
Az 1702-ben felrobbantott építmény maradványait próbálják
szóra bírni, az utóbbi években egyre több sikerrel, a kutatók.

A város határában az országútról is látható a Dombai család egykori

rezidenciájának néhány falmaradványa. A 19. század második felében

Rómer Flórisnak, a magyar régészet atyjának figyelmét is felkeltették

a falcsonkok, aki alaprajzot és távlati képet is készített róla. Ezt

követően azonban hosszú ideig nem zajlott szabályos régészeti ásatás.

Az 1960-as években Rosner Gyula, az 1980-as évektől 2004-ig Miklós

Zsuzsa végzett munkákat a helyszínen. Dombóvár Város

Önkormányzatának felkérésére 2014 óta folyamatosan zajlik
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szisztematikus régészeti kutatás Berta Adrián, a Bölcsészettudományi

Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos segédmunkatársa

vezetésével.

A kutatók előtt álló feladat részben annak kiderítése volt, hogy az írott

forrásokban szereplő vár épületrészei a valóságban hol álltak, a

megmaradt pillér és a falcsonkok az egykori főúri központ mely

elemeit képezték. A feladat nehézségét jól jelzi, hogy korábban

Koppány Tibor vizsgálódásai során még az is felmerült, hogy a

rendelkezésre álló 14. századi írott források egy része egy másik várra

vonatkozik, és ez a gyanú be is igazolódott. Továbbra sem volt

azonban világos a vár mérete, vagy hogy milyen építési periódusokban

bővítették a várat, ezek tisztázásában segítettek az utóbbi évek

régészeti munkái.

Több ígéretes falszakasz is további információkkal kecsegtet, például

az idei ásatási szezon egyik várakozása a keleti várfalhoz kapcsolódik,

aminek lábánál olyan rétegsor húzódik, amiben az összes építési
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periódusból megtalálhatók elemek. Az írott források szerint a

reneszánsz periódusban kőből faragott díszítőelemekkel gazdagon

ékesítették, remélhetőleg ezekből is megtalálható még néhány a

romok között. A kutatócsoport ezt a nyarat annak szenteli, hogy a

korábbi munkák során felmerült nyitott kérdésekre válaszokat

találjon.

Az eddigi történeti és régészeti kutatások alapján már nagy

vonalakban rekonstruálható a vár története. I. Károly idején került a

Dombai család őseinek birtokába az uradalom. A vár legkorábbi része

a 14. század legvégén, vagy a 15. század elején épült. A Dombaiak

felemelkedésével párhuzamosan az erősség folyamatos bővítéseken

esett át, az első nagyobb átépítés Zsigmond király uralkodásának a

végén történt: ekkor nemcsak az eredeti kapubejárót szélesítették ki,

hanem kaputornyot emeltek fölé, és a vár déli oldalán lévő

palotaszárny méretét is megduplázták.

Később a keleti falon pilléreken nyugvó erkélyt építettek, végül az

1520-as években egy külső falgyűrűvel is körbevették az építményt. Az



erősség fénykora a török hódításokkal múlt el: az 1540-es években

török kézre került, és főúri rezidenciából egyszerű végvár lett, kis

létszámú helyőrséggel. A török kiűzését követő időszakban a bécsi

Udvari Haditanács 1702-ben leromboltatta.

Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja a feltárás költségeit, és

számos más módon is támogatják a munkálatokat, például

munkaerővel és eszközökkel. Régészkollégák, hallgatók, dombóvári

diákok és önkéntesek is részt vesznek az ásatáson.

Borítóképünkön: Zajlanak a munkálatok a vár maradványainál
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