
Törökdúlás – egy ásatás élményei 

Törökdúlás. Szolnok eleste után Egernek sikerült megállítani az oszmán seregeket 1552-ben. 

Bár a két esemény kapcsolatát nem taglalják részletesen a történelemkönyvek, egy rendhagyó 

ötlet nyomán most mégis lehetősége nyílt pár vállalkozó kedvű egri diáknak beleásnia magát a 

részletekbe...- szó szerint, hiszen egy napra ők is ásatási munkások lehettek Szolnokon. 

 

A délelőtt előkerült cserepek csomagolása az Egerből érkezett segéderő közreműködésével. A 

hat gimnazista diák jelentkezését szívesen fogadta Dr. Kertész Róbert ásatásvezető régész.  

"Önkénteseket mindenhonnan szívesen fogadunk- Egerből különösen, hiszen 1552-ben 

meggyőződésem szerint a szolnoki vár vastagon szerepet játszott abban, hogy Eger 

megmenekült a török megszállástól- nem véletlen, hogy 1596-ban, mikor már régen Szolnok 

török kézen van és egyből Egert tudják támadni a törökök- el is foglalják a várat, ami már akkor 

1596-ban már jóval erősebb, mint volt 1552-ben."  

Az egri Neumann János Gimnázium egyik szolnoki kötődésű pedagógusa - Gócza Gábor a 

kezdetek óta figyelemmel kíséri a szolnoki vár ásatásának mozzanatait.  

"Eger ostromát tanítjuk, de azért előtte mondjuk azt, hogy mi volt itt Szolnokon, az nem túl 

részletes. Annyit tudunk, elmondjuk, hogy a török keresztül vonult Szolnokon, elfoglalta 

Szolnokot viszonylag gyorsan, de hát ennél többet ők nem tanulnak, és így azért picit jobban 

elmélyülhetnek benne."  

 



"Mikor Gócza Gábor tanár úr, a nevelőtanárom az egri kollégiumban felajánlotta ezt a 

lehetőséget, akkor úgy voltam vele, hogy miért ne? Ilyet még nem próbáltam, és ez a terület is 

érdekel, hogyha úgy vesszük."- mondja a tizenegyedikes Kis Benjámin és évfolyamtársa Restás 

Dominik:  

"Hát igazából ismerősöktől kérdeztük, hogy tudták-e, hogy van Szolnokon vár? Erre azt 

válaszolták, hogy nem... Erre ugye mondtuk nekik, hogy hát eddig mi sem nagyon, valamint 

egész Magyarország sem, mielőtt elkezdődött ez az ásatás, de hogy őszintén megmondjam nem, 

komolyabb előismeret nem volt Szolnokról."  

 

A város főtere fölé emelkedő egri várral ellentétben a szolnoki palánkvár teljes egészében a 

föld alatt van.  

"Az ásatásnak abba a szakaszába kerültünk, amikor már nincsenek települési rétegek, hanem 

elsősorban építési rétegeket tárunk már fel. Ez úgy néz ki, hogy a kaszárnya épületnek az alja, 

ahol dolgozunk, és itt az építéshez kapcsolódó feltöltési rétegeknek, illetve konkrétan magának 

az építési rétegnek a feltárásban, illetve a kibontásában vesznek részt az egriek."  

 
 

Az 1300 négyzetméterre kiterjedő feltárás a végéhez közeleg- folytatja Dr. Kertész Róbert. Az 

egykori kaszárnyaépület teljes kibontásával várhatóan egy-másfél hónap múlva végeznek a 

régészek és az önkéntesek. A leletek feldolgozása azonban akár 15 évet is igénybe vehet. 

Gócza Gábor 


