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Kivonat Északkelet-Magyarország egyes régióiban, így a Bükk-hegység peremvidékén meglepően nagy
számban találkozhatunk középkori várromokkal, melyek csak ritkán jelennek meg a történeti forrásokban.
A népi mondavilág eme erősségeket a husziták földvárainak tartja. A régészeti kutatások kiderítették,
hogy ezek egytől-egyig Árpád-kori eredettel bírnak, de néhány esetben valóban felhasznál-
tak/újrahasznosították a 15. század huszita zsoldoscsapatai. Az átlagosan 5-6 km-ként található újabb és
újabb vár arra utal, hogy ezen vidéken egy elaprózódott birtokstruktúra alakult ki a 13. század végére,
melyben a várak a territoriális hatalom szimbolikus elemeiként szolgáltak. Minden vár a korabeli táj
uralkodó fókuszpontja volt, így minden esetben jelképezte a tulajdonosát és jelezte a külvilág (pl.: a szom-
széd birtok lakó, a nagyutak utazói) felé a birtokos hatalmát. 
 
Abstract In the foothills of Bükk mountains in Northeastern Hungary the number of small medieval for-
tresses is great compared to how many are mentioned in contemporary written sources. The folklore
believes these belonged to the husits. Archaeological researches shed light upon that these have an origin
of the Árpád era between the 11th and 13th centuries, but some were re-occupied by mercenary troops of
husits in the 15th century. The average distance between the fortresses is 5-6 km. This refers to that the
region was owned by several lords and the fortresses were symbols of power. 
 
Kulcsszavak Sajó-völgy, területi intenzitás, késő Árpád-kori nemesi várak, helyválasztás, terminológia 
 
Key words Sajó valley, areal intensity, Late Árpád period, patrician fortresses, seat choosing,
terminology 
 
 
A magyarországi Sajó-völgy hegy- és dombvidéki 
szakaszán, valamint szűkebb környezetében 10 
késő Árpád-kori várnak tartott objektumot is is-
merünk: Sajószentpéter–Tömlöc-tető, Kazincbar-
cika–Vár-domb, Vadna–Vár-tető, Sajóvelezd–
Vár, Sajómercse–Kolozska-tető, Sajónémeti–Vár-
hegy, Sajógalgóc–Vár-tető, Putnok–Kakasvár, 
Kelemér–Mohosvár, Hangony–Birinyvár. A mint-
egy 380 km²-nyi területen ez a szám meglepően 
soknak tűnik, hiszen átlagosan 5-6 km-ként újabb 
és újabb erősségbe ütközünk (1. ábra). Ez a sűrű-
ség azonban nem egyedi eset, a Bükk peremén 
utazgatva, majdhogynem bármely tetszőleges 
pontban megállva legalább egy, de gyakran két 
várra tekinthetünk fel, és ugyanez figyelhető meg 
a Mátra, vagy éppen a Cserhát vidékén is. 

Ezen késő Árpád-kori váraink kérdéskörére bő 
három évtizede figyelt fel a kutatás. Az ekkor 
épült várak számát tekintve méltán nevezték el a 
korszakot a várépítészet fénykorának (Feld 1990: 
11.). Az elmúlt harminc évben számos új adattal 
bővült tudásunk, amit a régészek mellett történé-

szeink átfogó vizsgálatai is döntő módon befolyá-
soltak. A tanulmányokban, vártopográfiákban 
olvasható szintézisek eleddig viszont nem foglal-
koztak az egyes vidékeken tapasztalható rendkívül 
sűrű várhálózattal, azaz a területi intenzitással és 
az ebből fakadó funkció kérdésével, másrészről a 
terminológia mind a mai napig vitatott maradt. 
Jelen dolgozatomban kísérlett teszek a Sajó-völgy 
várainak bemutatásával eme nyitott kérdések 
megválaszolására. Mikor működtek és kié is vol-
tak ezek a várak? 

A kronológiai kérdésre három forrásból merít-
hetünk választ. Geomorfológiai alapon valóban 
középkori, azon belül késő Árpád-kori eredet 
valószínűsíthető mindegyik esetében, a jellegzetes 
sáncárokrendszerek és a központi belső magok 
alapján. Ezen keltezés azonban nyilvánvaló veszé-
lyeket rejtene önmagában, így további datáló 
adatokkal kell a korukat meghatározni. A 10 ob-
jektumból kettőre is utalnak okleveles források, 
Sajóvelezd várának építésére egy 1284-es közve-
tett említés (Fügedi 1977: 18, 51., Magyar Orszá-
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gos Levéltár DL 75163.), Hangonyra pedig egy 
1297-es per, amely a vár tíz évvel korábbi kirablá-
sát eleveníti fel (Magyar Országos Levéltár DL 
89261, Hazai Oklevéltár 156.). Egyéb további 
történeti adatunk sajnos nem áll rendelkezésünkre.  

Régészeti forrásaink azonban további kiegé-
szítést nyújtanak, hiszen az említetteken túl négy 
várunkban voltak kutatások; ásatással vizsgált: 
Kazincbarcika–Vár-domb (Kozák Károly, 1955, 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár 350. 
K.IV.), Kelemér–Mohos-vár (Pusztai Tamás, 
1999-2008, [Pusztai 2007]), Vadna–Vár-tető 
(Szörényi Gábor András, 2009, HOM Régészeti 
Adattár 4687-2010). Szisztematikus terepbejárás-
sal és felmérésekkel, roncsolás-mentesen vizsgált: 
Vadna–Vár-tető (Szörényi Gábor András, 2008, 
HOM Régészeti Adattár 4498-09); Sajónémeti–
Vár-hegy (Szörényi Gábor András 2008, HOM 
Régészeti Adattár 4498-09.). Ezek mindegyike 
késő Árpád-kori, kora Anjou-kori horizontot is 
megállapított az említett helyszíneken. Tehát 
objektumaink bő fele bizonyítottan a 13. század 
végére, 14. század elejére (is!) keltezhető. A lele-
tek alapján a 15. századi husziták újrahasznosítot-
ták a felhagyott Árpád-kori várakat. 

A vár, valamint a környező települések birtok-
jogi kérdését sem mellőzhetjük, ugyanis, a tulaj-
doni viszonyok nagyban hozzájárultak az intenzi-
táshoz és magyarázatot adhatnak a funkcióhoz. 
Természetesen terjedelmi korlátok miatt most eme 
elemzésnek csak a végeredményét vázolom fel, 
ezen a viszonylag kis területen több mint tíz kü-
lönböző birtokos, illetve nemzetség, család bírt 
kisebb-nagyobb földeket. Magyarán szólva egy 
aprózódott birtokstruktúra alakult ki, melyben a 
jellemző a néhány településből álló birtoktest volt.  

A birtoktérképen jól látható, hogy a 10 vár 8 
különböző tulajdonos földjén épült fel, egymástól 
néhány km-es távolságban, azaz mondhatni, hogy 
„egy birtok egy vár” szituáció alakult ki (2. ábra, 
1. táblázat). Ez már olyan sűrűség, hogy egy-egy 
faluból akár két várra is fel lehetett tekinteni, vagy 
éppen fordítva, egy adott várból látható volt a 
szomszéd birtoka, vagy éppen vára is. Mindenki 
számára egyértelmű, hogy egy erődítésnél elsőd-
leges a vizuális kapcsolattartás és felderítés, így 
nem mindegy mit lehetett onnan megfigyelni. 
Ezért, hogy mit látott az adott vár, illetve honnan 
látták, a funkció kérdésére is választ adhat. Min-
den objektum egyedi láthatóságát ezért szükség-
szerű volt végigelemezni. A térképre ránézve 
egyből láthatjuk, hogy jelentős részük a hegység 
peremén, a Sajó fölé közvetlenül magasodik. 

Zömük ma is remek kilátóhely, így nem kell sok 
fantázia annak kiderítéséhez, hogy mit is láthattak 
az egykori várbeliek. Bizonyos esetekben azon-
ban, így a mai sűrű vegetáció miatt nem mindig 
megállapítható, hogy mit láthattak az egykori, 
nyílván leirtott növényzetű várhegyről. 

A ma természetes tájelemként található, meg-
búvó várromok a középkorban épített objektum-
ként, tág környezetükkel egyetemben egy mester-
séges, antropogén tájegységet alkottak. A vizuális 
hatásuk gyökeresen különbözött mai formájuktól, 
már pusztán a csupasz, leirtott magaslat is kitűnt a 
környezetéből, amit az épített elemek tovább 
fokoztak. A mai formájukhoz képest így sokkal 
inkább uralkodó földrajzi fókuszpontot alkottak, 
amelynek egykori pszichológiai hatása ugyan 
történeti módszerekkel nem mérhető, de léte meg-
kérdőjelezhetetlen. Ezt ma topográfiai módsze-
rekkel vizsgálhatjuk, ehhez kínálnak lehetőséget a 
különböző láthatósági modellezések. Ez az analí-
zis egy kísérlet, mivel mára kevés, vagy semmifé-
le épített elem nem látszik a tárgyalandó várakból, 
csak analógiák útján sejthető az eredeti építészeti 
struktúrájuk. Ezért egy prediktív módszerrel, egy 
hipotézishalmazból, kiegészítő feltevésekből 
logikai úton indulhatunk ki, mi volt látható a vár-
ból, illetve honnan volt látható a régi korokban. 
Felhasználhatóak a különböző digitális dombor-
zatmodellek, melyek a térképek szintadataiból 
generált értékeket használnak fel. A digitális 
domborzatmodellből készített láthatóság-analízis 
módszerének ötletét Kelemér–Mohosvár látható-
sági modellezése kapcsán először Pusztai Tamás 
vetette fel (Pusztai 2007: 59-64). Ennek mintájára 
készültek Cserépvár modelljei is (Szörényi 2008, 
137-154). Ha azonban digitális eszközök nem 
állnak rendelkezésünkre, akkor mi magunk is 
végezhetünk egyszerű trigonometriai alapokon 
nyugvó láthatóság-analíziseket. Mindkettő pon-
tossága nagyban függ a felhasznált alaptérkép 
méretarányától. Az általam bemutatásra kerülő 
digitális modell az 1:50.000-es térkép adataira 
épül, ami a kis méretarány miatt akár pontatlansá-
gokat is eredményezhet. Egy nagy méretarányú, 
1:10.000-es térképpel azonban már visszaellen-
őrizhető, pontosítható manuális számításokkal. Ez 
utóbbi (és nyílván a digitális módszer) lényege is, 
hogy két pont közé egy derékszögű háromszöget 
vetítünk, melynek távolság, magasság és szögei-
nek geometriai elemzése alapján meghatározható 
két pont közti vizuális kapcsolatuk, azaz látták, 
vagy nem látták egymást, ha igen, akkor pedig 
milyen mértékben. 
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1. ábra. Sajó-völgyi várak elhelyezkedése 
 
 

 
 
2. ábra. 13. század végi birtokviszonyok a Sajó-völgyében 
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1. táblázat. A 2., 4. és 5. ábra a számokkal jelölt települései 
birtokosai 
 

Sorszám Településnév Birtokos 

1 Kisfalud Ákos nem 

2 Sajókápolna Ákos nem 

3 Tótpáltelke Ákos nem 

4 Kazinc Ákos nem 

5 Barcika Ákos nem 

6 Jéne Balog nem 

7 Rimaszécs Balog nem 

8 Németi Bél nem 

9 Centerfalva Bél nem 

10 Mercse Egyházi birtok 

11 Püspöki Egyházi birtok 

12 Királd Egyházi birtok 

13 Velkenye Egyházi birtok 

14 Lőrincfalva Gut Keled nem 

15 Kisfalud Gut Keled nem 

16 Kelemér Gut Keled nem 

17 Poszsoba Gut Keled nem 

18 Fancsal Gut Keled nem 

19 Felsőhangony Hangony nem 

20 Susa Hangony nem 

21 Uraj Hangony nem 

22 Szentsimon Hangony nem 

23 Alsóhangony Hangony nem 

24 Kissikátor Hangony nem 

24 Kissikátor Hangony nem 

25 Domaháza Hangony nem 

26 Hét Hanva nem 

27 Várkony Hanva nem 

28 Lénártfalva Hanva nem 

29 Abafalva Hanva nem 

30 Darnya Kisnemesek 

31 Simonyi Kisnemesek 

32 Serke Kisnemesek 

33 Harmac Kisnemesek 

34 Harnóc Miskolc nem 

35 Ivánka Miskolc nem 

36 Vadna Miskolc nem 

37 Kaza Rátót nem 

38 Paticsány Rátót nem 

39 Galgóc Rátót nem 

40 Dubicsány Rátót nem 

41 Suponyó Rátót nem 

42 Putnok Rátót nem 

43 Dienesfalva Rátót nem 

44 Pokaj Rátót nem 

45 Alsóvelezd Velezdi Kövér család 

46 Felsővelezd Velezdi Kövér család 

47 Pogony Zágráb Korpás nem 

 
 
3. ábra. Várépítés helyválasztásának tényezői (Krenn 2006 
alapján) 

 
Ezzel el is érkeztünk a funkció kérdésköréhez, 

amely természetesen elválaszthatatlan a helyvá-
lasztás problematikájától. Az ugyanis, hogy miért 
éppen ott van a vár, ahová építették, választ rejt-
het a funkciójára. Ennek nyolc általános faktorát 
vázolta fel a közelmúltban Martin Krenn (Krenn 
2006: 217-230.) (3. ábra). 

Összességében azonban nem lehet csak egy-
egy faktort kiemelve általánosítani, hanem egye-
dileg kell elbírálnunk, melyek az adott korszak, 
illetve az adott vár fő és mellékszerepei, azaz egy-
egy vártulajdonos milyen feladattal/feladatokkal 
ruházta fel az adott erősségét. Pontosan tárgyal 
időszakunkban, a 13. században bizonyosodott be, 
hogy egy-egy erősséggel nemcsak a tatárok ellen 
lehet védekezni, hanem a királyi hatalommal 
szemben is lehet dacolni. Éppúgy szolgálhat tehát 
hatalmi bázisul, reprezentációs épületként, mint 
végső menedékként (Zsoldos 2007: 137.). Ezt 
felismervén a nemesség azon tagjai, akik megte-
hették, tömeges várépítésbe kezdtek a késő Ár-
pád-korban, melynek okait, ezáltal a funkcióit az 
alábbiakban láthatjuk. 

(a) Szimbolikus szerep – a hatalom demonst-
rációja: A külföldi, majd a hazai kutatás is tisztáz-
ta, hogy a várak szerepe a középkorban kevésbé 
katonai, mint inkább politikai, hatalombiztosítási, 
és/vagy igazgatási (Horváth 2009: 76-77.). Az 
Árpád-kor végi váraink esetében kiemelném a 
hatalombiztosítás funkcióját, ugyanis a tulajdono-
sukat reprezentálta azáltal, hogy egy bármilyen 
kisméretű vár is uralkodott a tájon, ezzel bizo-
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nyítva, hogy az adott környéken az adott várúr a 
birtokos. Az erősség birtoklása pedig az úri létet 
jelentette. Bár a várúr nem mindig, vagy adott 
esetben szinte soha nem tartózkodott az adott 
birtokán, az oda épített erősség mindig jelképezte 
őt. A Fügedi Erik által kifejtett „vár várat szül 
elv” alapján egyértelművé vált, hogy adott birto-
kos provokációs szándékkal, saját hatalmi állapo-
tának demonstrálásaként is emelhette a várát (Fü-
gedi 1977: 40.). A láthatóságanalízis során bebi-
zonyosodott, hogy a helyválasztásban eme vizua-
litásnak fontos szerepe volt. Bár korábbi munká-
jában Miklós Zsuzsa még a saját birtok ellenőrzé-
sét tartja legfontosabbnak (Miklós & Terei 2006: 
219.), véleményem szerint inkább arra kell gon-
dolnunk, hogy ez csak részigazság lehet, pont 
azon várak cáfolják meg, amelyek nem is láthat-
ták földjeiket. A Sajó-völgyi várak egyedi 
láthatóságelemzése rávilágított arra, hogy nem, 
vagy nem feltétlenül olyan helyen épültek fel, 
ahonnan a saját birtokot lehetett ellenőrizni. Pont 
fordítva: minden esetben olyan helyet kerestek a 
birtokon, ahonnan a szomszéd területe is látható 
volt. Tehát a várakkal kifelé kívántak reprezentál-
ni, fontosabb volt a kifelé történő erődemonstrá-
ció. Lássunk néhány példát is: úgy tűnik, hogy a 
Vadnát építő Miskolc nemzetségnek az volt a 
legfontosabb, hogy az ellenséges Ákos nem birto-
kairól és a szomszédos Rátót nem városából felte-
kintve mindig intő jel legyen számukra a váruk (4. 
ábra). A Rátótok galgóci erőssége a vár várat szül 
elv alapján a vadnai vár reakciója, amely a Sajón 
lévő hídvám felett egyből figyelmeztette a folyón 
átkelő utazót, hogy immár új birtokos földjére 
lépett, tehát nem a Miskolcok itt az urak. A Han-
gonyi család Birinyvára pedig olyan irritáló lehe-
tett a Balog nemzetség rimaszécsi központjára 
nézve, hogy azt meg is ostromolták (5. ábra). A 
vár birtoklása tehát egy hatalombiztosítás volt, 
hiszen a vár mindig uralkodik a tájon. Nemcsak a 
szomszéd birtoknak, hanem a nagy utak utazóinak 
is reprezentáltak a várak, ilyen lehetett a szerepe a 
kazinci, vagy éppen a keleméri Mohosvárnak is. 
Ez természetesen nem jelentett fizikailag megva-
lósítható útellenőri szerepet, hiszen az attól való 
távolságuk felülírja, hogy teljes kontroll alatt 
tarthatták volna azt (Pusztai 2007: 60.). Az előbb 
említettekhez hasonló lehet, bár nem ennyire 
direkt a bélháromkúti apátság mercsei vára, vagy 
éppen a Kakasvár, amelyek egy-egy mellékvölgy-
ben, kissé eldugva bújnak meg. Az ilyen várak 
esetében, melyek csak egy szűk területre látnak rá, 
természetesen korlátozott reprezentációs szerepre 

gondolhatunk, de teljesen nem hanyagolhatjuk. 
Ezen esetekben is inkább azt feltételezhetjük, 
hogy a völgyben utazóknak „útjelző, vagy hely-
ségnév táblaként” egyértelmű jelek voltak a bir-
tokjogi hovatartozását illetően, hasonlóan a leg-
magasabb, legjobban látott hegyre épült vár eseté-
hez. Láthatjuk, hogy a várak hatalombiztosítását 
tehát nem korlátozhatjuk kizárólag katonai, vé-
delmi szerepre, hiszen akkor csak olyan erőssége-
ket kéne elképzelnünk, melyek tudatosan elvonul-
tak, elrejtőzködtek volna a külvilág tekintete elől 
– azaz csak mentsvárakról beszélhetnénk. Ezzel 
szemben azonban vitathatatlan, hogy a vár szinte 
mindig uralkodik a tájon és vonzza a tekintetet. 
Így egyrészről pénzt, hatalmat, azaz a tulajdonos 
potenciálját reprezentálja, másrészről a fizikai 
védelmen túl egy pszichológiai védelmet is nyújt, 
elrettentő hatással bírhat a lehetséges ellenfelekkel 
szemben. 

(b) Védelmi, értékőrző szerep: Természetes, 
hogy egy-egy vár létesítése komoly beruházást 
jelentett tulajdonosának, ezért nem csupán egyet-
len, hanem több elvárásnak megfelelően építhet-
ték. Az objektumoknak a hatalmi szimbólum csak 
az egyik, de igen fontos szerepe volt. Ez azonban 
önmagában mit sem ért volna, ha nincs mögötte 
érdemi erejű védelmi funkció. Ezért tulajdonkép-
pen a két szerepkör elválaszthatatlan, egymást 
kiegészítve értelmezhető. 

Mit védtek ezen várak? Bár az általánosan el-
terjedt nézet szerint kis alapterületük nem tette 
lehetővé nagyobb létszám befogadását, így nem 
jelentettek komolyabb védelmet (Miklós 2003: 
377., Miklós 2007: 433.), ezt azonban újra kell 
gondolni, hiszen mindig csak a belső magra gon-
dolunk, az első védvonalat, a külső sáncokat haj-
lamosak vagyunk elfelejteni, holott azon lényege-
sen nagyobb csapat elfért volna. Példaként kell 
említenünk V. István ifjabb király esetét, aki a 
Sajó-völgyiekhez hasonló méretű Feketehalom 
várában sikeresen ellenállt IV. Béla seregeinek 
(Zsoldos 2007: 56-65., 74.). A védők közül 39 
személyt említenek meg név szerint, azonban 
nyilvánvaló, hogy ettől többen lehettek (a név 
szerint nem említettekkel), ha a királyi sereggel 
dacoltak. Hasonlóan uralkodói csapatok támadták 
meg Detrekő várát (Fügedi 1977: 61.), vagy éppen 
többször ostromolták a kicsiny gönci Amadévárat 
is (Nováki et al. 2007: 47-48.) (6-7. ábra). Tehát 
nagyobb ostromokhoz, komolyabb ellenfelekkel 
szemben is alkalmas volt egy-egy 13. századi 
várunk.  
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4. ábra. A vadnai vár láthatósági analízise (a számokkal jelölt települések listáját és birtokosát lásd az 1. táblázatban) 

 

 
 

5. ábra. A hangonyi vár láthatósági analízise (a számokkal jelölt települések listáját és birtokosát lásd az 1. táblázatban) 
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6. ábra. A vadnai vár mikrodomborzati felmérése 
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7. ábra. Gönc (Fony) – Amadévár domborzati felmérése (Nováki Gyula által) 

 
Természetes azonban, hogy az erősségek több-

sége kisebb támadásokhoz, nem pedig a királyi 
seregekhez volt mérve, legfeljebb földesúri ha-
talmaskodások ellen nyújtott menedéket. Ehhez a 
legfontosabb védelemét maga a természeti adott-
ságok kínálták: meredek hegyoldalak, amit sán-
cokkal, árkokkal erősítettek meg, valamint az 
ekkortól elszaporodó épített védművek (tornyok). 
A védelem aktivizálódásával a várak a territoriális 
uralom alapjaivá váltak a 13. század második 
felében Magyarországon és ez a teljes középkor 
folyamán változatlan maradt. V. István és IV. 
Béla konfliktusát követő várépítési láz annak 
köszönhető, hogy minden kellő anyagi erővel 
rendelkező birtokos felismerte, hogy a vár egyen-
lő a hatalommal. Nem hiába töltöttek el uralkodók 
hosszú időket erődítmények ostromával, nem 
hiába várháborúk soráról szólt innentől kezdve 
zömében a középkor (Engel 1984: 292., Zsoldos 
2007: 136.). 

(c) Lakófunkció: Mennyire és mikor lakták 
ezen várakat? Véleményem szerint a kutatott 
objektumok lakottsága a 13-14. században eltérő 
volt, melynek a magyarázatához önmagában ke-
vés a topográfiai helyzet, azaz a településhez 
képesti viszony vizsgálata (Miklós 2007; Feld 

2010: 7.). Ezen tényezőn túl szükséges a tulajdo-
nos személye és birtokjogi viszonyainak együtte-
sét is elemezni. Az összetett vizsgálódások alap-
ján a Sajó-völgyi várak esetében az alábbi kategó-
riákat különíthettük el: 

I. Mentsvárak, melyeket a tulajdonosai nem 
lakták (ide sorolható: Vadna, Galgóc, Kelemér, 
Kazinc, Mercse, Hangony). Ezen várak jellemző-
je, hogy topográfiailag markánsan elkülönülnek a 
településtől, távolságban és/vagy magasságban és 
a legfeljebb néhány fős őrséget leszámítva nem 
feltételezhető állandó lakottságuk. Ezen várak, 
mint birtokosi székhelyek nem értelmezhetőek, 
hiszen a Miskolcok esetében Miskolc településén 
sejthető a feudális székhely, az Ákosok a kazinci 
birtokukat és/vagy várukat serviensüknek adták és 
ő maguk a diósgyőri kúriájukban éltek, a Rátótok 
esetében putnoki, vagy kazai udvarházuk jelentet-
te az állandó központot, azt pedig nem is tételez-
hetjük fel, hogy a bélháromkúti apát a kicsiny 
mercsei várában élt volna valaha is. Másrészről a 
fenti tulajdonosok az országos politika meghatá-
rozó személyiségeiként gyakran a király közelé-
ben tartózkodtak, így fizikailag sem lett volna 
lehetséges itt lakniuk. Emiatt is valószínűsíthet-
jük, hogy legfeljebb megbízottjuk révén kezelték 
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egyes váraikat (lásd például Kazinc esetét). A 
castellanus, vagy várnagy tisztsége pontosan az 
1260-as évektől jelenik meg a forrásokban (Füge-
di 1977: 68.; Zsoldos 2007: 130.). Azonban gya-
nítható, hogy ő, vagy helyettese, a vicecastellanus 
sem lakott folyamatosan az időjárás viszontagsá-
gainak kitett erődítésben, ott legfeljebb néhány 
főnyi őrség tartózkodott állandóan. Így ezen vára-
kat csak vész esetén használták és a birtokos által 
a várnagyra bízott települések értékeit tárolták ott, 
illetve ha kellett oda menekítették. 

II. Várak, melyeket lakhattak (ide sorolható: 
Németi és Velezd). Bár az előzőekkel együtt, ezek 
is térben (a faluhoz képesti távolságban és magas-
ságban) elkülönülő objektumok, sőt Galgóchoz és 
Kazinchoz hasonlóan a település közvetlen pere-
me fölé magasodnak, mégis azokhoz képest más 
szerepet tölthettek be. Ennek magyarázatát a tu-
lajdonosok személyében kereshetjük. E két vár 
viszonylag jelentéktelen birtokokon található, 
uraik pedig nem töltöttek be országos tisztségeket, 
másodvonalba tartozó nemesek voltak. Esetükben 
joggal sejthetjük, hogy a központjukat közvetlenül 
a vár alatti településen (Sajónémeti, ill. 
Váraljavelezd) rendezték be. Erre utalhat a birto-
kosi előnevükben később feltűnő németi és 
velezdi jelző (Bél nembéli németi Bekény és 
velezdi Kövér család). 

Bár ekkor még nem voltak a birtok jogi köz-
pontjai, ennek ellenére elképzelhető, hogy a la-
kásként való használatuk már a birtokközponti 
szerep kialakulásának előszelét jelentette a ma-
gánvárak esetében is. Ugyanakkor élnünk kell a 
gyanúperrel, hogy az erősség melletti településü-
kön ők is bírtak egy-egy nemesi kúriát, amit szin-
tén lakhattak és a gazdasági, jogi központot még 
esetükben is ezek jelentették volna. 

Végezetül néhány szó a terminológia kérdésé-
ről: különálló vártípus volt-e a 13. századi erődí-
tés?  

A késő Árpád-kori váraink az ún. kisvárak 
problematikájaként híresültek el a kutatásban. Ez 
a névalak azonban azt jelzi, mintha egy a későbbi 
várépítészettől eltérő funkciójú, méretű, jellegű, 
önálló típusról lenne szó, amely 14. századi meg-
szűnésükkel egy várépítészeti zsákutcát jelentett 
volna. A funkcióban azonban a később kialakuló 
jogi, gazdasági központot leszámítva nem tértek 
el, méretüket tekintve semmivel sem különböznek 
a 13. században élt, de a 14. században megszűnt 
várak a továbbélő társaiktól. Nem nevezhető kü-
lönálló típusnak sem, hiszen egy-egy kőfallal, 
toronnyal megerősített vár (Kelemér) semmivel 

nem volt másabb, mint hasonló továbbélő társaik 
(Dédes). Legfeljebb voltak kevésbé erődített, 
gyengébben kiépítettebb várak, amelyek az alsóbb 
minőségi kategóriákat képviselték. Összefoglalva 
tehát ugyanolyan erődítések voltak, mint a klasz-
szikus kővárak. A kisvár elnevezést ezért jobb 
lenne mellőzni. A kutatásban felmerültek további 
terminusok is: sáncvár, magánvár, kisméretű ma-
gánvár, vagy Szlovákiában hradok. Ezek helyett is 
egyszerűbb, illetve pontosabb megoldást kell 
keresnünk (Feld 2010: 9.). Mivel hasonló méretű, 
kiépítettségű, a klasszikus kővárakat megelőző 
várakat a német terminológia Adelsburgnak (ne-
mesi vár) nevezi, ezért célszerű lenne tükörfordí-
tásként ezt a névalakot használni. Típusmegjelö-
lésként használatos Turmburg (toronyvár), átvéte-
le alapvetően szintén javasolható, hiszen váraink 
többsége rendelkezett valamiféle toronyépülettel. 
Így javasolt lenne nemesi várakról és toronyvá-
rakról beszélni.  

Egy mondattal összefoglalva tehát, a több száz 
13. századi erődítésünk a magyar várépítészet 
fejlődésének szerves részét képezte, melyek a 
köztudatban lévő későbbi klasszikus kővárak 
közvetlen előzményei voltak. 
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