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A könyv témájául – ahogy azt a bevezető részben a szerzőnő is meghatározza – alap-

vetően a Székelyföld kastélyaiban, udvarházaiban, kúriáiban és paraszti lakótereiben álló 
kályhák csempéi szolgálnak. A cím alapján is jól érzékelhető, hogy a vizsgálódás időinter-
valluma túlnyúlik a középkoron; számos bemutatott lelet a kora újkor időszakára keltezhe-
tő. Kiemelhető a mű katalogizáló és sok szempontból művészettörténeti-elemző jellege is, 
hiszen alapját egy ilyen tárgyú 2000-ben megvédett szakdolgozat képezi (8. o.).

Kémenes Mónika a „Bevezetés” fejezetében az erdélyi kályhacsempe-kutatás több 
hangsúlyos elemére hívja fel a figyelmet. Kiemeli, hogy míg a nemesi élettér fűtőberen-
dezései alapján az esztétikai igény mellett a rendelkezésre álló gazdasági erőforrásokra 
következtethetünk, addig az alsó néprétegek esetében a vizsgált berendezési tárgyak az 
életminőség színvonalát tükrözik. Rámutat – hivatkozva Daniela Marcu Istrate doktori 
értekezésére – a kályhacsempe-kutatás kétarcúságára, különbséget téve a kevés régésze-
tileg alaposan kutatott objektum és a sokkal jellemzőbb kontextus nélküli szórványlele-
tek között (11. o.). Ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen nehézségek árán alakítható ki 
átfogó kép a csempét készítő műhelyekről a szerveződés, nagyságrend, működési időke-
ret, értékesítési piac és árufogalom szempontjából, továbbá utal az elsődleges műhelyter-
mékek és másolataik közti különbségtétel fontosságára is (14. o.). Hangsúlyozza a kályha-
csempe kerámia-kronológiában betöltött kiemelt szerepét, ennek kapcsán megemlítve a 
szárhegyi udvarház 1704 után elpusztult pincéinek III. Zsigmond, II. Ferdinánd, Bethlen 
Gábor és II. Rákóczi Ferenc pénzei által keltezhető omladékrétegeinek egyediségét a 
térségben (12. o.). Végül köszönetet nyilvánít a mű létrejöttében segítséget nyújtóknak és 
utal a kimaradt – értelmezhetetlen és feldolgozatlan – anyagra.

A bevezetést követően a szerzőnő fejezetekre bontja munkáját, melyekben a kályha-
csempe-művesség egy-egy jellegzetes kérdéskörével ismerteti meg olvasóit. Ezt a felosztást 
a továbbiakban én is irányadónak tekintem, és ennek megfelelően mutatom be a könyvet. 

Így először a fazekasság kialakulásával foglalkozik a szerző Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszék térségében, melynek előfeltételét a megfelelő agyaglelőhelyek feltárása és 
használatba vétele jelentette. A legkorábbi fazekaskemencéket - melyekben kerámia, 
kályhaszem és kályhacsempe egyaránt kiégetésre került - Moldvában lokalizálták, koru-
kat a 14–15. századra becsülték (16. o.). A Székelyföld térségében - ahogy erre a fennma-
radt szabályzatok is utalnak - a fazekasok helyi céhekhez kötődtek. Egy 1552. évi oklevél 
alapján ilyen központot azonosíthatunk Marosvásárhelyen (17. o.), de Székelyudvarhelyen, 
Torjavásáron és Sepsiszentgyörgyön is jól képzett mesterek tevékenykedtek. Nehezebb a 
központok kimutatása a Csíki- és a Gyergyói-medencében, valószínűleg a kézművesség 
itt leginkább a mezővárosi Csíkszeredához kapcsolódhatott, de kisebb centrumként meg-
említhető még Csíksomlyó és Gyergyószentmiklós is (18–19. o.). Összességében azonban 
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a három társszék – tudniillik Csík-, Gyergyó- és Kászon – alacsonyabb fejlettségű kéz-
műiparával leginkább felvevőpiaca lehetett a jelentősebb brassói, segesvári, udvarhelyi 
és kézdivásárhelyi műhelyeknek. A szerzőnő felhívja a figyelmet arra, hogy még a 17. 
század elején is élő gyakorlat volt, hogy egy mester vagy közvetlen felmenőjének foglal-
kozása megjelent a család nevében, így – csak egyetlen példát említve – egy 1643-as csík-
széki összeírás, melyben a hadköteles férfiakat vették lajstromba, említ egy Bánkfalvi 
Benedek, alias Fazekas Istvánt (20. o.). Megvizsgálva azonban a Fazekas név megjelené-
sét (melyet feltüntet a 23. oldalon található térkép is) a  vizsgált terület településein sehol 
sem mutatható ki különösebb koncentrálódás, így ez a módszer nem nyújt különösebb 
segítséget a csempét készítő központok meghatározásában.  

A következő fejezet a kályhacsempék lelőhelyeit tárgyalja. A bemutatott anyag hatvan-
hetven százaléka a Székelyföld kiemelkedő műemlékei közé tartozó gyergyószárhegyi 
Lázár-kastélyból került elő, melynek építéstörténetét a Mátyás vagy II. Ulászló-kori 
tapasztott falú boronaháztól kezdve a reprezentatív kétemeletes udvarházzá történő 
átalakításáig követi a szerzőnő (25–26. o.), kitérve az egyes építési korszakokhoz köt-
hető tüzelőberendezések és kályhacsempék leírására is. Szintén kiemelt helyet kap a 
lelőhelyek sorában a gyergyószárhegyi ferences kolostor, melynek boltvállából a meg-
repedt fiókos dongaboltozat megerősítésekor 17–19. századi csempetöredékek kerültek 
elő. A Szent Szűz mennybemenetelének tiszteletére emelt hat helyiséges, refektóriumos 
kolostorépület története rámutat, hogy a leletek nem keltezhetők 1675 elé (27–28. o.). 
Hasonlóan részletes építéstörténettel találkozunk a Bethlen-korban emelt szabályos alap-
rajzú, sarokbástyás csíkszeredai Mikó-vár esetében is (29–30. o.), emellett fontos lelő-
hely a csíkszentkirályi Andrássy-udvarház és a csíkszenttamási Abaffy-kúria (30–32. o.). 
Bemutatásra kerül a Csíki Székely Múzeum régészeti anyagának a tárgyhoz kapcsolódó 
része és Szőcs Vince értékes magángyűjteményének számos darabja is (28. o.).  A könyv-
ben megjelenő töredékek kisebb része köthető még Petki István csíklázárfalvi udvarához, 
Csíkpálfalván Sántha Tamás kertjéhez, illetve Csíksomlyóhoz és az itteni Fodor-kerthez, 
valamint Imreh Sándor udvarához (32–33. o.).

„A források tanúsága” című fejezetben a felbecsülhetetlen értékű urbáriumok és 
inventáriumok számbavételére kerül sor, melyek alapján képet kaphatunk a nemesi re-
zidenciák belsejéről és berendezéséről, illetve a használati- és luxustárgyak tükrében 
következtethetünk az egykor itt élt kiváltságosok életmódjára. E tekintetben figyelemre 
méltó a Kálnoki-család fennmaradt összeírása két csíki, vidéki kúriájáról a 17. századból, 
melyben egy kétmenetes alaprajzi elrendezésű, filegóriás csíksomlyói udvarház belseje, 
és egy egyszerű háromsejtes, pitvaros csíkkozmási ház parasztkályhás kemencéi jelen-
nek meg (35. o.). Továbbá megemlítendő a Mikó-várról készült leltár is, melynek azonban 
sem eredetije, sem 18. századi bővítése nem tartalmazza a tüzelők leírását. A legteljesebb 
anyaggal ez esetben is a gyergyószárhegyi Lázár-kastély szolgál, az 1742-es részletes 
összeírásból ismerjük az egyes helyiségek fűtésre szolgáló berendezéseit, a kályhatestet 
alkotó csempék színét, a tüzelő típusát és a csempesorok számát (33–34. o.). A 18. szá-
zadban - ahogy erre a könyvben idézett korabeli leírások alapján is következtethetünk - a 
tüzelőberendezések hasonló szerkezettel épültek, és lényeges kérdés volt a fűtő hiánya 
vagy jelenléte. Amennyiben ez az elem megjelent, kályhacsempéből vagy téglából épült. 
Az inventáriumok tanúsága szerint a 17. századi közös kéményű kályhákat, melyeket a 
pinceszintről nagyméretű fűtővel tápláltak, a 18. században minőségileg ugyan gyengéb-
ben osztályozható, de külső megjelenésben igényesebb oromdíszsoros, kályhagombos, 
belülfűtős berendezések váltották a kastélyban (34–35. o.).
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A leghosszabb terjedelmű fejezet a leletanyag kronológiai és tipológiai csoportosí-
tását tartalmazza. A szerzőnő először a kisebb mennyiségben előkerült 13–14. századi 
kályhaszemeket mutatja be. A legkorábbi emlékek a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyhoz 
köthetőek, az innen előkerült széles átmérőjű, változatos nyílással készült mély, és a kis 
tálka alakú kályhaszemek segítségével és a megmaradt paticsdarabok alapján egy olyan 
szögletes kályhatestet képzelhetünk el, melynek külső és belső tapasztása között sekély 
üreget alakítottak ki a jobb hőkonzerválás miatt. Lehetőség nyílik egy elméleti rekonst-
rukciós rajz elkészítésére is, mely az előforduló kályhaelemek elrendezésének egy válto-
zatát jeleníti meg (37–38. o.). Az erdélyi kályhaszem-anyagban kimutatható strukturális 
fejlődést tekintetbe véve a legkorábbi edény-alakú darabok helyét a 14. századra az egye-
nes, bordázott falú, kerek szájú típus veszi át, majd a 15. század elejére – ahogy erre az 
Almaszegről és Kolozsvárról előkerült leletek is utalnak – a szögletes peremkiképzésű 
kályhaszemek válnak uralkodóvá (39. o.).  

A fejezet további részében a különböző szintű fazekasműhelyek termékeinek kereszt-
metszetét adó kályhacsempék tárgyalására kerül sor, melyek esetében a dúcok faragásai 
összefüggésben állnak a készítő műhely gyakorlatlan vidéki, illetve mezővárosi vagy 
szász céhes jellegével. A munka nem csupán az egyes darabok rendkívül részletező, 
aprólékos leírását tekinti feladatának, hanem széles földrajzi körben vizsgálja az egyes 
motívumok analógiáit, és teret enged az egyes darabok kapcsán felmerülő, a tárgyhoz 
kevésbé szorosan kapcsolódó történelmi és általános kérdések vizsgálatának. Ezt a gon-
dolatmenetet követve, s tekintettel arra, hogy a tárgyalt nagyszámú lelet felsorolására 
most nincs módom, a következőkben az egyes korszakok és típusok legfontosabb sajá-
tosságaira igyekszem kitérni, illetve – ahol erre lehetőség nyílik – kiemelem a csempék 
tágabb összefüggésben történő értelmezését. 

A 15. század végének, 16. század elejének egyik legnagyobb csoportját a gótikus 
formakincsű, mázatlan vagy fehér és vörös földfestésű csempék alkotják, melyek a 
Székely földre és részben Moldvára kiterjedő értékesítési körű műhelyekben készültek, 
vagy ezek másolataiként képezték részét egy-egy tüzelőberendezésnek (41. o.). Gyakran 
ismétlődik az Alsórákosról ismert, bordázott szalagokkal tagolt kilencosztatú illetve a 
Csíkszenttamáson is előforduló dongáshátú típus, de megjelennek a Zsigmond-kori budai 
párhuzamot mutató forgórózsás, mérműves-liliomos, továbbá kétfarkú szirént ábrázoló 
csempék is (41–42. o., 8. tábla, 2. kép). A legtöbb helyről ismert motívum azonban eb-
ből a korszakból a sárkány. Valószínűleg a fölötte győzedelmeskedő Szent Mihály ark-
angyallal azonosíthatjuk a csobotfalvi Fodor-kertből származó lelet alakját (44. o.). A 
Szent Györgyöt ábrázoló változatot megtalálhatjuk a Dunántúltól Moldváig, ezt a típust 
gyakran a háttérben imádkozó királylány vagy vár egészíti ki. A vizsgált térségben ezt 
Csíkszentmihályról és Csikszentgyörgyről ismerjük (45. o., 8. tábla).  Szintén ehhez a 
korszakhoz kapcsolhatóak fehér angóbra felvitt zöld ólommázas, simítófával igazított 
hátlapú szárhegyi töredékek, melyek a gyermek Jézust ágas-lombos fák között tartó 
Madonnát valamint forduló lovast ábrázolnak (48. o., 14. tábla 2. kép). 

A gótikus csoporttal szemben több, valószínűleg rangos céhes központban készült, 
stilizált kúszóleveles csempe már a kiforrott reneszánsz formakincsét viseli magán. Ezt 
bizonyítja az a talán ananász díszes töredék is, melyen az 153? évszám már egyértelműen 
a 16. század elejére keltezi ezt a típust (51. o., 19. tábla, 11. kép). A reneszánsz anyagban 
fellelhetjük a híres visegrádi és budai Mátyás-kályha nyomán a pajzsot tartó angyalos 
csempét, melynek primitív plasztikájú szárhegyi változatában feltehetően Szeben címere 
jelenik meg (50. o., 18. tábla). 
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Külön figyelmet érdemelnek a budai lovagalakos csempék provincializálódása során 
létrejött különböző szintű másolatok, melyek székelyföldi előképének tekinthetünk egy 
Siklódról előkerült 1515 évszámos futókutya-soros, kúszóleveles árkádív alatt sisakos, 
tornalándzsát tartó páncélost és lovát ábrázoló mázatlan leletet (51. o.). Ennek analógiáit 
Csíkszentkirályról, Csíkszentsimonról és a Szárhegyről is ismerjük. A szerzőnő a heral-
dika, egyes reneszánsz formajegyek és az ismert másolatok keltezése alapján feltételezi, 
hogy a székelyföldi csempékhez egy teljesen új dúcot faragtak, melyhez a mérműves 
budai típus háttérarchitektúráját alkalmazták, a lovas alakjának egy legkésőbb 1504-es 
címerábrájával együtt (53–54. o., 20. tábla). 

A 16. században nagy területen terjedtek el a geometrikus és növényi motívumokkal 
díszített mázatlan kályhacsempék. Ezek sorából kiemelkednek az ötszirmú rozettás tö-
redékek, melyek változatait Elzásztól a Rajna keleti partjáig ismerjük (57. old, 27. tábla). 
A csíki darabok sajátossága, hogy dúcukat bútorfaragásban jártas ember készíthette, ezt 
bizonyítja a csíkszentmihályi tengelyszimmetrikus, gazdagon tagolt ornamentikájú lelet, 
melynek díszítése párhuzamba állítható a korabeli festett mennyezeteken és bútorokon 
megfigyelhető formakinccsel (58. old, 28. tábla, 3. kép).

A Lázár-kastély 17. századi feltöltéséből származó színes-mázas töredékek leveles 
díszes és bogyós ábrázolásai mellett a legérdekesebb motívum a Holofernest meggyilko-
ló Judit alakját ábrázoló csempe. Holl Imre véleménye szerint az erdélyi darabok is a 16. 
század közepétől a német területekhez kapcsolható, architektonikus keretbe szerkesztett 
ószövetségi és allegorikus formavilágú csempék köréhez tartoznak. Az ábrázolások ide-
ológiai és aktuálpolitikai tartalma a protestantizmus terjedésével hozható kapcsolatba 
(59–60. o., 30. tábla).

A 15–16. században a tüzelőberendezések a csempéket és szemeket egyaránt maguk-
ba foglalták, ám az elemek technikai összefüggését csak néhány esetben lehet kimu-
tatni.  A leggyakoribb gyorskorongolt, négyzetes peremű, hullámvonalas gallérral vagy 
beszúrkált sávval díszített leletek mellett erdélyi ritkaság a Szárhegyről előkerült máza-
zott kályhaszem (61. o., 19. tábla, 9–12. kép). Az oromcsempék tekintetében a korszakra 
leginkább a kihajló peremű, egyszerű vagy lépcsőzetes pártázattal zárt elemek jellemző-
ek (62. o., 34. tábla).

Az alakos ábrázolású leletek keltezésében nagy segítséget nyújt, hogy a 17. század 
elejétől a tüzelőberendezések felépítésében – a strukturális szempontokat figyelembe 
véve – a befogórámával ellátott kályhaelemek egyre hangsúlyosabbá váltak (63. o.). A 
díszítések között fellelhető a sárkányt legyőző Szent György (37. tábla, 1. kép) mellett a 
lándzsát tartó, illetve szablyát lendítő lovas alakja (39. tábla, 1–4. kép), a Mikó-vár egyik 
töredékén pedig kutyás-madaras vadászjelenet látható (64. o., 39. tábla, 5. kép). Kedvelt 
még a kezében madarat és szablyát tartó nemesasszony (37. tábla 2. kép), a hegyes-tetős 
toronyépítmény (40 tábla 4. kép) és az életfa ábrázolása (66. o., 40. tábla, 4. kép).

A korábbiakhoz képest sokkal gazdagabb az ismert 17. századi leletanyag. A megfi-
gyelhető formai egységben három alaptípus különíthető el. A centrális vagy posztszim-
metriás szerkesztésű csoport fontos eleme Lázár István (Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 
főkirálybírája) reneszánsz rezidenciájának feltárása során került elő. A medalionban ró-
mai katona profilját ábrázoló kacsokkal és liliomokkal díszített kályhacsempe párhuzamai 
a német nyelvterülethez köthetőek (68–69. o., 44. tábla, 1–2. kép). A habán központok 
közvetítette terelőmustrás rendszerű csempék közül Erdélyben a legelterjedtebb az egy-
mást metsző, közeiben különböző virágtövekkel kitöltött körsoros típus (76. o., 89. tábla), 
melynek esetében a fokozatos elnépiesedéssel kell számolnunk, ahogy ezt a csíksomlyói 
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Bernád Antal nevéhez köthető, az értelmetlenségig geometrizált díszű lelet is alátámasztja 
(78. o., 60. tábla). A harmadik jellemző motívum az olaszkorsóból kinövő virág, gyakran 
kereszttel egészítve ki (79–80. o., 50. tábla, 2, 4. és 52. tábla 7. kép), melynek szintén 
ismerjük provinciális átfogalmazását két tulipántöves, a szárhegyi  ferences kolostorból 
származó töredékekről (80. o., 49. tábla, 1-5. és 62. tábla, 1., 3. kép).

Végül a 18. századi anyag kerül tárgyalásra, mellyel kapcsolatban a legkomolyabb 
problémát az a tény jelenti, hogy kívül esik mind a régészeti, mind a néprajzi kutatáson. 
Általánosságban elmondható, hogy a korabeli határőrparancsnokságok fűtőberendezése-
in együtt találkozunk a barokk manufakturális termékekkel és népies megfogalmazású 
csempékkel (82. o., 63. tábla, 2-4. kép).

Az összefoglaló fejezetben a szerzőnő hangsúlyozza, hogy a Kárpát-medence egyik 
legzordabb éghajlati viszonyú térségének leleteivel foglalkozott, ahol a lakhatóság mi-
nimális feltételét biztosították a tüzelőberendezések, amelyek mint berendezési tárgyak 
természetesen térszervezési szereppel is bírtak (83. o.). Ki kell azonban emelnem, hogy 
vizsgálatait korántsem szűkítette le egy régióra, hanem igyekezett elhelyezni az általa 
elemzett együtteseket a középkori és kora újkori erdélyi csempeanyagban, következteté-
seket vonva le a térség piacaira és a helyi kézművesség fejlettségi szintjére vonatkozóan. 
Munkája így egy jóval szélesebb körben való tájékozódást segíti.

A továbbiakban sor kerül a műben alkalmazott rövidítések feloldására, az utalás szin-
ten említett irodalom pedig segítséget nyújthat a további vizsgálódásban (87–97. o.). A 
román és angol nyelvű összefoglalás a nemzetközi szakkutatás számára teszi hozzáférhe-
tővé a közölt anyagot (98–103. o.), a lelőhely szerinti csoportosítású katalógus pedig kitér 
az egyes csempék illetve töredékek égetési és soványítási sajátosságaira, valamint díszí-
tésükre. Végül a könyvben leírt anyag képi bemutatására kerül sor rajzok, fotók és egész 
kályhákat ábrázoló elméleti rekonstrukciók formájában, melyek szerintem még közelebb 
hozzák a tárgyalt témát az olvasóhoz.

Groma Katalin

 

ToMÁš DURDÍK

hrady přechodného typu v Čechách

Agentura Pankrác, Prága, 2007. 285 o. (CD melléklettel)

2007-ben a legismertebb cseh várkutató, Tamáš Durdík tollából egy újabb könyv lá-
tott napvilágot. A nem olyan meglepő esemény annál meglepőbb témát takart. Ebben a 
könyvében a kutató részletes elemzését nyújtja az általa „átmeneti típusúnak” nevezett 
csehországi váraknak (1. kép).

A késő középkori cseh várak kezdetének kutatása az 1970-es években vett nagyobb 
lendületet, amikor új, összetett módszertani alapokon végzett vizsgálatokra építve1sikerült 

1 DurDík, Tomáš: Současný stáv, potřeby a výhledy výzkumu hradů v Čechách. Archeologické Rozhledy, 
28. (1976) 172–180.; DurDík, Tomáš: Problematika výzkumu hradů v Čechách. Archaeologia Historica, 
6. (1981) 7–17.
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átértékelni a korábban megfogalmazott nézeteket. Ezek egy olyan kétszakaszos fejlődést 
képzeltek el, amely a korai cseh erődítések minden tapasztalatának és hagyományainak 
teljes elvesztését jelentette volna.2 Ez a „történelmietlen” elképzelés ugyanakkor meg-
alapozatlan is maradt. Egészen az 1970-es évekig nem kaptak kellő figyelmet azok a 
régészetileg megfogható esetek, amelyek a régebbi, kora középkori erődítések és a késő 
középkori várak elemeinek sajátos szintézisét képviselték – az ide sorolható építménye-
ket a későbbiekben átmeneti típusú váraknak (hrady přechodného typu) kezdtek nevezni. 
Az említett időszakban ugyanakkor négy ilyen helyszínen kezdődtek meg szisztematikus 
feltárások, Hlavačov u Rakovníka, Angerbach u Kožlan, Tachov és Týnec nad Sázavou 
erődítményeiben. Az eredeti tervek szerint ezek a kutatások tovább folytatódtak volna, 
párhuzamosan az eredmények részletes feldolgozásával. Sajnos azonban a prioritások 
megváltozása és más veszélyeztetett helyszínek leletmentései megakadályozták a pro-
jekt folytatását. Ugyanakkor a szakemberhiány és az anyagi háttér szűkössége miatt az 
elvégzett feltárások feldolgozás is nagyon elhúzódott, sőt, Týnec nad Sázavou esetében 
szükséges alapossággal máig sem történt meg. Végül emiatt a feltételesen az e típushoz 
sorolható többi vár területén a kutatások csak felszíni vizsgálatokra, esetleg leletmentés-
re és célzott kisfelületű szondázásra szorítkozhattak.

Az utóbbi évtizedben, a könyv kéziratának előkészítése során egyértelműen kiderült, 
hogy lehetetlen egyetlen kötetben megvalósítani a régészeti leletanyag, vagyis az elsődle-

2 menclová, Dobroslava: České hrady. 1. Prága, 1976.

1. A kötetben szereplő „átmeneti típusú” várak helye Csehország területén (Durdík 2007)
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ges forrás részletes közzétételét az ásatások feldolgozásával és a téma egészének kielem-
zésével együtt. Emiatt a Hlavačov, Angerbach és Tachov feltárásából származó leletanya-
got már korábban közölte a szerző egy önálló kötetben.3 A téma iránt érdeklődők így a 
2004-ben megjelent kötetet a jelen könyv dokumentációs mellékleteként használhatják.

A 2002. évi prágai árvízben – amikor a víz elárasztotta a szerző akadémiai munka-
helyét – az elkészült kéziratot, de még inkább a dokumentációt és a leletanyagot nagyon 
súlyos károsodás érte. Komoly erőfeszítések árán, sok kolléga közreműködésével azon-
ban mégis sikerült a veszteségeket kiküszöbölni.

Maga a könyv nyolc fő részből épül föl. Ebből az első négy a már említett várakat 
ismerteti, nagyjából azonos szerkezetben: a vár helyzete és földrajzi környezete, a várra 
vonatkozó források és a vár története, képi források és kutatástörténet, korábbi ásatások, 
az 1970-as évek feltárásai, az eredmények leírása, a keltezés, a leletanyag ismertetése 
típusonként (kerámia, vastárgyak, érmék, állatcsontok), az összefoglalás és az értékelés.

Egy külön fejezet foglalkozik az ásatással nem kutatott, de a tárgyalt típushoz so-
rolható várakkal, majd két újabb részben a szerző értékeli az említett várak kutatásának 
eredményeit és megkísérli ezeket beépíteni a 13. századi cseh várépítészet kereteibe.

Tomáš Durdík elsőként Hlavačov u Rakovníka várát (2.kép) ismerteti. A négyrészes 
erősség egy ún. sarkantyú helyzetű homokdomb végén helyezkedett el (tszm: 390 m; rm: 
60-65 m). A domb jó minőségű homokját folyamatosan bányásszák, így a vár közvetlen 
környezete már alig emlékeztet a középkorira, ráadásul a homokbányák néhány tíz mé-
terre már a várat is megközelítették, sőt a nyugati oldalon érintik is a vároldalt (7. o.).

A várról írott forrás nem szól, egykori neve nem ismert. A Hlavačov elnevezés elő-
ször egy 1354-es oklevélben szerepel, mint egy Rakovník melletti malom feletti hegy 
neve. Kiemelendő Jagelló Ulászló egy 1515. évi parancsa Rakovník lakosaihoz, amely-
ben elrendeli a hlavačovi szikla lerontását a helyi városi erődítések építése érdekében. 
Feltehetően ekkor bonthatták el a korábbi várat is. Ugyanakkor a környékre vonatkozó 
oklevelekből ismert egy Castellum vetus, amelyet V. Kočka már 1918-ban azonosított 
Hlavačovval. Castellum vetus-ban több királyi oklevél is kelt, így I. Vencel 1245–1253 
között öt alkalommal, és II. Přemysl ottokár 1255-ben és 1260-ban keltezett itt. Ez a tény 
jól jelzi a vár jelentőségét. A Přemyslidák vadászerdőségében elhelyezkedő Hlavačov 
azonosítása a Castellum vetus-szal a régészeti eredmények tükrében is reális elképzelés 
marad. A környék egyetlen név szerint is ismert, de a helyszínen nem azonosított vára 
a régi Křivoklat, amelynek már 1110 előtt léteznie kellett. Az új Křivoklattól való távol-
ságát az írott források alapján nem lehet megbecsülni. Tomáš Durdík nagyon óvatosan 
fogalmazva, de mégis elképzelhetőnek tartja, hogy a Castellum vetus, a régi Křivoklat és 
Hlavačov azonosak (8–9. o.). A vár maradványait a 18–19. század katonai felmérései már 
ábrázolják. Első részletesebb felmérése 1912-ből való, modern alaprajza csak 1973–1974-
ben készült el (13. o.).

A vár négy részből, két-két elővárból és belső várból állt. Az erősségnek őskori előzmé-
nyei is voltak. A keleti részen fekvő elővár két része közül a külső egy hosszú, 45 m hosz-
szú, 5 m széles dombhát, amelyet egy árok választott le a domb többi részétől. Az árok ma 
már alig 0,5 m mély. Az erőteljes feltöltődés oka – Durdík szerint – a forrásokban is emlí-
tett kőbányászáshoz szükséges út építése. Ugyanez az út pusztította el az első és a második 
rész közötti árkot. A második rész már valamivel nagyobb, 33 × 25 m-es, és magasabban 

3 DurDík, Tomáš: Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov). Castellologia 
Bohemica Fontes. I. Prága, 2004.
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is helyezkedik el, mint az első. 
A két első rész egyikén sincse-
nek egykori épületekre utaló 
felszíni nyomok, miközben jól 
láthatóan megmaradtak a ki-
sebb sáncként jelentkező oldal-
só erődítések. Az egyik helyen 
a betöltésben sziklatömbök 
látszanak, amelyek feltehetően 
az erődítés szerkezetéhez tar-
toztak. A belső vár külső, ke-
leti része nagyobb és 5 méter-
rel magasabban fekszik, mint 
a legnyugatibb, hosszú, kes-
keny negyedik rész. Mindkét 
részt egy ma is 6 m mély árok 
veszi körbe, melynek külső ol-
dala mentén – a keleti, bejárati 
részt kivéve – egy szokatlanul 
nagy méretű, 4 m magasság-
ban fennmaradt sánc fut kör-
be. A nyugati szélén – részben 
a természetes erózió, részben 
a homokbányászás és a vasút-
építés pusztításai miatt – már 
nem állapítható meg az erődí-
tések egykori helyzete (14. o.). 

A két belső rész közül a keletibb 56 × 42 m-es alapterületű, itt határozottan kirajzolódik 
egy majdnem szabályos formájú 52 × 16 m-es téglalap, amelynek déli, keleti és részben 
északkeleti széle a harmadik rész széleivel esik egybe. Itt egyértelműen meg lehetett fi-
gyelni a tudatos terepformálás nyomait. A területen illetve annak szélein építmény vagy 
erődítésnyomok nem látszanak. Ugyanakkor számtalan modern gödör valamint a régebbi 
ásatások betemetetlen árkai szabdalják a felszínt. A gödrök egy része nem is kincskeresés-
hez köthető, hanem – ahogyan ez 1974-ben kiderült, amikor egy konzervdobozokkal teli 
gödröt „tártak fel” – turisták által ásott szemetes gödör. A belső várat az elővártól egy ko-
molyabb árok választotta le, ez azonban a kőbányászás miatt erősen sérült, illetve részben 
feltöltötték. Mivel a kőszállítási úthoz szükséges betöltés szintje nem érte el a második és 
a harmadik várrész szintjét, ezért azokban lejtős bevágásokat képeztek ki az út vonalában. 
A vár negyedik része szabálytalan alaprajzú, kb. 40 m hosszú, a legnagyobb szélessége 19 
m, a legkeskenyebb része középen volt. A recens bolygatásokon túl itt sem lehetett megfi-
gyelni semmilyen épületmaradványt a felszínen (15. o.).

A vár területén már a 19. századtól kezdve folytak „ásatások”. Ekkor kerültek elő a 
křivoklati Fürstenberg-gyűjtemény leltárkönyve szerint Hlavačovhoz köthető legszebb 
leletek: 13–14. századi sarkantyúk, egy összetett kardmarkolat valamint egy gránát a 
17. század elejéről. Az utóbbiak minden jel szerint a harmincéves háború idejéből szár-
maznak, és a Rakovník melletti csata kapcsán kerültek Hlavačovba, amely a környék 
fontos stratégiai pontjaként – de sáncai miatt is – minden bizonnyal kiemeltebb szerephez 

2. Hlavačov u Rakovníka, alaprajz a szondák helyével 
(Durdík 2004, 20.)
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jutott a Fehérhegyi-csatát köz-
vetlenül megelőző ütközetben. 
Régészeti feltárások 1912-ben 
folytak először a vár terüle-
tén, ekkor J. Renner kutatta a 
helyszínt. A későbbiekben V. 
és J. Fridrich ásatott itt 1953–
1955 között, majd E. Soudská 
1956–1963 között, V. Fridrich 
újra 1964-ben és végül 1973–
1974-ben Tomáš Durdík. A 
szerző vezette kutatások előtti 
feltárásokról csak minimális 
dokumentáció maradt, leg-
inkább V. Fridrich 1964-es 
munkáiról állt rendelkezésre 
használhatóbb információ. 
Az 1974. évi munkálatok kez-
detekor Durdík dokumentál-
hatta, hogy a vár harmadik 
része tele volt viszonylag friss 
kincskereső gödrökkel. A 
szerző előbb felszíni kutatá-
sokat végzett, majd 1974-ben 
nyolc szondát nyitott a vár 
területén, egyet-egyet a má-
sodik és a negyedik, hármat 
a harmadik részben, és még 
egyet a belső várat kerítő sánc 
déli szakaszán (21–22. o.). Az 
ásatások tervezett folytatására 
nem került sor, ezután csak 
1979–1981 között végeztek geofizikai felmérést, ez utóbbi a harmadik részre és a negye-
dik rész keleti végére korlátozódott (46–50. o.). A vár területét az ásatások félbeszakadása 
után is folyamatosan bolygatták, az 1990-es évektől évenként zajló ellenőrzések után 
minden egyes alkalommal újabb és újabb rablógödröket jelentettek. Ez a tendencia nap-
jainkra csak erősödött (38. o.).

A várbeli feltárások során előkerült, illetve a rakovníki és a křivoklati múzeumban 
található leletanyag feldolgozása előzetes tanulmányokban és az előzőekben említett kü-
lön kötetben is megtörtént.4 Keltezéshez a stratigráfiailag megbízható leletanyagon kívül 
a szerző fontosnak látta felhasználni a felszíni leletgyűjtés anyagát is, mivel az előbbi 
csoport a feltárt terület kis mérete és a felső rétegek erőteljes bolygatottsága miatt nem 
fedte a vár fennállásának teljes időszakát. Ráadásul a homokos altalaj komoly romboló 
hatással volt a kerámiára is. Hasonlóan negatív hatással járt a talaj a vasleletekre és szinte 
teljesen elpusztultak a csontleletek.

4 DurDík 3. jegyzetben i.m. 12–88.

3. Angerbach u Kožlan, alaprajz a szondák helyével  
(Durdík 2004, 123.)
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A kerámia alapján való keltezést a leletanyag állapotán kívül nehezítette az a tény 
is, hogy Hlavačov éppen több kerámiakörzet határán fekszik. A feldolgozott kerámia 
97,66%-a fületlen fazék. Ezeknek főbb típusait (A–I) profilrajzokkal és díszítés-típusok-
kal a szerző külön táblán illusztrálja (41. o. 51. ábra; 44. o. 52. ábra). A régió anyagának 
figyelembevételével, statisztikai és morfológiai elemzés után (40–45. o.). Tomáš Durdík 
a vár fennállásának kezdeteit a 13. század eleje és első harmadának vége közé teszi. (Ez a 
leletanyag az ún. kései burgwall-periódus hagyományait mutató befésült vonalköteg-dí-
szes kerámia, egyszerű, enyhén kihajló, megvastagodó lekerekített vagy háromszögletű 
peremmel.) A vár pusztulásának időszakát ezzel szemben jól keltezi az 1260-as évekre az 
éppen ekkor megjelenő ún. kolonizációs kerámia (45. o.).

A vár szondázó ásatása kimutatta, hogy a most is látható, az előzőekben ismertetett 
maradványok mind középkori eredetűek. A belső vár felszíne mai formájában szintén 
a középkori terep-átalakítás eredménye. Az őskori erődítés nyomait a harmadik rész 
északi és nyugati szélein figyelték meg. Az elővár erődítéseit nem kutatták, de a máso-
dik részben nyitott szonda megerősítette a középkori elővár létezését és kimutatta, hogy 
azt is erődítették. A legfontosabb eredményeket a harmadik rész keleti szélén nyitott  
III. szonda szolgáltatta. Itt a belső vár feltételezett bejáratától délre eső területet kutatták 
meg, feltárva a belső- és az elővár közötti árkot is. Az árokban jelentős mennyiségű égett 
márgatörmelék és téglatöredék volt. A sánc nyomait ugyanakkor csak két helyen sikerült 
megfogni: egy alig 20 cm magas homokos betöltés mutatkozott a plató szélén illetve 
homlokfalának nyomvonala. Ha a kettőt összekötjük, akkor egy legalább 4,8 m-es eredeti 
sáncszélességet kapunk. A  belső oldalon egy cölöplyuk-sort is feltártak, ami valószínű-
leg a betöltést belülről tartó szerkezetnek a nyoma. Így a szélesség további két méterrel 
növelhető, s ehhez még hozzá kell adni a teljesen elpusztult, kb. 1 m széles kőköpenye-
zést is. Az árokba került anyag mennyisége alapján a szerző kísérletet tett a sánc egykori 
magasságának kiszámítására is. Ha a sánc teljes magasságában egységes szélességgel 
számol – az elbányászott kőköpeny kivételével – akkor csak egy 1 m magas sánc jön ki. 
A magasság növekszik, ha egy lépcsőzetes szerkezetet rekonstruálunk. De hozzá kell 
azonban adni az erózióból adódó veszteségeket is: az árok alja lejtett, a fal bontásakor 
a föld az árkon kívülre is kerülhetett, legújabb kori bolygatásokkal is kell számolnunk 
stb. Végeredményben egy 2-2,5 m magas sáncot lehet elképzelni, amelynek tetején felte-
hetően egy önálló pártázatos falnak kellett lenni, mert csak így láthatott el az építmény 
védelmi funkciókat. Mindehhez hozzáadódik az árok 4 m-es mélysége is.

Az árok betöltésébe csak a már használhatatlan márgatörmelék került. Mindez a kő-
falak tudatos és szisztematikus elbányászására utal (51. o.). Az árok legalján előkerült 
téglák minden jel szerint a pusztulás idején zuhantak ide az erődítés tetejéről. A III. 
szonda területén megfigyelt másik érdekesség a sánc szerkezetében látható váltás. A pla-
tó peremén futó sánc egy, a sánc irányára 45°-ban futó árokban ér véget. Ez, az altalajba 
mélyedő árok leletanyagot nem tartalmazott, betöltése azonos volt a felette lévő réte-
gekével, így nagyon valószínű, hogy középkori eredetű. Az árkot leginkább valamiféle 
alapozásként lehet értelmezni. Tomáš Durdík kétféle rekonstrukciót javasol: vagy a sánc 
testében a homokra való építkezés miatt fellépő statikai problémák kiküszöbölését előse-
gítő belső kötőgerenda, vagy a plató sarkának közelébe épített torony alapja kereshető itt. 
Ez utóbbi esetben a torony a sánc fölé emelkedő része Fachwerk szerkezetű lehetett, és 
akkor ehhez tartozhattak az árok betöltéséből előkerült téglák (52. o.).

A belső vár többi részén húzott szondákban a bányászás miatt az erődítés teljesen 
elpusztult, de a márgatörmelék jelölte annak egykori helyét. Érdekesek azonban a vár 
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harmadik részén (a negyedik, legnyugatibb rész felé néző szélén) előkerült nyomok. Itt 
szárazon rakott kőfal lehetett, mögötte nem volt földtöltés. Ha csak 2 m magassággal re-
konstruáljuk itt a falat, akkor az alsó résztől mérve 6-7 m-es szintkülönbség keletkezett. 
A belső vár két része között nem volt árok. A vár negyedik részén erődítésnyomokat nem 
találtak, de a köves törmelék miatt egykori léte nem zárható ki. Az elővár második részé-
ben ugyancsak sáncköpenyre utaló márgatörmeléket találtak.

A belső beépítettség szórványos nyomai a vár harmadik és negyedik részében ke-
rültek elő. Itt elsősorban cölöpös szerkezetű faépületek lehettek. A harmadik rész déli 
felében egy 4 m2-es helyiséget tártak fel (IV. szonda). Az ugyanott fellelt tapasztás-
maradványokból boronaházra is lehetett következtetni. A legtöbb helyen azonban a 
szondák túl kicsi alapterülete miatt a cölöpökből és gödrökből nem rajzolódott ki ér-
telmezhető alaprajz. A nyugati (negyedik) részén talált habarcsmaradványok alapján 
egy kőfalú épülettel is számolhatunk, mely talán várkápolnaként értelmezhető. A belső 
vár egészére kiterjedő geofizikai mérés azonban nem mutatott ki kőfalra utaló anomá-
liát. A magnetométeres mérés eredményeként e negyedik rész keleti felében kirajzo-
lódó foltról ásatással kimutatták, hogy azt vastag, kemény habarcsos rétegek okozták, 
minden jel szerint padlórétegek. Hasonló jelenség mutatkozott a terület északnyugati 
sarkában, ahol téglalap formájú anomáliát jelzett a felmérés, itt talán egy épület le-
hetett. Ha ezt, a habarcsos törmelékkel együtt egy kápolnához kötjük, akkor hasonló 
elrendezést kapunk, amilyen számos alsó-ausztriai várnál is megfigyelhető, így Gars 
am Kamp, Hardegg, Pitten, Pernegg esetében (54. o.). A beépítés jellegét minden bi-
zonnyal a közlekedés útvonala befolyásolta, útnyomok azonban nem kerültek elő az 
1970-es évek feltárásai során. Ugyanakkor kézenfekvő, hogy az útvonal a dombháton, 
középen húzódhatott.

Ha a várat egységnek tekintjük, kijelenthető, hogy a hlavačovi vár építtetői sikeresen 
megbirkóztak az erősség összetett rendszere kialakításának feladatával. Igen előnytelen 
adottságok közepette, egyszerre alkalmazkodtak a terep adottságaihoz és alakították is 
azt. Főleg a harmadik árok és az előtte állt sánc szerkezete érdemel figyelmet, mely új-
donság a korszak eddig ismert erődítési megoldásainak körében. A maga korában a vár 
megfelelt a vele szemben támasztott elvárásoknak. Legfőbb hátrányai az állandóan fellé-
pő statikai problémák és az ezzel járó aránytalanul magas fenntartási költségek voltak. A 
vár egy hatalmas – ismeretlen okból keletkezett – tűzvész következtében pusztulhatott el. 
Végső felhagyásához azonban az ismertetett hátrányok és a környék településszerkezeté-
nek átalakulása vezettek, így a leégés után Hlavačov soha nem épült újjá (52. o.). További 
kutatásnak kell felderítenie a vár  szerepét a Přemyslidák vadászerdősége északi részén, 
mely terület a vár fennállása idején kiemelkedő jelentőséggel bírt (54. o.).

A másodikként tárgyalt vár, Angerbach u Kožlan, a Plzeň-régió északi részén, Kož-
lany falutól északkeletre, egy ugyancsak ún. sarkantyú helyzetű, a Hradecký és Ků-
zov ský patakok által határolt, északnyugat-délkeleti tájolású dombnyúlványon épült fel 
(tszm: 410 m; rm: 40 m) (3. kép). A középkori környezet az elmúlt két évszázadban itt is 
jelentősen átalakult, részben a  már felhagyott téglaégető és a hozzá kapcsolódó bányate-
vékenység, részben egy víztározó (Vožehův rybník) építése miatt.

A vár a „sarkantyú” délkeleti végén épült, ahol az alapszikla metamorf palából állt, 
míg északra a domb felső részét lösz alkotta. Ez utóbbit hasznosította az említett tég-
laégető is. A terület jelenleg erdővel borított, részben a 19. században ültetett, védett 
hársfákkal. A vár előtti kiszélesedő lapos dombon ugyanakkor jól láthatók az egykori 
szántók nyomai (56. o.).
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A vár nem sokkal 1238 után épülhetett. Erre I. Vencel két oklevele alapján lehet kö-
vetkeztetni, melyek Kožlany falu 1230. évi eladományozásáról, majd 1238-ban történt 
visszacseréléséről szólnak. A csere oka feltehetően egy, a Přemyslidák előzőekben emlí-
tett vadászerdőségben létesítetthez hasonló védelmi vonal kiépítésének terve volt.

A vár mai neve többször is előfordul a középkori forrásokban. Első említése 1250-
ből származik, az oseki kolostor (osek u Tepličku) adománylevelében fordul elő. 1307-
ben Angerbachot Wilhelm Zajíc z Valdeka kapta, ekkor a vár egy előkelő cseh főnemes, 
Jindřich z Lipé (Heinrich von Leipe) bebörtönzésének helyszínéül szolgált. Nevével 
találkozunk 1348-ban, a Maiestas Carolina nemesi jogi szabályzatban, ahol mint kisa-
játítandó királyi vár szerepel. 1351-ben Kožlany oppidum címmel való felruházásakor 
említik az angerbachi várnagyot. Utoljára 1360-ban szerepel Angerbach neve az írott 
forrásokban, ekkor IV. Károly a várat és a hozzá hat falut (Kožlanyval együtt) II. Rudolf 
rajnai palotagróf János nevű természetes fiának adja zálogba.

Az írott forrásokban említett erősség és a kožlany-i Angerbach egyértelmű azonosítá-
sát azonban akadályozza az a tény, hogy Týřov vára németül szintén Angerbachként volt 
ismert. Ráadásul a két vár között biztosan volt kapcsolat is. Beható elemzés után Tomáš 
Durdík tisztázta a problémát. Megállapította, hogy a két vár soha sem szerepelt egyszerre 
a forrásokban, továbbá a 14. századi adatok biztosan Týřovra vonatkoznak, ugyanis a 
régészeti adatok tanúsága szerint a kožlany-i vár ekkor már nem állt, vagy létezésének 
utolsó pillanatait élte. A bebörtönzés helyeként sem azonosítható, mert a forrásban em-
lített nagy torony biztosan nem lehetett a kutatott várban. Az egymástól 20 km-re fekvő 
týřovi és kožlany-i várak kapcsolata nem egyedülálló, sőt, törvényszerűnek mondható a 
týřovihoz hasonló nagyságú királyi uradalmak esetében. Egy-egy ilyen birtokon a na-
gyobb, jelentősebb királyi vár mellett gyakran találunk egy kisebb, kisegítő – vadászati 
vagy közigazgatási – funkciót betöltő várat. Ezek a „másodrendű” várak az „anyavár” 
uradalmához tartoztak és emiatt nem is nagyon volt ok arra, hogy felbukkanjanak a for-
rásokban. Hasonló helyzettel találkozunk Křivoklat – Jivno, Nižburk – Jenčov esetében 
is. Ugyanakkor nem csak a Přemyslidák vadászerdőségeibe eső uradalmakra jellemző ez 
a jelenség, hanem például a prágai várhoz is tartozott egy kisebb erődítés Bubenečben, 
a Královská oborában. Mindezek alapján az ismertetett források inkább a týřovi vár-
ra vonatkozhattak (58. o.). Angerbach neve viszonylag korai pusztulása ellenére sokáig 
fennmaradt. A kora újkori forrásoktól egészen a 18. századig találkozunk vele, így töb-
bek között Mořic Vogt 1724–1730. évi térképén is feltűnik a vármaradvány. Az első és a 
második katonai felmérésen a ugyan név szerint, vagy feliratként nem szerepel, dombor-
zatban azonban jelölték: az első felmérésen három romos részt rajzoltak, a másodikon a 
vár részeit elválasztó árkokat jelölték (59. o.).

A korai kutatások hátterében elsősorban a vár neve és az említett híres foglya – Jindřich 
z Lipé – állt. Első komolyabb ismertetése V. Kočka nevéhez kötődik, aki 1918-ban meg-
jelent tanulmányában a vár vázlatos alaprajzát is leközölte, három, szabályos részből álló 
erősségként ábrázolva (60. o.). Ásatásokat elsőként Jaroslav Hynka tizedes folytatott itt 
az 1940-es években. Munkásságának eredménye – a terület jelentős bolygatásán túl – egy 
vázlatos alaprajz, néhány „szelvényének” jelölésével, továbbá a leletanyag, amit a tizedes 
a kožlany-i helytörténeti múzeumnak adományozott. A még élő Hynkát Tomáš Durdík 
ugyan egy nyugdíjasotthonban felkutatta, de érdemi információt már nem kapott tőle. 
Sajnos Hynka az általa feltárt részeket nem temette vissza, így a még megmaradt részek 
is tovább pusztultak. Alaprajzának felhasználásával az 1970-es években azonban sikerült 
azonosítani minden szelvényét (64. o.).
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A régészeti kutatások előtt a kétrészes vár területén épületnyomok nem látszottak. A 
főbejárat felőli oldalát egy kb. 25 m széles és ma is 5-6 m mély árok választotta el a domb-
hát kiszélesedő részétől. Az árok dél felől a domblejtőig tartott, északon azonban, ahol a 
lejtő laposabb és kevésbé sziklás, az árok – követve a vár északi oldalát – északkelet felé 
kanyarodott, belevágódva a lejtő oldalába. Az árok külső oldalát végig, még az északi 
oldalon is, egy 1 m magas sánc kísérte. A dombhát szántása és feltehetően a Hynka által 
idehordatott meddők miatt, jelenleg nincs semmilyen látható nyoma a vár egykori meg-
közelítési útvonalának (62. o.).

Az elővár egy 12 × 38 m nagyságú, nagyjából téglalap alakú kis plató, határozottan 
ereszkedő északi résszel. Ez utóbbi jelenség két, egymással majdnem érintkező, nagy-
méretű gödör miatt alakult ki, Hynka ásatásainak köszönhetően. A plató szélein erődítés 
nyomok nem kerültek elő. Az elővár legfontosabb objektuma egy négyzetes alaprajzú, 6 
m belső oldalhosszúságú pince, amelyet a tizedes szinte teljesen kiásatott, majd pusztulni 
hagyott. Északkelet felől lehetett megközelíteni, egy enyhén ívelő rövid lejáraton keresz-
tül, fala agyagba rakott, helyileg bányászott törtkőből készült. Az ásatások kezdetekor a 
belső falsík mindenütt látszott, de a fal vastagsága nem volt mérhető (63. o.).

A belső várat az elővártól egy 3–4 m mély, 15 m széles árok választotta el. Dél felől az 
árok itt is kifutott a domb lejtőjére, míg északon az elővárat megkerülő árokhoz csatlako-
zott. A belső vár alaprajza leginkább trapézhoz hasonló, 23 × 17 m kiterjedésű. A felszínen 
jól kirajzolódott a plató szélén végigfutó, helyenként 1 m magas sánc. A belső területet 
Hynka itt is jelentős mélységben felásta, teljesen megváltoztatva az egykori domborzatot. 
A belső vártól keletebbre egy újabb, 1 m-es árok húzódott, amely egy kis háromszögletű 
részt választott le. Innen további 16 m-re egy újabb hasonló, 1 m-es árok helyezkedett el. A 
leválasztott sziklás területeken semmiféle emberi tevékenység nyoma nem volt megfigyel-
hető, ráadásul ezek szintje 4,5-5,5 m-rel alacsonyabban volt belső várhoz képest (64. o.).

A vár rendszeres kutatása 1973-ban kezdődött. Kétéves előkészítés után, 1975-ben 
megindultak a feltárások is, amelyek azonban az előzőekben már ismertetett okok miatt 
nem folytatódtak (68. o.). A másfél hónapig tartó ásatás során összesen hét szondával 
vizsgálták a várat. Az előkerülő anyagot itt is korábban közölte Durdík.5 Az ásatás kerá-
miájának 86,77%-a volt fazék. A szerző rendkívüli alapossággal dolgozza föl könyvében 
ezt az anyagot, kiegészítve a vár területén talált fém- és állatcsont leletekkel. Az utóbbi két 
csoport itt előkerült tárgyai keltezésre nem voltak alkalmasak, ráadásul a talajviszonyok 
miatt állatcsont csak rendkívül kis mennyiségben került elő. A vár erdős fekvése miatt, 
feltűnő, hogy az azonosítható archaeozoológiai anyagnak csak 9,23%-a származik va-
dászott állatból (98. o.). A vastárgyak kötött feltűnően sok volt a számszeríj nyílcsúcs,de 
voltak patkók, kulcsok is. A kerámiaelemzést gazdag statisztikai és ábraanyag – profil és 
díszítéstípusok táblái – kíséri, de a szerző kiemeli, a környék kerámiája még nincs elég 
alaposan feldolgozva egy részletesebb kronológia felállításához. Ezért a kerámia által 
megadott tágabb keltezést az írott források segítségével szűkítette, feltételezve, hogy ez 
az Angerbach nagyjából azonos időben épülhetett Týřov-Angerbachal. Ez alapján a vár 
kezdetei a 13. század közepe körüli időszakra tehetők. A pusztulás idejének meghatá-
rozása még nehezebb, mivel a 14. században Csehország egész területén stagnál a kerá-
miafejlődés. A vár területén előkerült legkésőbbi kerámia nagyobb arányban mutat 13. 
század végi és kisebb arányban 14. századi jellemzőket. Így a várat a szerző véleménye 
szerint valamikor a 14. század első fele során hagyhatták fel. A pusztulási rétegben talált 

5 DurDík 3. jegyzetben i.m. 89–257.



126 Könyvismertetések

egyetlen egy érme sem segít: a 
14. századon belül közelebbről 
nem lehet keltezni (94–95. o.).

A várat egészként értel-
mezve (4. kép) a szerző kieme-
li, hogy a nyugati külső sánc 
nem volt kutatva, így szerkeze-
te nem ismert, egykori mérete 
nem rekonstruálható. Méretei 
miatt nem kutatták meg az 
első árkot sem, de hasonló 
formája miatt feltételezhető, 
hogy a második ároktól nem 
sokban térhetett el. Az árkon 
át való átkelés helye és módja 
azonban nem ismert. Az elővár 
erődítése a cölöpös alapozás 
és a tapasztás-maradványok 
alapján ácsolt szerkezetű lehe-

tett. A kis felületben nem lehetett megfigyelni a kötések formáját, de megállapítható volt, 
hogy nagy méretű gerendákat és cölöpöket használtak. A külső gerendafalhoz belülről 
cölöpös szerkezetű újabb fal kapcsolódott, valószínűleg statikai funkciót ellátva. Az egy-
kori kapu helye ebben az esetben sem ismert, de a helyszínből kiindulva nem lehetett túl 
összetett (99. o.). A belső épületekből a legfontosabb a déli oldalon található nagy kőpince 
volt. Az északi terület terepformája egyértelműen utal arra, hogy itt is épületek állhat-
tak. Mivel Hynka ásatásai után semmilyen nyomuk nem maradt, feltételezhető, hogy 
egyszerűbb, talán favázas szerkezetűek lehettek. A kőpince jelentősége abban áll, hogy 
nagyon kevés 13. századi pinceépítmény ismert a cseh várakból. Hynka bolygatásai miatt 
nem tudni, hogy a csupasz szikla alkotta-e a padlóját, vagy volt valamilyen, esetleg fából 
készült borítás rajta. Szerencsésen megmaradtak a sziklába vájt cölöplyukak, amelyek 
alapján a pince északnyugati sarkában egy kis, fából készült falú szoba rajzolódott ki, 
keleti irányba nyíló ajtóval. Ez az egyértelműen a fűtési lehetőségek javítására szolgáló  
2 × 2,6 m-es alapterületű tér a pince lakószintként való használatára utal (100. o.; 74. o., 
85. ábra). Az épület egészét földszintesként rekonstruálta a szerző, mivel több szintre sem 
az épület statikai megoldásai, sem esetleges boltozatnyomok nem utaltak.

A két várrész közötti árokban és az elővár kelti szélén olyan cölöpmaradványokat 
találtak, amelyek az egykoron ezen a helyen állt fahídra engednek következtetni. A híd 
pontos rekonstrukciójához azonban nem volt elegendő adat. A belső vár platóján a kör-
befutó erődítés egyszerű sánc volt, amelyet kívülről szárazon rakott, nagyobb kövekből 
álló fal tartott, a betöltését helyben – feltehetően az árok készítésekor – bányászott apró 
köves törmelék alkotta. A szárazon rakott kőfal sehol nem maradt in situ, mert a belső 
töltés nyomására kidőlt. A sánc belső oldalán nem sikerült olyan nyomokra bukkanni, 
amely alapján azonosítható lett volna a betöltést belülről tartószerkezet, bár az minden 
jel szerint lejtős oldalú volt. A sánc alapszélessége 8 m körül volt, a második sánc betöl-
tésében lévő pusztulási rétegekből pedig legalább 3 m-es magasságra lehet következtetni 
(101. o.). Természetesen itt is még további falat kell elképzelni még a sánc tetején. A kapu 
feltárt maradványai csak igen kevés támpontot nyújtottak a rekonstrukcióhoz. Biztosan 

4. Angerbach u Kožlan, rekonstrukció 
(Durdík 2007. 99., 11. kép)
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csak az állítható, hogy a sánc átvágását itt faszerkezet tartotta, az esetleges felépítmény 
léte azonban kérdéses. A belső vár északi oldalán egy földbe mélyített objektum sarkát 
tártak fel, fából épült fallal az északi oldalán. Az objektum értelmezését a szerző nem 
látja megoldhatónak az adatok szűkössége miatt.

A belső vár legfontosabb eleme a keleti fal mentén álló palota volt, amely elfoglalta a 
belső plató majdnem teljes keleti részét. A palota két rövidebb oldala a sáncba ékelődött, 
belülről támasztva a sánc betöltését, ugyanakkor a keleti fala a belső vár erődítésének 
részét képezte. A fal feltárásánál egyértelműen megfigyelhető volt a fachwerk szerkezet: 
alapozási árokba fektetett gerendára agyagba rakott palából épült a fal, amelynek külső 
oldalait betapasztották. Ez még a középkori cseh területeken is ritka megoldás volt. A pa-
lota legalább egyemeletes lehetett, palával fedett tetővel, az utóbbira a finom kiképzésű, 
szabályos alakú, átlyukasztott palalapok utaltak. A palota bejáratát nem sikerült meg-
találni (102. o.), padlószintjén belső beosztásnak sem volt nyoma, talán egy teremszerű 
megoldással kell itt számolni. Sikerült azonban itt feltárni egy szabályos formájú gödröt, 
ami egy a padló alá süllyesztett rejtekhely lehetett.

A vár korának egy jól védhető, masszív erőssége lehetett, amely szilárd elemét alkot-
hatta a Přemyslidák vadászerdősége királyi várhálózatának. Ugyanakkor számos hátrá-
nya közül kiemelhetőek a szokatlan technikai megoldások, mint a palota falának a sánc 
betöltését rögzítő szerkezetként való használata. Más hátrányai a sánc és a fachwerk épü-
letek szerkezetéből adódtak, amelyek karbantartása egy idő után igen gazdaságtalanná 
vált. Felgyorsíthatta hanyatlását Luxemburgi János uralkodása idején a királyi birtokok 
eladományozása is, ugyanis kisebb birtokosok nem rendelkeztek megfelelő anyagi hát-
térrel egy ilyen erősség fenntartásához (104. o.).

A harmadikként tárgyalt vár – Tachov – jelentősen eltér a két eddig ismertetett ob-
jektumtól. Ugyanis ez máig álló épület, számtalan kora és késő középkori illetve újkori 
periódussal (5. kép). A 13. század utáni leleteket Tomáš Durdík külön közölte, többek kö-
zött a már említett katalógusban is.6 Ugyanakkor a feldolgozásukra a tárgyalt a kötetben 
nem kerülhetett sor.

A helyszín régészeti feltárása soha nem volt szisztematikus. Az 1960-as évek végére 
az üresen álló, elhanyagolt és súlyosan károsodott épület fizikai léte is veszélybe került, 
ugyanis a helyi hatóságok 1968-ban elhatározták lebontását. Csak nagyon nehéz küz-
delmek és szakmai összefogás mentette meg végül a műemléket. Az 1970-es években 
egy határ menti erősség esetében ez egy egészen kivételes eset volt. Az ezután kezdődő 
felújítás sem volt azonban szakmai szempontból problémamentes, ugyanis a hatóságok 
alig engedtek régészt a helyszín közelébe. Csak akkor kerülhetett sor célzott feltárásra 
1976–1978 között, amikor a földmunkával járó nagyobb munkafázisok már véget ér-
tek. Az addigi eseményekről így csupán a műemléki hivatal által (természetesen jóval a 
munkák megkezdése után) kiküldött J. Muk művészettörténész által készített dokumen-
táció szolgáltat információt. Ő néhány esetben a földmunkákat is dokumentálta. Ezek fé-
nyében érthető, hogy a helyszínről rendelkezésre álló régészeti adatok igen töredékesek, 
rendszertelenek és egyenetlenek.

A vár az azonos nevű város nyugati szélén fekszik. Az erősség egy kiemelkedő domb 
tetejére épült, amelyet dél és délnyugat felől a Mže folyó határol. Észak és északkelet felé 
eredetileg meredek oldalakkal rendelkezett, a keleti laposabb, de alacsonyabban fekvő 
területtől egy mély árok választotta le, amely azonban mára szinte teljesen feltöltődött. 

6 DurDík 3. jegyzetben i.m. 259–335.
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A város későbbi kialakulása miatt korai terepviszonyok jelentősen átalakultak. A vár 
kronológiai helyzetét azonban jól mutatja, hogy a vár tömbje feltűnően kilóg a város-
falak vonalából, s a városfalak egyértelműen később épültek a vár falához (111. o. 124. 
ábra) A korai település távolabb, északkeletre helyezkedett el, a mára elpusztult egykori 
Gänsbühl előváros helyén.

A vár történetét sokszor feldolgozták. A legkorábbi adatok a vyšehradi kanonok kró-
nikájában olvashatók, melyek szerzője 1126-ban Tachov, Přimda és Zhořelec várak át-

5. Tachov, alaprajz (Durdík 2007. 143., 151. kép)



129Könyvismertetések

építéséről ír, majd ennek egy kicsit ellentmondva, az 1131. évnél beszámol arról, hogy 
I. Soběslav várat alapított Zhořelecben és Tachovban, amely utóbbi az azonos nevű falu 
határában fekszik. Ezután sokáig nincs hír a várról, egészen 1285-ig, amikor a vár mellett 
említik Tachov városát. Luxemburgi János Jindřich z Lipé kezére adja a várat, de 1333-
ban Károly herceg visszavásárolja a korona számára. A várral találkozunk a Maiestas 
Caroliniben, az elidegeníthetetlen királyi várak sorában. Ennek ellenére az épületegyüt-
tes sokszor gazdát cserélt, 1421-ben még egy huszita támadást is visszavert (106. o.). 
1449–1509 között a Gutštejn család kezén volt, azután újra visszakerült a koronához. A 
16. századtól már nagyon jól adatoltak a vár pusztulásai és építkezései. Számos tűzvész-
ről tudunk (1526, 1558, 1777 stb). Létezik egy nagyon jó inventárium is 1555-ből, amely 
többek között pékséget és sörfőzdét is említ a vár területén. 1547-től a Lobkowitz család 
birtokolta hosszabb ideig a várat, amíg II. Rudolf 1602-ben meg nem vette, de csak azért, 
hogy utána, 1606-ban nagyobb haszonnal továbbadjon rajta. Ekkor a város tulajdonába 
került a vár, de az erősen romosodó erősségtől ők is szabadulni igyekeztek. 1648-ban a 
svéd csapatok az egész várost felégették, a várat kifosztották és az egész addig romosan 
állt, amíg a Losi család meg nem vásárolta és fel nem újította. 1770-ben egy villámcsapás 
következtében újra leégett. Végül 1784-ben Tachov várát Josef Nicholas Windischgrätz 
örökölte, aki itt 1787–1809 között nem túl szerencsés átépítéseket végeztetett. 1802-ben 
lebontatta a vár legkorábbi részét képező öregtornyot és számos más középkori épületet. 
1804–1808 között az egykori sánc várépületen kívülre eső részeit is elhordták. Az ezután 
már nem sokban változatott klasszicista kastélyt 1945-ben kobozták el a családtól és utá-
na pusztulni hagyták (107. o.).

A helyszínről számos ábrázolás ismert, de a legtöbb már a klasszicista átépítés utáni 
formájában mutatja a várat. A két legfontosabb ábrázolást az 1738-as és az 1777-es fest-
mények jelentik, amelyek délnyugati irányból mutatják a várat. Kiemelendő még néhány, 
a 18. század végi átépítésekhez készített tervrajz, amelyeken pontos alaprajzi dokumentá-
ciója látható az akkor még nagyrészt épen álló korábbi épületnek. A két katonai felmérés 
nem tartalmaz ezekhez képest további információt, mint ahogyan a 19. századi kataszteri 
térképek sem nyújtanak segítséget (112. o.).

A ma épületről csak az 1960-as években derült ki, hogy számos középkori részt tar-
talmaz. A kastély egy kerek domb platóján áll, melynek szélén egy nagyrészt barokk ere-
detű fal fut körbe. E fal több helyen, főleg a nyugati oldalon, párhuzamosan halad a már 
nem látható középkori körítőfallal. Ezt azért építették így, hogy a két fal között folyósokat 
és termeket képezhessenek ki a föld alatt, ennek köszönhetően ott a középkori falat kutat-
ni is lehetett. Maga a kastély egy L-alaprajzú épület, hosszabb szára észak-déli tájolású, 
melyhez keresztszára északon kapcsolódik és nyugat felé néz. A hosszanti szárny közép-
tengelyében egy átjáró található, amelytől északra középkori részek kerültek elő. Ezek a 
pinceszinten teljes egészében megmaradtak, a földszinten ugyanakkor csak a homlokzati 
fal középkori, a válaszfal már a reneszánsz korából való. További középkori és reneszánsz 
elemek kerültek elő az északi szárny udvari homlokzatán, ide egy egész épületrészt épí-
tettek be. A szárny közepén futó jelenlegi válaszfal egykoron a vár körítőfala volt, és 
éppen itt őrződött meg a városfal a várfalhoz való csatlakozásának helye is (113. o.).

A tachovi vár korai kerámiájának feldolgozása az előző fejezetekhez hasonló alapos-
sággal történt, a perem- és díszítéstípusok részletes bemutatásával. A feldolgozás során a 
szerző több problémára is felhívja az olvasók figyelmét. Ezek közül leginkább az emelen-
dő ki, hogy a leletanyag jelentős része nem köthető rétegekhez, így leginkább statisztikai 
adatként szolgál.
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A régészeti eredmények alapján három főbb horizont rajzolódott ki a vár 1300 előtti 
történetében. Az első a Soběslav-féle vár időszaka, a második a vár pusztulása és az eh-
hez tartozó erős pusztulási réteg a 13. századból, majd a harmadik II. Přemysl ottokár 
ideje. A legkorábbi periódus kezdetét az írott adatok határozzák meg, s mivel a környék 
12. századi kerámiája nincs feldolgozva, a vár felépítése 1126 és a 13. század közötti 
időre tehető. A második periódus kezdete a vár leégése. Itt a keltezésben a város terüle-
téről ismert leletanyag nyújt segítséget. Ennek alapján a pusztulás ideje a 13. század első 
felére tehető. A harmadik periódus 13. század közepe körüli keltezését a kerámiaanyag 
viszonylag stabilan megalapozza. Ez utóbbinál megfigyelhető volt – Tachov fontos keres-
kedelmi út menti fekvéséből adódóan – a külföldi (német) és hazai hatások együttélése, 
ráadásul a helyi hatások is feltűnően távolról eredeztethetők. A további leletek közül a 
fémleletek igen kis mennyisége itt is a talajviszonyokkal magyarázható. Ugyanakkor az 
archaeozoológiai leleteket ennél a várnál lehetett a legjobban feldolgozni (140. o.).

Az ásatások korlátozottsága és az adatok töredékes volta ellenére fel lehetett vázolni 
a vár 13. század végéig terjedő építéstörténetét. Az egyik legfontosabb eredménynek 
az számít, hogy sikerült véget vetni a Soběslav-féle vár elhelyezkedése körüli vitáknak, 
azaz sikerült kimutatni, hogy Tachov legkorábbi vára a mai kastély területén állt. A vár 
kiterjedését ugyan nem sikerült pontosan tisztázni, de biztos, hogy nem lehetett nagy 
területű. Elsősorban a mai kastély közvetlen környékére terjedhetett ki, de a későbbi 
várral nem egyezett meg. Észak felé valószínűleg még túl is nyúlt a 13. századi váron. 
A soběslavi vár sáncainak maradványait több helyen sikerült megfigyelni. Betöltésének 
másodlagos felhasználására is sor került a kastély keleti szárnyának nyugati szélénél. A 
megmaradt sáncrészletek az északi szárny délnyugati és a nyugati szárny keleti oldalánál 
voltak megfigyelhetőek. A szerkezet vonatkozásában a sánc külső vagy belső oldaláról 
nem sikerült adatot szerezni. Az azonban bizonyos, hogy a belsejében kötőgerendákat 
használtak. A korai vár belső beépítéséből csak néhány értelmezhetetlen cölöplyuk is-
mert. Az első periódust egy hatalmas tűzvész pusztította el, melynek keltezése tehát nem 
lehetséges, de a maradványokra szinte azonnal elkezdték építeni az „átmeneti típusú” új 
várat, ugyanis a pusztulási és az építési rétegek között sehol sem voltak humusznyomok. 
A második vár túllépett az első határain, és úgy tűnik, hogy tudatosan nem hasznosított 
semmit az előzményekből. Valószínűleg a korai vár kicsi is volt és a megégett sánca stati-
kailag sem jelenthetett túl biztos alapot az új épületek számára. Az új építkezések jelentős 
terepmódosítást is eredményeztek, főleg a várdomb északi és keleti oldalán. Minden jel 
szerint az északkeleti árok kiásásából származó föld az új sánc betöltésébe került. Az új 
sánc nem rendelkezett belső vázzal, szélessége 6-8 m között váltakozott. Északnyugaton 
a betöltésébe másodlagosan a régebbi sánc maradványai is belekerültek az elszenesedett 
gerendákkal együtt. Az északnyugati szakasz közelében a régi és az új sánc helye egybe 
eshetett, azonban a 13. századi építkezések során a korábbi maradványokat teljesen el-
hordták és a helyüket elplanírozták. Az újonnan épült sánc magassága 4 m körül lehetett, 
ahogy ezt a keleti oldalon régészeti módszerekkel meg lehetett állapítani (142. o.). A sánc 
homlokoldalának szerkezete nem ismert, belülről azonban cölöpfal tartotta. Ez utóbbi 
egy tűzvész során leégett, ekkor a sáncot – kiszélesítve annak alapját – egy újabb lejtős 
földköpennyel erősítették meg. Az északkeleti oldalon álló épületnél a sánc belső oldalát 
kezdettől fogva kőfal tartotta. Nem tudni, hogy kezdetben merről nyílt a bejárat a vár 
területére. A város felépülte után ez biztosan megváltozott, ugyanis ekkor az út a város 
felől, keleti irányból érkezve, dél felé kerülte meg a várat és az ott felépült négyzetes ka-
putornyon át vezetett a vár területére. Ez az 1793. évi felmérésről ismert alaprajzú kapu-
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torony a sáncba ékelődött, és a 
vár belseje felé nyitott volt. A 
pontos keltezése bizonytalan.7

Kezdettől fogva állt azon-
ban a sánc északi szakaszába 
beleépített négyzetes épület, 
amelynek délkeleti sarkához 
egy másik téglalap alaprajzú, 
kétrészes, alápincézett vagy 
süllyesztett padlójú épület 
csatlakozott. Az utóbbi már 
nem érintkezett a sánccal, de 
a kettő közötti távolság mini-
mális volt. A két épületnek je-
lentős maradványai őrződtek 
meg a mai kastélyba beépítve, 
többek között az érintkezé-
sük helye, ezt azonban nem 
lehetett megvizsgálni. Ennek 
ellenére a helyzetük alapján 
szinte biztos, hogy egykorúak voltak (144. o.) (6.kép).

A 13. század utolsó nagy építkezése Tachovban II. Přemysl ottokár idejében zajlott. 
Feltehetően a város első erődítéseinek kiépítésével azonos időben a vár délkeleti sarkában 
egy nagy lakótorony épült. A torony egyedülálló formájú Csehországban, de máshonnan 
sem nagyon ismertek párhuzamai: alsó része négyzetes alaprajzú, 12 m oldalhosszúság-
gal,  púposkváderes külső borítással. A négyzetes alapzatra magas, hengeres toronyrész 
épült, amint ez a 18. századi ábrázolásokon látszik. Ezt bontották le 1802-ben. Hengeres 
lakótorony több helyen is ismert Csehországban, leghíresebbek Křivoklat és Lichnice, 
a púposkváderes hengeres torony azonban ritkább, egyedül a Markomanka (Hlyzová) 
torony említhető meg Zvíkov várából (145. o.).

Az utolsó részletesebben ismertetett „átmeneti típusú” vár Týnec nad Sazávou (7.kép)  
Itt egy még a korábbiaknál is összetettebb helyzettel szembesült a kutató. A helyszínen 
kiterjedt feltárásokat folytatott 1969–1973 és 1976–1977 között Antonín Hejna, aki szá-
mos tanulmányt is írt kutatási  eredményeiről, legutóbb 1983-ban,8 de részletes feldol-
gozás máig nem született. Tomáš Durdík kiemeli, hogy mivel volt szerencséje a týneci 
ásatásokat számos alkalommal is személyesen is meglátogatni, ezért alapos képet kapott 
az előkerült maradványokról. Ugyanakkor az ismertetett könyv megírása kapcsán nem 
férhetett közvetlenül a már 1986-ban elhunyt Hejna dokumentációjához, és csak a közölt 
adatokra támaszkodhatott.

Týnec vára egy észak-déli tájolású, ún. sarkantyús helyzetű dombnyúlvány észa-
ki szélén helyezkedik el. Az északi oldalon Sázava határolta a területet, míg keleten, 
nyugaton és részben délről is a domboldal természetes meredeksége nyújtott védelmet. 

7 A tachovi korai várról legutóbb: DurDík, Tomáš: Raně středověké hradiště v Tachově. Archaeologia 
Historica, 31. (2006) 199–208.

8 Hejna, anTonín: Týnec an der Sazáva – Herrensitz der Přemyslidenzeit in Böhmen. Baudenkmalpflege, 
1983. 237–242

6. Tachov, rekonstrukció
(Durdík 2007. 144., 152. kép)
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Leginkább a keleti oldalt kellett mesterséges árokkal tovább alakítani. A mai plébánia-
épületek és a vár közötti utca feltehetően az egykori árok nyomvonalát követi.

A vár kétrészes volt. A belső vár a terep legmagasabb pontját foglalta el, egy gránit-
szikla tetejét, részben kiterjedve a lejtőkre. A legmagasabb ponton egy kora középkori, 
máig álló rotunda épült, amelyhez nyugat felől egy szintén fennmaradt négyzetes alap-
rajzú torony csatlakozik. A körítőfalnak csak egy kis szakasza maradt meg a mai múze-
umépület falában. Amint azonban a kutatások kimutatták, ez is késő gótikus eredetű. 
Valószínűleg a belső vár északkeleti sarkán álló L-alaprajzú épület (Starý Zámekként, 
vagyis Öregvárként is ismert) falai is tartalmazhatnak korai várfalszakaszokat (150. o.).

A szakaszokban napjainkig megőrződött falakkal övezett külső vár a legtöbb helyen 
alacsonyabban, a belső várat körbevéve helyezkedik el. A többször átépített fal kora bi-
zonytalan, de korai eredete feltételezhető. Erre utalhatna egy nagyméretű poligonális 
építmény a nyugati oldalon, amely teljesen kilóg a megmaradt falak vonalából. Ez felte-
hetően egy ágyútorony lehetett. A falkutatás alapján azonban a külső vár falát sem lehe-
tett a 14–15. századnál korábbra keltezni. A vár területén a ma is álló maradványok közül 
csupán a rotunda és a hozzá kapcsolódó torony tehető a 13. századra (151. o.).

A várdomb és a helyi plébánia közötti területen egy régi út vezet a vár északi olda-
lánál található gázlóhoz. Minden bizonnyal kezdettől fogva ez lehetett a fő közlekedési 
útvonal a környéken.

A várra vonatkozó írott források értékelése Týnec esetében is nehézségekbe ütközik, 
ugyanis ilyen névvel Csehországban nagyon sok falu létezik. Első megbízható említése 
1318-ból származik, amikor oldřich z Týnce (Týneci Ulrich) nevében tűnik fel. Ezután 

7. Týnec nad Sazávou, alaprajz (Durdík 2007, 156, 164. kép)
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már csak a 15. század végétől 
vannak további adatok a vár 
tulajdonosairól illetve azok 
változásairól. A 17. század 
eleji rendi felkelés után elkob-
zott vár 1622 után veszítette el 
rezidencia szerepét, ekkor a 
konopištěi uradalomhoz csa-
tolták. 1654-ben fontos leírás 
készült az épületekről, amikor 
egy tűzvész után felmérték az 
állapotukat. Számos gazdasá-
gi épületet említenek ekkor, 
leírják a tornyot, amely már 
régóta üresen áll, a vár felvo-
nóhídjáról azt rögzítik, hogy 
mindenki inkább az árkon ke-
resztül megy a várba, mint a 
hídon. Ezután a 18. századból 
több további leírás is ismert, 
de már vannak konkrét ada-
tok az építkezésekről is. A 18. 
század végétől híres porcelán 
manufaktúra működött a vár területén. Kialakításához a rotundát is felhasználták. Az 
1926. évi földreform után a várat egy magánszemély megvásárolta és részletekben elado-
gatta. Egyes részei így lakások lettek, míg a rotunda a toronnyal együtt a cseh egyház 
kezelésébe került (147. o.).

A máig élő és használatban lévő várterületről viszonylag sok újkori ábrázolás ismert, 
főleg a 19. századtól. Ezek hitelessége és felhasználhatósága eltérő. A katonai felmérések 
térképei igen vázlatosan jelölik a várat, így kevésbé informatívak, mint a korabeli látképek.

Szinte a terület minden kutatója a rotunda elsőbbségét hangsúlyozta, jóval korábbi-
nak tartva a területre vonatkozó első említésnél. A keltezés így a 11. századtól a 12. szá-
zad közepéig terjedt, miközben az épület egyesek szerint várkápolna volt, mások viszont 
egy hercegi palota részeként értelmezték (148. o.). Maga a templom egy kisméretű kerek 
épület, patkó formájú szentéllyel. Az egykori patrocíniuma nem ismert, jelenleg Szent 
Vencelnek van szentelve. Fala különböző méretű kváderekből épült, a szövetben látsza-
nak az egykori állványzat fészkei. Szentélyének külső síkja valami miatt elpusztulhatott, 
és még a középkor folyamán törtkőből újra lett falazva. Ugyanakkor magasíthatták meg 
a hajó falait is. A hajó és a szentély boltozata azonban román kori eredetű. A hajóba egy-
szerű ajtó vezetett észak felől. A templom egyetlen megmaradt faragott eleme a diadalív 
párkánya. Az eredeti résablakokból csak kettő maradt, egy az apszis tengelyében, egy 
pedig a hajó délkeleti falában.

A 8 m oldalhosszúságú négyzetes torony északnyugat felől épült hozzá a rotundához. 
A templomhoz való igazodása miatt alaprajza nem teljesen szabályos. A rotunda ívét a 
templom fölé emelkedő fal is követi. Ennek feltehetően statikai oka lehetett. A torony 
fala egyforma méretű, szabályos sorokba rakott kváderekből épült. Sajnos homlokzata 
ebben a formában a 20. század eleje helyreállításainak eredménye, amelyek során számos 

8 . Týnec nad Sazávou, rekonstrukció 
(Durdík 2007. 162., 174. kép) 
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fontos, az ábrázolásokból csak sejthető részlet tűnt el. A toronyfal a rotundáéhoz képest 
viszonylag vékony: a földszinten 1,7 m, de a padlástérben (azaz az ötödik szinten) már 
csak 80 cm vastag. Bejutni a toronyba a keleti oldalon lehetett, egy félköríves kapun 
keresztül. A déli falban egy dongaboltozatos térszakasz vezetett a rotunda hajójába. A 
torony alsó szintjének északnyugati sarkából a falban egy lépcső indul az emeletre, ezt 
három résablak világította meg. Hasonló résablak maradványait találták meg a földszint 
északi falán. Az alsó szintet borda nélküli keresztboltozat fedi, hasonlóan az emeleti 
teremhez, melyből egy mára befalazott ajtó nyílt kelet felé (153. o.).

A régészeti feltárás eredményeképpen a rotunda egyértelműen a 11. századra keltez-
hető – főképp körülötte feltárt temető sírjai alapján. Az ehhez a plébániatemplomként ér-
telmezhető épülethez tartozó település legközelebbi nyomai a tőle nyugatra fekvő lejtőn 
kerültek elő. A korai időszakhoz köthető még egy sánc betöltése a rotundától északra, 
amelyben gerendamaradványok is előkerültek. Azonban a könyv szerzője nincs teljesen 
meggyőződve a maradványok sáncként való azonosíthatóságáról. Antonín Hejna a korai 
várat a václavi vártartomány székhelyeként azonosította. Tomáš Durdík azonban ezt az 
értékelést nem fogadja el, mert – ha ez tényleg vár volt és nem egyszerű fejedelmi vagy 
főúri rezidencia –, akkor meg kellene magyarázni a kapcsolatát a Lštění várával, amely 
az írott források szerint is a Sazáva alsó folyása menti régiónak volt a legjelentősebb 
Přemyslida-kori központja.

Az ezt követő „átmeneti típusú vár” (8. kép) keletkezése erőteljes beavatkozással járt 
a korábbi település szerkezetébe, összefüggésben a templom funkciójának megváltozá-
sával. Nyitott kérdés azonban, hogy a felső vár korai erődítése az átépítés után megma-
radt-e, átépítették vagy modernizálták-e, vagy teljesen megszűnésével kell számolnunk? 
Emellett azt sem tudjuk, ez volt-e a teljes vár a korai időszakban, vagy már akkor is 
rendelkezett-e egy külső résszel?

Az új vár felépítésével megszűnt a rotunda köré való temetkezés és a korábbi te-
metőben minden fenntartás nélkül egy jelentős árkot ástak a vár erődítése részeként. A 
rotunda várkápolnává vált, mellé pedig felépült az új torony. Ugyan a toronytól közvet-
lenül északra nem volt feltárás, de szinte biztos, hogy az épületegyüttes szabadon állt 
(161. o.). A torony – a szerző szerint – egy multifunkcionális építmény lehetett, amely 
egyszerre rendelkezett a lakótorony, az öregtorony (bergfrit) és egy, a rotundához tartozó 
egyházi épület szerepével, de ugyanakkor egyiket sem töltötte be igazán (155. o.).

Az új várhoz tartozott a Hejna által a felső plató északi szélén feltárt háromosztatú 
kőépület, amely leginkább palotaként értelmezhető. Természetesen ennek értelmezése 
sem problémamentes. Az ismert formájában 19 × 10-11 m alapterületű épület teljes ere-
deti kiterjedése nem ismert. A későbbi déli traktusnak lehettek román kori előzményei. 
Az épület tömbje a plató északi lejtőjébe lett belevágva. Az északi falában egy kisebb 
átjáró nyílt, amelyhez – a feltárt cölöplyukak alapján – egy kis híd vezetett. Azonban a 
védelmi funkciót erősítendő e bejáratot később befalazták és a hidat megszüntették. A 
13. században az épület északi homlokzata már biztosan az árokra nézett. A palota egy-
kori magasságára nehéz következtetni. A 180 cm vastagságú falak akár egy 3-4 szintes 
épület rekonstruálását is lehetővé teszik. A vastagabb keleti fal egy, a belsejében vezető 
lépcsőre utal.

A várárok szabálytalan ovális területet vett körbe. A főbejárat helye nem ismert. 
Északon nem lehetett, mert ott a később megszüntetett mellékbejárat volt, így feltételez-
hető, hogy a délnyugati oldalon állt késő középkori kaputorony egy korább előzményre 
vezethető vissza.
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Az árok belső oldalán egy sánc futott. A szinte nyomtalanul elpusztult erődítést ké-
sőbb az árok feltöltésére használták. Az ott meghatározott anyagmennyiség alapján az 
egykori magasság csak nagyon bizonytalanul rekonstruálható. Ugyanakkor az árokban 
talált nagyméretű kövek valószínűleg a sánc homlokfalához tartoztak. A sánc alapozá-
sához a terepben lépcsőket vágtak. A homlokfal egykori szerkezete kevéssé ismert, itt 
egymástól 3,5 m-re 40 cm átmérőjű oszlopgödrök kerültek elő a sziklába vágva. Ez alap-
ján egy közelebbről meghatározhatatlan, vegyes fa-kő konstrukció képzelhető el, víz-
szintes alapozással. E sáncba ékelődött be a palotaépület úgy, hogy az északi fala a sánc 
homlokfalával egy vonalba esett. A sánc és a palota falai azonban csak érintkeztek, nem 
voltak egymással kötésben. Ez nem valószínű, hogy kronológiai eltérést jelent, hanem 
inkább tudatos technikai megoldásról lehet szó, az építmények stabilitásának megőrzése 
érdekében.

A könyv szerzője szerint a vár méretei, szerkezete és az egységesnek tűnő terve egy-
formán királyi építkezésre utalnak. Feltehető, hogy Týnec a lštění-i vártartomány fel-
bomlása idején az alsó-sazávai régió egyik új uralkodói központja lett. Majd a királyi 
birtokrendszer felbomlásának felgyorsulásával a 14. századra ez a vár is magánkézbe 
került (163. o.). Az erődítmény viszonylag jó megtartása, területének érintetlensége jó 
lehetőséget nyújt a további kutatásokhoz.

A hetedik fejezetben Tomáš Durdík összefoglalja és váranként 1-2 oldalban ismer-
teti a típushoz sorolható, de régészetileg nem kutatott hasonló erősségeket, a következő 
nyolc helyszínt: Ruchomperk (Velký Kouřim), Hrad pod Hrnčířem u Petrovic; Hlavačov 
u Chocně, Hořovice, Hrad u Kvítkova, Hrad u Čtyřkol, Skara (Úvaly), Vimberk. Termé-
szetesen számuk ennél jóval több lehet, a cseh régészet a mikroregionális kutatások alap-
ján több más várról is feltételezi, hogy e típushoz tartozhattak, azonban közelebbi régé-
szeti bizonyíték hiányában a szerző nem vállalkozott ezek ismertetésére. A fejezetben 
bemutatott nyolc vár – egy kivétellel – beépítetlen, erdős területen álló, írott forrásokban 
nem említett maradvány. A csoporthoz való tartozásra leginkább morfológiai jelek, így 
sáncok maradványai, fekvésük és a területükön gyűjtött 12–13. századi leletanyag utal. 
Szerkezetileg azonban rendkívül változatos formákat mutatnak: van köztük egyrészes és 
kétrészes; sziklába vájt és dombra épített, jó megtartású és félig elbányászott is. Pár eset-
ben a szerzőnek vagy kollégáinak még sáncátvágást is sikerült végeznie (pl. Hořovice, 
196–197. o.; Hrad u Čtyřkol 212. o.; Skara, 221. o.). Minden esetben Durdík feldolgozza a 
várak területéről ásatás vagy terepbejárás során előkerülő kerámiaanyagot és ez alapján 
kísérli meg keltezni az objektumokat.

Az utolsó előtti fejezetben a szerző összefoglalja a típusra jellemző főbb ismérveket. 
Ezek legfontosabbikja a sánc megléte. A kora középkori sáncokhoz képest ezek vissza-
lépést jelentenek, mert nem rendelkeznek belső vázzal, kivéve homokos altalajra épült 
példákat (a két Hlavačov). A sánc külső homlokzata feltehetően minden esetben kőből 
készült, míg a belső változó formát mutathatott. Az erődítés sem méretben, sem szer-
kezetben nem volt egyforma kiképzésű a várak teljes területén, ráadásul a többrészes 
váraknál az egyes részek erődítései is eltérhettek. A kőfal és a belső cölöpfal szerkezete 
szintén változhatott. A belső épületek nem nagyon ismertek, de többnyire föld feletti 
építmények voltak. A típus „átmenetiségét” a főbb kőépületek elhelyezkedése adta. Ezek 
a külső kőfalhoz csatlakozva, a sánctöltésbe beékelődve épültek. Ilyen módon már egy, 
a  későbbi időszakra jellemző alaprajzi szerkezetet mutattak. A vártípus keltezéséről el-
mondható, hogy általában a 13. század első felében, legkésőbb a század közepén épültek. 
Szinte minden esetben királyi építésű várak voltak (230–231. o.).
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A feltűnésük idején a cseh királyi várak három alaptípusának egyikét képviselték. 
Erre a tipológiára tér ki Durdík részletesebben az utolsó fejezetben, beillesztve eredmé-
nyeit az általános cseh várépítészet kereteibe.

A kötetet a végén nagyon részletes bibliográfia egészíti ki, ahol a 12 oldalból 5 oldalon 
keresztül Tomáš Durdík önállóan vagy társszerzőkkel írt művei szerepelnek.

A végén néhány észrevétellel szeretném kiegészíteni a könyv bemutatását. Az első 
szembetűnő dolog a furcsa betűtípus, amely egy idő után ugyan megszokható, de az ele-
jén nagyon zavarja az olvasást. Talán a kiadó lehet az oka, ugyanis a korábbi kiadványai 
között szakkönyvek nem szerepeltek. Nem szükségszerű, de mindenféleképpen hasznos 
egy ilyen munka végén egy név- és helymutató, főleg, hogy a szerző nagyon sok forrást 
dolgoz fel. Feltűnőek továbbá Tomáš Durdíknak fejezetenként visszatérő éles bírálatai 
Vladislav Razím egész munkásságára, de leginkább a 2005-ben megjelent művére9 vo-
natkozóan (54., 59., 103–104., 143., 145. o.). A szerző érvelése azonban minden esetben 
meggyőzőnek tűnik, így az olvasó hajlamos elfogadni a Razím elméleteire adott jelzőket 
(logikátlan, a valósággal köszönő viszonyban nem lévő, a valóságtól teljesen elrugasz-
kodott, irreális stb.). Vannak nyomdahibák is, de szerencsére ezek egy esetben sem be-
folyásolják az érthetőséget (néhány példa: 52. o. utolsó bekezdés části helyett čáti; 62. o. 
2. bekezdés možné helyett nožné; 105. o. 2. bekezdés 2004 helyett 204). Nem szerencsés 
végül, hogy a leletanyag feldolgozások kizárólag a korábban, formailag és kiadásban 
is eltérő formátumban megjelent katalógusrésszel együtt használhatók. Talán jobb lett 
volna a tárgykatalógust is a mellékelt, a leletanyag statisztikai feldolgozását tartalmazó 
CD-n a könyv mellé adni, mert a vásárló a könyv megvételekor nem számít arra, hogy 
egy három évvel korábban megjelent katalógusra is szüksége lehet.

Összességében elmondható, hogy a kötet nagyon érdekes vártípust mutat be, amely a 
középkori Magyarországon még teljesen ismeretlen, bár létezése nem elképzelhetetlen. 
A színvonalas és alapos feldolgozás, a keltezés igen részletes indoklása jó példát is mu-
tathat egy-egy ilyen munkához. A színvonal biztosítéka Petr Chotěbor neve lektorként. A 
könyv egyaránt ajánlható a korai várak kései periódusával, vagy a kései várak korai peri-
ódusával foglalkozó szakembereknek, de a várépítészet iránt átlagos érdeklődőnek is.

Mordovin Maxim

9 razim, vlaDislav: o tzv. hradech přechodného typu. Archeologické Rozhledy, 57. (2005) 351–380. A 
szerző Tomáš Durdík hármas vártipológiai felosztását bírálja, leginkább éppen az „átmeneti típust.” 
A kérdéshez l. még: laval, Filip – razim, vlaDislav: Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých 
opevnění 12–13. století. Archaeologia Historica, 31. (2006) 181–198. A vitáról magyarul is olvasható, 
éppen Razim alapján: Holík, laDislav: A csehországi várak kutatásának legújabb eredményei. Castrum, 
6. (2007) 81–82.


