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BEVEZETÉS, KÉRDÉSFELTEVÉS 

Földváraknak nevezi a mindennapi nyelvezet a történeti korokban létesített, 

földtöltésekkel, sáncokkal és árkokkal erődített helyeket, építményeket. Történeti 

szempontból ugyanakkor a földvár az elpusztult erősségek összefoglaló megnevezése, 

függetlenül a vár egykori szerkezeti elemeinek építőanyagától. Középkori váraink zöme mára 

csupán elsősorban geomorfológiai elemekként, a fenti sorokban is taglalt terepi 

formakincsekben őrződött meg és kizárólag tájtörténeti részletként fedezhető fel. A legtöbb 

esetben nem is állapítható meg az első pillantásra, vajon valóban homogén földtöltések 

alkották-e az egyes várak erődítését, avagy összeomlott struktúrák, így falak, vagy palánkok 

elpusztult nyomát azonosíthatjuk a romokban.  

Dolgozatom készítése során a Sajó-völgy földvárnak nevezett erődítéseit vizsgáltam, 

melynek oka nem kizárólag az egymáshoz közeli területi elhelyezkedésükből fakadt, sokkal 

inkább a hozzájuk fűzött történeti hagyományhoz, eredeztetésükhöz. Valamennyi kutatott vár 

felszínalaktani megjelenése ma már földvár, sőt a helyi megnevezés mellett a hivatalos 

nyilvántartások is annak tartják őket. Jól értelmezhető sáncokkal és árokkal övezett központi 

magból álló létesítmények, melyek összekötő kapcsát közös származtatásuk jelenti: a népi 

emlékezet egytől-egyig a cseh husziták alkotását véli felfedezni bennük, ahol a 15. század 

közepén, a késő középkori zsoldosok rablóváraikat rendezték be. Eme hagyományokra épülő 

romantikus történeti elképzelések forráskritikai vizsgálata indította kutatásaimat, melynek 

során egy kisebb tájegység, a Sajó folyó mentén emelkedő várak huszita voltát vettem górcső 

alá. 

A cseh huszita mozgalom magyarországi történetét csaknem száz esztendővel ezelőtt 

dolgozta fel Tóth-Szabó Pál, aki szerint a 15. századi huszita zsoldosok szinte minden kelet-

felvidéki magaslatot és stratégiai pontot megszálltak, megerődítettek. Tóth-Szabó Pál ezen 

álláspontját a 15. századi udvari krónikás, Antonio Bonfini következő sorai támasztják alá: [a 

cseh-huszita zsoldosok] „rabló szándékkal erődöket emeltek szerte az országban. […] 

Váracskáik voltak, amelyeket vagy erővel foglaltak el, vagy frissiben maguk építettek”. Az 

Itáliából érkezett történetíró és természetesen a későbbi népi emlékezet nyomán kialakult egy 

olyan visszatérő motívum, toposz, amely alapján a közvélekedés huszita eredetű 

földvárakként tartja számon e vidék számos várát, mind a mai napig. Ez a hagyomány a Sajó-

völgy számos kisebb-nagyobb erődítésén túl ismeretes az Északi-középhegység több vára 

esetében is. 

A Sajó-völgy huszitákhoz kötött várainak kutatása során a következő kérdések 

tisztázását tűztem ki célul. 
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Elsősorban arra kerestem a választ, hogy mi emelte az északi régiók 

néphagyományának központi elemévé a huszitákat. 

Akár a középkori krónikát, akár a témát feldolgozó történeti monográfiát, hovatovább 

a néphagyományokat szemléljük, mindegyik forrástípusban úgy tűnnek fel a husziták, mint 

várépítők, akik saját maguk hoztak létre erődített létesítményeket, hogy onnan tartsák uralmuk 

alatt a vidéket. Valóban minden hozzájuk köthető vár huszita eredetű, újonnan alapított 

objektum volt, avagy volt egyéb történeti előzményük is? 

Amennyiben tényleges huszita jelenlétet feltételezünk, akkor igényként merül fel ott 

tartózkodásuk egyedi jellegzetességeinek elkülönítése, az általuk bizonyosan nem használt 

egykorú objektumtípusok sajátosságaitól. Tehát megvizsgálandó, hogy van-e a huszita 

várakra jellemző sajátos építészeti jellegzetesség, avagy lelettípus. 

A felvázolt kérdéskörök megválaszolásához mindenekelőtt szükséges annak 

vizsgálata, hogy a 15. század közepi Magyar Királyság területén megfordult huszita 

csoportok mennyire voltak csehek és milyen mértékben husziták. Milyen kapcsolódás van a 

csehországi háborúk résztvevői és magyarországi utódaik között? Ezek alapos 

tanulmányozásával tisztázható e várak valódi szerepe és hadtörténeti jelentősége. 

2008 és 2015 között a következő négy huszitának tartott erősség vizsgálatát végeztem 

el a Herman Ottó Múzeum munkatársainak közreműködésével: Vadna – Vár-tető, Sajóivánka 

– Vár, Sajógalgóc – Vár-hegy és Sajónémeti – Vár-hegy. Ezek régészeti kutatása során 

összehasonlítottam az egyes objektumtípusokat a hasonló történeti hátterű felvidéki várakkal, 

továbbá tágabb kitekintésben megvizsgáltam azok Kárpát-medencén kívüli párhuzamait is. 

 

TÖRTÉNETI HÁTTÉR ÉS A HUSZITA NÉPHAGYOMÁNY KIALAKULÁSA  

Köztudott tény, hogy a 15. század első harmadának legsúlyosabb összecsapását a 

csehországi huszita háborúk jelentették. A másfél évtizedes küzdelmek számos résztvevője a 

harcok végeztével nem tért vissza eredeti foglalkozásához, hanem zsoldosnak állt. Ezek, 

megélhetésük reményében ajánlották fel szolgálataikat a különböző közép-európai 

konfliktusok harcoló feleinek. 1434-től mind gyakrabban jelentek meg magyar királyi 

szolgálatban is, kezdetben a török elleni küzdelmekben, az 1440-től kirobbanó 

polgárháborúban viszont már a magyar belviszályok főszereplői lettek. A huszitának nevezett 

zsoldosok az évek folyamán figyelemre méltó metamorfózison mentek keresztül. Már csak 

nevükben őrizték egykori hitharcos mivoltukat és nemzetiségi összetételük is változatos lett. 

Csehek mellett lengyelek, sziléziai és morvaországi németek, valamint magyarok sokasága 

jelentette e katonáskodó réteget. A korabeli források szerint egymást bratrinak, azaz 
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testvérnek szólították. A magyarországi polgárháborúk folyamán vezetőjük Jan Giskra volt, 

aki az országos politika meghatározó alakja lett, hatalmának hátterét harcedzett zsoldosai 

biztosították. Giskra teljes politikai és katonai uralmat épített ki a Felvidéken, hol az őt 

megbízó Erzsébet királyné számos javadalommal, illetve főkapitányi és ispáni címmel is 

felruházta. A harcok szüneteiben Giskra zsoldosainak fizetése rendre elmaradozott, így azok 

önállósodva, mind gyakrabban fosztogatásokkal biztosították megélhetésüket. Ez a visszás 

helyzet közel másfél évtizedig konzerválódott e régióban. Az egyes felvidéki területek urai 

egyre inkább a bratri zsoldoskapitányok lettek. Katonai erőfölényük biztosítékaként 

erődítések sokaságát emelték. Az évekig tartó, rosszemlékű, észak-magyarországi jelenlétük 

révén a husziták egy olyan vidék „népi ellenségképét” képviselték, ahol a későbbi török 

hódoltság negatív emléke kevésbé hagyott nyomot a népi folklórban. Mindennek eredménye 

lett, hogy a későbbi népi emlékezet valamennyi, számára „réginek” tartott építményt, 

templomot, épületet, várromot a csehek, avagy a husziták alapításának tartott, illetve tart mind 

a mai napig.  

A központi hatalom csak Hunyadi Mátyás trónra lépésével szilárdult meg, így a 

husziták visszaszorítása is csupán az 1458-1460 körüli években vált lehetségessé. Mátyás 

felvidéki hadjárataiban a legyőzött bratrikat azonban nem szétszórta, hanem beintegrálta 

frissen alakult zsoldosseregébe, akik magját immár e tapasztalt katonák alkották. 

E mozgalmas köztörténeti események idején a harcászat is rendkívül intenzív 

fejlődésen ment keresztül, számos újítást hozva. Előtérbe került a gyalogsági hadviselés és 

mind nagyobb szerepe lett a tüzérségnek. A várak védői számára új, megoldandó feladatot 

jelentett az ezek elleni hatékony védelem kialakítása, aminek ötletadói és kivitelezői az 

évtizedes harcokban komoly tapasztalatot gyűjtött huszita harcosok és utódaik voltak. Új 

harcászati megoldásaik és várvédelmi elemeik technológiája nyomon követhető a zsoldos 

kompániák vándorlási útvonalán, Csehországból a Magyar Királyság északi régióin át az 

osztrák hercegségekig. 

 

A SAJÓ-VÖLGYI VÁRAK RÉGÉSZETI KUTATÁSA 

Vadna, Sajóivánka, Sajógalgóc és Sajónémeti várainak kutatása során több 

roncsolásmentes vizsgálati módszert alkalmaztunk, így mikrodomborzati felmérést, geofizikai 

méréseket, fémdetektoros leletfelderítést és szisztematikus leletgyűjtést, melyeket az egyes 

erősségek szondázó jellegű ásatása követett. Már az előzetes roncsolásmentes kutatások 

eredményei is előrevetítették, az ásatások pedig megerősítették, hogy az egyes várakat nem 

előzmények nélkül létesítették a bratrik. Mind a négy helyszínen őskori és késő Árpád-kori, 



4 

 

Sajónémetiben ezen kívül római császárkori leletanyag utalt a korábbi használatra. Noha 

mindenhol találtunk koratörténeti leleteket, a várak formai jegyeiket csak a 13. században 

végbement építkezéseken nyerték el. Morfológiájuk hasonló, árokkal és sánccal övezett 

központi, kiemelkedő, 400-900 m2 alapterületű vármagok. E felszínalaktani formán és a 

fellelt nagy mennyiségű, 13. századra és 14. század elejére keltezhető leletanyagon kívül 

azonban csupán Sajógalgócon árulkodott egy leégett cölöpszerkezetes, tapasztott agyagfalú 

épület erről az Árpád-kori periódusról. A későbbi erődítések elpusztították ezen előzmények 

jelenségeit. Ennek ellenére bizonyos, hogy Vadna, Sajógalgóc és Sajónémeti erősségei más, 

azonos korú társaikhoz hasonlóan Árpád-kori nemesi, vagy más néven magánvárak voltak. 

Létesítésük oka, a környék 13. századra elaprózódott birtokstruktúrája volt, hiszen e 

korszakban megfigyelhető az úri nemzetségek ágakra, családokra bomlása. Ennek során az 

egyes családok saját hatalmi törekvésükként emelték váraikat. Az erősségek egyik fontos 

funkciója tulajdonosuk hatalmának szimbolizálása volt. Ennek bizonyítására elkészítettem a 

Sajó-völgyi, 13. századi eredetű várak digitális domborzatmodellje által az egyes várak és 

környező területük láthatóságmodellezését. Emellett javaslatot tettem egy egyszerű, 

trigonometriai alapokon nyugvó, az egyes objektumok láthatóságának topográfiai jellegű 

analízisére. Az eredmények szerint a várak elsősorban nem a tulajdonosaik birtokán lakóknak, 

hanem a szomszédos területeknek, azok birtokosainak hivatott jelezni uruk hatalmát. E 

pszichológiai indíttatású cél háttere, hogy a Magyar Királyságban épp a „hosszú” 13. század, 

azaz a 12. század végétől a 14. század elejéig tartó időszak során bontakozott ki a 

magánbirtok és az egyes nemesek territoriális és a politikai hatalma mind inkább a vár(ak) 

birtoklásán alapult. Fügedi Erik alapvetése szerint a várral nem rendelkező birtokos szabad 

prédája lehet a várral rendelkező társának, ezért „a vár szomszédvárat szült”. Ezek a várak 

alkották a kisebb-nagyobb hatalmaskodások bázisát, hiszen a passzív védelmen túl 

alkalmasak voltak aktív támadásra is. IV. Béla tatárjárást követő „várépítési” programjában 

mind inkább kibontakozó folyamat a 13. század második felében felgyorsult, mivel a 

magánbirtokosok felismerték, hogy a várak lehetőséget nyújtanak hatalmuk bővítéséhez. 

Ennek megfékezésére csak a Károly Róbert által konszolidált központi hatalom volt képes. Az 

oligarchák elleni háborúk során elfoglalt várak szerepe az 1320-as évektől mind inkább 

megváltozott, azok a birtok jogi és gazdasági központjává váltak. E folyamatokban 

szükségtelenné vált a gombamód elszaporodott erősségek tömege és megkezdődött azok 

felhagyása. 

Sajó-völgyi váraink kialakításáról és e korszakban betöltött szerepéről részben a 

későbbi husziták átépítései miatt, részben pedig a 13-14. századi írott források teljes hiánya 
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miatt vajmi keveset tudunk. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok az országos 

eseményekkel és más hasonló korú várakkal összhangban, azonos történeti folyamatokra 

engednek következtetni. A várak tágabb környezetének birtoklástörténete kapcsán bizonyos, 

hogy különböző birtokosok területein épültek fel, így mindenképpen egymás „akcióinak és 

reakcióinak” tarthatók. Vadnán, a külső övező sánc aljából vett faszénminta kalibrált 

radiokarbon koradata alapján, az építkezések kezdete a 13. század 40-es, 50-es éveire tehető. 

Sajónémetiben ugyancsak C-14 eredmények alapján ugyanakkor már a 12-13. század 

fordulóján is lehetett valamilyen használat. A fellelt leletek döntő többsége mindkét 

helyszínen 13. századi eredetű, kisebb arányban már a 14. század felé mutató 

kerámiaanyaggal. Ez utóbbi csekély mennyisége miatt, a várak felhagyása valamikorra a 13-

14. század fordulójára, illetve a 14. század első évtizedeire tehető. Direktebb információt 

kaptunk Sajógalgóc ásatásán, ahol egy leégett épület szenült famaradványának valós ideje, a 

radiokarbon korhatározás alapján az 1270-es évekre tehető. Az épület, a benne talált és a 

várban még számos helyen fellelt nyílhegyek tanúsága szerint, feltehetően ostrom áldozata 

lett, mely után már nem használták az erősséget Árpád-kori tulajdonosaik. 

A 13-14. század fordulójához hasonló, belviszályokkal zaklatott időszak szűk 

másfélszáz esztendő múltán zavarta meg az ország nyugalmát. Ezen újabb válság főszereplői, 

Giskra zsoldosai és a bratrik voltak, akik katonai hatalmukat kiterjesztették a Felvidék 

jelentős részére. Ennek háttérbázisai ismételten az erősségek lettek. Az alig száz évvel 

korábban elpusztult, jobb esetben csupán csak kiürített várak sokasága pedig tálcán kínálta 

lehetőségként az erődítésépítésre alkalmas helyeket. Az Árpád-kori elődök által védelemre 

már alkalmassá tett hegyek meglévő sáncait, árkait és központi magjait kellett a késő 

középkor haditechnikai követelményeihez igazítani. A bratri zsoldosok 15. század közepi 

erődítései így, a legtöbb esetben nem mások, mint újrahasznosított Árpád-kori várak. 

A várhelyeket megszálló husziták jelentős földmunkákat végeztek bennük. A várak 

belső magjaiban talált korábbi maradványokat, felhagyási rétegeket elplanírozták és egy 

harcászatra alkalmas sík felületet alakítottak ki. A meglévő külső védelmi struktúrákat ugyan 

részben felhasználták, de azokat további aktív, azaz ellentámadásra is alkalmas védelmi 

elemmel bővítették ki. Építkezéseik jellemzője volt a tábori jellegű, azaz a gyorsan, a lehető 

legegyszerűbben beszerezhető nyersanyagokból, fából és földből történő erődítés. 

 

Vadnán 1458 tavaszán alakították ki a husziták, az okleveles forrásokban 

fortaliciumként említett erősségüket, Martin Komarowsky és Jan Valgatha kapitányok 

vezetésével. A királyi seregeket irányító Rozgonyi Sebestyén azonban már Szt. György napja 
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körül meg is ostromolta és bevette a várat, mely ezt követően végleg pusztulásnak indult. Az 

ásatás alkalmával a belső vármagban, a modern felszín alatt egy, az erdei humuszos talajtól 

gyakorlatilag alig különböző földes réteg húzódott, aminek az alja fokozatosan áttűnt a 

bolygatatlan jégkori eredetű nyiroktalajba. Ebben a felső humuszban nagy számban találtunk 

13. századi kerámiát és kis mennyiségben késő középkori anyagot. Ez utóbbi korszakot 

nemcsak cserépleletek reprezentálták, hanem több nagyméretű számszeríjnyílhegy, patkó, 

parittyához használt kőgolyók és egy szakállas puska kovácsolt vasgolyója. A fémkeresőzés 

során lelt két Zsigmond ezüstdenár is a 15. századra datálta e réteget, továbbá az innen vett 

állatcsont-minta C-14 koradata is 15. század közepi dátumot jelzett. E vegyes humuszos 

rétegbe, a várbelsőben néhány ismeretlen funkciójú gödröt ástak, más belső objektum 

nyomára, a felszínen is látható ciszternán kívül nem bukkantunk. A várhegy peremén, annak 

mind a négy oldalán, vonalban sorakozó oszlophelyeket fedeztünk fel. Teljesen egységes 

megjelenésűek voltak, 35-45 cm átmérőjűek, a mai felszínhez képest mindössze 40-50 cm 

mélyek, alsó szakaszukat már a sziklába vájták. Rétegtani helyzetük igazolta, hogy vágták a 

vegyes leletekben gazdag humuszos szintet. E nagyobb oszlophelyeket többször követik 

kisebb lyukak, amelyek egyfajta támként értelmezhetőek. Sekély mélységük utólagos, 

feltehetően modern kori erózióra utal, de ennek ellenére is sejthető, hogy egy, egysoros fa 

paliszád nyomait jelölik, ami teljesen körbevette a várhegy peremét. Építésük, a 15. századi 

humuszos réteg alapján egyértelműen a huszita időszakra tehető. A várbelső és az azt övező 

sánc ma nagyon erodált felületű. Egy előkerült, 1920 körül készült archív üvegnegatív szerint 

száz éve a várhegy még jóval markánsabb terepi elemekkel bírt, ám az akkor még réttel fedett 

helyszínt a II. világháború után beerdősítették. E fásítás révén bolygatott várnak csak a torzója 

maradhatott meg és csak az egyes régészeti objektumok aljai tanúskodhatnak annak, 

középkori építészeti struktúrájáról. 

Az 1458-as ostrom során Vadnáról elmenekült husziták a Sajó túlpartján emelt – máig 

intakt állapotban megőrződött – galgóci erődítésbe hátráltak, de be sem várva a királyiak 

érkezését, hamarosan továbbálltak. Így Galgóc minden ellenállás nélkül Rozgonyi Sebestyén 

kezébe került. 

Rétegtani adatok alapján megállapítható volt, hogy az Árpád-kori eredetű vár 

tűzvészben pusztult romjait a késő középkorban tereprendezték. Ez a „takarítás” nem volt 

mindenhol egyforma jellegű. Míg a vármag déli oldalán altalaj szintjéig mindent legyalultak, 

a várbelső északi felében csak elegyengették a leégett omladékot. Ennek letaposásával alakult 

ki a husziták által használt járószint, ami vegyesen tartalmazta az Árpád-kori előzmény és a 

huszita kori vár szemétanyagát. 
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A hegy peremén egy keményebbre összeállt, keskeny rétegre lettünk figyelmesek, 

amibe 30 cm átmérőjű, hegyesedő aljú, tehát levert cölöpök lyukai mélyedtek. A cölöpök 

elhelyezkedése alapján több sorban álló faszerkezet feltételezhető, melynek a felfedezett, 

keményre összeállt földréteg töltötte ki a közeit és/vagy képezte a belső oldali rézsűjét. 

Mindez azonban két kutatóárok, korlátozott felületű tanúsága alapján csupán hipotetikusan 

fogalmazható meg. A cölöplyukak közti földfeltöltést 15. századi kerámia keltezte, de vegyes 

Árpád-kori cserépanyag is volt benne. A husziták tehát komoly földmunkával elplanírozták a 

13. századi vár romjait és annak anyagával, továbbá a sok helyen elért altalajjal töltötték ki és 

döngölték keményre a cölöplyukak közti 85 cm-es távolságot, így alakítva ki Galgócon egy 

földfeltöltéses palánkfalat, amit aztán sosem ostromoltak meg. 

A legrészletesebben vizsgált Sajó-völgyi objektum, a Sajónémeti – Vár-hegy erőssége 

volt. Az ismert középkori eredetű források szerint a fortaliciumnak nevezett objektumot 1460 

tavaszán kezdték Giskra zsoldosai megerődíteni. A vár ostromára és bevételére, melyen 

személyesen Hunyadi Mátyás is részt vett, 1460 augusztusának utolsó napjaiban került sor.  

Sajónémeti morfológiája és kiépítettségének mértéke is merőben különbözött Vadnától 

és Galgóctól. Már a vár légifotóján és mikrodomborzati felmérésén is jól látható, hogy egy 

unikális kialakítású védmű. Bár az alapstruktúrája – a központi mag és a körárok – Árpád-kori 

jegyeket hordoz, sőt nagy számú, 13. századi lelet igazolja is e periódust, de itt is hiányoztak 

ezen korszak régészeti objektumai. Az ásatások megerősítették, hogy a 13-14. század 

fordulóján felhagyott várat megszállták a huszita bratrik és altalajig elegyengették a vár 

felszínét, eltűntetve ezzel a korábbi vár nyomait. A belső magban, a mai felszín alatt húzódó 

első és egyben utolsó jelentősebb réteg, a többi huszita várban is megfigyelthez hasonló, 

humuszos planírozási szint, benne vegyes Árpád- és késő középkori leletanyaggal. Ez az 

elterített földréteg jórészt az altalajon feküdt. A vármag felszínébe több, nagyobb, 15. századi 

és korábbi anyagot tartalmazó szemétgödör is mélyedt. Hasonló gödröket figyeltünk meg 

Vadnán és Sajógalgócon is a belső magban. E várakban feltárt gödröket is 

anyagkitermeléshez használatos beásásoknak tartjuk, a fa-földszerkezetes falak töméséhez, 

avagy támasztásához. Több esetben tártunk fel nagy mennyiségben összedeponált, emberfej 

nagyságú görgetegköveket a vár különböző pontjain. Talán nem tévedés, ha azokat a 

várvédők – végül fel nem használt – munícióinak tartjuk.  

A várhegy nagyon meredek peremén egy tereplépcsőt észleltünk, melybe egy sorban 

mélyedtek a 35-40 cm átmérőjű, és 80-90 cm mély oszlophelyek, egymástól 50-70 cm-re. 

Ezek egy egysoros paliszádfalra engednek következtetni. A faoszlopok bedöngöléséhez 
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használt földben lelt állatcsont kalibrált C-14 adata 15. század közepi dátumot eredményezett. 

Így a paliszád kiépítését valószínűleg a husziták építkezésének tarthatjuk. 

Kutatóárkokat nyitottunk a vármagtól délre lévő kettős sáncon is. A külső sánc csupán 

egy homokkő gerincnek bizonyult, amit a belső oldalán lévő árokból kihányt földdel 

magasítottak. Ezzel szemben a belső, ma is markáns sánc, 2,5 m vastag, belső faváz nélküli 

feltöltés eredménye. Az építési idejének terminus post quemje egy, a sánc felső rétegéből 

előkerült, I. Ulászló denár volt, ami huszita építményként valószínűsíti azt. 

A várat övező körsánc keleti és nyugati oldalán, annak vonalából előreugró, 

háromszög alakú földmű észlelhető a terepen. Ezekből az utóbbit vizsgáltuk. Ásatása 

bebizonyította, hogy e földtöltést a 15. században emelték. Külső, nyugati peremén egy 

favázas szerkezet oszlophelyét, cölöplyukait és cölöpárkát tártuk fel. Ez a struktúra kifelé zárt, 

míg a vármag irányába nyitott forma lehetett. A védmű előreugrott a sánc és az árok 

vonalából, így formája már lehetővé tette, hogy abból oldalazótűz alatt tartsák a vár előterét. 

Különálló egységként azonosítható a terepen egy, a vármagtól 100 m-re, nyugatra 

lévő, 20 m átmérőjű kerek domb, amit előretolt védműként értelmeztünk. Ezen védmű 

dombjának peremén két sorban cölöplyukakat találtunk, egymástól 2,5–3 m távolságban, ami 

egy földdel kitöltött fa palánkszerkezet nyomaként rekonstruálható. Ennek belső oldalán, 1,5–

2,5 m távolságban, egy koncentrikusan futó, mély, alapozási árokszakaszt is felfedeztünk, 

benne egy sorban, 40 cm-enként cölöplyukakkal. Ez utóbbi cölöpárok bizonyosan egy 

egysoros paliszádra enged következtetni, mely egy 8 méteres belméretű, kerekded alakú – 

feltehetően fonott falszerkezetű – védett udvart övezett. 

A kettős cölöplyukakkal jelölt külső fal az eddigi kutatások szerint csak félkörívben 

kíséri a belső egysoros palánkot, a fővár irányába nyitott formát mutat. Mindemellett e külső 

fal külső oldalát – további erődítésként – mesterségesen meredekre is faragták. A két 

különböző jellegű falstruktúra közti terület egészét végül földdel töltötték fel. A védműből a 

fővár számára holttérben lévő területeket lehetett pásztázni és a megközelítési útvonalat tűz 

alatt tartani. 

Németi 1460. évi ostromát követően az erődítményt felhagyták és néhány éven belül 

szétbontották a faszerkezetét. Ezt, a több helyen felfedezett, 1465-ben vert pénzérmékkel 

keltezett beásások igazolták. 

Vadnától, Galgóctól és Németitől eltérően, nem említik közvetlen módon Sajóivánka 

várát a középkori források. Az erősség a vadnai vártól mindössze 500 m-re, ugyanazon hegy 

gerincén található, így valószínűsíthető azok szorosabb kapcsolata. Az itt folytatott szondázó 

ásatás során egy befejezetlenséget sugalló, félkész erődítés képe bontakozott ki. A védelmet 
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aligha biztosító sekély árkon és sáncon kívül nem találtunk használatra utaló egyéb nyomokat. 

A leletanyag szinte teljesen hiányzott. Szórvány 13. századi kerámiák ugyan utaltak a 

helyszín Árpád-kori használatára, mégsem állíthatjuk bizonyosan, hogy ekkor történtek a 

földmunkák. Az erősség közvetlen előterében folytatott fémdetektoros kutatás során ugyanis 

késő középkori vaseszközök (ekepapucs, parasztkések) láttak napvilágot, így e leletek 

idejében is épülhetett a védmű. Hogy a huszita várak körében tárgyalom e rejtélyes erődítést, 

annak oka, hogy Antonio Bonfini Vadna ostroma során olyan említést tett, hogy a csehek vára 

még nem volt befejezve, mikor a királyi seregek oda megérkeztek. Mivel az ivánkai vár 

csupán 500 méterre áll a vadnaitól, sőt az újkorban a környezetét „Párkány Óldal”-nak 

nevezték, így felmerült, hogy a Bonfini által említett befejezetlen vadnai vár elővédműve 

állhatott Sajóivánkán. 

 

HUSZITA ERŐDÍTÉSÉPÍTÉSZET ATTRIBÚTUMAI ÉS AZOK ANALÓGIÁI 

A Sajó-völgyi várak kutatásának legfontosabb feladata volt a huszita zsoldosok 

erődítésépítészeti sajátosságainak meghatározása. Vadna, Galgóc és Németi egyértelműen 

bebizonyította, hogy általában korábbi eredetű, már megerődített helyszíneket választottak. E 

helyeken, a források tanúsága szerint, rövid idő alatt, pusztán katonai célú fortaliciumokat 

emeltek. Ezek részben feltárt építészeti struktúrája egyszerű faszerkezetekre utal, egysoros 

paliszádra, vagy több sorba helyezett faoszlopok földtöméses palánkjára. A védvonalakat, a 

Sajónémetiben is azonosított megoldás szerint, oldalazásra alkalmas földművekkel látták el. A 

vár előterébe pedig aszimmetrikus kialakítású, a fővár felé nyitott, az ellenséges tűz irányába 

zárt szerkezetű előretolt védőművet emeltek. Ezek mind-mind a 15. században rohamosan 

fejlődő tüzérség számára létesített építmények voltak. 

Ilyen struktúrák a középkori Magyar Királyságnak csupán az északi régióiból 

ismertek, ahol a 15. század közepén Giskra zsoldosai kiterjesztették hatalmukat. A szlovákiai 

kutatás az elmúlt évtizedekben számos ilyen objektum topográfiai jellegű vizsgálatát 

elvégezte, illetve több helyen folytattak szondázó jellegű ásatásokat (Egbelény/Gbeľany – 

Hradisko, Sztrecsény/Strečno – Bašta, Saskő/Šašov, Vichodna/Východná – Zámčisko, 

Divény/Divín – Divínsky háj, Újvásár – Derenk/Rybník – Drienok, Jolsva – Óvár/Jelšava – 

Hradovisko, Komlóskeresztes/Chmeľov – Zadňa hura). Ezek a különböző szinten kutatott 

objektumok, egyértelműen a sajónémeti erősség közvetlen párhuzamainak tarthatók. 

Építészeti jegyeik – elsősorban a fa-földszerkezetes előretolt védművek – a 15. század 

70-es, 80-as éveiben számos alsó-ausztriai, karintiai és stájer vár előterében is feltűntek a 
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Hunyadi Mátyás osztrák hadjáratai során érintett régiókban (Liebenfels, Eppenstein, 

Deutschlandsberg, St.Martin im Sulmtal – Taborkogel).  

Talán nem is meglepő, hogy a magyar királyi sereg is ilyen objektumokat létesített, 

ugyanis a fekete sereg a 15. század közepén jórészt egykori huszita zsoldosokból és 

utódaikból állt össze és a tábori jellegű, fa-földszerkezetű védműépítészetet az ő 

iránymutatásuk szerint alkalmazta. Azaz úgy tűnik, hogy a fa-föld védművek 

alapgondolatának hordozói kétségtelenül a huszita zsoldosok voltak, akik ötlete széles körben 

elterjedt és vált a tüzérségi állások alapjává. 
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