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Egy új lehetőség kapujában – tatárjáráskori
védművek a Kiskunságban
Rosta Szabolcs*

Nehéz, de egyben hálás feladat is a tatárjárásról
írni a Laszlovszky József előtt tisztelgő kötetbe,
tekintve, hogy az ünnepelt e témában (is) maradandót alkotott, érdeklődésének kiemelt pontja ez az időszak. A tatárjárás régészete a magyar
archeológiának igen új, lényegében csak az elmúlt évtizedben önálló útra lépett szakterülete,
melynek előremozdításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Laszlovszky József. A téma –
talán pont „frissességéből” fakadóan – nagy
lehetőségeket tartogat, hiszen jó esély kínálkozik arra, hogy valóban új adatokkal, akár formabontó, vitaindító gondolatokkal lehessen
gyarapítani közös tudásunkat. A következőkben
egy, általánosságban szinte kutatatlan terület
kerül vizsgálat alá: az Árpád-kori (középkori)
templomokat körülvevő árokrendszerek kérdésköre.
Horváth Ferenc 1999-ben Csengele határában
talált rá a méltán híressé vált kun vezéri sírra. A
Magyarországon egyetlen, hiteles körülmények
között feltárt kun temetkezésen kívül egyéb különlegességgel is szolgált az ásatás. Az M5-ös autópálya építésekor feltárt nagy felület lehetőséget
biztosított a középkori templom tágabb környezetének megismerésére is. Az Árpád-korban épített – majd a késő középkorban átalakított – templomocska körül egy koncentrikusan elhelyezkedő,
hármas körárokrendszer mintegy harmadát sikerült kiásni. Az árokrendszer jellegzetességei
alapján – mint annak nagy mérete, az égett felületek vagy az erősítésre utaló cölöpszerkezet –
védelmi jelleget tulajdonított neki az ásató. A
történeti és nyelvészeti kapcsolódások és kiváltképp az árkok rétegtani helyzete pedig kétségtelenné tette a konklúziót, miszerint az erődítést a
tatárjáráskor emelték.1
A 2000-es évek közepétől Gallina Zsolt, a szintén kiskunsági Tázláron folytatott ásatásai során
*

Kecskeméti Katona József Múzeum

ütközött bele a csengeleihez méretében és szerkezetében is nagyon hasonló hármas körárokrendszerbe, melyet szintén egy Árpád-kori előzményekkel rendelkező templom köré építettek.
Habár a jelenség feldolgozása még hátravan, és
a körárkok elsődleges funkciójának értelmezésével kapcsolatban is felmerülnek kérdések, az
árokrendszer tatárjáráskori védelmi jellege, valamint a település ekkor történt teljes pusztulása
vitán felül áll. Az árkok alsó, égett pusztulási rétege nagyszámú Árpád-kori tárgyanyagot, épületomladékot tartalmazott. Mindezek mellett
kétségtelenül erőszakos halált halt egyének rendellenes pózban fekvő vázai tanúskodtak a tatárjárás idején bekövetkezett eseményekről.2 E két
komolyabb előzmény után került a kutatás látóterébe Szankon egy, a fentiekhez kísértetiesen
hasonló jelenség.
Szank község mellett, kiemelt kulturális-turisztikai pályázat keretében valósul meg a „Kiskun Emlékhely Zank vezér szállásán” nevű progra m. A hely szí n köz pont i mag ja Sza n kKápolnahely lelőhely, amely nagy bizonyossággal azonosítható a 14-16. század közt élt, kun
alapítású Szankszállásával és templomával.
A 2017. évi ásatást megelőző próbafeltárás és a
geofizikai vizsgálatok előzetesen egy kettős körárokrendszer meglétét mutatták ki. A koncentrikus árkok az egykori dombot, a templom meghatározható helyét vették körül.
A 2017. évben folytatott ásatás elsődleges feladata a kettős körárokrendszer nyugati szakaszának feltárása volt egy, a későbbiekben történő
esetleges rekonstrukció előkészítése érdekében.
Az egykori domb központi részén húzott szondáink kétségtelenné tették, hogy mikor a dombtetőt
az 1970-es évek elején 1,5-2 m mélységben géppel
elhordták, lényegében megsemmisítették a templomot és a késő középkori temetőt. A domb központi részétől lefelé azonban fokozatosan kisebb
pusztítást észleltünk, a körárkokat és a nagy ki-

E g y ú j le h et ő s é g ka p u já b a n – tatá r já r ásk o r i v é d m ű v ek a K i sk u n ság b a n

► 1. kép. A külső árok alján fekvő fegyverek és alkatrészek. a.) Balta nyélgyűrűvel, b.) Csákány, c.) Kétkezes
kard keresztvasa, d.) Tőrtok vas merevítője, e.) Tőr markolata, f.) Kés, g.) Páncéllemezek, h.) Buzogány, i.) Egykezes
kard (fotó: Kis Béla)

terjedésű Árpád-kori temetőt már javarészt megkímélte a modern rongálás.
A külső árokból mintegy 80 m, a belsőből 43
m hosszú részt tártunk fel, az árokrendszer több
mint felét. Mindkét körárok a teljes feltárt szakaszon vágta az Árpád-kori temetőt, közel 100 kisebb-nagyobb mértékben roncsolt vázra ástunk
rá. Az árkok betöltésébe egyetlen, e korszakba
sorolható sír sem volt beleásva. Ez a helyzet nyilvánvalóvá teszi, hogy a nagy kiterjedésű, szabályos sorokba rendezett Árpád-kori temető és az
árokrendszer, funkcionálisan legalábbis, nem
kapcsolódik egymáshoz. A kronológiai besorolást
jelentősen megkönnyíti, hogy a külső körárok
egyik felső betöltési szintje egyértelműen azonosítható a 14-15. századi település külső járószintjével. Az ekkorra már nagyrészt feltöltődött árokba ráadásul egy késő középkori épületet is
beleástak. A stratigráfia törvényszerűségei nem
hagynak kétséget azt illetően, hogy az árkok kiásása és elsődleges használata tehát a két időszak
közé illeszthető.
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Habár az árkok rétegtani elhelyezkedése önmagában is bizonyító erejű az időrendet illetően,
az ásatás pontosan besorolható tárgyegyütteseket
is felszínre hozott. Az árkok aljában nagy mennyiségben hevertek fegyverek és harci eszközök, felszerelések. Külön érdekesség, hogy a külső árokban lévő balta, csákány, buzogány benyelezve
került megtalálási helyzetébe, melyet a nyelek
fejébe ütött 2-4 darab vasszeg bizonyít. Ezeken felül tőrmarkolat, kések, egy tőrhüvely vagy késtok
merevítője, kétkezes kard keresztvasa, páncéldarabok, valamint egy teljesen ép, vércsatornával
ellátott egykezes kard jött elő az árok aljából (1.
kép). Főként a belső árok betöltéséből, több esetben
faszenes, égett-agyagos környezetből kerültek elő
különféle típusú nyílhegyek. Különösen figyelemre méltóak a vékony, tűszerű páncéltörő darabok,
illetve a keleti harcmodorból jól ismert, csontból
faragott hegyek (2. kép). Ezek helyzete a belső árokban nem véletlen; nyilván az egykori sáncba, akár
valamiféle paliszádba lőtt, majd idővel az árokba
bemosódott nyílhegyekről van szó. Számtalan kisebb kődarab is feküdt az árkok aljában, néhol
teljesen betemetve az elszórt fegyvereket.
A külső árok a fegyverek és kövek mellett egy
20-25 év körüli, erős izomzatú, egészséges csontozatú, tisztán europid jegyekkel rendelkező fiatal
férfi maradványait rejtette.3 A csontok többékevésbé anatómiai rendben helyezkedtek el, így
megállapítható, hogy a férfi hason kiterítve feküdt. Másrészt a csontok helyzete arra is bizonyítékot adott, hogy a test hosszabb ideig temetetlenül hevert az árok alján. A fentieken kívül
Árpád-kori gyűrűket, S-végű karikaékszert is találtunk, melyek közül két, közvetlenül egymás
mellett lévő vésett díszű ezüst fejesgyűrű nagy
valószínűséggel az erőszakos események során
került ide. Az ékszerek közül néhány a temető

► 2. kép. Az árkokban talált nyílhegyek (fotó: Kis Béla)
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► 3. kép. a.) Vésett díszű, ezüst fejesgyűrűk a belső árok
aljából, b.) Ametisztköves aranygyűrű, c.) Hátrafelé forduló
sárkányt ábrázoló vésett díszű ezüstgyűrű, d.) „S”-végű
bronz karika, e.) Leubachi dénár, f.) H. 195., lovas solymászt ábrázoló brakteáta, g.) Friesachi dénár, h.) Kisméretű vascsat, i.) Heveder csatja (fotó: Kis Béla)

bolygatása következtében is bekeveredhetett a
betöltésekbe. A 13. századra keltezhető tárgyak
mellett a külső árok aljába egy 24 darabból álló
friesachi éremlelet volt beletaposva, mely tökéletesen illeszkedik a tatárjáráshoz kapcsolt éremkincsek sorozatába (3. kép).
Az árkok feltárása rávilágított az egykori védmű építési folyamatára is. Elsőként a templom
körül, talán egy kötél segítségével kijelölték a
körárkok nyomvonalát. Az eredeti, rekonstruált
felszínt tekintve 5 m széles és 3 m mély árkok a
felszínen éppen összeértek, a belőlük kikerülő
nagy mennyiségű földet így nem rakhatták ki az
árkok két oldalára. Már csak azért sem, mert a
kívülre rakott földhalom a támadóknak jelentett
volna védelmet. Értelemszerűen a külső körárok
kiásásával kezdték el a munkát, az árkok kitermelt földjéből épülhetett meg az erődítés belső
védelmi vonala, a földsánc. Majd a külső árok
elkészültével haladtak befelé. Az egyik szakaszon
váratlanul véget ért a belső árok, melynek egyik
magyarázata, hogy készítőinek már nem volt ideje befejezni azt. Mindazonáltal az sem kizárt, hogy
a megszakadó árok szerkezeti kapcsolatban állt

a keleti oldalon feltárt, bejáratot valószínűsítő kis
elővédművel.
Habár a sáncot – és vele együtt a beleásott késő
középkori temetőt – a későbbi évszázadok (különösen a domb 1970-es évekbeli legyalulása) szinte nyomtalanul eltüntették, néhány fogódzópontunk azért lehet egykori méretét illetően.
Elsősorban az árkokból kikerült föld mennyisége
határozhatta meg a belső sánc tömegét. A szanki
sánc legmagasabb pontján 3-4 m körül lehetett,
melyhez a belső árok mélységét is hozzászámítva
nagyjából 6-7 m szintkülönbséggel lehet számolni.
A sánc tetejére valószínűsíthetően fagerendák
közé font sövényfalat raktak, melyet agyaggal erősítettek meg. E szerkezet leomlott anyaga a belső
árok alján és oldalán nagyobb kiterjedésű, agyagos, égett foltokban mutatkozott. A fentiekkel kísértetiesen egyező esetről ír Spalatói Tamás: „Az
említett néptömeg pedig… elkezdte a helységet
erősíteni, árkot ásni, sáncot hányni, vesszőből sövényt fonni, és még sok mindent feleslegesen előkészíteni. De mielőtt a megkezdett munkálatokat
legalább félig elkezdték volna, íme, hirtelen megjelennek a tatárok…”4 A szanki erődítés mellett
tapasztaltak jól illeszkednek Rogerius közléséhez
is: „Amikor pedig a tatárok a faerődítményeket
már lerombolták, földdel telt zsákokat hajítottak
a gépekkel az árkok feltöltésére. A magyarok és a
többiek közül senki sem merészelt az árkok szélén
megjelenni a kövek és nyilak miatt.”5
A szanki körárokrendszer látványos mérete,
rétegtani helyzete, de legfőképp a benne lévő régészeti leletanyag alapján kétségtelenül a tatárjárás emlékei közé tartozik. A feltárás során észlelt jelenségek önmagukban is egyértelműen
magyarázhatóak, de a tatárjáráshoz kötött erődítményt kiválóan lehet értelmezni a tágabb környezetében is. 2010-ben a kápolna dombjának
lábánál, fémkeresős kutatás során két brakteátát,
egy BELA REX köriratú dénárt és öt friesachi veretet találtunk, egymáshoz igen közeli szóródásban.6 2014-ben ugyanitt további 15 friesachi
dénár került begyűjtésre, jelezve, hogy egy szétszántott éremkincs lehetett közvetlenül az erődítés mellett (4. kép, bal alsó sarok). Szank területén
ezeken kívül egyéb tatárjáráskori éremleletekről
is van tudomásunk. Egy 113 darab friesachi érmét
tartalmazó lelet a Vona(t)-dűlőben látott napvilágot 1968-ban.7 1971-ben, a Haladás Tsz. egyik birkahodályának építésekor egy 1181 érméből álló
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► 4. kép. Szank-Kápolnahely, 2017. évi feltárási felszínrajza (légifelvétel: Pázmándi Gergely, Ortofotó, rajz: Pánya István)

kollekció került elő.8 Ez utóbbi helyszínt a 2010.
évben Wilhelm Gábor által feltárt, kiemelkedően
gazdag tatárjáráskori leletanyagot és információ
kat szolgáltató, leégett Árpád-kori épület közvetlen közelében lehetett azonosítani.9 Az utóbbi
lelőhely, amely legalább 34 halott maradványait
és egy kincsleletet tartalmazott, erődített templomunk tőszomszédságában, attól mindössze 1,3
km távolságban van. Szank fontos kiindulópontja a tatárjárás kutatásának; itt nagy tömegben
együtt jelentkeznek elrejtett éremkincsek, tömeg
gyilkosság, további elhagyott Árpád-kori templomos falvak és harci események nyomai (5. kép).
Ráadásul – akárcsak Csengele vagy Tázlár esetében – a nyelvészet is segítségünkre siet, hiszen
Szank nevét is kunok adták, akik csak a tatárjárás
után népesítik be az elpusztított vidéket. A terület
névadása így áttételesen azt is bizonyítja, hogy
nemigen maradt túlélő lakosság, aki a korábbi
településnevet átörökítette volna.
A fenti példák alapján ma már egyértelműen
látszik, hogy nemcsak elszórt, egyedi esetekről
van szó, és érdemes mélyrehatóbban is vizsgálni

a középkori templom körüli árkok, különösen az
árokrendszerek kérdéskörét. Ennek alapvető nehézségét jól mutatja Szatmári Imre megállapítása;
„nincs egyetlen teljesen feltárt temetőárok sem
az egész Alföld területén, hiszen az időigényes és
költséges ásatások célja mindig elsősorban a
templomok feltárása, megismerése volt.”10 Éppen
ezért volt korábban megkérdőjelezhetetlen a középkori templomokat körülölelő árkoknak temetőárokként való általános meghatározása. E tanulmánynak – terjedelmi kötöttségek okán – nincs
lehetősége a temetőárok kontra védelmi jellegű
árok érveinek mélyrehatóbb ütköztetésére. Az is
igen valószínű, hogy e két „funkció” összekapcsolódhatott, még akár időben is. Mindenesetre alapvető Laszlovszky Józsefnek az a csengelei példa
alapján alkotott véleménye, miszerint a fentiekhez hasonló összetett szerkezetű, hatalmas munkát igénylő árokrendszerek létesítése csakis védelmi okokkal magyarázható.11 Fontos támpontot
ad, hogy az ismert árkok többsége vágja az Árpád-kori temető sírjait – már amennyiben keresztezik egymást. Ezzel – legalábbis az adott időszak-
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► 5. kép. Szank környéki, tatárjáráshoz kapcsolható helyszínek (készítette: Pánya István)

ra vonatkozóan – logikailag és nem utolsó sorban
rétegtanilag is megdől az az általánosító elképzelés, miszerint az árkok sorozatos létesítése a temetők bővítéséhez kapcsolódna. Megállapítható,
hogy a középkori templom körüli árkokra vonatkozó eddigi egyoldalú értelmezés legalábbis megkérdőjelezhető, de mindenképpen tágítható.
A szanki összetett jelenségkör egyúttal lehetőséget ad arra is, hogy további Árpád-kori templomok környékén is körbenézzünk. Légifelvételek
és geofizikai felmérések szerint a szanki erődített
templomtól alig 2 km-re lévő, a 13. század folyamán kihalt település temploma körül is van egy
körárkokból álló rendszer. Mostanra Szabadszállástól Kunfehértóig már tucatnyi helyen sikerült
azonosítani ehhez hasonló, több elemből álló árokrendszereket síkvidéki Árpád-kori templomok
körül (6. kép). E védművek régészeti feltárás nélkül, szabad szemmel ma már többnyire nem észlelhetőek, így különösen nagy szerepet kapnak

felkutatásukban a légifotók és a geofizikai vizsgálatok. Amely lelőhelyeken a 13. század után már
nem folytatódott az élet, ott már a jövőbeni ásatásokat megelőzően is jó eséllyel kapcsolhatjuk az
árkokat a fenti jelenségkörhöz. Ahol a települések
továbbélnek a késő középkorban is, ott kizárólag
a szisztematikus feltárások tudnak majd megnyugtató választ adni az árkok időrendi és funkcionális
kérdésére. A roncsolásmentes módszerek elterjedése és fejlődése révén nem kell majd meglepődnünk azon, ha a közeljövőben gombamód fognak
megszaporodni az ilyen emlékek, mint azt legújabban Tótkomlós vagy Orosháza-Szentetornya középkori árokrendszerei is bizonyítják.12
A tatárjárás kortárs forrásai – főként egy-egy
jelentősebb esemény és helyszín kapcsán – gyakran említenek csatákat és ostromokat. Ezek mellett
azonban nyilván számtalan olyan ütközet is lezajlott szerte az országban, melyről nincsenek írásos
emlékeink, vagy pontos helymegjelölés nélkül,
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► 6. kép. Körárok rendszerek: a.) Csengele (Horváth Ferenc nyomán), b.) Tázlár (Gallina Zsolt - Gulyás Gyöngyi nyomán),
c.) Szank-Kápolnahely, d.) Szank-Kápolnás, e.) Szabadszállás-Aranyegyháza, f.) Kunfehértó-Várhely (Rajz: Pánya István),
g.) Szank-Kápolnás geofizikai felmérése (légifelvétel: Google 2008.), h.) Szabadszállás-Aranyegyháza (légifelvétel: Otto
Braasch), i.) Kunfehértó-Várhely (Légifelvétel: Otto Braasch) j.) Dunavecse-Fejéregyháza (Légifelvétel: HM-HIM Hadtörténeti
Térképtár), k.) Komlós (Szatmári Imre nyomán), l.) Szentetornya (Szatmári Imre nyomán)
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általánosítva szerepelnek a krónikákban.
A mongolokkal szembeni ellenállás az egész országra kiterjedt – a végeredmény alapján, néhány
kivételes esettől eltekintve sajnos inkább kevesebb, mint több sikerrel. Hogy ezek az erődítések
milyen eséllyel állhattak ellen a mongol hadseregnek, arra az érintett kiskunsági települések közel
100%-os pusztulási aránya ad szomorú támpontot.
Azt már soha nem fogjuk megtudni, hogy a környék legerősebb helyét, a kőtemplomot körbeárkoló és megerősítő közösségek hány napig, a jobban felszerelt és védett helyek akár hány hétig
voltak képesek kitartani. Néhol több falu népe
gyűlt össze, mint a Csanád megyei Peregnél, ahol
a krónikás hetven falu embereiről beszél.13 De a
tatároknak megvoltak az eszközeik még a nagyobb
és jól védett helyek elfoglalására is.
A tatárjárás újabb és újabb helyszíneinek főként az elmúlt évtizedben felgyorsult feltárásával
nemcsak kézzel fogható tárgyi emlékanyagunk
bővült, hanem ezzel együtt a korábban csak szórványosan jelentkező – így egyedinek gondolt –
vagy egyáltalán nem felismert jelenségek magyarázatát is sorra megtaláljuk. Erre kiváló példák a
fenti síkvidéki védművek, kis erődítések, melyek
fontos adalékot jelenthetnek ahhoz a kérdéshez,
hogy milyen eszközökkel is próbált a magyarság
ellenállni a mongol támadásnak. Szankon olyan
régészeti emlékek sorozata jött elő, amelyek alapján egy eddig nemigen kutatott és így nem is igazán ismert, ám úgy tűnik, hogy a tatárjárás során
általánosan alkalmazott védekezési forma képe
kezd kirajzolódni előttünk.
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