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szörényi Gábor andrás

Gondolatok a késő ÁrpÁd-kori nemesi vÁrak  
funkciójÁhoz és terminolóGiÁjÁhoz  

a sajó-völGyi huszita erősséGek előzményei kapcsÁn

bevezetés

a 15. század huszitái szinte minden magaslatot és stratégiai pontot megszálltak a 
keleti Felvidéken – írta csaknem száz évvel ezelőtt Tóth-Szabó Pál.1 Hunyadi mátyás 
udvari krónikása, Antonio Bonfini szerint ezen cseh zsoldosok „rabló szándékkal erődö-
ket emeltek szerte az országban. … váracskáik voltak, amelyeket vagy erővel foglaltak 
el, vagy frissiben maguk építettek”.2 Az itáliai történetíró nyomán, valamint a későbbi 
népi toposzok alapján a helyi közvélekedés huszita eredetű földvárakként tartja számon 
e vidék számos erősségét mind a mai napig.3 Ez vonatkozik a Sajó-völgy számos kisebb-
nagyobb erődítésére is, de nem ismeretlen az Északi-középhegység többi vára esetében 
sem. A mondabeli huszita eredeztetés azonban lényegesen árnyaltabb történeti valóságot 
rejt. Észak-Magyarország és Szlovákia területén a már régészetileg kutatott, a közvéle-
mény által Mátyás-korinak, huszitának, vagy éppen csehnek tartott várak mindegyikéről 
bebizonyosodott, hogy Árpád-kori előzményekkel bírnak.4 Valóban, ha csak tipológiai 
alapon vizsgálnánk meg az objektumokat, a középkorkutató számára már csak ebből is 
feltűnhetne a hasonlóság a huszita zsoldosok és a késő Árpád-kor várai között. A régésze-
ti ásatások ennél konkrétabb alátámasztást is nyújtanak, a bratrik által megszállt magas-
latok mindegyikén korábbi erődítés nyomait találták meg, melyeket a 15. században csak 
újrahasznosítottak. A „csehek” építkezéseinek ezért minden esetben egy-egy Árpád-kori 
várrom nyújtotta a keretet. 

Kutatási területem, a Sajó-völgy szűkebb környezetében tíz olyan Árpád-kori vár-
nak tartott objektumot ismerünk (1. kép), melyek későbbi történetét ugyancsak átszőtte 
a huszita toposz:5 1. Sajószentpéter-Tömlöc-tető, 2. Kazincbarcika-Vár-domb, 3. Vadna-
Vár-tető, 4. Sajóvelezd-Vár, 5. Sajómercse-Kolozska-tető, 6. Sajónémeti-Vár-hegy, 7. 
Sajógalgóc-Vár-tető, 8. Putnok-Kakasvár, 9. Kelemér-Mohosvár, 10. Hangony-Birinyvár.6 
A mintegy 380 km²-nyi területen ez a szám meglepően soknak tűnik, hiszen átlagosan 

1 TóTh-Szabó 1917. 267–332.
2 bonfini 1995. 215 (659.)
3 ferenczi 1963. 112–114.
4 A Sajó-völgye esetében régészeti ásatással kutatott: Kazincbarcika-Vár-domb (Kozák Károly, 1955); 

Kelemér-Mohosvár (Pusztai Tamás, 1999–2008); Vadna-Vár-tető (Szörényi Gábor András, 2009). 
Szisztematikus terepbejárással és felmérésekkel kutatott: Sajónémeti-Vár-hegy (Szörényi Gábor 
András, 2008). Nógrád megye területén kutatott: Zagyvafő (Bodnár Katalin, Juan Cabello, 1987–1988), 
Sámsonháza-Fejérkő (Rácz Miklós, 2004–2005). Szlovákia területén feltárt: Liptószentmária-Havran 
(Karol Pieta, 1988–1991), Jolsva-Óvár (Olexa László-Tököly Gábor, 1976), Sajógömör (B. Kovács István, 
1993–1995).

5 DoboSy 1975., nováki–Sárközy–felD 2007.
6 Ma: 1–10-ig Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1–7-ig a történeti Borsod vármegye, 8–10-ig történeti Gömör 

vármegye. Nem vettem bele a sorba az ún. sajóivánkai várat, ugyanis a vadnai vártól mindössze 500 m-re 
fekvő kicsiny erősséget a vizsgált korszakon kívüli, későbbi alapítású elővédműnek tarthatjuk., lásd erre: 
Szörényi 2010. 108–109. Hasonló indíttatásból hagytam ki Darnya-Tuszavárat, mely egykorúsága nem 
feltételezhető a tőle 1,5 km-re fekvő Hangony-Birinyvárral.
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5–6 km-ként újabb és újabb erősségbe ütközünk. Ez a sűrűség azonban nem egyedi eset, 
a Bükk peremén utazva s majdhogynem bármely tetszőleges pontban megállva legalább 
egy, de gyakran két várra tekinthetünk fel, de ugyanez figyelhető meg a Mátra, vagy 
éppen a Cserhát vidékén is.

Ezen késő Árpád-kori váraink kérdéskörére bő három évtizede figyelt fel a kutatás. 
Az ekkor épült várak számát tekintve méltán nevezték létrejöttük korszakát a várépíté-
szet fénykorának.7 Az elmúlt harminc évben számos új adattal bővült tudásunk, amit a 
régészek mellett történészeink átfogó vizsgálatai is döntő módon befolyásoltak. A tanul-
mányokban, vártopográfiákban olvasható szintézisek eddig azonban nem foglalkoztak az 
egyes vidékeken tapasztalható rendkívül sűrű várhálózattal, azaz a területi intenzitással 
és az ebből fakadó funkció kérdésével, másrészről a terminológia is mind a mai napig 
vitatott maradt. Ugyanakkor a nemzetközi kutatás már külön konferenciát szánt  „ a vár 
és funkció” valamint  „a vár és építési helye” kérdésének,8 de ezek során magyarországi 
elemzés nem született, illetve a külföldi párhuzamokat eleddig nem hasznosította a hazai 
kutatás. Az alábbiakban eme nyitott kérdések megválaszolására teszek kísérletet a Sajó-
völgy 13. századra is keltezhető várainak bemutatásával, a történeti és régészeti források 
alapján.

1. Késő Árpád-kori birtokviszonyok a Sajó völgyében 

Amennyiben 13. századi várakról van szó, úgy Engel Pál megállapításait elfogadva 
megállapítható, hogy ezen építmények nem voltak jogi központjai egy-egy birtoknak, 
hanem megfordítva, a vár az utóbbi tartozéka volt, akár egy-egy erdő, víz, föld stb.9 Ezért 
a késő Árpád-kori birtokviszonyok elemzése nélkülözhetetlen az erősségek területi in-
tenzitása, valamint funkciója megvilágítása szempontjából. Kiindulásképpen a kérdéses 
terület középkori településtopográfiáját kellett elkészítenem, melyhez alapvető forrásként 
használtam Györffy György történeti földrajzát, valamint Ila Bálint gömöri monográfi-
áját10, s ezeket további levéltári és terepbejárási adatokkal egészítettem ki (2. kép és 1. 
táblázat).11 

A Sajó középső völgye (Borsodi-medence) a mai viszonyokhoz hasonlóan sűrűn 
lakott területnek számított a középkorban is. Az intenzív településhálózat sok kisebb-
nagyobb birtoktest kialakulását eredményezte, így ezen a viszonylag kis területen több 
mint tíz különböző birtokos, illetve nemzetség, család rendelkezett földekkel, azaz egy 
elaprózódott birtokstruktúra jött létre (3. kép), melyre a néhány településből álló birtok 
volt a 13. század második felében és a század fordulóján jellemző.

 7 felD 1990. 11.
 8 Castrum Bene 8. Burg und Funktion, 2006.; Castrum Bene 9. Burg und ihr Burgplatz, 2006. Ez utóbbi 

konferenciakötetben Fülöp András és Koppány András a helyválasztásnak csak egy konkrét, szűk 
kérdéséről, a sziklafelszínek építészeti lehetőségeiről értekeztek. A fenti témákkal általánosságban 
eleddig nem foglalkozott a hazai kutatás.

 9 engel 1987. 12.
10 györffy 1987. I. és györffy 1987. II., valamint ila 1944. 1976.
11 Itt köszönném meg Bodnár Tamás levéltárosnak (BAZmLt.), hogy adatait rendelkezésemre bocsátotta.
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Id Településnév Birtokos Id Településnév Birtokos
1 Kisfalud ákos nem 25 domaháza Hangony nem
2 Sajókápolna ákos nem 26 Hét Hanva nem
3 Tótpáltelke ákos nem 27 Várkony Hanva nem
4 Kazinc ákos nem 28 Lénártfalva Hanva nem
5 barcika ákos nem 29 Abafalva Hanva nem
6 Jéne balog nem 30 darnya Kisnemesek
7 rimaszécs balog nem 31 simonyi Kisnemesek
8 németi bél nem 32 serke Kisnemesek
9 Centerfalva bél nem 33 Harmac Kisnemesek

10 mercse Egyházi birtok 34 Harnóc miskolc nem
11 Püspöki Egyházi birtok 35 ivánka miskolc nem
12 Királd Egyházi birtok 36 Vadna miskolc nem
13 Velkenye Egyházi birtok 37 Kaza Rátót nem
14 Lőrincfalva Gut Keled nem 38 Paticsány Rátót nem
15 Kisfalud Gut Keled nem 39 Galgóc Rátót nem
16 Kelemér Gut Keled nem 40 Dubicsány Rátót nem
17 Poszsoba Gut Keled nem 41 Suponyó Rátót nem
18 Fancsal Gut Keled nem 42 Putnok Rátót nem
19 Felsőhangony Hangony nem 43 Dienesfalva Rátót nem
20 susa Hangony nem 44 Pokaj Rátót nem
21 uraj Hangony nem 45 Alsóvelezd Velezdi Kövér család
22 szentsimon Hangony nem 46 Felsővelezd Velezdi Kövér család
23 Alsóhangony Hangony nem 47 Pogony Zágráb Korpás nem
24 Kissikátor Hangony nem

1. táblázat

1.1. Miskolc nemzetség és birtokaik12

A Miskolc nemzetséget a vadnai vár birtoklástörténete kapcsán mutatom be. A nem-
zetség őse, Domokos bán a 12. század végén jelent meg a forrásokban, ő később fiával, 
Borssal együtt, a Sopron vármegyei Borsmonostor alapítója volt. A kutatási területünktől 
viszonylag távoli vidékről eredő család utóbb említett tagja révén jutott nagyobb földte-
rületekhez Borsod vármegyében. Bors 1237-es végrendelete alapján tudjuk, hogy köztük 
volt a Sajó-völgyi Vadna, Ivánka, Harnóc, Barca és Karácsonyfalva, azaz tulajdonképpen 
a vadnai vár teljes előtere. Az említett végrendelet szerint a fenti településeket Bors az 
általa létesített monostorra hagyta volna, de valószínűsíthető, hogy hamis oklevélről van 
szó, ugyanis ezek a birtokok soha sem szerepeltek az apátság falvai között.13 a hamisítást 
igazolja, hogy Vadnát (mint az említett falvak közti legjelentősebbet) később is a Miskolc 
nem tagjai bírták. Így 1263 körül e nemzetség tagja, Tamás fia Szőke Miklós örökölte a 
falut, aki közelebbről nem ismert időpontban, de biztosan 1268 előtt hűtlenség vádjába 
esett. Tulajdonképpen sikkasztást követett el, az V. István ifjabb király által rábízott 300 

12 A Miskolc nemzetség genealógiájára és birtoklástörténetére l.: karácSony 1900. 820–826., vö. DraSkóczy 
1996. 86–98.

13 SzenTpéTery 1916. 65. és 120.
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márkát nem juttatta el unokatestvérének, Panyit ispánnak, aki a későbbi király követeként 
ezzel fedezte volna költségeit a tatároknál. Mivel Szőke Miklós a sikkasztást követően 
azon nyomban (az 1268-as esztendő folyamán) IV. Béla király területére, a család Valkó 
megyei birtokára távozott és soha nem tért vissza, így az ifjabb király büntetésként el-
kobozta birtokait és azokat Panyitnak adta.. Bár a források nem egyértelműek, az utóbbi 
így vélhetően 1268-ban megszerezte az elkobzott birtokok közt Vadnát és környékét is.14 

Panyit és három fia: László, Miklós és II. Pál nagyobb, de szigetszerű birtokot épí-
tett ki a Bükk-hegység körül az 1270–1290-es években. Ehhez tartozott Szilvásvárad és 
környéke, Tard és környéke, Vadna és környéke, valamint természetesen birtokosak vol-
tak Miskolc területén is. A birtokaik mozaikszerű elhelyezkedéséből adódó problémákat 
fokozta, hogy szomszédságukban az Ákos nemzetség tagja, Ernye bán ugyancsak egy 
nagyobb, de összefüggő birtoktestet épített ki. Ezt az Ernye bánt Panyit hadvezérként a 
Tiszántúlon lezajlott csata során, 1265-ben foglyul is ejtette, tehát a viszony kifejezetten 
ellenséges lehetett köztük.15 Nyilván ez a potenciális veszélyhelyzet ösztönözte a Panyitot 
és fiait várépítésre. Ez utóbbi érdekes képet mutat, ugyanis három birtoktestükön, három 
váruk létesült.16 Közvetve Panyit fia Pál építésének tarthatjuk Éleskő várát a szilvásvára-
di birtokon. Tard és Tárnokbála határában szintén a Panyitok emelhették Cserép várát.17 
Végül ebbe a sorba helyezhetjük a 13. század második felében emelt vadnai várat is, 
amely szintén az ő területükön feküdt. Vitatott továbbá még a ma Felsőzsolca közigaz-
gatási területéhez tartozó Vár-domb erősségének hovatartozása, ugyanis 1281-ben épp 
Panyit fiai, Miklós és László határolták el területeiket az Ákosok zsolcai és arnóti birto-
kától, mely határt a Sajó medre képezte. A folyó ezen szakaszán történt többszöri meder-
váltása miatt azonban nem egyértelmű a várhely középkori hovatartozása, de bizonyos, 
hogy ezen két nemzetség egyike emelhette a birtoka peremén.18

Panyit fiainak nem volt fiúörököse, így a századforduló környékén birtokaik, köztük 
Vadna is, a rokonság kezére kerültek. A Miskolc nemzetség eme tagjai a tartomány-
úri háborúskodás idejében Aba Amadé familiárisai lettek, míg Panyit leánya a Balog 
nemzetségből származó Szécsi családba házasodott, mely utóbbi tagjai viszont Károly 
Róbert támogatói voltak. Az Anjou-uralkodó 1322-ben a Miskolc nem birtokait a hozzá 
hű Szécsi család kezére jutatta, így leányágon Panyit unokái örökölhették azt.

1.2. Ákos nem és birtokaik19

Borsod vármegye legjelentősebb késő Árpád-kori, kora Anjou-kori nemzetségét 
Sajószentpéter-Tömlöc-tető és a kazincbarcikai Vár-domb elemzése kapcsán mutatom 
be. Viszonylag egységesnek mondható birtoktestüket a Bükk-hegység keleti felében épí-

14 györffy 1987. I. 813. A Vadna birtokosaként itt említett Ponicz ispán névalak feltehetőleg Panyit ispánnal 
azonosítható.

15 zSolDoS 2007. 70. A források a foglyul ejtésben bizonytalanok, egyes adatok szerint nem Panyit, hanem 
Csák Péter sikere, hogy Ernyét, IV. Béla király seregének parancsnokát elfogták.

16 A három Panyit fiú három vára kísérteties hasonlóságot mutat nógrádi Kacsics nemzetség Illés ágának 
várépítkezéseivel, ahol Illés fia Péter egy-egy leszármazottja emelhette Baglyaskő, Sztrahora, Hollókő, 
Somoskő és esetleg Szőlős várát. pálmány 1990. 22–36.

17 Cserépvár korai építésére l.: Szörényi 2008. 146.
18 Wolf 2004. 683. vö. nováki – Sárközy – felD 2007. 46. (A Panyitok kapcsán természetszerűen merülhetne 

fel Miskolc városa is, ahol a nemzetség minden ága birtokos volt, sőt feltételezhető, hogy a tapolcai 
bencés apátság környékén létezett egy vár is. Ennek helye azonban egyelőre teljesen kérdéses a kutatás 
számára, ezért ennek további elemzésébe itt nem bocsátkoznék.)

19 Az Ákos nemzetség birtoklástörténetére l.: DraSkóczy 1996. 93–105.
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tette ki Ernye bán. Mint említettem, az Ákosok ellenséges viszonyt ápoltak a Miskolc 
nemmel, hiszen Ernye hű maradt IV. Bélához, míg a Panyitok az ifjabb királyt támogat-
ták. V. István később konszolidálta viszonyát apja hűséges támogatóival, így azok hatal-
ma az ő uralkodása alatt sem csorbult. Az Ákosok a Panyitokkal azonos időben jelentek 
meg a területen, 1254-ben már váruk is állt a dédesi hegyen, amely magaslatot épp a 
Miskolc nemtől vásárolták meg 1247 és 1254 közötti években.20 Borsod megye területén 
összesen 39 helységben voltak birtokosok, ezek egy része a Sajó-völgyébe esett, ahol to-
vábbi két erődítést is emelhettek, az egyiket a Kazinc falu feletti magaslaton,21 a másikat 
a Sajókápolna és Tótpáltelke falvak fölötti Tömlöc-tetőn.22 Mivel Kazinc falut, két továb-
bi közeli településsel együtt 1265 előtt Ernye az egyik szerviensének adományozta, az it-
teni vár létesítését vagy felügyeletét elviekben a nemzetség  bizalmi embere is elláthatta.

1.3. Rátót nemzetség és birtokaik23

A Sajó bal partján elhelyezkedő várak közül kettő, Sajógalgóc és Putnok-Kakasvár 
területe volt a Rátótok kezében. Domokos, IV. Béla tárnokmestere 1238-40 körül szerzett 
összefüggő birtokokat a Sajó északi partján, Gömör és Borsod vármegyék határterüle-
tén. A család ezt követően ugyan több ágra bomlott, de a testvérek (Domokos fia István, 
Pásztói ág; Lestyák, Feledi ág; Olivér, Putnoki ág) az Árpád-kor folyamán és a 14. század 
elején még közösen bírták Putnok és Kaza környékét, sok-sok apró faluval. 1283-ban még 
együtt osztoztak meg ezen két fontos településükön, amelyek kiemelkedő értékkel bírtak, 
hiszen vásártartó és vámszedő joguk volt.24 Csak a 14. század folyamán kezdődött hosszú 
ellenségeskedés az unokatestvérek – a Pásztói ágból származó Kazai Kakas család és a 
Putnoki család – között. Magukat a családokat is csak 1322-től különböztették meg előne-
vekkel.25 Ez a vita a század végére azt eredményezte, hogy a Kakasok önálló birtokot ha-
sítottak ki a teljes Putnok alatti részből. Váraink életének a késő Árpád-kori, kora Anjou-
kori periódusában azonban még egy egységként kell tekintenünk a teljes Rátót területre, 
melynek közepén mindössze egy jelentékenyebb erősség, Sajógalgóc és egy talán befeje-
zetlen, jelentéktelen és amúgy is bizonytalan korú és jellegű objektum, a Kakasvár állott.

1.4. További kisebb birtokosok

Sajóvelezd és Kelemér várai kapcsán meg kell említeni egy-egy további birtoktestet. 
Ezek, bár területileg feltétlenül kisebb, de szigetszerűen beékelődő birtokok voltak, ame-
lyek az előzőekhez képest kevésbé számítottak jelentősnek, s így értékesnek. 

A két részből álló Velezd falu (Alsó és Felső, vagy Váralja Velezd) a Hont-Pázmány 
nembeli Velezdi Kövér család birtoka volt. Ugyan 1294-ben a Rátótok szerették volna 

20 Kérdéses, hogy ez a korai vár a Kisvár-hegy szédítő sziklaszirtjén, vagy a késő középkori Nagyvár-hegy 
területén állott. Gál-Mlakár Viktor és Szörényi Gábor András 2009-es Nagyvár-hegyen végzett régészeti 
megfigyelése azonban Árpád-kori leleteket is eredményezett, így a szerző elsődleges véleménye szerint 
Ernye erősségét a Nagyvár-hegyen kereshetjük.

21 Kozák Károly 1955-ös ásatása, dokumentációját l.: MNM-Régészeti Adattár, 350. K. IV.
22 TóTh 2007. 13. Tótpáltelke possessio 1341-es határjárásában Tömlöchegy nevezetű „kis hegynek” – azaz 

már nem várnak, tömlöcnek, vagy őrhelynek, hanem hegynek – nevezik az objektumot.
23 A Rátót nem genealógiájára l.: karácSony 1900. 920–921., a birtoklástörténetükre l.: boDnár 2001. 109–

117.
24 boDnár 2001. 110. Putnok 1282-től vámszedőhely és vásártartó város.
25 BAZmLt. XV-61. Ekkortól nevezik a Putnoki ágat Putnoki családnak, a kazaiakat pedig Kakas Miklós 

özvegye révén 1323-ban kezdik külön emlegetni.
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ezt megvásárolni, de mivel később is ugyanazok a birtokosok tűnnek fel az oklevelek-
ben, ezért valószínűsíthető, hogy az üzlet nem ment végbe, illetve esetleg visszaváltásra 
került sor. A birtokon lévő várat ugyan név szerint közvetlenül nem említik meg a for-
rások, de Fügedi Erik egy, két oklevélben is szereplő, név nélkül feltüntetett erősségben 
mégis Velezdet sejti. A 1284 körül keltezett oklevélben a Hont-Pázmány nembéli (Kövér) 
Miklósnak engedélyezte IV. László, hogy az ország érdekében várat emelhessen, azzal a 
feltétellel, hogy onnan gonosz tettet nem fog elkövetni. Egy 1298 utánra keltezhető okirat 
szerint azonban az újonnan emelt várakat le kellett volna rombolni, köztük Miklós isme-
retlen nevű várát is, de ő azzal védekezett, hogy „még mielőtt a vár megépült volna, azon 
a helyen a keresztények megszámlálhatatlan tömege menekült meg a tatárok kegyetlen 
gyilkolásától [1241-es tatárjárás], s legutóbb néhány éve, a keresztények nagy sokasága 
kerülte el az istentelen tatárok támadását [1285-ös tatárjárás].”26 Ezt követően a vár meg-
menekült a lerombolástól, hiszen azt a 14. század folyamán is, 1362-ig egészen bizonyo-
san használták, de ezt követően felhagyhatták. 1379-től már csak elhagyott, várhelyként 
(loco castri) tartották számon.27

A másik birtoktest, a Sajóba torkolló Keleméri-patak völgyének felső, szakaszán a 
Gut-Keled nemzetség birtoka volt hosszú időn keresztül, 1232-től a 15. század közepé-
ig.28 Az e területen található falvak (Poszoba, Fancsal, Kelemér, Kisfalud és vélhetően 
Lőrincfalva29) sűrű településhálózatot jelölnek a völgyben, mely fölé magasodott az utób-
bi három falu határán álló Mohosvár.

1.5. Sajónémeti és Sajómercse, a Bél nemzetség és az egyházi földek

Sajónémeti kapcsán több birtokost is említeni kell. A falu tulajdonosai a Bükk nyu-
gati oldalán jelentékeny szerepet betöltő Bél nemzetség kisebb vagyonú tagjai voltak. 
Mellettük 1246-ig a Miskolc nem is birtokolt részeket a faluban, de azokat megvásárolta 
tőlük a Bél nembéli Károly fia János. Az ő és testvére, Miklós ingatlanjai ezzel határosak 
lettek egymással, s ezek minden bizonnyal magukba foglalták a mai Vár-hegyet is, így 
az erősség építtetőjének Jánost és/vagy Miklóst tarthatjuk.30 A vár későbbi tulajdonosa 
is e nemzetség volt, s bár Miklósnak voltak örökösei, de ő 1293-ban adoptált két másik, 
ugyancsak Bél nembéli nemest, akik így Németi birtokosai lettek. A család, melyet a 
későbbi források Bekénynek neveznek, hosszú évszázadokon keresztül játszott szerepet 
Németiben.31

A falu két egyházi birtoktest közé ékelődött. Nyugatról Sajópüspöki határolta, amelyet 
1297-ben úgy említettek, hogy az emberemlékezet óta az esztergomi érsek földje volt. 
1336-ig ez az állapot nem is változott, ekkor azonban a falut megvásárolta a Rátót nembéli 
Putnoki család. Németi déli, délkeleti szomszédságát ugyancsak egyházi birtokok alkot-
ták. 1234-ben a szintén Bél nembeli Cletus egri püspök a bélháromkúti ciszterci apátság-
nak adományozta Királdot és Sajómercsét. Bár az előzőt 1293-ban eladták a Rátót nem-
zetségnek, az utóbbi birtok, melyen vár is állott, még 1330-ban is az apátság földje volt.

26 fügeDi 1977. 18., 51., vö. MOL DL 75163.
27 MOL DL 5115., cSánki 1890. 182.
28 puSzTai 2007. 39–64., karácSony 1900. 496., 505.
29 Lőrincfalva, más néven Egyházasmálé tulajdonviszonya kérdéses. Nevét kápolnája védőszentjéről kapta, 

13. századi végi alapítású településnek tarthatjuk. A név után alapítója a Gutkeled nembeli Dorog fia 
Lőrinc lehetett, így a nemzetség birtokrészét képezte. ila 1944. 610.

30 Hokl. 14.
31 karácSonyi 1900. 251–256., cSánki 1890. 183.
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Érdemes néhány szót szólni a Sajónémetitől északnyugatra, nyugatra eső sík, folyómenti 
területekről is, ahol további nemesek földjei feküdtek. Itt ugyan nincsenek várak, de a 
„konkurens” birtokosok miatt nem érdektelen e vidék. Németivel szemben, a túlparton 
fekvő Hét falu tulajdonosai kevésbé gazdag nemesek voltak. Hét, valamint a környék az 
ún. Hanva nem birtoka volt, amely már korábban több ágra oszlott. A mai országhatár és a 
Sajó metszésében fekvő területet 1268-tól Aba és utódai örökölték. Ezen hanvai kisneme-
sek, az Abafiak leszármazottjai alapították e szűkebb vidék településeit: Abafalvát, Lénárt - 
falvát (ma Szlovákia), Várkonyt (ma Ózd város része), valamint magát Hét falut is.32 
Közéjük ékelődött Pogony falu (ma Bánréve), mely Rátótok és a Zágráb-Korpás nemzet-
ség között megosztott szigetszerű tulajdont képzett.33 Tehát Sajónémetivel szemben mind-
össze egy-egy településsel bíró nemesekkel, kisnemesekkel is számolnunk kell az Árpád-
kor végén, azon túl viszont már a Rátótok összefüggő birtoktestei uralták a környéket.

1.6. Hangony nemzetség és szomszédjuk34

A Sajó mellékvizei, a Hangony és a Rima völgyében egy-egy jelentősebb nemesi 
nemzetség telepedett meg a 13. században, akiknek egymással való kapcsolata szintén 
nem volt barátinak nevezhető. Rövid elemzésüket Sajóvelezd mellett a másik Árpád-kori 
okleveles adattal rendelkező vár, a Birinyvár, más néven Berényvár teszi indokolttá.

A Hangony völgyének felső szakaszán lévő hét falu mindegyikét a Hangony nemzet-
ség birtokolta. Bár az erdőkkel körülvett, völgybezárt terület nem tartozhatott az érté-
kesebbek közé, mégis jelentősebb anyagi erővel rendelkező családról lehetett szó, akik 
1285 körül komoly várat építtettek, továbbá a 14. század közepén még pálos kolostort is 
alapítottak a várhegy alatt.35

A vízválasztó hegygerinc északi oldalán, a Rima völgyében kisebb nemesi telepítésű 
falvak sorát találjuk, melyek tulajdonviszonya hasonlított a Hanva területekhez (telepü-
lései: Simonyi, Darnya, vagy ekkor még Serke). Ezen kisnemesi falvak mellett szerzett 
nagyobb birtokot az ekkor megerősödő Balog nemzetség, akik a 13. század végén Rima-
szécsen rendezték be központjukat. A két völgy, két jelentősebb nemesi családja között 
nem is maradt el a konfrontáció, amely 1285-ben a Birinyvár ostromával csúcsosodott ki.36

2. A várak földrajzi elhelyezkedése, jellege és láthatósági elemzése

Tíz várunk tehát nyolc különböző tulajdonos birtokán épült fel, egymástól néhány 
km-es távolságban. Ez olyan sűrűség, hogy egy-egy faluból akár két várra is fel lehetett 
tekinteni, vagy éppen fordítva, egy adott várból látható volt a szomszéd birtok és vár 
is (2. táblázat). Mivel egy erődítésnél elsődleges a környező területekkel való vizuális 
kapcsolattartás és felderítés, így nem mindegy, mit lehetett onnan megfigyelni. Ezért az, 
hogy mit „látott” az adott vár, illetve honnan látták, az erődítmény funkciójának kérdé-
sére is választ adhat. Így szükségszerű volt végigelemezni mindegyik objektum földrajzi, 
domborzati jellegéből fakadó egyedi láthatóságát.

32 ila 1976. 55–63.
33 györffy 1987. II. 535., ila 1976. 100–101., 99., 5. sz. ábra.
34 A Hangony nemzetségre vonatkozóan lásd: ila 1976. 71–75.
35 DoboSy 1975. 23., ila 1976. 75. A kolostort Szt. Anna tiszteletére szentelték fel.
36 DoboSy 1975. 23., györffy 1987. II. 487.
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A térképre ránézve egyből láthatjuk, hogy az erősségek jelentős része a hegység pere-
mén, a Sajó fölé közvetlenül magasodik. Zömük ma is remek kilátóhely, így nem kell sok 
fantázia annak kiderítéséhez, hogy mit is láthattak onnan az egykori várbeliek. Bizonyos 
esetekben azonban - például sűrű növényzeti fedettség esetén - sokszor még a helyszínen 
sem lehet megállapítani, hogy mit láthattak az egykori, leirtott növényzetű várhegyről, il-
letve, hogy honnan látták azt. A ma természetes tájelemként megbúvó várromok a kö-
zépkorban épített objektumként, tág környezetükkel egyetemben egy mesterséges, antro-
pogén tájegységet alkottak. A vizuális hatásuk gyökeresen különbözött mai formájuktól, 
már pusztán a csupasz, leirtott magaslat is kitűnt a környezetéből, amit az épített elemek 
tovább fokoztak. A mai formájukhoz képest így sokkal inkább uralkodó földrajzi fókusz-
pontot alkottak, amelynek egykori pszichológiai hatása ugyan történeti módszerekkel nem 
mérhető, de léte megkérdőjelezhetetlen. Ezt ma topográfiai módszerekkel vizsgálhatjuk, 
ehhez kínálnak lehetőséget a különböző láthatósági modellezések. Ez az analízis csupán 
egy kísérlet, mivel mára semmiféle épített elem nem látszik a tárgyalandó várakból, csak 
analógiák útján sejthető az eredeti építészeti struktúrájuk. Ezért egy prediktív módszerrel, 
egy hipotézishalmazból, kiegészítő feltevésekből, logikai úton indulhatunk ki annak meg-
állapítására, hogy mi volt látható a várból, illetve honnan volt az látható a régi korokban. 
Az elemzéshez felhasználható például az adott terület 1:50.000-es méretarányú térképe 
alapján, 10 × 10 m-es rácsháló pontjainak magasságadataiból generált digitális domborzat-
modell, az ún. DDM10. E kényelmes és látványos eszköz hátránya azonban, hogy az ada-
tokat viszonylag kis méretarányú térképről nyeri, így a pontossága – gondoljunk csak egy 
kis alapterületű, néhány száz négyzetméteres várhegy kúpjára – tág hibahatárok (30–50%) 
között mozoghat. Viszont egy-egy objektum nagyobb környezte is modellezhető vele.37 

Ha azonban pontosabb eredményre vagyunk kíváncsiak, szeretnénk kiküszöbölni az 
említett hibalehetőségeket és két meghatározott pont egymáshoz való láthatóságát, pél-
dául két vár vizuális kapcsolatát, vagy egy vár és egy faluhely meghatározott pontjának 
láthatóságát kívánjuk analizálni, akkor célszerű geometriai ismereteinket bevetni, és egy 
ún. trigonometriai alapokon nyugvó láthatóság-analízist készíteni.

Ezen trigonometriai alapú láthatóság-analízis topográfiai elővizsgálatokon nyugvó 
geometriai számításokat és nagy méretarányú, 1:10.000-es topográfiai térkép használatát 

37 A DDM10-es módszer ötletét Kelemér-Mohosvár láthatósági modellezése kapcsán Pusztai Tamás vetette 
fel: puSzTai 2007. 59–64.

2. táblázat. A Sajó-völgyi várak egymáshoz viszonyított távolsága és láthatósága
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5. kép



37Gondolatok a késő Árpád-kori nemesi várak funkciójához...

igényli. Tételezzük fel, hogy két vár egymás közti láthatóságára vagyunk kíváncsiak, 
de a közük fekvő további hegyek domborzati jellege, mérete nem teszi egyértelművé 
lehetséges vizuális kapcsolatukat. Azaz csak a térkép olvasásával nem eldönthető, hogy 
„látták-e egymást” ezek az erősségek, vagy sem. Ilyenkor két lehetőségünk van: a) ki-
megyünk az adott várba és megnézzük, hogy látható-e onnan a másik objektum; b) a 
rendelkezésünkre álló térképi adatok alapján kiszámítjuk, hogy látható, vagy éppen kita-
kart a másik erődítésünk. Ez utóbbit a számítógép előtt ülve is elvégezhetjük, hasonlóan, 
de pontosabban, mint a DDM10 alkalmazásával. Tételezzük fel, hogy virtuálisan az „A” 
várban állunk és a „B” várat akarjuk látni (4. kép). Az analízis alapja a Pitagorasz-tétel. 
Az 1:10.000-es térképről leolvasható a két vár tengerszint feletti magassága, így meg-
határozható ezek különbsége (a befogó). A közük lévő légvonalbeli távolság (b befogó) 
szintén pontosan lemérhető. Pitagorasz-tételével kiszámíthatjuk a c átfogót, ami jelen 
esetben nem más, mint a tekintetünk hossza egyik várból a másikba. 

a²+b²=c²

Ez után arra vagyunk kíváncsiak hány fokos szögben tekinthetünk fel „A” várból „B” 
várba, azaz mekkora az α szögünk. Ehhez szintén köztudott, hogy egy háromszög szögei 
meghatározhatóak, ha ismert annak három oldala. Az arkuszszinusz inverz trigonometri-
kus függvénnyel már könnyedén kiszámítható az α szög.38

arc sin α=a/c

Az így kapott fok tehát az, amellyel felnézünk egy magasabban lévő pontra. A továb-
biakban azt kell csak megvizsgálnunk a topográfiai térképen, hogy nézőpontunk („A” 
vár) és a vizsgálandó erősség („B” vár) között van(nak)-e olyan potenciális magaslat(ok), 
vagy hegy(ek), amely(ek) esetleg kitakarja(k) a láthatóságot. Amennyiben van, azt nevez-
zük „C” magaslatnak, amelyre vonatkozóan is ki kell számítanunk a fenti egyenletekkel 
a tekintetünk szögét. Az így kapott szöget nevezzük β szögnek.

Ha α > β, akkor „A” várból látható „B” vár.
Ha α < β, akkor „A” várból nem látható „B” vár.

Másik számítási módot is alkalmazhatunk (5. kép), ahol  az „A” vár (ahol virtuáli-
san állunk, tehát a nézőpontunk) tengerszint feletti magasságát nevezzük A-nak, „B” vár 
(amely láthatóságára kíváncsiak vagyunk) tengerszint feletti magasságát nevezzük B-nek, 
„A” és „B” vár közötti távolság a b befogó. Az „A” és „B” várak közötti potenciálisan ta-
karó hegyet nevezzük „C”-nek. C tengerszint feletti magasságát leolvashatjuk a térképről, 
ezt most nevezzük Z-nek. „C” hegy és „A” vár közötti távolságot nevezzük Y-nak.

Ezekből az adatokból meghatározható az a tengerszint feletti magassági érték, nevez-
zük M-nek, amely a „C” pontban megegyezik azzal a virtuális magassággal, ahol az „A” 
és „B” várak közti átfogó vonala, azaz a tekintetünk vonala átfut. Ezek alapján:

A+(B–A)/b×Y=M

tehát:
Ha M > Z, akkor „A” várból látható „B” vár.

Ha M < Z, akkor „A” várból nem látható „B” vár.

38 Az arkuszinusszal kiszámítandó α szöget a számítógép számológépének tudományos nézetében az Inverz 
funkció bepipálását követően a szinusz billentyű lenyomásával kaphatjuk meg.
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Ezen módszer első ránézésre ugyan nehézkesebbnek tűnik, de a digitális módsze-
rekkel szemben sokkal pontosabb adatokat eredményez, ugyanis nagy méretarányú tér-
kép (1:10.000) képezi az alapját, tehát részletessége révén adott pontban mindig pontos 
tengerszint feletti értéket olvashatunk le. Nyilván térképolvasással végig kell vizsgálni, 
melyek azok a pontok, amelyek szóba jöhetnek, mint kitakaró tényezők. Ilyenek lehetnek 
a nézőponttal vagy a megfigyelt ponttal közel azonos magasságú hegyek, amelyek a kö-
zelségük miatt takarhatnak. Azaz azok a pontok jöhetnek számításban, amelyek „A” vár 
és „B” vár magassága közti tengerszint feletti értékkel bírnak. Bizonyos esetekben érde-
mes mindezt a „B” várnál magasabb hegyekre is kiszámítani, hiszen a váraknak egykor 
térbeli kiterjedése (épületek, tornyok) is volt, amely növelte a magasságukat (6. kép). Ha 
több potenciális magaslat van, amely kitakarhat, akkor mindegyikre vonatkozóan végig 
kell számítani a fenti egyenletek valamelyikét. A lényeg, hogy a nézőpont és a vizsgált 
pont közötti képzeletbeli egyenes (ami a tekintetünkkel egyezik meg) mentén az összes 
potenciális dombra és hegynyúlványra ki kell térni. Ez azonban a legtöbb esetben is 
csak egy-két hegy kiszámítását jelenti, így ez mindösszesen néhány percet vesz igénybe. 
Felmerülhet, mi van abban az esetben, ha például erdő fedte az egyik potenciális takaró 
hegyet, 20–30 m-es fákkal, hiszen akkor nagyobb a takarás szöge. Ezt a pluszmagas-
ságot természetesen az egyenletben szereplő tengerszint feletti magasságokhoz hozzá 
lehet, vagy kell adni, így a fák feletti adattal számolhatunk. Továbbá a digitális model-
lezéshez hasonlóan itt is emelhető a nézőpont magassága (tengerszint feletti adat + egy 
várbeli torony/épület magassága), így ahhoz modellezhetjük a láthatóságot, mint ha egy 
toronyban állnánk és onnan tekintenénk egy másikra. A módszerek alkalmasak arra is, 
hogy megállapítsuk, hogy milyen mértékben láthatták az adott objektumot, hiszen nem 
mindegy, hogy egy várnak éppen csak a tornya teteje tűnt ki a hegyek közül, vagy teljes 
kontúrjában uralta a tájat.

Mivel a digitális modell is háromszögek trigonometriáján alapul, így a vázolt módszer 
csak egy manuális eszköz, ami mindenki rendelkezésére áll, aki térképet tud olvasni és 
amelyet egy nagy méretarányú térkép, valamint egy számológép segítségével könnyedén 
felhasználhat.

A továbbiakban egyedileg vizsgáljuk meg váraink tágabb körű láthatóságát, azaz 
hogy mit láttak a várakból kitekintők, illetve megfordítva a kérdést, honnan láthatták az 
adott várat:39

Kazincbarcika-Vár-domb: a 205 m (tszf) magasságú Várhegy-tető a nálánál maga-
sabb hegyek nyugati végében, sarkantyúhelyzetben található, a Tardona-patak völgye 
fölé 50 m-rel magasodva. A domborzat 180º-os láthatóságot biztosít (a kitakart területek 
szöge: 40–220º). 

A belátott birtokok/birtokrészletek és további várak (7. kép):40 1. Kazinc és barcika 
falu a Sajó mellett, a Miskolc–Putnok közti nagy út, a Tardona-patak egy rövid szakasza 
(á). 2. Vadnai vár (m).

Vadna-Vár-tető: a 360 m (tszf) magasságú hegy az ÉK-i Bükk kúpszerűen kiemel-
kedő legmagasabb sarokpontja a Sajó-völgy és a Bán-patak völgyének elágazása fö-

39 Az elemzések során a DDM10 adatait használtam fel. A láthatósági viszonyokat minden esetben 20 
méteres toronymagassághoz viszonyítva számítottuk. A bizonytalan kitakartságú objektumok esetében 
azonban trigonometriai számításokkal is leellenőriztem, így pontosítottam a végeredményeket.

40 A birtok megnevezésének végén zárójelben található a 13. századi birtokos rövidítése: Á=Ákos nem; B=Bél 
nem; Ba=Balog nem; Bh=Bélháromkúti apátság; E=Esztergomi érsekség; GK=Gutkeled nem; Ha=Hangony 
nem; H=Hanva nem; Hé=Héti család; M=Miskolc nem; R=Rátót nem, VK=Velezdi Kövér család. 



40 Szörényi Gábor András

7. kép

8. kép



41Gondolatok a késő Árpád-kori nemesi várak funkciójához...

9. kép

10. kép



42 Szörényi Gábor András

11. kép

12. kép



43Gondolatok a késő Árpád-kori nemesi várak funkciójához...

lött 230 m-rel. A vár a hegy legmagasabb pontján helyezkedik el, azaz hegytetővár, a 
domborzat így széleskörű, 300º-os láthatóságot biztosít (a kitakart területek szöge 
140–200º). Gyakorlatilag csak vár mögötti, lakatlan hegyvidéki területek nem láthatóak. 
Megjegyzendő azonban, hogy a mai tengerszint feletti magassága lényegesen alacso-
nyabb a középkori magasságnál. Az ásatások tanúbizonysága szerint a hegytető a 20. 
század második felének erdőgazdasági munkálatai során a planírozások révén több mé-
terrel alacsonyabb lett41. 

A belátott birtokok/birtokrészletek és további várak (8. kép): 1. Vadna, Sajóvánka, 
Harnóc falu és a Sajó hídja [hídvám!], valamint a Miskolc–Putnok közti nagy út (M). 2. 
Kazinc, Barcika falu, a kazinci Vár-domb (Á), távolabb pedig a Sajószentpéter-Tömlöc-
tető erőssége (Á). 3. Sajókaza városa és teljes környéke, Sajógalgóc és a galgóci vár, Put-
nok városa és teljes környéke (R). 4. Barca falu, az Eger–Putnok közti nagy út (Á, később 
bárius család).

Sajógalgóc-Vár-hegy: a 270 m (tszf) magas objektum egy nálánál magasabb hegy 
keleti nyúlványának elvékonyodó gerincén, sarkantyúhelyzetben található, a Sajóba 
torkolló Galgóci-patak völgye felett 120 m-rel. Maga a település közvetlenül a vár alatt 
fekvő zsákfalu, völgyének beláthatósága nem bír jelentőséggel. Ez utóbbit leszámítva a 
domborzat mindössze 110º-os láthatóságot biztosít (a kitakart területek szöge 200–90º). 
A kitakart háttérterület jelentős része azonban csak lakatlan hegy- és erdővidék. 

A belátott birtokok/birtokrészletek és további várak (9. kép): 1. Sajógalgóc falu, 
Kaza városa (R). 2. Vadna, Ivánka, Harnóc falu, a vadnai vár, Sajó hídja és hídvámja, a 
Miskolc–Putnok közti nagy út (M). 3. Barcika, Kazinc falvak (Á), az Eger–Putnok közti 
nagy út (Á, később Bárius család).

Sajóvelezd-Vár: 275 m (tszf) magasságágban fekszik egy hosszú és széles gerinc kele-
ti végében. Bár a gerinc legmagasabb pontja csak 30 m-rel magasabb nála, mégis kitakar-
ja a vár számára ezt az oldalt. Így is a domborzat 300º-os láthatóságot biztosít (a kitakart 
területek szöge 230–290º).

A belátott birtokok/birtokrészletek és további várak (10. kép): 1. Alsó- és Felsővelezd 
falu (VK). 2. Putnok városa és teljes környéke Kaza városáig, a Miskolc–Putnok közti 
nagy út (R). 3. Hét falu (H). 4. Vadna falu (M). 5. A sajómercsei várnak legfeljebb a tor-
nya látszódhatott, amennyiben azt egy legalább 10 méter magas toronyból szemlélték, a 
teljes vár kontúrja azonban nem (Bh).42

Sajómercse-Koloska-tető: a 375 m (tszf) kúp valójában a Kolozska-tető hosszú és 
széles gerincének legdélebbi csúcsa, amely a gerincen sarkantyúhelyzetben fekszik, az 
alatta futó völgy és Mercse falu fölé 175 m-rel emelkedve. A hosszú és széles Kolozska-
tető, továbbá a vártól keletre és délre lévő lakatlan erdők és hegyek nagy területen elfedik 
a kilátást. Egyedül a nyugatra lévő falu és a Mercse-patak völgyének 2,5 km-es szakasza 
belátható. A domborzat 80º-os láthatóságot biztosít (a kitakart területek szöge 340–260º, 
ez alól csak a vártól keletre lévő, velezdi várhoz lefutó Határ-völgy a kivétel, amely szűk 
nyomvonalán pontosan kilátni a szomszéd erődítésre).

41 Szörényi 2010. 106.
42 A láthatóság analízisét a fent ismertetett trigonometriai egyenletekkel is elvégeztem. Mindkét objektum 

esetében a hasonló várak analógiája alapján egy-egy 10 m-es toronnyal számoltam kilátópontként. A két 
objektum között szóba jöhető takarási pontok a következők voltak: a Kolozska-tető egy 300 m magasságú 
keleti nyúlványa és a Nyúzó-tető 375 m-es csúcsa. Az analízis szerint azonban ezek felett még lehetett 
látni a  sajómercsei vár tornyát. A két vár közötti távolság 3,38 km.
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A belátott birtokok/birtokrészletek és további várak (11. kép): 1. Mercse falu völgye 
és az itt futó Putnok–Szilvásvárad közti út egy rövid szakasza (Bh). 2. A sajóvelezdi 
vár (csak abban az esetben látszik, amennyiben egy legalább 10 méter magas toronyból 
szemlélték) (VK).

Sajónémeti-Vár-hegy: a 250 m (tszf) magasságú vár tulajdonképpen egy önálló hegy 
kúpja, de egy teljesen elvékonyodó gerinccel csatlakozik keleti irányba a nálánál jóval 
magasabb Aszó-hegyhez, így ahhoz képest sarkantyúhelyzetben áll. Mai napig remek 
kilátópont, 140º-os láthatósága van a Sajó- és a Hangony-völgyére (a kitakart területek 
szöge 0–220º). Közvetlenül a falu és a Hangony torkolata felett fekszik, 100 m-es relatív 
szintkülönbséggel.

A belátott birtokok/birtokrészek (12. kép): 1. Sajónémeti falu, Centerfalva (B). 2. 
Hét falu (Hé). 3. Abafalva, Lénártfalva, valamint északra a további Hanva területek, 
Várkony(Ózd) (H). 4. Málé és környéke, a Putnokról Rimaszombatba futó nagy út (R). 5. 
Sajópüspöki, Velkenye falvak (E). 6. Rimaszécs és a Rima völgye (Ba).

Kelemér-Mohosvár: a 340 m (tszf) magasságú vár önálló hegytetőn, kúpon épült fel. 
A környék hasonló magasságú hegyei maximum 180º-os láthatóságot biztosítanak (a ki-
takart területek szöge 45–225º). A láthatóságot Pusztai Tamás digitális domborzatmodel-
lel elemezte.43

A belátott birtokok/birtokrészletek és további várak (13. kép): 1. Kelemér, Poszoba, 
Fancsal, Lőrincfalva(?) és a Keleméri-patak völgyében futó nagy út (GK). 2. A Hanva 
nem területei, Lénártfalva (H). 3. Rimaszécs és a Rima völgye (Ba). 4. A távolban látszik 
a Hangony-Birinyvár (Ha).

Hangony-Birinyvár: a mai országhatárt képező hosszanti hegygerinc egyik önálló 
kúpján fekszik, 364 m (tszf) magasságban. Az objektumból gyakorlatilag a gerinc két 
oldalára nyílik kilátás, ez észak felé a teljes Rima-völgyére biztosít rálátást, míg déli és 
keleti irányban csak a közvetlenül alatta húzódó kisebb völgy és a Rimaszécs felé futó 
út látható be.

A belátott birtokok/birtokrészletek és további várak (14. kép): 1. Rima-völgye (Ba és 
kisnemesi falvak). 2. Hangony–Harmac–Rimaszécs út. 3. A távolban látszik a Kelemér-
mohosvár (GK).

A végére hagytam a két megkérdőjelezhető jellegű objektumunkat:
Sajószentpéter-Tömlöc-tető: a 295 m (tszf) magasságú kúp a Nagykorcsolyás-hegy 

nyugati végét alkotó sarkantyú helyzetű kiemelkedés. Kiváló panorámájú, 180º-os szög-
ben belátni innen az alatta, 150 m-rel futó völgyet, amely kifut a Sajóig. Így a Bükkön 
keresztülfutó és a Sajó-menti nagyútra lehet innen letekinteni. A domborzat 180º-os be-
láthatóságot biztosít (a kitakart háttérterület szöge 30–210º).

A belátott birtokok/birtokrészletek és további várak (15. kép): 1. A teljes Harica-völgy 
és az itt futó Diósgyőr–Sajószentpéter közti út (Á). 2. A távolban látszik a vadnai vár (M).

Putnok-Kakasvár: a 273 m (tszf) magasságú objektum egy tökéletesen láthatatlan 
vár. A Putnokot az elpusztult Suponyó falun keresztül, a Szuha völgyével összekötő út 
közepén, nála jóval magasabb hegyekkel körülvéve található. Egyedül a 30 m-rel alatta 
futó szűk völgy egy rövidke szakaszát, egy kanyarulatát láthatta be, illetve maga is csak 
onnan volt látható (16. kép).

43 L. a 37. jegyzetet.
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3. Váraink funkciója

Abból a kérdésből kiindulva, hogy miért ott van egy adott vár, ahol felépítették, vá-
laszt nyerhetünk az erősségek funkciójára is, amely elválaszthatatlan a helyválasztás 
problematikájától. Ezt az összefüggést azonban eleddig kevéssé vette figyelembe a kuta-
tás. A közvélekedés általában három, leegyszerűsített alaptényezőt emel ki, mely a várak 
helyszínválasztásában szerepet játszott: a védekezést, az útellenőrzést és a vízellátást. 
Ezzel szemben viszont ki kell jelentenünk, hogy egy vár soktényezős feladatokat látott el 
élete során, s ezzel összhangban van a helyszín megválasztása is. Ennek nyolc általános 
faktorát (17. kép) vázolta fel a közelmúltban Martin Krenn:44

1. Elsődleges a topográfiai, domborzati helyzet, amely meghatározza a fizikai korlá-
tokat.

2. Alapvető az összes vár esetében, hogy védelmi feladatokat kell, hogy ellásson, 
bárhol is helyezkedik el. 

3. A közlekedési viszonyok kérdése a védelmi funkcióhoz köthető, hiszen a legjobban 
védhető, illetve legkönnyebben ellenőrizhető megközelítési útvonal elsődleges szempont 
egy vár esetében. A közlekedésre való befolyás gyakorlása a legtöbb esetben azonban 
csupán  korlátozott mértékű tényezőként jelenik meg, hiszen csak közvetlenül az úton, 
vagy éppen híd, gázló mellett álló objektumok ellenőrizhették  ténylegesen a közleke-
dést, márpedig a magyarországi várak zöme (Visegrádot leszámítva) nem rendelkezett 
ezt kontrolláló védműrendszerrel.

4–6. Az infrastruktúra, a jogi alap és a történeti előzmények egymással összefonó-
dó adottságok, hiszen a építkezés jelentős költségei miatt minden várépítő igyekszik a 
pénzügyileg kedvezőbb lehetőségeket megkeresni, akár korábbi erődítések (lásd őskori, 
vagy éppen a husziták esetében az Árpád-kori elemek) újrafelhasználásával, akár régi 
várhelyek – jogilag locus castri – beépítésével.

7–8. Minden váralapítás hátterében számolnunk kell individuális, személyes szándék 
meglétével, így a történettudomány számára igen nehezen megfogható humán faktort is  
figyelembe kell venni, amely ténylegesen a reprezentációban jelenhet meg.

Összességében azonban nem lehet csak egy-egy szempontot kiemelve általánosíta-
ni, hanem egyedileg kell elbírálnunk, melyek az adott korszak, illetve az adott vár fő 
és mellékfunkciói, azaz egy-egy vártulajdonos milyen feladattal/feladatokkal ruházta 
fel az adott erősségét, milyen célra építette. Pontosan a tárgyalt időszakunkban, a 13. 
században bizonyosodott be, hogy egy-egy erősséggel nemcsak a tatárok ellen lehet vé-
dekezni, hanem birtokában a királyi hatalommal szemben is lehet dacolni. Éppúgy szol-
gálhat tehát hatalmi bázisul, reprezentációs épületként, mint végső menedékként.45 Ezt 
felismervén a nemesség azon tagjai, akik megtehették, tömeges várépítésbe kezdtek a 
késő Árpád-korban, melynek okait, s ezáltal az ekkor emelt erősségek funkcióit az aláb-
biakban vizsgáljuk.

3.1. Szimbolikus szerep – a hatalom demonstrációja

Ezen kérdés taglalásánál elsődleges, hogy hol helyezkednek el az adott várak. Az 
előző alfejezetből kiderült, hogy a birtokon általában olyan helyet kerestek, amely föld-

44 krenn 2006. 217–230.
45 zSolDoS 2007. 137.
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rajzilag, domborzatilag megfelelő, nyílván jól védhető, kis alapterületű, tehát kevesebb 
munkával erődíthető, meredek oldalú hegy. A 13. században bevett fogalom volt a vár-
építésre alkalmas hely,46 ennek háttere, hogy a hadakozáshoz szokott középkori ember 
olyan szempontból mérte a tájelemeket, hogy melyik alkalmas erődítésre és melyik nem. 
Ez a hadászati vonatkozásban gyakorlatias világnézet teljesen általánosnak tartható a 
történeti korok földrajzi szemléletében, gondoljunk csak arra, hogy az ország első, már a 
18. században született, teljes körű szabvány jellegű leírása, az I. katonai felmérés is tak-
tikai szempontok szerint vette lajstromba a tájat. A stratégiai értékű magaslatokat tehát 
potenciális várhelynek tartották, amit bizonyíthat egy Sáros megyei erősség, a Tarkő-
hegyre épített Sóvár esete is: a Baksa nembeli Simon fia György 1285-ben adományként 
nyerte el Sóvár, Sópatak és Delna falvakat. Az említett György megparancsolta Tamás 
nevű szerviensének, hogy őrizze meg számára a Tarkő nevű hegyet, nehogy valaki várat 
építsen rajta és kiűzze őt birtokából. Ennek Tamás úgy látszik megfelelően eleget tett, 
ugyanis 1298-ban már épülőfélben volt ott György vára.47 Ezen oklevél szerint a birtoko-
sok különös becsben tartották a várépítésre alkalmas helyszíneket. Már pusztán a hegyet 
is képesek voltak hosszabb ideig őriztetni, amíg lehetőség nem nyílott az építkezésre. 
Ugyanakkor megválaszolatlan kérdés maradhat, hogy György kitől és miért féltette a 
hegyet, hiszen az a saját birtokán feküdt. Vagy éppen a birtok peremén, esetleg határán 
helyezkedett el a hegy? Nyílván egy középpontban lévő magaslat esetében nem tartott 
volna annak elfoglalástól. De miért is félt ettől? György valószínűleg nem tartózkodott 
a mondott birtokon, ezért azt helyettese, Tamás felügyelte. A birtok hovatartozása nem 
feltétlenül lehetett egyértelmű mindenki számára, a határait akár flexibilisek is mondhat-
juk, gondoljunk csak arra, hogy a hegyet is őriztetni kellett, nehogy azt elcsatolják egy 
másik birtokhoz.48 Tehát egy bizonytalan helyzet állhatott fenn. Ha viszont megépítette a 
saját várát a saját földjén, akkor már senkiben sem merül fel, hogy ott nem ő az úr – jelen 
esetben György mester – legyen az a saját birtokán, vagy éppen a szomszéd birtokon élő 
személy (jobbágy vagy birtokos). A György mester indoklásának végén található mon-
datrész különösen fontos lehet: „nehogy kiűzzön bennünket birtokunkból” – azaz egy 
vár olyan erőt képviselt, amellyel szemben „A várral rendelkező uradalom szomszédjá-
nak nem volt más választása, mint hogy maga is várat építsen, ha nem akart szomszédja 
szabad prédájává lenni.”49

Horváth Richárd közelmúltban megjelent kitűnő összefoglalásában taglalta a várak 
funkcióját. A német, angol és most már a hazai kutatás is tisztázta, hogy a várak szerepe 
a középkorban kevésbé katonai, mint inkább politikai, hatalombiztosítási, és/vagy igaz-
gatási.50 Az Árpád-kor végi váraink esetében kiemelném a hatalombiztosítás funkció-
ját, ugyanis a tulajdonosukat reprezentálta azáltal, hogy egy bármilyen kisméretű vár is 
uralkodott a tájon, ezzel bizonyítva, hogy az adott környéken az adott várúr a birtokos.  

46 fügeDi 1977. 19.
47 fejér CD, VI/2. 150–151. Vö. cSorba cSaba: Felvidéki várak históriája. Budapest, 2006. 227.
48 A birtokhatárok figyelmen kívül hagyása nem egyedi eset. Hasonló események történtek száz évvel 

később a pécselyi Zádorvár építése során, ahol az építtető, Vezsenyi Domokos fia László, a királyné 
által kijelölt és számára átengedett Szabad-hegy helyett más birtokára, a veszprémi képtalan Péczel-
hegyére építkezett. A birtokháborítással hosszú pereskedés indult: vereSS D. cSaba: Várak a balaton 
körül. Budapest. 1996. 45–46. A kérdéshez újabban: horváTh richárD – koppány anDráS: Zádorvártól 
Vázsonykőig. Castrum, 7. (2008/1) 17–38.

49 fügeDi 1977. 40.
50 horváTh 2009. 76–77.
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Az erősség birtoklása pedig az 
úri létet jelentette.51 Tehát György 
mester azt a szimbolikus hatalmat 
is féltette, amely egy jól megvá-
lasztott és jól látható helyen az ő 
potenciálját jelölte volna a birtok 
lakóinak és a birtokon kívülieknek 
egyaránt. Bár a várúr nem mindig 
vagy adott esetben szinte soha 
nem tartózkodott az adott birto-
kán, az ott épített erősség mindig 
jelképezte őt. A 13. század végi 
váraink szimbolikus szerepére 
pontosan a láthatóságanalízissel 
mutatott rá korábban Pusztai 
Tamás Kelemér-Mohosvár pél-
dáján keresztül, illetve hasonló 
elemzéssel vizsgáltam magam is 
a korai Cserépvár tulajdonviszo-
nyának kérdéskörét.52 A Fügedi 
Erik által kifejtett „vár várat szül” 
elv alapján egyértelművé vált, hogy adott birtokos provokációs szándékkal, saját hatalmi 
helyzetének demonstrálásaként is emelhette a várát. A láthatóságanalízis során bebizo-
nyosodott, hogy a helyválasztásban a vizualitásnak fontos szerepe volt.

Bár Miklós Zsuzsa és Terei György a várak és települések kapcsolatáról írt tanul-
mányukban még a saját birtok ellenőrzését tartja ezen várak egyik fő feladatának,53 úgy 
véljük azonban, hogy ez csak részigazság lehet, hisz ezt az állítást épp azon várak cáfolják 
meg, amelyekből nem voltak láthatóak a saját településeik. A Sajó-völgyi erődítések egye-
di láthatóságelemzése rávilágított arra, hogy azok nem, vagy nem feltétlenül olyan helyen 
épültek fel, ahonnan a saját birtokot is ellenőrizni lehetett. Pontosan fordítva: minden eset-
ben olyan helyet kerestek a birtokon, ahonnan a szomszéd területe is látható volt, tehát a 
várakkal kifelé kívántak reprezentálni, fontosabb volt a kifelé történő erődemonstráció.

Ha sorra vesszük a Sajó-völgyében található várakat, kiderül, hogy az erősségek min-
den esetben olyan helyre épültek, amelyet a szomszéd birtokos vagy birtokának lakói is 
tökéletesen láttak. A Miskolc nembeliek vadnai vára esetében egyértelmű, hogy az ekkor 
fellendülő Kaza lakóinak és természetesen birtokosainak, a Rátótoknak szinte fricska-
ként szánták, hiszen a kazaiak, ha „a földről felnéztek”, akkor mindig a vadnai vár képe 
jelent meg előttük. Putnok lakói is hasonló helyzetben voltak, a vadnai mellett a velezdi 
vár is uralkodó elem volt számukra a Sajó túlpartja felett. Persze mindezt nem hagyhatták 
figyelmen kívül a Rátótok sem. Bár nem ismerjük a vadnai, a velezdi és a galgóci vár 
relatív kronológiáját, gyanítható, hogy egymás reakcióinak tarthatjuk őket, azaz egymást 
szülhették. A Rátótok területén felépült galgóci vár épp a Sajó folyó hídjával szemben 
áll. A hídvámot megfizetve átkelő utasok egyből szembe találták magukat ezzel a várral, 

51 uo. 84.
52 puSzTai 2007. 39–64., Szörényi 2008. 146., 152.
53 miklóS–Terei 2006. 219.
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látták, hogy útjuk során másik birtokos területére érkeztek. A Rátótoknak ugyan elég ha-
talmat jelentett két közeli vámszedő és vásártartó joggal rendelkező településük, Putnok 
és Kaza, de nem ártott a két helység közötti legfontosabb ponton, a folyami átkelőnél is 
önmagukat és hatalmukat reprezentálni. Emellett szemmel tartható volt innen a vadnai 
vár is. Ugyanez mondható el Sajónémetiről, ahol a környező összes kisnemesi család, a 
Hanva földek és az esztergomi érseki föld lakói mellett a Balog nemzetség rimaszécsi 
központjában is jól láthatták, hogy a Bél nemzetség milyen jelentős úr e vidéken. Nem is 
szólva a Hangonyiak Biriny váráról, melyről a Hangony-völgy, tehát a saját birtok egyet-
len települése sem látszott, ellenben a Rima-völgyi kisnemesi települések és a Balog nem 
rimaszécsi központjára tökéletes rálátással bírt, mintha ez uralta volna a területet.

Nemcsak a szomszéd birtoknak, hanem a nagy utak utasainak is reprezentáltak a vá-
rak, ilyen lehetett a szerepe a kazinci vagy a keleméri mohosvárnak is. Ez természetesen 
nem jelentett fizikailag megvalósítható útellenőri szerepet, hiszen az úttól való távolsá-
guk kizárta, hogy teljes kontroll alatt tarthatták volna azt.54

Az előbbiekhez hasonló lehetett, bár nem ennyire direkt a bélháromkúti apátság 
mercsei vára, vagy éppen a Kakasvár szerepe, amelyek egy-egy mellékvölgyben, kissé 
eldugva bújnak meg. Az ilyen várak esetében, melyek csak egy-egy szűk területre lát-
nak rá, természetesen korlátozott reprezentációs szerepre gondolhatunk, de azt teljesen 
nem hanyagolhatjuk el. Ezeknél is inkább azt feltételezhetjük, hogy a völgyben uta-
zóknak „útjelző, vagy helységnév táblaként” egyértelmű jelekként szolgáltak a terület 
birtokjogi hovatartozását illetően, hasonlóan a legmagasabb, legjobban látott hegyre 
épült vár esetéhez.

A reprezentációs, szimbolikus szerep lényege azonban nem az, hogy minden birto-
kot, minden utat látni kellett volna egy-egy várból. Természetesen ez megvalósíthatatlan 
is lett volna a domborzati viszonyok miatt, hiszen egy-egy erősség képe csak bizonyos 
szögekből sejlik fel a szemlélő előtt. Viszont kijelenthető, hogy amennyire a földrajzi 
viszonyok lehetővé tették, igyekeztek a váralapítók olyan helyen építkezni, amelynek jók 
a láthatósági adottságai, ugyanis bizonyára nem akarták elrejteni erődítésüket. Bár en-
nek tényszerű kijelentése egy „bizonytalan érzést” kelthet a várkutatóban,55 ez azonban 
abból a hagyományosan csak történettudományi megközelítésből fakadhat, mely szerint 
a vár birtoklása már önmagában is hatalombiztosítás volt, függetlenül annak térbeli el-
helyezkedésétől. Ez a nézet azonban csak részben igaz, hiszen egy bármely ponton emelt 
erődítés a saját birtok védelmén túl kiinduló- és visszavonulási hely lehetett a szomszéd 
birtok elfoglalása esetén, így ugyanis a várral rendelkező birtokos fölénybe kerülhetett a 
várral nem rendelkezővel szemben.56 Ha azonban pusztán ilyen katonai, védelmi szerepre 
egyszerűsítenénk le a hatalombiztosítást, akkor csak olyan erősségeket kellene elképzel-
nünk, melyek tudatosan elvonultak, elrejtőzködtek volna a külvilág tekintete elől – az-
az csak mentsvárakról beszélhetnénk. Ezzel szemben azonban vitathatatlan, hogy a vár 
szinte mindig uralkodik a tájon és vonzza a tekintetet. Ezzel egyrészről pénzt, hatalmat, 
azaz a tulajdonos potenciálját reprezentálja, másrészről a fizikai védelmen túl egy pszi-
chológiai védelmet is nyújt, elrettentő hatással bírhat a lehetséges ellenfelekkel szemben.

54 puSzTai 2007. 60.
55 horváTh 2009. 84.
56 fügeDi 1977. 41.
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3.2. Védelmi, értékőrző szerep

Természetes, hogy egy-egy vár létesítése komoly beruházást jelentett tulajdonosá-
nak, ezért azt nem csupán egyetlen, hanem több elvárásnak megfelelően is építhették. 
Ezen objektumok esetében a hatalmi szimbólum-szerep csak az egyik, de igen fontos 
feladatnak számított, mely azonban önmagában mit sem ért volna a mögötte lévő érdemi 
védelmi funkció nélkül. Ezért tulajdonképpen a két szerepkör elválaszthatatlan, egymást 
kiegészítve értelmezhető.

Mi minősült katonai feladatnak ebben az esetben? Bár az elterjedt nézet szerint késő 
Árpád-kori váraink kis alapterülete nem tette lehetővé nagyobb létszám befogadását, így 
nem biztosítottak komolyabb védelmet,57 ezt az értékelést azonban újra kell gondolni, 
hiszen a legtöbbször csak a belső magra gondolunk, a külső védvonalat, az árkot és/vagy 
külső sáncokat, a földtöltéseket, továbbá az esetleges egyéb elővédművet jelentő külső 
palánkokat hajlamosak vagyunk elfelejteni, holott, ahol ilyenek léteztek, ott lényegesen 
nagyobb katonai erő is elférhetett.

A tárgyalt várak belső magjának hasznos alapterülete, sáncok és külső erődítések nélkül

Kis alapterületű

Sajószentpéter-Tömlöc-tető kb. 79 m²
Putnok-Kakasvár kb. 200 m²
Sajómercse-Kolozska-tető kb. 234 m²
Kazincbarcika-Vár-domb kb. 344 m²
Sajónémeti-Vár-hegy 376 m²

Közepes alapterületű

Vadna-Vár-tető 436 m²
Sajógalgóc-Vár-hegy kb. 460 m²
Sajóvelezd-Vár (belső rész) kb. 600 m²
Kelemér-Mohosvár kb. 500–600 m²

Nagy alapterületű Hangony-Birinyvár kb. 1500 m²

V. István ifjabb király a Sajó-völgyiekhez hasonló méretű, barcasági Feketehalom vá-
rában 1264-ben sikeresen ellenállt IV. Béla seregeinek. A védők közül utólag 39 személyt 
említettek meg név szerint, azonban ezek mindegyike közvetlen udvari ember lehetett, 
így  nyilvánvaló, hogy valamivel nagyobb létszámmal számolhatunk, ha képesek volt az 
őrség a királyi sereggel dacolva, a várból olykor ki is törve a felmentő sereg érkezésé-
ig helytállni.58 1271-ben II. Ottokár cseh király Pozsony vármegyébe törve nemcsak az 
útjába eső várakat foglalta el, hanem a távolabbi, hátországnak számító, a most tárgyalt 
erősségekhez hasonló jellegű Detrekőt is, nehogy onnan hátba támadják,59de például 
többször kényszerült védekezésre királyi seregekkel szemben az Amadék kicsiny vára is 
Göncön.60 Tehát bizonyos, hogy akár nagyobb ostromok esetén, komolyabb ellenfelekkel 
szemben is elláthatta védelmi funkcióját egy-egy 13. századi várunk, ahol adott esetben 
ötven-százfőnyi (lásd az említett Feketehalmot), vagy akár több védő és a kiszolgáló 
személyzet számára is helyt kellett találni. 

57 miklóS 2003. 377., miklóS 2007. 433.
58 zSolDoS 2007. 56–65., 74. Zsoldos Attila szerint a várostrom 1264. decemberében egy hónapig is 

elhúzódhatott.
59 fügeDi 1977. 61.
60 nováki – Sárközy – felD 2007. 47–48. 1281-ben és 1317-ben is az uralkodó ostromoltatta Göncöt.
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Természetes azonban, hogy az erősségek többsége kisebb támadásokhoz, nem pedig 
a királyi seregekhez volt tervezve, s így legfeljebb földesúri hatalmaskodások ellen vé-
dekezhetett. Ezek védőinek létszámára, így potenciáljára utalhat egy korai, 1244-es adat, 
mely szerint a Pinka feletti Óvárban építendő erődítésben a Csém nemzetségnek állandó-
an ötfőnyi őrséget kellett állomásoztatni, öt főt pedig készenlétben tartani, akik támadás 
esetén a várból ki-kitörve elrettentették volna az ellenséget.61 

A várak tehát immár a passzív védelem mellett, az aktív ellentámadások lehetőségét 
is nyújtották A passzív védelmet, azaz a biztonságos falak mögé történő bezárkózást 
már kiegészíthették azzal, hogy a várból ad hoc módon ki-kitörő egységek révén kisebb-
nagyok károkat okoztak a támadók seregében, s mire azok felocsúdhattak volna a meg-
lepetésből, a védők visszahúzódtak a falak védelmébe. Nem is lehet kérdés, hogy ezzel 
a kiszámíthatatlan hadmozdulattal mindig a várostromlók szenvedtek anyagi és emberi 
veszteségeket. Eme portyázásokhoz a hátteret minden esetben a passzív védelmet jelen-
tő, várépítésre megfelelő helyen emelt erődítés nyújtotta, ahová volt mód visszavonulni. 
Minden erősségnek kétféle védműve volt, egyrészt a mesterséges elemek, maguk a falak, 
másrészt a védekezésre alkalmassá tett természetes formációk, a terepi akadályok (árkok, 
földhányások, lefaragott hegyoldalak). 

A domborzat nyújtotta lehetőségeket a várépítők mindig maximálisan kihasznál-
ták. Az adott hegy meredek volta ugyanakkor nem volt elegendő a helyválasztáshoz, 
hiszen nem mindegy, hogy mekkora területet kellett körbevenni árkokkal, sáncokkal, 
vagy éppen falakkal. A várak építéséhez a legalkalmasabb volt a néhány száz, vagy ezer 
négyzetméteres hegytető, gerinc, vagy nyúlvány. Azonban nem elegendő önmagában a 
meredek oldalú, kis alapterület sem, ha annak relatív szintkülönbsége a környezetéhez 
képest kicsi. Így, ha ilyet, vagy meredek hegyoldalakkal övezett, de nagyfelületű helyszí-
neket találtak, akkor hajlamosak voltak a birtok központjától eltávolodva, akár a hegysé-
gek belsejébe „tolni” a várat, ahol az előzőekben taglalt, alkalmas helyszínre bukkantak. 
Azonban még ilyen esetekben sem hanyagolták el teljesen a láthatóságot, ügyeltek arra, 
hogy forgalmas helyekről, vagy birtokokról váruk valamelyest észlelhető legyen, de igaz 
az is, hogy csak a tökéletes láthatóság kedvéért nem építkeztek rosszul védhető hegyre. 
A világtól való ilyenfajta eltávolodásban, azaz a településtől távol, annál sokkal maga-
sabban elhelyezkedő, nehezen megközelíthető, extrém helyek kiválasztásában így nem 
egy tudatos elvonulást, elrejtőzést sejthetünk, hanem egyszerűen csak azt, hogy a birtok 
településeihez közelebb nem találtak várépítésre alkalmas helyszínt, azaz oda mentek, 
ahol jók voltak a védelem adottságai. Ennek bizonyítására szükségszerű a várak tágabb 
környezetét topográfiailag megvizsgálni abból a szempontból, hogy mely magaslatok fe-
lelnek meg a védhetőség és a láthatóság minimális követelményének. Ezen két kényes, de 
elengedhetetlen kritérium mentén egyensúlyozott a középkori várépítő is.

Felmerült a kutatásban, hogy a település melletti, valamint az attól távolabbi, nehezen 
megközelíthető helyen alapított várak esetében időbeli különbséget feltételezhetünk, a 
falvaktól távolabbiakat későbbinek tartják.62 Ezt a feltevést Miklós Zsuzsához hasonlóan 
még nem érzem biztos alapokon nyugvónak, épp amiatt, hogy nem minden település 

61 SzűcS 1993. 28.
62 felD 1991. 207–208., miklóS 2007. 431–432. a jelenlegi kutatási eredmények erre ma még nem adhatnak 

megnyugtató és végleges választ. Az egyes várakra vonatkozó szórványos okleveles adatok, ill. a száz évnél 
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közvetlen környezete rendelkezett alkalmas építési hellyel, így azoktól bármikor eltávo-
lodhattak a várépítők. Másrészről két Borsod megyei oklevél is cáfolja a lakott terüle-
tektől távolabb emelt várak relatíve későbbi alapítását, ugyanis a déli-bükki Füzérkőről 
1248-as, az észak-bükki Dédesről 1254-es említésekkel rendelkezünk, mely várak az 
adott településhez képest messze és magasan épültek63.

A jó helyválasztás tehát fél siker volt, ugyanis a védők igyekeztek a természetes 
adottságok révén folyamatosan távol tartani a támadókat, nehogy azok olyan közel fér-
kőzhessenek, ahonnan már könnyedén elfoglalhatták az erődítést. A sikeres ostromok 
rendszerint a vármag felgyújtásával fejeződtek be, sok esetben ez volt a sorsuk, gon-
doljunk csak Kelemér-Mohosvár, vagy éppen Kazincbarcika-Vár-domb példájára,64 ahol 
mindkét helyen nagyobb égés nyomaira bukkantak és leégett épületeket tártak fel.

Az erősségekből indított aktív támadások lehetőségével a várak a territoriális uralom 
alapjaivá váltak a 13. század második felében Magyarországon és ez a teljes középkor 
folyamán változatlan maradt. V. István és IV. Béla konfliktusát követő várépítési láz an-
nak köszönhető, hogy minden, kellő anyagi erővel rendelkező birtokos felismerte, hogy a 
vár egyenlő a hatalommal. Nem hiába töltöttek el uralkodók hosszú időket erődítmények 
ostromával, nem hiába szólt várháborúk soráról ettől kezdve zömében a középkor.65

Ez tehát egy vár klasszikus értelemben vett katonai funkciója, amely nyílván a sze-
mélyi védelmen és a hatalmi szerepen (támadások kezdő- és visszavonulási pontján) túl 
kiegészülhetett értékőrző funkcióval is. A késő középkorból több adat is utal, arra, hogy a 
várakban értékeket tároltak,66 ez hasonló lehetett a korábbi időkben is. A késő Árpád-kor 
anarchikus politikai légköre, az oligarchák melletti és elleni pártoskodások kiváló táp-
talajt nyújtottak a bizonytalanság teljes kialakulásához, melyben szinte mindennapossá 
váltak a különböző hatalmaskodások. A IV. Béla, majd utódai révén történt birtokado-
mányozásokkal, a magánbirtok kialakulásával és a birtokosok közti differenciálódással 
kegyetlen harc indult, melyet csak egy ekkor nem létező erős központi hatalom lett volna 
képes megállítani. A királyi hatalom gyenge kísérletei (országgyűlések: 1277, Rákos, 
1290, Óbuda, 1298, Pest) megpróbálták a tarthatatlan helyzetet megváltoztatni. Jellemző, 
hogy ezen gyűlések határozatainak zömét a hatalmaskodások, birtokfoglalások, fegyve-
res pusztítások elleni fellépésekre vonatkozó döntések tették ki, azok mégis hatástalanok 
maradtak.67 A közbiztonság megteremtésének hiányában mindenki maga próbálta meg 
saját biztonságát garantálni, ezt szolgálták a gombamód szaporodó várak, erődemonstrá-
cióként és védműként egyaránt.

Feltételezhető tehát, hogy a vészterhes időkben, ami a IV. Béla és fia közti 1265. évi 
konfliktus óta szinte általánosnak tekinthető az országban, a birtokos jelentősebb érté-
keit megőrzés céljából felszállították az újonnan emelt erődítésbe és adott esetben oda 
menekülhetett a birtokos család is. Simon Zoltán várak szerepéről írt értekezésében a 

63 nováki – Sárközy – felD 2007. 28., 33.
64 Kelemérhez: puSzTai 2007. 51–52. Kazincbarcikához: Kozák Károly ásatási naplója, MNM-Régészeti 
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legfontosabb feladatnak a tulajdonos vagyonának megóvását látja, s e különös gonddal 
őrzött értékekbe ugyanúgy beletartoztak a birtok jogi alapjait bizonyító oklevelek is.68

Sajó-völgyi váraink közül a Hangony-Birinyváról szóló 1297. évi forrás egy tizenkét 
évvel korábbi hatalmaskodásra utal vissza. 1285-ben a Hangonyi család várát a szomszé-
dos rimaszécsi Balog nembéli Miklós megrohanta és elfoglalta, az ostrom során megölte 
a tulajdonos Hangonyi Pétert, fiát, Mátét pedig elhurcolta, továbbá a várból elrabolt 40 
márka értéket.69 Az ügynek valamilyen okból csak bő 10 esztendő múlva volt folytatása, 
amikor Máté tanúival bírósághoz fordult, amely igazat is adott neki és Miklóst fizetésre 
kötelezte. Vélhetően ennek nem tett eleget, mert 1301-ben Balog Miklós (rima)szécsi 
birtokát a bíróság tartozás fejében lekötötte Hangonyi Péter fiainak.70 témánk szem-
pontjából az 1285. évi esemény a fontos: Hangonyi Péter és fia Máté jelentősebb, 40 
márka értékkel Birinyvárban tartózkodott a támadás idején. Gyanítható ugyan, hogy az 
eltulajdonított értéket a bíróság (mintegy biztosító) előtt a Hangonyiak a ténylegesnél 
magasabbnak határozták meg, tehát az összeg akár kisebb is lehetett, de ez indifferens, 
a lényeg, hogy értékeket is őriztek ott. Mi lehetett az őrzött érték? Erre az oklevél nem 
ad választ, de egyes régészeti feltárások segítséget nyújthatnak számunkra. Kelemér-
Mohosváron például vaseszközöket, baltát, csákányt, kapát és ekét találtak. Bár az első 
két lelet nélkülözhetetlen egy vár építéséhez vagy karbantartásához, az utóbbi kettő már 
kérdéseket vet fel. A kapa még elférne, de mit keresett egy eke a hegytetőre épült várban? 
Két lehetséges válasz merülhet fel: a) az ekére csak szántáskor van szükség a faluban, 
egyéb időszakokban biztonságos helyen elraktározzák, ugyanis a többi szerszámhoz ké-
pest értékesebb mezőgazdasági eszközről van szó. Normál időszakban a tárolóhelyet a 
faluban is elképzelhetjük, de bizonytalan időkben jobb helyen van a várban; b) megsérült, 
eltörött és mint nyersanyagot depózták a vár területén. Egyik sem zárható ki, de mindkét 
válaszlehetőség ugyanazt jelenti, azaz értéket mentettek. Az első esetben használt érték, 
a második esetben értékes nyersanyag, tehát indokolt volt a fokozott őrzése. 

A várak, mint élelmiszerraktárak is feltűnnek a régészeti forrásokban. Nagyobb 
mennyiségben kerülhetnek elő gabonafélék, vagy már feldolgozott húsfélék (csontjai), 
amelyek az ostromok során szenültek el és kerültek földbe.71 Egyelőre nem bizonyított, 
hogy ez az erődtemplomokhoz hasonló funkció állandó, vagy csak ad hoc jellegű volt, 
azaz csak veszély esetén hordták fel az élelmezési javakat. Nyílván a nagyobb mennyiség 
jelölheti azt, hogy a várat állandóan lakják és a terményeket fogyasztják, de utalhat arra 
is, hogy csak vész esetén helyezték ide biztonságba a falvak tartalékait. Erre a kérdésre a 
lakhatósági funkció elemzése adhat további választ.

A hétköznapi tárgyakon, élelmeken kívül a várakban őrizhették a személyes értéke-
ket, ékszereket is. Kazincbarcikán erre utalhat egy üvegberakásos bronz gyűrű, amelyet 
itt őriztek és talán a vár felgyújtásakor gurulhatott el.72

A Hangonyiak 40 márkás kára is hasonló tételekből, továbbá személyes tárgyakból, 
fegyverekből tevődhetett össze. Kérdéses, hogy ez a funkció a vár általános feladata 
volt-e? Sajnos erre nem lehet egyértelmű választ adni, de talán feltételezhető, hogy nyu-

68 Simon 1988. 114–115.
69 MOL DL 89261., HOkl. 156. 
70 HOkl. 177–178.
71 Szenült gabonát találtak Kelemér-Mohosváron: puSzTai 2007. 51–52. Zsákokban őrzött nagy mennyiségű 

gabona és tárolt húsféleségek raktározását mutatta ki a várak toronyépületeinek földszintjén Karin 
Kühtreiber Dunkelstein vára esetében is: k. kühTreiber 2006. 156–157.

72 Az ásatási dokumentációra: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár, 350. K. IV.
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godtabb, békésebb időkben a hétköznapi eszközök, tárgyak (lásd: mezőgazdasági esz-
közök), valamint a mindennapos használatú értékek, akár ékszerek esetében sem volt 
szükség az erődítések értékmegőrző funkciójára. Talán erről vallhat egy szélsőséges 
példa is: IV. Béla 1262-ben a fia elől a távoli, zágrábi Medvevárába vitette és őriztette a 
királyi kincseket, amelyet normál esetben Fehérvárott tartottak.73 azon tárgyakat, érté-
keket (például okleveleket), melyekre csak ritkán volt szükség, valószínűleg állandóan 
a várban őrizték. Az erősségek csak veszély esetén történő használatának kulcskérdése 
lehetett, hogy miképp tudtak egy általában rövid idő alatt, meglepetésszerűen lejátszódó 
hatalmaskodás ellen felkészülni, a váron kívül tárolt egyéb értékekkel – terményekkel, 
eszközökkel – még időben a várba vonulni. Valószínűbbnek tűnik azonban, hogy nem 
arról volt szó, hogy a támadás előtti órákban menekültek csak a várba, majd az ellenség 
távozásával visszamentek a faluba. Inkább gyanítható, hogy a viszályok során jó előre 
felkészülve, fegyverrel, élelmiszerrel elraktározva bezárkóztak a várak védelmébe és a 
konfliktus lezárultáig vagy a támadás teljes visszaveréséig ott tartózkodtak.

A védelmi funkciót összegezve megállapítható, hogy 13. századi váraink esetében 
ez részben mentsvár szerepként jelent meg, azaz az erőségek refugiumok voltak, passzív 
védelmet nyújtottak a birtokos és vagyona számára. Másrészről azonban a tulajdonos a 
várfalak védelmét – a várból kitörve és oda visszavonulva – támadások kiinduló- és visz-
szavonulási pontjaként is kihasználhatta, így egy erősséggel rendelkező nemes hatalmas-
kodásokat is elkövethetett a szomszéd kárára. A vár ezen kettős védelmi szerepe immár 
azt jelentette, hogy az a territoriális hatalom központjává vált.

3.3. Variációk a lakófunkcióra

Mennyire és mikor lakták ezen várakat? Véleményem szerint a kutatott objektumok 
lakottsága a 13-14. században eltérő volt, melynek a magyarázatához önmagában kevés 
a topográfiai helyzet, azaz a településhez való viszony vizsgálata.74 Ezen tényezőn túl 
szükséges a tulajdonos személye és birtokjogi viszonyainak együttesét is elemezni. Az 
összetett vizsgálódások alapján a Sajó-völgyi várak esetében az alábbi kategóriákat kü-
löníthettük el:

(a) Mentsvárak, melyeket a tulajdonosai nem lakták (ide sorolható: Vadna, Galgóc, 
Kelemér, Kazinc, Mercse, Hangony). Ezen várak jellemzője, hogy topográfiailag mar-
kánsan elkülönülnek a településtől, távolságban és/vagy magasságban és a legfeljebb 
néhány fős őrséget leszámítva nem bizonyítható állandó lakottságuk. Bár az összes 
Sajó-völgyi objektum ilyen jellegű földrajzi elkülönülése megfigyelhető, azaz egy eset-
ben sincs településen belüli erődített objektumunk, így elvileg mindegyiket tarthatnánk 
mentsvárnak, de a további tényezők vizsgálata árnyaltabbá teszi helyzetüket. Ezen várak, 
mint birtokosi székhelyek nem értelmezhetőek, hiszen a Miskolcok esetében Miskolc te-
lepülésén sejthető a feudális székhely, az Ákosok a kazinci várat serviensüknek adták és 
ő maguk diósgyőri kúriájukban éltek, a Rátótok esetében putnoki vagy kazai udvarházuk 
jelentette az állandó központot, azt pedig nem is tételezhetjük fel, hogy a bélháromkúti 
apát a kicsiny mercsei várában élt volna valaha is. Másrészről a fenti tulajdonosok az 
országos politika meghatározó személyiségeiként gyakran a király közelében tartózkod-

73 zSolDoS 2007. 19–20.
74 felD 2010. 501. A településen belüli erősségekre l. még: miklóS 2007. 433.
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tak, így fizikailag sem lett volna lehetséges itt lakniuk.75 Emiatt is valószínűsíthetjük, 
hogy legfeljebb megbízottjuk révén kezelték egyes váraikat (lásd Kazinc említett esetét). 
A castellanus, vagy várnagy tisztsége pontosan az 1260-as évektől jelenik meg a for-
rásokban.76 Azonban gyanítható, hogy ő, vagy helyettese, a vicecastellanus sem lakott 
folyamatosan az időjárás viszontagságainak kitett erődítésben, ott legfeljebb néhány fő-
nyi őrség tartózkodott állandóan.77 Így ezen várakat csak veszély esetén használták és a 
birtokos által a várnagyra bízott települések értékeit tárolták ott, illetve ha kellett, oda 
menekítették.

Még olyan esetben sem tarthatjuk a tárgyalt erősséget birtokosi lakhelynek, mint a 
Hangonyi család birinyvára, amelyet ugyan személyesen védelmeztek, s ez volt az egyet-
len váruk az egységes, zárt birtoktestükön, mégis a család névadó településétől való vi-
szonylagos távolsága, valamint az a tény, hogy a saját birtok egyetlen faluja sem látható 
belőle, nem teszi indokolttá a vár állandó lakhelyként való értelmezését. Sokkal valószí-
nűbbnek érezzük, hogy mind a Hangonyiak, mind a Gut-Keledek itt élő ága az egyes te-
lepüléseken lévő kúriájukban rendezték be földesúri központjukat és csak veszély esetén 
húzódtak a falak védelmébe.78 a mentsvár lényege tehát nem az, hogy a hegyek mélyén 
megbújva, szinte láthatatlanul helyezkedjen el, hanem az, hogy a tulajdonosa nem lakó-
funkciót szánt neki, hanem az értékek és meghatározott személyek időszakos megóvását. 
Ezt úgy tudta elérni, hogy nehezen megközelíthető helyszíneket választott, de ugyanak-
kor a láthatóság demonstráló hatását is igyekezett kihasználni. Az ebbe a kategóriába 
sorolt Sajó-völgyi objektumok mindegyikét a 14. század első harmadában fel is hagyták.

(b) Várak, melyeket lakhattak (ide sorolható: Németi és Velezd). Bár ezek, ugyanúgy, 
mint az előzőek, térben (azaz a falutól számított távolság és magasság vonatkozásában) 
elkülönülő objektumok, sőt Galgóchoz és Kazinchoz hasonlóan a település közvetlen 
pereme fölé magasodnak, mégis azokhoz képest más szerepet tölthettek be. Ennek ma-
gyarázatát a tulajdonosok személyében kereshetjük. E két vár viszonylag jelentéktelen 
birtokokon található, uraik pedig nem töltöttek be országos tisztségeket, másodvonalba 
tartozó nemesek voltak és vélhetően csak egy-egy várral rendelkeztek. Esetükben jog-
gal sejthetjük, hogy a központjukat közvetlenül a vár alatti településen (Sajónémeti, ill. 
Váraljavelezd) rendezték be. Erre utalhat a birtokosi előnevükben később feltűnő németi 
és velezdi jelző (Bél nembéli németi Bekény és velezdi Kövér család). Az ilyen, várról 
történő elnevezés Magyarországon a német területekkel ellentétben, nem volt szokás. 
Ennek hátterében azonban vélhetően nem az a kérdés áll, hogy a tulajdonos lakta-e, vagy 
sem, hanem azon jogtörténeti sajátosság, hogy a 14. század harmadáig a magánvárak 
nem voltak a birtok jogi központjai, hanem annak csak ugyanolyan részei, mint egy-
egy erdő, föld, stb. Ezért gyakran még nevet sem kaptak. Amennyiben pedig névtelenek 
voltak, sőt nem is jelentettek földesúri központot, akkor nem is feltételezhetjük, hogy a 

75 L. a Miskolc nemzetséget, akiknek legalább három váruk volt a megyében, közben Panyit báni, illetve 
ispáni címeket töltött be. Panyit mellett, az Ákos nembeli István országbíróként, Rátót Domokos tárnok-
mesterként a király familiáris bárói voltak. SzűcS 1993. 339.

76 fügeDi 1977. 68. A Miskolc nembéli Panyit, mint zalai ispán, Purbach várát sem személyesen védelmezte 
II. Ottokár ellenében, hanem egy megbízott zalai nemes révén. zSolDoS 2007. 130. Emellett gondoljunk 
Tarkő esetére, ahol egy szerviens volt a megbízott.

77 L. a már idézett Pinkaóvárat, öt fős csapatával.
78 Hasonló szituációt feltételez Feld István többek között a már említett, abaúji Gönc és az Amadé vár 

között: felD 1985. 67.
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család arról nevezte volna magát.79 Másrészről a birtokos az esetek többségében falusi 
udvarházában élt, emiatt sem nevezték magukat a várról.

További különbség, hogy az előzőekben tárgyalt kategóriába tartozókhoz képest utób-
bi objektumaink hosszabb, illetve folyamatosabbnak tűnő életutat futottak be. A források 
alapján Velezdet 1285 és 1362 között működő várnak tarthatjuk, tehát nem hagyták fel a 
Károly Róberthez köthető konszolidáció során. Sajónémeti eddigi régészeti kutatásának 
eredményei alapján ugyanakkor egy viszonylag intenzív használatra gondolhatunk, hi-
szen a terepbejárás a hasonló várakban végzett leletgyűjtéshez képest jelentősen nagyobb 
mennyiségű leletanyagot eredményezett. Azonban ezek alapján is csak sejthetjük, bizto-
san még nem állíthatjuk, hogy itt tulajdonosi lakhelyet jelölnék a várak. 

Bár e két vár ekkor még nem volt a birtok jogi központja, ennek ellenére elképzelhető, 
hogy a lakásként való használatuk már a birtokközponti szerep kialakulásának előszelét 
jelentette. Ugyanakkor élnünk kell a gyanúperrel, hogy birtokosai az erősség melletti 
településükön ugyancsak rendelkeztek egy-egy nemesi kúriával, amit szintén lakhattak 
és a gazdasági, jogi központot még ebben az esetben is ezek jelentették volna.

3.4. Őrhelyek kérdése

Érdemes külön tárgyalnunk a legkisebb Sajó-völgyi objektumunkat, Sajószentpéter-
Tömlöc-tetőt. A mindössze 79 m² belső, hasznos alapterületű létesítményt még jóindu-
lattal is nehéz várnak tartanunk. Viszont jellegzetes a földrajzi elhelyezkedése, megma-
radt terepi elemei is erődítés nyomaira utalnak. Korhatározó leletet többszöri bejárása 
ellenére sem ismerünk belőle, de mégis a 13/14. század fordulójára keltezhetjük, mivel 
korát egy 14. századi határjárásban szereplő említése, funkcióját pedig beszélő névalakja 
igazolhatja. Kis mérete legfeljebb egy őr, vagy jelző(torony) hely számára volt elegen-
dő. A leletek hiánya is ritka, időszakos használatra utalhat, hiszen egy őrhely állandó 
őrzést nem igényelhetett, kivéve talán csak akkor, amikor „tömlöcként” használták. 
Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a népi helynévadás sokszor a ritka és különös 
esetek után nevezi el az adott földrajzi egységet, gyanítható, hogy objektumunkat egy 
egyszeri jellegű és bizonytalan eredetű, egy-két napos, börtönként való használat után 
keresztelték el. Eredeti szerepkörére további bizonyíték lehet, hogy a Tömlöc-tető annak 
a Nagykorcsolyás-hegynek a része, amelyet az újkori források Korcsolyás szőlőnek, vagy 
Őr-hegy tetőnek mondanak.

A Tömlöc-tető völgyének felső szakaszán, Varbó határában egy 18. század közepi 
térkép egy másik Vár-domb helynevet is jelöl.80 Az objektum helyén semmiféle erődí-
tésnyomok nem látszanak, de domborzatilag várépítésre alkalmas a terület. Továbbá re-
mek kilátással bír a völgy alsó szakaszára is, többek között vizuális kapcsolatban van a 
Tömlöc-tetővel. Így nem elképzelhetetlen, hogy ez is egy őr-, vagy jelzőhely volt. 

A Sajó-völgy felső szakaszának további őrhegyeit Dobosy László már korábban ösz-
szegyűjtötte, de ezek közül, Varbóhoz hasonlóan, egyik sem volt történetileg, vagy ré-
gészetileg korszakolható.81 Valószínűleg nem tévedés, ha ezeket több korszakban is – és 
elsősorban a kora újkorban – használt objektumoknak tarthatjuk, amelyeket éppen jó 
földrajzi és láthatósági adottságaik révén bármely korban őrhelyként, megfigyelőhely-

79 engel 1987. 13.
80 MOL S11. No.54. 1759.
81 DoboSy 1975. 57–59.
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ként szolgáltak és híradó pontok voltak a távolabb fekvő birtokrészek számára.82 talán 
épp az ezekből leadott jelek, információk alapján tudtak a várnagyok felkészülni egy-egy 
támadásra és hatékonyan védekezni ellene. A Tömlöc-tető szerencsés korai említése arra 
utalhat, hogy ilyen objektumokkal már a 13/14. század folyamán is számolnunk kell.

4. Az építési engedélyek és az egymástól való távolság kérdése

A történeti kutatás axiómája, hogy vár csak az uralkodó engedélyével épülhetett. Ezt 
mondják ki a nyugat európai szabályozások, köztük az 1220–1235 táján keletkezett Szász 
tükör is, melyekről elképzelhető, hogy Magyarország szintén alkalmazott.83 A legkorábbi 
hazai várépítési engedély 1211-ből származik, ebben II. András engedélyezte a Német 
Lovagrendnek, hogy Délkelet-Erdélyben fából erősségeket emelhessenek. 1222-ben to-
vábbi engedélyében már a kővár építését is lehetővé tette számukra. Ebből is látszik, 
hogy mindez olyannyira szabályozott keretek között történhetett, hogy még az anyagot 
is meghatározták és az átépítéshez is külön engedély beszerzésére volt szükség. Ennek 
ellenére nemhogy a Sajó-völgyének várai vonatkozásában, hanem országos szinten is alig 
ismerünk engedélyező oklevelet. Kutatott területünkön üdítő kivételnek számít Velezd 
1284-es királyi engedélye. Horváth Richárd, Engel Pálra hivatkozva, ezt természetszerű-
nek tartja, hiszen váraink ekkor még nem voltak az uradalom központjai, így kimarad-
hattak az okleveles említésekből.84 Ettől függetlenül azonban szükség volt királyi építési 
engedélyre, mivel az osztrák Landrecht erődítési fokozatai alapján erősségeink jelentős 
része castrumnak minősülhetett, azaz elvileg építésiengedély-köteles létesítménynek 
számított, függetlenül attól, hogy birtokközpont volt, vagy sem. Vélhetően a szabályo-
zások és az engedélyek megléte, vagy hiánya ellenére ezen objektumokat az építtetők 
ténylegesen várként használták,85 abból a megfontolásból, hogy az adott birtokán, várral 
nem rendelkező birtokos hátrányba kerülhet a várral rendelkező szomszédjával szem-
ben. Az erődítés a territoriális hatalom központjává alakult, így olyan potenciált jelen-
tett tulajdonosának, amellyel eddig csak a király rendelkezett. Így építésük nemcsak a 
közrendet, hanem az uralkodói pozíciókat is alááshatta. Ennek megfékezésére született 
már 1290-ben az óbudai országgyűlés rendelete, mely kimondta, hogy lerombolandók az 
egyházakból átalakított tornyok, várak és minden ártalmas erődítmény. Ezt az 1298-as 
pesti dekrétumok csak megerősítették.86

Ehhez kapcsolódik egy rövid gondolat a váraink területi sűrűsödéséről. Feltételezhető, 
hogy Magyarországon az Árpád-korban nem létezett még olyan szabályozás, amely a vá-
rak közötti minimum távolságot meghatározta volna,87 de ha lett is volna, azt az engedé-
lyeztetéshez hasonlóan sokan nem tartották volna be. Nem kérdés ugyanis, hogy gyenge 
királyi hatalom és rossz közbiztonság mellett a bürokráciánál fontosabb volt a birtokos 

82 Tolnai 2006. 273. Az országszerte megtalálható Őr-, Les-, vagy Strázsahegy zöme feltehetően a török 
korban tűnik fel.

83 kubinyi 1990. 296., horváTh 2009. 93–94. Bár nincs rá bizonyíték, a nevezett kutatók úgy vélik, hogy a 
Szász tükör és az osztrák Landrecht kritériumrendszere nálunk is meghonosodott.

84 horváTh 2009. 101., vö. engel 1987. 13. „Amíg ugyanis a vár számított a birtok tartozékának és nem 
megfordítva, addig egyáltalán nem volt mindig szükséges, hogy a várról akár birtokjogi aktus alkalmával 
is említést tegyenek.”

85 miklóS 2007. 433.
86 SzűcS 1993. 323., 335.
87 fügeDi 1977. 40–41. Ennek megjelenését csak az Anjou-korra helyezi.
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saját egzisztenciájának megóvása. Ezért a ma oly sűrűnek tartott várhálózat kialakulását 
éppen a már elemzett birtokviszonyok és a funkcionalitás befolyásolták. Egy-egy vár 
mindenki számára látható és érthető szimbólum volt, amely a birtok tulajdonjogi jel-
képe és a tulajdonos hatalmi tükre, másrészről védelmet nyújt a nemkívánatos támadá-
sokkal szemben. Ezért mindenki, minden birtokán igyekezett vár építésével biztosítani 
hatalmát. Ezt bizonyítják a Miskolc nem említett építkezései, az ő mozaikszerű birtokuk 
mindegyikére jutott egy-egy vár, vagy az ugyancsak említett nógrádi Kacsics nem Illés 
ágának esete is, ahol a leszármazottak számos várat emeltek. Ha tehát a 13. századi vár-
építési hullám idején olyan változatos volt valahol egy adott terület birtoktérképe, mint a 
Sajó-völgyében, akkor ott is hasonlóan sűrű várhálózat alakulhatott ki. Ezt a tendenciát 
érdemes lenne további kutatásokkal vizsgálni a Cserhát, a Mátra és a Bükk további terü-
letén is, hiszen az Északi-középhegység ezen erősségek tucatjait rejti. 

5. A késő Árpád-kori várak felhagyása

Károly Róbert felismerte ugyanazt a tényt, amit elődjei, IV. László és III. András is 
tudtak, hogy a vár hatalom és az azt engedély nélkül bitorlók az uralkodó szemében láza-
dónak minősülnek. A királyi főhatalom elismertetésének feltétele tehát ezen objektumok 
elfoglalása volt. A dolgozatban tárgyalt várak ugyan nem játszottak központi szerepet az 
országos eseményekben, mégis a Sajó-völgye híven tükrözi az általános folyamatokat. 
Három erősség (Hangony, Kazinc és Kelemér)88 minden bizonnyal ostrom áldozatává 
vált a tartományúri harcok éveiben és soha többé nem épült újjá. A leletek tanúsága alap-
ján kettőt (Vadna, Németi) szintén minden bizonnyal felhagytak a 14. század elején. A 
többiek sorsáról egyelőre nincsenek biztos információink, de nem lehet kétségünk afelől, 
hogy hamarosan megszűntek létezni. Velezd az egyetlen, amely némi kontinuitást mutat 
a késő középkor felé. 

Miért nem épültek újjá, illetve miért hagyták elenyészni a várakat? Eme kérdés sok-
tényezős hátterében a birtokrendszer átalakulása állhat. A Miskolc nembeli Panyit bir-
tokai leányágon a Szécsi család tulajdonába kerültek.89 Az oligarcha Ákosok földjeit a 
király elkobozta. Így tehát mindkét itteni nagybirtok esetében tulajdonosváltás történt. 
Velük szemben ugyan a Rátótok, a Bél nem és a Velezdi Kövérek megőrizték földjeiket, 
azonban akár új, akár régi tulajdonosok birtokán álltak a várak, azok nem tudták kivonni 
magukat az Anjou uralkodó által generált társadalmi-gazdasági változások hatása alól. 
Bár felmerülhetne, hogy egyszerűen azért hagyták el őket, mert túl sokba került a fenn-
tartásuk, azonban ez csak az egyik tényező lehet, hiszen nyilvánvaló, hogy egy erősség 
karbantartása 1320-ban is ugyanannyi pénzt emésztett fel, mint korábban, mégis ezen 
dátum tekinthető választóvonalnak. A királyi hatalom megerősödése ugyanis egyben a 
főurak visszaszorítását is jelentette, s e folyamat során nyugodtan feltételezhetjük a ne-
mesi hatalmat jelképező várak revízióját is. Ezzel egy időben a várak szerepe is végleg 
megváltozott. 1320 után, a királyi várbirtokok mintájára a birtok tényleges központjaivá 
váltak, annak gazdasági magját alkották. Míg korábban a birtokos az erődemonstráció 

88 Kelemér a nagy számú nyílhegy alapján ostrom során pusztult el és égett le. Kazinc leégésének oka 
kérdéses, de végleg megpecsételte sorsát, ugyanakkor nem zárható ki, az ellenséges támadás. Hangonyt 
megostromolták 1285-ben, későbbi sorsáról nincs információnk, de feltehető, hogy ennek következtében 
hamarosan felhagyták.

89 DraSkóczy 1996. 96–97.
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révén egy-egy erődítéssel kívánta jelezni potenciálját, a harcok végeztével ezek e téren 
elvesztették funkciójukat, a hatalmat immár nem csak szimbolikusan és katonai szem-
pontból reprezentálták, hanem inkább gazdaságilag és jogilag. Az egymás közelében oly 
sűrűn elhelyezkedő várakból azonban már csak a kedvezőbb adottságúak maradhattak 
életképesek, melyek a gazdálkodás központjai lettek, a többiek fenntartására nem volt 
szükség.90 Továbbá a közbiztonság normalizálódásával azon mentsvár jellegű objektu-
mok fenntartása, melyeket csak egy végső menedékhely céljára létesített a tulajdonosa „a 
hosszú béke korszakában értelmetlennek tűnt.”91 Viszont nem szabad azt hinnünk, hogy 
csupán csak az egyszerűbb várakat hagyták fel ekkor. Jól kiépült kővárak is juthattak 
erre a sorsra, amit a minden szükséges építészeti elemmel ellátott Mohosvár, a meglévő 
romjai alapján is komolyan kiépített szendrőládi erősség, vagy éppen a már a 14. század 
felé mutató, falszorossal is védett sámsonházi Fejérkő példáz.92

Úgy tűnik azonban, hogy ezek mellett a Kövér család birtokközpontjává váló Velezd 
falu felett álló vár képes volt még néhány évtizedig megfelelni az újfajta szerepeknek. A 
többi várban közben megszűnt az élet, mert a településről nehezen megközelíthető ments-
várként (Vadna 230 méterrel, Mercse 175 méterrel magasabban fekszik a településhez 
képest) nem voltak alkalmasak gazdasági feladatok ellátására, illetve birtokosi székhely-
ként való használatra. Sok esetben olyan konkurens centrumokat jelentettek Putnok és 
Kaza kibontakozó központi helyei, mellyel nem vetekedhetett egy-egy környékbeli vár 
(Galgóc, Németi).

6. Javaslat a terminológia nyitott kérdéseire

Késő Árpád-kori váraink az ún. kisvárakkal kapcsolatos vita során híresültek el a 
kutatásban. Miklós Zsuzsa alkalmazta először ezt a fogalmat, rámutatva az akkor még az 
azoktól eltérőnek vélt és időrendben a klasszikus kővárak elé keltezett középkori erőssé-
gek sokaságára. Miklós Zsuzsa, valamint kutatótársai, Nováki Gyula és Sándorfi György 
börzsönyi, Gödöllő környéki, majd később tolnai terepbejárásai, felmérései és ásatásai 
mellett az ország számos területén több más kutató (itt elsősorban Dénes József mát-
rai bejárásai, Simon Zoltán, Juan Cabello nógrádi ásatásai említendők meg) újabb és 
újabb várakat derített fel, számos tudományos, köztük terminológiai kérdést vetve fel. 
a Műemlékvédelem című folyóirat 1987. évi 1. száma hasábjain eközben több vitaindító 
tanulmány-csokor látott napvilágot, melyek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az újon-
nan felfedezett várak tudományos kérdéseinek tisztázásához nélkülözhetetlen a régészek 
mellett a történészek részvétele. Az utóbbi kutatók részéről Fügedi Eriket követve Engel 
Pál vette fel ezt a szálat, kinek e téren végzett munkásságát újabban Zsoldos Attila és 
Horváth Richárd folytatta. A 13. századi várak kérdéskörére képezte a témáját 1989-ben 
Mátrafüreden az erre a korszakra keltezett mátrai várról elnevezett első Castrum Bene 
konferenciának, mely természetesen a késő Árpád-kori erőségekkel kapcsolatos összes 
nyitott kérdést nem oldotta meg.93 

90 Simon 1988. 117., pálmány 1990. 31.
91 fügeDi 1977. 88.
92 Szendrőládra: nováki – Sárközy – felD 2007. 110–111., Sámsonháza-Fejérkőre: rácz 2006. 239–240.
93 Az 1987. évi vitanyag: Gerő LáSzLó (szerk.), Műemlékvédelem 31. (1987/1). A mátrafüredi konferencia 

anyaga: horváTh l. (szerk.): Castrum Bene 1989. Várak a 13. században. Gyöngyös, 1990.



61Gondolatok a késő Árpád-kori nemesi várak funkciójához...

Ezt követően – elsősorban Nováki Gyula, Sándorfi György, majd Feld István, Sárközy 
Sebestyén, valamint Miklós Zsuzsa, Magyar Kálmán és Terei György munkája révén – 
elkészült Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Fejér, Tolna és Heves megyék várainak topo-
gráfiai feldolgozása s ennek során a kutatók számos erősséget a 13. századra kelteztek.94 
Emellett újabb feltárások további információkat eredményeztek. 

Az utóbbi három évtized várkutatása során használt terminológiából a kisvár elneve-
zés vonult be leginkább a köztudatba. Ez a névalak azonban azt jelzi, mintha egy a ké-
sőbbi várépítészettől eltérő funkciójú, méretű, jellegű, önálló típusról lenne szó,95 amely 
14. századi megszűnésével egy várépítészeti zsákutcát jelentett volna. Valóban mellék- és 
egyben vakvágánya volt ez a magyar váraknak? A Műemlékvédelem című folyóiratban 
1987-ben megjelent vitacikkében Feld István már megfogalmazta azon véleményét, hogy 
ezen várak esetében ugyanannak a földesúri erődítménytípusnak a változatairól van szó, 
melyekbe a klasszikus kővárak is besorolhatóak.96 Ezt követően számos névalak szüle-
tett, melyek között máig nincs általánosan elfogadott elnevezés.

A továbbiakban sorra veszem ezen megnevezések hibáit és kísérletet teszek egy átfo-
gó megoldási javaslatra.

6.1 (a) A kisvár elnevezést a névadók eredetileg a vélt méretbeli különbségek miatt 
alkották meg. Az azóta elkészült vártopográfiák alaprajzi felmérései viszont egyértelmű-
en bebizonyították, hogy érdemi méretbeli különbséget nem lehet felfedezni a csak a 13. 
században élt, illetve a később is használt, de ekkor alapított kővárak között. Nem volt 
ez másképpen sem az Árpád-korban, sem pedig később, egyes várak alapterülete akár 
sokszorosa, vagy éppen töredéke a másiknak, még ugyanazon korszakban is, függetlenül 
attól, hogy egyszerű palánkfalas, vagy éppen kővárról legyen szó. Azaz nem volt egy-
séges méretszabvány, így miért is feltételeznénk, hogy a továbbiakban csak eltérő mére-
tű, nagyobb várakat építettek volna, ezért is léteztek egészen apró objektumok nemcsak 
az Árpád-korban, hanem a késő középkoron át a kora újkorig (lásd erre Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéből Cserép várát), vagy éppen nagynak számítható várak a 13. században 
(Hangony, Komlóska-Pusztavár).

(b) A laikus közvélekedés földvárnak nevez minden olyan védművel rendelkező tör-
ténelmi objektumot, amely régi korokból származik, s teszi ezt teljesen jogosan, ha a mai 
megjelenési formáját jelöli vele. Történészi, tudományos szempontból, szakmai termi-
nusként azonban hibás ez a megnevezés, hiszen a középkorban a „castrum terreum” meg-
nevezést csak akkor használták, amikor már csak az elpusztult objektum helyét látták,97 
és az egykori akár kő-, akár faszerkezetű erődítéseket elfedte a talajerózió. Így jegyezték 
le például, hogy a „vadnai határban vagyon egy földvár is, mely régen a cseheké volt.”98 
Saját korukban, a használat éveiben viszont nem tarthatták őket földvárnak, hiszen erő-
dítéseik jól láthatóak és remekül kivehetőek voltak.

(c) A sokak által köztes megoldásként használt sáncvár kifejezés problémája, hogy a 
várak erődítési elemei közül a kétségtelenül a ma legfeltűnőbbet, a sáncot tartja a név-
adást meghatározó értékűnek. A német eredetű schanz/schanze: töltés, gát, erődítés je-

94 Borsod-Abaúj-Zemplén megyére összefoglalóan: nováki–Sárközy–felD 2007.; Tolna megyére: miklóS 
2007., Hevesre: nováki – baráz – DéneS – felD – Sárközy 2009. Továbbá Somogy erősségeiről Magyar 
Kálmán és Nováki Gyula, Fejér megye várairól Terei György, a baranyai dombságról Tolnai Gergely 
készített topográfiai munkákat.

95 felD 2010. 500.
96 felD 1987. 7., kubinyi 1990. 291.
97 bóna 1995. 20–21.
98 UetC fasc. 25. no. 49.
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lentése,99 illetve alakváltozatában a hosszan elnyúló ásott gödör, mélyedés, árok, a mel-
lette kihányt földdel együtt100 pontosan takarja a 13. századi váraink első védvonalát, de 
nem vonatkozik a többi, számos erődítési elemre, melyek ugyanolyan attribútumai voltak 
egy-egy várnak. Továbbá a klasszikus értelemben alkalmazott sáncvár kifejezés azon 11. 
századi ispáni és nemzetségi központok erősségeire utal, melyek sáncai belső fa szerke-
zettel készültek. A 13. századi váraink sánca esetében viszont csupán csak az árokból 
kihányt földről van szó, mindenféle épített szerkezet nélkül.101 bár a sáncvár elnevezés 
a késő Árpád-kori várakra nem megfelelő, ugyanakkor az árokból kihányt földből emelt 
védművére a sánc kifejezését helyesnek érzem.

(d) A megnevezés nehézségeivel szembesült a szlovák kutatás is, ahol Alojz Habov-
štiak révén a „hrad” kicsinyítőképzős megnevezése, a „hradok” honosodott meg, mint a 
kisméretű vár terminusa. Úgy Habovštiak, mint később Michal Slivka és Adrian Vallašek 
a vidéki nemesség, a kisnemesség megerősített lakhelyét látta bennük, amelyek utánoz-
zák a nagybirtokosok várait.102 A klasszikus kővárakkal való összehasonlításban igazuk 
volt, de mint egy külön társadalmi réteg, külön kategóriába sorolandó építészeti alko-
tása, nem állja meg ez a megnevezés a helyét. Slivka és Vallašek 1991-ben megjelent, 
Kelet-Szlovákia várait bemutató könyvükben a „hradok” (magyar rezümében „váracska” 
szerepel) önálló használatát már nem érezték indokoltnak, ugyanis az ilyen terminusbeli 
megkülönböztetés hiányzott a középkori várakról szóló forrásokból. Azon megjegyzé-
sük, hogy a várak többsége kezdetben a „hradok” kategóriába sorolt objektumok közé 
tartozott, már jelezte azt, hogy akár egyazon fejlődési folyamat részét is képezhetik a 
klasszikus kővárakkal.103

6.2 (a) Van-e jellegbeli eltérés ezen várak és a késő középkoriak között? Nincsen. 
Nem nevezhető különálló típusnak, hiszen egy-egy kőfallal, toronnyal erődített, már-már 
európai szinten is minden alaptartozékkal rendelkezők vár (így Kelemér) semmivel sem 
volt kevesebb, mint hasonló továbbélő társuk (így Dédes). Formai, megjelenésbeli kü-
lönbség legfeljebb a kiépítettség fokában jelentkezhet, voltak kevésbé erődített, gyengéb-
ben kiépítettebb várak (így Kazinc), amelyek az alsóbb minőségi kategóriákat képvisel-
ték. Ez utóbbiak kisebb hatalmaskodások ellen nyújthattak némi védelmet, de néhányban 
akár az uralkodói csapatokkal is felvehették a harcot.

(b) Funkcióbeli különbség természetszerűen van a 13. századi és a későbbi objektu-
mok között, hiszen a várak szerepe épp a korszak végeztével gyökeresen megváltozott. 
Ez viszont nem az erődítmények fizikai jellegéből fakadt, hanem azon társadalomtörté-
neti változásokból, amelyeket egy új és megszilárduló királyi hatalom indukált.

(c) Végül, önálló típust alkottak-e a késő Árpád-kori erősségek? Az eddigi elemzések 
talán elég bizonyítékul szolgáltak ahhoz, hogy kijelenthessük: nem. Az 1260-as évek 
dinasztikus belviszályának hadtörténeti hozománya volt, hogy a nyílt színi összecsapá-
sokat felváltották a várháborúk. A várak lettek immár az összeütközések színhelyei, ezek 
jelentették az előzőekben elemzett funkciójuk révén a magánhatalom kiépítésének kul-
csait. Bár IV. Béla idejében ez a folyamat még csak lappangott, utódai alatt, a tartomány-
uraság kiépülésével teljesen kibontakozott. Károly Róbert ezt a folyamatot fordította meg 

 99 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest, 1976. 483. Sánc szócikk.
100 A magyar nyelv értelmező szótára. Szerk. az MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest, 1961. 1124. Sánc 

szócikk.
101 Ezt tapasztaltuk a vadnai vár sáncának átvágása során is.
102 felD 1990. 15., 21. jegyzet.
103 Slivka – vallašek 1991. 18., 270.
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azzal, hogy visszaszorította a magánhatalmat, s ez egyben a várak számának korlátozását 
is jelentette. A királyi döntés azonban nem egy új várhálózat kialakítását tűzte ki célul, 
hanem a meglévő állomány revízióját és a megváltozott birtokstruktúrához, valamint 
gazdasági elvárásokhoz történő igazítását. A rostán fennmaradók kiestek, mert nem fe-
leltek meg az új céloknak, de a többi folyamatos kiépítés révén klasszikus kővárrá fejlő-
dött. Így tehát a késő Árpád-kor objektumai nem csak előzményei, hanem szerves részei 
a magyar várfejlődésnek, amelyet a 14. század társadalmi konszolidációja a vadhajtások 
lemetszésével rendes mederbe terelt.

6.3  Terminológiai javaslatok

(a) A korai magyar várépítészet fejlődését leginkább befolyásoló régió, a német terü-
letek keleti határvidéke volt, a mai Kelet-Ausztria. Ezen tájegység 11–12. századi bete-
lepítése és határvédelmének kiépítése során nemesi várak sokasága született.104 nyugati 
szomszédságunk korai erősségei fallal körülvett központi tornyok voltak, terepi véde-
lemmel ellátott magaslatokon. Az ausztriai létesítmények fejlődési irányát jól reprezen-
tálja Dunkelstein vára, melynek fallal övezett tornya fokozatosan egészült ki lakó- és 
gazdasági építményekkel, így idővel az érett középkori vár minden szükséges eleme 
megjelent benne. Dunkelstein példája nem egyedi, a „klasszikus nemesi várak” kialaku-
lását a délnémet vidékeken már a 12. századra helyezhetjük.105 Mindegyikük esetében 
azonos fejlődési irány mutatható ki, a kezdeti központi torony körül később fokozatosan 
épületek ki a további várrészek.

A hazai várak fizikailag semmiben sem különböztek az osztrák váraktól, méretben, 
külsőben, kiépítettségben, jellegben hasonlóak voltak azokhoz, csupán csak megjelené-
süket feltételezzük későbbre, a 13. század közepére, második felére. Nyugati megfele-
lőikhez hasonló további kiépülésük is némi késéssel történt meg, jórészt már a 14. szá-
zad folyamán. Ezen korai (12–13. századi) délnémet magánvárak általánosan elfogadott 
elnevezése: Adelsburg, amely tükörfordításként történő magyarországi átvétele a teljes 
hasonlóság miatt indokolt lenne. Főtípus megnevezésként így „nemesi várakról”, vagy 
korai (13. századi) nemesi várakról javasolt beszélni.106 Ezen névalakkal ugyanis egyér-
telműen meghatározható az építtetők köre, emellett viszont nem sugall építészeti típus-
beli eltérést, sőt az érett középkori várak fejlődése egy szakaszaként határozza meg ezen 
erősségeket.

A funkció vonatkozásában történő megkülönböztetésére is érdemes az analógiákat 
párhuzamba állítani. A délnyugat-német területeken már korábban is azonosítottak sok, 
településtől távolabb eső, nehezen megközelíthető kővárat. Ezek esetében is hiányosak 
a rendelkezésre álló források, amelyekben vegyesen használják a castrum, castellum, 
Burg, Haus, vagy éppen domus elnevezéseket. Meglepő, hogy itt is kis birtokterületek 
tartoznak a várakhoz. Az ilyen fajta objektumokat a német terminológia az általános je-
lentésű Höhenburgok, azaz magaslati várak közé sorolja. Az ilyen Höhenburgokat a tulaj-
donosok nem lakták, csak a nemesek közti háborúskodások idején használták, esetleg va-

104 k. kühTreiber – Th. kühTreiber 2007. 272., 279. 2. táblázat. A szerzők 45, forrásokkal azonosított nemesi 
birtoktest ugyanannyi várának létét sejtik Alsó-Ausztria keleti területén.

105 k. kühTreiber 2006. 147–148.
106 A 13. századi várak szinonimájaként Feld István vetette fel a korai nemesi vár elnevezést, erre és a tor-

nyok típusaira l.: felD 2000.
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dászati célokat szolgáltak.107 A leírtak alapján szinte azonosnak tartható a Höhenburgok 
ezen típusa a magyarországi mentsvár funkciójú várakkal, melyeket az előzőekben ele-
meztem,108 amire jó példa a Sajó-völgyi Vadna, Kelemér, vagy éppen Hangony. Azonban 
nem minden mentsvár volt magaslaton (településtől távoli, nehezen megközelíthető vár 
létezhetett síkvidéken, mocsarak által védett pontokon is). Így a Höhenburg és a mentsvár 
közé nem minden esetben tehetünk egyenlőségjelet.

A nemesi vár kiépítettségének illetve erődítettségének fokát jelölheti az ún. Turmburg 
megnevezés109 mely minden esetben egy központi tornyot feltételez, amit falövvel vet-
tek körül. Számos magyarországi példa igazolja ezek 13. századi, általános elterjedé-
sét. Valószínűleg e vártípusokat a középkori ember is a leglátványosabb, legmarkánsabb 
eleméről, a toronyról ismerte meg és ezt tarthatta elnevezésre érdemes attribútumának. 
Talán nem tévedünk, ha ezekhez kötjük a forrásokban szereplő turris elnevezést, amely-
nek köznépi, általános használatára, a magyar torony kifejezés meglétére utalhat a Sajó 
felsőbb szakasza melletti Tornalja településnév, mely egy 13. századi, a tárgyalt erős-
ségek hasonló tornyos vár lábánál alakult ki,110 de ugyanezen eredetre vezethető visz-
sza Márianosztra-Bibervár környezetének kései említésű Toronyalja névalakja is.111 a 
toronyvár tehát a nemesi várnak csak egy altípusa, melynek azonban nem lehet kritériu-
ma, hogy lakták-e, vagy sem a toronyépületet.112 Az erősségek fokozatos kiépülése során 
ugyanis idővel a torony lakóépületből, védelmi funkciójú elemmé válhatott, erre látha-
tunk konkrét bizonyítékot Dunkelstein várából,113 de ezt feltételezhetjük azon 13. századi 
objektumaink esetében is, melyek a feltételezett Anjou-kori revízión nem akadtak fenn 
és lehetőségük volt továbbfejlődni. A magyarországi tornyok többsége esetében azon-
ban a pusztulásuk jelentős mértéke miatt nehéz lenne megállapítani a lakhatóságot, azaz 
azt, hogy a vár élete során „Wohnturm”, azaz lakótorony, vagy éppen „Bergfried”, tehát 
védelmi célú, öregtorony volt-e. Ennek mérlegelését segítheti az egyes várak fent bemu-
tatott funkcionális elemzése, továbbá az az elsősorban ásatások során felderíthető tény, 
hogy a torony mellett létezett-e egyéb reprezentatív épület (ház, terem, palota), vagy sem, 
illetve milyen ezek időrendi viszonya. Sok esetben a torony inkább végső menedéket 
szolgáltatott (Hollókő),114 de reprezentatív ház, vagy palota hiányában akár számolhatunk 
lakótorony szereppel is (Kács, Sály-Latorvár, Kelemér).115 Ettől függetlenül a központi 
toronnyal (Hauptturm) épült várak mindegyikére érvényes és használandó fogalom a 
toronyvár. Az alábbi táblázat tartalmazza a 13. századi magyarországi magánvárak ter-
minológiai besorolására vonatkozó javaslatomat, a német eredeti feltüntetésével:

Főtípus Altípus
Építészeti jelleg Funkcionális jelleg

Adelsburg Turmburg Höhenburg
nemesi vár toronyvár mentsvár

107 unTermann 1990. 274.
108 L. a 3.3 fejezet, (a) bekezdését.
109 k. kühTreiber 2006. 157. 25. jegyzet.
110 b. kovácS 1996. 23.
111 miklóS 1983. 10.
112 Ezzel szemben Miklós Zsuzsa azt tartja toronyvárnak , amely várban volt lakható torony. miklóS 2007. 432.
113 k. kühTreiber 2006. 156–157.
114 MezőSiné kozák 2006. 193.
115 paráDi 1982., puSzTai 2007.
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Természetes, hogy a toronyvár, mint a nemesi várak egyik megjelenési formája is 
különböző módozatokban, minőségekben fordult elő. Léteztek olyan magánvárak, me-
lyek kiépítettsége sokkal szerényebb volt, esetleg nem is emeltek benne tornyot. Ilyen 
lehetett Kazincbarcika-Vár-domb, ahol csak egy palánkkal körülvett faház állt, mint egy 
erődített épület,116 de ehhez hasonlónak tartjuk Felsőzsolca-Vár-domb szárazon rakott kő-
alapozású, fa boronavázas központi épületét is.117 Elviekben mindkettő akár egy-egy ki-
sebb fatorony fölszintjének nyomát is jelölhette, amely nem volt ritka a késő Árpád-kori 
Magyarországon. Ilyet azonosítottak Liptószentmária-Havran 13. századi periódusának 
feltárásai során, de ez tételezhető fel Váchartyán-Várdombon és főleg Sorkifalud-Zalakon 
is.118 A fa szerkezetek emelése persze messze kevesebb anyagi forrást igényelt, mint egy-
egy nagyméretű kőtorony. Ezek részben az építtető szerényebb anyagi lehetőségeit tükrö-
zik, de éppenséggel előfordulhatott az is, hogy egy nemesnek több, különböző minőségű 
vára közül ez csak az egyike volt a szétszórt fekvésű birtokain.

(b) A várak egységes nevezéktanát a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozóan is indo-
kolt kialakítani. Az erősségeknek helyt adó földrajzi környezet jellege alapján ugyan-
is megkülönböztethetünk hegytetőre, sziklaszirtre emelt várakat, továbbá olyanokat, 
melyek egy-egy hegygerinc, vagy éppen nyúlvány végébe épültek, de természetesen 
síkvidéki erődítések is születtek. A magaslatok tetejére alapított várakat egységesen 
Gipfelburgként kezeli a német nevezéktan, a nyúlványokon emeltekre a Spornburg, míg 
a síkságiakra a Flachlandburg fogalmát használja.119 Ezek nyomán az alább tárgyalandó 
megnevezéseket lenne célszerű használni. 

Váraink zöme domb- és hegyvidékeken az első két domborzati formán, azaz magas-
latokon, hegy-és dombnyúlványokon épült fel. A hegytetőkön, kúpokon, ritka esetben 
sziklás szirteken lévő várak elnevezésére egységesen a „hegytetővár” kifejezést javas-
lom.120 Mivel a hazai hegyek morfológiáját tekintve a legritkább esetben sem találunk 
csúcsokat, ezért a hegycsúcs- vagy csúcsvár elnevezés domborzatilag nem indokolt. Ide 
legfeljebb olyan kivételek tartozhatnának, mint a teljesen még nem igazolható Dédes-
Kisvár-hegy erőssége, vagy a felvidéki ajnácskői vár sziklatornyos részlete. Magyar vi-
szonylatban azonban a legáltalánosabb típust a három oldalról meredek lejtővel védett 
helyzetű gerinc, vagy nyúlvány jelenti, amelynek a végében alakítottak ki erősséget és 
a negyedik, megközelítésre alkalmas oldalt mesterséges akadályokkal látták el. Ezek az 
ún. sarkantyúhelyzetű várak.121 

Hegy- és dombvidékek esetében általános német elnevezés a településektől távoli, 
magaslati várakra az ún. Höhenburg, mely kategóriába tartozhatnak a mentsvárak is.122 
Ugyanakkor a mentsvárak megtalálhatóak az alább elemzendő síkvidéki várak között is. 
Külön hegyvidéki és külön alföldi csoportot így nem lenne érdemes alkotni ugyanazon 
feladatkör megléte esetén. Ezért szerencsésebb egységesen „mentsvár” elnevezésről be-
szélni, függetlenül annak domborzati elhelyezkedésétől.

116 Kozák Károly ásatási naplója, MNM-Régészeti Adattár, 350. K. IV.
117 Simonyi 2003. 124–125.
118 pieTa 1996. 102., 104., miklóS 1978. 96., 101., kiSS 2007. 172.
119 krenn 2006. 219., 2. ábra, hofer 2007. 249. A síkvidéki várak megnevezésének magyarítását  az utóbbi 

tanulmány rezüméjében Feld István végezte.
120 A Sajó-völgyből ide sorolandó: Vadna, Hangony, Kelemér.
121 A Sajó-völgyből ide sorolandó: Kazinc, Galgóc, Velezd, Németi, Mercse, Punok-Kakasvár, Sajószentpéter-

Tömlöc-tető.
122 Eszerint Höhenburg olyan Gipfel-, vagy Spornburg, mely gyakran mentsvár szerepet töltött be, 

tulajdonosa/helyettese csak ritka esetben lakta. Persze nem minden Höhenburg volt kizárólag mentsvár.
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A síkvidéki várak (Flachlandburg) az előzőekhez képest nálunk számukat tekintve 
elenyészőek, de nem hagyhatóak figyelmen kívül.123 Az osztrák kutatás ez utóbbi típus 
kapcsán három alkategóriát is elkülönített, a Niederungsburg, azaz a lapályvárat; a mottét 
és a magyarra lefordíthatatlan Hausberg kifejezését. A lapályvár, melynek nincs feltöltött 
magja; a motte, mely mesterséges földhalmot jelent; és a Hausberg, amely csekély méretű 
természetes magaslatot vett igénybe, amit mesterségesen tovább alakítottak. Az utóbbi 
két altípus hegy- és dombvidékeken is ugyanúgy előfordulhat. Ezek nevezéktani átvétele 
a magyar kutatás számára is ajánlott. Az alábbi táblázatban foglaltam össze a 13. századi 
magánvárak domborzati jellegű nevezéktanára vonatkozó javaslatomat:

 Főtípus Altípus

Hegy- és dombvidéken
Hegytetővár 

Sarkantyúhelyzetű vár
motte 

Hausberg

Síkságon síkvidéki vár
lapályvár 

motte 
Hausberg

7. összegzés

Késő Árpád-kori nemeseink nyugati mintát követve a 13. század második felétől tö-
meges várépítésbe kezdtek. Ennek kezdetét általánosságban a tatárjárás utánra helyez-
hetjük, ezt követően azonnal elkezdődött a magánvárak építése, erre utal a már idézett 
Pinkaóvár 1244. vagy  Ajnácskő 1245., Dédes 1247. évi említése. Ezeken kívül IV. Béla 
több 1248-1260-as évekből származó oklevelében sürget további várépítéseket.124 azon 
feltevések, mely szerint magánvárak nagyobb számban léteztek már a tatárjárás előtt is, 
még nem bizonyítottak,125 többek között hiányoznak az ezt igazoló okleveles források. 
A leletekkel történő korai datálást még teljesen bizonytalanná teszi az a sajnálatos tény, 
hogy ma még csak igen tág, 100–150 éves időintervallumra tudunk az Árpád-kori kerá-
miával keltezni. Így egyelőre a tárgyalt várak megjelenését biztosan csak a tatárpusztí-
tást követően, az 1240-es évekre a tehetjük, de tömeges elterjedésükkel leghamarabb az 
1260-as évek dinasztikus konfliktusaitól számolhatunk. 

A nemesek, akik megtehették, kisebb-nagyobb magánbirtokukon erősségeket emel-
tettek, melyek ugyan nem, vagy nem mindig töltöttek be egyúttal székhelyszerepet is, 
arra azonban alkalmasak voltak, hogy a belviszály éveiben akár értékeket őrzését biz-
tosítsák, akár kiinduló és visszavonulási pontjai legyenek egy-egy hatalmaskodásnak. 
Emellett pedig „útjelző-, vagy helységnév táblaként” mindig hatalmi szimbólumok vol-
tak, építtetőjük erejét, területi hatalmát hirdetve. A Sajó-völgyi várak többsége (Velezd 
és talán Németi kivételével) ugyan csak mentsvárként funkcionált és a 14. században 
sorra felhagyták őket, de ez jelentőségükből mit sem von le, nem tarthatjuk őket má-

123 A Sajó-völgyének alsó szakaszán lévő, várak közül a síkvidéki várak közé tartozik Felsőzsolca-Vár-domb, 
amit a kutatója motteként értelmezett. Simonyi 2003. 129. Véleményem szerint az itt azonosított csekély 
mesterséges feltöltés esetében azonban nem beszélhetünk földhalomról. A helyszín valóban természetes 
kiemelkedés a Sajó árteréből, amit enyhén tovább magasítottak. Így inkább a Hausberg típust képviseli. 

124 fügeDi 1977. 18–20.
125 Tolnai 2007. 22., 24., 25., miklóS 2007. 432. Azon Miklós Zsuzsa által bemutatott várakban, melyekben 

12. századi leletek is előkerültek, az erősség leletanyaga minden esetben keveredett a mellette lévő tele-
pülésével.
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sodvonalbeli, különálló vártípusnak, esetleg várépítészeti zsákutcának. Az a tény, hogy 
ekkor sok olyan „alsóbb osztályú”, szerényebben erődített várunk is létezett, melyek tá-
vol esnek a mai kutatónak a klasszikus kővárról alkotott képzetétől, nem jelenti, hogy 
önálló kategóriákat képviseltek volna. Másrészről nem szabad elfeledkezni arról, hogy 
ma még csak legfeljebb terepi, mikrodomborzati elemek felmérésével, felszíni vizsgá-
latokkal azonosítottuk az ilyen korú váraink javát. A további szisztematikus kutatások 
és ásatások számának növekedésével feltételezhető, hogy számos esetben változni fog a 
korai nemesi várakról alkotott eddigi képzetünk.  

Jelen tudásunk alapján is már kijelenthető azonban, hogy a 14. században – az osztrák 
területek száz esztendővel korábbi viszonyaihoz hasonlóan126 – elsősorban a már meg-
lévő, korábbi eredetű és arra érdemesnek talált erősségek folyamatos továbbfejlődése 
történt meg. Azon nemesi várak, melyek megfeleltek e kor elsősorban a gazdasággal és 
birtokközpontokkal kapcsolatos kritériumainak, az érett középkor klasszikus kőváraivá 
váltak. Így a 13. századi magánvár-építkezések egyértelműen az egységes magyar várfej-
lődés szerves részét képezték.
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