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A Zengővár helye a hazai várépítészetben1

A Zengővár Pécsváradtól ÉNy-ra, légvonalban kb. 3,5 km-re, a Mecsek legmagasabb
csúcsán található (1. kép). Tengerszint feletti magassága 681,2 m, a város feletti relatív
magassága kb. 430 m.
A Zengő eredeti, középkori neve Mons Ferreus (Vashegy) volt. Jelenlegi neve a zeng
igéből származik, tulajdonképpeni értelme feltehetőleg „visszhangos”. Az 1437. évi oklevélben említett Zenghewhegh a kutatás jelenlegi állása szerint nem ezzel a heggyel
azonosítható, hanem a Vas megyei Gérce, Mesteri, Nagysimonyi környékén kereshető.2
A vár első részletes leírását 1992-ben Nováki Gyula és Sándorfi György készítette el;
ugyanakkor felmérték az erődítést. Megfigyeléseik szerint a vár „a hegycsúcs kissé hos�szúkás platóját teljesen magába foglalja. Köröskörül igen meredek hegyoldal övezi, egyedül déli irányban csatlakozik hozzá egy valamivel alacsonyabb magaslat, amitől széles,
természetes, bemélyedő hegynyereg választja el. Ez azonban már nem tartozik a várhoz.
A vár területe, a hegy alakjának megfelelően, hosszúkás. Déli oldala egyenes, hosszanti
oldalai kissé ívelők, északi végén elkülönülő kiugráson egy falmaradvány van. A szélét
jelentő, egyenesen levágott pereme jól követhető, itt falnak, sáncnak nincs nyoma.
A felszínen csak az északi végében látható habarcsos rakott kőfal (torony?) maradványa. A fal erősen leromlott, sem külső, sem belső falsíkja nem állapítható meg ásatás
nélkül. Ezért a belső átmérőjére is csak becsült adatunk van, ami 6,5–7 m között lehet. A
falcsonk jelenlegi szélessége 80–150 cm között, magassága 70–130 cm között váltakozik,
de az északi részen a mai felszínig lepusztult. A falcsonk mindkét oldalán habarcsos kődarabok hevernek. E patkó alakú fal D-i szakaszán 5 méteres szakaszon teljesen hiányzik
a fal minden nyoma a felszínen. Két vége azonban nem befejezett, hanem ugyancsak
lepusztult, eredetileg feltehetően zárt, kör alakú építmény volt.
A vár többi részén nem található falmaradvány a felszínen. Itt-ott kövek, téglák is
hevernek, de a mérés idején ott járt helybeli turisták elmondása szerint régebben katonai
épület is állt a hegycsúcson. Jelenleg egy magas, henger alakú, betonból készült földmérési torony áll a csúcson, benne középen a HP-kő.
A vár területének hossza 75, szélessége 45 m. A perem alatt átlag 3 méterrel alacsonyabb szinten árok fut körbe, külső szélén sánccal. A sáncon sok kő hever, nyilván az
árokból kitermelt földdel együtt került oda, habarcsos kő nincs közöttük.
A vár belső területén sok cserép található, de ezek között jellegzetes, korhoz köthető
darabokat nem találtunk. Piros, jól kiégetett darabok. Árpád-kori nem volt közöttük,
jellegük alapján késő középkoriak.
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1. Pécsvárad-Zengővár. Helyszínvázlat. Rajz: Ősi Sándor

A belső terület jól áttekinthető, füves, csak a keleti oldala sűrű bokros. A sánc is jól
járható, de a keleti oldalon a sűrű aljnövényzet akadályozza a járást. A falrom patkó
alakja esetleg felveti azt a gondolatot, hogy talán bástya (ágyúállás?) volt. Ez azonban nem valószínű, mert ilyen védműre a déli oldalon lehetett volna szükség, ahonnan a
várba bejutni és a várat támadni a legkönnyebb volt. A falrom alatti hegyoldal minden
irányban igen meredek.”3
Az ásatás4
1998-ban leletmentő ásatást végeztem a várban.5 Ez azért vált szükségessé, mert a
Honvédelmi Minisztérium a jelenlegi geodéziai torony helyére katonai légi ellenőrző műszert kívánt felállítani. Miután a tervezett objektum érintette volna a középkori tornyot is,
az építkezés megkezdése előtt kívánatos volt annak feltárása, valamint a vár többi részén
a rétegek és a topográfia tisztázása.

3
4
5

Közöletlen kézirat Nováki Gyulánál. A felmérés eredeti példányát szintén ő őrzi. Ezúton is köszönöm,
hogy a leírást és a felmérés másolatát felhasználhattam.
Az ásatás elvégzésére dr. Ecsedy István, a Baranya Megyei Múzeumok igazgatója kért fel. A feltárást
1998. május 4. – június 17. között végeztük el. Magyar Nemzeti Múzeum Adattára, XXXVI. 249/1999.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki dr. Ecsedy Istvánnak, Dretzky Katalinnak, Kelemen László kerületvezető
erdésznek és Tóth István Zsolt természetvédelmi őrnek az ásatás során nyújtott segítségükért.
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Az egész hegytetőt öreg szálerdő fedte (bükk, hárs, hegyi juhar).
A – helyenként igen sűrű – aljnövényzetet a bodzán kívül különböző védett lágyszárú növények
alkották.6 Csupán a legmagasabb
rész, a geodéziai torony közvetlen
környéke volt füves.7 A felszínen az
ásatás idején semmilyen régészeti
lelet nem mutatkozott. A geodéziai
torony Ny-i oldalánál viszont betondarabok, téglatöredékek voltak
megfigyelhetők. Ezek 20. századinak tűntek, feltehetően a korábban
itt állt katonai objektum maradványai lehettek.
A Nováki Gyula és Sándorfi
György által 1992-ben rögzített állapothoz képest lényeges változás
nem történt. A felszíni megfigyelési
lehetőségek viszont – a sűrű aljnövényzet miatt – lényegesen romlottak. Éppen ezért helyenként az erő2. Pécsvárad-Zengővár. A vár légi fotója.
(Miklós Zsuzsa, 1998. dec. 23. Eng. sz. 2/4/98.)
dítés vonala is nehezen volt követhető. A légi felvétel (2. kép) szerint
azonban egyértelmű, hogy a sánc8 és árok is teljesen körbeveszi a lakóterületet. Csupán
D-i irányban, a gerincnél szakad meg: feltehetően itt lehetett a feljárat az egész hegyre, és
egyúttal a várba is, hiszen északi irányból a hegyoldal igen meredek.
Mivel a tervezett építkezés megváltoztatta volna a várat és környezetét, a lehető legteljesebben igyekeztünk dokumentálni az ásatást. Ennek érdekében végeztem légi fotózást; Egyed Endre, az MTA Régészeti Intézetének munkatársa pedig új, részletes geodéziai felmérést készített, egyúttal bemérve az ásatás eredményeit is (3. kép).9
A vár teljes területe (az árokkal, sánccal együtt) 105 × 70 m (7350 m 2 – 0,73 ha). A
védett terület 75 × 44 m-es (3300 m2 – 0,33 ha). A felszínen csupán az ÉK-i sarokban
láthatók épületnyomok, az egykori torony maradványai. Érdekes módon a torony nem a
legmagasabb ponton, és nem is a leginkább támadható D-i oldalon épült, hanem a természettől jobban védett É-i oldalon.
6
7
8

9

Az ásatás során – a természetvédelem igényei szerint – igyekeztünk megkímélni a védett növényeket,
fákat. A kutatóárkokat az ásatás befejezésével visszatemettük.
A geodéziai torony környékét a turisták számára alakították ki: padokat, és egy asztalt helyeztek el; a
középkori kőtorony belsejébe valószínűleg a kirándulók vittek egy padot, a jelek szerint itt szoktak tüzet
rakni.
Sánc alatt a védett területet övező árok külső oldalán emelt töltést értem, amelyet az árok mélyítésekor
kitermelt földből, illetve sziklatörmelékből emeltek. Ez a sánc általában szerkezet nélküli. A kutatók egy
részének (pl. Feld István, Dénes József) ezzel szemben az a véleménye, hogy „az árok külső oldalán lévő,
szinte mindig annak kidobott földjéből származó földtöltést nem szerencsés sáncnak nevezni, nehogy
összetéveszthető legyen az árok belső oldalán emelt sáncokkal, amely egy adott korra és vártípusra
jellemző.” (Idézet Feld István lektori véleményéből)
Az ásatás során a fekete-fehér és színes fényképfelvételeken kívül videót is készítettem.
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3. Pécsvárad-Zengővár. Szintvonalas felmérés. †Egyed Endre, 1998.
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Az ásatás során 9 kutatóárokkal és egy szelvénnyel vizsgáltuk meg a vár területét és
a tornyot. Az árkok kijelölésénél figyelembe kellett venni egyrészt a természetvédelmi
szempontokat, hiszen több védett lágyszárú növény él itt; másrészt – miután a hegy a
turisták által kedvelt terület – biztosítani kellett számukra a biztonságos, balesetmentes
közlekedést. Teljes feltárást a fenti okok miatt eleve nem lehetett végezni. A geodéziai
toronytól D-re levő, viszonylag sík felületű területen a helyi hagyomány szerint épület
(palota) volt, ezért itt sűrítettem a kutatóárkokat.
Az I. kutatóárokkal a kő tornyot vágtuk át. A metszet alapján ezt az árkot szelvénnyé
bővítettük, majd teljesen feltártuk az épületmaradvány belsejét, és letisztítottuk a falcsonkokat (4–6. kép). A torony belsejét az enyhén humuszos kőtörmelék töltötte ki. Kb.
a közepén nagyméretű 20. századi kincskereső gödör volt, amellyel a szálkőig hatoltak,
és a K-i oldalon mélyen belebontottak a falba is. A feltárás során a torony belsejében járószintet nem találtunk: a szálkő az alapozás mélységében jelentkezett; ez a szint egyenletesen lejt É felé.
A szabályos kör alakú torony felmenő falának vastagsága 250 cm, az alapozás kívülbelül 10–15 cm szélességben ugrik ki. Külső átmérője 12 m, hasznosítható belső tere
tehát 7 m átmérőjű (38,46 m2). A felmenő fal magassága változó: az É-i és D-i oldalon az
alapfalig lepusztult, sőt a D-i oldalon az alapfal is csak nyomokban maradt meg. Ny és K
felől 135–140 cm magasan állt.
A torony építőköveiből vett kőminták közül a szürke, finomszemcsés kő az alsó jura
úgynevezett „foltos márga” nevű képződmény homokos, meszes kötőanyagú változata, tulajdonképpen homokkő. Ebből áll az egész Zengő vonulat. A több helyen megfigyelt vörös színű, finomszemcsés kőzet pedig ennek a homokkőnek az átégett változata,
amelyben a vastartalom hő hatására eloxidálódott, és ez okozta a színváltozást.10
A fentiek szerint a Zengővár tornyát helyi kőzetből építették. A szükséges kőmennyiségnek legalább egy részét a lakóterületet övező sáncárok kimélyítésekor nyerhették, de
emellett nyithattak a közelben kisebb kőbányát is.
A torony falából több helyen is vettünk habarcsmintát. Az elemzések szerint a három
minta, összetételüket tekintve semmiféle rokonságot nem mutat egymással. Ez utalhat
arra, hogy a habarcs nyersanyagai eltérő helyekről származnak.11
Zengőváron a feltárás tanúsága szerint a torony vagy nem készült el teljesen, vagy
csupán megépítették, de nem használták. Teljes felépülése ellen szól az, hogy a belsejében és környékén talált építőkő mennyisége kevés egy – feltehetően háromszintes – lakótoronyhoz. Ebben a környezetben valószínűtlen, hogy a környező falvak lakossága hordta
el az építőanyagot, tehát a vár omladékának elvileg helyben kellett volna maradnia. Ez
viszont egy ilyen méretű épülethez kevés. A vár befejezetlen, illetve lakatlan voltára utal
az is, hogy az ásatás során csupán kevés edénytöredéket találtunk. A lakottságra utaló
egyéb leletek (állatcsontok, vas használati tárgyak), amelyek egyébként az ilyen típusú
várakban megtalálhatók, itt hiányoznak.12
A sáncárkot és a sáncot a IV. és IX. kutatóárokkal vágtuk át (7. kép). A metszetek szerint az előbbit – tompa V alakban – belevágták a sziklába. A sáncot az árokból

10 A köveket Vincze Péter geológus határozta meg. Segítségét hálásan köszönöm.
11 Az elemzéseket Korim Tamás vegyészmérnök (Veszprémi Vegyipari Egyetem) végezte el. Segítségét
ezúton is köszönöm.
12 A hasonló adottságú börzsönyi várakban a 10–30 cm vastag humuszból lényegesen több edénytöredék
került felszínre, állatcsontokkal, vas- és bronztárgyakkal együtt.

10

Miklós Zsuzsa

4. Pécsvárad-Zengővár. A torony. Fotó: Miklós Zsuzsa

kikerült sziklatörmelékből emelték, az árok külső szélén. Belső faszerkezete nem volt.
Magassága 190–200 cm, talpszélessége kb. 5 m lehetett.
Az árok alakja, mélysége nem egyenletes: a IV. árokban (a vár Ny-i oldalán) mélyebb,
meredekebb, mint a vár ÉK-i oldalán kijelölt IX. árokban. A sáncárok eredeti mélysége a
teraszhoz képest a IV. árokban kb. 4,5 m, szélessége mintegy 3 m; a IX. árokban a mélység 2,5 m, a szélesség 3,5 m volt.
A vár két hosszanti oldalán tereplépcső figyelhető meg. Ezeknek kora bizonytalan:
készíthették őket a várral egy időben is, de az is elképzelhető, hogy a 20. századi katonai
építkezésekkel kapcsolatosak. Mindenesetre a kutatóárkok erre vonatkozóan nem nyújtottak felvilágosítást.
A vár többi részén kijelölt kutatóárkokban épületnyomot, illetve ott tartózkodásra
utaló nyomot nem találtunk: 10–15 cm mélységben már a szálkő jelentkezett (leszámítva
a IV. árokban előkerült modern építmények maradványait).
A leletek
Leleteket csupán a torony belsejében, a kincskereső gödör betöltésében találtunk:
szinte kivétel nélkül szürke, redukált égetésű fazéktöredékeket (8. kép). A peremek gallérosak, illetve külső felületük laposan visszanyomott. Anyaguk kavicsos. Ezeken kívül egy barna színű, erősen kavicsos anyagú, vastag falú fazékperem is előkerült. A IV.
árokban, a sáncárokban pedig egy szürke, kavicsos anyagú, redukált égetésű, egyenesen
levágott szélű lapos edényfedő részletét találtuk.
Ilyen típusú és kivitelű edénytöredékeket a környékről nem ismerek.13 Hasonló jellegű leleteket közöl viszont Holl Imre Sopronból, az Előkapunál végzett ásatások 1/b és

13 A Kárpáti Gábor által Pécsváradról közölt kerámia más jellegű: K árpáti 1983.
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3. rétegéből. Ezeket a 13. századra keltezi.14 Ilyen peremformák és a lapos tányér alakú
fedő is megtalálható a kőszegi várban is, a 13. század második feléből származó rétegben.15 A leletanyag tehát arra utal, hogy a vár a 13. század második feléből származhat.
Összefoglalva az ásatás eredményeit, megállapítható, hogy a Zengő tetején egy árokkal, sánccal övezett, kő tornyos, 13. századi erősség állt (9. kép).
Az Árpád-kori magyarországi várépítészet problémái
Mielőtt a Zengővár és a hasonló típusú várak kapcsolatáról szólnék, röviden áttekintem a témával kapcsolatos problémákat. Hangsúlyozom, hogy itt most csak a magánvárakkal foglalkozom.
Az árokkal, sánccal, esetleg kőfallal övezett kisméretű, toronnyal és esetleg egyéb
épülettel rendelkező vártípusnak a kutatása hazánkban mindössze néhány évtizedes
múltra tekint vissza. Ha észlelték is őket a terepmunkák során, sokáig nem tekintették
várnak ezeket a kisméretű, gyengén erődített objektumokat.16 Első ízben Patay Pál foglalkozott részletesebben a Nógrád megyei, ilyen típusú földvárakkal, korukat azonban
bizonytalannak tartotta. Felfigyelt ugyan arra, hogy némelyiknek a felszínén 12–13. századi kerámia fordul elő, ásatás hiányában azonban nem tudta eldönteni, hogy ezek a
leletek egykorúak-e az erődítéssel.17 Márton Lajos szláv várakat vélt bennük felfedezni,
de tárgyi bizonyítékokkal ő sem rendelkezett.18 Gerő László – könyvének földvárakat
tárgyaló fejezetében – 3 típust különböztetett meg: földvár (pogányvár), földhalomvár
és toronyvár. A földvárakkal kapcsolatban megállapította: a maradványok arra utalnak,
hogy a népvándorlás korában is használták őket, sőt a honfoglalás idején is sok állt még
közülük.19 Feltételezte, hogy a feudalizmus korai időszakában épültek földvárak is, de
velük egyidejűleg megjelentek a feudális várak első formái is: a lakótorony (Léka) és
a belsőtornyos vár (Esztergom, Pannonhalma). Hangsúlyozta, hogy kezdetben a királyi várakon kívül kevés vár volt, mert a 12. század végéig a nagybirtok nem alakult ki
még annyira, hogy a kővárépítésre képes arisztokrácia létrejöhetett volna.20 Az 1975-ben
megjelent „Várépítészetünk” c. könyvében Gerő László már nagymértékben támaszkodhatott a közben elvégzett ásatások, műemléki kutatások eredményeire. Részletesen tárgyalta a lakótornyokat és a körfalakkal körülvett, bonyolultabb elrendezésű belsőtornyos
várakat, amelyek szerinte a lakótoronnyal egyidejűleg jelentek meg Magyarországon, a
13. században.21
Maga a később önálló tipológiai/történeti csoportként meghatározott, és „kisvárnak” nevezett vártípus22 lényegében csak a régészeti topográfiai munkák során 23 bukkant fel. Részben a topográfiai munkákkal egy időben, részben később folytak regionális
14 Holl 1973. 25–26. kép, 203.
15 Holl 1992. 26–27., 44–49. kép: ÉK-i udvar, 4. réteg.
16 L. pl. Wosinsky Mór, aki felfigyelt ugyan a Tolna megyei objektumokra, de azokat kis méretük miatt
áldozóhelyeknek tekintette: Wosinsky 1896.
17 Patay 1954. 30.
18 M árton 1911. 338–339.
19 Gerő 1955. 104–105.
20 Gerő 1955. 117.
21 Gerő 1975. 19.
22 Feld István nem tartja indokoltnak ezt az elkülönítést: „Végülis arról van szó, hogy a 13. században
minden nemesi és nem rezidenciális egyházi erősség kicsi.” (Idézet Feld István lektori véleményéből.)
23 MRT 1–10. köt.
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kutatások Nógrád megyében,24 a Börzsönyhegységben,25 a Gödöllői-dombvidéken,26 a
Mátrában,27 majd Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében.28 A Dunántúlon Vas,29 Zala,30 So
mogy,31 Tolna,32 Baranya33 és Fejér megyében34 foglalkoztak, illetve foglalkoznak most
is (különböző kutatók, különböző intenzitással) ezzel a témával. Jelentős mértékben segíti ezeknek a lelőhelyeknek a kutatását, értékelését az a tény, hogy az 1980-as évek második felétől a történészek is (elsősorban Engel
Pál és Kubinyi András) bekapcsolódtak ebbe
a munkába. 1987-ben a Műemlékvédelem
hasábjain folyt vita ebben a témában.35 Az
Árpád-kori várak kutatásában fontos állomás
volt az első Castrum Bene konferencia, ahol
az előadók a hazai, valamint a cseh, morva,
sziléziai és délnyugat-németországi 13. századi várépítészetről számoltak be.36 A konferencia értékelésében Kubinyi András részletesen összefoglalta az Árpád-kori várakkal
5. Pécsvárad-Zengővár. A torony.
kapcsolatos problémákat.37
Fotó: Miklós Zsuzsa
Elnevezés: A korábbi szakirodalomban
különböző neveken emlegették ezt a vártípust:38 Felmerült a „korai feudális magánvár”,39 a „földvár”,40 a „történelem nélküli várak”,41 a „lakótorony”.42 Az utóbbi időben elterjedt a „kisvár” elnevezés. Az ezzel kapcsolatos problémákra elsőként Kubinyi András hívta fel a figyelmet.43 Terei György a Fejér
megyei várak jellemzői alapján 1. és 2. típust különböztet meg: az 1. típusba sorolt várak
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Gádor 1967., Nováki – Sándorfi 1991., 1992a, b.
Nováki – Sándorfi – Miklós 1979.
Miklós 1982.
Dénes 1990b.
Nováki – Sándorfi 1992., Nováki – Sárközy 1999., Nováki – Sárközy – Feld 2007.
Dénes 1990a.
Vándor 1987., 1990.
Nováki Gyula és Sándorfi György kutatásai, felmérései: Nováki 1996., M agyar – Nováki 2005.
Miklós 1988a, 1998., 2007.
Tolnai 1996.
Terei 1998., 2004.
A vita résztvevői: Feld István, Engel Pál, Miklós Zsuzsa, Sándorfi György. L. Műemlékvédelem, XXXI.
(1987) 1–16.
Castrum Bene 1989.
Kubinyi 1990. 290–299.
Itt most figyelmen kívül hagyom az említett, Wosinsky Mór által alkalmazott megjelölést, az áldozóhelyet,
mivel ő – kis méretük miatt – ezeket nem is tartotta váraknak: Wosinsky 1896.
Nováki – Sándorfi – Miklós 1979. 90–94.
Miklós 1982., 1985. Feld István már az 1983-as szegedi konferencián vitatta a „földvár” terminológia
helyességét: Feld 1985. 181–183.
Kubinyi 1990. 292–293.
Parádi 1982. 9–30.
Kubinyi 1990. 294. A „kisvár” elnevezés problematikájával foglalkozik: Feld 1991. 208–210. és Feld
1994 is.
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alapterülete 0,01–0,04 ha; tengerszint feletti magasságuk 100–150
m, relatív magasságuk 20–50 m; terepbejárás során kőépítkezésre utaló nyomok nem figyelhetők meg; a
vár közelében több esetben megtalálta a hasonló korú falut. Ennél a
típusnál előfordul, hogy erődítést
csak a támadható oldalon készítenek. Ezzel szemben a 2. típusba
sorolt várak alapterülete 0,04–0,18
ha; tengerszint feletti magasságuk
lényegesen több: 160–410 m, relatív magasságuk 60–120 m. Ezeknél
a váraknál megfigyelhető a kőépítkezés nyoma; közeli falu azonban
nem ismert. Az erődítés többnyire
teljesen körbeveszi a lakóterületet.44 A „kisvárnak” tekintett erődítéseket Terei György az 1. típussal
azonosítja.45 Annak eldöntésére,
6. Pécsvárad-Zengővár. A torony.
hogy ez a típusba sorolás valóban
Felmérés és rajz: †Egyed Endre
megfelelő-e, ki kell terjeszteni a
vizsgálatot a többi ismert várra is.
Legutóbb Koppány Tibor vetett fel új szempontokat, amikor a kisméretű várak egy
részét a castellumokkal azonosította. Feltételezte, hogy ezeknek a korai neve várad,
várda lehetett; a kastély elnevezést csak a 13. századtól, esetleg annak második felétől
használták.46
Nehezíti ezeknek a váraknak a pontos elnevezését az is, hogy – általában –vegyes
technikával készültek. Ha csak a sáncokat, árkokat vesszük figyelembe, akkor – az építési technika alapján – földváraknak tekinthetők (bár hegyvidéken, ahol a sánc az árokból
kikerülő sziklatörmelékből készült, ez csak részben igaz). A lakóterület szélén húzódó
„fal” készülhetett fából (cölöpökből álló, akár többsoros palánkfal, vagy egyszerűen csak
sövényfonásos kerítés); de építhették téglából, kőből is. Ugyanez érvényes a lakóépületre
is: anyaga lehetett fa, tégla vagy kő, esetleg vegyesen felhasználva (pl. kő alapon téglafalú épület). Mindebből jelenleg a felszínen általában már csak a sánc, árok, és némi
tégla- és kőtörmelék látható. Az, hogy valójában miből, milyen technikával épült a vár,
csak ásatással deríthető ki.
Mint láttuk, a „kisvár” elnevezés valóban problematikus. Hiszen azon túl, hogy kicsi az alapterületük, és keletkezésük, létük többnyire a 12–13. századra tehető, pontos
meghatározásukhoz igen sok szempontot kell figyelembe venni. A legfontosabbakat az
alábbiakban ismertetem, mellőzöm azonban a „kisvár” fogalom használatát, mivel az ismertetendő jellemzők az egészen kicsi és a „Zengővár méretű” váraknál is megtalálhatók
44 Terei 1998. 6–7., Terei 2004.
45 Terei 2004.
46 Koppány 1999. 25., 38.
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7. Pécsvárad-Zengővár. A IV. árok É-i fala, ill. a IX. árok É-i fala. Rajz: Ősi Sándor

Elhelyezkedés: Ezek a várak a síkságokon, dombvidéken és hegyvidéken egyaránt
megtalálhatók. Közös jellemzőjük, hogy nagymértékben kihasználták a természet által
nyújtott védettséget, és ezt egészítették ki – a terepalakulattól függően – árokkal, sánccal, a domb gerincének átvágásával, terasszal stb. Ebből a szempontból nincs lényeges
különbség a „kisvárak” és „nagyvárak”, illetve, ahogy Terei György nevezi őket, az 1.
és 2. típus között. Mint fentebb láttuk, elhelyezkedésüket tekintve elsősorban a relatív és
abszolút magasságuk különböző.
A településekhez viszonyított helyzetükben lényeges különbségek figyelhetők meg,
ebből a szempontból 3 csoport különböztethető meg. Egy részük a falvak közvetlen szomszédságában, nagyobb szintkülönbség nélkül helyezkedik el; szintén gyakoriak azok,
amelyeket a települések közelében, de attól elkülönülve, lényegesen magasabb ponton
építettek fel. Végül a 3. csoportba azok sorolhatók, amelyek minden településtől mes�sze, nehezen megközelíthető helyen, nagy relatív magasságban találhatók.47 Nyilvánvaló,
hogy ezek a csoportok nem véletlenül alakultak ki. Egyrészt az erősségek rendeltetése is
más-más lehetett, másrészt valószínűleg időbeli különbség is van közöttük. Feld István
feltételezi, hogy a település közeli várak lehetnek a korábbiak, az „extrém” helyzetűek
pedig a későbbiek.48 Véleményem szerint ezt ma még nem lehet eldönteni, egyrészt sok
ásatás, másrészt a rendelkezésünkre álló okleveles anyag, valamint a már megásott várak
ilyen irányú vizsgálata, újraértékelése szükséges a kérdés tisztázásához.49
Alak: A síkvidékiek négyzetes vagy kör alakúak, a domb- és hegyvidékiek viszont
általában alkalmazkodtak a természetes adottságokhoz. Lehetőség szerint azonban igyekeztek kör vagy ovális formát kialakítani, ami – miután kis területről volt szó – többnyire
47 Vö. Feld 1991. 210–211., Feld 1994. 189–205.
48 Feld 1991. 211., Feld 1994. 189–205.
49 Hangsúlyozza a probléma vizsgálatának fontosságát Kubinyi András is: Kubinyi 1992. 120.
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sikerült is (ellentétben a nagy kiterjedésű őskori földvárakkal, ahol – a hegy alakjához
igazodva – helyenként teljesen szabálytalan forma sikeredett).
Ezek a várak többnyire egyrészesek, de előfordul néhány 2–3 részes is. Egyelőre – a
kevés ásatás miatt – az elővárak, illetve a lakórész mögötti, a domb folytatása felől elhelyezkedő erődítések rendeltetését nem ismerjük. Azon a néhány feltáráson, amelyek
eddig ezeken a helyeken folytak, lelet, illetve települési objektum nem került elő.50
Erődítés: E várak többségét általában egyszeres árok, és az árok külső szélén sánc51
övezi. A helyi adottságok függvényében esetenként ezen kívül átvágták a domb, illetve
hegy gerincét is, a védelem fokozása érdekében. Előfordul a hegy- illetve domboldal meredekre faragása is. A lakóterület peremét többnyire palánkkal, kerítéssel vagy fallal (kő
vagy tégla) védték.
Alapterület: Közös jellemzőjük a kicsi alapterület. Leggyakoribb a 0,02–0,15 ha
(200–1500 m 2) közötti védett terület. A Zengővár a maga 0,73 (0,34) ha-os (3400 m 2)
kiterjedésével kiemelkedik ebből a sorból.
Lakóépület: Az eddigi kutatások szerint többnyire kis alapterületű, kerek vagy négyszögletes toronyszerű épület állt ezekben a várakban. Kérdés, hogy ez az épület lakótorony volt-e, valóban lakták-e, vagy pedig csak végszükségben használták. Miután fennálló építmény alig maradt, a rendelkezésünkre álló, ásatásokon előkerült alapok, esetleg felmenő falak részletei alapján nehéz állást foglalni ebben az ügyben. Az esetleges
építészeti részleteket (ajtó- és ablaknyílások stb.) is csak a tégla- és kőépítményeknél
figyelhetjük meg; ha kellő magasságig megmaradt a torony. Abban az esetben, ha gerendákból rótták az épületet, és az a felszínen (pl. talpgerendákon) állt, pusztulása után semmi nyoma nem maradt. Éppen ezért nehéz megállapítani rendeltetésüket is. Feld István
lakótoronynak tekinti „a legtöbb egyszerű erősség egyetlen építményét.”52 Ugyanakkor
hangsúlyozza, hogy maga a lakótorony nem tartható önálló vártípusnak; viszont azok
az erődítmények, amelyeknek az alaprajzában és megjelenésében ilyen lakható torony
dominál, a nemzetközi terminus technicus-nak megfelelően toronyvárnak nevezhetők.53
Az, hogy egy birtokos milyen anyagból és mekkora épületet emelt a várában, egyrészt a helyi adottságoktól, másrészt az építtető anyagi lehetőségeitől függött.
Leletek: A felszínen általában csupán néhány edénytöredéket találunk. Ásatáson is
többnyire kevés a lelet: edénytöredékek, állatcsontok, néhány vastárgy (patkó, kés, zabla,
sarkantyú, övcsat). Ritkán fordul elő, hogy gazdag a leletanyag (ld. pl. Mende-Lányvár).54
Előfordul a másik véglet is, amikor alig néhány darab bukkan elő (Tinnye-Kisvár,55
Ozora-Kálvária,56 Szokolya-Királyrét-Várhegy).57 Utóbbi esetben valószínűsíthető, hogy
a várat csupán felépítették (ha egyáltalán befejezték), de menedékhelynek szánták, ezért
nem keletkezett hulladék-leletanyag. Az a közbülső helyzet, amikor a kevés lelet és az
ásatási megfigyelések arra utalnak, hogy lakták a várat, nyilván azzal magyarázható,
hogy kevés ember, rövid ideig tartózkodott ott. Nagy mennyiségű leletanyag huzamos
ott tartózkodáskor keletkezhet. Az továbbra is kérdéses, hogy vajon a várak építtetői,
tulajdonosai is ezekben laktak, vagy pedig csak a (fegyveres) szolgák. Komolyabb vár50
51
52
53
54
55
56
57

Miklós 1981. 233., Miklós 1988.
L. a 7. jegyzetet.
Feld 1991. 212.
Feld 1991. 212.
Miklós 1981. 233–250.
MRT 7. köt. 33/14. lh., 327–328. A szerző ásatása.
Miklós 1988b. 281–282. A szerző ásatása.
MRT 9. köt. 27/1. lh., 351–352. A szerző ásatása.
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8. Pécsvárad-Zengővár. Leletek.
Fotó: Fenyvesi Róbert, rajz: Ősi Sándor. Jelkulcs: 1. szürke; 2. barna színű cserép

építmény és igényesebb háztartásra utaló leletek esetén feltételezhetjük, hogy – ha nem
is állandóan – de a tulajdonos és/vagy a családja is ott élhetett.
Kor: A kutatás jelenlegi helyzetében az a nézet a legelterjedtebb, amely szerint ezek
a várak a 12. század második felében/végén, 13. században jelennek meg, és a 13. század végén, 14. században pusztulnak el, illetve hagyják el őket.58 Csupán kis részük él
tovább (ld. pl. Dombóvár-Szigeterdő).59 Feld István e típus megjelenésének időpontját
58 Miklós 1985. 149., Kubinyi 1990. 292.
59 Miklós Zsuzsa ásatása 1996–2000: Miklós 2007. 184–190. Ez a vár nem tévesztendő össze DombóvárGólyavárral, amely az eddigi megfigyelések szerint késő középkori. Építésének pontos idejét csak
ásatással lehetne tisztázni.
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tartja vitathatónak. Úgy véli, hogy, „leszámítva a kevés kifejezett királyi központot, azaz Esztergomot és esetleg Székesfehérvárt, az 1200-as évek előtt még aligha igazolható
a habarcskötésű kőfalakkal védett várak vagy épp a többé-kevésbé szabadon álló kőtornyok szélesebb körű elterjedése a középkori Magyarország területén.”60 Álláspontja
szerint ennek a kisméretű vártípusnak a „12. századi megléte egyelőre aligha tekinthető
egyértelműen bizonyítottnak.”61 Más munkájában azonban hangsúlyozza, hogy „Az a
megfogalmazásom, hogy „1200 körül”, magába kívánja foglalni a 12. század utolsó negyedét-harmadát is, annál is inkább, mivel e kronológiai határ megjelölésére régészeti
adatok vezettek. ĺgy elsősorban az ország középső és északkeleti részeire jellemző ún. fehér kerámia feltűnése, mely ugyan ma még aligha helyezhető hitelesen 1200 elé, de nem
alkalmas évtizednyi pontosságú korhatározásra. Ezzel szemben az időszak felső határa
– 1320 körül – elsősorban már a történeti események, azaz az írott források alapján került
meghatározásra, ettől az időponttól kezdve a megerősödő királyi hatalom aligha adott
módot tömegesebb várépítésre.”62 Az igaz, hogy a kevés – és gyakran nehezen keltezhető – lelet alapján nehéz eldönteni, hogy a vár a 12. század végén, vagy a 13. század első
felében keletkezett-e, illetve a 13. század első vagy második felében élt. Egyelőre azonban csupán néhány szerencsés esetben áll rendelkezésünkre jobb keltezési lehetőség.63
Tehát általában nem lehet eldönteni azt sem, hogy a vár a tatárjárás előtt vagy után épült,
építésében, illetve pusztulásában szerepet játszott-e ez az esemény. Ezeknek a váraknak
a pontosabb korhatározása érdekében minél több – az erődítés teljes területére kiterjedő –
ásatás szükséges, hogy minél több jól keltezhető lelettel, objektummal rendelkezve
előbbre léphessünk ebben a kérdésben.
Pontos keltezésüket nagymértékben megnehezíti az a körülmény, hogy csak igen kis
részük szerepel oklevélben. Engel Pál ezt a történelmi körülményekkel magyarázza: „A
korai várszervezet a királyság kizárólagos uralmi rendszere volt, és sem az egyházi, sem
a magánnagybirtokon nem találkozunk hasonlóval… Valószínű, hogy a „várregále” elvét
az 1200 körül meginduló nagyarányú birtokadományozások törték át…”64 Ezzel lehetővé
vált, hogy magánosok is várat építsenek birtokaikon, engedéllyel vagy anélkül. Ezek a
„magánvárak” – a királyi várakkal ellentétben – nem képezték egy tartozékrendszer,
„uradalom” központját, hanem a felépült vár a föld tartozéka lett. Egyrészt ezzel magyarázható, hogy igen kevés – ebből a korszakból származó – vár szerepel a forrásokban,
hiszen a „birtokjog szempontjából … a vár léte vagy nem léte ekkoriban még tökéletesen
mellékes körülmény volt.”65 Az okleveles említések csekély számánál figyelembe kell
vennünk azt is, hogy a rendelkezésünkre álló forrásanyag – Engel Pál becslése szerint –
aligha lehet több az eredetileg készült oklevelek 1–2 %-ánál.66
Rendeltetés: Korábban felmerült, hogy ezek a „kisvárak” azonosíthatók az Árpádkori prédiumokkal.67 Az 1980–90-es években kibontakozó vita azonban nem igazolta
ezt a feltevést. Az írott források alapján a prédium fogalmának sokkal szélesebb jelen-

60 Feld 1991. 201.
61 Feld 1987. 7.
62 Feld 1991. 208. Ugyanígy vélekedik legújabb értékelésében is: ezek a várak az 1200-as években
megszaporodtak, majd 1320 után nagyrészt felhagyták őket: Feld 2000. 26.
63 L. pl. Márianosztra-Bibervár. Miklós 1983. 22., MRT XIII/2. köt. 17/13. lh. 186–188.
64 Engel 1987. 11.
65 Engel 1987. 13.
66 Engel 1987. 13–14.
67 Nováki – Sándorfi – Miklós 1979. 93–94., Miklós 1982. 76–81.
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9. Pécsvárad-Zengővár. Rekonstrukció. †Egyed Endre

téstartalom tulajdonítható.68 Az újabb eredmények fényében valószínűsíthető, hogy e kisebb, egyszerűbb építmények egy részét is várnak, castrumnak tekintették és birtokosaik
gyakran a legjelentősebb úri nemzetségekből kerültek ki. Nem indokolt tehát, hogy csak
a nemesség alsó rétegeiben keressük építtetőiket.69
Ezen objektumok rendeltetésének megállapításánál további tényezőket is figyelembe
kell vennünk. Miután – mint már utaltam rá – alapterületük igen kicsi, ezért semmiképpen nem alkalmasak nagyobb tömegek, így a környék lakosságának befogadására. A
néhányszáz négyzetméteres alapterület csupán egy „kiscsalád”, néhány szolga és néhány
állat védelmét biztosíthatta. Tekintetbe véve az erődítés jellegét, szerkezetét, természetes,
hogy ez is csak kisebb csapattal szemben biztosíthatott tényleges védelmet.
Fontos szempont az is, hogy milyen magasságban épült a vár. Bizonyára más-más
céllal létesítettek ilyen objektumot egy, a település közelében vagy felette emelkedő, kis
relatív magasságú dombtetőn, illetve egy hegység belsejében, nagy magasságban levő
hegytetőn, amely a településektől távol, nehezen megközelíthető helyen van.Egyelőre
nyitott kérdés, hogy mennyiben kell számolnunk más – jogi, katonai vagy egyéb ismérvek alapján meghatározható – csoportokkal.70
Valószínű, hogy az elkövetkező kutatások eredményei alapján is csak korlátozott
mértékben lehet általánosító megállapításokat tenni. Minden egyes „kisvár” esetében
egyedileg kell értelmezni a régészeti eredményeket, az esetleg rendelkezésre álló okleveles adatok figyelembe vételével. Remélhető, hogy sok ilyen vár ásatása és a további
történeti kutatás együttes értelmezése lehetővé teszi azt, hogy árnyaltabb képet kapjunk
ebben a kérdésben is.
68 Feld 2000. 25.
69 Feld 2000. 25.
70 Feld 2000. 25–26.
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A Zengővár helye a 13. századi várépítészetben
Tekintettel arra, hogy a Zengővár településektől távol, nehezen megközelíthető helyen, kb. 430 m-es relatív magasságú hegytetőn épült fel, mindenképpen az „extrém”
helyzetű várak közé sorolható. Ezen a tényen véleményem szerint az sem változtat, hogy
a Zengő alatt a Ny-i és K-i oldalon is jelentős út húzódott.71 Nem jöhet számításba az
esetleges útellenőrző szerep sem, mivel az erdős hegytetőről aligha látták be az utat, és ha
észrevettek is valamit, mire leértek a meredek hegyoldalon, addigra az esetleges célpont
rég eltűnt. A várak útellenőrző szerepének túlhangsúlyozása a kutatás mai állása szerint
amúgy is túlhaladott.
A Zengővár kialakítása megfelel a „kisvárak”-nál (és általában a teljes 13. századi
várépítészetnél) tapasztaltaknak: alkalmazkodtak a hegytető adottságaihoz, a meglevő
természetes védettséget fokozták a sziklába vágott árok és a külső sánc készítésével. Az
árok alakja, a sánc szerkezete is megegyezik az eddig ismert hasonló típusú hegyvidéki
várakénak. A „kisvárak” többségénél a lakóterület szélén palánk vagy kő-, illetve téglafal is fokozza a védelmet. A Zengőváron ennek nem találtuk nyomát.72 Talán ezzel függhet össze a két hosszanti oldalon látható tereplépcső (amennyiben ezek valóban Árpádkoriak és nem a 20. századi katonai objektummal kapcsolatosak).
A vár alapterülete (a sáncokkal együtt 7350 m 2, maga a lakóterület 3300 m 2 – 0,73,
ill. 0,33 ha) a „kisvárak” átlagos méreteinél lényegesen nagyobb. Ez azonban azzal is
magyarázható, hogy csak így, ekkora terület erődítésével tudták kihasználni a hegycsúcs
természetes védettségét. Ha ugyanis kisebb felületet kerítettek volna le árokkal, sánccal,
nem érvényesülhetett volna kellőképpen sem a D-i természetes hegynyereg, sem az É-i
meredek oldal. Ez – véleményem szerint – nem véletlen, hiszen, ha kisebb alapterületű
várat kívántak volna létesíteni, arra alkalmas hegyet találhattak volna a környéken.
Mint fentebb már írtam, az ilyen típusú várakban gyakran csak egy – általában toronyszerű – épület nyomai figyelhetők meg. Néhány esetben előbukkan egyéb épület is:
pl. Váchartyánban,73 Dombóvár-Szigeterdőn;74 a Zengőváron erre utaló jelenséget nem
találtunk.75 A tornyok építőanyaga – a helyi adottságok, illetve az építtető anyagi lehetőségeinek függvényében – fa, tégla vagy kő. Az eddig feltárt tornyok zöme négyzetes
vagy zömök téglalap alaprajzú; a kör, illetve ovális alak ritkán, de előfordul: pl. Ipoly
damásd-Zuváron. Miután ép, egyértelműen 13. századi torony – tudomásom szerint –
nem maradt fenn, csupán alapterületüket, falvastagságukat tudjuk összevetni. Belső, lakható alapterületük 15 és 44 m 2 között váltakozik, falvastagságuk 85–250 cm.76

71 Gállos 1975. 26.
72 A rekonstrukciós rajzon (9. kép) ennek ellenére jelöltük a feltételezhető palánkot, mivel lehetséges, hogy
valamilyen formában mégis elkészítették (pl. talpgerendákkal, aminek viszont régészeti nyoma nem
marad).
73 Miklós 1978. 95–105.
74 Miklós Zsuzsa ásatása 1996–2000. L. az 59. jegyzetet.
75 Az 1998. évi ásatás eredményei alapján kicsi a valószínűsége annak, hogy a tornyon kívül egyéb épület
nyoma előbukkanna a várban.
76 Az alábbi táblázatban szereplő 13. századi várak között kisebb és nagyobb alapterületűek egyaránt
megtalálhatóak.
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Név
Dombóvár-Szigeterdő77
Ipolydamásd-Zuvár78
Kács-Várhegy79
Márianosztra-Bibervár80
Mende-Lányvár81
Pécsvárad-Zengővár
Salgótarján-Salgóvár82
Váchartyán-Várhegy83
Váralja-Várfő84

Torony belső területe
25
44,1
25
15
21
38,46
22
8
32

Falvastagság
2,50
1,50
2,50
1,60
2,40
2,50
1,80–1,90
0,50
0,85

77 78 79 80 81 82 83 84

Zengővár lakótornya így 250 cm-es falvastagságával, 38,46 m 2-es belső terével a legnagyobbak közé sorolható.
A Zengőváron igen kevés leletanyag került felszínre. Ez a jelenség nem egyedülálló: hasonló a helyzet pl. Tolna megyében Ozora-Kálvárián,85 valamint Pest megyében
Tinnye-Kisváron,86 Szokolya-Királyrét–Várhegyen is.87 Az eddigi megfigyelések alapján
úgy tűnik, hogy ezeket a várakat csak felépítették (az is kérdéses, hogy egyáltalán befejezték-e őket), de használatukra, huzamosabb ott tartózkodásra nem került sor. Az előzőekben említett Tolna és Pest megyei példák esetében még épületnyom sem bukkant elő.
Tekintettel arra, hogy mindegyikben igen kevés a lelet, a 13. századon belül – jelenlegi
tudásunk szerint – egyiket sem lehet keltezni.
A fentiek értelmében a Zengővárnál is nehéz megállapítani, mi lehetett a rendeltetése.
Birtokviszonyok
Baranya megye területének nagy része az Árpád-korban királyi birtok volt. Ebből
jelentős hányad került a királyi alapítású egyházak kezére. A történeti hagyomány szerint István király alapította a Vashegy (Mons Ferreus) tövében a pécsváradi apátságot.88
Pécsvárad esetében az alapítás azt jelentette, hogy egy már álló, és két királyi kápolnával
rendelkező, várszerűen erődített királyi udvarházat és az azt ellátó gazdasági szervezetet engedte át egyházi célja. Ennek időpontja kérdéses, mivel felszentelése a Pozsonyi
Évkönyvek szerint olyan későn történt (1038), hogy a hamis alapítólevélben megadott
alapítási és felszentelési dátum (997 és 1015) kétségbe vonható.89 Az apátság birtokai
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nagyrészt összefüggő uradalmat alkottak: a Mecsek Zengővár körüli erdeit és az ettől
D-re elterülő termékeny dombságot foglalta magában.90
Figyelembe véve azt, hogy Zengővár utaktól, településektől távol, nagy relatív magasságban és a pécsváradi apátság birtokán helyezkedik el, az a legvalószínűbb, hogy
mentsvárnak épült. Építésének időpontját nehéz pontosan megállapítani. A leletek a 13.
századon belüli keltezést nem tesznek lehetővé; oklevélben nem említik. Utóbbi – mint
fentebb már láttuk – a vár értékelése szempontjából nem jelent semmit, mivel ebben a
korszakban a birtokon épült vár csupán tartozéka volt a birtoknak, tehát nem feltétlenül
kellett szerepelnie a birtokot tárgyaló oklevélben. Az apátság történetét szem előtt tartva,
két korszak jöhet szóba: a tatárjárás környéke és a 13. század vége.
A tatárjárás a megye területén jelentős pusztulást okozott, Pécsváradot azonban nem
érintette.91 A tatárok elvonulása után – IV. Béla ösztönzésére – nagyarányú várépítés
kezdődött, szerte az országban. Talán erre az időszakra tehető az apátság várszerű megerősítése,92 és a Zengővár létesítése is. Szóba jöhet még a 13. század vége is, amikor a környékbeli nagybirtokos várurak harcaiba – birtokaik védelmében – bekapcsolódott a pécsi
püspök és a pécsváradi apát is.93 Esetleg ezekkel az eseményekkel is kapcsolatba hozható
a Zengővár építése. Mindez azonban egyelőre feltételezés. Pontosabb korhatározást csak
a 13. századi kerámia keltezésének finomításától várhatunk.
Az, hogy egy apátság, birtoka alkalmas részén várat építtet, nem egyedülálló jelenség. Az I. András által 1055-ben alapított tihanyi bencés apátság közelében, a Csúcshegyen álló vár minden bizonnyal az apátsághoz kapcsolható. A kolostortól Ny-ra, mintegy 3 km-re emelkedő hegycsúcson egy ötszögletű épület (talán torony) maradványai
láthatók. A 2 m-es falvastagságú építmény belső tere kb. 12 × 13 m (156 m 2); É felől árok
és sánc védi. A korábban római burgusnak tartott erődítményről valószínűsíthető, hogy
középkori, és azonosítható a 13–16. század között gyakran emlegetett tihanyi várral. Bár
1327-ből még a tihanyi apátság váráról szóló oklevelet ismerünk,94 a 14. században a vár
a király, illetve a királyné birtokában van.95
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