Az 1601. évi francia metszeten egy sokszögű 

térrész figyelhető meg, amely alapján piac itt feltételezhető. 

 

 

 

 

 
636 SIKLÓSI 1990, 30. A kapu számos elnevezéssel rendelkezett, melyek szintén kora újkori forrásokból 

ismeretesek. Palotai kapu: 1602: „Heisenstein báró úrra esett a szigeten lévő erődítmény védelme, a palotai kapu 

előtt […] palotai kaput a felvonóhíddal […] építeni kezdett egy sáncot a városon kívül, a palotai kapu előtt, […] 

a palotai kapu rondellája mellett, elég nagy kárt tettek bennük” – BENDA–NEHRING 1978, 270–271, 277; 1664: 

„Másik kapuja déli oldalra Battyánvár felé néz, a palotai síkra nyílik, girbe-görbe útvonalú, négyszeres vaskapu, 

melyet leírni nem lehet. A kapuk előtt kétszáz lépés hosszú fahíd van; mindegyik híd tizenhárom helyen csigákkal 

emelhető felvonóhíd.” – Evlia 1908, 44; Belgrádi kapu: 1734–42: „a másik a Belgrádi kapu” – BÉL 1987, 106; 

PHILIPP 1931, 3; SIKLÓSI 1990, 31. 
637 SIKLÓSI 1999b, 3. 
638 Erről részletesen l. az alábbiakban. 
639 1532-ben Baronyai Mátyás tatai várnagy a Buda utcában házat vásárolt. OL Zichy lt. 33 et E Nr. 1, 2. P. 707. 
640 ENTZ 2009, 54. 
641 1495: „Item platea Sancti Nicolai” – ÁMF II. 309; 1539: „Szent Miklós negyed” – ÉRSZEGI 1971, 350. sz. 
642 ÉRSZEGI 1971, 314. sz. 
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XI. 1.3. Nyugati szárazulat 

 

A középkori Sziget utcarendszerének megismeréséhez az 1601. évi ábrázolások nyújtanak 

információt.643 Egy központi térből szétágazó, X-alakú útvonal a mai György Oszkár teret, a 

Palotai utat, a Szömörce és a Csapó utcát foglalja magába.644 A külváros állandó 

támadásoknak volt kitéve, melynek következtében változásokon ment keresztül, ezért a kora 

újkori ábrázolásokat nem lehet a középkori alaprajzra vetíteni. A Szigeten húzódott a Szent 

Mihály, a Sziget és a Zsemlyesütő utca a fennmaradt források szerint, de lokalizálásuk a 

rendelkezésünkre álló adatok alapján nem megoldható.645 A keresztesek birtokát képezte a 

Szentkirályfölde, ahol a nevét viselő főutca húzódott, mely a mai Széchenyi utca vonalával 

lehetett azonos.646  

 

XI. 1.4. Nova Villa 

 

Szent Erzsébet utcát a külvárosban, a falakon kívül említik a fennmaradt oklevelek (1437, 

1439, 1471).647 A források további támpontot nem adnak a vicus elhelyezkedésére, azonban 

Nova Villa városrészben történő lokalizálása mellett szólhat, hogy a többi külváros 

plébániatemplomát ismerjük, valamint Erzsébet királyné adományozásának köszönhetően 

éledt fel a település, ezért emelhettek az uralkodócsalád egyik szentjének tiszteletére egyházi 

épületet.648 

 

XI. 1.5. Ingovány 

 

A belvárostól délre fekvő külváros főutcája az Ingovány nevet viselte, mely a Palotai és az 

Ingoványi kaput összekötő út (a mai Palotai út–Széchenyi utca) lehetett.649 Ingovány 

 
643 FITZ 1967–68, 149. 
644 SIKLÓSI 2002, 144. 
645 1535: „Szent Mihály utcában lakó István papot” – ÉRSZEGI 1971, 334. sz.; 1394: „Vicus Zygethwcha” – 

CSÁNKI 1894–1913, III. 308; 1546: „Sziget városrész” – Defterek II. 52; 1484: „civis civitatis Albaregalis […] in 

vico Semlyesythewlcza in insula” – CSÁNKI 1894–1913, III. 301. 
6461498: „Zenthkyralwczaya […] extra muros in civitate Albaregalis” – DL 106 698; 1539: „extra muros 

Civitatis nostrae Albae Regalis […] Zenth Kyralfewlde vocata” – KÁROLY 1898, 668. 
647 1437: „in suburbio Castri Albensis, in vico Sancte Elisabeth” – DL 106 445; 1439: „in suburbio Castri 

Albensis, in vico Sancte Elisabeth”. DL 106457; 1471: „parochia ecclesie B. Elisabeth vidue extra muros 

civitatis Alberegalis” – CSÁNKI 1894–1913, III. 309. 
648 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 234–235. 
649 1494: „Inghwanwltza” – CSÁNKI 1894–1913, III. 309; 1498: „Vicus Ingowan […] extra muros civitatis” – 

NAGY 1972, 210; 1546: „Inkován városrész” – Defterek II. 53. A déli kaput a hódoltság korában alakították ki, 
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(Ingwan) déli kapuja az 1601. évi olasz alaprajzi vázlat és az 1601. évi francia metszet alapján 

a déli oldalon lévő, középső rondella nyugati oldala mellett nyílt, melyhez fahíd vezetett.650 A 

mai Vörösmarty téren állhatott a kapu, de feltételezett helyén nem figyelték meg régészeti 

nyomait.  

A külvárosban is volt egy Káptalan negyed, melyet egy 1499. évi idézés során említettek 

meg, de ennél több információval nem rendelkezünk.651 

Egy 1495. évi oklevél szerint különálló piac működött az Ingoványon.652  

 

XI. 2. A város egyházi intézményei 

 

Az egyházi intézményeket az írott források mellett a képi források közül a legkorábban az 

1720-ban, De Prati által készített városalaprajz tüntette fel, korábbi időszakokból csak a 

metszetek ábrázolnak templomokat. 

 

XI. 2.1. Castrum 

 

XI. 2.1.1. A világi klérus intézményei  

 

A Szűz Mária-prépostság 

 

A 11. századi védművön belül állt a Szűz Mária-prépostság épületegyüttese. (39. kép) 

Temploma a török hódoltság idején bekövetkezett pusztulásáig koronázások, királyi 

temetkezések színhelye volt, és ezen kívül országgyűléseknek, országnagyok 

 
mert 1547. évi defterben szerepelt először. Defterek II. 71. Az objektum további megnevezései a forrásokban: 

Csíkvári, Battyán, Cigány kapu. 1602: „A hajdúkat […] a palotai és a csíkvári kapu között elterülő külvárosban 

helyezték el, […] építeni kezdett egy sáncot a városon kívül, a palotai kapu előtt” – BENDA–NEHRING 1978, 271. 

További előfordulások: 1688 (JENEI 1971, 11.), 1691 (német nyelvű városalaprajz), 1700 (SOMKÚTI 1971, 170.), 

1720 (SIKLÓSI 1988, 224.), 1721–22 (KÁLLAY 1971, 86.), 1738 (német nyelvű városalaprajz); 1664: „rumilii és 

budai sereggel vár déli részén lévő Uzun város előtt ütötte fel sátorát. Azon napon az ellenség által újonnan 

épített bástyát elfoglalták s ostromsánczokba mentek s a Battyán nevű kapuhoz jutván, a várat onnan kezték 

vívni” – Evlia 1908, 42., „Külvárosa. […] Két kapuja közül az egyik délkeletre néz s ez Battyán várához vezet; 

fából készült kettős kapu, melynek nagy hídja van.” – Evlia 1908, 48; 1690: „Ein Lusthaus Sambt dem Pltaz bey 

dem Zigainer Thor von der Palanka an bis dahin 47 Clafter” – SOMKÚTI 1971, 169.  
650 SIKLÓSI 2002, 135. 
651 „vico Capitulari extra muros in Insula” – DL 106698. 
652 „Bona capituli Albensis intra et extra muros, Ingwan cum magna domo in teatro” – CSÁNKI 1894–1913, III. 

309. 
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tanácskozásának, királyok hadba vonulásának és hazatérésének adott otthont.653 Az impozáns 

templombelső biztosított méltó keretet a fényes királyi esküvőkhöz. Itt őrizték az Árpád-

korban a koronázási jelvényeket, a királyi kincstárat és az ereklyekincseket. A templomban 

helyezték el a király trónját is.654 A társaskáptalan alapításában bizonyosan szerepe volt a 

Fehérváron átvezető szentföldi zarándokútnak és feladatainak megválasztásában mintaadó 

lehetett Nagy Károly aacheni palotakápolnája. I. (Szent) István a „ius sepulturae”-val élve a 

Nagyobbik legenda szerint „hatalmas, csodálatos művű bazilika építésébe fogott” az 1010-es 

évek második felében, melyet családja magánkápolnájának és temetkezési helyének szánt. Az 

alapító személye és sírja a Magyar Királyság koronázótemplomává tette az épületet.655 A 

prépostság pápai privilégiumok révén a 12. század végére a Szentszék közvetlen fennhatósága 

alá került, fokozatosan érve el a passzív exemptio állapotát.656  

A társaskáptalan önálló intézményként, a várostól függetlenül működött királyi 

magánegyházként, és jelentős birtokadományokkal rendelkezett.657 Egy 1250. évi pápai 

rendelkezés szerint a várba költöztetett polgárok miatt csorba esett a jogain, valamint 

javadalmaik egy részétől is elestek.658 A préposti épületegyüttes önálló teret alkotott a városon 

belül, erre utalnak a Kralovánszky Alán által a templomtól délkeletre feltárt falakat, melyeket 

prépostsági területet kerítő falaknak határozott meg és 11. századra keltezett. Az I. kerítés (80 

cm széles) az I. számú sírkápolna apszisának belsejéből indul ki déli irányba a Táncsics utca 

4. számú ház északi faláig. Visszabontását követően, tőle nyugatra, 90 cm-rel egy újat (II. 

kerítés) emeltek két kapuval (110 és 280 cm széles), mely egybeépülhetett a templom déli 

 
653 I. Károly háromszori koronázása bizonyítja, hogy már az Árpád-kor végére kialakultak a legitimnek tekintett 

koronázás feltételei, amelyeket Kottaner Ilona említ emlékirataiban. A királykoronázások csak akkor voltak 

érvényesek, ha Székesfehérváron történt meg a Szent Koronával az esztergomi érsek által. ZSOLDOS–

THOROCZKAY–KISS 2016, 116; TÓTH E. 2018, 12. A korona kilenc évszázada 1979, 136–137. 
654 THOROCZKAY 2015, 6, 15–23. 1166 táján Michael Anchialosz bizánci bölcselő egy beszédében megemlíti 

Magyarország koronázótemplomát az ott őrzött koronával együtt. ÁMF II. 365. 1240 táján egy Magyarországon 

járt osztrák szerzetes krónikájában arról írt, hogy „Reges usque hodie/quando coronantur/ in prefati Stephani/ 

solio locantur.” (ÁMF II. 368.) A külföldi analógiákat tekintve a Saint Denis-i apátság (királyi temetkezőhely, 

koronázási jelvények őrzőhelye) és a reimsi székesegyház (koronázások helyszíne) együtt töltötte be azt a 

funkciót, mint a Szűz Mária-prépostság temploma. MAGYAR 2012, 72. 
655 MEZEY 1972, 24. Az építés idejének meghatározásához az alábbi források segítenek: Ákos mester gesztája 

(GYÖRFFY 1977, 317.), Leodvin bihari püspök megemlékezése (GYÖRFFY 1977, 126.), Szent István nagyobb 

(ÉRSZEGI 1983, 28.), és kisebb legendája (ÉRSZEGI 1983, 18.). Alapításával kapcsolatos összefoglalóra l. 

THOROCZKAY 2015, 3–25. 
655 BICZÓ 2011, 22–24; BUZÁS 2004, 31. 
656 KISS 2013, 102–103. 
657 Szent István 27 birtokot (például Berki, Bogát, Bonnya, Merenye, Szekcső, Szentmárton, Vadaj) 

adományozott a prépostságnak. Az Árpád-korban már hét megyében, összesen 85 javadalommal (esetlegesen 

erdővel, réttel, szőlővel, malommal, halastóval) rendelkezett. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 91–92. 
658 MREV I. 128; ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 161. 
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oldalhajójának keleti zárófalával.659 Az egyházi intézmény hiteleshelyként és 

magánlevéltárként is működött, anyaga azonban a török uralom idején megsemmisült.660  

A háromhajós, bazilikális elrendezésű templomot többször átépítették az adott korszak 

stílusjegyeinek megfelelően (XXX. tábla 4–6.). Az építkezések során felhasználták 

másodlagosan Tác–Gorsium római épületeinek köveit is, mert közel feküdt és megkönnyítette 

a szállítást a Sárvíz. Több római faragványt máig meg lehet tekinteni a Szűz Mária-prépostság 

templomának Szent István-kori apszisában (XXIX. tábla 4.) és a délnyugati tornyában (XXIX. 

tábla 5.).661 A 65×37,5 m széles hajóterét és a félköríves szentélyét két négyzetes alaprajzú 

melléktér fogta közre, nyugati homlokzata előtt még a 11. században emelt, tekintélyes 

méretű nyugati építmény állt. A kőfaragványok tanúsága szerint a 12. század első felében több 

szakaszban átépítették. A templom déli oldalához káptalani monostort csatoltak, majd 

északkeleti sarkánál két sírkápolnát alakítottak ki. Újjáépítették a szent királyok sírjait is és az 

oszlopbélletes kapuzatot gazdagon faragott díszítéssel látták el. A nyugati építmény déli 

árkádíveit befalazták, a nyugati homlokzat elé pedig egy új építményt emeltek. I. Károly az 

1318-as és 1327-es tűzvész után hozzálátott a templom helyreállíttatásához. Ólomlapokkal 

fedette le a tetőzetét és új, gótikus árkádíveket emeltetett. Az épületet vörösmárvány padlóval 

burkolták, a kanonokok kórusa elé pedig egy árkádos homlokzatú szentélyrekesztőt építettek. 

Nagy Lajos király Szent Katalin tiszteletére maga és családja számára temetkezési kápolnát 

alapított, amelyről egy 1371-ben kelt pápai búcsúengedély tesz említést. A 2002. évi ásatás 

tette lehetővé a templom déli oldalára történő lokalizálását. A 14. és a 15. század folyamán 

további kápolnákat emeltek a bazilikában, és megkezdődtek a főúri temetkezések is az 

oklevelek és a sírkőtöredékek tanúsága szerint. Ozorai Pipo újjáépítette a templom egyik 

nyugati tornyát, mely a végső nyughelyévé is vált. Hunyadi Mátyás hatalmas, késő gótikus 

szentéllyel bővítette ki a Szűz Mária-prépostság templomának épületét, és újraboltozták a 

korábbi hosszházát. A 15. század végén Kálmáncsehi Domonkos az északi oldalhajó keleti 

felében, az 1. és 3. pillér között új kápolnát építtetett Szent Anna tiszteletére.662  

 Az Árpád-korban III. László (†1205) földi maradványait helyezték el utoljára a 

templomban, majd a királyi temetkezések hagyományát a hatalmukat ezzel is legitimálni 

kívánó Anjouk újították fel a 14. század folyamán.663 Ettől az időszaktól kezdve előkelő és 

 
659 KRALOVÁNSZKY 1967–68, 256. 
660 SOLYMOSI 1996, 181. 
661 FITZ 1958, 7. 
662 DERCSÉNYI 1943, 57; KRALOVÁNSZKY 1967–68, 257–259; BICZÓ 2005, 17–18; BICZÓ 2010, 316; BICZÓ 2011, 

22–24; BUZÁS 2004, 31. 
663 THOROCZKAY 2015, 12. 
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egyházi személyeknek is lehetett végső nyughelye a Királyi Bazilika.664 Mátyás király halálát 

követő trónharcok idején Habsburg Miksa zsoldosai fosztogatták a városban és a prépostság 

templomában is.665 Az utolsó koronázásra 1527-ben került sor (Habsburg Ferdinánd és 

Jagelló Anna), majd a mohácsi vész után a prépostság hanyatlásnak indult és az 1543-ban 

bevonuló törökök kirabolták a királysírok jelentős részét.666  

 1031-ben az uralkodópár harang alakú, zárt miseruhát készíttetett (12–13. század 

fordulóján palásttá alakították át) és ajándékozott a Szűz Mária-egyháznak a ráhímzett felirata 

szerint: ANNo INcARNACIONIS XPI : MXXXI : INDICCIONE : XIIII A STEPHANO 

REGE ET GISLA REGINA CASULA HEC OPERATA ET DATA ECCLESIAE SANCTA 

MARIAE SITAE IN CIVITATE ALBA.667 A palásttá történő átalakítását nagy 

szakértelemmel rendelkező klerikusok vagy világi szakemberek, erre specializált kézművesek 

végezhették el.668  

A templomi felszereléshez tartozott a gömbölyű, talp nélküli, ezüst merítőcsésze (XXIV. 

tábla 13.) félkész gyűrűs füllel.669 Belső oldalában szinte oroszlánná torzult, bekarcolt rajzú, 

keresztes jogart tartó bárány látható. Elképzelhető, hogy Agnus Dei-ábrázolással van dolgunk. 

Ez a metamorfózis megfigyelhető a 12–13. századi falusi templomok timpanonjában is. 

Technikai és művészeti szempontból egyszerű kivitelezés jellemzi a liturgikus tárgyat. 

Mérvadó művészeti központtól távol eső vidéki munka, vagy esetleg ékszerre specializálódott 

ötvös terméke lehet a csésze, de nem zárhatjuk ki a fehérvári készítését sem.670 

A Szűz Mária-prépostság temploma környékéről egy limoges-i körmeneti kereszt 

előlapját díszítő, Szent János evangélista figurája (hossza: 8,3 cm, szélessége: 2,5 cm) került 

elő (XXVI. tábla 2.). Az alak alsó részét ferdén levágták. A test vastag, domború lemez, feje 

 
664 Például Druget Fülöp nádor (†1327), Marcali Miklós (†1413) és Stiborici Stibor (†1414) erdélyi vajda, 

Ozorai Pipo temesi ispán (†1426), id. Rozgonyi István fejéri ispán (†1439/40), Györgyi Bodó Miklós prépost 

(†1474), Buzlai László lovászmester (†1481 után). ENGEL 1987b, 626–631. 
665 KRALOVÁNSZKY 1968, 23. 
666 VERESS–SIKLÓSI 1990, 74. 
667 Az alapszövete apró mintás bizánci selyemszövet, melynek felületét arany- és selyemfonallal készített 

hímzéssel borították. A palást hátán Y alakú kereszt van. A villás szárain angyalok mellképei sorakoznak, a 

függőleges száron pedig egymás alatt, kétszer ábrázolták Krisztust. A díszítés többi részét sávokba rendezték, 

fölül az Ószövetség prófétái, alattuk gazdagon tagolt tornyos fülkékben az apostolok ülnek. Legalul egy-

egy madárpárral elválasztott kerek medalionban a kereszténység első mártírjait ábrázolták. Közöttük, a kereszt 

lábánál foglal helyet az adományozó királyi pár felirattal kísért képe. A palást ábrázolja a Te Deum-nak az 

alakjait (próféták, apostolok, szentek) is. E. NAGY 2002, 21–23.  
668 SIPOS 1994, 34; KOVÁCS 1998, 402–403. 
669 MNM ltsz.: 1871/1411. 
670 KOVÁCS 2006, 213. 
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tömör öntésű. Szemei helyén a zománccseppek hiányoznak. A bő ujjú ruha redőit világoskék 

olvadékkal töltötték ki. Kezei vésettek, baljában könyvet tart, jobbját a mellkasa elé emeli.671 

 A prépostsági templom 1936-os ásatásakor a Szent István-kori szentélynél temető 

részletét tárták fel. A jelentősebb leletei között madáralakokkal díszített fibula (XXV. tábla 1.) 

és S-végű hajkarikák (XXV. tábla 2.) fordultak elő.672 Az apszis közelében (északi végétől 

nyugatra 5 méterrel, 2,4 méter mélységből) egy arany kőbetétes gyűrűt (XXV. tábla 6.) 

találtak. A pecsétlapon az alábbi gótikus betűkből álló, negatív vésésű körirat látható: + 

S(igillum) PH(ilippi) PALATINI. A fekete kőbetétbe vésett madáralak (feketerigó karmaival 

leveles ágon áll, amely a felső végén három virágban nyílik szét) a Drugeth-család címerében 

is szerepel, ezért a gyűrű Drugeth Fülöp nádor tulajdona lehetett. Az ovális gyűrűfejhez két 

oldalról forrasztották hozzá a pántot, melybe a háromkirályok nevét vésték gótikus 

betűtípusban: GASPAR BALTAZAR·MELCHIOR. Az ékszer a nádori tisztség betöltése 

alapján 1323–1327 közé keltezhető.673 

 A bazilika területéről egy öntött, füles csengő (bazilika területéről – XXV. tábla 12.) 

került elő több csörgő mellett. Az utóbbiak a viselet részét képezhették, a ruházatra 

felerősítve.674 

 Henszlmann Imre megemlékezett arról, hogy az 1874. évi feltárás során könyvveretek 

kerültek elő. Az egyik sarokveret (XXVI. tábla 5.) a koptatógomb felől a hegyéig nyúló 

hármas akantuszlevéllel díszített, áttört példány, melyet leveles-rozettás motívumok 

szegélyeznek. A hullámos szélét lemezollóval alakították ki. A kutatás nürnbergi típusúnak 

nevezi, ezért a délnémet városban készülhetett ez a darab. A koruk a 15. század végére–16. 

század elejére határozható meg.675 A második példány (XXVI. tábla 6.) szintén sarokveret, 

melyen egy stilizált szörnyalak figyelhető meg. A figurát apró vésésekkel látták el. Hatszögű 

szeggel rögzítették fel a könyvtáblára.  

1848 decemberében, a Szűz Mária-prépostság templomában talált női és férfi sír az 

egyetlen, régészetileg bolygatatlanul feltárt középkori magyar királyi temetkezés, ezért az 

előkerült leleteket jelentőségüknél fogva külön ismertetem.676 

 
671 MNM 1942.29. LOVAG 2006, 206. 
672 DERCSÉNYI 1943, 20. 
673 MAROSI–JOACHIM 1937, 10–11; ENGEL 1996, 2; SZŐCS 2014, 114–118. 
674 Többségében rézből készített darabok ismeretesek Kőszegről. HOLL 1992, 65. 
675 HENSZLMANN 1883, 58; hasonló darab: Pilisszentkereszt (BENKŐ–BARKÓCZY 2018, 176, 12. ábra 1, 4.). 
676 A királyi pár személyét illetően megoszlik a kutatás véleménye. Tóth Endre a körmeneti keresztet és a halotti 

koronát 11. századinak határozta meg, és e korszakra keltezte a jelvénymásolatokkal való eltemetési módot is. A 

kutató hiányolta a királysírból a 12. századra már bizonyosan jellemző országalmát. Az enkolpiont, a királyi és 

királynéi gyűrűt pedig dél-itáliai eredetűnek nyilvánította. Az elképzelése szerint a körmeneti kereszt az egykor 
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A mértékadó kutatás és a kutatók jelentős többsége szerint III. Bélával és Antiochiai 

Annával azonosított uralkodói pár sírleletei között temetkezési céllal készült hatalmi 

jelvények fordulnak elő a személyes tárgyak mellett.677 Nem zárható ki, hogy a koronázási 

szimbólumok többségét helyi műhelyben állíthatták elő a kivitelezésük és a jelképes 

funkciójuk alapján.  

 A király zárt pántkoronájára (XXIV. tábla 3.) négy egyenlő, kifelé szélesedő szárú 

keresztet rögzítettek laposfejű szegecsekkel. A pánt két végét szintén ugyanilyen technikával 

fogták össze kissé egymásra fedve. A korona kidolgozása egyszerű lemezmunka, a keresztek 

szárainak találkozásánál a vágóeszköz túlszaladásának nyomai is láthatók.678 A király 

nyakában függő enkolpion (XXIV. tábla 4.) hosszú ezüstláncon lógott. A négykaréjos ezüst 

melldísz lunula alakú lemezeit arany lapocskák díszítik, melybe kék alapon fehér indákkal 

(Starankenmuster) és vörös bogyókkal mintázott zománcot helyeztek. A kivitelezési technika 

dél-itáliai műhelyre utal. A mellkereszt közepén lévő rekesz ereklyét tartalmazott. Az 

enkolpion Kovács Éva szerint hatalmi jelvény lehetett.679 A király arab feliratos, almandin 

berakású gyűrűje (XXIV. tábla 5.) szicíliai eredetű. A karmos foglalatú kő alatt hármas 

 
püspökként működő Kálmánt illethette meg egyedül királyaink közül, ezért a megtalált uralkodói párt 

Kálmánnal és ismeretlen nevű szicíliai normann feleségével azonosította. (TÓTH E. 2005–2006, 141–161.) 

Thoroczkay Gábor szerint bekerülhetett a körmeneti kereszt a 12. századi királyaink sírjába a Hartvik-féle Szent 

István-legenda hatására, mert az államalapító uralkodó megkapta az apostolsága jeleként a kereszt elővitelének 

jogát. Véleménye alapján Kálmán fizikai jellemzői alapján sem azonosítható a sírban talált, magas, jó fizikai 

állapotban lévő férfival, továbbá a szicíliai eredetű ötvöstárgyak idekerülhettek III. Béla antiochiai, anyai ágon 

dél-itáliai normann származású feleségével. (THOROCZKAY 2015, 11–12.) Szabados György a genealógia és a 

politikatörténet oldaláról közelítette meg a problematikát, felhasználva az orvostudományi eredményeket. I. 

Kálmán váradi püspök volt, majd nagybátyja halálát követően fel kellett hagynia az egyházi tisztségét, ezért nem 

indokolt a körmeneti kereszt a sírban. A zarándokkereszt-értelmezés alapján inkább III. Bélához köthető a 

sírmelléklet, hiszen keresztes hadjáratot tervezett az uralkodó. A természettudományos vizsgálatok kimutatták a 

női csontvázon a sokszori szülés következményeit, így a hét gyermeket szülő Annával azonosítható. A magas 

termetre utaló férfi csontváz III. Bélához kapcsolható a történész szerint, mert a skandináv eredetű, Rurikok 

leszármazottja az uralkodó. Szent László hermája és a király arcrekonstrukciója között szintén több hasonló 

vonás fedezhető fel. (SZABADOS 2016, 193–199.) Szabados ez utóbbi meglátásával kapcsolatban meg kell 

jegyezni, hogy a művészettörténeti kutatás az ereklyetartó büsztöt az 1600-ban készült korona kivételével 

Luxemburgi Zsigmond korára, 1405 utánra keltezi. (Sigismundus rex 2016, 4.91. tétel. 378–382.) A történész 

érvei között sorolja fel, hogy a Képes krónikából ismert adat szerint Kálmán agyvelő-/agyhártyagyulladásban 

szenvedett, de a koponya CT-felvételén ennek nyomai nem mutatkoztak. Kálmán első törvénykönyvének 73. 

cikkelye alapján kizárólag a cinteremben lehetett temetkezni, így a templomon kívül helyezték el földi 

maradványait. (SZABADOS 2016, 193–199.) A sírmellékleteket a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik, a 

csontvázakat a budai Mátyás-templomban helyezték el és a sírgödröket alkotó vörösmárvány lapok a 

székesfehérvári Szent István király-székesegyház altemplomában tekinthetők meg. 
677 KOVÁCS 1972, 3; HUTAI 1999, 42. 
678 A tárgyak jóminőségű ezüstből (98%) készültek, kevés réz (2%) hozzáadásával. A korona többször sérült, 

végül a pántot 1876-ban vasabroncsra erősítették fel merevítés céljából. HUTAI 1999, 42–44.  
679 KOVÁCS 1972, 11. Hasonló példányok ismeretesek: kereszt – Cosenza, ereklyetartó – Ragusa, kereszt – 

Zaviš, lunula lemezei – Vyssí Brod. TÓTH E. 2005–2006, 155. 



107 

 

osztású tokot alakítottak ki ereklye számára.680 A rövid, kétélű, egyenes kard (XXIV. tábla 6.) 

szintén halotti szertartásra készült. A pengét a markolattal egy darabból kovácsolták. Az 

enyhén hajló, csúcsívben záródó pengéjét soha nem élezték ki. A markolatgombján 

keresztülment a hegyes végű markolat, amelyet felül elszegecseltek.681 A díszítetlen 

karperecét (XXIV. tábla 7.) vékony ezüstlemezből kovácsolták, a két végét dróttal vagy 

zsinórral fűzhették össze.682 A jogar (XXIV. tábla 8.) ezüstlemezből hajlított pálca, végén egy 

lemezből kimetszett le- és felhajlított szirmú, virágszerű fejjel, mely nyomott noduson ül.683 A 

sarkantyúkat (XXIV. tábla 9.) lemezből kovácsolták, hullámosan hajlított szárainak két vége 

visszahajtott, elől egy-egy csepp alakú, hegyes gombbal.684 A sírból előkerült körmeneti 

kereszt (XXIV. tábla 10.) a funkciójából következően a liturgikus tárgyak közé sorolható. A 

12. századtól a templomok kötelező tartozékai voltak a bronzból öntött darabok. A kettős 

rendeltetésű (rúdra tűzve hordozható és oltárra állítható) keresztek zömmel kolostori 

műhelyekben készülhettek. A pántkoronát viselő corpusok apró jellegzetességei és a 

keresztek gömbben vagy korongban végződő szárai, továbbá a vésett szalagfonatos díszítésük 

bizánci előképpel rendelkeznek. Öntéssel állították elő ezeket a termékeket. Rügyező ágat 

vagy legallyazott fát ábrázolnak (élő kereszt) gyakran egyenesen álló, nyitott szemű, sokszor 

koronát viselő élő Krisztussal.685 III. Béla sírjában talált darab kör alakú keresztmetszetével az 

élőfát mintázó keresztekre emlékeztet. A hengeres száron, felirat nélküli táblával ellátott 

kereszten a corpus egymás mellé helyezett lábakkal jelenik meg, a félrebillenő fején lapos 

koronát visel.686 A kereszt sírba helyezését többféleképpen értékeli a kutatás. Érdy János 

szerint zarándokjelvény, a jogart helyettesítette, de egyben a magyar királyok apostoli 

keresztjét is jelképezi.687 Tóth Endre Könyves Kálmán sírjának bizonyítékát látja benne a 

király egyházi múltjára (püspökség) való utalásként.688 Thoroczkay Gábor a körmeneti 

keresztet az apostolság jeleként értelmezi, melynek előviteli joga megillette az uralkodót.689 A 

 
680 Tóth Endre két érvet említett a tárgy dél-itáliai eredete mellett. A sírleleteket Kálmán királyhoz kapcsolta, 

akinek felesége révén az arab írás eljuthatott az udvari kancelláriába. A gyűrű és a köve, valamint az enkolpion 

és zománca feldolgozása a szicíliai ötvösségre jellemző. TÓTH E. 2005–2006, 155. 
681 HUTAI 1999, 50. 
682 HUTAI 1999, 52. Kovács Éva a karperecet uralkodói jelvénynek tartja a császári ornátus mintájára. KOVÁCS 

1972, 4. 
683 KOVÁCS 1972, 3. 
684 HUTAI 1999, 54. 
685 LOVAG 2006, 191. 
686 MNM ltsz.: 1848.64.2. 
687 KOVÁCS 1972, 5. 
688 A körmeneti kereszt a püspöki hivatal jelvénye is volt, és I. Kálmán megkoronázása előtt betöltötte ezt a 

pozíciót. A klerikus szerkönyvek rendelkeztek az elhunyt megfelelő öltözékérél, ezért a halotti szertartásnál 

jelenlévő kereszttel kívánták jelezni a halott klerikusi voltát. TÓTH E. 2005–2006, 154. 
689 THOROCZKAY 2015, 11. 
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liturgikus tárgy keltezését illetően szintén megosztja a kutatókat. Kovács Éva a 12. századra 

datálta, de Tóth Endre a provinciális készítésű corpus, a kereszt alakja és a felirat elhelyezése 

alapján korábbinak véli.690 

 Antiochiai Anna sírjában talált aranyozott, zárt pántkorona (XXIV. tábla 11.) a halotti 

ékszerek közé tartozott.691 Négy egyenlő, kifelé szélesedő szárú, a szárak között karéjosan 

ívelt keresztet rögzítettek fel a pántra szegecseléssel.692 A királyné gyűrűjének (XXIV. tábla 

12.) sima foglalatába csiszolt gránátot helyeztek, melyen látható szirénábrázolás elsősorban 

Dél-Itáliában jellemző.693 A királynéi sírból származó csipkemaradványok különleges leletnek 

számítanak, melyekről Érdy János ennyit jegyzett fel: „aranyszövet hamvadékok, a munkások 

feldúlták, lenyomata ottmaradt a márványon”. Czobor Béla részletesebb leírást adott: „Az 

enyészet több mint 700 év után megkímélte Anna királyné fátyolának, mely selyemből aranyos 

szálakkal átszőve készült, némi foszlányait, valamint öltözetének aranycsipke maradványait. 

Ez utóbbi a legegyszerűbb, aranyszálakból tűvel varrott u.n. alapmintát tüntet elénk, míg a 

másik u.n. brüsseli öltésekkel varrott csillagot ábrázol foszlányaiban, s a legdíszesebb 

geometriailag varrott csillagnak szakadozott maradványait mutatja.”694 Aranyozott ezüst 

fémszálból tűcsipke technikával készítették el a rozettákat, melyek ruhadísz, valamint 

hajháló/főkötő részei lehettek. A fémszálas, fodrozott jellegű, szőtt szegélyek a királyné 

fátylához vagy a temetésnél használt arctakaróhoz tartozhattak.695 

 A királyi bazilika területéről származó, 12. századi sírleletek (áttört szíjvégek, övdísz, 

granulált gombok, arany gyöngyök és csüngők, koronácska) díszítésmódjukat tekintve bizánci 

kapcsolatokat mutatnak, de elkészítésük királyi műhelyhez köthető (XXIV. tábla 15.).696 

Kovács Éva az áttört szíjvégek kis mérete alapján III. Lászlóhoz kapcsolta a tárgyakat, akinek 

jelvényekkel való temetéséről a korábban fehérvári custosként szolgáló győri püspök 

gondoskodott. A koronácskát önálló darabnak vélte, melyet szimbolikus jelként helyezhettek 

a gyermeksírba,697 amely eredetileg nem a mellékletek közé tartozott, hanem korábban került 

 
690 KOVÁCS 2006, 196. A feliratot a függőleges szár tetejére tették, elhelyezése azonban kissé eltér a hazai 

példányoktól, ezért az Árpád-kor elejére keltezhető. TÓTH E. 2005–2006, 149. 
691 MNM ltsz.: 61.1848.1. 
692 HUTAI 1999, 54. 
693 TÓTH E. 2005–2006, 155. 
694 SIPOS 1999, 61. 
695 SIPOS 1999, 64. 
696 MNM ltsz.: 1885.76., 58.64.1 B. LOVAG 2006, 211. 
697 KOVÁCS 2006, 211. 
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Jankovich Miklós gyűjteményébe.698 Az egykorú tudósítás szerint viszont felnőtt sírból 

származnak az övdíszek és szíjvégek.699  

 A Szűz Mária-prépostság templomának déli oldalához kapcsolódó kerengő északi 

folyosójáról, az E pillér 4/3. feltárási számú rétegéből egy Anjou-kori, áttört kályhacsempe 

előlapjának gótikus levéltöredéke került elő (XIX. tábla 17.).700 1994-ben ugyancsak a 

prépostsági épületek területéről, de jelenkori közműárokból egy szürkére égetett 

kályhacsempe részletét találták meg, melynek homlokoldalán egy elnagyoltan kidolgozott 

figura törzsének részletei figyelhetők meg, kezében erszényszerű tárgy helyezkedik el. A 

felületét rosszabb minőségű sárgászöld máz díszít (XIX. tábla 16.).701 Ebben az időszakban 

elsősorban a budai és a visegrádi paloták cserépkályhái szolgáltak mintául.702 A lovagalakos 

kályha 15. típusú vakmérműves tetőcsempéjéhez hasonló, tálszerűen kiképzett, szürke 

cserépből készült, mázatlan csempe részletét találták meg a Táncsics Mihály utca 2. számú 

ingatlanon. A töredéken hármas tagozódású profilokkal kiképzett halhólyagos vakmérmű 

díszítés látható (XXI. tábla 3.).703  

A Fehérváron működő építőmesterekre az ásatásokból előkerült munkaeszközeik utalnak. 

A királyi bazilika II. számú sírkápolnájának feltárása során egy vakolókanál (XXIX. tábla 2.) 

került elő, melyet 13–16. század közé keltez Kralovánszky Alán. 

A kőlapokkal bélelt sírok és a sírkövek szintén a kőfaragás emlékei.704 A város területéről 

másodlagos beépítésekből több sírkőtöredék ismert, amelyeket zömmel a Szűz Mária 

prépostsági templomhoz köt a kutatás. A legkorábbi egy 13. századra keltezett, feliratos 

vörösmárvány lap. A leoninusi hexameterben írt felirat Pálnak és Apollinarisnak állít emléket, 

akik a prépostság kanonokjai lehettek.705 A Székesfehérváron talált sírköveket Dercsényi 

Dezső gyűjtötte össze 1943-ban megjelent monográfiájában.706 Az alább ismertetendő, új 

 
698 BICZÓ 2002, 26. 
699 Prohászka Péter tett közzé egykorú forrásokat a sír megtalálásáról, ezek gyermeksírról nem szólnak. 

PROHÁSZKA 2011, 57–60. 
700 HOLL 1958, 218–219; Párhuzam: Visegrád–királyi palota (KOCSIS–SABJÁN 1998, 19.). A réteget a feltáró a 

15. század második, illetve a 16. század első felére keltezte. BICZÓ 2011, 153–154. 
701 KOCSIS–SABJÁN 1998, 29; HOLL 1992, 38. 
702 HOLL 1984, 211; KOCSIS–SABJÁN–TÓTH 2006, 125. 
703 HOLL 1971, 175–176. 
704 A teljesség igénye nélkül: Vörösmárvány kőlapok bélelték a 1848-ban talált királyi pár, III. Béla és felesége 

sírját. Mészkőtáblák bélelték a Henszlmann Imre által az északi mellékhajóban feltárt Árpád-kori sírokat, de 

előkerült egy ilyen sír a II. János Pál pápa téren végzett ásatás során is.  
705 VARGA–LŐVEI 1990–92, 118. A követ a Nemzeti Múzeum őrzi. Leltári száma 60.268.C. 
706 DERCSÉNYI 1943, 122–126. 
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ásatási leletek előtt meg kell említeni Siklósi Gyula leletét, egy kereszttel díszített, 13. századi 

sírkövet, amely a prépostsági templom déli oldalán egy pince feltöltési rétegéből került elő.707  

 A Szűz Mária-társaskáptalanhoz tartozhatott a Szent Antal-vendégház is, amely a 

templom kerengőjét övező valamelyik épületszárnyban (mai Koronázó tér és Vasvári Pál utca 

által határolt terület) kaphatott helyet.708 

 

A Szent Péter-plébániatemplom 

 

A kutatók többsége (köztük Fügedi Erik, Kralovánszky Alán, Siklósi Gyula) szerint a II. 

János Pál pápa téren álló mai székesegyház középkori előzménye a Szent Péter-

plébániatemplommal azonosítható, ahol a források szerint a koronázási szertartást követően az 

uralkodók ítéletet hoztak és vitézeket ütöttek lovaggá.709 A forrásokban 1304-ben ecclesiaként 

feltűnő templomot plébániaként 1352-ben említik először.710 

 A patrocíniumaként a forrásokban Szent Péter fordul elő, és az egyház kanonoki 

testületként is működött. A templomban a plébániai teendőket a külvárosi Szent Miklós-

prépostság kanonokjai látták el. A két egyházat még a 15. század utolsó negyedében 

egyházjogilag egyesítették, mert 1474-ben már így említik.711 A 14. századi 

krónikakompozícióban székesegyházként (ecclesia cathedralis) szerepel a templom, amelyet 

ugyancsak a krónika szerint IV. Béla szenteltetett fel és a megkoronázására is itt került sor.712  

 Az oklevelek (1471, 1477, 1478, 1537) tanúsága szerint a városfalon belül állt, és a nevét 

viselő utcában több polgári és kanonoki házat is megemlítenek.713 A forrásokban szereplő 

 
707 SIKLÓSI 1998, 334. 
708 1370: DL 106153. Siklósi Gyula a Vasvári utca 3. területén a kerengő délnyugati sarkát tárta fel. SIKLÓSI 

1990, 58. 
709 REICH 2013, 39–40. Jan Długoss lengyel történetíró szerint az egyházi épület a város piacterén állt: „ad 

ecclesiam SS. Petri et Pauli in foro sitam” és itt temették el Géza fejedelmet Adelhaiddal együtt. Az utóbbi 

tudósítás valóságtartama megosztja a kutatást. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 30–31. A történetíró leírása 

alapján Buzás Gergely a Városház téren található mai Szent Imre-plébániatemplom helyére lokalizálja a 

plébániatemplomot. BUZÁS 1999, 139, 25. jz.  
710 1304: „… in eccl. S. Petri Albensi divina officia celebravit” – MEZŐ 2003, 382; 1352: „parochialem 

ecclesiam sancti Petri martiris, ac canonicatum et prebendam ecclesie Albensis, Wesprimiensis diocesis” – 

MEZŐ 2003, 382.  
711 1471: „Ecclesia parochialis S. Petri Canonici ecclesie B. Petri Apostoli” – MEZŐ 2003, 382. A Szent Péter és 

Pál patrocínium Długoss lengyel krónikaírónál szerepel. DŁUGOSS 1711, 742–743. 1474: „Prepositus 

ecclesiarum beatorum Nicolai confessoris et Petri apostolis canonice unitarum Albe existentium.” – DL 17563; 

ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 224. 
712 A krónikakompozíció 1235-re keltezi: SRH I. 467; MEZŐ 2003, 382. 
713 1471: „Valentinus Chere […] totalem domum ipsorum lapideam, simul cum curia eiusdem, in vico sancti 

Petri existentem et habiatam, cui ab aquilonari Petri Somody, orientali vero parochialis ecclesie sancti Petri, in 

eadem Civitati Albensi constructa, Meridionali siquidem partibus quaedam parva platea seu interstitius, ac 

Honorabilium Aegidii maioris Ecclesiae Albensis, et Petri Thot Beati Petri Apostoli Canonicorum fundi curiae 
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épületek egy észak–déli irányú utca mentén sorakoznak, és Csere Bálintétól keletre állt a 

templom, mely alapján felvetődik a mai Arany János utcával történő azonosítása, ha 

elfogadjuk a püspöki székesegyház Szent Péter-plébániatemplommal való identifikálását. 

Említik a Parva Plateat is, mely a városalaprajzok és a leírások alapján a mai Templom 

közzel hozható összefüggésbe. Érdemes azonban megfontolni annak a lehetőségét is, hogy a 

fentebb említett kanonoki házak a mai Hiemer-ház tömbjében keresendők (így az egyházi 

épület a mai Szent Imre-templom helyén feltételezhető), ezért a Szent Péter utca a mai Oskola 

utca középkori előzménye lehet.714 Megvizsgálva a városalaprajzokat – egységes tömbként 

ábrázolják ezt a részt – és az épületegyüttesben ismert középkori házak elhelyezkedését, nem 

teszik lehetővé a Kis utca megrajzolását, azonban nem ismerjük a Városház tér felől eső részt, 

mert ezen a területen nem volt kutatás. Amíg nem történik meg itt és a püspöki 

székesegyházzal szemben az ásatás, addig a Szent Péter-plébániatemplom a kutatás által 

leginkább elfogadott lokalizálása a valószínű.  

Egy 1478. évi oklevél alapján a templom körül temető is létesült, amely hivatalosan 

1856-ig működhetett egy városi rendeletre hivatkozva.715 A sűrű temetkezések miatt 

állandóan bolygatott területről lévén szó, az ásatások során számos viseleti elem került elő 

másodlagos helyzetből. A hódoltság utáni tereprendezések alkalmával két ossariumot is 

kialakítottak. Az északi épület betöltéséből több körtetagos borda, gótikus profilozású 

nyíláskeret, párkány részlete került elő a nagymennyiségű emberi csont között (XXIX. tábla 8, 

9.). Többségében könnyen formálható kőből faragták ki a töredékeket, és előfordulnak rajtuk 

festésnyomok is. A kidolgozásuk finom, magas szakmai tudásról árulkodik. A sírok közül 

számos melléklet nélküli került elő, ezért a keltezésük nehézségekbe ütközik. A 2017–2018. 

évi ásatások során sikerült késő Árpád-kori sírokat feltárni az elhunytak mellől előkerült 

karika alakú csatok alapján.716 A püspöki székesegyház délnyugati tornyától 12 méterrel délre 

fekvő, bolygatott sírban az elhunyt jobb medencelapátján és attól balra egy-egy darab, 4 cm-

 
contiguae vicinarentur, ” – KÁROLY 1898, 631; 1477: „Ioannes Kalmanchehy concivis noster […] ipse domum 

quandam suam lapideam simul cum curia eiusdem, in castro nostro in vico Sancti Petri … ab aquilonari Domus 

Ladislai Somody similiter Concivis nostri, a meridionali vero quaedam parva platea sive interstitium, ab 

orientali siquidem et occidentali ex utraque partibus, Plateae vicinarentur,” – KÁROLY 1898, 632–33; 1478: 

„domum lapideam in vico sancti Petri iuxta praenarratam ecclesiam nostram, in plaga orientali sitam et 

existentem, pro habitationibus praenotatorum dominorum duorum canonicorum” – DL 18023; KÁROLY 1898, 

671–672; 1537: „székesfehérvári falakon belüli Szt. Péter egyház” – ÉRSZEGI 1971, 345. sz.  
714 2019 júliusában sikerült néhány kutatóárkot nyitni a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A 

sekrestyében egy középkori, téglával boltozott helyiség maradványaira bukkantunk. Egy falsarkot sikerült 

megfigyelnünk, melynek alapozása során legalább két sírt elvágtak. Mindkettő esetében a koporsó szélét és az 

alsó végtagjait sikerült feltárni. Az utóbbiak felvetik a területen egykoron álló középkori templom és temető 

meglétét.  
715 „coemeterium parochialis ecclesie B. Petri Apostoli” – DL 18023.; Fejérmegyei Napló 1935, 1.  
716 PARÁDI 1975, 132. 
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es átmérőjű bronzkarika feküdt egy kis vas gumóval ellátva, amely feltehetően a vas csattüske 

nyoma (XXV. tábla 3.). A harmadik a koponyája helyén feküdt másodlagosan. Valószínűleg 

öv részét képezték a leletek. Több csontváz nyakánál, a mellkasán és a medence tájékáról 

francia kapcsok (XXV. tábla 4.) kerültek elő. A középkor későbbi évszázadaiból származnak a 

gombostűk, amelyek vékony drótból készültek, fejüket felcsavart szálból alakították ki. A 

középkorban több célra használták, köztük női fejdísz (párta, fejkendő) felerősítését 

szolgáltak.717 A püspöki székesegyház körül folytatott feltárás során a sírokból számos 

példány került elő (XXV. tábla 20.). 

A II. János Pál pápa téren lévő, 10×10 m-es négyzet alakú középtérrel rendelkező, 

négykaréjos templomot Kralovánszky Alán az alaprajzi párhuzamok és a történeti adatok 

alapján a 10. századra datálta, és Géza fejedelem temetkezési helyeként azonosította.718 (40. 

kép) Az építőanyaga a geológiai vizsgálat szerint a környező bányákból származik. Polgárdi 

és Kőszárhegy területén paleozoos kristályos mészkövet szolgáltató kőbányák működtek, 

használatuk a római korra nyúlik vissza. Székesfehérvár-Kisfaludon murvabánya (karbon 

korú gránit) feküdt, Sóstó területén homokbánya üzemelt. A Velencei-hegység karbon 

gránitból épült fel. A II. János Pál pápa téren feltárt, centrális alaprajzú, kora Árpád-kori 

templom falainak egy részét ebből emelték (XXIX. tábla 3.). A régészeti feltárások során nem 

került elő az építkezéshez köthető, keltező értékű réteg, ezért egyértelműen nem határozható 

meg a centrális épület kora. Az ásatási eredmények alapján azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 

az Anjou-korban a négykaréjos templom keleti oldalához egy hosszházat építettek poligonális 

záródású, támpillérekkel megerősített szentéllyel. (41. kép) Az apszison belül a boltozatot 

tartó falpillérek körtetagos lábazatai (XXX. tábla 1.) megmaradtak közvetlenül a 

padlóburkolat alatt és a műformái alapján az Anjou-korra keltezhetők.719 A faragványokon a 

szerkesztési vonalak is láthatók. Az ásatás során figyelemre méltó építéstechnológiai 

megoldást rögzíthettünk. A püspöki székesegyház északnyugati tornyának aljában, az 

egyhajós Anjou-kori templom északi zárófalánál függőleges falenyomatokat (mérhető 

szélessége: 36 cm, magassága: 121 cm, alja: 112,91 MBf) figyeltünk meg, melyek az építési 

alapárok támasztékai lehetettek (XXIX. tábla 1.).  

Az ásatás kisleletei közül említésre méltó a szentély területén, a felső 30 cm-es kevert 

rétegből került elő egy öntéssel készült limoges-i corpus (hossza: 15 cm, szélessége: 12 cm), 

 
717 HOLL 1992, 64. 
718 SZIKM Adattár 1845/71; KRALOVÁNSZKY 1983, 80–84. A keltezés problematikájának utolsó 

összefoglalására l. SZAKÁCS 2012, 10–11. 
719 Legközelebbi párhuzamai a Szűz Mária-prépostság templomának I. Károly idejére keltezett pillérjei. BICZÓ 

2010, 25–26. 
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mely egy körmeneti kereszt részét képezte (XXVI. tábla 1.).720 A test enyhén S alakban hajlik, 

kissé oldalt hajló fején korona, fürtökre bontott haja válláig ér. Arca szakállas, szemének 

írisze zománccsepp. Kitárt, kissé lefelé hajló vékony karja nyitott, átszegezett tenyérben 

végződik. Bordáit és mellét vésett vonalak jelzik. Elől térdig, hátul lábközépig érő 

ágyékkendőjének ráncaiban halványkék, övén türkizzöld zománc. Lába sérült, alsó része 

hiányzik, de a párhuzamok alapján lábszárai zártak, lábfeje legyezőszerűen széthajló lehetett. 

Krisztus alakja, megjelenése elsősorban bizánci előképekre vezethető vissza, de a koronás 

megoldás már nyugati hatás.  

Az újabb építési periódusban egy sekrestyét csatoltak a templom északi oldalához (a mai 

északnyugati torony), amelyben gótikus lábazati falfestés részleteit (XXX. tábla 13.) és egy 

vízgyűjtőt – falikút része lehet – sikerült megfigyelni a 2016. évi ásatások során. (42. kép) A 

falfestés (42 cm magas, 310 cm hosszú /114,83–115,25 mBf/) egyrétegű vakolatán a festés 

freskótechnikával készült, melyen drapéria részlete látható. A díszítményt piszkosfehér–

sárga–vörös–sárga–piszkosfehér–sárga színű, íves aljú mezők alkotják brokátot imitáló 

motívumokkal (sárga alapon piros, vörös alapon fekete mustra maradványai). Alattuk a 

padlóig fekete sáv húzódik. Az egykori helyiség északi és déli falán a nyugati fal 

festésmaradványainak megfelelő sávban kisebb, nem összefüggő festésrészletek maradtak 

meg.721 A vízgyűjtő betöltéséből két darab kakasfogóval rendelkező csap (XXV. tábla 16.) 

került elő. Ez a forma a 15–17. századból ismeretes Svájctól Hollandiáig várak, kolostorok 

leletanyagából.722 A bronzból, rézből öntött és megmunkált csapokat elsősorban hordóknál, a 

kisebb példányokat szobai, asztali víztartó edényeknél használták. Hazai forrásokban 1490-

ben említik elsőként a rézcsapot.723 A megtalált példányhoz hasonló darabok elsősorban 

településekről (Somogy megye, Tikos-Nyárfás-dűlő; Csongrád megye, Csongrád-Bokros, 

Jováki-part),724 és várakból (Kőszeg, Bajcsa)725 ismeretesek. A templom környékén végzett 

kutatás során talált könyvveretek és kapcsok legnagyobb valószínűséggel a templom 

felszereléséhez tartozó könyvek díszei voltak. Kevert rétegből származik egy öntött, állatfejet 

formázó, a könyvet átkötő bőrszalag végére erősített kapocs, amely a veretet áttörő kerek lyuk 

 
720 SZIKM 2018.3.1.1. 
721 A lábazati falfestések ritkán maradnak fenn, mert a talajnedvesség miatt hamarabb elválnak a falazattól. 

Lángi József falkép restaurátor az alábbi erdélyi, felvidéki, olasz, és osztrák párhuzamokra hívta fel a 

figyelmemet, melyet hálásan köszönök neki: Aquileia, Berethalom, Darlac, Magyarremete, Maria Woerth, 

Mesendorf-Mese, Milano, Poruba, Pürgg, Siter. 
722 HOLL 1992, 63; BART–KROKK 1977, 352; DRACK 1997, passim 
723 „Chyap de cupro” – SZAMOTA–ZOLNAY 1902–1906, 113. 
724 HONTI et al. 2006, 57–66; LÁSZLÓ–SIMON 1996, 459, 81. kép 13–14. 
725 HOLL 1992, 63, 79. kép 3; VÁNDOR 2002, 76. 
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segítségével a túlsó oldalon a könyvtáblába erősített tüskéhez kapcsolódott. A párhuzamok 

alapján a 14–15. századra lehet keltezni a leletet. A könyvnyomtatás feltalálását és 

elterjedését követően már nem használják a kapcsokat.726 A 2014/3. sírtól keletre, a felső 40 

cm-ből került elő egy hatszirmú középveret (XXV. tábla 18.). A példányt három szegeccsel 

rögzítették fel a könyvlap közepére. A keltezésüket tekintve megoszlik a kutatás, de jelenleg a 

késő középkori analógiái állnak túlsúlyban.727 Kevert rétegből ismeretes egy sárgarézből 

préselt és domborított, áttört díszű, 15. század végi sarokveret (XXV. tábla 19.). A belső szélét 

csipkeszerű, stilizált liliomsor szegélyezi, az egyes liliomokat szív alakú, kis áttörések 

választják elegymástól. A veret felső sarkában egy domború koptatógomb helyezkedik el. A 

külső szélén négyszirmú motívumok sorakoznak, melyet negatívban alakítottak ki a felületen 

és sugarasan vonalkázott a belsejük.728 A vár területén belül a királyi udvar mellett több 

egyház intézmény is működött, ezért elképzelhető, hogy veretkészítő tevékenykedhetett a 

városban.  

A Zsigmond korban háromhajós épületté bővítették a templomot a négykaréjos épület 

fennálló oldalait elbontva. A templomhajók építését alátámasztják a mai is álló tornyok 

nyugati homlokzatán megfigyelt gótikus árkádívek, valamint a székesegyház előtt feltárt 

alapfalak és kripták, amelyek minden esetben belső templomtérre utalnak. Végül megemelték 

a szentély két oldalán álló kápolnák falait, ezáltal két torony létesült. (43. kép) A 

székesegyház déli oldalán, a Hősök terén egy nagyméretű gödörben számos gótikus 

kőfaragvány darabja (XXIX. tábla 10.) feküdt, amelyek a középkori templom díszítő elemei 

közé tartozhattak.729  

A 15. század első felétől jelentek meg a templomtérben a kripták, oldalfalait téglából 

(25×12×4 cm, 30×16×6 cm) építették (XVIII. tábla 2.) és boltozattal, sírkőlappal látták el.730 

(31. kép) Az északi toronyaljban – ma Szűz Mária-kápolna – két járószintet lehetett 

elkülöníteni, a felső (II. járószint, 115,29 mBf) közvetlenül a mai burkolat (I. járószint) alatt 

helyezkedett el, az alsó (III. járószint) 114,84 mBf-en volt. Mindkettőt padlótéglák (18×18, 

19×19×4, 25×18 cm) alkották, melyeket szürke, mészszemcsés habarcsba raktak (XVIII. tábla 

1.). A falazott sírokhoz hasonló méretű téglák alkotják az északi toronyaljban feltárt 

falikúthoz tartozó, boltozott vízgyűjtőt (XVIII. tábla 3.). A délnyugati toronyaljban – ma 

 
726 Hasonló példányok: Pilisszentkereszt (BENKŐ–BARKÓCZY 2017, 3. ábra 11, 12.). Ezek a példányok kevés ónt 

tartalmazó sárgarézből készültek, melyeket német területekről importáltak. BENKŐ–BARKÓCZY 2017, 171. 
727 Párhuzam: Pilisszentkereszt. BENKŐ–BARKÓCZY 2017, 169–170, 2. ábra 2, 4, 7. 
728 Hasonló darabok: Pilisszentkereszt. BENKŐ–BARKÓCZY 2017, 9. ábra 1, 2. 
729 Reich Szabina 2018. évi feltárása. 
730 BARTOS–LÁNGI 2017; Ásatási dokumentáció. Készítette: Reich Szabina. SZIKM Adattár 9042/2018. 
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Szent István-kápolna – fekvő, 15. századi kripta betöltésében egy gótikus, festett fiatorony 

részlete (finom szemcséjű mészkőből faragott, magassága: 30 cm, oldalainak szélessége: 5–8 

cm) is előkerült (XXX. tábla 2.). Élein kúszólevelek láthatók, mind a négy oldalát finoman 

kidolgozott, csúcsíves vakmérművekkel kitöltött, keresztrózsával lezárt, kúszólevelekkel 

kísért, meredek vimpergák díszítik. A töredék három lapja festett: az alapsík vöröses, a 

vimpergák külső kerete zöld, a többi része fekete. A faragvány talán sírépítmény vagy oltár, 

mindenképpen finom faragású, a belső térhez tartozó kisépítészeti alkotás részlete lehetett.731 

A II. János Pál pápa téren feltárt négykaréjos templom északi apszisának belső indításánál két, 

az épület falaihoz képest másodlagosan kialakított, nyugat–keleti tájolású falazott sír 

helyezkedett el. Az északi sír nyugati felét egy töredékes kőlap (durva mészkő, 97×60×18 

cm) fedte. Az ettől délre fekvő, boltozott téglasíron egy eredetileg szabályos téglalapot 

formázó, töredékesen azonban csak egy derékszögű sarkot magába foglaló mészkő sírlap volt, 

amelynek keretezetlen, síkra faragott felülete üres (XXX. tábla 9.). A végső kezelés 

fogasvésőjének nyomait megőrző oldallap a párhuzamok alapján a 13. század első felére 

keltezhető.732 A templom keleti és a déli karéját összekötő, derékszögű falszakasznál belül 

ugyancsak két falazott sírt (tégla, másodlagosan felhasznált kváderkő) alakítottak ki. Az 

északiból előkerült fedlaptöredéken (homokkő, 88,5×53,5×kb. 16 cm) 11 cm széles, üres 

szalagkereten belül az enyhén mélyülő mezőben lapos domborművű, heraldikailag jobbra 

dőlő címerpajzs töredéke látható (egyik ívelt – a heraldikai jobb – oldalának egy szakaszával), 

benne egy félhold alakú motívum közepén kinövő szalagforma kezdetével (talp közepéből 

nővő kereszt alsó szára?). (XXX. tábla 10.) A stílusjegyei alapján a 14. század első felére 

keltezhető.733 A püspöki székesegyház délnyugati tornyában feltárt sírgödörből egy teljes, 

vörösmárványból faragott sírkőlap került elő, összetört állapotban (XXX. tábla 11.). A 

ráomlott boltozat és falkorona okozta pusztulás során a darabok előlapjukkal lefelé fordulva 

estek be a sírkamrába. A 215×111,5×kb. 13 cm méretű, félkész állapotú sírkő fedlapján a 

kereten belül egy jobbra dőlő háromszögpajzsban buggyos-bodros vállból (stilizált felhőből?) 

kibukkanó, könyökben hajlított, szűk ruhaujjba bújtatott jobb kar, az alkar felülről 

nyílvesszővel átlőve, a kézben hosszú, egyenes szárú, alul hármas gyökérzetben végződő, 

heraldikus liliommal. A pajzs bal felső sarka fölött jobbra néző csőrsisak látható, előtte és 

mögötte szabdalt szegélyű sisaktakaró indásleveles, felfelé csigavonalban feltekeredő 

foszlányaival. A sisakdísz jobbra forduló, profilban ábrázolt sasszárny. A sisaktakaró 

 
731 REICH et al. 2016, 377–378. 
732 Például Esztergom, Zirc. REICH et al. 2016, 373–374. 
733 REICH et al. 2016, 375. 
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foszlányai alapján Lővei Pál az 1410-es évek második felétől, az 1420 körüli időszakra keltezi 

a sírlapot.734 A vörösmárvány lap a „Stibor-síremlékek mestere” kőfaragó műhelyében 

készülhetett, mely uralkodóknak, főpapoknak és a kormányzó elitnek faragott emlékeket. A 

mester a salzburgi kőfaragási technikát sajátította el az emlékanyag alapján. Közös 

jellemzőjük, hogy a sírlapokon a címerpajzs, a sisak és a sisaktakaró által szabadon hagyott 

valamennyi felület kitöltésre került. A mester budai letelepedése az 1410-es években, 

legkésőbb 1420 körül történhetett meg.735 A délnyugati torony délnyugati sarkánál emelkedő 

pilaszter barokk falazatában, falköpenyezés mögött másodlagos helyzetben építőanyagként 

felhasználva került elő egy vörösmárvány sírkőlap részlete, melyen gótikus minuszkula 

típusban íródott „…t · vxor …” felirat volt olvasható, vagyis a sírkő eredetileg egy asszony 

sírját fedte (XXX. tábla 12.). A betűtípus alapján a sírlapot a 14. század utolsó, a 15. század 

első negyedére keltezte Lővei Pál.736  

A kutatás során nem találtunk IV. Béla-kori építkezésre utaló nyomokat, ebből 

következően felvetődik a kérdés, hogy a Szent Péter-templommal való azonosítás valóban 

helyes-e. A forrásban (1235) szereplő felszentelés azonban megtörténhetett abban az esetben 

is, ha a templomon komolyabb felújítási munkálatokat végeztek.  

A Géza nagyfejedelem terén egy török kori emésztőből egy keresztosztós, gótikus ablak 

több részletét sikerült megtalálni égésnyomokkal (XXX. tábla 3.). A nyíláskeret mérete és az 

előkerülési helye alapján, történeti adatokra támaszkodva felmerül, hogy egykoron a 

plébániaház állhatott itt.737  

 

A Szent Kereszt-plébániatemplom 

 

Az egyház legkorábbi említése egy 12. századi antifonáriumból származik.738 A várfalon 

belül, a káptalani területen élő népeknek lehetett a korai időktől a temploma. (44. kép) A 15. 

 
734 REICH et al. 2016, 376–377. 
735 Ehhez a műhelyhez köthető Perényi Imre sírlapja, Décsei Rohfi István fia János kutenyai sírköve, valamint 

Szentgyörgyi és Bazini Zsigmond első feleségének, Kunigundának máriavölgyi sírköve, melyek stiláris jegyeik 

(növényi ornamentumot idéző sisaktakaró foszlányok, csőrsisak félig felülnézeti képe) alapján hasonlóak a 

fehérvári példányhoz. LŐVEI 2017, 413–420. 
736 REICH et al. 2016, 375. 
737 A nyíláskeret töredékének mérete alapján nem tartozhat templomhoz, hanem egyéb épület része lehet. Bartos 

György szíves közlése alapján. A plébániaházra vonatkozóaaan három újkori adattal rendelkezünk. Az 1689. és 

az 1691. évi városalaprajz ábrázolja az építményt a templom déli oldalán. (SIKLÓSI 1990, 15.) Martinus Lajos 

plébános részletesen leírja az épületet 1688–1690 között készített feljegyzésében. MÓRA 1972, 213–217. 
738 „Domino suo benefactori magistro Jacobo Decano Albensi mora sacerdos in inclinationem et orationes in 

domino […] Vestre nobilitati notum facio quod cum ego in festo sancti regis albe personaliter extitissem, uestre 



117 

 

századi forrásokban már plébániaként szerepel és az oklevelek alapján a prépostság 

temetőjében állt.739 A Rózsa utca 3–5. számú házak területén végzett ásatások során egy 

kelet–nyugati tájolású templom maradványait tárta fel Kralovánszky Alán, amelyik egy 

négyzetes hajóból és egy enyhén patkóíves alaprajzú szentélyből állt. A keleti térrészt további 

két fülke zárta le.740 A művészettörténeti kutatás a templomot a 12. századra keltezi.741 

Kralovánszky Alán azonosította a feltárt objektumot a Szent Kereszt-templommal, ámde ez a 

meghatározás topográfiai adatok hiányában nem bizonyítható egyértelműen.742 Az épület 

Árpád-kori voltát bizonyítja a temetőjéből származó hajkarika.743 

 

A Szent Imre-plébániatemplom 

 

A Szent Imre-plébániatemplom kapcsán a korábbi szakirodalom megkérdőjelezte, hogy 

Fehérváron két, a herceg oltalma alá helyezett egyházi objektum (a Szűz Mária-prépostság 

egyik kápolnaoltára, a Szent Imre-templom) létezett volna. A fennmaradt kései írott források 

alapján azonban mindkettő megléte bizonyított.744 A templommal kapcsolatos legkorábbi 

okleveles adat 1229-ből származik, miszerint az egyháznak Szóláton volt szőlője.745 Egy 

1378. évi dokumentumban a várban álló épületként szerepel,746 1470-ben konkrétan a vásártér 

 
fui conquestus discrecioni de ecclesia sancte crucis in loco Summudeo existente.” – Codex Albensis 1963, 24., 

fol. 58v. 
739 1439: „ecclesia parochialis S. Crucis in cimiterio dicte ecclesie” – MREV II. 605; 1454: „Plebanatus S. 

Crucis in cimiterio ecclesie B. Marie Albaeregalis” – Codex Albensis 1963, 1343. 
740 JANKOVICS 2007, 196. 
741 A feltárásokat végző Kralovánszky Alán a 11. századra keltezte a templomot. Elmélete szerint a Szűz Mária-

prépostság számára kijelölt terület felszámolta a királyi várnépnek temetőjét, templomát és telepének egy részét, 

így szükségessé vált egy új egyházi épület létesítése. KRALOVÁNSZKY 1990, 90; JANKOVICS 2007, 199–205. 
742 A Rózsa utca 4. számú telken feltárt középkori ház bizonyítja, hogy a mai utca középkori elődje a 

templomhoz tartozó temető északi oldalát legkésőbb a 15. század elejére felszámolta. A temető kiterjedése 

azonban bizonytalan. JANKOVICS 2007, 208–209. 
743 JANKOVICS 2007. 
744 A kápolna oltáráról szóló források: 1397: „capellam sine cura sancti Emerici Alberegalis” – MREV I/4. 15; 

1418: „nec non cap. B. Emerici ducis in eccl. Albareg.” – LUKCSICS 1931–1938, I. 70. sz. A felsorolt oklevelek a 

14–15. századból származnak, azonban információt tartalmaznak a már korábban fennálló egyházi objektum 

helyére, létezésére vonatkozóan.  
745 ÁMF II. 379. További okleveles említése: 1234: „ecclesie Sancti Henrici … Albensis” – MEZŐ 2003, 122; 

1278: „ecclesie Beati Emerici de Alba” – MEZŐ 2003, 122; 1293: „eccl-e BB. Nic-i et Em-i [Albensis]” – MEZŐ 

2003, 122. Az oklevél írója tévesen az ecclesiarum helyett ecclesiet írt, de külön van szó a Szent Miklós- és a 

Szent Imre-egyházról. 1332–7: „a Petro rectore eccl-e S. Emrici” – MEZŐ 2003, 122; 1338–42: „Paulo rectore 

ecclesie Sancti Emerici ducis de Alba Regali” – MEZŐ 2003, 122; 1359: „rect. ecclesie Beati ducis Emerici [de 

Alba]” – MEZŐ 2003, 122; 1397: „rect. ecclesie sancti Emerici ducis de Alba” – uo. A városról írott művekben 

gyakran előfordul, és egy ismeretlen forrás szerint Eufrozina királyné a királyi palotához tartozó Szent Imre-

egyházat 1162–72 között alapította. A forrást nem jelöli meg a szerző, de a 20. század elején keletkezett 

kéziratában fordul elő elsőként ez az adat. LAUSCHMANN 1993, 26.  
746 1378: „Rector ecclesie beati Emerici ducis de castro Albensi” – CD IX/7. 401.  
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szélén („in acie fori”) említik.747 Egy 1494-re keltezett forrásban olvasható Fábián nevű 

plébánosa.748 A november 5-én tartott sokadalom összefüggésbe hozható a templom 

védőszentjével más városok (Buda, Gyula, Jászó) párhuzamai alapján, valamint jelzi a 

plébánia jelentőségét.749 Az 1720. évi, De Prati-féle alaprajzon feltüntetett ferencesek telkén 

jelölnek egy templomot, mely felveti annak a lehetőséget, hogy olyan területet kapott meg 

eleve a rend, ahol már a középkorban is állhatott egy egyházi épület.750 Érdemes figyelembe 

venni Marie-Madeleine de Cevins késő középkori plébániák vizsgálatánál tett megfigyeléseit 

is, miszerint gyakran a város legforgalmasabb helyeinek (piac, útkereszteződés) közelében 

helyezkedtek el, amely feltétel Fehérvár esetében fennállt.751  

 

A Szent Jakab-templom 

 

A kutatások során nem tisztázódott a Szent Jakab apostol tiszteletére szentelt templom helye. 

Korábban a templom létének bizonyítékát egy gyűrűben (XXV. tábla 5.) látták, amely 

Neumann Lipót ajándékaként került a múzeum gyűjteményébe. Nyolcszögletű fején, a 

gyöngysor keretelésen belül gótikus maiusculás stílusú „B” kezdőbetű látható, melyet két 

vésett csillagmotívum fog közre. Köriratán: + BEDICT·S·DE(·S·)IAC· látható. A körirata 

szerint egy bizonyos Benedeké volt, de nem árulja el, hogy a tárgy egyházi személyé volt-e, 

illetőleg azt sem, hogy az említett Szent Jakab[-egyház] Fehérváron volt-e.752 A fej szélén 

szintén poncolt gyöngysor húzódik. A betűstílust és a párhuzamokat tekintve a 14–15. 

századra keltezhető a gyűrű.753 A templomra vonatkozóan jelenleg sem írott, sem pedig képi 

forrással nem rendelkezünk. Korábban a kutatók többsége a mai székesegyház előzményének 

tartotta.754  

 
747 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 175. 
748 „Fabianus plebanus sancti Emerici ducis Albaregalis” – MREV IV. 31. Nagy Lajos az adatok alapján önálló 

plébániaként kezelte a herceg tiszteletére szentelt egyházat. NAGY 1972, 36. jz. 
749 WEISZ 2012, 32–34. 
750 Fügedi Erik a mai ferences templom előzményének tartotta. FÜGEDI 1962, 32. Bartos György a Szent Imre 

emléktábla felirata alapján felvetette, hogy a Szent Imre-templom a négykaréjos templommal azonosítható, és a 

Szent Péter-plébániatemplom a középkori vásártéren állhatott. BARTOS 2010, 105–106. Jan Długoss lengyel 

történetíró leírása alapján Buzás Gergely a Városház téren található mai Szent Imre-plébániatemplom helyére 

lokalizálja a Szent Péter-plébániatemplomot. BUZÁS 1999, 139, 25. jz.  
751 CEVINS 2003, 26–27. 
752 SZIKM 5455. Történelmi és Régészeti Egylet Évkönyve 1885, 146. A gyűrű lelőhelye nem ismert, így a 

felirata a templom lokalizálására sem alkalmas. 
753 Párhuzama: Jászdózsa–Négyszállás I. temető 1936/2. sír (SELMECZI 1992, 10. kép), Kiskunhalas/Kunfehértó, 

kincslelet (LITAUSZKI 2012, XV. t. 2.). 
754 KÁROLY 1898, 189. Fitz Jenő a királyi bazilika délnyugati tornya alatt – az Ozorai Pipo által építtetett – Szent 

Fülöp és Jakab-kápolnát azonosította Szent Jakab-templommal. FITZ 1955, 69. Ez a megállapítás nem 
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A mai Szent Anna-kápolna 

 

Székesfehérvár egyetlen épségben megmaradt középkori építészeti emléke, a mai Szent Anna-

kápolna finom hálóboltozattal és csúcsíves ablakokkal díszített.755 (45. kép) A késő gótikus 

stílusú (székesegyháztól északra elhelyezkedő) egyház eredeti védőszentje nem ismert.756 A 

műemléket a korábbi feltételezések szerint Hentel polgár építette 1470 körül, de a 

művészettörténeti kutatás kétségbe vonja ezt a keltezést, mert az épületen látható késő gótikus 

jegyek a királyi udvar építkezésein csak az 1480-as évektől jelentek meg.757 Siklósi Gyula a 

Hentel-kápolna alapjait a mai székesegyház előtti téren, a középkorban nyugatra tovább nyúló 

templom északi oldalán azonosította. A 2017-ben és 2018-ban végzett ásatásom eredménye 

szerint az épület osszárium volt, és nagy valószínűséggel a kora újkorra keltezhető.  

A hódoltság idején imaházként használták a kápolnát, amelyet az épület északi és nyugati 

falán látható török falfestmények, valamint Korán-szövegrészletet tartalmazó papírdarab 

bizonyítanak.758 A kápolna előtt, épülettörmelékes rétegből származik egy vésett madárfejjel 

díszített ezüstgyűrű, amely minden bizonnyal a templom körüli temető sírjaiból került ide 

(XXV. tábla 10.). A fej szélére CCXX sormintát véstek két zsinórminta közé. A kör alakú fej 

közepén egy sas látható, amint lecsap a kígyóra. A motívumra nem találtam párhuzamot, de a 

vésetek stílusa alapján a 14–15. századra keltezhető az ékszer.759 

 

A Szent Bertalan-templom 

 

A Szent Bertalan-templom helyét Nagy Lajos a mai Szent István tér keleti oldalára helyezte, 

feltételezve, hogy a szerzetesrendek 1688 után olyan telkeket foglaltak el, melyeken már a 

 
támasztható alá írott források hiányában. Siklósi Gyula elfogadta az egyház egykori létét, és a mai ferences 

templom helyére lokalizálta. SIKLÓSI 2007, 26. 
755 PAPP 2005, 87–90. 
756 A kápolnát a hódoltság után tévesen azonosították Kálmáncsehi Domonkos által, a prépostsági templom 

északi oldalán épített Szent Anna-kápolnájával. PAPP 2005, 27. 
757 PAPP 2005, 87–90; SIKLÓSI 1990, 61. Buzás Gergely a II. János Pál pápa téren álló négykaréjos templomban 

látja az Eufrozina királyné által, a palotában alapított Szent Imre-kápolnát. (BUZÁS 1999, 139.) Az 1734-ben 

talált és korábban említett Szent Imre-emléktábla alapján Bartos György elképzelhetőnek tartja, hogy 

Kálmáncsehi Domonkos prépost építtette az épületet és a herceg szülőhelyét jelölő kápolnával való azonosítását 

feltételezi. BARTOS 2010, 108. Zsoldos Attila szerint a korai erődítménytől északra állt az egyházi épület. 

ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 215. 
758 ADORJÁN 2004, 55–60. 
759 Hasonló kivitelezésű darabok: Csengele–Templomhalom (LITAUSZKI 2012, XII. t. 3.), Madaras–Paplapos, 6. 

sír (LITAUSZKI 2012, XVIII. t. 6.), Szeged–Vár, 93. sír (LITAUSZKI 2012, VII. t. 5.) 
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középkorban is álltak egyházi épületek.760 A Jókai utca 2. számú ingatlanon Siklósi Gyula 

feltárta egy török fürdő maradványát, melynek falaiban másodlagosan beépített román, 

gótikus kőfaragványok (közülük néhány darab a Szűz Mária-prépostság templomhoz 

tartozott) voltak (XXIX. tábla 7.), továbbá három, melléklet nélküli sírt talált. A középkori 

részletek és az 1546. évi török adóösszeírás alapján erre a helyre lokalizálta a templomot.761 A 

feltárási eredmények és a gyér írott források alapján véleményem szerint nem tudjuk 

elhelyezni az ecclesiat. 

 

A veszprémi püspök palotája 

 

A veszprémi püspök önálló palotával rendelkezett a településen, amelyről egy 1279. évi 

oklevél tesz először említést. Péter püspök a várban lévő és a fehérvári polgárok által elfoglalt 

palotáját Kolin veszprémi főesperesnek adta örökül. Az épülethez különböző jövedelmek és 

birtokok (piaci vám, Pákozd falu) tartoztak.762 A palotáról szóló források nem teszik lehetővé 

a belvároson belüli, pontos helymeghatározását.763 A püspöki városokban – a palota az ásatási 

eredmények alapján – a székesegyház közvetlen közelében állt, gyakran a városfalnak 

támaszkodva, a védelmi célokat szem előtt tartva.764 Székesfehérvár nem volt püspöki 

székhely a középkorban, ámde a palota a város előkelőbb részében, a prépostság közelében 

állhatott.  

 

 

 

 

 

 
760 1478: „Vicus sancti Bartholomaei” – DL 18085; NAGY 1972, 207–209. Fitz Jenő ferences templomnak vélte 

és a Budai külváros területére lokalizálta. FITZ –CSÁSZÁR–PAPP 1966, 15.  
761 „Káptalan utcza városrész. … A romba dölt Szent Bertalan temploma” – Defterek II. 50; SIKLÓSI 1990, 64. 
762 „Petrus miseratione divina episcopus Vesprimiensis, […] palacium nostrum episcopale in Castro Albensi 

existens, quod cives de eodem castro occuparent, et per eos occupatum ad irreparabile dispendium devenerat, 

ad cuius reparacionem ipse magister Colinus propriis laboribus et expenssis studiose insistens nostre iterum 

subiecit dicioni, cum omnibus utilitatibus et pertinenciis terris videlicet de pákazt, tributo in festo sancti Regis et 

aliis omnibus” – KÁROLY 1898, 688; CD IX/7. 699. 
763 1290: „comes Nicolaus Albensis palatium episcoptus vesprimiensis cum suis proventibus et iuribus 

auctoritate propria occupatum detineret” – KÁROLY 1898, 689; 1290 körül: „pallatii […] pater Benedictus 

episcopus Vesprimiensis […] in castro” – KÁROLY 1898, 690–692. Fitz Jenő az Oskola utca 6. számú telken 

vélte az épületet a királyi palota közelsége és a gótikus kőfaragványok alapján. (FITZ 1956a, 16.) Kovács Péter 

az 1601. évi metszet alapján a Fő utcai ciszterci templom és a múzeum területére helyezte a palotát. KOVÁCS 

1971, 262. 
764 GEREVICH 1990, 50. 
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XI. 2.1.2. Szerzetesi egyházak 

 

A Castrumon belül nincs adatunk szerzetesi egyház létére. A korábbi feltételezésekkel 

szemben a pálosoknak nem volt kolostoruk Fehérváron, csupán a pálos gazdálkodási módnak 

megfelelően itt is voltak adományból bírt házaik a 15–16. századi források alapján.765 

 

XI. 2.2. Civitas Exterior 

 

XI. 2.2.1. A világi klérus intézményei 

 

A Szent Miklós-prépostság 

 

A kutatási eredmények alapján a Szent Miklós-prépostság a Budai külvárosban állt, amelynek 

alapítója és alapításának ideje nem ismert.766 A templom ecclesia hospitalisként is működött, 

amit a városba érkező zarándokok és kereskedők nagy száma tett szükségessé, ezért közvetve 

létrejötte a 12. század első felére tehető.767 Néhány oklevél a falakon kívül említi a templomot 

és a kanonoki negyedet.768 A legkorábbi forrás az egyházi intézményre vonatkozóan II. 

András 1215-ös adománylevele, melyben egy Somogy megyei birtokot (Chepel) biztosított a 

prépostság számára.769 1244-ben IV. Ince pápa a Szent Miklós-prépostság vezetőjének 

engedélyt adott a lelkipásztori szolgálatra az egyház elszegényedése miatt.770 1392-ben a 

Szent Miklós-prépostság Fügedi Erik szerint új címet kapott: „prepositura magistratus 

 
765 A pálos kolostorok házakat kaptak a városokban, amelyek rendszeres pénzforrást jelentettek a rend számára. 

(F. ROMHÁNYI 2010, 42.) 1471-ben Bereck, a toldi kolostor generálisa haszonbérbe adta az épületüket Németh 

Bálintnak. (GYÖNGYÖSI 1988, 49.) A ház pontos helye nem ismert. 1478-ban egy fél házhoz jutottak a csatkai 

pálosok a Szent Bertalan utcában, mely a városfalon belül állt. (DL 18085.) A zsámbéki kolostor pedig három 

épülettel gazdagodott, melyeket Óvári László özvegyétől, Ilona asszonytól kapott. Az egyiket a városfalakon 

belül, ismeretlen helyen 1523-ban, míg a másikat 1524-ben, az Olasz utcában. A harmadik ház a Bíró utcában 

állt. (1523: DL 23743; 1524: DL 23988; 1534: DAP III. 303–305.) A kolostor hiányára vonatkozóan vö. F. 

ROMHÁNYI 2000, 60–61. 
766 KÁROLY 1898, 146. Györffy György véleménye szerint a latinok létesítették az egyházat és a hozzá 

kapcsolódó ispotályt. Párhuzamként az esztergomi latinokat említi, akik szintén Szent Miklósnak szentelték 

templomukat, illetve a szent a kereskedők védőszentje is volt. (GYÖRFFY 1972, 41.) Fitz Jenő 1229-es és 1234-es 

források alapján arra következtetett, hogy az épület az első okleveles említése előtt legalább száz évvel ezelőtt 

állhatott. (FITZ–CSÁSZÁR–PAPP 1966, 12.) Fügedi Erik a szentföldi zarándoklatok fellendülése alapján a 12. 

század elején vélte a prépostság kialakulását. FÜGEDI 1967, 28. 
767 1229: MREV I. 80; 1234: ÁÚO I. 201. 
768 Pl.: 1435: „Magister Johannes dictus Zekel, Canonicus Ecclesie Sancti Nicolai Confessoris extra Muros 

castri Albensis” – DL 106412; 1471: „prepositus ecclesie S. Nicolai extra muros castri fundate” – DL 17267; 

1539: „Bebek Imre, a fehérvári falakon kívüli Szt. Miklós egyház prépostja […] a Szt. Miklós negyedben lakó 

Hegy Gergely” – ÉRSZEGI 1971, 346. sz. 
769 „ecclesia S. Nicolai” – DL 44118.  
770 „preposito ecclesie Sancti Nicolai Albensis” – CD IV/ 1. 356. 
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nuncupata S. Nicolai extra muros Albensis”,771 amely egy 1447. évi oklevél alapján 

pasztorációs feladatokkal járt együtt.772 Mátyás király, egyházi tisztség adományozásáról 

szóló, 1474-re keltezett oklevele alapján a prépostság a Szent Péter-egyházzal kánonilag 

egyesült.773 Az intézmény épülete a középkori főutca mentén keresendő, a mai Móri út 

környékén, de erre vonatkozóan régészeti adattal nem rendelkezünk. 

 

A Szent Domonkos-plébániatemplom 

 

A Civitas Exteriorban állt a Szent Domonkos-plébániatemplom, de ennél pontosabb 

helymeghatározásra jelenleg nincsen mód, mivel a külváros utcahálózata nem ismert, 

bizonyító erejű régészeti leletek pedig nem láttak napvilágot. A harcok során tudniillik mindig 

ezek a településrészek estek először áldozatul a pusztításnak. A megnövekedett lakosság 

révén, a hatékonyabb lelkipásztori munka miatt vált szükségessé a plébánia létrejötte. A 

templom lokalizálására vonatkozóan két oklevél (1331, 1333) ad támpontot, amelyek alapján 

az épület a suburbiumban állt.774 A Vásártér 14. számú házának telkén (Kálvária) előkerült 

csontvázleletek esetleg a plébániatemplom temetőjéhez tartozhattak.775 

 

A Szent Borbála-templom 

 

A Budai külvároshoz köthető a forrásokban ecclesiaként szereplő Szent Borbála-templom is, 

amely az oklevelek alapján a falakon kívül állhatott, de ennél több információval nem 

rendelkezünk a helyére vonatkozóan.776 A legkorábban ismert említése 1340-ből származik a 

Fehérvár közelében lévő Baruch birtok kapcsán.777 Istvánffy Miklós feljegyzésében a 

városhoz közeli tölgyfaerdő környékén szerepel a templom.778 Wathay Ferenc önéletrajzában 

 
771 MREV II. 283; FÜGEDI 1967, 36. 
772 MREV IV. 129. 
773 DL 17563; CSÁNKI 1894–1913, III. 309. A külváros magyar elnevezését a Budáról érkező útvonalról kapta. 
774 „de suburbio Albensi […] ecclesiam beati Dominici, parochialem ecclesiam”; 1333: „de suburbio Albensi 

[…] ecclesie sancti Dominici” – KÁROLY 1898, 678–679. 
775 POLGÁR 1934, 143; LAUSCHMANN 1993, 117; KÁROLY 1898, 187; FÜGEDI 1967, 32; FITZ 1955, 7; SIKLÓSI 

1990, 67. 
776 Bél Mátyás a Budai külvároson kívül említi. BÉL 1978, 95–96. 
777 „Péter, a fehérvári egyház éneklőkanonoka pedig az éneklőkanonoki B. Borbála-egyház és annak birtokrészei 

felől az iktatásnak ellentmondottak” – AOklt XXIV, 213; ÉRSZEGI 1971, 6. sz. További okleveles említése: 

1376: „Szent Borbála templom” – MEZŐ 2003, 61. 
778 „A törökök […] nagy erővel építeni és deszkázatokkal utat csinálni kezdének, melyet véghezvivén a közel levő 

cseréről, mely a Szent Borbála kápolnájánál a városhoz nem messze,” – ISTVÁNFFY 2001–2009, I/2. 101. A 

szerző ennél pontosabb meghatározást nem ad.  
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említést tesz arról, hogy az 1593-as ostrom során „Szent Borbála asszony harasztja széliben, 

az almási útnál” a budai pasa csapatával ütköztek meg.779 

 

A Szűz Mária- és a Szent István király-kápolna 

 

A területen a koronázási szertartások további két helyszíne (Szűz Mária-, Szent István király-

kápolna) ismert a forrásokból. Ludovicus Tubero leírja, hogy II. Ulászló a koronázásakor a 

Szűz Mária-kápolnába ment, amely a városon kívül, széles területen helyezkedett el. Az 

épület előcsarnokából kilépve bemutatkozott a népnek, miután ünnepi díszbe öltözött.780 

Istvánffy Miklós Fehérvár 1543-as ostromának leírásakor a ferencesek temploma mellett, a 

Budai kapunál említi a Szűz Mária-kápolnát.781 Bél Mátyás megemlékezik arról, hogy erős 

sánc állt a Mária-templomnál, de a külvároson belüli helyére vonatkozóan nem tudunk meg 

többet.782 A kutatás a mai Móri út mentére helyezi az épületet, a külvárosból kivezető útnál, 

de ennél pontosabb meghatározására egyelőre nincsen lehetőség.783  

A Szent István király-kápolna kapcsán Ursinus Veliustól értesülünk arról, hogy I. 

Ferdinánd 1527-ben az aranysarkantyús vitézek felavatása után a Budai külváros szélén álló 

épülethez lovagolt.784 Szerémi György udvari káplán Szapolyai János koronázását örökítette 

meg. Beszámolója szerint a király több főúr és szerb katonák kíséretében a városon kívül 

fekvő Szent Miklós-szoborhoz lovagolt, ahol négy világtáj felé megtette a kardvágásokat.785  

 

XI. 2.2.2. Szerzetesi egyházak 

 

A városiasság és a koldulórendi kolostorok összefüggése kimutatható a középkori városok 

esetében.786 A város szélén, az átmenő forgalom mentén, a védművekhez közeli negyedekben 

 
779 WATHAY 1976, 144. 
780 TUBERO 1994, 123. 
781 „az elkezdett erősségcsinálás a Szent Ferenc és Boldogasszony templomi között nappal- és éjjeli 

munkálódásokkal kivitettetni s elvégeztetni hagyatik. De az törökök elérkezvén a hostáton a budai kapura menő 

rész felől” – ISTVÁNFFY 2001–2009, I/2. 101.  
782 BÉL 1987, 97. 
783 SIKLÓSI 1990, 72. 
784 „Deinde pulcherrimo conscenso equo, e civitate ad S. Stephani aediculam, in suburbanorum finibus, Budam 

versus sitam se contulit, quo illum ingens episcoporum, praelatorum, principum, comitum, procerum, nobilium, 

ac promiscui vulgi numerus, ingenti cum equitatu tum peditatu prosequutus est.” – VELIUS 1762, 187. 
785 „Et portauerunt coram Rege vexilum regale extre civitatem ad imaginem sancti Nicolai, et super equum 

sedens ewaginauit gladium sancti Stephani (et) signum fecit crucis ad orientem, signum sancte crucem fecit cum 

gladio ad occidentem, signum sancte crucem cum gladio beati Stephani Regis ad septemtrionem, quarto fecit 

signum gladio ad meridiem.” – SZERÉMI 2018, 138–139. 
786 FÜGEDI 1972, 69–96. 
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vagy a gyülekezőhelyek környékén telepedtek le a mendikáns szerzetesek. Az újonnan 

alapított rendházak hely hiányában gyakran a falakon kívül épültek fel útcsomópontok és 

piacterek környékén. Elég távol helyezkedtek el a többi egyházi intézménytől, alkalmazva a 

minimális távolságtartás elvét.787 Letelepedésük hátterében a Fehérváron tartott éves 

vásároknak is fontos szerepük volt, mivel a vásárok több hívőt vonzottak a településre. 

 

A Szent Ferenc-kolostor 

 

A ferences rend egyik középkori magyarországi központja Székesfehérváron volt.788 A 

kolostor alapítására vonatkozóan nem rendelkezünk forrással, de az 1230-as évekre tehető a 

barátok letelepedése a városban. Feltehetően azért a Budai külvárosban létesítettek kolostort, 

mert ekkor még az „olasz”-ok is itt éltek.789 1280-ban IV. László király átépíttette 

kolostorukat.790 1437-ben IV. Jenő pápa búcsút engedélyezett a templomuknak.791 Az egyházi 

intézmény helyének és patrocíniumának meghatározásához Istvánffy Miklós feljegyzése nyújt 

támpontot; e szerint a templomot nagy valószínűséggel Szent Ferenc tiszteletére szentelték 

fel.792 A koldulórend a Budáról beérkező főutca és a Külső Budai-kapu környékén 

telepedhetett le. 

 

A Szent Margit tiszteletére szentelt templom és domonkos kolostor 

  

A domonkosoknak Székesfehérvárott két intézménye (a Szent Margit tiszteletére szentelt 

templom és kolostor, valamint a Szűz Mária tiszteletére emelt apácakolostor) működött a 

Budai külvárosban. Sem pontos helyüket, sem pedig építészeti emlékeiket nem ismerjük. A 

rend letelepedésének hátterében a hívek lelki gondozásán túl a Fejér megyei kunok 

megtérítése állhatott. Az itt szolgáló fráterek magas szintű oktatásban részesültek, s ennek 

 
787 CEVINS 2003, 40. 
788 KARÁCSONYI 1923, 170–72. 
789 KARÁCSONYI 1923, 13; F. ROMHÁNYI 2000, 61. Vö. MEZŐ 2003, 86. A ferencesek elsősorban azokon a 

településeken jelentek meg, ahol az olasz vendégtelepesek jelenléte is kimutatható. ZSOLDOS–THOROCZKAY–

KISS 2016, 225. 
790 SZVORÉNYI 1851, 428; BALÁZSOVITS 1869, 47. A fehérvári rendháznak már állnia kellett, ezért a forrásban 

szereplő alapítás helyett helyreállításról lehet szó.  
791 KARÁCSONYI 1923, 171. 
792 „az elkezdett erősségcsinálás a Szent Ferenc és Boldogasszony templomi között nappal- és éjjeli 

munkálódásokkal kivitettetni s elvégeztetni hagyatik. De az törökök elérkezvén a hostáton a budai kapura menő 

rész felől” – ISTVÁNFFY 2001–2009, I/2. 101.  
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köszönhetően a polgárság számára is elérhetővé vált ez a műveltség.793 A domonkosok 1221-

ben, Bolognában tartott capitulum generaleján nyolc provinciát hoztak létre, köztük a 

magyart, anélkül, hogy működött volna ekkor a Kárpát-medence területén kolostor. A gyűlést 

követően Győrbe érkeztek B. Paulus Hungarus és társai, majd az első konventjüket 

Fehérváron alapították meg.794 1231-ben Miskolc nembéli Bors ispán felesége jelentős 

adományt hagyott a rendház számára, melyet Szent Margit tiszteletére szenteltek.795 A 

kolostor helyére nézve 1478-ból kapunk pontosabb információt: „Domus S. Margarite extra 

muros oppidi Albaregalis ord. fratrum predicatorum”.796 Ugyanebben az évben Mátyás király 

a vértesszentkereszti bencés apátságot a birtokaival együtt az obszerváns domonkosoknak 

adta. 1505-től szerzetesek is laktak az épületben, így a kolostor a fehérvári konvent locusa 

lett.797 

 

A Szűz Mária tiszteletére emelt domonkos apácakolostor 

 

Az apácák az azonos rendű férfikolostor mellett éltek egyazon utcában vagy háztömbben, 

átlagosan 80 méteres távolságban.798 Az apácák kolostoráról az első említés 1276-ból 

származik, mely szerint Sennyei Katalin soror három évig tartózkodott itt.799 1280-ban Moys 

tárnokmester felesége apácák közt élő nővérének több adományt tett.800 1365-ben említés 

történik a szerzetesházról, amelyet Mária mennybemeneteléről neveztek el.801 Az apácák 

lakóhelye a külvárosból kivezető út mentén lehetett, mert egy 1458. évi borbeviteli határozat 

alapján szabadon kereskedhettek, továbbá a forrás a Szent Miklós-prépostság mellett említi az 

 
793 HARSÁNYI 1938, 21–23. 
794 „Paulus Hungarus […] missus est in Hungariam per B. Domum, […] venerunt […] in Albam” – ÁMF II. 

367; HARSÁNYI 1938, 21. A történetére vonatkozó további adatokra l. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 227–

229. 
795 MES I. 280. 
796 CSÁNKI 1894–1913, III. 309. 
797 F. ROMHÁNYI 2018, 82. 
798 CEVINS 2003, 100. lábj. 
799 „Domina Catharina […] monasterio de Alba” – MREV I. 198. 
800 „Item marturinas de Megiche reliquit et legavit domine sorori sue Albe inter sanctimoniales manenti. Item 

villam Nek reliquit eidem domine sorori sanctimoniali de Alba. Item villam Zokol legavit eidem domine sorori 

sue.” – HO VI. 260. 
801 PFEIFFER 1917, 87. 
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épületet.802 A kolostor a Budai kapu vagy az északról érkező útvonal mellett állhatott, tehát a 

mai Móri út és a Havranek utca találkozásánál.803  

 

XI. 2.3. Nyugati szárazulat 

 

XI. 2.3.1. A világi klérus intézményei  

 

A Szent Mihály-templom 

 

A kutatók álláspontja szerint a Szent Mihály-templom az Ágoston-rendi remetékhez tartozott, 

azonban ezt a megállapítást egyetlen forrás sem támasztja alá.804 Az 1372-ben végzett 

határjárás alapján Nova Civitas külvárosban állt az egyházi épület.805 Egy 1429-re keltezett 

oklevélben „parochia ecclesia S. Mihaelis de Albaregali” néven szerepel.806 Fennmaradt a 

Szent Mihály utca neve (feltételezve, hogy a nevét az ott álló templomról kapta) egy 

bűncselekményt leíró forrásban (1535), amely az 1601. évi ábrázolások alapján a mai Rác 

utcával azonosítható.807 Siklósi Gyula az 1601. évi német tollrajzon és a francia metszeten, 

valamint az olasz alaprajzi vázlaton ábrázolt egyházi épületet (a mai Szerb templom 

környékén) vélte a Szent Mihály-templomnak. A mai Szerb templom közelében egy lakóház 

falából gótikus kőfaragványok is előkerültek.808 Pozsonyban, Sopronban és Kolozsváron 

szintén megfigyelhető Szent Mihály kultusza. Az említett városokban az ispáni vár közelében 

állt a harcos arkangyalnak szentelt templom.809 Bethlen Farkas történetíró megemlékezik 

arról, hogy Szapolyai Jánosnak a Szűz Mária-prépostság templomából a törökök által kidobott 

tetemét a külvárosban lévő Szent Mihály-templomban temették el újra.810 

 

 

 
802 1485: „Szt. Miklósról nevezett egyháza melletti Boldogságos Szűz Máriáról nevezett zárda” – KÁROLY 1898, 

621. Siklósi Gyula szerint a romjaira épült a Hadzsi Bektas dervis kolostor. Az 1689. évi La Vergne-féle 

városalaprajz a Budai külváros északi palánkfala mellett, a kivezető út keleti oldalán egy téglalap alakú 

építményt ábrázol, melyet török építménynek tart. SIKLÓSI 1990,70. 
803 ENTZ 2009, 52. 
804 Károly János Fuxhoffer Damján véleményére alapozott, és megállapítását a későbbi kutatás is elfogadta. 

KÁROLY 1898, 173; LAUSCHMANN 1993, 117; FITZ 1955, 17. 
805 1372: DL 106166. 
806 LUKCSICS 1931–1938, I. 231–232. 
807 ÉRSZEGI 1971, 334. sz. 
808 SIKLÓSI 2001, 143. A lokalizálásnál felmerült a korábbi kutatás során a György Oszkár tér és a Szűz Mária-

szobor környéke. KÁROLY 1898, 173; FITZ–CSÁSZÁR–PAPP 1966, 15. 
809 GRANASZTÓI 1980, 97. 
810 BÉL 1987, 99. 
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XI. 2.3.2. Szerzetesi egyházak 

 

A johannita konvent 

 

Az uralkodók sírjához járuló zarándokok száma, a fehérvári törvénynapokra érkezők sokasága 

tehette szükségessé a középkori belvárostól nyugatra fekvő szárazulaton épült johannita 

rendház, valamint a birtokukon álló Szent István-plébániatemplom működését.811 (46. kép) A 

lovagrend önálló ispotállyal és iskolával rendelkezett,812 Szentkirályföldjén pedig a johanniták 

látták el a plébániai teendőket.813 A hiteleshelyi tevékenységük mellett nem igazolható 

egyértelműen katonai szerepük a város védelmében.814  

 A kolostort Martirius esztergomi érsek (1150–1158) kezdte el építtetni, majd halálát 

követően a munkát Eufrozina királyné folytatta, akit állítólag itt temettek el. Az erről szóló 

oklevél az ispotályos házukról is említést tesz.815 A kolostorhoz szintén tartozott temető egy 

1372. évi oklevél szerint.816 A rend jelentőségét növelte, hogy az uralkodók számos 

kiváltságot (adó-, vám-, beszállásolási-, tizedmentesség, királyi törvényszék alóli mentesség), 

birtokadományt és egyéb javadalmakat (só, vám) biztosítottak részükre és a Szigeten élő 

jobbágyaik számára.817  

 V. István király 1272. évi kiváltságlevele és egy életjáradékról szóló, 1441-re keltezett 

oklevél alapján a konvent a váron kívül állt.818 1372/1373-ból arról értesülünk, hogy a 

 
811 HUNYADI 1998. 37. A kolostor Szűz Mária patrocíniuma egyetlen forrásban szerepel (DL 106 698 vö. MEZŐ 

2003, 464–465.) Esztergomban szintén a nyugat felé vezető út mellett állt a keresztesek temploma, konventje és 

ispotálya. (HORVÁTH 1996, 30.) A fehérvári szentkultuszról és a zarándoklatokról l. RIBI 2015, 9–12. 
812 Pl.: 1192: ÁMF II. 382; 1225: THEINER 1859–1860, I. 61–62; 1238: DL 106180; 1243: ÁÚO VII. 144; 

MEZEY 1972, 32. Az ispotályos tevékenységüket párhuzamok (Esztergom, Genova, Győr, Jeruzsálem, Toulouse) 

alapján lehet rekonstruálni. (RIBI 2015, 14–17.) Fehérváron két hiteleshely (johannita, társaskáptalan) működését 

a városon átmenő nagyszámú utazók tették szükségessé, akik jogügyleteiket előszeretettel intézték a városban a 

13. századtól kezdve. A megemelkedett oklevelek kiadását csak a két egyházi intézmény tudta ellátni. RIBI 2018, 

84–85. 
813 FÜGEDI 1967, 32. 
814 RIBI 2015, 23–27. 
815 1252: „in Ecclesia B. Stephani Regis de Alba, quae est in domo hospitalis Ierosolymitani, Wesprimiensis 

diocesis, lapidem primarium ponere et struere cepit eandem; sed quia morte praeuentus ecclesiam ipsam non 

potuit consummare, clare memorie Eufrosyna, regina Vngarie, diuine inspirationis instinctu,” – CD IV/2. 125. A 

domus hospitalis (= vendégház) eredetileg nem kórháznak számított. Feladata a zarándokok, vándorok ellátása 

volt. KUBINYI 2004a,188–192. A templom alapkőletétele 1150-ben történhetett meg Fügedi Erik szerint, mert 

Martirius 1150–1158 között volt érsek. FÜGEDI 1967, 35. 
816 1372: DL 106166.  
817 1170: CD II. 184; 1193: CD II. 283; 1238: CD IV/1. 106; 1252: CD IV/2. 125; 1272: DL 106669; 1338: 

KÁROLY 1898, 657–658; 1431: KÁROLY 1898, 663–665.; 1438: CD XI. 66; 1482: FUXHOFFER 1858–1860, II. 

138; 1486: DL 106664; 1492/1528: KÁROLY 1898, 658–663. 
818 1272: „ecclesiam S. regis […] extra muros castri Albensis, in qua corpus regine Ewfrosine (!), matris […] 

regis Bele [III.] […] intumulatum est.” – DL 106669; 1441: „ecclesie Beati Regis Stephani extra muros dicti 

civitatis in Castri Albensis” – DL 106466, ÉRSZEGI 1971, 171. sz. 
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kolostor és a szentkirályföldi Szent István-templom háza az Insulan volt.819 Egy 1443-as 

adószedésről szóló oklevél szintén ezen a területen említi a johanniták templomát.820 A 

kutatás egyetért abban, hogy a Sziget utca környékén kereshetjük az épületeiket.821 A mai 

Tolnai utca által határolt parkban 1978–1985 között folytak ásatások Siklósi Gyula 

vezetésével, amelyek során valószínűleg a rendház egy részét sikerült feltárni. A régészeti 

kutatás alkalmával a konyha, számos mellékhelyiség, terem, illetve gazdasági épületek 

kerültek elő.822 A Szent István-plébániatemplom a mai Jancsár utca–Balatoni út 

kereszteződésében állhatott, az egykori Szentkirályföldén. A Selyem utcában 15. századi 

házrészleteket figyeltek meg, melyek a feltáró régész szerint a keresztesek jobbágyaihoz 

tartoztak.823 

 A johannita kolostor területéről származó kerámia Árpád-kori edényeinek döntő 

többségét homokkal és nagyobb szemű kaviccsal soványított, vörös, barna agyagból 

formálták meg hurkatechnikával, kézikorongon. Néhány talp alján kör alakba foglalt, egyenlő 

szárú keresztet ábrázoló bélyeg (V. tábla 1, 2.) látható.824 Az edénycserepek túlnyomóan 

egykori fazekak részletei. A töredékek törésfelülete a gyenge égetés (700–800 C°) miatt 

többrétegű, ezért rosszabb minőségben készültek a belvárosi termékekhez képest. Számos 

edénynél a nyílt tűzön történt használatuk során kormozódott a felszínük. A külső felületüket 

egy vagy több sorban, kissé szabálytalanul bekarcolt hullám- és vonalkötegekkel (V. tábla 3-

8.), beszúrkálással (V. tábla 9.), pecsétlőhengerrel készített mintával (V. tábla 10, 11.) 

díszítették, leggyakrabban az edény felső kétharmadát, vállát.825 A hullámvonalkötegekkel 

díszített darabok valószínűvé teszik, hogy már a rendház alapítása előtt sem volt teljesen 

lakatlan a terület. A peremük változatos kiképzésű, de többségében jól kihajlóak, profiláltak 

(V. tábla 12–16.).826 A bögrék/csuprok (VI. tábla 1, 2.) kisméretű, zömök formájúak, fül 

 
819 „Monasterium cruciferorum et tota villa ecclesie B. regis Stephani (Zenthkyrelfelde) ac Insula.” – CSÁNKI 

1894–1913, III. 308. 
820 „In insula civitatis Albensis in platea Cruciferorum ecclesie B. regis Stephani de Alba” – KÁROLY 1898, 665–

66. 
821 Henszlmann Imre hívta fel a figyelmet egy olyan templomra, melynek faragott kövei eltérnek stílusukat 

tekintve a Szűz Mária-prépostság templomától, és amely a Szigeten állhatott. Véleménye szerint ez az épület két 

forrás (Rogerius mester, V. István 1272-es okmánya) alapján a tatárjárás során sem pusztulhatott el. 

HENSZLMANN 1864, 6. 
822 A feltárások során 12., 13. és 15. századi járószintet különítettek el. Az ásatások során kiderült, hogy a 14–15. 

században jelentős építkezések zajlottak az épületen belül. SIKLÓSI 1982, 8.  
823 SIKLÓSI 1982, 10.  
824 Analógia: Kána (TEREI 2016, 10. kép). 
825 HOLL 1963, 340. 
826 Buda (HOLL 1963, 69. kép 2.); Monostorossáp (LASZLOVSZKY–RÁCZ 2005, XXXIII. tábla 2, 5.). 
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nélküliek, a nagyobb fazekak alakját, díszítését utánozzák.827 Többnyire közepes minőségű, 

közepes falvastagságú darabok jellemzik ezt a csoportot. 

A 11–12. századból származnak a forgó pecsétlőhengerrel készített mintával ellátott 

palackok, melyek nyaktöredéke (VI. tábla 3, 4.) maradt meg az anyagban.828 Ide tartozik egy 

sárga, lapos tálka alakú mécses darabja (VI. tábla 5.) is, lekerekített peremszéllel.829 

A vizsgált leletegyüttesekben cserépüstök (VI. tábla 6, 7.) perem- és oldaltöredékei 

fordulnak elő.830 A fragmentumok anyaga és készítési technikája hasonló: általában sárga, 

durva szemcsékkel soványított, érdes felületű, oxidációs eljárással készültek 

hurkatechnikával. Törésfelületükön a kevésbé jó minőségű égetés figyelhető meg, amit a 

szürke színű belső edénymag mellett a külső-belső vöröses színű felület jelez. Széles, 

vízszintes, de élesen metszett edényszéllel rendelkeznek, mely típus a 13. század elején tűnt 

fel a kisalföldi párhuzamok alapján, és egészen a 14. század közepéig, második feléig 

maradhatott használatban. Oldalukat (VI. tábla 6.) bekarcolt csigavonallal is díszíthették.831 

Felületükön a használat során keletkezett kisebb-nagyobb szürke vagy egészen sötétre, 

feketére égett foltokat lehet megfigyelni. Az edény felakasztására szolgáló kerek 

peremlyukpár több esetben megmaradt.  

A feldolgozott leletanyagban kis mennyiségben található fehér kerámiatöredék. Ezek a 

darabok apró szemű kaviccsal, homokkal soványítva készültek. A testet hurkákból építették 

fel, melyre az edény belsejében megfigyelhető varratok utalnak. A szájrészt azonban kézzel 

hajtott korongon alakították ki. Fazekakat, csészéket készítettek fehér színűre égett agyagból. 

Az égetés minősége többségében egyrétegű, tehát egyenletes hőhatást tudtak elérni a 

fazekasok. Több esetben a használat során keletkezett kormot is meg lehet figyelni. 

Peremkiképzésük kihajló, enyhén tagolt (VI. tábla 8–10).832 Szélesen kidomborodó 

vállrészüket bekarcolt csigavonallal (VI. tábla 11, 12.) díszítették.833 A termékek a formai 

jegyeik és a technológia alapján a 13. századra keltezhetők.834  

 A Sziget külvárosból származó, a 13. század végére – 14. század elejére keltezhető 

kerámialeleteket sárga, vörös és barna színűre égett agyagból készítették. A pontos 

 
827 Hasonló példányok: Dunaújváros (BÓNA 1973, 18. tábla 2, 4.). 
828 Párhuzam: Abaújvár (GÁDOR 1989, 153.); Sárvár–Faképi dűlő (PAP 2013, 246–247.). 
829 Analógia: Kőszeg (HOLL 1992, 45. I/12.). 
830 Hasonló darabok: Ács–Vaspuszta, Bakonytamási (TAKÁCS 1993, 12. tábla 1, 5); TAKÁCS 2012, 229–269, 1. 

ábra II/4; Székesfehérvár–Szent Anna-kápolna előtt (SIKLÓSI 1993, 3. tábla II/86.363.). 
831 Analógia: Győr–Ógabona tér (TAKÁCS 1993, 459, 10. tábla 2, 13. tábla d.). 
832 Buda (HOLL 1963, 64. tábla II/4.); Buda–Hadtörténeti Intézet (BENCZE 1992, 3. kép 19.). 
833 Buda (HOLL 1963, 336.); Buda–Hadtörténeti Intézet (BENCZE 1992, 3. kép). 
834 Visegrád (TÓTH B. 2006, 1–7. ábra). 
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kormeghatározásukat kizárólag párhuzamok alapján nem lehetett elvégezni, mert több típus és 

díszítésmód tovább élt a későbbi időszakban. Különbség a korábbi századokhoz képest, hogy 

az anyaguk már finomabb, de továbbra is homokkal, apróbb szemű kaviccsal soványítottak. A 

13. század végétől az edényeket fokozatosan jobb minőségű kézikorongon formálták meg. A 

törésfelületek alapján elsősorban egyrétegű, tehát egyenletes égetésű darabokról van szó. A 

vállukon és az oldalukon széles közökkel bekarcolt csigavonalakat (IX. tábla 1–3.),835 és 

forgó pecsétlőhengerrel készített mintát (IX. tábla 4, 5.) lehet megfigyelni.836 Elsősorban 

kihajló, profilált (IX. tábla 6–10.),837 kettős tagolású (IX. tábla 11, 12.),838 kissé galléros (IX. 

tábla 13.),839 edényfalhoz visszahajlított (IX. tábla 14.)840 és fedőhoronnyal tagolt (IX. tábla 

15.) peremkiképzés fordul elő a vizsgált anyagban.841 Többségében fazekak perem- és 

oldaltöredékei tartoznak ebbe a csoportba.  

 Az asztali edények közül egy sárga korsó fültöredékén ferde bevagdalások láthatók (IX. 

tábla 16.).842 Egy 13. század végi – 14. század eleji fehér palack nyakát csigavonalas 

bekarcolással (IX. tábla 17.) díszítették.843  

  A 14. századi, külvárosi leletek jobb kivitelben, egyenletesebb falvastagsággal 

rendelkeznek a korábbi századokhoz képest. A színük sárga, vörös, barna, rózsaszín, fehér és 

szürke. Az edények ekkor még kézikorongon készültek. Többségében díszítetlen töredékek 

voltak a feldolgozottak között. A fazekak peremkialakítása egyre inkább a fedő felfekvéséhez 

igazodott, ezért válnak jellemzővé a kihajló, galléros, legömbölyített (IX. tábla 18, 19.), 

kihajló, felül csúcsosra kialakított (IX. tábla 20, 22.)844 vagy tagolt típusok (IX. tábla 23.). A 

kihajló, legömbölyített (IX. tábla 21.),845 valamint fedőhoronnyal tagolt (IX. tábla 24.) 

peremfajták esetében továbbélés figyelhető meg a visegrádi és kőszegi párhuzamok alapján, 

ezért tartoznak ehhez az időszakhoz.846 Egy kihajló, megvastagodó peremű sárga bögre 

oldalfala bordázott és füllel ellátott (X. tábla 1.).847 

 
835 Visegrád (TÓTH B. 2006, 36. ábra). 
836 Kőszeg (HOLL 1992, 50 kép. 5, 26.) 
837 Párhuzam: Visegrád (TÓTH B. 2006, 30–40. ábra). 
838 TÓTH B. 2006, 31, 32. ábra 
839 Hasonló példányok: Kőszeg (HOLL 1992, 50. kép 6.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 40. ábra). 
840 TÓTH B. 2006, 38. ábra 
841 Vác (MÉSZÁROS 2016, 6. kép, 75. ábra 4.) 
842 HOLL 1992, 50. kép 16. 
843 TÓTH B. 2006, 22. ábra 
844 TÓTH B. 2006, 11. ábra 
845 TÓTH B. 2006, 15. ábra 
846 HOLL 1992, 50/1–13. kép; TÓTH B. 2006, 30, 33–35, 37–38. ábra 
847 HOLL 1992, 50. kép 8. 
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   Az asztali edények közül három, a budai, visegrádi anyaghoz hasonló fehér csésze 

töredéke ismeretes. Tölcséres szájjal rendelkeznek, vízszintes bekarcolásokkal (X. tábla 2.) 

vagy bordázással (X. tábla 3–5.) díszítve oldalukat.848 A leletegyüttesben helyet kaptak a 

talpas poharak (X. tábla 6, 7.) is, melyeknek csak az alsó részük maradt meg.849 Korongon 

készült a vörös festésű, vízszintes és félköríves sávokkal díszített korsó oldala (X. tábla 8.).850 

A külvárosi anyagban több asztali edény jelentkezik a 14. század végétől kezdve, de továbbra 

is a fazekak vannak nagyobb számban. Az edények anyaga sokkal finomabb, de soványító 

anyagként homokot, apró szemű kavicsot és apró barna szemcséket használtak fel. A színük 

fehér, sárga, barna, vörös és szürke. Az anyagban előfordulnak redukált égetésű darabok (XII. 

tábla 13.) is.851 Az edények ekkor már többségében gyorskorongon készültek. A külső 

felületüket általában hornyolatokkal (XII. tábla 14.), bordákkal (XII. tábla 15.) díszítették, 

melyek az edények oldalán és vállán fordulnak elő.852 Számos peremtípus figyelhető meg a 

töredékeken: kihajló, legömbölyített (XII. tábla 16–20.),853 szögfej (XIII. tábla 1.).854 A 

fazekak pontos kormeghatározásánál nehézséget jelentett, hogy míg a budai anyagban a 14. 

századra jellemző típusként találkozunk velük, addig más lelőhelyeken kimutathatóan tovább 

élnek a 15. század folyamán is. A korongon felhúzott, kúpos fedők (XIII. tábla 2, 3.) már 

kimutathatók az anyagban.855  

   Az asztali edényeket képezik a fehér engobe-on vörös földfestékkel díszített kancsók 

(XIII. tábla 4, 5.), poharak (XIII. tábla 6, 7.) és csészék (XIII. tábla 8.).856  

   A nyugati import kimutatható a leletegyüttesben. Osztrák, grafittartalmú fazék fordul elő 

a leletek között kihajló, vastag peremmel (XIII. tábla 9, 10.).857 

 A johannita kolostor területéről származó, a formai jegyek és az analógiák alapján 15. 

századra és a 16. század első felére keltezhető edények finoman iszapolt agyagból készültek 

gyorskorongon. Többségében különböző méretű, mázatlan fazekak töredékei vannak jelen az 

anyagban. Általában vékony falvastagságúak, jól megfigyelhető fenéklevágással. A színük 

sárga, vörös, fehér és barna. Peremformájukat tekintve megvastagodva legömbölyített (XVIII. 

 
848 HOLL 1963, 72. kép 7, 8; TÓTH B. 2006, 24–25. ábra 
849 Hasonló példány: Budapest–Hajógyári-sziget (TÓTH A. 2016, 10. tábla 3, 4.); Vác (MÉSZÁROS 2016, 75. ábra 

2, 3.). 
850 Párhuzam: Vác (MÉSZÁROS 2016, 4. ábra 10.). 
851 Sarvaly (HOLL–PARÁDI 1982, 96–97, 44. tábla I/4.). 
852 HOLL–PARÁDI 1982, 93; Vértesszentkereszt (KOZÁK 1993, 31. tábla). 
853 Ozora (FELD–GERELYES 1985, 165.); Visegrád (TÓTH B. 2006, 43. ábra). 
854 Székesfehérvár–Szent Anna-kápolna előtti tér (SIKLÓSI 1993, 6–5. tábla II.). 
855 HOLL–PARÁDI 1982, 46. kép; KOZÁK 1993, 24. tábla 1–2. kép 
856 Budai várpalota (HOLL 1963, 345, 349, 352.). 
857 Nincs a peremtöredéken bélyeg, de kiképzését illetően a visegrádi anyagban található tullni műhelyből 

származó lelettel mutat hasonlóságot. TÓTH B. 2006, 94. ábra 
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tábla 4–9.),858 gyengén galléros (XVIII. tábla 10, 11.),859 kihajló, ujjbenyomkodással 

csipkézett (XVIII. tábla 12.)860 típusok fordulnak elő. A külső felületüket élbordákkal (XVIII. 

tábla 13–15.),861 finom hornyolatokkal (XVIII. tábla 16, XIX. tábla 1.),862 pecsételt 

mintasorral (XIX. tábla 2, 3.)863 vörös engobe-bal (XIX. tábla 4.) látták el. Sárgára égett, 

korongon felhúzott kúpos fedők (XIX. tábla 5, 6.) jellemzők erre a korszakra.864 

   Az asztali edények közül bordázott nyakú kancsók (XIX. tábla 7.),865 vörös engobe-bal 

festett korsók (XIX. tábla 8.),866 és talpaspoharak (XIX. tábla 9, 10.)867 figyelhetők meg. 

Anyaguk igen finom, homokkal soványított, jól kidolgozott és jó minőségű darabokról van 

szó.  

  A külvárosi leletegyüttesből külföldi kerámiatöredék is ismeretes. Egy szürke fazék 

ívesen kihajló, vastag peremén (XIX. tábla 11.) bécsi műhelyjegy látható.868 A legjelentősebb 

díszkerámia egy csizma alakú, 15. századi kőcserép pokál (XIX. tábla 12.), mely a formai 

jegyei alapján német területről származik, és Otto von Falke kutatása szerint Dreihausenben 

feltárt fazekasműhely termékeivel mutat hasonlóságot.869 1971-ben Josef Horschik 

megvizsgálta ezt a típust az új kutatási eredményekre támaszkodva, és megállapította, hogy 

Szászország-Türingia régióban készültek ezek a példányok.870 A külföldről importált edény 

rendkívül finoman iszapolt, szürkére égő agyagból készült, felületét helyenként foltos, barna, 

illetve gesztenyeszínű máz borítja. Az ivóserleg alsó része a 15. századi viseletben divatos 

csőrös cipő formáját mintázza. A serleg alján a lábbelihez gombdíszes bőrszíjjal felerősített 

fatalp látható. A váza alakú edénytest vállán, kissé aszimmetrikus elhelyezésben, női fejet 

formázó plasztikus díszítést helyeztek el.871 

 
858 FELD–GERELYES 1985, 3. tábla II/1, 4. tábla I/4; HOLL–PARÁDI 1982, 42–44. kép; HOLL 1992, 52. kép 5. 
859 FELD–GERELYES 1985, 3. tábla II/4, 5. 
860 Belül mázas példányok fordulnak elő ilyen peremtípussal a kőszegi anyagban, a 15. század második feléből. 

HOLL 1992, 135. kép 
861  HOLL 1992, 52. kép 5, 54. tábla II/31; SIKLÓSI 1993, 6. kép 
862 FELD–GERELYES 1985, 5. kép 
863  A vértesszentkereszti apátságban a 15. század elejére, míg a felsőnyéki várban és Ozorán a 15. század végére, 

16. század elejére kelteztek hasonló töredékeket. HOLL 1963, 346, 73/4. kép; KOZÁK 1993, 33. tábla 1–2, 3, 6–7, 

10, 12. kép; MIKLÓS 1988, 210, 12. kép; FELD–GERELYES 1985, 169, 3. tábla II/4, 5; TÓTH B. 2006, 51. 
864 HOLL–PARÁDI 1985, 98; SIKLÓSI 1993, 7. kép, 86.356, 86.449; TÓTH B. 2006, 62. ábra 
865 HOLL–PARÁDI 1982, 99–100, 45. tábla I/1; FELD–GERELYES 1985, 4. tábla II/1; KOZÁK 1993, 32. tábla 1. 
866 TÓTH B. 2006, 51. 
867 FELD–GERELYES 1985, 5. tábla II/ 3; TÓTH B. 2006, 52. ábra 
868 HOLL 1955, 53. tábla II/5/7; HOLL 1992, 53. tábla II/26; hasonló műhelyjegy: HOLL 1992, 64. tábla I/12; 

TÓTH B. 2006, 54, 116. ábra 
869 HOLL 1955, 153–157; HOLL 1990, 214–215; HOLL 1992, 29,165. tábla II/ 
870 GAIMSTER 1997, 282–284. Erre a műre Rácz Miklós hívta fel a figyelmemet, melyet köszönök. 
871 Felül a négyzetes - a sarkokban egy-egy ponttal ellátott - pecsétlőkkel sakktáblaszerűen, négy sorban díszített 

felső sávot csavart bordadísz zárja le. Az edényvállon elhelyezett középső mező háromszögekből álló díszítését 

különböző irányításban elhelyezett, egyenlő szárú háromszöget formázó pecsétlőkből alakították ki. Ez alatt 
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A johannita kolostor leletanyagában előforduló négyszögletes, négykaréjos szájú 

kályhacsempék domború kerettel és az oldalfelezőn elhelyezett, nyújtott orrtaggal 

rendelkeznek (XIX. tábla 17, 18.). Pontos keltezésük nehéz, mert ezek a díszítőelemek a 

gótika időszakában végig elterjedtek voltak.872 Halványzöld árnyalatú, helyenként 

felhólyagzott sötétsárga mázzal díszített két, négykaréjos kialakítású, áttört előlapú csempe 

részlete (XIX. tábla 19, 20.) gazdagítja a gyűjteményt. Anjou-kori királyi műhely (Buda, 

Visegrád) termékeivel mutat rokonságot ez a leletcsoport. A mérművek plasztikussága és 

profilgazdagsága alapján egy kályhához tartozhattak a halványzöld mázzal készült töredékek. 

Az olajzöld és sötétsárga mázas részletek egy másik fűtőberendezés részét képezték.873 Ehhez 

a korszakhoz tartozik egy sárgás-rózsaszín cserépből készült, mázatlan, háromszögletű 

síkcsempe, melynek több töredékéből az alábbi darab rekonstruálható: középpontban 

hatszirmú rozetta helyezkedik el, amelyet hatkaréjos vakmérműves rajzolat vesz körül, a 

sarkokat háromkaréjos vakmérmű tölti ki (XIX. tábla 21.).874 A Zsigmond korból sárgára 

égett, liliomdíszes oromdísz került elő (XIX. tábla 26.).875 A kályhák felső részén futó 

darabokat negatívba nyomva készítették. Vörösre égett cserépből formázott, kerek szájú, 

pohár formájú kályhaszemek kerültek elő a johannita kolostor konyhájától keletre fekvő 

épületből (XX. tábla 4.). Az anyaguk és kidolgozásuk alapján a 15. század elején 

készülhettek.876 Szürke, redukált égetésű (XX. tábla 5.), rózsaszínre (XX. tábla 6.), vörösre 

(XX. tábla 7.) égett cserépből kialakított, hagyma alakú kályhaszemek gazdagítják a 

gyűjteményt.877 Mázas változataikon vörös cserépen zöld (XX. tábla 8.) és zöldessárga (XX. 

tábla 9.) színű bevonat fordul elő. Ez a típus a 15. századra keltezhető.878 A johannita kolostor 

területéről egy tolldíszes, hársleveles cseh királyi sisakkal díszített csempe (Holl-féle IV. 

csoport, 11. típus) származik, melynek két oldalán a Sárkányrend megismételt jelvénye van. 

Cserépanyaga fehér, máza fűzöld (XX. tábla 18.). A darab budai párhuzamának készítési korát 

Holl Imre 1410–1430 közé tette.879 Ugyaninnen előkerült négyzetes csempetöredék (XX. tábla 

19.) zárt előlapján hatágú csillag és pólyával négyelt címerpajzs részlete látható, mely a 

 
helyezkedik el az edénytest legnagyobb felületét elfoglaló, sakktáblaszerűen elhelyezett, négyzetes pecsétlőkből 

kialakított, rombuszokból álló rész. A díszített felületeket sima, díszítetlen sávok választják el egymástól. 

SIKLÓSI 1985, 163–167. 
872 KOZÁK 1984, 194–195; BOLDIZSÁR 1988, 104; BOLDIZSÁR–KOCSIS–SABJÁN 2007, 37. kép 
873 BOLDIZSÁR 1991/92, 84. 
874 HOLL 1984, 214; KOZÁK 1984, 214. 
875 Hasonló példány: Külsővat (ILON–SABJÁN 1989, XVIII. tábla). 
876 KOCSIS–SABJÁN–TÓTH 2006, 105. 
877 HOLL 1992, 155. tábla II/ 1–2; SIKLÓSI 1993, 5. tábla II/, 86.419. 
878 BOLDIZSÁR 1992, 85; hasonló példány: Diósgyőr (BOLDIZSÁR–KOCSIS–SABJÁN 2007, 40. kép). 
879 Hasonló példány: budai vár (GEREVICH 1966, 294. tábla I/4); HOLL 1971, 168. 
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Cillei-család címereként azonosítható. Zsigmond kori V. csoport 1. típusába (Holl-féle 

tipológia) sorolható, mely 1423–1437 között készülhetett a budai anyag alapján.880 

Másodlagos helyről (Malom utca 27.) került elő egy Cillei-címeres, sötétzöld mázzal bevont 

csempe töredéke, melyen a címerpajzs mellett a sisaktakaró redőinek részlete látható. Ez a 

példány a budai Zsigmond kori IV. csoport 6. típusába tartozik annyi különbséggel, hogy a 

címer mezői fordítva szerepelnek. A töredék égetése során megsérült a mázrétege, mert 

összetapadhatott más tárggyal, ezért felmerül a darab helyi műhelyben történő készítése.881 A 

leletek következő csoportját alkotják a kolostorépület konyhájától délre eső helyiség újkori 

feltöltésében lelt mázatlan, vörösre égett cserépből készült kályhacsempék áttört előlappal. 

Tál alakú fiókrésszel, elöl áttört orrtagokkal képzett karéjokkal rendelkeznek. Anyaguk, 

kidolgozásuk alapján a 15. század második felében, helyi műhelyben készülhettek. 

Egyszerűbb szerkezetű szemeskályhák, kemencék díszítését képezték (XX. tábla 20, 21.).882 A 

lovagalakos kályha műhelyének 13. típusába tartozik a johannita kolostor területéről származó 

csempe zöld mázas töredéke (XXI. tábla 5.). Az elnagyolt kidolgozása, kivitelezése alapján 

budai másolatnak tekinthető, kereteléséből hiányzik a kúszóleveles inda. A közepén ötszirmú 

rózsa látható, körülötte gyűrű alakban tekert ágról egy-egy stilizált gótikus levél nő ki. Hátfala 

nincsen, a lap szélei hátul ferdén lemetszettek, ezért tetőelemként vagy párkányként 

használhatták.883 A Holl-féle tipológia 17. típusába sorolható, zöld ólommázas, háromszögletű 

oromcsempe (XXI. tábla 6.) részletén az előbbihez hasonló motívumok figyelhetők meg.884 

Az utóbbi kályhacsempék helyi készítésűek lehettek, és a lovagalakos kályha műhelyének 

termékeit utánozták. A johannita kolostor leletegyütteséből számos, késő gótikus oromdísz 

maradt meg, melyeket ötágú levélcsokrok díszítenek, közöttük kör alakú áttörésekkel (XXI. 

tábla 12.). A hátoldalt függőleges, a csempe alját vízszintes borda erősíti. A hátfalán 

szövetlenyomat, előlapján fehér engobe bevonat látható.885 Az analógiák alapján a 15. század 

második felére keltezhetők.886 

 
880 HOLL 1958, 243; IRÁSNÉ MELIS 1987, 439. 
881 Az ozorai vár leletanyagában lévő analóg csempék mélységi mérete eltér a budai és a nyéki kastélyból 

származó párhuzamaiktól, ezért elképzelhető, hogy ez a típus nem csak a budai műhelyben készülhetett. 

Előállításuk a 15. század második, harmadik évtizedére tehető. HOLL 1971, 168; FELD 1987b, 447. 
882 BOLDIZSÁR 1991/92, 84; Kőszeg (HOLL 1992, 146. kép). 
883 A budai példányhoz képest kereteléséből hiányzik a kúszóleveles inda. HOLL 1971, 173. Hasonló példány: 

esztergomi vár (BOLDIZSÁR 2004, VI. tábla 8.). 
884 HOLL 1971, 179–177; négyzet alakú, mázatlan: HOLL 1992, 144. tábla II/2; hasonló motívumkinccsel: 

BOLDIZSÁR–KOCSIS–SABJÁN 2007, LXXIII. tábla 1. 
885 ILON–SABJÁN 1989, 8, 20. tábla. 
886 BOLDIZSÁR 1992, 91. 
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A lovasfelszerelés tartozékai közé tartozik a kúptüskés, karéjnyújtványos sarkantyú 

(XXII. tábla 5.). Kovács László szerint a 11–12. század között volt használatos ez a típus.887 A 

tarajos sarkantyú rövid nyakkal és ívelt szárakkal (XXII. tábla 6.) a párhuzamokra 

támaszkodva a 14. századra keltezhető.888 Ide sorolható a 15–16. századi, rúdvasból kalapált 

hevedercsat (XXII. tábla 7.) is.889 

Az aratósarló (XXII. tábla 11.) hosszan nyújtott, kis ívű pengével, röviden visszatérő 

nyakkal készült, mely formáját tekintve késő középkori eredetű.890 Egy hosszú kasza (XXII. 

tábla 12.) pedig – a penge és a nyél derékszöget zár be – a 14. századtól ismeretes a 

leletanyagokból.891  

A johannita kolostor fémleletei között nyéllemezes típusú kés (XXII. tábla 22.) fordul elő, 

ami az analógiák alapján a 15. századra keltezhető.892 A kisméretű, párhuzamos oldalú 

csontnyélborítást egy szélesebb lemez két oldalára szegecselték rá (XXII. tábla 23.), mely 

késő középkori. Hasonló darab az ozorai anyagban 16. századi rétegből származik.893 

Az ajtókhoz, ablakokhoz és ládákhoz köthető, különböző formájú vasalások szeglyukkal 

ellátott vagy szegeccsel megerősített darabok (XXIII. tábla 5, 6.) voltak. Az üreges szárral 

rendelkező kulcs (XXIII. tábla 7.) az Árpád-korra jellemző, mely egy darabból készült. A kör 

alakú fülét két vaspálca tagolja.894 A tömör példány (XXIII. tábla 8.) késő középkorra 

keltezhető az analógiák alapján. A kis tüskével ellátott fül alatt hatoldalúra kiképzett 

szorítógyűrűt forrasztottak a szárra.895  

 A Sziget utcai anyagban a vasszögek legnagyobb része babapiskóta fejjel (XXIII. tábla 

9.) rendelkezik, de előfordul lapos fejű (XXIII. tábla 10.) és nagyfejű példány (XXIII. tábla 

11.) is feltöltési rétegből. A babapiskóta fejű példányok elsősorban késő középkori 

kísérőleletekkel együtt fordulnak elő.896 A hétköznapok tárgyaihoz sorolható a csonkakúp 

alakú, vékony falú rézgyűszű is (XXV. tábla 21.), mely a 15. század második felétől ismeretes 

a hazai anyagban.897 

 
887 Hasonló darabok: M3-as autópálya (RACZKY–KOVÁCS–ANDERS 1997, 196. 7. kép); TEREI–HORVÁTH 2007, 

16. kép 6, 17. kép 11; FÁBIÁN 2012, 95.  
888 FÁBIÁN 2012, 109.  
889 KOZÁK 1993, 10. tábla 7. 
890 HOLL–PARÁDI 1982, 119. 4. kép; KOZÁK 1993, 13. 1–2. tábla.  
891 Ez a típus rendszeres rétgazdálkodást, bőséges takarmányhozamot és istállózó állattartást feltételez. MÜLLER 

1982, 494, 497. 
892 TEREI–HORVÁTH 2007, 14. kép 1.  
893 GERE 2003, 72, 45. tábla 8.  
894 HOLL 1992, 60. 
895 TEMESVÁRY 1961, 50. ábra 8–9, 55. ábra 4; KOZÁK 1993, 15. tábla 9. 
896 SZIKM Ltsz. 83.566–749. 
897 HOLL 1992, 64, 174. kép 2, 3; GERE 2003, 55, 38. tábla 6. kép 
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Az 1. számú árok felső egy méteres rétegéből származik egy 15–16. századi csalipalack 

(XXVIII. tábla 1.) csavart nyakának részlete. A többcsöves kotyogósokat (58. számú szelvény, 

-120 cm mélyen: XXVIII. tábla 2., 66. szelvény, -100 cm mélyről: XXVIII. tábla 3.) egészen a 

18. századig gyártották a hazai műhelyekben.898 Az oldalukhoz bordázott fül is 

csatlakozhatott (XXVIII. tábla 4.). A 66. szelvény -100 cm-es mélységéből származó, 

halványzöld gyógyszeres üveg/palack (XXVIII. tábla 5.) rövid nyakkal és tölcséresen 

kiszélesedő szájjal rendelkezik. Az aljára egy rovátkolt üvegszálat forrasztottak.899  

A ruházati ipar jelenlétét a szabáshoz, varráshoz köthető tárgyi anyagok képviselik, 

köztük a nyugati külvárosban folyó feltárásból származó 15–16. századi rézgyűszű (XXV. 

tábla 21.).900 Ezen eszközök használata Magyarországon a 14. század második felétől 

mutatható ki.901 A csonkakúp alakú darabot szabályosabb pontozás jellemzi. 

A johannita kolostor területéről származik egy késő középkori, csontnyélborítású kés 

(XXVIII. tábla 10.). A két lemezt szegeccsel rögzítették egymáshoz, melyeket a késes mester 

szerelte fel, majd a kész termékeket is ő árusította.902  

A csontmegmunkáló eszközök közé tartozhatott több, késő középkori fúró (XXVIII. tábla 

11, 12.) és véső (XXVIII. tábla 13.). Az utóbbi segítségével alakították ki a tárgyakon a 

különböző díszítőmotívumokat.903  

A városban működő kőfaragóműhelyre utaló nyom egyelőre nem ismert, de a Sziget utcai 

ásatások során kalapácsot, rontott vagy félkész kődarabokat találtak, mely annak meglétére 

utal.904 A johannita kolostor leletanyagának különleges darabja egy díszített kőmozsár 

töredéke (XXX. tábla 8.), melyet kemény édesvízi mészkőből faragtak és pereménél a 

füleként szolgáló faragás egy férfifejet ábrázol.905 Hasonló kiképzésű példányok elsősorban 

Árpád-kori lelőhelyekről ismeretesek, melyek fülei kevésbé plasztikusak.906  

 

 

 
898 GYÜRKY 1986, 45, XVII. tábla 5, 6; HOLL 1992, 86. kép 20. 
899 GYÜRKY 1986, XXIII. tábla 1. 
900 SZIKM 78.36. 
901 HOLL 1992, 64. 
902 Párhuzam: ozorai vár (GERE 2003, 72, 45. tábla 8.). 
903 Hasonló darabokat közöl az ozorai vár anyagából a famegmunkáló eszközök között: GERE 2003, 34. tábla 2–

6. 
904 SZIKM Ltsz. 83.181., 81.105., 82.205. 
905 A kőfaragványt Siklósi Gyula szenteltvíztartónak határozta meg. A férfiarc megformálására párhuzamként 

ismertette Esztergomból (kőmozsár), a pannonhalmi altemplomból, Pátkáról (szenteltvíztartó), és Somogyvárról 

(kaputimpanon) származó darabokat, melyek a 12–13. századra datálhatók. SIKLÓSI 1978, 297–299.  
906 Hejőkeresztúr–Vizzekköze: RACZKY–KOVÁCS–ANDERS 1997, 196. 7. kép. Külföldi példa: Basel: 

http://www.hmb.ch/en/sammlung/archaeologie/101154-steinmoerser.html (utolsó letöltés: 2014. február 24.) 

http://www.hmb.ch/en/sammlung/archaeologie/101154-steinmoerser.html
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Az Ágoston-rendi remeték kolostora 

 

Az Ágoston-rendi remeték letelepedésének pontos ideje és kolostoruk védőszentje sem ismert, 

a külvárosba történő lokalizálásuk is bizonytalan.907 Jelenlétük hátterében valószínűleg az állt, 

hogy a Palotai kapu mellett elhelyezkedő településrész jelentős forgalmat bonyolított le. A 

rend tagjai belső missziós tevékenységet folytattak a területen. VIII. Bonifác pápa bullájának 

1303. évi átírásában szerepel először a fehérvári kolostoruk.908 Elhelyezkedését illetően a 

Szűz Mária-szobor környéke és a György Oszkár tér – tehát a Castrumon kívüli terület – 

merült fel.909  

 

A Szent Márk-kolostor 

 

A Szent Márk-kolostort sem tudjuk elhelyezni a Sziget területén belül, sőt rendi 

hovatartozását sem ismerjük. A legkorábbi előfordulása egy 1367. évi végrendeletből 

származik.910 A belváros vizesárka mellett állt a kolostor.911 Az 1389-es keltezésű, 

adásvételről szóló forrás szerint: „claustri beati Marci ewangeliste in insula civitatis 

Albensis”, tehát a Sziget területén működött.912 Az oklevelek alapján a Palotavárosban, az 

egykori várárok mentén, a Tobak utca és a Piac tér között vélhető az egyházi épület, mivel a 

Szigetet az északi, a nyugati és a déli oldalról a mocsár és sövénykerítés vette körül a tárgyalt 

időszakban, így „magnum fossatum” csak a Castrum körül lehetett a fennmaradt adatok 

szerint.913 

 

 

 

 
907 Romhányi Beatrix a 13. századra keltezte a kolostor alapítását, amelyet a királyhoz vagy a királyi család 

valamely tagjához kötött. Ezt a feltételezést azzal támasztotta alá, hogy a királyi alapítású, Ágoston-rendi 

kolostorok létrejötte a tatárjárás utáni évtizedekre tehető, többségük IV. Béla személyéhez köthető. F. 

ROMHÁNYI 2005, 93. 
908 1303: „Gergely testvér, a fehérvári Szt. Ágoston-rendi remeték perjele és az ágostonos remete szerzetesek 

pecsétjüket ráhelyezik.” – AOklt I. 434. 
909 FEJÉR 1818, 44; KÁROLY 1898, 174; LAUSCHMANN 1993, 117. Fitz Jenő a templom és a kolostor helyét a 

György Oszkár tér délnyugati részén feltételezte, mert az épületek maradványain a törökök kiűzése után a Szent 

József-kápolnát építették fel. FITZ 1955, 17. A Bátky Zsigmond utcában (György Oszkár tértől 200 méterrel 

délnyugatra) végzett leletmentések során nyolc középkori sírt tártak fel, melyeket az ágostonos kolostorhoz 

tartozó temető részének tartott Siklósi Gyula. SIKLÓSI 2002, 142. 
910 „Claustro beati Marci evangeliste” – CD IX/4. 93. 
911 1372/1373: „Magnum fossatum prope claustrum Sancti Marci” – CSÁNKI 1894–1913, III. 308.  
912 DL 7510; ZsO I. 135. sz. 
913 SIKLÓSI 2002, 142.  
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XI. 2.4. Nova Villa 

 

XI. 2.4.1. A világi papság intézményei 

 

A Szent Márton-templom 

 

A kutatás a Szent Márton-templomot a Nova Villahoz kapcsolja az 1096. évi keresztes 

hadjárat alapján: Kálmán király szétverte Gottschalk seregét „Szent Márton kápolnája mellett 

Fehérvár mezején”.914 A koronázási szertartáshoz kapcsolódó négy kardvágásra vonatkozó 

forrásokban helyszínként „aediculum sublime”, „extra portem ad divi Martini aedem” néven 

szerepel.915 Korábban a kutatás a Nova Villat és templomát a Castrumtól délre tette, az itt álló 

Szent Márton-templom bizonyítékának tekintette a Széchenyi utca 17. és 23. számú házakból 

előkerült kőfaragványokat (ív-, párkány-, kapuív-, oszloptöredékek). A művészettörténeti 

kutatás azonban ezeket a faragványokat a Szűz Mária-prépostság templomának kapuzata 

maradványainak tartja.916 1963-ban hitelesítő ásatást végeztek a Horvát István és a Széchenyi 

utca kereszteződésénél, a 34. és a 36. számú házaknál. A munkálatok során, nyugat–keleti 

tájolású, koporsós sírok kerültek felszínre, amelyeket a Szent Márton-templomhoz tartozó 

temető részeként azonosítottak.917 Mellékletek hiányában a koruk nem dönthető el. 

Amennyiben középkoriakról van szó, ezek a várostól délre elterülő Ingovány településrészhez 

tartozhattak, templom hiányában kora újkori sírok is lehettek. A Széchenyi úti faragványok 

nem lehetnek bizonyítékok az egyházi épületre és kapujára, ezért a Budai külváros közelében 

fekvő Novaj település nyugati részén állhatott, de ennél pontosabb lokalizálására egyelőre 

nincsen mód.918 

 

 

 

 

 

 
914 1096: „in campo Belegrave secus oratorium S. Martini” – MEZŐ 2003, 270. Györffy György Fehérvártól 

északra, az esztergomi és a győri út közé helyezi a templomot. ÁMF II. 377. Zsoldos Attila is ide lokalizálja, 

mert Gottschalk eljuthatott Fehérvárig és ebben a külvárosban több fontos út húzódott. ZSOLDOS–THOROCZKAY–

KISS 2016, 55. 
915 VELIUS 1762, 187–188; CALLIMACHUS 1600, 307. 
916 MENTÉNYI 2019, 17, 14. lábj. 
917 BÁNKI 1966, 134. 
918 Nova Villa és Novaj elhelyezkedését illetően l. a fentebb írtakat. 
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XI. 2.5. Ingovány 

 

XI. 2.5.1. A világi klérus intézményei 

 

A Szent Kozma és Damján-plébániatemplom 

 

Egy 1537. évi oklevél adatai alapján a Szent Kozma és Damján tiszteletére szentelt 

plébániatemplom az Ingoványban állt.919 Elképzelhető, hogy a Palotai és az Ingoványi kaput 

összekötő út (a mai Palotai út–Széchenyi utca) mentén állt. Siklósi Gyula a Cserepes köz–

Sütő utca találkozásánál feltárt középkori falmaradványokat és a hozzá tartozó temetőt ehhez 

a templomhoz kapcsolta,920  de a templom helyeként számításba jöhet a Széchenyi és a Horvát 

utca kereszteződésében feltárt sírok környéke is.  

 

A Szent Erzsébet-plébániatemplom 

 

A fennmaradt oklevelek (1437, 1439, 1471) a Szent Erzsébet-plébániát és nevét viselő utcát a 

külvárosban, a falakon kívül említik. 1471-ben parochiális egyházként szerepel.921 A Budai 

külvárosba történő lokalizálásán kívül felmerült, hogy az Ingovány városrészben 

helyezkedhetett el az egykori templom. Az előbbi mellett szólhat, hogy a többi külváros 

plébániatemplomát ismerjük, valamint Erzsébet királyné adományozásának köszönhetően 

éledt fel a település, ezért emelhettek az uralkodócsalád egyik szentjének tiszteletére egyházi 

épületet.922  

 

 

 

 

 

 

 
919 1537: „Gallo presbytero plebano Ecclesiae S. Kozmae et Damiani martyrium de Ingvan Albensis.” – KÁROLY 

1898, 655. 
920 SIKLÓSI 2002, 149. 
921 1437: „in suburbio Castri Albensis, in vico Sancte Elisabeth” – DL 106445; 1439: „in suburbio Castri 

Albensis, in vico Sancte Elisabeth”. DL 106457; 1471: „parochia ecclesie B. Elisabeth vidue extra muros 

civitatis Alberegalis” – CSÁNKI 1894–1913, III. 309. 
922 ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 234–235. 
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XI. 3. A város világi épületei 

 

XI. 3.1. Igazgatási épületek 

 

A középkori belvároson belül több, az állam és a város működését biztosító szervnek helyet 

adó épület állhatott a rendelkezésünkre álló források alapján.  

 A városban sókamara működött, melynek lerakata a városházán, esetleg a préposti 

palotában vagy egy kőházban lehetett. A legkorábbi forrás II. András király 1233. évi 

oklevele, amely szerint a tihanyi monostornak szánt sót át kellett adni a szalacsi sókamara 

tisztjeinek Szent István ünnepén, Fehérváron.923  

1234-ben a pannonhalmi apátság jobbágyait engedetlenség miatt egy heti börtönre 

ítélték.924 A fennmaradt forrás alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez esetben 

különálló épületről van-e szó. Előfordulhat, hogy a városháza pincéjében kapott helyet a 

börtön.925  

 A városházáról a legkorábbi említés 1487-ből származik.926 A város fejlettségét tekintve 

a városháza ennél korábban épülhetett, mert több oklevelet a fehérvári bíró és a tanács adatott 

ki.927 A jelenlegi adatok alapján nem lehet meghatározni a helyét, de a középkori piac 

környékén (mai Városháza tér) keresendő. Siklósi Gyula az 1990-es években végzett 

feltárásokat az Oskola utca 4. számú telkén, ahol négyosztatú épületet tárt fel, melynek 

területe 146,3 m2. Az egyik földszinti helyiség nagyméretű terem volt pillérekkel és 

boltozattal ellátva. Az impozáns méretéből következtetve az objektumot városházának tartotta 

a feltáró régész. Az épület helyéből nagy, oszlopok alátámasztott teréből következően 

árucsarnok is lehetett.928  

 

 

 

 

 
923 „Salinarii de Zoloch praedictum numerum zuanorum annuatim in festo sancti regis in Albensi castro, quod 

est in medio Hungariae, remota contradictione, vestro monasterio plenarie soluere teneantur.” – CD III/2. 352. 
924 „in carcere Albensi” – PRT I. 727. 
925 Buda, Szentháromság utca 2–4. számú ingatlanán fekvő városháza pincéjének egy részét a középkorban 

börtönként használták, földszintjén folyhatott az ügyintézés, az emeleti teremben pedig a bírósági tárgyalások és 

a tanácsülések zajlottak. BENDA 2011a, 85. Pozsonyban a városháza pincéjében kapott helyet a börtön. ORTVAY 

2008, 174. 
926 „domus consistorialis civium” – CSÁNKI 1894–1913, III. 309. 
927 1329: DL 40563; 1388: DL 42381; 1471: DL 18022; 1478: DL 18023. 
928 SIKLÓSI 2000, 167. 



141 

 

XI. 3.2. Oktatási intézmények 

 

A 13. századi fejlődésnek köszönhetően a polgárság megerősödött, mely szükségessé tette 

másfajta műveltség elsajátítását, ezáltal pedig a városi iskolák létrejöttét. A fehérvári 

iskolában az írás, olvasás, hittan, ének és a latin nyelv alapjait sajátították el a tanulók. 

Működésére utalhat a fehérváriak külföldi egyetemlátogatása, ugyanis magas szintű 

tanulmányokat alapvető ismeretek megszerzésével lehetett folytatni.929 Fehérvárról 74 

hallgató iratkozott be a bécsi egyetemre 1365–1526 között.930 A káptalani iskolát Szent 

Gellért legendája is említi, amelnyek a vezetője az olvasókanonok volt, sőt két ízben (1216, 

1391) az iskolamestert (scholasticus) is említették.931 Az elemi tanulmányok befejezésével a 

hét szabad művészet (septem artes liberales) tanítása következett az iskolában. Tubero egy 

adatából is a városban működő oktatási intézmény(ek)re következtethetünk.932 1490 körül 

Mátyás király elrendelte a fehérvári tanító fizetésének kiadását.933 A rendelkezésünkre álló 

források alapján nem lehet megállapítani, hogy különálló iskolaépületben folyt-e a tanítás 

vagy valamelyik egyházi intézményben kapott helyet. A könyvgyűjtemények közül egyelőre a 

domonkosokéról maradt fenn egy 1494. évi generalisi rendelkezés.934  

A Budai külvárosban fekvő Szent Miklós-prépostsághoz iskola is tartozott, melynek egyik 

scolasticusa Demetrius de Nathan volt.935  

 

XI. 3.3. Lakóházak936 

 

A polgári ingatlanokhoz elsősorban a lakóházak, a különböző műhelyek és üzlethelyiségek, 

boltok, kalmárüzletek, árusítóbódék, patikák, mészárszékek tartoztak. A rendelkezésünkre 

álló adásvételi szerződések alapján a belváros határán belül lévő, mezőgazdasági művelés 

alatt álló telek, illetőleg földterület nem a polgár személyéhez kötődött, hanem belvárosi 

 
929 Pl.: Debreceni Márkus (1476: Historiam provinciae dominicanae Hungariae IV/ 3/112r.), Székesfehérvári 

Ambrus (1494: Historiam provinciae dominicanae Hungariae IV/10/163r.), Jonas (1494: Historiam provinciae 

dominicanae Hungariae IV/11/112r.). 
930 TÜSKÉS 2008, 12. 
931 BÉKEFI 1910, 232. 
932 1490: „senkit sem öltek meg, kivéve néhány ifjút, akiket a város elfoglalása miatt támadt zavargás csalt ki az 

iskolából” – TUBERO 1994, 152; BÉKEFI 1906, 163. 
933 „Matthie regis mandatum, ut proventus reddantur preceptori Albensi, qui causa studii Italiam petiit” – 

OKLEVÉLTÁR 164.; BÉKEFI 1906, 162. 
934 Historiam provinciae dominicanae Hungariae IV/10/163r. 
935 1504: BÉKEFI 1910, CXVI. okl. 
936 Az utcahálózatnál kerültek felsorolásra azok a lakóházak, melyek tulajdonosának a neve fennmaradt írott 

forrásokból, de pontos lokalizálásuk az adott utcán belül nehézségekbe ütközik.  
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lakóingatlanához tartozott. Az ingatlan-adásvétel, illetőleg -csere alkalmával a belső és a 

külső telkeket összetartozóként kezelték. A Castrum házhelyeinek tulajdonosai 1249 táján 

részesülhettek a környező mezőgazdasági művelésre alkalmas területekből a suburbiumból 

várba történő betelepítésük során, melyeket minden évben újraosztották.937 A külvárosban 

lévő házhelyek nem rendelkeztek külső birtokkal, mert egy 1538. évi dokumentum szerint a 

falakon kívül eső kőház tulajdonjoga két polgár között cserélt gazdát, és a haszonvétel között 

nem soroltak fel szántóföldet.938 

 A 13. század közepe előtti lakóházak fából vagy tapasztott sövényfalból épültek, később 

a sárgásfehér/sárga/fehér színű habarcsba rakott, tört- vagy kváderkőből emelték falaikat.939  

 A budai és a soproni párhuzamok alapján a Zsigmond kori épülettípusok Fehérvár 

esetében is kimutathatók. Ebben az időszakban vált jellemzővé a telkek teljes szélességében 

történő beépítése, továbbá földszinti kapualjjal és boltozatos helyiséggel ellátott emeletes 

lakóházak emelése.940  

 A középkori belvárosban feltárt, középkori lakóházak többsége téglalap alaprajzú, két- 

(Oskola utca 2, 11.) vagy háromosztatú (Kossuth utca 9–11./47. kép, Rózsa utca 4./48. kép) 

volt. Előfordult azonban négy- (Arany János utca 13., Jókai utca 3./49. kép, Oskola utca 10.) 

vagy öthelyiséges (Megyeház utca 17./50. kép) épület is.941 A 13–14. századra datált házak 

alapterülete 52–78 m2, a 14–15. századiaké viszont 119–232 m2 között mozgott. A 

földszintesek többsége pincével is rendelkezett, és a főhomlokzatuk az utcával párhuzamosan 

(Oskola utca 6./51. kép, Megyeház utca 17.) állt.942 A feltárások igazolták, hogy gyakran a 

hátsó faluknál emésztőgödröt alakítottak ki. A házak falvastagsága 70–110 cm között 

mozgott. A helyiségek többsége síkmennyezetes, gerendafödémes, míg a belső és külső falak 

minden bizonnyal vakoltak és meszeltek lehettek. Számos román és gótikus ajtó- és 

ablakkeret töredéke (Arany János utca 13, Jókai utca 1, 5, Kossuth utca 19, Megyeház utca 

17, Táncsics M. utca 4./52. kép) kerültek elő.943  

A Kossuth utca 9–11. számú ingatlanról, egy feltöltési rétegből különböző lovas 

felszerelés és lószerszám került elő. A Gere-féle 3. típusba tartozó szegárkos lópatkó (XXII. 

tábla 1.) szárvégeit derékszögben meghajlították. A párhuzamok alapján a 15. század végére, 

 
937 KOLLÁTH–SKORKA 2019, 29. Például: 1388: KERTÉSZ 2019, 17. sz.; 1416: KERTÉSZ 2018, 28. sz. 
938 KERTÉSZ 2019, 1. sz. 
939 SIKLÓSI 2000, 165. A Szent Anna-kápolna előtt előkerült gödörházról írtakat l. fentebb. 
940 NAGY 1987, 371–372. A példákat ld. alább, az egyes lakóházak ismertetésénél. 
941 LŐVEI 1989, 167; SIKLÓSI 2000, 162–166. 
942 Az Oskola utca 4. számú telken előkerült ház borospincével rendelkezett, melynek lejárata az utcáról nyílt. A 

feltárások során szőlőmagvakat is sikerült megfigyelni. LŐVEI 1990, 77–79. 
943 LŐVEI 1990, 73–74; SIKLÓSI 2000, 164–167. 
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illetve a 16. század elejére keltezhető. A patkó formáját az adott háziállat patanagysága és a 

haditechnikai változások határozták meg.944 A lószerszámhoz különféle csatok (XXII. tábla 

2.) tartoztak. A vaspálcát megfelelő formára meghajlítva a végeket egybekalapálták vagy 

összeforrasztották.945 E lelőhelyről egy széles talpallójú kengyel (XXII. tábla 3.) is származik, 

amelyet puha talpú lábbelikhez használtak. Az eltérő fejű (kúpos; babapiskótafejű; nagy, 

kerek) és hosszúságú szegeket (XXIII. tábla 4.) különböző célokra (ácsolatok, bútorzat, 

koporsó) használták. A szögek készítése a következőképpen történt: a megfelelő vastagságú 

vaspálcákat kellő hosszúságúra darabolták fel, majd az egyik végét hegyesre kalapálták, a 

másikat tömörítették. Végül a félig kész szöget bedugták a szegfejező lyukába, és ott a 

tömörített, félig kész fejet néhány kalapácsütéssel a megfelelő formájúra alakították.  

Jókai utca 1. és 3. számú ház találkozásánál egy szabálytalan téglalap alakú, 15. századra 

keltezett, emeletes ház (kívülről 15,5×6,5, belülről 13,5×5 méter) került elő a kb. 100 cm 

széles, L-alakú kerítésfallal együtt. Ez az alaprajzi forma megőrződött a török kor végéig. Az 

egy méter vastag falait mélyen alapozták (az ásató szerint 4–5 méter) a mocsaras altalaj miatt, 

a bejárata az északi oldalon helyezkedett el. A földszinten két utcára néző és három udvar felé 

néző, befalazott nyílása volt.946  

A Jókai utca 2. és 18. számú ingatlanokon középkori épületek részleteit tárta fel Siklósi 

Gyula. Az előkerült maradványok az alaprajzi sajátosságok meghatározásához nem 

elengedőek. A 16. és a 18. számú házaknál a mai járószinthez képest 80 cm-es mélységben 

törtköves réteg (50 cm vastag utcafeltöltés) húzódott. Az előkerült 80 cm széles falszakaszok 

törtkőből épültek fehér habarccsal.947  

Jókai utca 10. számú házban két középkori épülethez tartozó falszakaszt (100 cm széles) 

tártak fel. Az épület előtt végzett leletmentés során, a járda alatti kevert törmelékrétegből egy 

13. század végére – 14. századra datált aranygyűrű (XXVI. tábla 4.) került elő. A háromszög 

keresztmetszetű karika felső részén két egymással szembenéző, tátott szájú oroszlánfej fogja 

közre a foglalatot, melynek közepén kő lehetett két karommal rögzítve. A gyűrű két külső 

síkján az Angyali Üdvözlet bevésett kezdősora olvasható, két sorba rendezve: „AVE MARIA 

GRATIA PLENA DOMI”. A karika alján, középen átlós kereszt alakú díszítés osztja két 

részre a 23 betűből álló feliratot: AVE MA x RIA GRATIA PLE x NA DOMI.948 Hasonló 

 
944 A könnyűlovas harcmodorral a széles patkók terjedtek el, mert a keskeny darabok a felázott, csúszós talajon 

belesüppedtek a földbe. GERE 2003, 29, 31. 
945 SZABÓ 1954, 34. tábla 9, 10. 
946 SIKLÓSI 2004, 66–67. 
947 SIKLÓSI 2004, 52–53, 68. 
948 Külső átmérő: 24 mm, belső átmérő: 20 mm, súlya: 5,60 gramm. ANTONI 1979, 303. 
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példányok ismeretesek Itáliából, köztük Volterrából, Velencéből, melyek készítési idejét a 

14–15. századra keltezik.949 A fehérvári darab tulajdonosa az anyaga és a felirata alapján a 

társadalom felső rétegéhez tartozott, egyházi és világi személy egyaránt lehetett. I. Károly 

uralkodása idején kerülhetett az országba olasz származású gazdája révén, esetleg 

ajándékként.950  

A Liszt Ferenc utca 1. számú házban egy kelet–nyugati irányú középkori falszakaszt 

figyeltek meg falsarokkal, mely feltehetően lakóházhoz tartozott.951  

Az Oskola utca 2–4. területén zajló leletmentő ásatások során a tömb déli oldalán két, 

párhuzamosan futó falat találtak. Ezek nagy valószínűséggel egy házhoz tartoztak. A 100–105 

cm vastag falakat törtkövekből emelték. A ház belső mérete 5,5 méter. Az innen származó 

kerámialeletek a 15–17. századra keltezhetők.952  

Az Oskola utca 10. számú ingatlanon egy középkori épületrész maradványa és az északi 

részén egy középkori ház részletei kerültek elő. Az utóbbi négy helyiségből állt (24×8 m, 

falak vastagsága 80–100 cm). Az emeleten egy konyha volt szabadon álló kéménnyel. 953 

Az Oskola utca 11. számú ingatlanon egy 15. századi, kéthelyiséges épület részletei 

voltak. A falkutatás során az Ady utcai homlokzatán egy gótikus ablakot találtak.954 

A Régi Megyeháza (Megyeház utca 17.) eredetileg középkori ház volt, melyet 1730 körül 

építettek át barokk stílusban. Kutatása során számos faragott, középkori tagozatot tártak fel, 

melynek alapján sikerült a 15. századi, gazdagon profilált sarokerkélyt helyreállítani. (XXX. 

tábla 7.) A négy, gazdag profilú konzolon pálcatagos keretezésű, háromszögű oromzattal zárt, 

egyenes záródású ablakok találhatók. A középső két konzolt kőpillér tartja, közükben és két 

oldalukon kis kőkeretes négyzetablakok.955 A területről származik egy lovagalakos kályha 

műhelyéből származó, griff alakos csempe zöld mázas töredéke került elő, mely a formai 

jegyei alapján a budai anyag 1. típusába tartozik (XXI. tábla 1..956 A területen levélcsokrot 

mintázó oromcsempe több változatát találták meg (XXI. tábla 8–11.). A párhuzamok alapján a 

 
949 A volterrai példány szintén aranyból készült háromszög keresztmetszetű karikával, a foglalatot szintén 

oroszlánfejek biztosítják. Külső oldalán az alábbi felirattal: AVE MARIA GRATIA PLENA DOMIN. DALTON 

1912, 104, 688. További hasonló példányok: DALTON 1912, 104, 689. sz; 165, 1027, 1028. sz; 257, 1820. sz; 

http://www.fabiandemontjoye.com/bagues-anciennes/renaissance-et-moyen-age/2164-bague-medievale-or-

grenat-siecle-ave-maria (utolsó letöltés: 2018. április 8.) 
950 ANTONI 1976, 303. 
951 LŐVEI 1990, 80. 
952 SIKLÓSI 2004, 69; SZIKM 90.1825–1948; 91.2711–2740. 
953 SOMKÚTI 1989, 192–199; LŐVEI 1990, 73–81. 
954 SIKLÓSI 2004, 72–73. 
955 KOMJÁTHYNÉ 1989, 172–184. 
956 HOLL 1958, 252–254. 

http://www.fabiandemontjoye.com/bagues-anciennes/renaissance-et-moyen-age/2164-bague-medievale-or-grenat-siecle-ave-maria
http://www.fabiandemontjoye.com/bagues-anciennes/renaissance-et-moyen-age/2164-bague-medievale-or-grenat-siecle-ave-maria
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15. század második felére, 16. század első negyedére keltezhetők.957 A mindennapi élet 

egyszerű kellékei voltak a kések. A 3. számú kutatóárok -120–140 cm-ről fa nyélborítású 

példány (XXII. tábla 21.) származik, mely az ozorai párhuzamok alapján a 15. század második 

felére datálható. A borítást négy hengeres rézszegeccsel rögzítették a vaslemezhez. A pengéje 

hiányzik, de ezekre jellemző a pengehát ferde levágása a hegy felé. A Gere-féle 3. típusú 

késeken mesterjegyek nem fordulnak elő, ezért helyi készítésű darab is lehet.958  

A mai püspöki székesegyházon belül folytatott feltárás során, az itt álló középkori 

templom szentélyétől északkeletre egy késő középkori, gerendaszerkezetű ház leégett 

maradványait sikerült megfigyelni.959 A falalapozásokhoz árkot ástak, és abban kövekre 

fektetett gerendát tettek. Ebbe a gerendába csapolták a függőlegesen álló további gerendákat. 

A gerendaváz közeit agyagba rakott kővel töltötték ki. A ház padlója döngölt agyag volt. 

Legalább két járószintet sikerült megfigyelni, melyekből késő középkori kerámialeletek 

(sárga/vörös színű; sárga/zöld ólommázzal bevont; bordázott oldalfalú; kihajló, legömbölyített 

peremű) kerültek elő. 

 

XI. 3.4. Kézművesekhez kapcsolódó épületek és régészeti leletek 

 

Az írott forrásokban szereplő műhelyek és üzletek mellett a város területéről származó, iparos 

tevékenységhez kapcsolódó leleteket tárgyalom a Castrumtól kezdve a külterületek felé 

haladva. 

1406-ban Vince Tamás a Német utcában működő hentesüzletét királyi engedéllyel 

áthelyezte a piacra.960 A Vicus Teutonicalis területén egy 1407. évi adat szerint mészárszékek 

működtek, melyet a mai Kossuth utcával azonosít a kutatás.961 1416-ban egy bírói vizsgálat 

során megemlítik Simon hentest és üzletét Ingovány kanonoki negyedében.962 

A bel- és a külvárosokban végzett kutatások során edényégető kemence nyomaira nem 

bukkantak, azonban ennek ellenére biztosan több fazekas tevékenykedett a településen. A 

munkálataikhoz nagymennyiségű vízre volt szükség az agyag előkészítéséhez, valamint fára a 

kemence felfűtéséhez. A város vízellátását a Gaja-patak biztosította és a környék bővelkedett 

 
957 BOLDIZSÁR 1992, 91. 
958 GERE 2003, 77, 47. tábla 7, 8.  
959 Hasonló házak kerültek elő Pápa Fő teréről. MORDOVIN 2014, 249. 
960 DRASKÓCZY 1987, 318. 
961 „maccellorum seu sedium maccellinarum de vico Teutunicali civitatis nostre Albensis” – ZsO II. 5310. 
962 DL 106289. 
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erdőségekben. A keleti területeken lévő agyagnyerőhelyek megfelelő alapanyagot 

biztosítottak már a középkorban is.963  

 A Kossuth utca 9–11., 14., Megyeház utca 17. számú ingatlanoknál folytatott kutatások 

során egy-egy félkész kerámiatöredék került elő, s ezek alapján Siklósi Gyula úgy vélte, hogy 

e részeken működhetett kerámiaműves a 15–17. században.964 A két utca a város legkorábbi 

települési egységéhez tartozott, a középkori piac közelében.  

A különböző mesterségek műveléséhez szükséges szerszámok (véső – XXII. tábla 13., 

kalapács – XXII. tábla 14., reszelő – XXII. tábla 15., csáklya – XXII. tábla 16.) többsége a 

Jókai utca 18. számú ingatlanon (Castrum) működő kovácsműhelyből ismert. A fa- vagy 

csontmegmunkáló eszközök közé tartozó vésőt (XXII. tábla 17.) szintén itt állíthatták elő.965 

Az itt előkerült lakatpántot a végén lévő lyukon keresztül erősítették (XXII. tábla 30.) az 

ajtószárnyra. A pánt másik végén lévő nagyobb nyíláson bújtatták át az ajtófélfába vert 

karikás szeg karikáját, amit ezután lakattal zártak le. 966 A lyukas ajtópántok vagy ládapántok 

mellett számos vasalat (XXIII. tábla 1–3.) fordul elő a Jókai utcai kovácsműhelyből.967A 

feltárás során középkori ház részleteit tárták fel, melyet a városfal mellé építettek. Az innen 

származó kevert kerámiaanyag alapján az objektumot késő középkortól használhatták.968  

 A belvárosban több területről került elő öntőtégely és öntőforma, ami több színesfém 

feldolgozással, ötvösmunkákkal foglalkozó műhely meglétére enged következni, azonban 

egyik lelőhelyen sem találtak olvasztókemencét. Az edények többsége szürke színű, grafitos 

anyagú, háromszög szájú és kör alakú fenékkel rendelkezik. A mesterjegy az aljukon 

figyelhető meg.969 Döntően kevert rétegből származnak ezek a darabok, ezért a párhuzamok 

alapján a 14–16. század közé datálhatók (XXIII. tábla 13–21.). 

 
963 A város keleti szélében található az Agyag utca és egy téglagyár is működik ezen a területen. 
964 SIKLÓSI 2010, 21–22. 
965 GERE 2003, 34. tábla 2–6. 
966 GERE 2003, 84. tábla 4. 
967 Hasonló darabok ismeretesek Kőszegről. HOLL 1992, 60. 
968 SZIKM Adattár 3614/86. Az épületen belül a városfal részlete mellett középkori utca maradványaira is 

bukkantak. 
969 „Végy cserepeket olyan régi edényekből, amelyekben korábban vörös- vagy sárgarezet olvasztottak és kövön 

törd azokat egészen apróra. Ezután végy földet, amiből a fazekakat kétszítik.... Amikor már egészen finomra 

megőrölted, keverd ezt a nyers földet meghatározott arányban a már kiégetett és megőrölt cseréphez a következő 

módon: végy valamiféle edényt és töltsd meg kétszer nyers- és háromszor kiégetett agyaggal, hogy ilymódon két 

rész nyers és három rész kiégetett agyagod legyen. Az egészet rakd be együtt egy nagy edénybe és öntsd fel 

langyos vízzel, gyúrd át alaposan kalapácsokkal és kézzel, míg egészen sűrűn folyóvá válik. Ezután végy egy 

kerek fát, olyan nagyot, amekkora edényt kívánsz csinálni, ill. a kemence méretének megfelelőt és formázz rajta 

tégelyt, a megformázás után kend be száraz hamuval és tedd kemencébe, amíg megszárad. Ily módon formázz 

annyi edényt, amennyit akarsz. Amikor alaposan kiszáradtak, tégy hármat - négyet vagy ötöt a kemencébe, 

amennyi belefér és rakd körül szénnel.” – THEOPHILUS 1986, 116–117; HOLL 1963, 348, 75. kép 10. 
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 A Palotai kapu közelében ötvösműhely működött az innen származó kisebb öntőtégelyek 

alapján. A Hiemer-ház területén három öntőtégelyt találtak, köztük az egyikben arany-, a 

másikban réznyomokkal, valamint egy öntőformát kettőskereszt bélyeggel és 

monogrammal.970 További öntőtégely ismeretes az Országzászló térről, Jókai utca 2. számú 

ingatlanról, Táncsics utca 2. számú házból. Az északnyugati rondella és a négyszögletes 

bástya területéről egy negatív préselő minta – verőtő – került a felszínre (XXIII. tábla 22.), 

melyet a párhuzamok alapján az aranyművesek használtak díszítőlemezek gyártásához. A 

budai vár kútleletei között hasonló darab található, melyet a 14. századra keltez a kutatás. A 

bronzból készült formán az Anjou-liliom látható poncolt kereteléssel.971 

 Marosi Arnold a városházi ásatása során hat darab öntőtégelyt talált.972 A grafitos 

edények közül az egyiken alakú bélyeg figyelhető meg. A többi négy felületén salakos 

bevonat van. Egy teljesen ép példányt vöröses homokkőből formálták meg, grafittal fedve. 

Finomabb fémmegmunkáláshoz használt eszközök kerültek elő a középkori belvároson kívül 

fekvő Sziget utcában és a Piac téren folytatott feltárás során. A kisebb fejű kalapácsok (XXIV. 

tábla 1.) mellett fúró (XXIV. tábla 2.) is előfordul. 

Az Arany János utca 3. számú ház (Castrum) délkeleti helyiségében fekvő veremben egy 

szürke olvasztótégely alja (XXVI. tábla 8.) feküdt, de olvadéknyom nem volt benne, amely 

utalna a használatára.  

Írott források hiányában a városi üvegművesség meglétére kizárólag a régészeti leletek 

adhatnak tanúbizonyságot. Mindenesetre számolni kell üvegműhelyek meglétével a 

belvárosban és a külvárosokban, mert az itt álló egyházi, világi épületek ablakait és 

berendezési tárgyait biztosítani kellett. Az üvegművességhez szükséges vízmennyiséget a 

Gaja-patak és mellékágai adták, melyek a Budai külvárosban és a Szigeten folytak. 

Műhelyre utaló kemence egyelőre nem került elő Fehérvár területéről, de nagyobb 

mennyiségben találtak üvegfeldolgozáshoz kapcsolható salakot (XXVI. tábla 7.) a püspöki 

palotakertben (Castrum).973 A maradványok feltöltési rétegből származnak, ezért eredeti 

helyük és keletkezési idejük nem ismert.  

 A Malom utca 27. számú ingatlanról félkész, késő középkori kerámiatöredékek kerültek 

elő, amelyek felvetik fazekasműhely meglétét.974 A lelőhely az egykori Budai külváros 

 
970 Az utóbbin látható pecsétjegy ismeretlen műhelyé, hasonló látható: HAUPOLTER 1905, 325. 
971 HOLL 1966, 44. 
972 MAROSI 1938, 42. 
973 Türk Attila ásatása, SZIKM Adattár 8861/2016. 
974 SIKLÓSI 2010, 21–22. 
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területén helyezkedik el, amelyen keresztül jelentős volt az átmenő forgalom. Kezdetben a 

polgárság (vallon), majd később több szerzetesrend telepedett le a területén. A következő két 

utca a város legkorábbi települési egységéhez tartozott, a középkori piac közelében.  

A Sziget külvárosban húzódott a Zsemlyesütő utca. A sütők nagyméretű, több kamrával 

rendelkező házakban működtek.975 Középkori eredetre vallanak a városrész többi 

mesterségnevet viselő utcanevei is, mert valamennyi az újkor előtt már virágzó kisipart jelöl.  

A török hódoltság megszűnését követően jelenik meg a forrásokban a Tobak utca a 

nyersbőrfeldolgozó tobakoknak, tímároknak volt a lakóhelye, akik a mesterségükkel járó 

kellemetlen szag miatt kénytelenek voltak még a külvárosnak is ebbe a félreeső utcájába 

települni. Erre késztette őket a mesterségük űzéséhez szükséges nagy mennyiségű víz is, ami 

a Gaja-patak egyik csatornázott ága révén itt adott volt. A Tobak utcára merőleges Szömörce 

utca a 19. század végéig a legfontosabb növényi eredetű cserző- és festőanyagnak számító 

cserszömörcéről kapta nevét. A Vargacsatorna-part a városrész egykori cserzővargáinak, a 

Csapó utca pedig a csapóknak az emlékét őrzi.976 (53. kép) 

A kolostori műhelyek alapjait a szerzetesi szabályzatokban előforduló előírások 

jelentették. Már Szent Ferenc első regulái között szerepel, hogy azok a testvérek, akik értenek 

valamely mesterséghez, gyakorolják azt lelkük üdvére, és munkájukért pénzen kívül bármi 

szükségeset elfogadhatnak.977 A kétkezi munka az alamizsna mellett fontos megélhetést 

biztosított a kolduló- és a monasztikus rendek számára a középkor végéig.978 A műhelyekre 

vonatkozó írott források eléggé szűkszavúak és a feltárások során is viszonylag kis számban 

kerültek elő.979 A kézművesmesterséget űző szerzetesek egy részének (például ötvös, 

sarukészítő, szabó, varga) nem volt szüksége speciálisan kialakított munkahelyre. A kolduló 

rendek felfogását, rugalmasságát és mobilitását szem előtt tartva kivételesnek tekinthető, ha a 

kolostorhoz közvetlenül kapcsolódott műhelyépület. Előfordult azonban, hogy külső 

személlyel végeztették el a munkát a szerzetesek fizetségért.980 Fehérváron több szerzetesrend 

 
975 CSÁNKI 1894–1913, III. 301. 
976 LUKÁCS 1995, 137. 
977 Regula primitiva Sancti Francisci c. 4 (1210) 
978 A szerzetesek által fizetségért végzett munka a környező társadalom számára ismert és kedvező volt, ezt II. 

Lajos 1522. évi rendelkezése is alátámasztja. A kolduló rendiek és a pálosok az alamizsnaként vagy fizetségként 

kapott javaik után mentesültek a hadiadó fizetése alól. A kétkezi munka jelentőségét jelzi, hogy Gyöngyösi 

Gergely Directoriumában külön fejezetet szentel a szabóknak, a vargáknak és a kovácsoknak. F. ROMHÁNYI 

2017, 441. 
979 Az okleveles adatokra l. F. ROMHÁNYI 2017, 5, 6, 7. jz. Régészeti feltárások során előkerült 

műhelyek/mesterségek: Pásztó: üveg-, kovácsműhely (VALTER 2015, 195–227.), Pilis: asztalos, ács, szabó, 

kőfaragó, ötvös (HOLL 2000, 39–46.), Pomáz: üveggyártó műhely (LASZLOVSZKY 2012, 1–4.). 
980 F. ROMHÁNYI 2017, 445. 
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működött, de nem került feltárásra egyetlen kolostor sem – a johannita konventnek is csak kis 

részletét tárhatta fel Siklósi Gyula –, ezért nem rendelkezünk információval a műhelyeikről. 

A johannita kolostor területén talált fúvókacsövek (XXI. tábla 19, 20.) és vassalakdarabok 

(XXI. tábla 21.) alapján műhely meglétére lehet következtetni.981 Az innen származó 

szerszámok (fúró – XXII. tábla 18., lyukasztó – XXII. tábla 19., amorf alakú mesterjeggyel 

ellátott véső – XXII. tábla 20.) is ezt támasztják alá. A famegmunkálásnál használták a fúrót. 

A lyukasztó a kovácsok alapvető eszköze közé tartozott, melyet nyél nélkül, fogóval 

használtak. A kalapács a kovácsok és az asztalosok mellett a fémművesek eszköze volt.982 

 

XI. 3.5. Kereskedelemhez kapcsolódó épületek és színterek 

 

A középkori városokon belül, így Székesfehérváron is több teret lehetett elkülöníteni, melyek 

körül különböző, az adott hely igényeit kielégítő termékeket árusítottak. 

Az egyházi tér a plébániákat és a kolostorok templomait, valamint az ezek előtt és a 

körülöttük lévő területeket foglalta magába, ahol a polgárok az egyházi élet különböző 

jelentősebb eseményei (vasárnapi misehallgatás, körmeneteken való részvétel, céhek ünnepei) 

során megfordultak. A plébániatemplomot körülvevő középkori temető környezetében 

helyezkedtek el a párhuzamok (Buda) alapján a test és a lélek ápolására szolgáló boltok: 

patikák és könyvesboltok.983 Az egyházi épületek közelében működhettek az ötvösműhelyek, 

ahol egyházi használatra, illetve kegyes adományként adható ötvöstárgyak készültek a 

megrendelők igényei szerint.984  

A hivatalos vagy hivatali tereket elsősorban a városi magisztrátus házának helyiségei 

jelentették, ahol a kereskedők intézhették az áruhiteleiket, az üzleten szerzett nyereség 

ingatlanba fektetését és pénzügyi tranzakciók kapcsán felmerülő peres ügyeiket. A gazdasági 

ügyleteket külön könyvben (városi vásárlásokat, építkezéseket, fontosabb kiadásokat és 

bevételeket iktatták) vezették, de ezek a számadáskönyvek Fehérváron mind elpusztultak. 

Ebbe a csoportba tartoznak a vámszedő, révfizető helyek és az árulerakás helyszínei is. 

A gazdasági tér a kereskedők munkahelyét, munkálkodásuk helyszíneit jelentette, mely 

lehetett külső és belső tér (bolthelyiség, csarnoképület) egyaránt. A legalapvetőbb 

kereskedelmi helyszín a piactér volt, ahol a módosabb polgárok igyekeztek háztulajdonhoz 

 
981 Siklósi Gyula ásatása, 1980, 46. szelvény, -120–160 cm. 
982 MÉSZÁROS 2016, 131. 
983 BENDA 2011b, 83–84. 
984 Budán a Szent Miklós-kolostor előtt húzódó és a régi pénzverőházig (Kammerhof) tartó utcában 

ötvösműhelyek működtek. VÉGH 2006, 82. 
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jutni. Fehérvár esetében nem maradt fenn forrás arról, mely termékeket árusították itt, ezért a 

Budai Jogkönyv segít ennek rekonstruálásában. 

A kiskereskedelemnek helyszínt a kalmárboltok biztosítottak. (54. kép) Jelenleg egyetlen 

adattal (1511) rendelkezünk, miszerint Kalmár Dénes háza a Belvárosban volt a Szent Péter-

plébánia mellett, ahol a domonkosoknak is volt egy házuk.985 A kalmárok értékesítették a 

távolsági kereskedelemből származó árukat a lakosság körében.986  

Az árusítóhelyek/üzletek azonosításában az épületek alaprajzi sajátosságai és elemei 

nyújthatnak segítséget. A borkimérésre és egyéb árusító tevékenységre alkalmas kőépület 

általában oromfalas, emeletes volt, elöl utcai bejáratos présházzal és pincével. Az emeleten 

kapott helyett a díszesebb kivitelű lakórész. A következő építési periódusban L-alakú beépítés 

vált jellemzővé fedett, széles kocsibehajtós kapualjjal és az egyik oldalon további 

helyiségekkel. A kibővített utcai traktust műhelyként vagy boltként használták. Erre utal a 

földszinti helyiség kiképzése: a ház többi részétől viszonylag elkülönül, ajtaja nyílik az utcára 

és a kapualjba egyaránt, ablakai kicsinyek, félkör- vagy szegmentívesek.987  

A középkori belvárosban feltárt, középkori lakóházak egy része többosztatú, emeletes és 

alápincézett (Arany János utca 13., Jókai utca 2., 3., Kossuth utca 9., Oskola utca 2., 6., Rózsa 

utca 4.) volt, melyekben az alaprajzi sajátosságuk alapján boltok is működhettek.988  

A Jókai utca 2. számú ingatlanon fekvő városfalhoz támasztva egy L-alaprajzú középkori 

ház falmaradványaira bukkantak. (55. kép) Az északi falon három, a keleti oldalon egy ablak 

részleteit figyelték meg. A pince járószintje -170 cm-en helyezkedett el 135 cm széles 

lejáróval.989 

A Jókai utca 3. számú ingatlanon fekvő középkori ház (49. kép) déli oldalán kialakított 

loggiára lépcső vezetett fel az udvarról. Az emeleten három helyiséget alakítottak ki. 

Épségben megmaradt a hosszanti terű pincéje, melynek dongaboltozatát keskeny, középkori 

téglákból (méretük 26,5×12,5×4,5 cm) készítették. Felmenő falai nagy terméskövekből álltak, 

melyeket szürkés, csekély mértékben meszes, kovakővel kevert habarcsba raktak. Az utcai 

bütüfalon egy befalazott, az udvarin pedig egy kőkeretes pincelejárati ajtót találtak, így a 

 
985 MHJ IX. 67–69. 
986 Itt szerezték be a fűszereket (borsot, gyömbért, szegfűszeget, sáfrányt, szerecsendiót, fahéjat, mustármagot); a 

különféle vegyi anyagokat (ként, salétromot, szappant vagy a textilfestő növényeket); a Magyar Királyság 

területén nem termő növényeket és a belőlük készült termékeket (például fügét, rizst, mazsolát, olíva olajat); a 

nem méretre varrt ruhadarabokat (esővédő csuklyát, kalapot, főkötőt, cipőt, kesztyűt, övet) és más, külföldön 

készített kézműves termékeket (könyvet, fésűt, ötvös termékeket, üvegárukat, díszkerámiákat). BENDA 2010, 94. 
987 HOLL 1989a, 57. 
988 A lakóházak részletes ismertetése fentebb olvasható. 
989 SIKLÓSI 2004, 67–68. 
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helyiséget csak kívülről lehetett megközelíteni. Az utcára néző nyugati falban található nyílás 

egy 240 cm magas és 160 cm széles befalazott ajtó, amelynek eltávolított küszöbe egykor a 

mai pince padlószintjével azonos szintben fekhetett. A Jókai utcai homlokzaton egy középkori 

pinceablak került elő a falkutatás során. A földszinten, a mai padlószint fölött 2 méterrel, két 

félköríves záródású, rézsűs ablak, és a közöttük többszörösen átalakított, a középkorban 

ajtóként funkcionáló nyílás rézsűjének igen csekély maradványa vált ismertté. Az épület 

hossztengelye az utcával párhuzamos volt.990 A pincelejáratok alapján borkimérés folyhatott a 

házban.  

Az Oskola utca 4. számú telken előkerült épület (56. kép) borospincével rendelkezett, 

melynek lejárata az utcáról nyílt. Itt egy szőlőprést, valamint szőlőmagvakat találtak.991 A 

fentebbi ismertetésem alapján borkereskedelemmel foglalkozhatott a tulajdonosa. A 13–14. 

század fordulóján épült házat a 15. században kibővítették északi irányba, a mellékutcával 

párhuzamosan, ennek során a nyugati homlokzat egy részét feltehetően változatlanul hagyták. 

Az épületen (22×8,2 m) belül négy, belső pilléreken nyugvó boltív négy részre osztotta a 

teret. Az északnyugati sarkán egy falazott, négyzetes alaprajzzal (1,5×1,5 m) rendelkező 

gödröt alakítottak ki, amelynek a falai 70 cm szélesek voltak.992 A legrangosabb háztartások 

jellemzője a bronz gyertyatartó, ami nyugat-európai divatként kereskedelmi úton terjedt. 

Jellegzetes darabjai elsősorban várakból, kolostorokból és királyi palotákból ismeretesek.993 

Az ingatlanon fekvő emésztőgödörből egy teljesen ép darab (XXV. tábla 13.) került elő. A 

talpa egyszerű kiképzésű, hengeres, felfelé elvékonyodó nyelét egy nódus taglalja, valamint 

alatta kettő, felette egy vésett vonal látható. Három ágban végződik, a hengeres 

gyertyafoglalatok átmérője többször váltakozik. A felső végén a köpűrész átellenes oldalain 

egy-egy álló téglalap alakú és egy-egy kerek áttörés figyelhető meg. További gyertyatartó 

töredéke is megmaradt, köztük egy gyertyatartónyél kettős kónikus formában. A foglalata 

kissé kihajló, tagolatlan (XXV. tábla 14.). A másik töredék csak egy foglalat téglalap alakú 

áttöréssel (XXV. tábla 15.). A stílusjegyeik és az analógiák alapján a 15. századra 

keltezhetők.994 Hasonló kidolgozás jellemzi a felsorolt darabokat, ezért ugyanazon műhelyben 

készülhettek. 

 
990 SIKLÓSI 2000, 162. 
991 LŐVEI 1990, 77–79; SIKLÓSI 2010, 17. 
992 CSERVENKA 2005, MENTÉNYI 2004, 108.  
993 HOLL 1992, 61. 
994 LOVAG 1999, 176. Abb.; GERE 2003, 42. tábla 1–4; Veszprém megye 2009, 77. 
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Az Oskola utca 6. számú telken feltárt kőház (51. kép) 1300 körül épülhetett. Az 

egyemeletes, téglalap alaprajzú épület oromfalával nézett az utcára.995 A boltíves kapualjának 

jobb oldalán egyszerű, háromrészes, 15. századi ülőfülkék helyezkedtek el,996 melyek 

árupadok/pultok szerepét is betölthették, mert alkalmasak voltak kirakodási célokra. A budai 

párhuzamok alapján elsősorban posztóvégek lerakására használhatták, ha a textilanyagot a 

kocsiról a raktárba szállítás vagy az utcai sátrakban történő árusítás előtt válogatni kellett. 

Borkimérés is folyhatott az ülőfülkékkel ellátott kapualjakban. A poharazásra betérő 

vendégek számára biztosított üldögélés mellett reprezentációs funkciót is betöltöttek ezen 

építészeti elemek.997 A helyreállítási munkálatok során egy kőkeretes, gótikus ajtó is 

előkerült. A Goldziher Ignác utcai homlokzaton két, 15. századi, keresztosztású, gótikus, 

kőkeretes ablak között román kori ablak maradványát lehetett megfigyelni.998  

 A Rózsa utca 4. számú középkori ház (48. kép) két, majd a későbbi átalakítások nyomán 

háromhelyiséges volt. Pincelejárata, mely félköríves záródású és élszedett, öt kőből 

összeillesztett, a ház északi falának északkeleti részén nyílt. Küszöbkövét a mai udvarszint 

alatt 150 cm mélységben találták meg (108,88 mBf). A lépcsőlejárót egy 70 cm falszélességű, 

törtkövekből fehér habarcsba rakott U-alakú fallal alakították ki, melynek szárai merőlegesek 

voltak a házfalra, annak falához épültek, tehát későbbi eredetűek. A ház északi falában a 15. 

századi pinceajtó mellett egy élszedett, talán a 14. századra keltezhető ablakocska, vasrácsok 

helyével fennmaradt keretkövét és a középkori pinceablak könyöklőjét tárták fel.999 A telken 

folytatott feltárás során fiókáit etető pelikánt ábrázoló, lovagalakos kályha műhelyének 18. 

típusú csempéje jött elő (XXI. tábla 4.).1000 

 Székesfehérvárról legalább három piac (belváros, Civitas Exterior, Sziget) meglétéről 

rendelkezünk okleveles adattal, de árusítóhely lehetett a johannita kolostor környékén is az 

átutazó forgalom következtében.1001 A legnagyobb vásártér a belvárosban (Theatrum 

 
995 BUZÁS 2004, 22. 
996 Az ülőfülke ülőlapja a felső terrazzo járószintje felett 70 cm-re helyezkedett el. CSUKÁS 1975, 369. 
997 CZAGÁNY 1963, 85; BORSOS 1976, 71. 
998 DOBROVITS–ERDEI 1984, 129–162. 
999 Siklósi Gyula ásatása, 1991. SZIKM Adattár 7314/2003. 
1000 HOLL 1971, 177; BOLDIZSÁR 1992, 89. 
1001 Amennyiben egy település legalább két hetivásárral rendelkezett, a kettőt más-más napon ugyanazon a 

piactéren tarthatták, de kialakíthattak két különböző piacteret is. Például Egerben a keddi vásár a Piac utcában, 

míg a pénteki az Almagyari utcában zajlott le. Pécsett a Szent Bertalan-templom előtti téren, valamint a 

Malomszeg vicusnál bonyolították le a hetivásárokat. KOSZTA 2015, 79. A vásártér előfordulásai forrásokban: a 

belvárosira l. 159. jz.; Budai külváros: 1517: „Barch pusztán megtámadták és … Székesfehérvár külvárosi 

piacáig üldözték” – ÉRSZEGI 1971, 314. sz. Barc a Győrből Fehérvárra vezető út mellett feküdt, ezért a Budai 

értendő a forrásban szereplő külváros alatt. ZSOLDOS–THOROCZKAY–KISS 2016, 225; 1494: „Bona capituli 

Albensis intra et extra muros Ingwan cum magno domo in teatro.” – CSÁNKI 1894–1913, III. 309. Itt a piacteret 

a prépostság ott álló nagy házával együtt említik. 
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Civitatis, ma Városháztér) volt, melyet a 20. század első feléig használtak és a mai napig őrzi 

a tér az egykori funkcióját.1002 (22. kép) A Budai külvárosban vagy a mai Piactéren kapott 

helyett a „Búzapiac”, melynek helye közelebbről nem ismert.1003 (57. kép) A finomabb 

portékákat a belvároson belül, míg a több szennyezéssel járó termékeket, továbbá az 

állatvásárokat minden bizonnyal a külvárosban árusították.1004  

 Az árulerakaton történt a távolsági kereskedelemmel érkező szállítmányok áruba 

bocsátása a helyi nagykereskedők számára. A lerakatjog gyakorlásával szükségszerűvé vált 

egy nagyméretű épület (csarnok), ahol rossz időjárás ellenére ki lehetett csomagolni a bálákat 

károsodás nélkül, valamint a megszemlélés után a kívánt mennyiséget meg lehetett 

vásárolni.1005 A legkorábbi lerakatok egyszerű, nagyterű, fa- vagy kőszerkezetes, lábakon álló 

építmények voltak, tetőzetét két-három belső pillérsor tartotta. 15. századtól egyes 

árucikkekre specializálódott, nagyterű árucsarnokok épültek.1006 Az Oskola utca 4. számú 

ingatlan északkeleti sarkán (Oskola utca – Goldziher utca) két, szomszédos helyiség 

válaszfalában (az északi irányba kibővített ház) egykor szabadon álló, nyolcszögű, gótikus 

oszlopfővel rendelkező pillér (155 cm magas, 52 cm széles) került elő. (56. kép) A 

hozzátartozó járószint a jelenleginél 20–25 cm-rel lejjebb volt. A pillére támaszkodik észak–

déli irányban egy boltív (63 cm széles), amely félkör alakú nyílást képez. A helyiség déli 

falánál Siklósi Gyula megtalálta a második pillér alapját és az előzőkkel szemben egy sorban 

a harmadik (87 cm hosszú, 25 cm vastag) is előkerült.1007 A fennmaradt építészeti elemek 

alapján egy nagyméretű, szabadon álló oszlopokkal tagolt, csarnokszerű, síkfödémmel fedett 

helyiségről (146,3 m2) beszélhetünk. A bejárata (boltvállmagassága 189 cm) a déli oldal keleti 

harmadában volt. Az épületet az építészeti részletek alapján a 15. század második felében 

 
1002 A vásár a település központi helyén volt, erre utal a vásártérrel kapcsolatban említett két templom (Szent 

Péter, Szent Imre), ezért a kutatás a helyét mai Városház térrel azonosítja. Kifejtését l. fentebb. Göttingenben a 

piactér a városháza előtt kapott helyett, melytől északra halféléket, tejtermékeket, délre mandulát, fügét és 

mazsolát árusítottak. GÖTTINGEN I. 318. 
1003 Defterek II. 53; SIKLÓSI 2013, 45. A 20. században a mai Piactéren működött a Búza piac. 
1004 Zsoldos Attila szerint 1018-ig a vásár a belvárosban működhetett, majd ezt követően a külvárosba 

helyezhették el a prépostság templomának felépülését követően, mert a piac tömeggel, zajjal és kosszal járt. 

Továbbá a külvárosban telepedtek le először a kereskedelemmel foglalkozó latinok is. ZSOLDOS–THOROCZKAY–

KISS 2016, 176.  
1005 BVJ II. 362–365, 525–542; Ofner Stadtrecht 1959, 96–98, 190–202. A városban folyó posztókereskedelemre 

vonatkozó adatokat l. a Gazdaság című fejezeteknél. 
1006 BENDA 2016, 24. 
1007 MENTÉNYI 2004, 96–100. 
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vagy a 16. század elején emelhették.1008 Valószínűleg árucsarnok volt a vásártér közelségét 

tekintve, pusztulásának oka egy barokk ház építése volt.1009  

 

XI. 3.6. Malmok 

 

A város legjelentősebb vízfolyása a Gaja-patak, mely több vízimalom működését tette 

lehetővé Bél Mátyás 18. századi leírása szerint.1010 Egy malom átlagosan 250 fő, vagyis 30–

40 család ellátását tudta biztosítani.1011 A Szűz Mária-prépostság rendelkezett malommal a 

IV. Béla által kiadatott, 1249. évi oklevele alapján, de elhelyezkedésére vonatkozóan nem 

rendelkezünk információval.1012 A rendelkezésünkre álló források alapján Ingovány 

közelében (1372. évi határjárás), a keresztes konvent majorján (1542) és a Sziget külvárosban 

(1547) állt egy-egy malom, de pontos lelőhelyük ismeretlen.1013 Egy 1371. évi oklevél szerint 

a várostól északra elterülő völgyben két kis patak malmokat hajtott.1014 1416-ban Fekete 

György molnárt említik egy vizsgálat kapcsán, akit meg is bilincseltek, de a malmának helyét 

közelebbről nem említik.1015 Egy 1538. évi adat szerint a domonkosok is rendelkeztek 

malommal.1016  

 

 

 
1008 CSERVENKA 2005. 
1009 A tömb délnyugati sarkában a Hiemer ház (Jókai utca 1.), délkeleten a Font ház található (Oskola utca 2.), 

északkeleti részét a Caraffa ház (Oskola utca 4.), az északnyugatit pedig a volt Zeneiskola foglalja el (Jókai utca 

3.). CSERVENKA 2005, MENTÉNYI 2004, 108. A külföldi analógiák közül kiemelendő a 14. századi mainzi 

Kaufhaus, mely 41×27,8 méter nagyságú épület volt két nagyobb és két kisebb kapuval. Földszinti és emeleti 

termének boltozatát két-két pillérsor tartotta. A mérleget is itt őrizték. A konstanzi Kaufhaus hasonló felépítéssel 

(53×23,5 méter, emeletet tartó két pillérsor, három kapu) rendelkezett. NAGEL 1971, 85–90; 227–246. kép; 135–

140; 275–297. kép. Az épület funkciója kapcsn Siklósi Gyula felvetette a városházával történő azonosítását. L. 

fentebb. 
1010 BÉL 1977, 106. 
1011 MAKKAI 1995, 29–35. 
1012 KERTÉSZ 2019, 1, 2. sz. 
1013 „molendium […] apud […] villam Ingwan” – DL 106166; ÉRSZEGI 1971, 356. sz., FARKAS 1989, 205, 210. 
1014 „ad statutionem cuiusdam molendini in flavio Crelumenyzy vocato habiti, […] ad faciem praedicti molendini 

consignatur mola in prato et terris Cruciferis” – ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Ab 71/2 p. 233. 
1015 CD X/5. 702. 
1016 F. ROMHÁNYI 2018, 102. 
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XII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Értekezésemben igyekeztem bemutatni az ország történetében kiemelt szereppel bíró 

városnak, Székesfehérvárnak a Medium Regni szakrális központjának topográfiai fejlődését és 

a jelentőségéből adódóan a gazdasági szerepét, valamint az anyagi kultúráját. A téma 

kifejtését hosszas kutatás és feldolgozási munka előzte meg, mert interdiszciplináris 

megközelítést kívánt a rendelkezésünkre álló írott források gyér volta miatt. A geográfiai és 

néprajzi adatok mellett elsősorban a régészeti feltárások során nyert eredményekre, továbbá a 

felszínre került leletanyagra támaszkodhattam. Munkámat nagyban nehezítette, hogy a mai 

város teljesen ráépült a középkori előzményére, megsemmisítve az ott álló épületeket, 

műhelyeket, és megbolygatva a keltező értékű rétegeket. Ennek ellenére virágzó iparral, 

gazdasággal, kereskedelmi kapcsolatokkal és gazdag anyagi kultúrával rendelkező város képe 

bontakozik ki előttünk.  

Elsőként a témához kapcsolódó kutatástörténetet vázoltam fel, hogy kontextusba lehessen 

helyezni Székesfehérvár városszerkezetét, gazdaságát és kézműiparát a többi, nagyobb 

forrásadottsággal rendelkező városéval (Buda, Pécs, Vác, Visegrád). A tárgyi anyag 

keltezését és bizonyos termékek analógiáinak felkutatását tették lehetővé a felhasznált 

tanulmányok, monográfiák. Az átfogó történeti munkák segítségével kiegészítő adatokat 

(például kézművesek társadalmi helyzete, különböző korszakok anyagi kultúrája, céhek 

működése, külkereskedelem, vásártartás) nyertem, melyeket beillesztettem a várossal 

kapcsolatos, rendelkezésemre álló ismeretek közé. Székesfehérvárról szóló szakirodalmat is 

részletesen áttanulmányoztam, ezek azonban elsősorban eseménytörténetre és topográfiára 

vonatkozó adatokat tartalmaztak. 

Fehérvár középkori fejlődését különböző szempontok szerint részleteztem, amelyek 

segítettek rávilágítani a település politikai, gazdasági és kereskedelmi jelentőségére. Az 

elsőrendű városok közé tartozva számos központi szerepet (bíráskodási, pénzügyigazgatási, 

kereskedelmi) töltött be, melyek hatással voltak a helyi iparra. A Medium Regni részeként sok 

országos esemény (például gyűlések) zajlott itt, ezáltal fellendítve a piacot és megsokszorozva 

a megrendelések számát. A vásártartás és a vámmentesség kiváltsága állandó és folyamatosan 

ívelő gazdasági életet biztosított a fehérvári iparosoknak és kereskedőknek. 

A témát elsőként geográfiai oldalról közelítettem meg, mivel a város fontos közlekedési 

és kereskedelmi útvonalak (például a jeruzsálemi zarándokút, Itália, Bizánc felé vezető 

szárazföldi utak) mentén helyezkedett el, ezáltal ki lehetett mutatni a külföldi termékek 
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(német, osztrák, morva, olasz) és mesterek jelenlétét, valamint magas színvonalú tárgyak 

helyi előállítása iránti igényét. A természeti környezetnek köszönhetően a terület megfelelő 

nyersanyagot (agyag, fa) biztosított különböző termékek gyártásához. A városnév értelmezése 

során is Fehérvár különleges szerepére derült fény. 

 Ezt követően a város topográfiai fejlődéstörténetének a felvázolására vállalkoztam, 

mellyel egy folyamatosan kiépülő település képe bontakozott ki előttünk a megnövekedett 

lakosságszámával, intézményeivel, egyre bővülő felvevőpiacot biztosítva az iparosok 

számára. A kora Árpád-korban alakult ki egy uralmi központ a mai II. János Pál pápa téren, 

majd rövid időn belül egy nagyobb területet kerítettek körbe kőfallal, belefoglalva a Szűz 

Mária-prépostságot és birtokát. A korai erődben kaphatott helyett egy csarnokszerű épület 

(reprezentatív funkciót láthatott el) és a Szent Péter-plébániatemplom. Fehérvár a 12. 

századtól egyre nagyobb mértékben urbanizálódó település képét mutatta az itt megjelenő 

idegen kereskedőknek, zarándokoknak és a letelepedő latinoknak köszönhetően. Új telepek 

jöttek létre, melyek körül fokozatosan kiépültek a védelmi rendszerek, a Castrumot már az 

Árpád-korban kőfal vette körül, kezdetei a 11. századra nyúltak vissza. A tatárjárást követően 

„új királyi várat és palotát” emeltek a város északkeleti sarkában, de az épületről csak 17. 

századtól rendelkezünk képi forrással, valamint az Országzászló téren feltárt falmaradványok 

nem teszik lehetővé rekonstruálását és funkciójának azonosítását sem. Az infrastruktúra 

fejlesztése emésztette fel a város költségvetésének jelentős részét, elsősorban a védművek 

létesítése és fenntartása, mely állandó munkát biztosított – a számadások alapján – az 

ácsoknak, a kőműveseknek, a kovácsoknak, a lakatosoknak és a fuvarozóknak. Az épületek 

karbantartása megélhetést jelentett a fafeldolgozóknak és a kőfaragóknak. A városok maguk 

állították elő a nyersanyagot mész- és téglaégető kemencéikben. Ugyancsak jelentős 

befektetést és szervezőmunkát igényelt az egyházi épületek megépítése, fenntartása. A 

lakosságnak kellett gondoskodni a plébániák fenntartásáról, működéséről. Számos 

mesterségnek adott megélhetést az utak, utcák, terek, vízvezetékek, ciszternák és kutak 

kialakítása, tisztán tartása. Az ötvösök és a kőfaragók működését a király és az egyházi urak 

fényűzési szükségletei generálták.1017 A 13. század első felében bekövetkező gazdasági 

fellendülésnek köszönhetően megjelentek az ispotályos- és a koldulórendek is, állandó 

megrendeléseket garantálva. Székesfehérvár a három, királyi alapítású koldulórendi 

kolostorával (Ágoston-rendi, domonkos, ferences) a legjelentősebb városok közé tartozott 

 
1017 Az építkezések Pozsonyban 18,5%, Brassóban 5,9%-ot tettek ki a városi kiadásokban. SZENDE K. 2008, 424–

425. 
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Brünn, Gdańsk és Graz mellett. A megélhetésüket nem a városra alapozták, a szükséges 

javakat az uralkodótól kapták.1018  

 A városba érkező latinusok révén megjelentek a piacon a távoli tájakról érkezett, 

nagyértékű cikkek, mert a lakosság megfelelő felvevőpiacot biztosított. Kezdetben a 

mindennapi élethez szükséges, alapvető termékeket ellátó iparosok (például mészáros, pék, 

szabó, szűcs, tímár, varga) működtek a településen. A tatárjárást követően, a 13. század 

második felétől gazdasági fellendülés mutatható ki, mely jól tükröződik a feldolgozott 

anyagok leletgazdagságában. Új, változatos formák és készítési technikák jelentek meg a 

kézműipar minden ágazatában. A 14. század közepétől megindult a céhrendszer 

kibontakozása, de a településről kizárólag egyetlen adattal rendelkezünk (1512 szabócéh) a 

szervezet meglétéről. Fellendült a borkereskedelem, melyről az alápincézett lakóházak 

tanúskodnak. A 15. századra hat főipari csoportot (fém- és fémfeldolgozó-ipar, élelmezési, fa- 

és építőipar, szövő-, bőripar, textil- és textilfeldolgozóipar) lehetett elkülöníteni a 

rendelkezésünkre álló írott források és a tárgyi hagyatékok alapján, alátámasztva a virágzó 

kézművességgel rendelkező város meglétét. A székesfehérvári harmincadok bevételei 

megugrottak és saját mértékegységgel is rendelkezett a város. Hunyadi Mátyás halálát 

követően azonban megtorpanás következett be a gazdasági fejlődésében az ország helyzetéből 

következően.  

Fehérvár fekvésének köszönhetően a szarvasmarha-, a gabona-, a bor- és a sószállítás 

egyik fontos központjává/állomásává vált. Rendszeresen érkeztek kereskedők is minőségi 

portékával (például kölni posztó, ezüst edények, bundák) a fennmaradt peres ügyek tanúsága 

szerint. Sajnos csak három kereskedőnév maradt fenn a településről, és a források nem adnak 

információt társadalmi helyzetükről, boltjuk elhelyezkedéséről, de a párhuzamok alapján a 

polgári réteg részét képezhették. Sziget külvárosában hét kalmár boltját említi az 1560. évi 

defter, melyek már a középkorban is működhettek. A számukból következően jelentős átmenő 

forgalommal rendelkezett a településrész, megélhetést biztosítva mindegyik kereskedő 

számára. 

A város vásárai a távolsági kereskedelemben is jelentős szerepet játszottak, a vámján a 

veszprémi püspökség és a fehérvári káptalan osztozott. A piackörzete 30 kilométert ölelhetett 

fel, mert kiterjedését korlátozta Buda, Esztergom, Győr és Veszprém városoké, továbbá 

terjeszkedésének gátat szabott a Bakony, a Vértes és a Pilis.1019 Öt sokadalommal (január 6., 

 
1018 F. ROMHÁNYI 2018, 25, 234. 
1019 KUBINYI 2009b, 578. 
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május 22., augusztus 3., 20., november 5.) rendelkezett Fehérvár, ezért több piaci színtér 

feltételezhető a párhuzamok (Buda, Eger, Pécs) ismeretében. Az egyik a belváros 

központjában kiszélesedő térrészen (Theatrum Civitatis, 1487) lehetett és valószínűleg a 

finomabb termékeket árusították itt.1020 A külvárosban kínálhatták a több szennyeződéssel 

járó portékákat. Vásártér működött a johannita kolostor környékén az átutazó forgalom miatt, 

továbbá a Budai külvárosban városban kapott helyet az ún. „Búzapiac”. 

 Önálló részben ismertettem az egyházi és a világi intézményeket, melyek a történeti és a 

régészeti adatok alapján komoly apparátust igényeltek feladataik ellátásában. Topográfiai 

elhelyezésük azonban bizonytalan, mert a mai város rátelepült a középkorira, ezért igen 

nehezen foghatók meg a fennmaradt falmaradványok és nehézkessé vált az értelmezésük, 

funkciójuk meghatározása. A Szűz Mária-prépostság templomán kívül bizonyíthatóan két 

helyen kerültek csak elő templommaradványok: a Rózsa utcában és a II. János Pál pápa téren. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy vélem, hogy a Szent Kereszt-

plébániatemplommal, valamint a Szent Péter-plébániatemplommal azonosíthatók a felszínre 

került falmaradványok. A nyugati szárazulat jelentős átmenő forgalommal rendelkezett a 

kereskedelmi- és a zarándokútvonalak révén, ezért a szerzetesrendek korán megjelentek a 

külterületen, elsősorban ispotályos feladatokat ellátva. A megnövekedett lakosság lelki 

szükségleteinek kielégítése szintén több egyházi intézmény működését tette szükségessé. A 

Szigeten feltárt falmaradványok egyértelműen nem kapcsolhatók templomokhoz vagy 

kolostori épületegyüttesekhez, azonosításukhoz további kutatás szükséges. Az egykori Budai 

külváros területén eddig nem került elő egyházi épület, valamint temető részlete sem. Az 

utcahálózatát sem ismerjük, mert a várost érő támadásoknak elsősorban a külvárosok estek 

áldozatul. 

 A vásártér körül sejthető a városháza, a veszprémi püspök palotája, a sóraktár, a kiemelt 

jelentőségű iparosok (például ötvösök) műhelyei és a finomabb portékát árusító kalmárboltok. 

A belváros középkori utcaszerkezetét megőrizte a mai város, de a külterületekét nem lehet 

rekonstruálni hódoltság kori teljes pusztulásuk miatt. A Castrum Albense észak és déli része 

három-három, északkelet–délnyugati irányú, keskeny utcával rendelkezett, amelyek egy 

 
1020 A piacterek meghatározó tényezővel bírtak az adott város topográfiájában. Óbudán a révhez vezető út 

mentén, egy nagyjából háromszög alakú téren folyt az árusítás. Veszprém két piactérrel rendelkezett a mai 

Óváros téren (szombati piac) és a Patak téren (szerdai piac). Sopronban kereskedelmi funkciók alapján 

különültek el az árusítóhelyek. A gabona-, fapiac és állatvásár a városárkon kívül, a só-, valamint a húspiac a 

belvároson belül volt, tőle keletebbre a Hátsókapu felé a hal, a Fő tér melletti keleti kiszögellésben pedig a 

baromfi- és zöldségfélék árusítása folyt. A ferences kolostortól délre lehetett a kisebb tömegű árukat 

megvásárolni. SZENDE K. 2008, 429–436. 
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kelet–nyugati irányú térbe, a Theatrum Civitatisba futottak össze. Két kapun keresztül (északi, 

nyugati) lehetett megközelíteni, melyek fokozott erődített kiépítése a 15. századra tehető. 

Közép-Európa városainak házfejlődését vizsgálva megállapították, hogy a regionális eltérések 

mellett általános fejlődési tendenciák is kimutathatók. A veremházak fokozatos eltűnésével 

megjelentek a cölöpvázas- és faépületek, majd ezeket felváltotta a kőépítkezés - mialatt a régi 

megoldások is tovább éltek (például a gerendavázas faház, de már kőalapozással). A városi 

polgári építészet háztípusai a 13. századtól kezdve jelentek meg.1021 Székesfehérváron 

hasonló folyamatok zajlottak le. A Szent Anna-kápolna előtti területen feltárt Árpád-kori 

gödörházat követően elterjednek a Fachwerk-típusú lakóházak (püspöki székesegyházon 

belül), valamint a kőfalú épületek. A szerkezetüket, beosztásukat tekintve nagy 

változatosságot mutatnak, és a háromhelyiséges házak fejlődése hasonló a közép-európai 

városokéhoz. 

A helyi műhelyek lokalizálásában az utcanevek is segítséget nyújtottak, feltételezve az 

azonos mesterségeket űzők egy helyre történő tömörülésüket. A belvárosban húzódott a 

Csiszár utca (1546), a Sziget külvárosban pedig a Zsemlyesütő utca (1484).  

A legkorábbi lerakatok egyszerű fa- vagy kőszerkezetes, lábakon álló építmények voltak, 

ezért régészeti nyomaikat egyáltalán nem lehetett megfogni. A 15. századtól már nagyterű, 

egyes árucikkekre specializálódott árucsarnokok jelentek meg, melyek közül egy az Oskola 

utca 4. számú ingatlan északkeleti felében lehetett az előkerült pillérsor alapján. 

Az üzletek azonosításában az épületek alaprajzi sajátosságai és elemei nyújtottak 

segítséget. A borkimérésre és egyéb árusító tevékenységre alkalmas kőépületet a középkori 

belvárosban több helyen (Arany J. u. 13., Jókai u. 2., 3., Kossuth utca 9., Oskola utca 2., 6., 

Rózsa utca 4.) sikerült feltárni, melyek egy része többosztatú, emeletes és alápincézett volt. 

A város gazdasági jelentőségét támasztja alá, hogy a kereskedelmi tevékenység 

lebonyolításához szükséges, hitelesített etalonnal és mértékegységgel rendelkezett. 

A feldolgozott leletek ismertetése az előkerülési helyüknél kapott helyett. A kiválasztott 

leletanyagok a város frekventált területeiről származtak, melyek kiegészültek az elmúlt 

években végzett feltárásokból előkerült tárgyakkal. A feldolgozás során egyértelművé vált, 

hogy a helyi előállítású árucikkek alapvetően nem különböznek a jelentősebb középkori 

központok anyagától. 

Az alábbi táblázatban gyűjtöttem össze az írott és a régészeti adatok alapján Fehérváron 

tevékenykedő kézműveseket. 

 
1021 FELGENHAUER-SCHMIEDT 1993, 32–36. 



160 

 

Iparágak Mesterségek Régészet Írott források 

1543 előtt 1544. évi 

defter 

1546. évi 

defter 

Kerámiaipar fazekas X  1  

Fémfeldolgozó- és 

fegyveripar 

kovács X    

ötvös X 1 3  

pajzsgyártó  1   

csiszár  1  1 

késgyártó X    

tőrös  1   

lakatos X  2  

réz-/bronzműves X    

Üvegipar üveges X    

Ruházati- és 

textilipar 

szabó X 9   

nyírő  4   

csapó  2   

takács  2   

gombkészítő  1   

barhentszövő  X1022   

Bőrfeldolgozó ipar varga   1 1 

szíjgyártó  1  1 

erszénygyártó   1 1 

nyerges  1   

szűcs  1   

cipész X    

Csontmegmunkálás  X    

Faipar asztalos X 1 1 1 

kerékgyártó  1   

Építőipar kőfaragó X 2   

festő  1   

üvegfestő  1   

kőműves X    

falfestő X    

Élelmiszeripar molnár  1   

mészáros X 7 2 2 

zsemlyesütő  1   

halász  1   

borászat X X1023   

 

2. táblázat. Forrásadottságok a városban működő kézművesekről 

 

A rendelkezésemre álló adatokból jól látható, hogy egyforma számban (8–8) fordultak elő 

a forrásokból, valamint az írott kútfők és tárgyi anyag együttese alapján azonosítható 

 
1022 Számuk nem ismert és nevük sem maradt fenn, de források említik a városban történő barhentszövést. 
1023 A város bortermelését említik a források konkrét személyek megnevezése nélkül. 
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mesterségek. A legtöbb iparágat viszont kizárólag okleveles adatokból ismerjük. A 

fémfeldolgozás terén mutatható ki nagy változatosság a foglalkozások terén. A város ruházati- 

és a textiliparára vonatkozóan szinte csak az írott források nyújtanak információt. Ugyanez 

jellemző a bőrfeldolgozásnál is, mert a hazai körülmények nem teszik lehetővé a 

nyersanyagok konzerválását, megőrzését. A helyi szabók és mészárosok nevei maradtak fenn 

a legnagyobb számban. A magasabb színvonalú portékákat előállítók között ötvösök, 

bronzművesek, üvegfestők szerepelnek. Legkorábban a fazekasság és a fémfeldolgozóipar 

mutatható ki a leletanyag alapján, de 1373-ból rendelkezünk az első foglalkozásnévről (csapó) 

okleveles adattal. Többségében a 15. század második feléből maradtak fenn mesterségeket 

jelölő nevek, de nem árulnak egyéb információt (például társadalmi helyzet, műhelyük 

elhelyezkedése, etnikum). A 14. századtól meginduló gazdasági fejlődésnek köszönhetően 

megemelkedhetett a helyi kézművesek száma, melyet a leletek nagy változatossága és 

mennyisége is alátámaszt. Valószínűleg magyarok alkották a kézművesiparosok többségét, de 

a város központi szerepének köszönhetően idegen népelemek (latinok) is letelepedtek, 

magukkal hozva saját mesterségbeli tudásukat. 

 A fazekastermékek által őrzött formai-tipológiai sajátosságok a termelési eljárásokról, 

műhelyfogásokról tanúskodnak. A 13. századtól a háziipari kereteket felváltotta a kézműipari 

jelleggel történő előállítás a megnövekedett igények révén. A vizsgált anyagban ez 

érzékelhető a hasonló vagy azonosnak tűnő darabok tömeges megjelenésében. 

 A bemutatott leletanyagok a konyhai és asztali célra szánt, mindennapi használatra 

készült kerámiát ölelik fel. A kora Árpád-kortól a 16. századig tárgyalt termékek 

általánosságban az ország középső területének típusába illeszkednek. A kül- és a belváros 

helyi készítésű kerámiája alapvetően megegyezik a többi város kerámiaanyagával. A külföldi 

termékek nyugatról, német és osztrák, valamint olasz területekről érkeztek. A díszkerámia 

(majolika, kőcserép) alig képviseli magát a vizsgált anyagban. A kályhacsempék száma 

elenyésző, ebből ítélhetően mázas csempéből épített kályhák a társadalom vezető rétegéhez 

tartozó tulajdonosok – főurak, egyházi elöljárók – házaiban álltak, míg a módosabb polgárok 

az egyszerű szemeskályhákkal, mázatlan csempékből épített kályhákkal voltak kénytelen 

megelégedni. Az építészeti kerámiamaradványok között padlótéglák és téglák fordulnak elő. 

 Az Árpád-kori leletek elsősorban a középkori város legkorábbi települési egységéről 

származnak. A fazekastermékeknél élesen meghúzható időhatárok nincsenek, egy-egy 

csoportot a fejlettebb technológiai eljárások alapján határoztam meg, de a korábbi időszak 

jellegzetességei is megjelenhetnek még egy-egy darabon, például gyengébb korongolás, de a 
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későbbi periódusra jellemző tagoltabb perem, vagy nyújtottabb edényforma ugyanazon a 

darabon, ezért a kerámiacsoport megnevezése az előző század végét is magába foglalhatja 

(például 13. század vége – 14. század). Jelentős mennyiségű leletanyagot ebből az időszakból 

nem találunk. Elsősorban a vörös és a sárga anyagú kerámia dominál, többségében az egész 

edénytesten vagy a vállon körbebefutó, karcolt vonaldíszekkel. A 13–14. század fordulója és a 

14. század jelentős fordulatot hozott az edényművességben, ez egyaránt érződik a leletek 

számának növekedésében és a tárgyak minőségében bekövetkezett változásokban. A 

termékeket jobb minőségű agyagból állították elő, a kiégetésük is már egyenletesebb hőfokon 

történt. Több asztali kerámia (korsó, kancsó, palack) jelent meg változatos díszítésmóddal 

(hornyolatok, engobe). A redukált égetésű termékek egy része osztrák eredetű, másik részük 

helyi utánzat lehet. 

 A 15. századi kerámia az előző század formavilágát vitte tovább új díszítésmóddal 

(ólommáz) kiegészülve. Az edénytípusok továbbra is változatosságról árulkodnak. A külföldi 

termékek (osztrák, morva, német) szintén képviseltetik magukat a bel- és a külvárosi 

anyagban, jelezve az itt élők anyagi helyzetét, a város távolsági kereskedelemben betöltött 

szerepét. 

Az egyszerű szemeskályhák testét négyzetesre formált szájnyílású, tál alakú szemekből 

rakták, melyek városi polgárházakban, kolostorokban és várakban egyaránt gyakoriak voltak. 

A lelőkörülmények miatt a városból nem ismert épülethez köthető tüzelő-fűtő berendezés, 

ezért nem vonhatók le a lakókultúrával kapcsolatos következtetések, a társadalmi rétegek 

életmódjára, esetleg a város egy-egy része lakóinak módosságára vonatkozó konklúziók. 

Az eltérő stílusú és cserépanyagú csempetípusok alapján különböző kályhákhoz tartoztak 

a felsorolt darabok, melyek nem elegendők ahhoz, hogy az egykori felépítményeket 

rekonstruálni lehessen. A kivitelezésük alapján azonban megállapítható, hogy egy részük 

helyi készítésű. Ezt a megállapításomat a későbbiekben petrográfiai vizsgálatokkal szeretném 

alátámasztani. A motívumok a síkból kiemelkednek, kidolgozásuk során az udvari műhelyek 

mintakincsét használják alapul.  

A város területéről, Siklósi Gyula által talált rontott és félkész kerámiadarabok helyi 

műhelyek meglétére utalnak. A bemutatott termékek arról tanúskodnak, hogy jelentős számú 

kézműves látta el a bel- és a külváros lakóit az igényeiknek megfelelő portékával. A 

készítéstechnikákban és az alapanyagok minőségében mutatkozó különbségek arra utalnak, 

hogy eltérő szakmai tudással, fejlettségi fokon dolgozó iparosok tevékenykedtek a 

településen. A helyi fazekasművességre elsősorban az udvari műhelyek voltak hatással, ezért 
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egyértelműen sajátos termékvonás nem mutatható ki az anyagban. A fehér kerámia kisebb 

hányadát képviseli a leletegyüttesnek, készítésére alkalmas agyag valószínűleg nem volt a 

környéken, és távolabbi vidékről sem hoztak ilyen agyagot. Ennek kompenzálására a vörösre 

és sárgára égett edények között jelen vannak a jobb minőségű portékák. Feltételezhetjük, 

hogy a mindennapi használati kerámiatárgyak esetében a 14–15. századra a helyi mesterek 

igyekeztek kielégíteni a kereslet különböző igényeit. 

A városban működő egyházi és világi intézmények állandó felvevő piacot jelentettek az 

ötvösség termékeinek. Meghatározó jelentőségű a királyi-királynéi udvar gyakori jelenléte és 

tartózkodása, mivel ez együtt járt a megrendelések számának növekedésével és a minőség 

emelkedésével. Ugyanakkor Budának, Visegrádnak, mint királyi székhelynek az előtérbe 

kerülése nem járt feltétlenül együtt a kézművesipar hanyatlásával, mert a mesteremberek a 

mindennapi életben használt eszközöket is előállították. A külföldi termékek közül Limoges-i 

és itáliai eredetű darabok fordulnak elő. 

A fémmegmunkálás eszközei megjelennek a középkori Szigeten és a belvárosban 

egyaránt, melyek helyi műhelyek meglétét támasztják alá. Ennek ellenére a johannita kolostor 

területéről ötvösmunka és bronztárgy nem került elő, mely magyarázható a külvárosokat ért 

támadásokkal és erős bolygatottságával. 

A bel- és a külvárosból származó használati tárgyak a kidolgozásuk és a formájuk alapján 

hasonló képet mutatnak más települések feldolgozott (Buda, Decs-Ete, Kána, Ozora) 

leletanyagaival. A mindennapi élet eszközeit az egyszerűség jellemzi. Előfordulnak közöttük 

gyengébb minőségű termékek is, mert szélesebb kört kellett kielégíteni a helyi 

kézműveseknek. A leleteken nem láthatók mesterjegyek és díszítőmotívumok sem.  

Az igényesebb termékek iránti keresletet a városban működő világi és egyházi 

intézmények, valamint a módosabb polgárok biztosították az itt élő iparosok számára. A 

mesterek igyekeztek a tehetősebb réteg igényeit is kiszolgálni, ezért magasabb technikai 

tudást igénylő darabokat készítettek. A műhelyek a termékeik előállításához szükséges 

adottságoknak megfelelően, vagy a felvevő piachoz közel csoportosultak. A nagyobb 

szennyeződéssel, tűzvésszel járó, továbbá vízigényes mesterségek (például varga, tímár, 

kovács) a külterületeken kaptak helyet, a finomabb portékát készítők a belvárosban 

keresendők.1024 Fehérváron színesfémet megmunkáló műhely a korai vár területén és a piac 

körül feltételezhető az olvasztó-, valamint öntőtégelyek előkerülési helye alapján.  

 
1024 A tűzveszély, a szag és a lárma ellenére előfordult, hogy a fazekasok, illetve ötvösök, ónöntők, vagy pékek is 

működtek a belvárosokban. Kölnben a kőcserépégető mesterek műhelye, kemencéje belterületen volt, csak 1531-
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A templomi felszerelések egy részét helyi műhelyekben állították elő, átvéve az adott 

korszakra jellemző stílusjegyeket, esetleg mintakönyvekből dolgozva. A körmeneti és az 

ereklyetartó keresztek helyi öntőformával készültek. 

Különleges termékeket képviselnek III. Béla és Anna sírleletei, mert a hatalmi jelvények 

egyszerűbb változatai kizárólag temetkezési céllal készültek, így az is feltételezhető, hogy 

egy, a prépostsághoz kapcsolódó műhelyben készültek. 

Az ötvös emlékanyagban a legnagyobb számban előforduló tárgyak a gyűrűk. A fejeiken 

látható minták nagy változatosságot mutatnak, a vésési technikák alapján több iparos 

készíthette bronzból és ezüstből ezeket a termékeket.  

Az üvegtárgyak szoros kapcsolatot mutatnak az ország királyi székhelyein, illetve 

városaiban feltárt leletekkel. A település lakói mindennapi szükségleteik kielégítésére 

használt tárgyaik zömét helyi termékként, helyi piacokon szerezhették be, de jelen vannak az 

import darabok is. Fehérvári gyártásra utal a belvárosból másodlagosan előkerült üvegsalak. 

A velencei üvegek 14. századtól jelennek meg a városi leletanyagban a kereskedelmi 

útvonalnak köszönhetően. A bizánci hatás is kimutatható a cseppes pohárkák esetében. A 

helyi műhelyek színtelen, szürkésfehér és zöld színben állították elő termékeiket. A régészeti 

feltárásokból előkerülő üvegleletek mennyisége alapján kevés üvegtárgyat készítettek és 

használtak. A leletek között többségében asztali edények fordulnak elő. A gyakoribb típusok 

(palackok, poharak) használata is általánossá válik a polgári környezetben. A mindennapi élet 

tárgyai között gyógyászathoz (fiolák, palackok), párlatok tárolásához (kettős-kónikus 

palackok) kapcsolható termékek fordulnak elő.  

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a városban jelentős posztókereskedelem folyt, a 

helyi gyártású termékek mellett külföldről (például Aachen) is szállítottak szövetet.1025 Az 

egykori Sziget területén húzódik a mai Csapó és a Selyem utca, de középkori megnevezésük 

nem ismert. Az utóbbi a Vargacsatorna-part mentén helyezkedik el, mely felveti annak a 

lehetőséget, hogy korábban is ezen a területen működhettek a textil- és a bőrkészítés vizet 

igénylő ágazataival foglalkozó mesterek. A forrásokban szereplő foglalkozásnevek szerint 

legalább kilenc szabó folytatott tevékenységet a 13–16. század között, de az nem tudható, 

hogy egyszerre hány mester dolgozott. A bel- és a külvárosban is egyaránt működhettek, 

 
től kezdve próbálta a tanács a négy különböző helyen csoportosuló iparosokat korlátozni, az égetést ideiglenesen 

leállítani. (UNGER 2007, 27–35.) Fazekaskemence belvárosból Bécs és Pozsony esetében ismeretes. Tulln 

külvárosában 14–15. századiakat tártak fel. HOLL 2011, 406. 
1025 Magyar Lőrinc soproni polgár hat vég aacheni posztóval tartozik Csere Balázs fehérvári polgárnak egy 1463. 

évi oklevél szerint. KERTÉSZ 2019, 34. sz. 
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kielégítve a helyi lakosság különböző igényeit. A tárgyi hagyatékot tekintve a szabászathoz 

köthető gyűszű került elő a középkori Sziget területéről és a belvárosból két szabászolló. 

 Rác utcában meszesgödrök nyomaira bukkantak, mert a tímárok munkájához tartozott az 

áztatás. Az égetett meszet a bőr szőrtelenítésére használták. 

A források késői volta ellenére bőrfeldolgozó iparral a középkor évszázadaiban (például 

1384 Benedek szíjgyártó, 1544 Erszénjártó Gergel) is számolhatunk. A nyersanyag 

feldolgozása mellett a viseleti és használati tárgyak készítői is tevékenykedtek. A tárgyi 

hagyatékukat tekintve kizárólag a lábbelik őrződtek meg. 

A város területéről több, csontmegmunkáláshoz használatos eszköz (fúró, véső) 

ismeretes, alátámasztva a helyi műhelyek meglétét.  

Székesfehérvár a Medium Regni részét képezte és az Árpád-korban a királyi székhelyek 

közé tartozott, ezért jelentős építkezések zajlottak területén. A Szent István alapította Szűz 

Mária-prépostság a koronázótemplommal, egyben királyi temetkezőhellyel a királyi 

építkezések révén jelentős építkezések színhelye volt, bizonyára példaadó szereppel. A 

megtelepedő szerzetesrendek kolostorainak megépítéséhez, majd esetleges átépítéséhez, 

bővítéséhez jelentős építőtevékenység kapcsolódott. A középkori gyakorlatnak megfelelően 

az építkezések feltehetően szervezett keretek között folytak, erre szakosodott szervezetek 

működtek, melyek a tervek elkészítése mellett, nagyarányú szervezőmunkát (anyagellátás, 

munkások felvétele) végeztek megfelelő adminisztrációs hátteret (bérfizetések, elszámolások) 

biztosítva. Az élükön a director állt, mellettük az építőmester és a jegyző dolgozott. A 

szakmunkások közvetlen felügyeletét a pallérok látták el.  

A kőfaragványokat tekintve Fehérvár jelentőségéből fakadóan a 11. századtól folyamatos 

az emlékanyag, amelyben a város fejlődésének megfelelően a gótikus faragványok száma a 

legnagyobb. Többségében építészeti tagozatok (boltozati bordák, nyíláskeretek részletei) 

maradtak meg, de finomabb kidolgozású, magasabb szakmai tudást igénylő darabok (kis 

fiatorony) is előfordulnak. A stílusukat tekintve a Szűz Mária-prépostság temploma szolgált 

mintául, és vélhetően a társaskáptalan számára dolgozó műhely más, jelentős építkezéseken is 

dolgozott. A város területéről reneszánsz faragvány nem került elő, mert a 16. századig a 

polgárság körében valószínűleg nem honosodott meg ez a stílus. 

A vörösmárvány sírkőlapok közül ki kell emelnünk a feltehetően a prépostsági 

templomban eltemetett idősebb Stibor vajda sírkőtöredékét és a „Stibor-síremlékek 

mesteréhez” köthető, a mai székesegyházban előkerült, gazdag polgárcsaládhoz (Del Bene) 

köthető sírkövet.  
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Az írott forrásokból gazdag állatállománnyal és jelentős számú földbirtokkal rendelkező 

városi lakosság bontakozik ki előttünk. A település környékén folyó patakok megfelelő 

vízienergiát biztosíthattak a malmoknak. Fontos szerepet töltött be a szőlőművelés is a 

gazdaságban az oklevelekben szereplő adatokból következtethetően. A belvárosban feltárt 

középkori pincéknek a bor elhelyezésében jelentős szerepe lehetett. A húsellátás 

biztosításában nemcsak a környékből származó állatoknak volt szerepe, hanem a városon 

áthaladó kereskedelmi utak révén ideérkezett lábon hajtott állatoknak is. A mocsaras területek 

megfelelő vad- és halállományt biztosítottak. A nyersanyag-feldolgozás a bel- és a 

külvárosokban is egyaránt megtörtént. 

Tervezett kutatásaim következő lépcsőfokát a természettudományos vizsgálatok bevonása 

jelenti, ennek segítségével a rendelkezésre álló gyér forrásadottság ellenére újabb 

információkhoz juthatok a készítéstechnikákra, nyersanyagok származására és a helyi 

termékek specifikumára vonatkozóan.1026  

Az archeozoológiai vizsgálatok nemcsak az adott korszak táplálkozási kultúrájára, hanem 

a húsfeldolgozási módszerekre világítanak rá és fontos adalékot szolgáltathatnak a 

csonttárgyak eredetére (Mely testrészek/milyen állat csontjai alkalmasak a különböző 

használati tárgyak előállításához?). 

Az archeobotanika segítségével meghatározott gyümölcs- és fűszermagvakkal 

megismerhetővé válik a táplálkozási mód, a társadalmi helyzet és a kereskedelmi kapcsolatok. 

A város kézműiparára vonatkozóan akkor kaphatunk teljes képet, ha folytatjuk a már 

elkezdett leletfeldolgozást. Székesfehérváron zajló beruházásoknak köszönhetően újabb 

területeken nyílik lehetőség kutatni, fenntartva annak lehetőségét, hogy esetlegesen műhelyre 

is bukkanhatunk. A kutatás szempontjából fontos más települések folyamatosan bővülő 

régészeti anyagának az áttekintése, mert az összehasonlításban látok lehetőséget műhelyek és 

helyi formák elkülönítésére.  

A város topográfiájának tisztázásához és az épületek pontos lokalizálásához további 

régészeti feltárások, valamint a már korábban megismert objektumok hitelesítő kutatása 

szükséges.  

 
1026 A kerámia anyagvizsgálatával lehetőség nyílik esetlegesen régiókat elkülöníteni, a kereskedelmi szálakat 

meghatározni, és a nyersanyaglelőhelye(ke)t feltárni. A bel- és a külvárosi leletanyag sajátos jegyeire, az 

iparosok elkülönítésére is fény derülhet. A fémtárgyaknál alkalmazott anyagösszetétel vizsgálata (metallográfia) 

lehetővé teheti a műhelyazonosítást mesterjegyek hiányában is. Kimutathatók az ötvöstechnikák különböző 

fogásai, amellyel elkülöníthetővé válhatnak a mesterek termékei. A csiszolatok készítésével információ nyerhető 

a kovácsolási eljárásokról, ezáltal szétválasztható az igényesebb, fejlettebb műhelyben készített példány az 

átlagos tömegárutól. A röntgen segítségével felderíthető a tárgyak szerkezete (például zárak, lakatok).  
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