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BERTA ADRIÁN
RÖVID BESZÁMOLÓ A DOMBÓVÁRGÓLYAVÁR TERÜLETÉN 2016-BAN VÉGZETT
RÉGÉSZETI KUTATÁSRÓL
2016 júliusában Dombóvár Város Önkormányzata finanszírozásával
folytatódott a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének három évvel korábban
megkezdett tervásatása a Tolna megyei dombói várban. A feltárás célja ebben az évben
elsősorban a ma is álló DK-i pillér állagmegóvási munkálatainak az előkészítése, továbbá
a kaputorony Ny-i bővítménye alaprajzi elrendezésének a tisztázása volt. A 2016-os
ásatási szezon alatt három szelvény és egy szonda feltárását végeztük el.
A korábbi, 2014. és 2015. évi feltárások során előkerült építészeti részletek
alapján egy négyszögletes alaprajzi elrendezésű téglavár képe rajzolódott ki, É-i oldalán
egy palotaszárnnyal és egy nagy kiterjedésű várudvarral, amely a 14. század legvégén
vagy a 15. század elején épülhetett. Az ezt követő másfél évszázad alatt – párhuzamosan
a birtokos Dombai család felemelkedésével – három nagyobb léptékű bővítés és átépítés
történt a várban. Először, a 15. század első felében épülhetett fel a D-i palotaszárny és
a Ny-i oldalon, az eredeti kapubejáró helyén egy nagyméretű, felvonóhíddal ellátott
kaputorony. A harmadik építési periódusban készülhetett el a vár K-i oldalán a DK-i
pilléren részleteiben még ma is megfigyelhető gótikus függőfolyosó. A D-i palotaszárnyon
és a korai várfalon, valamint az ahhoz hozzáépített pilléreken futó folyosó pontos időrendi
viszonyának a tisztázása még további feltárásokat igényel. A negyedik nagyobb átépítés
során a várat egy kőalapozáson téglából épült kerítőfallal vették körül, amelynek az ÉNy-i
sarkán megtaláltuk az egyik hozzá tartozó saroktorony indítását is. Néhány előkerült
építészeti részlet keltezését a feltárt terület korlátozott kiterjedése miatt egyelőre még nem
sikerült megoldani, ehhez szintén további kutatásokra lesz még szükség. A 16. század
első felére kiépült főúri rezidencia a század második felére török kézre került és végvár
lett, ettől kezdve itt csak kismértékű módosítások történtek. 1702-ben és azt követő két
évszázad során – az É-i oldal három falcsonkja és az azokat összekötő falszakasz, továbbá
a DK-i pillér kivételével – a várfalakat és az épületeket az alapokig lebontották, köveittégláit a török kiűzése után újjászülető Dombóvár házainak építéséhez használták, s az
így keletkezett törmelékkel részben a várárkot töltötték fel.
Az elmúlt évben a DK-i pillér állagmegóvása és műemléki helyreállítása
kapcsán felvetődött kérdések megoldására nyitottuk meg a 2016/1, 2016/2 és 2016/6
szelvényeket.
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A 2016/1 szelvényben feltártuk a 2016/1-1F első periódusú, É-D-i irányú
téglafal alapozását és felmenő falának visszabontott maradványát. Ehhez csatlakozott
K-ről a 2016/1-3F jelzésű pillér alapozása, amely 360 cm távolságra helyezkedett el a ma
is álló DK-i pillértől. A pillér építésekor kiásott alapozási árok és az építéskor használt
állványzat oszlopmaradványai a pillér É-i oldala mentén kerültek elő. A 2016/1-2F
jelzésű, a negyedik építési periódushoz tartozó külső kerítőfal alapozását a 2016/1-3F
pilléralapozástól K-re, közvetlenül mellette találtuk meg. A felmenő fal néhány téglányi
magasságban maradt meg, ez valamivel keskenyebb volt az alapozásnál, a pillértől 30 cm
távolságra került elő. A 2016/1-2F alapozási árka alatt előkerültek egy palánk árkának és
faoszlopainak a maradványai. A két oszlopsorból kialakított kerítés eredetileg a 2016/1-2F
fal vonalában futott és annak a későbbi felépítése során számolták fel. A palánk oszlopait
abba a rétegbe ásták bele, amelynek felszíne a 2016/1-1F fal alapozási kiugrásához futott
ki. Tehát az első periódust követően a téglafalat már körülvette egy palánk, így nem
közvetlenül a várfal mellett, hanem ennek a külső oldalán alakították ki a várárkot. A
2016/1-2F jelzésű negyedik építési periódusú fal K-i oldala mentén, közvetlenül mellette
két nagyméretű oszlophely került elő, egymástól 320 cm távolságra. Ezek feltehetően a
külső kerítőfal építésekor használt állványzat tartozékai lehettek.
A 2016/1-1F falhoz Ny-ról csatlakozott a vár második periódusú, D-i
palotaszárnyának a 2016/1-4F jelzésű, K-Ny-i irányú fala, amely nagyrészt a 2016/1-3F
pillér vonalába esik. A fal D-i oldalán, az egykori épület belső terében, egy téglapadló
részlete is előkerült. A 2016/1-1F és 2016/1-4F falak sarkában É-ról egy latrinaakna
alapozása csatlakozott, amelyből nagy mennyiségű késő középkori és kora újkori
leletanyag került elő. A 2016/1-1F faltól Ny-ra, az egykori várudvaron nagyszámú török
kori gödröt tártunk fel.
A 2016/2 szelvényben a D-i palotaszárny pinceszintjének néhány falát és
részletét tártuk fel. Előkerült a palotaszárny alatti, a 17. század végi leírásokból ismert
kéttraktusos pince középső, K-Ny-i irányú tégla osztófala (2016/2F(a)), amely a ma is álló
DK-i pillérhez futott ki. Ezt egy későbbi időszakban a D-i oldalán megköpenyezték és itt
egy ajtónyílást alakítottak ki (2016/2-2F(b)). A fal É-i oldalához egy tömör, kő-tégla vegyes
építésű osztófal csatlakozott (2016/2-1F), melynek Ny-i részéhez két, kőből és habarcsból
rakott tömböt illesztettek hozzá. A 2016/2-1F fal egyes részletei közötti építési sorrend és
az építmény pontos rendeltetése a feltárt terület korlátozott kiterjedése miatt egyelőre még
kérdéses, feltehetően egy lépcsőlejáró maradványairól van szó. A 2016/2-1F jelzésű fal K-i
oldalán egy bolygatott téglapadló részlete is előkerült.
A 2016/6 szelvényben feltártuk az első periódusú téglafal sarkát (2016/6-1F),
amelyhez K-ről hozzáépítették a második peridusú 2016/6-1F jelzésű pillér alapozását.
A 2016/6-1F fal sarkához és a 2016/6-2F pillérhez egy újabb latrinaaknát illesztettek
hozzá, amelynek az alapozását találtuk meg. A pillértől 20 cm-re K-re futott a 2016/63F jelzésű negyedik periódusú külső kerítőfal. Ebből a szelvény DK-i végében 45°-os
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szögben egy saroktorony indítása ugrott ki. A most feltárt terület felett itt néhány éve
még egy disznóól állt, amelynek az építésével jelentősen megbolygatták a középkori
falakat, az eredeti rétegződéseket pedig szinte teljesen eltüntették. A 2016/6-3F fallal
párhuzamosan, a disznóól mellett egy garázs épült, amelynek a betonalapozásával teljesen
megsemmisítették a 2016/6-3F K-i síkját és az alapozásának is nagy részét.
A 2015-ben megtalált és részben feltárt kaputoronyra és annak Ny-i bővítésére
vonatkozó további adatok szerzése céljából alakítottuk ki a 2016/3 szondát és a 2016/4
szelvényt.
A 2016/3 szondát az egykori kaputorony belsejében, annak ÉNy-i sarkában
nyitottuk meg egy 2x2 m-es felületen. Itt előkerült a 2015/10-1F jelzésű fal visszabontott
teteje, rajta egy küszöb nyomaival, aminek alapján nagy valószínűséggel állítható, hogy
már az első építési periódusban is itt alakították ki a vár bejáratát. A 2015/10-1F fal
visszabontásának szintjén lehetett az egykori járószint. A felette levő feltöltésből nagy
mennyiségű késő középkori leletanyag került elő.
A 2016/4 szelvényt a 2015/10 szelvény Ny-i oldalán, annak a folytatásában
nyitottuk meg. Itt előkerült a kaputorony bővítésének (2015/10-3F) leomlott Ny-i
homlokzata, sarkokon az egykori robbantás jól felismerhető nyomaival. A leomlott falsík
előterében, a várárok peremén két nagyméretű, leszakadt konzolkő került elő, amelyek
egy a várkapu felett létezett erkélyre utalhatnak.
Az ásatás munkatársai Boldizsár Péter, Sztankovánszki Tibor, Eszes Adrienn,
Máthé Genovéva és Varga B. Zsuzsanna voltak. A munkákban az önkormányzat által
biztosított középiskolások és a Szegedi Tudományegyetem régészhallgatói vettek részt. Ez
úton köszönöm Szabó Lórándnak, Halmosi Nórának, Pintér Katának, Müller Ádámnak,
Koncz Istvánnak és Zsófiának, Buzás Gergelynek, Szabotin Péternek, Pászti Zalánnak,
Kugyelka Mihálynak, Takács Istvánnénak, Harangozó Évának, Kása Istvánnénak,
Albert Jánosnak, Mikina Ferencnek és Kovacsik Zoltánnak a munkánk során nyújtott
segítséget!
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1. kép: Dombóvár-Gólyavár. A vár 2015-2016. évi ásatási alaprajza
az építési periódusok jelölésével
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2. kép: A 2016/1, 2016/2 és 2016/6 szelvények (fotó: Aeroart-Légikép Kft.)

3. kép: A 2016/1-3F jelzésű fal, a palánk és a 2016/1-3F jelzésű pillér építésénél
használt állványzat maradványai ÉNy felől
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4. kép: A 2016/1 szelvény É felől

5. kép: A 2016/2 szelvény D felől
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6. kép: A 2016/6 szelvény Ny felől

7. kép: A kaputorony belsejében nyitott 2016/3 szonda É felől
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8. kép: A kaputorony Ny-i bővítményének leomlott DNy-i sarka
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