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KUTATÁSI JELENTÉSEK

BERTA ADRIÁN

RÖVID BESZÁMOLÓ A DOMBÓVÁR-GÓLYAVÁR TERÜLETÉN 2017 ÉS 2019 
KÖZÖTT VÉGZETT RÉGÉSZETI KUTATÁSRÓL

 2017 és 2019 között Dombóvár Város Önkormányzatának finanszírozásával és a 
Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának támogatásával folytatódott a 
Tolna megyei dombói várban a 2014-ben megkezdett tervásatás.1 A lelőhelyen a 2014 óta 
tartó feltárás során sikerült tisztázni a vár kiterjedését, főbb építési periódusait és jellemző 
rétegtani viszonyait. A vár területe, az azt körülvevő várárokkal együtt (amely utóbbinak 
szélessége egyelőre csak légifotók alapján, hozzávetőlegesen határozható meg) összesen 
3500 m2. A középkori erősség területén 2014 és 2019 között hat kutatóárok, három szonda 
és tizenöt szelvény megnyitására került sor, elsősorban azokon a pontokon, ahol várható 
volt, hogy a vár alaprajzi elrendezésére vonatkozó adatok kerülhetnek elő. Emellett 
elkezdődött a D-i épületszárny K-i oldalának a szisztematikus feltárása is. Ezek összesen 
781.35 m2– t tettek ki, azonban a teljes, az altalajt képező alluviális homok szintjéig történő 
kibontást mindössze öt kutatóárokban, három szelvényben és két szondában sikerült eddig 
elvégezni, míg a többinél a feltárási folyamat még különböző szakaszokban tart (1. kép). 

 A 2017. évi feltárás 

 A 2017. július 1. és 31. között végzett terepi munkák során három új és két, a korábbi 
években megkezdett szelvényben folytatódott az ásatás (2. kép). Az előző években a 
magasan álló DK-i pillér állagmegóvása és műemléki helyreállítása, valamint a D-i palo-
taszárny és a K-i várfal kapcsán felvetődött kérdések megválaszolása volt az elsődleges 
célunk.2

1 2017 és 2018 között a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke, 2019-től a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete szervezésében folytak a feltárások. 
Munkatársak: Eszes Adrienn, Magyar Csaba, Máthé Genovéva, Osváth Zsófia, Sztankovánszki Tibor 
és Varga Bianka Zsuzsanna; Kovács Viktória, Lajkó Krisztián, Nyúl János Tibor, Szentkirályi Ferenc. 
Régészhallgatók: Bencsik Bence, Galambos Máté, Kiss Csanád, Ökrös Evelin, Major Réka, Pargmann 
Laura, Pelőcz Judit, Rekeczki Kinga, Suhajda Levente, Ujj Kira és Vasuth Kata Virág. Geofizika: Szegedi 
Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Páll Dávid Gergely. Geodézia: 
Szabotin Péter. Fotogrammetria: Pazirik Kft. és Aeroart-Légikép Kft. 3D szkenner: Greypixel Geometrics 
Kft. Ezúton köszönöm Szabó Lorándnak, Koncz Istvánnak, Koncz Zsófiának, Koncz Adriánnak, Müller 
Ádámnak, Takács Istvánnénak, Takács Istvánnak, Halmosi Nórának, Pászti Zalánnak, Harangozó Évának, 
Erky-Nagy Tibornak, Ábrahám Ádámnak, Ábrahám Dórának, Adamecz Szilviának, Antali Gábornak, 
Bihari Eszternek, Kiss Csongornak, Kiss Gergelynek, Kugyelka Mihálynak, Magyarfalvi Eszternek, Pászti 
Károlynak, Steigerwald Vincének, Steigerwald Zalánnak, Gócza Attilának, Gócza Dávidnak és Szemes 
Csillának a munkánk során nyújtott segítséget!

2 Berta 2017, 115.

Feld István
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1. kép: A dombói vár alaprajzi vázlata a 2014 és 2019 között végzett feltárási munkák 
eredményei alapján

 Az előző évben nyitott 2016/6 szelvényt kibővítettük 1.5 m-rel Ny-i irányban, azzal a 
céllal, hogy az itt jelentkező első periódusú fal (176 F)3 Ny-ra forduló szakaszát megta-
láljuk. Itt a jelenkori felszínhez tartozó bolygatott réteget4 távolítottuk el, ami alatt előkerült 
a keresett falmaradvány. A DK-i sarok falszorosának eredeti rétegződése teljesen megsem-
misült, köszönhetően a vár melletti tanyaépület korábbi tulajdonosaihoz köthető különböző 

3 176F [2016/6-1F] .  A szövegben megadott azonosítók a falak esetében megtalálhatók az 1. kép alaprajzán, 
míg az egyes rétegek, jelenségek csak a  lábjegyzetekben  szereplő  jelölése az ásatási dokumentáció 
megfelelő részére utal. (Szerk.)

4 182R [2016/6-1R]

Dombóvár-Gólyavár területén végzett régészeti kutatásról

2. kép: A 2017. évi feltárásról készült 3D lézerszkenneres felmérés (Greypixel 
Geometrics)
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építkezési és tereprendezési munkálatoknak. Itt a jelenkori felszín alatt csak modern kori 
törmelékes feltöltési réteg5 volt megfigyelhető, ami után már az altalaj következett.
 A 2016/1 szelvény mellett, annak É-i oldalán, egy 5x10 m kiterjedésű területen meg-
kezdtük a 2017/1 szelvény feltárását. A jelenkori felszínhez tartozó talajréteg6 felmérése és 
eltávolítása után elbontottuk az alatta található törmelékes feltöltést,7 amely a vár 1702. évi 
felrobbantása, valamint az azt követő két évszázad során keletkezett. Alatta megtaláltuk 
az előző évben a szomszédos szelvényben már feltárt első periódusú téglából épült várfal 
(137F)8 és a 16. század első felében keletkezett külső, kőalapozású téglafal (138F)9 vissza-
bontott maradványainak a folytatását, valamint egy közöttük elterülő törmelékes feltöltési 
réteget,10 amely feltehetően az utóbbi fal építése során keletkezett. Ebben egy lezuhant 
tégla faltömb11 került elő, amely mélyen beleágyazódott az alatta levő rétegbe is. A két 
fal közötti törmelékréteg eltávolítása után feltárult a szomszédos szelvényből már szintén 
ismert habarcsos, téglatöredékekkel kevert réteg12 felszíne. Az első periódusú várfal 
(137F)13 K-i oldalán futó sekély árok14 folytatása is jelentkezett. Ezen a részen további 
pillérek maradványai nem kerültek elő, így egyértelművé vált, hogy a harmadik perió-
dusban kialakított, a D-i épületszárny K-i falához épített pillérekről induló függőfolyosó 
folytatása a K-i várfalon már nem pilléreken, hanem a várfal (137F)15 K-i síkjából kiugró 
konzolokon állt, ahogy erre az 1692-ben készült leírás is utalt.16 A külső fal (138F)17 K-i 
oldalán a jelenkori talajréteg és a törmelékes réteg elbontása után a várárok széle és a 
vár használatának utolsó időszakában történt betöltése következett,18 amelyből középkori 
és nagy mennyiségű kora újkori leletanyag került elő. Elsősorban kerámia és állatcsont, 
néhány fémtárgy; a leletek közül említésre méltó egy aranygyűrű és egy oszmán pecsét. A 
várárok szélének elbontása után előkerültek a külső várfal építése során használt állványzat 
oszlophelyei.19 Az első periódusú várfal Ny-i oldalán, azzal párhuzamosan, a bontás után 
keletkezett törmelékes feltöltési réteg20 alatt következő rétegben21 egy árok22 jelentkezett, 
amelybe több, különböző méretű gödröt ástak.23 Az utóbbi réteg eredeti felszíne a felette 
létezett kora újkori járószinttel együtt megsemmisült.
 A 2017/2 szelvényt a 2016/1 szelvény Ny-i folyatásában nyitottuk, szintén egy 
5x10 m-es felületen, ez D-i oldalán csatlakozott a 2016/2 szelvényhez, amelyet 1,5 m 

5 183R [2016/6-2R] és 184R 2016/6-3R
6 125R [2016/1-1R]
7 128R [2016/1-4R]
8 137F [2016/1-1F]
9 138F [2016/1-2F]
10 129R [2016/1-5R]
11 195A
12 132R [2016/1-8R]
13 137F [2016/1-1F]
14 150A [2016/1-10OBJ]
15 137F [2016/1-1F]
16 Szőke 1971, 49; Szőke 1983, 16.
17 138F [2016/1-2F]
18 130R [2016/1-6R]
19 193A és 194R
20 128R [2016/1-4R]
21 127R [2016/1-3R]
22 189A1
23 189A2, 189A3, 189A4 és 190A
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szélességben kibővítettünk Ny-i irányban. A jelenkori felszínhez tartozó réteg24 és az 
alatta futó törmelékes feltöltés eltávolítása után sikerült tisztázni az előző évben, a 2016/2 
szelvényben előkerült falcsomópont (166F, 167F, 170F, 171F, 1721F, 173F)25 időrendjét és 
rendeltetését. A korábbi elképzelésünkkel ellentétben,26 a D-i oldalon már az első építési 
periódusban állt egy egytraktusos, K-Ny-i irányú épületszárny,27 amit később, a második 
periódusban bővítettek kéttraktusossá és erősítettek meg a K-i (és feltehetően a D-i és Ny-i) 
oldal(ak)on pillérekkel. Az első periódusban a várudvar felőli homlokzati falra egy arra 
merőleges, hosszanti alaprajzú bejárati építményt emeltek (166F, 167F),28 amit a második 
építési időszakban belefoglaltak a kibővített épület újonnan felhúzott traktusába. Az 
eredeti bejárat folytatásában, az udvar felől egy új, kétoldalt egy-egy pillérrel megerősített, 
kőalapozású bejárati építményt (174F, 199F)29 alakítottak ki. Ez utóbbinak az alapozását 
egy törmelékes réteg30 elbontása során találtuk meg, ami arra utal, hogy a vár életében 
használt járószint(ek) a rombolás utáni három évszázad során nagyrészt elpusztult(ak). A 
törmelékes réteg elbontása ebben az évben még nem fejeződött be. A bejárati építmény 
Ny-i oldalához feltehetően egy kőalapozású lépcsőfeljáró csatlakozott,31 azonban ennek a 
kérdésnek a tisztázásához még további feltárásokra van szükség.
 A 2017/3 szelvényben, ugyancsak egy 5x5 m-es területen, a 2016/2 és a 2017/2 szel-
vények közötti sarokban megkezdtük a jelenkori felszínhez tartozó réteg eltávolítását, 
amelynek során előkerült egy, a korábban a 2016/2. szelvényben feltárt fallal (166F)32 
párhuzamos fal maradványa (200F), ami az első építési periódusban készült bejárat része 
lehetett. Itt a jelenkori felszínhez tartozó réteg jóval vastagabb volt, mint a szomszédos 
szelvényekben. A viszonylag magasan megmaradt falak (166F, 167F és 200F)33 közötti 
terület hosszabb időn keresztül szabadon, nyitva állhatott, így azt a 20. század folyamán 
szemétgödörnek használták. Utóbbinak megkezdtük az elbontását.

 A 2018. évi feltárás  

 A 2018. július 3. és augusztus 5. között végzett terepi munkák során három új és 
három, a korábbi években megkezdett szelvényben folytattunk feltárást (3-4. kép). Az 
utóbbiak vonatkozásában munkánk továbbra is a D-i palotaszárnyra és a K-i várfalra 
fókuszált. A korábbi évek feltárásai az egykori vár területének kb. 1/5 részét érintették, így 
az ezek alapján készült alaprajz és periodizáció csupán munkahipotézisnek tekinthető, amit 
a későbbi kutatások tovább finomíthatnak, illetve módosíthatnak. Az elmúlt évek ásatásai 
során elenyésző mennyiségű információt sikerült csak szerezni az É-i épületszárnyról és 
a várudvarról, valamint a negyedik periódusban épült külső várfal sarkain található tor-
nyokról és a D-i épületszárny Ny-i feléről. A fenti kérdések megválaszolására, elsősorban 

24 125R [2016/1-1R]
25 166F [2016/2-1F(a)]; 167F [2016/2-1F(b)]; 170F [2016/2-2F(a)]; 171F [2016/2-2F(b)]; 172F [2016/2-3F] 

és 173F [2016/2-4F]
26 Berta 2015, 7–8; Berta 2018, 249–252.
27 Ennek a K-Ny-i irányú udvari homlokzati falának az alapozása a 170F [2016/2-2F(a)] jelzésű maradvány 

lehetett.
28 166F [2016/2-1F(a)]; 167F [2016/2-1F(b)] 
29 174F [2016/2-5F] 
30 128R 
31 172F [2016/2-3F] és 173F [2016/2-4F]
32 166F [2016/2-1Fa
33 166F [2016/2-1F(a)], 167F [2016/2-1F(b)] 
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az alaprajz pontosítása tekintetében a leggyorsabb és legbiztosabb módszernek a georadaros 
vizsgálat bizonyult, amit a feltárási munkákkal párhuzamosan végeztünk el. A geofizikai 
vizsgálat előzetes eredményeire támaszkodva nyitottunk három új szelvényt, amelyek 
közül kettővel a külső várfal saroktornyait, egy továbbival pedig az É-i épületszárny udvari 
homlokzati falához csatlakozó Ny-i belső építmény (torony) kérdését akartuk tisztázni.34 
 A 2018. évi ásatás során folyattuk az előző évben megkezdett munkát a 2017/1, 
2017/2 és 2017/3 szelvényekben. A 2017/1 szelvényben befejeztük az első periódusú várfal 

34 Berta et al. 2018, 52–54.
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3. kép: A 2018. évi georadaros mérés eredményei a 2017. évi régészeti feltárásról készült 
ortofotón (Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék; 

légifelvétel: Greypixel Geometrics Kft.) (137F)35 és a szelvény Ny-i fala között előkerült török kori gödrök36 kibontását, valamint 
a két párhuzamos várfal (137F és 138F)37 közötti rész feltárását. Itt elbontottuk a negyedik 
építési periódusban keletkezett külső várfal (138F)38 építési rétegét39 és feltártuk a várfal 
alapozási árkának kialakítása során keletkezett beásást.40 Az építési réteg alatt megtaláltuk 
azt a feltöltési réteget,41 amelyről a 2016/1 szelvényben a D-i épületszárny K-i falához 

35 137F [2016/1-1F]
36 189A1, 189A2, 189A3, 189A4 és 190A
37 137F [2016/1-1F], 138F [2016/1-2F]
38 138F [2016/1-2F]
39 132R [2016/1-8R]
40 148A [2016/1-8OBJ]
41 133R [2016/1-9R]
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4. kép: A 2018. évi feltárásról készül ortofotó (Greypixel Geometrics)



104 105

csatlakozó pillér (139F)42 alapozási árka és az építésnél használt állványzat oszlophelyei 
indultak.  
 A 2017/2 szelvényben befejeztük a jelenkori felszínhez tartozó réteg43 alatt elhelyez-
kedő, a vár pusztulása során keletkezett omladékréteg44 elbontását. Az omladékréteg alatt 
már a homokos altalaj jelentkezett, amelyben több objektum (gödör)45 foltja rajzolódott 
ki. Ezeknek az induló szintjét feltehetően a vár bontása során az eredeti járószinttel együtt 
szintén elpusztították. Az eredeti (középkori vagy török kori) járószinthez tartozó agyagos 
réteg46 csak egy kis felületen, erősen lepusztult állapotban maradt meg a 167F és 199F 
jelzésű falak alkotta sarokban. A 2017/3 szelvényben, a három, 166F, 167F és 200F jelzésű 
fal által közbezárt területen folyattuk a mélyítést, ahol még a jelenkori felszíntől számított 
kb. -1.5 m-es mélységben is 20. század második feléből származó szemét került elő.
 Földradaros mérés három területen történt, az első a vár DNy-i sarkán és a D-i épület-
szárny Ny-i felén (GGPR1), a második a várudvar és az É-i épületszárny helyén (GGPR2), 
míg a harmadik az ÉNy-i saroktorony feltételezett maradványai felett (GGPR3). A szel-
vények sűrűsége minden esetben 0,5 méter volt, mivel így pontosabb képet kaphattunk a 
földalatti anomáliákról. A behatolási mélység a mérés során megközelítőleg 3-3,5 méter 
volt (3. kép).
 A DNy-i GGPR1 területén kirajzolódott az első periódusú várfal (14. sz. vége – 15. sz. 
eleje) Ny-i és D-i szakaszának a vonala és az épület sarkának a részlete. Eszerint a Ny-i 
falszakaszra K-ről merőlegesen két fal, Ny-ról pedig feltehetően egy pillér csatlakozik. Bár 
a radaros mérés szelvényeiből kapott képen a föld alatt elhelyezkedő falszakaszok vonala 
viszonylag tisztán rajzolódik ki, ezeknek az egyes építési periódusokhoz való kötése csak 
az ásatás során már megismert részletekkel való összekapcsolásuk révén lehetséges. A K-i 
oldalról befutó alsó fal lehet a D-i épületszárny udvari homlokzati falának az alapozása, 
amely a 15. század első felében lezajlott bővítés után az építmény belső terébe került, 
amikor a folytatásában, a fal külső oldalán a pillért is hozzáépítették. A K-ről csatlakozó 
két felső falszakasz vonala összeköthető a 16. század elejére keltezett udvari bejárat mellett 
feltárt alapozások részleteivel (172F és 173F),47 amelyeknek a rendeltetése egyelőre még 
ismeretlen, talán egy lépcsőfeljáró maradványai lehetnek. Az első periódusú várfal külső 
szélétől kb. 4 m-re a negyedik építési periódusú külső várfal (16. sz. eleje) és egy belőle 
45 fokos szögben ferdén kiugró négyszögletes saroktorony képe rajzolódott ki. A korábbi 
munkahipotézisünkkel ellentétben, amelyet a két ismert korabeli ábrázolásra alapozva 
állítottunk fel, a külső várfal saroktornyai mégsem kerek, hanem szögletes alaprajzúak 
voltak.48

 A GGPR2 terület a kaputorony, az É-i épületszárny és a K-i várfal közötti részt, 
lényegében az egykori várudvar nagyobbik felét fedte le. A vizsgált területen kirajzolódott 
az É-i épületszárny udvari homlokzati falának a vonala, továbbá a mind az első, mind a 
negyedik periódusú várfalaknak a Ny-i és az É-i szakaszai is. Az É-i épület udvari homlok-
zati falának Ny-i és K-i folytatásában egy-egy pillér is jelentkezett, amelyeket, figyelembe 

42 139F [2016/1-3F]
43 125R [2016/1-1R]
44 128R [2016/1-4R
45 201A, 202A és 203A
46 206R
47 172F [2016/2-3F] és 173F [2016/2-4F]
48 Berta 2016, 7–9; Berta 2018, 250, 256–257.
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véve a D-i épületszárnyon feltárt építészeti részletek keltezését, előzetesen a második 
építési periódusra, a 15. század első felére kelteztünk. A várudvaron az udvari homlokzati 
fal előtt két téglalap alaprajzú épület körvonala vált láthatóvá. Ezeknek az építményeknek 
a létezését Koppány Tibor a várról fennmaradt 1692. évi leírás alapján már korábban is 
valószínűsítette és két, a várudvarra néző toronyként határozta meg őket.49 A felmérés 
során láthatóvá vált a 2015/5 kutatóárokban feltárt, a vár belsejében előkerült, előzetesen a 
16. század elejére keltezett É-D-i irányú kőalapozású fal folytatása is, amely a Ny-i belső 
torony sarkához futott ki, azonban a D-i lezárása egyelőre erősen bizonytalan.
 Az ÉNy-i GGPR3 terület felmérése során a negyedik építési periódusú, 16. század 
elejére keltezett külső várfal folytatása és egy belőle 45 fokos szögben ferdén kiugró 
saroktorony kissé elmosódott képe mutatkozott meg. A toronytól É-ra épített maradvá-
nyok nyomai már nem jelentkeztek, viszont a vár 1702. évi lerombolása során betemetett 
várárok vonala tisztán kirajzolódott.
 A fenti megfigyelések alapján a 2018/1 szelvényt a vár ÉNy-i sarkában nyitottuk meg. 
Az 5x5 m-es szelvénnyel a vár itteni saroktornya kapcsán felvetődött kérdéseket akartuk 
tisztázni (forma, építési periódus, állapot). Az érintett területen 2015-ben, az ÉNy-i 
falcsonk Ny-i síkja mentén, már nyitottunk egy kisebb szondát (2015/7), amely belenyúlt 
az idén nyitott szelvény DK-i sarkába. Ennek a feltárása során már megtaláltuk a torony-
építmény indítását, azonban a fenti kérdésekre vonatkozó megbízható válaszokat akkor 
nem kaptunk. A jelenkori járószinthez tartozó réteg50 eltávolítása után már láthatóvá vált 
a saroktorony visszabontott, erősen sérült maradványa (100F).51 A nagyméretű téglából 
készült ötszögű építménynek három sarkát sikerült meghatározni a szelvényen belül, a K-i 
vége kötésben volt a negyedik periódusú, a 16. század elejére keltezett külső várfallal. A 
saroktornyon belül, a jelenkori felszínhez tartozó réteg alatt a vár bontása során keletkezett 
törmelékes feltöltés52 töltötte ki a falakkal körbezárt területet, ami alatt egy erősen sérült 
habarcsos padlószint53 következett, amelyet már nem bontottunk el. A tornyon kívül, a 
szelvény É-i oldalán az építményen belül már megfigyelt törmelékes réteg54 került elő a 
felszínhez tartozó réteg55 alatt, ami után a várároknak az épület bontása során keletkezett, 
szintén erősen törmelékes feltöltése következett.56 Ez utóbbinak a bontására ebben az 
ásatási szezonban már nem került sor.
 A 2018/2 szelvényt a vár DNy-i sarkában nyitottuk meg ugyancsak egy 5x5 m-es 
területen. A szelvénnyel a vár saroktornyának a kérdését akartuk tisztázni. A 2018/1 szel-
vényben megfigyelt maradványhoz hasonló szerkezetű, azonban az előzővel ellentétben 
négyszögletes alaprajzú és sokkal inkább lepusztult állapotú építmény került elő. Belső 
terének felmenő falából mindössze 1-2 téglasor maradt meg, míg a külső oldalon kb. 0.5 
m magasságban volt megfigyelhető, ami alatt a negyedik periódusra jellemző meszes 
habarcsba rakott kőalapozás (211F) következett. Az építmény belsejében habarcsos pad-
lószint57 került elő, ezt azonban a munka során nem vágtuk át. A tornyon kívül, a jelenkori 

49 Koppány 1994, 161; Szőke 1971, 48–49; Szőke 1983, 16.
50 101R [2015/7-1R]
51 100F [2015/7-3F]
52 210R
53 225R
54 210R
55 101R [2015/7-1R]
56 224R
57 212R
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felszínhez tartozó réteg58 alatt a vár bontása során keletkezett törmelékes feltöltés59 
következett, ami a fal alapozási szintjének a tetejéig tartott, majd ez alatt egy újabb fel-
töltési réteg60 következett. Ez utóbbi két réteget csak a szelvény D-i felében vágtuk át. 
A legalsó réteg alatt, a jelenkori felszíntől kb. -1.8 m mélységben jelent meg a várárok 
agyagos alja.
 A 2018/3 szelvényt a földradaros felmérés előzetes eredményei alapján az első 
periódusú Ny-i várfal mentén nyitottuk, a kaputoronytól É-ra, szintén egy 5x5 m-es 
felületen. A geofizikai vizsgálat a várudvaron, az É-i épületszárny előtt elhelyezkedő, 
ahhoz csatlakozó két építmény alapozását mutatta ki (az egyiket a Ny-i, a másikat a K-i 
oldalon). A szelvény célja az volt, hogy a Ny-i építmény maradványait részben feltárja és 
meghatározza a viszonyát az első periódusú várfalhoz, valamint az É-i épületszárnyhoz. A 
jelenkori felszínhez tartozó réteg61 alatt következett a vár lerombolásakor keletkezett tör-
melékréteg,62 valamint az első periódusú, téglából épült 218F várfal és vele párhuzamosan 
futó, a várudvaron álló építmény (219F) visszabontott falazata. Ezek egymástól 80 cm 
távolságra helyezkedtek el. A törmelékes réteg alatt két további omladékréteg63 részleges 
feltárására került még sor, az altalaj szintjét azonban ebben az ásatási szezonban még nem 
értük el. A belső építménynek az É-i épületszárnyhoz való viszonyát ebben a szelvényben 
nem sikerült tisztázni.

 A 2019. évi feltárás

 A 2019. július 8. és augusztus 14. között végzett terepi munkák során két új és három, 
a korábbi években megkezdett szelvényben folytattuk a feltárást (5. kép).
 A 2018/3 szelvény előző évben megkezdett feltárását folytatva az első periódusú, 
218F jelű téglafal és a szelvény Ny-i széle között, a bontási réteg64 alatt egy sárgásfehér 
színű, habarcsos törmelékréteg65 következett, amit a szelvény É-D-i tengelyének középső 
szakaszán egy habarcsos szint66 követett, amelyet a két szélén habarcsba ágyazott 
téglákból, téglatöredékből és kőből álló szegély keretezett, ez talán habarcskeverő marad-
ványa lehetett. A felső törmelékréteg67 alatt, az első periódusú várfal (218F) és a belső 
toronyépítmény fala (219F) között egy újabb törmelékréteg68 került elő, amelynek egyelőre 
csak a felszínét bontottuk ki. Ennek a tetején, az utóbb említett falak között, a szelvény É-i 
széle mentén egy hulladékhalom69 került elő, nagyméretű török kori kerámiatöredékekkel 
és viszonylag sok állatcsonttal. A korai várfal a szelvény D-i végében maradt meg a legna-
gyobb magasságban, a többi részen az említett habarcsos szint,70 illetve a törmelékréteg71 

58 214R
59 215R
60 216R
61 220R
62 221R
63 222R és 223R
64 221R
65 222R
66 233A
67 221R
68 223R
69 227R
70 233A
71 223R
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felszínének a szintjéig bontották vissza, mind a két oldalán nagyobb belebontások voltak 
megfigyelhetők. Úgy az É-D-i irányú téglafalat, mint a D-Ny-i falsarkot az egykori 
várudvar felé néző Ny-i belső építmény erősen visszabontott részeként azonosítottuk. A 
szelvény K-i szakaszán, az egykori építmény (torony) belsejében a törmelékréteg72 alatt 
egy fehér színű, téglatöredékeket tartalmazó habarcsos omladékréteg került elő,73 alatta az 
altalaj (alluviális homok) következett. A toronyfal (219F) K-i széle mentén, az altalajban 
egy hosszúkás, barna színű, törmelékes folt74 rajzolódott ki, aminek a feltárására már nem 
került sor. Ez az építmény alapozási árkának a betöltése lehetett.

72 221R
73 226R
74 234A
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 A 2019/2 szelvényt szintén 5x5 m-es felületen, az előző szelvény É-i folytatásában 
nyitottuk meg. A bővítés célja az volt, hogy megtaláljuk a belső torony részeként megha-
tározott derékszögű falszakasz (219F) csatlakozását az É-i épületszárny udvari homlok-
zati falával. Itt is a jelenkori felszínhez tartozó réteg75 alatt következett a vár pusztulását 
követően keletkezett bontási törmelékréteg,76 amely kitöltötte a szelvény teljes területét. 
Nagy mennyiségű kerámia és állatcsont, továbbá egy leomlott faltömb került elő belőle. 
E réteg elbontása után megtaláltuk a szomszédos szelvényből ismert korai várfal77 visz-
szabontott folytatását, valamint ennek a K-i síkjához merőlegesen csatlakozó É-i épület-
szárny D-i falának szintén erősen sérült csonkját (232F) is. Ennek csak az előbbi falhoz 
csatlakozó indítása maradt meg, a K-i folytatását mindössze egy Ny-K-i irányban elnyúló 
törmelékhalom jelezte.78 Az említett várfal (218F) Ny-i síkja és a szelvény Ny-i fala között, 
a törmelékréteg79 alatt itt is a habarcsos omladékréteg80 folytatódott, míg a fal K-i oldalán, 
az egykori É-i épületszárny belsejében, az egykori udvari homlokzati falának (232F) 
vonalától É-ra egy világosszürke, apró habarcsos, koromfoltos törmelékréteg81 egyenetlen 
felszíne került elő, melynek elbontására ebben az ásatási idényben már nem volt lehetőség. 
A Ny-i belső építményhez (toronyhoz) tartozó falat (219F) az első építési periódusban 
emelt É-i szárny udvari homlokzati falához (232F) utólag építhették hozzá, azonban ez 
utóbbinak az erősen roncsolt állapota miatt a két fal csatlakozása nem volt megfigyelhető. 
A Ny-i belső építmény (torony) az építőanyaga és építési módja alapján feltehetően a 
második periódusban keletkezhetett.
 A 2017/1 szelvényben elbontottuk az itt húzódó párhuzamos falak (137F és 138F)82 
között az előző években előkerült feltöltési réteget,83 amely alatt homokos, habarccsal 
kevert építési réteg84 felszíne rajzolódott ki. Ez utóbbi keletkezését, a szomszédos 2016/1 
szelvény feltárása során tett megfigyelések alapján, az első periódusú várfal (137F)85 
építéséhez kötöttük.
 A 2019/1 szelvényt 3x10 m-es felületen nyitottuk meg azzal a céllal, hogy a K-i várfal 
mentén összekössük a 2015/1 kutatóárkot és a 2017/1 szelvényt. Itt a jelenkori felszínhez 
tartozó réteg86 és az alatta található újkori bontási törmelékréteg87 elbontására került sor. 
Ennek során előkerült az első periódusú várfal és a negyedik periódusban épült külső várfal 
(137F és 138F) visszabontott maradványa.88

 A 2017/2 szelvényben befejeztük a felső törmelékréteg89 elbontását, ami alatt egy, a 
2016/1 és 2017/1 szelvényekből már ismert réteg90 felszíne következett. Ez utóbbi felszínén, 

75 220R
76 221R
77 218F
78 232B
79 221R
80 222R
81 235R
82 137F [2016/1-1F] és 138F [2016/1-2F]
83 133R [2016/1-9R]
84 135R [2016/1-11R]
85 137F [2016/1-1F]
86 125R [2016/1-1R]
87 128R [2016/1-14R]
88 137F [2016/1-1F] és 138F [2016/1-2F]
89 128R [2016/1-4R]
90 127R [2016/1-3R]
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az itteni É-D-i irányú falak (174F és 199F)91 közötti részen (tehát a D-i szárny egykori 
bejárati építményének a belsejében), két foltban tömör agyagos feltöltés maradványait 
tudtuk megfigyelni.92 Ezekkel eredetileg az altalaj felszínének egyenetlenségeit tüntették 
el, azaz az egykori járószint vagy az ahhoz tartozó ágyazat részletei lehetnek. Ez utóbbira 
utal az, hogy a szelvény ÉK-i részén, már a várudvar területén, előkerült egy, az előzőekhez 
hasonló összetételű agyagba rakott, néhány téglából kialakított felület,93 ami talán az udvar 
járószintjének része lehetett. A törmelékréteg94 eltávolítása után több törmelékes betöltésű 
beásás és gödör is előkerült.95

 A 2017/3 szelvényben befejeztük az itteni falak (166F és 200F)96 közötti 20. századi 
szemétgödör betöltésének az eltávolítását, amely alatt már az altalaj következett. Az utóbb 
említett É-D-i irányú fal (200F) és a szelvény K-i széle között eltávolítottuk a jelenkori 
felszínhez tartozó réteget,97 s közvetlenül alatta megtaláltuk a 2016/1 szelvény DNy-i 
sarkában feltárt téglapadló98 folytatását, amely a D-i épületszárny földszinti padlózata 
lehetett.
 
 Összegzés

 A 2014 és 2019 között tartó régészeti feltárások során megszerzett adatok szerint a 
vár az első időszakában, a 14. század végén vagy a 15. század elején felépült formájában 
egy kissé szabálytalan, É-D-i irányú téglalap alakú téglaépítmény volt, mindkét végében 
egy-egy épületszárnnyal, és feltehetően a Ny-i oldalon található bejárattal. A várat már a 
legkorábbi építési periódusában palánkkal és árokkal vették körül. A D-i épületszárnynak 
az udvar felé néző homlokzati falán egy gádoros bejáratot alakíthattak ki, azonban ennek 
a keltezése még bizonytalan. Ez az építkezés talán Dombai Domokos fia Lászlóhoz vagy 
annak fiához, Frankhoz köthető, erre vonatkozó közvetlen írott adatok azonban egyelőre 
nem ismertek. 
 A második időszakban, a 15. sz. első felében, a D-i épületrész szélességét közel a két-
szeresére növelték, K-i végét három pillérrel megerősítették. Az épület D-i és É-i, udvari 
homlokzati falának ilyen jellegű, a bővítés utáni megerősítésének egyelőre nincsenek 
nyomai; a Ny-i végén azonban a földradaros felmérés során kirajzolódott két pillér 
körvonala. Az épület belső elrendezésére, a pinceszint egyes építészeti elemeire és átépí-
tésére vonatkozóan eddig csak töredékes információkkal rendelkezünk, ezek tisztázására 
további feltárásokra lesz szükség. Ugyanebben a periódusban épülhetett fel a kaputorony 
is a Ny-i oldalon, továbbá az É-i szárny udvari homlokzati fala elé emelt két építmény 
(torony) is. 
 A harmadik időszakban, a 15. század közepén köthették össze a D-i és az É-i épü-
letszárnyakat egy függőfolyosóval, amely részben a K-i várfal tetején, részben a D-i 
épületszárny K-i oldalához épített pilléreken, az É-i folytatásban pedig kiugró konzolokon 

91 174F [2016/2-5F] és 199F  
92 206R és 231R
93 230A
94 128R
95 159A [2016/1-19OBJ], 201A, 202A és 203A
96 166F [2016/2-1F(a)] és a 200F
97 125R [2016/1-1R]
98 161A [2016/1-21OBJ]
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futhatott végig. Ennek a maradványai a ma is álló DK-i pillér felső harmadában láthatók, 
továbbá ÉK-en egy L-alakú falcsonk szolgálhatott ezen építmény É-i végének a lezárására. 
Ekkor épülhetett az egykori folyosó D-i végében előkerült latrinatorony is. 
 A negyedik időszakban, feltehetően Dombai Pál fia János és unokatestvére, Miklós 
fia Farkas birtoklása idején, a 16. század elején a várat a korábbi palánk vonalában egy 
külső falgyűrűvel, egy kőalapozású téglafallal vették körül, amelynek a sarkain négy- és 
ötszögletű tornyokat emeltek, továbbá a kaputornyot is kibővítették Ny felé. Valószínűleg 
ekkor készült az új, kisméretű, pillérekkel ellátott bejárati építmény a D-i palotaszárny 
udvari homlokzati falánál, valamint a kaputoronytól É-ra található, a K-i várfallal pár-
huzamosan futó épületszárny is. Feltehetően ugyanebben az időszakban a vár korábban 
készült épületeit több helyen átalakították, erre utaló nyomok a lelőhely számos pontján is 
napvilágot láttak. 
 A török korból csak kisebb átalakítások szórványos nyomai kerültek elő, ezek közül 
a legfontosabb az É-i falszoros megerősítése és feltöltése. A várat 1702-ben robbantották 
fel, majd az azt követő több mint két évszázadon keresztül tartó folyamatos bontás során 
az É-i oldal három falcsonkja és az azokat összekötő falszakasz, továbbá az DK-i pillér 
kivételével a várfalakat és az épületeket az alapokig lerombolták, az így keletkezett törme-
lékkel részben a várárkot töltötték fel, részben pedig a török kiűzése után a Kakasdombon 
újjáépülő Dombóvár házainak az építésekor használták fel.
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MOLNÁR ISTVÁN

A KAPOSVÁRI VÁR RÉGÉSZETI KUTATÁSA 2019-BEN

A vár rövid története

Az egykori kaposvári vár szerény maradványai a város mai főterétől néhány száz 
méterre délnyugatra találhatóak. Az erősség középkori és kora újkori földrajzi környezete 
jelentősen különbözött a maitól. A kanyart leíró Kapos folyó és az abba futó patakok 
közötti elmocsarasodott területből szigetszerűen kiemelkedő dombon, jól védhető helyen 
épült meg a vár.1 A környező vizeket a 16. században már biztosan gátakkal szabályozták. 
Kaposvár nevű település ekkor még nem létezett, a várhoz legközelebb, a mai város helyén 
Omak falu, kissé távolabb, nyugatra Kecel feküdt, mindkét helyen vámhely és átjáró volt 
a folyón.

A kaposvári várra vonatkozó első biztos adatunk 1387-ből való, ekkor hatalmasko-
dások kapcsán említik Újvár (Wywar) várnagyát, Bako fia Jánost. A várat birtokló családot 
ekkoriban Rupulinak vagy Rupolinak nevezték, a nagyjából 10 km-rel délebbre, a mai 
Zselickislaknál fekvő egykori birtokuk és váruk után. Eredetileg itt volt a központja 
annak a birtoktömbnek, amelynek északi részén Újvár megépült, s amely később átvette 
annak a szerepét. 1403-ban a Zsigmond elleni lázadásban való részvételük miatt az akkor 
Rupolújvárként említett várat a család egyéb birtokaival együtt elkobozták.2 Az uradalom 
ezután fele-fele arányban a Tamási és a Szerdahelyi családhoz került. Nem tudjuk, ki lakott 
közülük a várban, annyi biztos, hogy 1442-ben Tamási Henrik itt tartózkodott. Halála 
után, 1445-ben a várat Újlaki Miklós szerezte meg. Először egyszerűen rátette a kezét, 
majd később királyi adományként is birtokába került az egykor a Tamásiak kezén lévő 
birtokrész. A Szerdahelyiek elvileg továbbra is birtokolták az uradalom másik felét, de az 
Újlakiak nem engedték be őket a várba. Az erősség 1426-ban, majd az 1440-es években 
többször Újvárként (Wywar) szerepelt, de 1465-ben és 1470-ben már Kaposújvárnak 
(Kaposwywar) nevezték, feltehetően az Újlakiak másik, Németújvár nevű várától akarták 
megkülönböztetni. 1495-ben került sor a vár első ostromára, ekkor a II. Ulászlóval dacoló 
Újlaki Lőrinc elleni hadjárat során a királyi csapatok elfoglalták. 1504-ben az Újlakival 
megkötött egyezmény után a Szerdahelyiek költöztek be a várba.

Az 1543-as török hadjárat után a kaposújvári vár a határvédelem egyik fontos pontja 
lett. Az 1540-es években már nagyobb létszámú, 200-300 fős katonaság állomásozott itt, 
részükre egy nagyobb területet palánkfallal kellett övezni. A vár 1555-ben került török kézre. 
Komolyabb visszafoglalási kísérlet csak 1599-ben történt, a vár 1686-ban szabadult fel.3 

1 Az egykori sziget kiterjedése még kivehető az újkori térképeken. A folyó szabályozása előtt készült első 
katonai felmérésen és egy 18. századi, a Kapos folyót ábrázoló térképen vízből kiemelkedő, kettévágott 
szigetet láthatunk, amelynek határvonala a későbbi, folyószabályozás utáni kataszteri térképeken is 
követhető, s a telekhatárok is igazodnak hozzá.

2 A család tagjait a birtokaikat elkobzó és eladományozó oklevelekben főleg Rupoliként, néhol (szlavóniai 
birtokaik kapcsán) Alsólendvaiként említik, de a rupolújvári vár és a hozzá tartozó birtokok kapcsán 
Rupolújváriként szerepelnek. 

3 A vár történetére: Zádor 1964. 42-44., Komjáti 1975., Szakály 1975., Fügedi 1977. 183-184, Engel 1996. 
336., Magyar 2004. 68-71., Magyar - Nováki 2005., Tímár 2016. 107-125., Szatlóczki 2016.


