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Bevezetés és célkitűzések

Az ispánsági  várak  kutatásánál  már  a  legelső  feldolgozásoknál  fontos  kérdés  volt,  
hogy mikor  és  milyen  hatásra  alakulhattak ki.  A sokáig  meghatározó szláv-eredetet  valló  
elméletek  (Molnár  Erik,  Moór  Elemér)  után  a  10.  századi  törzsinek  (Kristó  Gyula)  vagy  
nemzetséginek  tekintett  (Györffy  György)  központokban  látták  az  előzményeket,  mára  a  
kutatás leginkább államszervezés-kori,  egységes rendszerként való kiépítésük mellett  érvel  
(Bóna István, Wolf Mária, Gömöri János), sőt, egyes kutatók a 11. század Szent István utáni  
szakaszára feltételezik a várszervezet jelentősebb mértékű  kiépítését (Buzás Gergely, Peter  
Bednár).

A jelenlegi álláspontot egyértelműen Bóna István munkássága határozta meg, aki az  
1990-es években kétszer is kiadott, „röpiratnak” szánt kötetével rámutatott a Kárpát-medencei  
kora  Árpád-kori  várkutatás  alapvető  módszertani  hiányaira,  és  az  addigi  eredmények  
összevetéséből egy vitahipotézist állított fel. Ennek lényege három pontban foglalható össze:

1) A várak  egységes  szerkezetet  mutatnak,  így  feltehetően  egyazon  szervezethez  
tartoztak, vagyis a keltezésük sem térhet el jelentősen egymástól.

2) Az  önmagukban  nem,  vagy  csak  nagyon  vitathatóan  keltezhető  várak  
kronológiájánál a mellettük lévő temetők segíthetnek, amelyek jelzik a központok  
használatának  idejét.  Ennek  megfelelően  egyetlen  egy  vár  sem  épülhetett  
korábban, mint a mellette ismert legkorábbi középkori temetkezés. (Eltekintve az  
őskori és római előzményektől.)

3) Az ún. vörössánc-vita a magyar ispánsági vár-kutatás legnagyobb zsákutcája.
Ugyanebben a művében Bóna István megfogalmazta a kutatás következő,  alapvető  

fontosságú feladatát – amelynek elvégzésére neki már nem maradt ideje – a Magyar Királyság  
ispánsági várainak tágabb régióban való összehasonlítását.

A Dolgozat  céljaként  éppen  ezt  a  feladatot  tűztem  ki  magam  elé,  a  következő  
kérdésfeltevésekkel:

1) lehet-e  és  milyen  feltételek  mellett  keltezni  a  várakat  a  körülöttük  lévő  
temetkezésekkel?

a. Hogyan alakultak a temetkezési szokások az államszervezés idején és ez  
hogyan függött össze az egyházszervezéssel?

b. Milyen összefüggés figyelhető meg az egyházszervezet és a várszervezet  
között?

2) Milyen  lehetett  a  várak  belső  szervezete  a  szomszéd  országokban  és  
Magyarországon?

3) Milyen  módon  lehet  tipologizálni  a  várakat  és  milyen  következtetéseket  lehet  
ebből  levonni? Igazolható-e ezek alapján az a feltevés, hogy az ispánsági várak  
egységes rendszert képeznek?

Az  összehasonlításhoz  azt  a  három  államalakulatot  választottam  ki,  amelyek  
párhuzamos fejlődésére  és  szervezetük  számos  párhuzamosságára  már  régóta  felfigyeltek:  
Csehország,  Lengyelország és Magyarország (lásd Josef Žemlička,  Györffy György, Bóna  
István, Nováki Gyula, Witold Hensel, Font Márta, Jiří Sláma, Miloš  Šolle, Dušan Třeštík,  
Zdeněk  Měřínský,  Przemysław  Urbańczyk,  Zofia  Kurnatowska,  Kristó  Gyula  stb.  
munkásságát).

Módszertan

Az összehasonlításhoz először meg kellett határoznom a vizsgálandó terület időbeli és  
térbeli  határait.  Vagyis  olyan  objektumokkal  foglalkozom,  amelyek a  három megnevezett  
államalakulatban  közigazgatási,  politikai,  katonai  (vagy  ezek  kombinációja)  központként  
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funkcionáltak.  Az államalakulatok alatt  a  térség történelmét  meghatározó három dinasztia  
Přemyslida-,  Piast-  és  Árpád-ház  fennhatósága  alá  tartozó  területet  értek.  A  vizsgált  
korszakban a dinasztiák kezére került, vagy általuk építtetett és központtá emelt települések  
fennállási  ideje  az  egyik legfontosabb szempont.  Ez  egyben megadja  a  tágabban vizsgált  
időszak konkrétabb határait. Mivel a cseh, lengyel és magyar területeken az államszervezés  
folyamata nem egyszerre kezdődött  – nem is kezdődhetett,  ezért  ez az időhatár nem esik  
egybe  a  három  régió  esetében.  Ezért  sok  esetben  történeti  adatokból  kiindulva  alakul  a  
vizsgált időszak alsó határa.

A vizsgálat  tárgyául  kiválasztandó területek  meghatározása  időnként  még nagyobb  
gondot  jelentett,  mint  az  időbeli  határok  megadása.  A legkevesebbet  változott  Cseh-  és  
Morvaország területénél ezt a kérdést viszonylag gyorsan meg lehetett oldani. Ezzel szemben  
a középkori  Magyar Királyság és Lengyelország kiválasztott  régiójánál  már  komolyabban  
kellett  megindokolnom a  döntésemet.  Lengyelországnál  a  szakirodalomban  elfogadott,  az  
1030-as évek válságának idejére kialakult határokban gondolkodtam. Ennek megfelelően a  
Piastok központi területeihez és Kis-Lengyelországhoz hozzávettem Pomerániát és Sziléziát,  
de kihagytam a Mazóviát  és Poroszországot.  A nyugati  határt  Międzyrzecznél  határoztam  
meg.  A középkori  magyar  területek  meghatározásánál  a  Korai  Magyar  Történeti  Lexikon  
térképét  vettem  alapul.  A  kora  Árpád-kori  magyar  államszervezéshez  nem  tartozó  
Horvátországgal nem foglalkoztam, ezzel szemben a szlavóniai területek a vizsgálat tárgyát  
képezték.

A feljebb  körülhatárolt  területen,  és  a  kiválasztott  időszakban  erődített  központok  
százai  léteztek.  Ezek  mindegyikének  összegyűjtése  aránytalanul  sok  időt  és  energiát  vett  
volna el, számottevő többletinformáció nélkül. Így mindenféleképpen el kellett dönteni, mi  
alapján  szűkíthetem  tovább  a  vizsgálandó  lelőhelyeket.  Először  meghatároztam  azt  a  
csoportot, ahonnan a szűkítést el lehetett kezdeni. Ehhez a következő szempontokat állítottam  
fel:

1. A helyszín rendelkezzen erődítésekkel
2. A vár keltezése a vizsgált időszakon belülre essen
3. A központ régészetileg azonosítható és kutatott legyen
4. A korabeli források központnak nevezzék
5. A várhoz tartozzon legalább egy egyházi építmény
6. A vár rendelkezzen váralja településsel
7. A vár valamilyen kisebb részlet miatt külön érdeklődésre tarthasson számot

A feldolgozás közben csak az első három kritérium érvényesüléséhez ragaszkodtam,  
amit  kiegészítettem  azzal,  hogy  a  kiválasztandó  helyszíneknek  még  legalább  egy  
szempontnak kellett megfelelni. Mivel a disszertáció elsődleges célja a központok régészeti  
alapú elemzése és összehasonlítása, így eleve kiestek az azonosítatlan, vagy régészetileg nem  
kutatott  helyek.  Azonban  ugyanezért  nem  ragaszkodtam  az  4.  pont  maradéktalan  
érvényesüléséhez, és így belekerülhettek a források által  nem említett,  de a „központiság”  
többi elemét magán hordozó várak. Ezt a kérdéses objektumok esetében egyenként kellett  
megvizsgálni. A kutatásom – a disszertáció céljából adódóan – Magyarország-centrikus volt,  
ami  azt  jelenti,  hogy  a  magyarországi  objektumok  esetében  a  kiválasztás  során  
„nagyvonalúbb”  voltam abból  a  célból,  hogy  minél  több  kora  Árpád-kori  várat  lehessen  
vizsgálni közép-kelet-európai összehasonlításban.

A  disszertációm  célja  a  módszertani  fejezetben  felsorolt  szempontok  alapján,  
Přemyslida-,  Piast-  és  Árpád-dinasztia  központi  várai  közül  kiválasztott  majdnem  száz  
objektum összehasonlítása révén kimutatni ezek eseteleges kapcsolatait, és megvizsgálni az  
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ebből leszűrhető következtetések felhasználhatóságát a magyarországi kutatásban. A vizsgálat  
során  igyekeztem  minél  több  szempontot  figyelembe  venni  és  minél  tágabb  kitekintést  
nyújtani a kiválasztott objektumok körén túl  is, amennyire ezt a terjedelmi korlátok lehetővé  
tették.  Így  a  korabeli  források  szóhasználata  mellett  elemeztem  a  várak  kapcsolatát  az  
egyházszervezettel, a temetkezésekkel; kiemelten foglalkoztam a tipológiai problémákkal, az  
erődítések és a várbelsők épületeinek  kérdéseivel.

Terminológia

A munka kezdetét egy részletesebb terminológiai elemzéssel kezdve megállapíthattam,  
hogy a korabeli szóhasználat a Cseh-, Lengyel- és Magyarország területén bizonyos esetekben  
egybeesik. Ez elsősorban a civitas szó „vár” értelemben való használatára vonatkozik, amit a  
12-13. század fordulóján – 13.  század első  negyedében váltott  fel a  castrum megnevezés. 
Ugyanakkor  az  elbeszélő  forrásokban  számos  szinonima-kifejezéssel  is  találkozhattunk,  
amelyek használata azonban nem tekinthető következetesnek és vártípus-jelölőnek. Nagyobb  
különbségeket  a  magyarországi  vármegyéknek  megfelelő  cseh  és  lengyel  közigazgatási  
egységek  középkori  elnevezéseinél  lehetett  megfigyelni.  A  magyar  források  comitatus, 
ritkábban provincia kifejezésének a cseh provincia; ill. a lengyel  provincia vagy castellania  
feleltethető meg. Ennek megfelelően alakultak az uralkodói tisztségviselők megnevezései is:  
comes vagy  castellanus.  A  külön  vizsgált  egyházi  terminológiánál  szintén  a  források  
szóhasználatának  következetlensége  emelhető  ki.  Ugyanis  a  capella,  ecclesia  és  plebania 
elnevezések alapján csak rendkívül óvatosan lehet az egyes templomok tényleges jogállására  
következtetni, egyben szem előtt tartva, hogy ezek a jogállások az idők során változhattak is.

A terminológia  vizsgálata  közben  a  magyarországi  és  a  cseh-  ill.  lengyelországi  
várszervezetek közötti alapvető különbségre hívhattam fel a figyelmet. A két utóbbi államban  
nincs  nyoma  a  Magyar  Királyságban  megfigyelhető  kettős,  vármegye  –  várispánság  
szervezetnek.

A Dolgozatomban kísérletet tettem egy általános terminológia bevezetésére. A magyar  
vármegye,  ispán  és  ispáni  vár  megfelelőjeként  a  cseh-lengyel  területekre  vonatkozóan  a  
vártartomány,  kasztellán és  a  vár –  sáncvár –  központi  vár megnevezések használatát 
javasoltam. A latin suburbiumr esetében pedig a magyar nyelvben meglévő váralja kifejezés 
mellett  maradtam.  Nem  látszott  indokoltnak  a  cseh,  szlovák  és  lengyel,  ill.  az  ezekre  a  
területekre  vonatkozó  német  nyelvű  szakirodalomban  megjelenő  ún.  sáncvár-korszakok 
magyar nyelvre való átültetése, így ezt a munkámban nem is alkalmaztam.

Keltezési lehetőségek

Külön megvizsgálva a központi funkciójú várak keltezési lehetőségeit,  a következő  
módszereket emeltem ki: történeti, nyelvészeti-történeti, régészeti (érem, kerámia, tipológia,  
temetkezések),  természettudományos  (elsősorban  radiokarbon  és  dendrokronológia),  
régészeti-történeti  és  vegyes  keltezés.  Megállapítottam,  hogy  ezek  közül  csak  az  utolsó  
használható  nagyobb  biztonsággal,  pontosabban,  az  először  felsorolt  módszerek  együttes  
alkalmazása  eredményezhet  biztosabb  kronológiai  támpontot.  A  mai  kutatásban  a  
legmegbízhatóbb keltezési módszer a dendrokronológia, amely azonban – a természetföldrajzi  
adottságoktól  való  függése  miatt  –  csak  igen  behatárolt  területen  alkalmazható.  A  
magyarországi  régészet  még  nem  tart  ott,  hogy  azon  a  kevés  helyen,  ahol  használható  
faminták állnak rendelkezésre, a vizsgált  korszakra használható kronológiát állítson fel.  A 
hagyományos régészeti módszerek (tipológia, kerámia) kevésnek tűnnek az építési periódusok  
pontosabb meghatározására.
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A legnagyobb tévedésekhez  ugyanakkor  a  tisztán történeti,  vagy történeti-régészeti  
alapú  keltezés  vezethet.  A  várkutatás  ilyen  jellegű  tévútjait  külön  ismertettem  a  
kutatástörténeti fejezetben, ahol láthattuk, hogy a 19-20. századi ideológiák hatása mennyire  
befolyásolta a vizsgált téma értelmezését – különösen  a várak keltezését –, és milyen etnikai 
interpretációkat eredményezett. A történeti-régészeti keltezés és interpretáció azonban a mai  
kutatásokból sem veszett ki. A kutatók egy része igyekszik történeti modelleket felállítani és  
ezek alapján keltezni az egyes vártípusokat, annak ellenére, hogy számos esetben nem tudunk  
biztos  különbséget  tenni  a  különböző  várak  erődítései  vagy  belső  szerkezete  között.  
Pontosabban a néhány példára alapozott  történeti  koncepcióba (pl.  nemzetségi  vagy törzsi  
központok elmélete, ellenséges támadások elleni védelmi funkció) sorolják be a nem kutatott  
objektumokat is.1

Várak, temetők és egyházszervezet kapcsolata

Bóna  István  1995/1998-as  könyvében 2 megfogalmazott  elméletéből  kiindulva  
részletesen  foglalkoztam  a  várak  és  a  temetkezések  kapcsolatával.  Mivel  azonban  a  
keresztény temetkezések és az egyházszervezet nem választható külön, a kettőt egy fejezetben  
tárgyaltam. A kiválasztott régió váraitól eltérően a kereszténység témája nem vizsgálható csak  
kelet-közép-európai  viszonylatban,  így  ennél  a  témánál  nagyobb  kitekintéssel  dolgoztam,  
belevonva  a  nyugat-európai  történeti  és  régészeti  forrásokat  is,  követve  ezzel  Szuromi 
Szabolcs  Anzelm  és  Ritoók  Ágnes  munkásságát.3 Az  elemzés  eredményei  közül  a 
következőket  lehet kiemelni:  a korabeli  előírások csak a  11.  század végétől  korlátozták a  
temetkezéseket a templom körüli felszentelt területre. Ennek megfelelően a templom körüli  
temetők kezdetei  a  vizsgált  régióban általánosságban a 11.  század második felétől,  utolsó  
harmadától  keltezhetőek,  s  ez  megfelel  a  nyugat-európai  tendenciáknak is.  Ugyanakkor  a  
soros  temetők  akár  a  12.  század  közepéig  –  végéig  használatban  maradhattak,  sőt,  
Lengyelországban  nem  ritkák  a  13.  századiak  sem.  Külön  kérdés  a  templomokba  való  
temetkezés gyakorlata,  amely a három ország területén szigorúan az egyházi előírásokhoz  
tartotta magát, vagyis – jelenlegi ismereteink szerint – csak az egyházi személyekre és világi  
előkelőkre  korlátozódott.  A  mellékletadást  a  keresztény  szabályozások  csak  annyiban  
korlátozták,  amennyiben  az  nyilvánvalóan  pogány  jelleget  hordozott.  Ezek  a  folyamatok  
szintén  az  összeurópai  tendenciákhoz  kapcsolódtak  lényegi  különbségek  nélkül,  amit  a  
régészeti és az írott források vizsgálata is bizonyít.

Külön  figyelmet  szenteltem  Bóna  István  egyik  legjelentősebbnek  tűnő  
megfigyelésének, mely szerint egy önmagában nem, vagy csak nagy hibahatárral keltezhető  
vár építési idejét jelzik a körülötte lévő temetkezések. Eszerint a várak nem épülhettek jóval  
korábban, mint a körülöttük lévő temetők megnyitási ideje. 4 A jól ismert, szisztematikusan 
kutatott  cseh  és  lengyel  várak  példái  (Budeč,  Olomouc,  Prága,  Levý  Hradec,  Vyšehrad;  
Gniezno, Giecz, Krakkó, Poznań stb.) ezt az elméletet alátámasztották. Az összevetésből az  
látszik, hogy a várak régészeti keltezését a legkorábbi sírok kora legfeljebb fél évszázaddal  
előzi  meg.  Magyarországi  áttekintésben  Bóna  István  megfigyelését  csak  árnyalni  tudtam,  
annyival, hogy csak ott találkozunk honfoglalás előtti középkori temetkezésekkel az ispánsági  
várak közvetlen környezetében, ahol ténylegesen voltak előzmények. Jó összehasonlító alapot  
jelent ehhez Visegrád és Nyitra. A szláv nyelvű előbbinél semmilyen korai temetkezés nem  
ismert, a 9. századi forrásokban is említett utóbbinál pedig jelentős Morva Fejedelemség kori  
temetők  ismertek.  Ez  alapján  a  legvitatottabb  erdélyi  és  partiumi  erősségeknél  ugyanarra  

1 Györffy 1977, 191-210; Kristó 1988, 82-85; Buzás 2006, 46-51.
2 Bóna 1998, 5-11, különösen: 19.
3 Szuromi 2005, 9-12; Ritoók 2004, 115-123; Ritoók 2007b, 249-276.
4 Bóna 1998, 18-19.
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következtethetünk, mint Bóna István, 5 vagyis, hogy semmiféle honfoglalás előtti előzménnyel  
(őskori és római kivételével) ezeknél nem számolhatunk.

Az egyházszervezet kiépülése szintén a nyugat-európai mintákat követve, uralkodói  
kezdeményezésre indult, és felülről  szerveződött. Annak ellenére, hogy az első Přemyslida  
fejedelmek már a 9. század végén felvették a kereszténységet, a tényleges egyházszervezés  
Csehországban csak a 10. század utolsó harmadában indult, majdnem egyszerre a lengyel és a  
magyar  uralkodói  család  megkeresztelkedésével.  Ennek  köszönhetően  a  három  vizsgált  
államalakulat  egyházszervezetének  kiépülésében  és  folyamatában  az  eltérések  csak  az  
alárendeltség  jellegében  figyelhetők  meg  (a  két  független  magyarországi  érsekséggel  
szemben, a lengyelországi gnieznói (és suffragensei) Magdeburg, a csehországi prágai pedig  
Mainz  alá  tartozott).  A  plébániahálózat  kezdetei  minden  esetben  a  központi  várakhoz  
kapcsolódnak.

A templom  körüli  temetkezések  vizsgálatánál  a  magyar  kutatásban  jelenlévő  egy  
erősen  vitatható  elmélettel  kellett  szembesülnöm,  amely  az  esperesi  templomok  és  a  
temetkezési joguk kapcsolatára vonatkozott.6 A 11. század végéig a cseh-, lengyel és magyar 
egyházszervezetnél az érseki és a püspöki szint után a „nagyplébániák” – pasztorációs (vagyis  
„keresztelő”) egyházak szintje következett. Az esperességek csak a 11. század végén – 12.  
század  első  felében  jöttek  létre.  Így  a  korai  templomoknál  az  esperességek  feltételezése  
anakronizmus,  még  úgy  is,  hogy  azok  valószínűleg  később  ténylegesen  a  pasztorációs  
egyházak szervezetére épültek. Még kevésbé indokolt azonban az a feltevés, hogy az esperesi  
templommá váló, vagy tényleges esperesi jogokkal rendelkező templomok köré nem lehetett  
temetkezni. Németh Péter által felvetett és Wolf Mária által támogatott elképzelést semmilyen  
régészeti  vagy  korabeli  írott  adat  nem  támasztja  alá.  Az  esperesi  templomok  körüli  
temetkezést ugyanis semmilyen előírás nem korlátozta.

Arra  a  kérdésre,  hogy miért  nem voltak  temetkezések  az  egyes  templomok körül,  
kétféle választ lehet adni. Az egyik sejthető a feljebb említett megfigyelésből, vagyis abból,  
hogy a templom körüli temetők általában a 11. század közepétől kezdődnek. Így nem zárható  
ki olyan templomok léte, amelyek az egyházszervezés kezdetén épültek, vagyis pl.  a cseh  
területeken akár  a  10.  századtól,  Magyarországon pl.  a  11.  század  elején,  és  még azelőtt  
elpusztultak, hogy megkezdődött volna körülöttük a temetkezés. Sokkal valószínűbb azonban  
– főleg a cseh és a lengyel párhuzamok alapján –, hogy a magyarországi templomoknál is  
különleges  funkcióval  számolni.  Ugyanis  a  két  szomszéd  államban  kezdetben  csak  a  
fejedelmi és kasztelláni udvarházakhoz kapcsolódó vártemplomok (várkápolnák) köré nem  
temetkeztek.  Véleményem  szerint  a  hasonló  magyarországi  esetek  (pl.  Borsod)  is  így  
értelmezhetők. Ezzel kapcsolatban azt a hipotézist kockáztatom meg, hogy az ispánsági várak  
vagy néha a váralja területén feltárt templomok eredetileg királyi vagy ispáni udvarházakhoz  
tartoztak.

A várak beépítése

Az udvarházakhoz kapcsolható a várak belső beépítésének kérdése is. Mivel ezek a  
várak mindhárom országban az uralkodói várszervezet részeiként közigazgatási, gazdasági,  
katonai és igazságszolgáltatási központok voltak, nehezen képzelhető el, hogy a területükön  
semmilyen épület nem állt volna, mint ahogyan ezt a magyarországi kutatásban néhány vár  
esetében Németh Péter és Wolf Mária vetette fel. 7 A központi  várak élén minden esetben 
királyi  tisztségviselő  állt,  akinek  lakóhelye  a  vár  vagy  a  váralja  területén  állhatott.  Erről  

5 Bóna 1998, 31-34, 39.
6 Németh 1985, 111; Wolf 2005, 131-139.
7 Németh 1985, 110; Wolf 1990, 429; Wolf 1996a, 242-254; Wolf 1996b, 209-240; Wolf 1996c, 57-61 és Fodor  
1996, 418; Wolf 2001a, 127-156; Wolf 2003, 330.
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megbízhatóan értesülünk az írott forrásokból, a cseh területeken gyakrabban, Lengyel- vagy  
Magyarországon  ritkábban.  Az  ispáni/kasztelláni  udvarházak  vizsgálatánál  alapvető  
különbség  a  cseh-lengyel  és  a  magyar  kora  középkori  viszonyok  között  az,  hogy  az  
előbbieknél  a  várakban  álló  udvarházak  egyben  királyi  paloták  is  voltak  (Budeč,  Levý  
Hradec,  Tetín  stb.).  Ezekben  az  államokban  a  várakban  lévő  uralkodói  udvarház-hálózat  
mellett  nem épült ki olyan rendszer, mint amilyennel az Árpád-kori Magyar Királyságban  
találkozunk  (váraktól  független  királyi  udvari  birtokszervezet,  központjaiban  curia,  curtis 
megnevezéssel illetett udvarházakkal). Ennek a szervezetnek egyes objektumait régészetileg  
is kutatták (pl. Dömös, Zirc), vagy a forrásokból ismerjük (Ikervár, Csepel, Óbuda), azonban  
a Dolgozatomban ezzel nem tudtam foglalkozni. 8

A cseh és a lengyel területeken az uralkodói udvarházak szerves részét képezték a vár-  
vagy  palotakápolnák,  amelyek  nem  egyszerű  egyházi  intézmények  voltak,  hanem  az  
államszervezés kezdeteikor – a Német-római Birodalom mintájára – állami hivatalok is (lásd  
Hofkapelle intézményét).9 Ennek  fényében  érthető,  hogy  a  cseh  területeken  feltárt  nem  
uralkodói  tulajdonban  lévő  udvarházaknál  minden  esetben  találkozunk  az  uralkodóihoz  
hasonló magánkápolnákkal, sőt, Žatecben a feltárásokból, Bílinából pedig az írott forrásokból  
ismerjük  a  kasztellán  udvarházához  tartozó  kápolnát.  Mindezek  –  véleményem  szerint  –  
alátámasztják a feljebb megfogalmazott elméletemet, mely szerint Magyarországon  a várak 
belsejében,  vagy  bizonyos  esetekben  mellettük  emelt  reprezentatív  egyházi  épületek  
uralkodói/ispáni udvarházakhoz tartoztak. Az egyes objektumok értékelése során úgy tűnik,  
hogy királyi udvarház volt Visegrádon, amelyhez a jelenleg „esperesinek” nevezett templom  
tartozott,  a  pozsonyi  kőpalota  szintén  egy  előkelőbb,  inkább  királyi  udvarházra  utal.  A  
veszprémi,  esztergomi  királyi  palotákról  a  források is  beszámolnak.  Ispáni  udvarházakkal  
számolhatunk a borsodi, az abaújvári és – elfogadva a mai gótikus templom korábbi eredetét –  
a  zempléni  várban.  Valószínűleg  a  váron  kívül  álló  ispáni  udvarházra  következtethetünk  
Doboka és Sopron esetében.  A megmaradt emlékekből  jól  látszik, hogy építészetileg csak  
Lengyelországban alakult ki egy önálló palotaegyüttes-típus (hosszú téglalap alaprajzú épület  
keleti oldalán rotundával: Poznań, Giecz, Ostrów Lednicki, Wiślica, Przemyśl). Ugyanakkor  
azonban nem lehet semmilyen következtetéseket levonni az egyházi épületek megjelenéséből  
sem, és – főleg – nem lehet  ez alapján azokat  keltezni.  A rotundák magas aránya ugyan  
feltűnő, ennek ellenére az udvarházak mellett álló kápolnák építészeti képe igen változatos.  
Így  nem  beszélhetünk  palotakápolna-típusról,  mint  ahogyan  „esperesi-templom”  típusáról  
sem.

A  várak  beépítettségét  tovább  vizsgálva,  a  cseh  és  a  lengyel  területeken  
megfigyelhettük,  hogy  az  udvarház-  vagy  palotaegyüttesek  minden  esetben  valamilyen  
formában le voltak választva a vár többi részétől. Ez a sajátos felosztás a vizsgált területen  
kívül  a  birodalmi  pfalzoknál  és  a  kelet-európai  váraknál  is  kimutatható.  A leválasztást  
többféle  módon  oldhatták  meg:  nagyobb  sáncokkal  (Gniezno,  Poznań),  vagy  kisebb  
paliszáddal  (Žatec,  Budeč,  Kouřim).  Magyarországon  ilyesmi  leválasztás  nyomai  eddig  
legfeljebb  Dobokánál  figyelhetők  meg  egyértelműen,  és  néhány  helyen  –  Pozsony,  
Esztergom,  Veszprém,  Győr  –  csak  nagyon  kései  vagy  közvetett  adatokból  legfeljebb  
sejthetők. Ennek ellenére véleményem szerint az ispánsági váraknál is számolnunk kell ezzel,  
amit  azonban  csak  kiterjedtebb  kutatások  és  részletesebb  publikációk  alapján  lehet  
bizonyítani.

A várak belsejének további beépítése nagyon változó lehetett. Az 1950-60-as éveinek  
ásatási  programjainak  köszönhetően  jelenleg  a  lengyelországi  várak  beépítése  ismert  a  
8 Gerevich, László: The Royal Court (Curia), the Provost’s Residence and the Village at Dömös . AAH 35 (1983), 
385-409;  Koppány  Tibor:  XI.  századi  királyi  udvarház  maradványai  Zircen.  Veszprém  Megyei  Múzeumok  
Közleményei 11 (1972), 139-147; Zsoldos 2001b, 40-44, 46-47.
9 Pianowski – Proksa 2008, 46-62; Fehring 2000, 109-117; Donat 2001, 31-39; Siklósi 1989, 105-107; Buzás  
2004b, 9-11.
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legjobban, majd ezután következik Csehország. Az említett udvarház-együttesek mellett,  a  
központi várak belső képét alapvetően még három féle épülettípus határozhatta meg: egyházi  
épületegyüttes,  lakóépületek  és  kézműves  műhelyek.  A  csoportosítás  valószínűleg  a  
topográfiában is  korán megjelent,  ugyanis a palotáktól  független egyházi intézményeket  –  
káptalan  vagy  monostor  –  ugyancsak  igyekezték  leválasztani  a  környezetüktől  (pl.  
Litoměřice, Stará Boleslav, Mělník, Olomouc, Vyšehrad, Poznań, Gniezno, Magyarországon  
ilyennek tűnik Somogyvár,  de Kolozsmonostorról  is ezt  feltételezi Ritoók Ágnes és Radu  
Lupescu).10 A feltárásokon  előkerülő  egyszerűbb  épületekről  nagyon  gyakran  nem tudjuk  
eldönteni,  hogy  kézműves  vagy  lakóépületek  voltak-e.  A kézműves  tevékenység  nyomai  
elsősorban  a  belső  váron  kívül  figyelhetők  meg.  Kivételes  azonban  a  luxustermékeket  
előállító műhelyek helyzete. Ezek – a pénzverdékhez hasonlóan – legtöbbször az udvarházak  
szoros közelségében kerültek elő (pl. Gdańsk, Kruszwica, Poznań).

Az udvarházak kápolnái jelzik,  hogy elvileg minden központi  várban legalább egy  
templomnak kellett lenni. Inkább az a kérdés, hogy mi lehet az oka, ha az egyes várakban  
vagy  mellettük  nem  volt  templom.  Az  egyházszervezet  fejlődésével,  bizonyos  szinten  a  
vizsgált központi váraknál már két egyházi épülettel kell számolnunk, melyek közül az egyik  
az udvarház kápolnája, míg a másik a vár és a váralja népeinek plébániája lehetett. Kezdetben  
a  palotakápolna  és  plébánia  funkciója  valószínűleg  egybe  is  eshetett,  azonban  a  későbbi  
esperességek inkább a korai plébániák (pasztorációs egyházak) mellett jöhettek létre. Néhány  
konkrét példát említve Magyarországról, véleményem szerint Borsodon a váron kívüli épület  
azonosítható pasztorációs templomként, és az lett később esperesi templom is. Ezzel szemben  
Visegrád nem lett esperesi székhely, ugyanis – elfogadva Zsoldos Attila következtetéseit –  
már  legkésőbb  az  1070-es  évekre  megszűnt  ispánsági  vár  lenni.  Valószínűbb,  hogy  az  
esperesség kezdettől fogva a szentendrei püspöki udvarház mellett jött létre a 12. század első  
harmadában.11

A magyarországi kutatás az előzőekben említett  egyik elképzelésével kapcsolatban,  
hogy ti. az ispánsági váraknak esetleg refugium-szerepük is lehetett, kiemelten foglalkoztam a  
legjobban kutatott és részletesebben közölt ispánsági várral – Borsoddal. Az elemzés során  
több  alapvető  ellentmondást  emeltem  ki,  így  például  azt,  hogy  a  kutató  a  sánc  alatti  
objektumok létére vonatkozó állítása nem igazolható,  ahogyan az sem, hogy a vár  északi  
részén  lévő  templom  és  a  kőalapozású  épület  korábbi  jelenségeket  vágna.  A  közölt  
objektumok  közül  mindegyik  kölcsönösen  igazodik  egymáshoz,  egy  egységes  szerkezetet  
rajzolva ki. A sáncból előkerült kerámia alapján tévedés lenne az erődítéseket a település utáni  
időszakra  keltezni,  ráadásul  a  lakóépületek  egyik  kemencéjéből  előkerült  ún.  
fogaskerékmintás töredékek – a kerámiakutatás mai ismeretei fényében – ellentmondanak a  
korai  keltezésnek.  Mindezek  alapján  –  az  eddigi  közleményekre  támaszkodva  kialakított  
álláspontom szerint  –  a  település  egykorúnak  tűnik  a  sánc  első  periódusával.  A második  
periódus objektumait valószínűleg a kora újkori és az 1980-as évekig létező modern beépítés  
pusztította  el.  Nem látom indokoltnak  a  sáncot  egyperiódusúként  való  értelmezését  sem,  
hanem  Nováki  Gyula  korábbi  értelmezését  fogadom  el. 12 Eszerint  a  borsodi  sánc  alsó 
részében feltárt rostos szerkezet egy önálló periódust jelentett, amelynek pusztulása után épült  
egy – általam rácsos típushoz sorolt – második sánc.

Várak tipologizálása

A várak  tipologizálási  lehetőségei  közül  a  következő  szempontok  jöhetnek  szóba:  
természetföldrajzi  helyzetük,  funkciójuk,  méretük,  erődítéseik  jellege.  Ezek  közül  a  

10 Lupescu 2005, 35.
11 ÁMTF IV, 697.
12 Nováki 1993, 125-145.
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természetföldrajzi helyzet alapján való csoportosítás valójában semmilyen többletinformációt  
nem  eredményezett  a  vizsgálat  során,  és  csak  az  egyes  régiók  közötti  természeti  
különbségeket jelezte. A várak funkcionális csoportosításánál az alapvető probléma az, hogy  
az írott  források hiányosságai  miatt,  csak régészeti  alapon nem tudjuk eldönteni,  hogy az  
egyes erősségeknek mi volt az elsődleges szerepe. Ráadásul az egyes várak egyszerre több  
funkciót  is  elláthattak,  ill.  ezek  a  funkciók  az  idők  folyamán  módosulhattak.  Ebből  a  
megközelítésből,  magyarországi  viszonylatban  háromféle  központi  várról  beszélhetünk:  
vármegye  székhelye,  várispánság  székhelye,  határvár.  Az  első  kettő  az  esetek  jelentős  
részében egybeesik, vagyis a vármegyeszékhely egyben várispánság központja is. A határvár-
határispánság kérdését legutóbb Zsoldos Attila foglalta össze részletesen és fogalmazta meg  
az elnevezés mögött rejlő problémát: egy ispánsági vár akkor is elsődlegesen egy vármegye  
vagy várispánság központja, ha egy határ közelében található. 13 A funkcionális csoportosítás 
az  egyes  objektumok besorolásának rendkívül  problematikus  volta  mellett  valójában nem  
segít  a  várak  keltezésében.  Erre  az  alapterületet  figyelembe  vevő  tipológia  tett  kísérletet,  
amely szerint idővel a várak mérete csökkent.  A megfigyelés egy valódi tendenciát takar,  
azonban ez csak a teljes átlagot  tekintve igaz.  Pontosabban, mindig is  akadnak kivételek,  
amelyek  valamilyen  korábbi  előzmény  vagy  a  természeti  adottságok  miatt  „kilógnak”  az  
átlagból. Jó példa erre a két, a római előzményű szélsőség: Sopron 8,7 ha-os és Visegrád 0,8  
ha-os területével. Ezekből az adatokból legfeljebb egy régészeti módszerekkel keltezett vár  
esetében, ha nem illeszkedik a tendenciába, feltehetjük a kérdést, hogy ezt mi okozza? Ezzel  
szemben kockázatos  lenne  egy nem kutatott  központ  építési  idejére  a  felvázolt  tendencia  
alapján következtetni. A várak alapterületét vizsgáló tipológia nem alkalmas az eltérő régiók  
összehasonlítására  sem,  ugyanis  pl.  az  egyes  Přemyslida-  és  Piast-várak  folyamatos  
használatban  maradtak  a  teljes  vizsgált  korszak  folyamán,  miközben  az  egyes  erősségek  
területe akár a többszörösére is nőhetett (pl. Poznań, Gniezno, Kalisz).

A várak tipologizálási lehetőségei közül egyedül a sáncszerkezetek elemzése bizonyult  
alkalmasnak nagyobb régiók összehasonlításához és az esetleges kapcsolatok kimutatásához.  
A sáncokat  már  többféleképpen  próbálták  tipologizálni  Magyarországon  és  a  szomszéd  
országokban. A magyarországi kísérletek legnagyobb hiányossága elsősorban az volt, hogy  
inkább  a  külföldi  tipológiákat  emelték  át,  és  nem  vették  figyelembe  a  Kárpát-medencei  
sajátosságokat. Ebből adódott az, hogy eközben két, jelentősen eltérő sánctípust összemostak,  
ill. két eltérő típusra vonatkozó jelentést egy sánctípusra alkalmaztak. Az általam felállított  
tipológia, a jobb megtartású cseh és a lengyel sáncok elemzéséből indult ki, de elsősorban a  
hazai  ispánsági  várakat  tartva  szem  előtt.  Ez  volt  az  oka  annak,  hogy  nem  tartottam  
megfelelőnek  Rudolf  Procházka  viszonylag  részletesen  kidolgozott  sánctipológiáját. 14 A 
javasolt  csoportosításban  az  erődítéseknek  három  alapformáját  különböztettem  meg:  1) 
egyszerű  erődítések (1.a  paliszádfal;  1.b  egyszerű  földtöltés;  1.c  belső  váz  nélküli,  
gerendafalas sánc; 1.d habarcsos kőfal);  2) összetett, egykomponensű sáncok  (2.a sáncok 
rostos  belső  vázzal;  2.b  sáncok  rácsos  belső  vázzal,  beleértve  a  horgasan  rögzített  
megoldásokat is; 2.c sáncok kazettás belső vázzal);  3) összetett, többkomponensű sáncok  
(3.a sáncok többféle belső favázzal; 3.b rostos sáncok külső kőfallal; 3.c rácsos sáncok külső  
kőfallal; 3.d kazettás sáncok külső kőfallal; 3.e külső kőfalas sáncok, vegyes belső favázzal;  
3.f sáncok belső favázzal, kívül-belül szárazon rakott kőfallal).

Mivel az erődítések kérdése rendkívül bonyolult és a magyar kutatásnak még jelentős  
hiányosságokat kell pótolni (pl. Sály, Szabolcs, Abaújvár, Visegrád, Somogyvár feltárásainak  
publikációi), ezért a javasolt tipológia valószínűleg nem adhat választ minden kérdésre, és  
akadhatnak benne olyan részletek is, amelyeket a közölt adatok alapján rosszul értelmeztem,  
így az egyes sáncok besorolása vitatható lehet.  Mindezek ellenére egyelőre ez adja vissza  

13 Zsoldos 2000, 101.
14 Procházka 2009, 10-18.
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legjobban a Kárpát-medencei erődítések sokszínűségét. Magyarország viszonylatában ebből  
először a 2. csoporton belüli eltéréseket szükséges kiemelni, ugyanis itt különböztetem meg a  
magyar  szakirodalomban  eddig  szinonimaként  élő  rostos  és  rácsos  fogalmat,  a  rácsos 
kifejezést a lengyel przekładkowa konstrukcja  értelmében használva. A rostos kifejezés alatt 
továbbra is ugyanazt értem, mint a korábbi magyar szakirodalom. 15 Ez azt jelenti,  hogy a 
sáncok belső faváza nem egy önhordó szerkezetet jelentett, hanem csak a döngölt föld jobb  
összetartását  és  külső  megtámasztását  szolgálta,  egymás  mellé  szorosan  fektetett  
gerendasorokkal.  A rostos szerkezet  legfontosabb jellemzője,  hogy az egyes gerendasorok  
nem érintkeztek egymással, hanem közöttük föld volt. Ezzel szemben a  rácsos kifejezés a 
belső  váz  olyan  típusát  jelenti,  amelynél  az  egymás  felett  lévő  gerendák  érintkeznek  
egymással,  és  egymásra  keresztbe  fekszenek,  az  azonos  irányúak általában  egymás  felett  
egyvonalban. Erről írják az egyes feltárásoknál, hogy máglyarakásszerű (pl. Abaújvár). Ezt a  
típus azért szükséges különválasztani, mert statikai és építészeti szempontból nem azonos a  
Sopron, Moson és Nyitra sáncainál megfigyelhető  valódi kazettás szerkezettel,  látszólagos  
hasonlósága  ellenére.  Ugyanis  az  utóbbiaknál  a  kazetták  minden  esetben  zárt  falúak,  
feltöltésük  csak  külön-külön  történhetett,  bizonyos  esetekben  akár  üresen  is  maradhattak,  
boronavázas épületként hasznosítva. A tipológiámban kazettás típusnak nevezett sáncok belső  
vázát  csapolhatták  vagy  ácsolhatták.  Ugyancsak  a  2.  csoportban,  a  rácsos  típuson  belül  
szerepel  egy  olyan  változat,  amely  elsősorban  a  lengyel  várakra  jellemző.  Ezt  magyarra  
lefordítva, horgas kapcsolású rácsos sáncnak lehet hívni (2.b típus). Különlegessége abban  
rejlik, hogy az összes sánctípus közül ez tekinthető leginkább specifikusnak és ezért is feltűnő  
minden  egyes  Piast-területeken  kívüli  felbukkanása.  A  přerovi  ilyen  sáncokat  
dendrokronológia és történeti adatok egyeztetésével a morvaországi Piast uralommal lehetett  
összekapcsolni. Ugyanakkor a pozsonyi Árpád-kori sánc hasonló megoldására magam még  
óvakodnék bármiféle egyértelmű magyarázatot adni.

A sánctípusok harmadik csoportjából a Kárpát-medencében csak a 3.b és a 3.c fordul  
elő. Az előbbi inkább Morva fejedelemség hagyatékának tűnik, ugyanis azokkal mutat szoros  
rokonságot,  míg az utóbbi  –  minden bizonnyal  a  későbbi  sáncjavítások vagy újjáépítések  
eredményeképpen  kialakuló  többkomponensű  szerkezet  –  egy,  Tomáš  Durdík  által  
Csehországban  kimutatott,16 de  a  Magyar  Királyságban  is  feltételezhető  átmeneti  típus  
megjelenését jelzi (pl. Pozsony, Sopron, Moson).

Vizsgálataim eredményeképp megállapítható, hogy a sánctípusok nagy többsége nem  
korhatározó  és  nem  köthető  egyértelműen  valamelyik  területhez.  Specifikusnak  csak  két  
altípus mondható: a már említett horgas kapcsolású rácsos szerkezet (2.b); és a külső szárazon  
rakott  kőfalas  megoldások,  amelyek  a  cseh  területeken  fordulnak  elő  legnagyobb  
gyakorisággal és változatosságban. Az összetett sáncokon belül nem lehet fejlődési sorrendet  
felállítani,  mint  ahogyan  az  alkalmazásuk  sorrendjében  sem  találunk  kronológiai  
következetességeket.  Nem  bizonyítható  az  sem,  hogy  az  egymást  követő  építési  
periódusoknál egyre fejlettebb típusokat alkalmaztak volna. A főbb vonalakban felvázolható  
tendencia  szerint  a  rostos  sáncok  (2.a  típus)  a  12.  századra  már  teljesen  kimentek  a  
használatból. Az összes vizsgált favázas sánc a 12-13. századtól kezdve kazettás vagy rácsos  
szerkezettel épült. A rácsos típus a 9-10. század fordulójától, a kazettás a 10. század közepétől  
keltezhető. Mindkettő évszázadokig használatban maradt. Lengyelországban és a keleti szláv  
területeken még a 12-13. században is épülnek nagyméretű kazettás sáncok. A két, szárazon  
rakott  kőfal  között  favázas  szerkezettel  rendelkező  típusok  (3.f)  a  10.  század  közepétől  
keltezhetők.

15 Pl. Bóna – Nováki 1982, 47-48 (Alpár); Bóna 1998, 46-49 (Gyöngyöspata, Alpár, Tolmács); Nováki 1993,  
133-134 (Borsod); Kovács 1974, 235-236; Szabó 1984, 22 (Gyöngyöspata).
16 Lásd Durdík 2007.
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A sáncszerkezetek  vizsgálata  alapján  arra  következtettem,  hogy  a  keskenytalpú-
szélestalpú tipológia17 mögött valójában semmilyen kronológiai vagy fejlődési besorolást nem  
kereshetünk. A sáncok szélességét sokkal több körülmény határozhatta meg, hogy csak az  
erődítések mérete alapján bármilyen következtetést le lehessen vonni. Ugyanaz a típus eltérő  
helyeken, eltérő méretben épülhetett fel (Pl. Sopron – Hont – Krakkó); de azzal is számolni  
kell,  hogy egy sáncot  a  felújításai során mindig ugyanolyan szerkezetű  vázzal javítják.  A  
keskenytalpú  –  szélestalpú  elméletnek  alapvetően  ellentmondanak  a  cseh  és  a  lengyel  
megfigyelések, ahol egyértelműen kimutatták, hogy a sáncok szélessége idővel növekszik, de  
a méret alapján keltezni nem lehet.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy alaptalannak bizonyult az a feltételezés is, hogy a  
sáncerődítések a 13. századra elavultak és teljesen kimentek volna a használatból, vagy, hogy  
a tatárok elpusztították volna az ilyen erődítésű várak többségét. Éppen a külföldi analógiák  
és néhány magyarországi példa alapján feltételezhető, hogy még a 13. század második felében  
is számolhatunk ezek használatával.

Nem lehet pontos választ adni arra sem, hogy a Magyar Királyság ispánsági várait  
tekintve honnan érkezhettek a legjelentősebb hatások. Úgy tűnik, hogy a Morva Fejedelemség  
hagyományainak  továbbélése  legfeljebb  egy  erősen  behatárolt  területen  érvényesülhetett  
(Garamtolmács, Nyitra felújítása). Ezzel szemben két további csoport mutatható ki: az egyik  
északkeleten (Abaújvár, Borsod, Szabolcs) és egy másik – szórtabb – északnyugati és erdélyi  
jelenléttel (Sopron, Moson, Pozsony, ill. Kolozsmonostor, Doboka, Várfalva). Ebből az első  
inkább Lengyelország,  míg a második Kelet-Európa felé mutat bizonyos kapcsolódásokat.  
Sokkal fontosabb azonban a kapcsolatok kronológiai vonzata, ugyanis a rácsos sáncszerkezet  
már a 9-10., míg a kazettás a 10. század közepétől kimutatható a környező országokban. Ezzel  
azonban az eddig ismerthez képest nem tudjuk leszűkíteni az egyes várak építési idejét, s így  
ez alapján a keltezésekre vonatkozó vitában sem tudunk állást foglalni. Azt viszont biztosan  
állíthatjuk,  hogy  a  kazettás  sáncoknak  nem  kellett  megvárniuk  magyarországi  
megjelenésükkel I. András királlyá koronázását, ugyanis Lengyelországban, a magyar határtól  
néhány kilométerre már a 10. század végén találkozunk ilyen megoldással (Naszacowice). 18

A  magyarországi  anyag  a  vizsgált  többi  területhez  képest  sokszínűbb  voltát  
kétféleképpen  magyarázhatjuk.  Az  egyik  lehetséges  értelmezés  szerint  a  várszervezet  
viszonylag  hosszú  időn  keresztül  zajló  kiépítésének  köszönhetően,  a  különböző  
időszakokban,  eltérő  irányokból  érkező  építészeti  hagyományok  hatásai  együttesen  
eredményezték a az itteni típusok változatosságát. A másik lehetőség az, hogy a viszonylag  
rövid időn belül felépülő váraknál minden olyan technikára szükség volt, amely a régióban  
ismert volt. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy pusztán tipológiai alapon nem jutunk  
sokkal pontosabb keltezéshez.

Az eddigiek alapján láthatjuk azt is, hogy abban a történeti-régészeti koncepcióban,  
mely  szerint  az  alapvetően  egyforma  szerkezetű  sáncokkal  rendelkező  várakat  csak  egy  
központi hatalom egységes, tervszerű kezdeményezése hozhatta létre, éppen az alapfeltétel  
nem teljesül – nincsenek meg az egyforma szerkezetű sáncok. Nem tűnik meggyőzőnek az az  
érvelés sem, hogy az ispánsági várakat csak védekezési célból építhették, vagyis Szent István  
előtt ilyenek nem épültek volna. 19 Ennek eleve ellentmond az a tény, hogy ezzel a logikával a  
korai  magyar  államnak  már  Géza  fejedelem korában  fel  kellett  készülnie  a  védekezésre,  
ráadásul  a  krónikák  alapján  már  a  990-es  években  állnia  kellett  Győr,  Veszprém,  
Gyulafehérvár és Esztergom várainak, ugyanis azoknak kapuira függesztette ki Szent István a  
felnégyelt  Koppány testének egy-egy darabját.  Emellett,  mivel az ispánsági váraknak nem  
csak védelmi szerepük volt, hiba lenne közvetlen kapcsolatot látni a várszervezet kiépítése és  

17 Nováki – Sándorfi 1981, Sándorfi 1985, 159-173; Sándorfi 1989, 19-26.
18 Hasonló véleményen volt már Bóna István is: Bóna 2001, 106.
19 Bóna 1998, 19.
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a 955 után gyakorolt defenzív politika között. Véleményem szerint jelenleg egyáltalán nem  
állítható az, hogy a magyarországi várak felépítése mögött csak Szent István állhat, sokkal  
inkább egy hosszabb folyamatban kell gondolkodnunk – még ha ennek szakaszait egyelőre  
nem is tudjuk régészetileg keltezni – amely még Géza fejedelem idejében kezdődött és akár a  
11. század második feléig is eltarthatott,  bár az utóbbira még annyi adat sincs, mint a 10.  
század végére.

A várszervezet kialakulását leginkább egy olyan többlépcsős folyamatként képzelem  
el, amilyen a cseh és a lengyel területeken az írott és a régészeti adatok alapján megbízhatóan  
adatolható. Eszerint ott a két dinasztia központi területein kialakuló várakat a terjeszkedés  
folyamán újabbak egészítették  ki,  miközben  az  újonnan szerzett  területeken lévő  korábbi  
(törzsi)  erősségeket  az  új  hatalom  szisztematikusan  felszámolta. 20 Így  Csehországban  a 
Prágai-medence  korai  erősségei  (Levý  Hradec,  Tetín,  Budeč  stb.)  a  10.  század  folyamán  
egészültek  ki  a  távolabbi  területek  váraival  (Žatec,  Litoměřice,  Čáslav,  Kouřim  stb.).  
Lengyelországban  ugyanez  Poznań,  Gniezno,  Ostrów  Lednicki,  Giecz,  ill.  Milicz,  
Międzyrzecz, Nakło, Bytom stb. csoportokként választható szét, amiket a 11-12. században  
egy újabb követett. Valószínűleg a váraknak komoly reprezentációs és szimbolikus szerepük  
is lehetett. Mindeközben a korai központi várak közül néhány mind a cseh, mind a lengyel  
területen elvesztette elsődleges szerepét (pl. Levý Hradec, Budeč vagy Łapczyca, Przemyśl).  
A két szomszédos régió vizsgálatánál megfigyelhető volt, hogy az első tartományok általában  
a már létező várak körül jöttek létre. Ezzel szemben a Magyar Királyság esetében, éppen a  
Kolonhoz és  Tolnához  hasonló  példák  miatt  egyelőre  nem állíthatjuk,  hogy a  vármegyék  
kialakulását minden esetben megelőzte vagy kísérte volna az ispánsági várak felépítése. A  
Kárpát-medencében eddig  folytatott  kutatások még nem teszik  lehetővé,  hogy a  központi  
várak  s  így  egyúttal  a  vármegyék/várispánságok  kiépülésének  hasonló  szakaszait  
meghatározhassuk, de a további kutatások és az eddigi vizsgálatok részletesebb közlése talán  
a későbbiekben lehetőséget ad egy árnyaltabb értékelésre. Jelenleg azonban még nem lehet  
eldönteni, hogy a magyarországi várszervezet kiépülésének kezdeteit mikortól számíthatjuk és  
meddig tarthatott.

20 Moździoch 2002, 43-68; Tomková 2001, 182-183.
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