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A régészek számára egyre több részlet válik ismertté a Gólyavár kapcsán

Befejeződött az ásatások újabb
szakasza a dombóvári romoknál

Balra Berta Adrián ásatásvezető. Régészek, diákok, önkéntesek és önkormányzati munkaerő vett részt a munkában Fotók: Makovics K.

H am arosan  a nagyközönség  is  
lá th a tja  a le le te k e t

Az épületmaradványok mel
lett elsősorban a késő kö
zépkori és a kora újkori élet 
mindennapi használati tár
gyai kerültek elő a nemrégi
ben befejeződött gólyavári 
ásatások során. A régészek 
negyedik éve végeznek ku
tatásokat a dombóvári vár • 
romjainál, amelynek az ön- 
kormányzat turisztikai sze
repet szán.

Hanoi Erzsébet 
erzsebet.hanol@mediaworks.hu

DOMBÓVÁR Befejeződött a Gó
lyavárként ismert dombóvá
ri várrom kutatásának újabb 
szakasza. Berta Adrián, a Ma
gyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutató- 
központ Régészeti Intézetének 
tudományos segédmunkatár
sa negyedik éve vezet ásatást 
a helyszínen, ahol a XV. szá
zadban a Dombai család re
zidenciája állt. M in t mondta,
2014-ben a lelőhely szerkeze
tét, rétegtani viszonyait vizs
gálták, míg a következő év
ben tisztázták a vár kiterje
dését, főbb építési periódusa
it, adatokat szereztek az épü
let alaprajzi elrendezésére vo
natkozóan. A tavalyi év során 
a déli palotaszárny szisztema
tikus kutatása kezdődött meg, 
amit a vár délkeleti részén ma 
is álló támpillér állagmegóvá
sának és műemléki helyreál
lításának szükségessége tett 
aktuálissá.

Idén, jú lius 1. és 31. között 
többek között ezt az előző év
ben megkezdett munkát foly
tatták. A korábbi években

feltérképezték a vár alaprajzi 
elrendezését és megtalálták a 
főbb épületek részleteit.

Már a 15. században 
építkeztek itt

Az első, 15. század elejei idő
szakban egy téglalap alapú 
építmény készült el, amelynek 
m ind a déli, m ind az északi ol
dalán egy-egy palotaszárny 
állt. Ez utóbbi korai építmény
nek a meglétét az idei ásatási 
szezonban sikerült bizonyíta

ni. A második építési periódus
ban, a 15. század első felében, 
a nyugati kapubejárót kibőví
tették és nagy kaputornyot épí
tettek, valamint a déli palota
szárny szélességét megkétsze
rezték és átépítették. A máso
d ik nagyobb átépítésnél a ke
leti várfalon egy gótikus füg
gőfolyosót alakítottak ki.

Előkerültek annak a pa
lánknak a maradványai is, 
amely már az első időszak
ban körülvette a várat, és

Berta Adrián arról is beszélt, 
hogy a feltárások során, az 
épületm aradványok m ellett el
sősorban a késő középkori és 
a kora újkori élet mindennapi 
használati tárgyai kerültek elő, 
többek között edények töredé
keit, különböző fém eszközö
ket, pénzérm éket, ruhadísze

ket és egy aranygyűrűt is ta lá l
tak. A tervek szerint ham aro
san a nagyközönség is láthat
ja  ezeket, ugyanis jövőre kon
ferenciát szeretnének tartani, 
és ehhez kapcsolódóan egy ki
állításon m utatnák be az eddi
gi évek feltárási eredm ényeit -  
m ondta a régész.

amelynek a helyére a XVI. 
század elején, a negyedik épí
tési periódusban kőfalat emel
tek. Ekkor bővítették k i a ka
putornyot is, a vár sarkaira 
pedig feltehetően kerek tor
nyokat emeltek. Az egykori 
kaputorony nyugati toldalé
kénál az épületet leromboló 
1702-es robbantás nyomaira 
bukkantak.

Együttműködnek a Pécsi 
Tudományegyetemmel

Berta Adrián elmondta, 
hogy a Pécsi Tudományegye
tem építészeivel együttmű
ködve dolgoznak ettől az év
től, és az újabb eredmények 
a mérnökök számára szol
gálnak adatokkal a műemlé
k i helyreállításhoz. A munká
ban az ország különböző pont
ja iró l érkezett régészek és ön
kéntesek, valam int a Szegedi 
és a Pécsi Tudományegyetem 
régészhallgatói vettek részt, 
valamint az önkormányzat ál
tal biztosított munkaerő.

A régész hozzátette, hogy az 
önkormányzat tu risz tika i sze
repet szán a jövőben a várrom
nak. A régészek a következő 
évben is folytatják a feltárást, 
és a távlati tervek között sze
repel a várat patkó alakban 
körülölelő középkori település 
kutatása is.

Az ásatást a város önkor
mányzata és a Nemzeti Kul
turá lis Alap Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiumá
nak a pályázata finanszíroz
ta, emellett a terepi munká
kat a Koncz B irtok és a Dom
bóvári Városszépítő Egyesület 
is támogatta.

HIRDETÉS

inden készleten lévő termékre!

NYÁRI
KIÁRUSÍTÁS

Jr 2017.06.01.- 08.31.
között

Mindhárom kedvezmény egyszerre, 
egy vásárláson belül használható fel, 

három különböző, 
ön által válaszott termékre.
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A szél jelképei és motívumai
SZEKSZARD Nyilas M árta festőművész Forduló című kiállítása nyílt m eg tegnap a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában.
A tárlat ideológia tartalm akra épül fel, am it a horzsoltan-elhúzott festői gesztus közvetíteni képes a művész olvasatában. A festői eljá
rás a művész szám ára nem csupán fogalm akra utal, hanem konkrét term észeti jelenségek helyett is áll, mint például a levegő áram lása, 
a szél, am i leggyakrabban a változékonyságot és a múlandóságot szimbolizálja. A megnyitón köszöntőt Zsikó Zoltán, a Babits ügyvezető 
igazgatója mondott. A képen Nyilas M árta önaktjai előtt. A tárlat szeptem ber 12-ig  tekinthető meg. B. L. Fotó: M ártonfai Dénes


