
a  mikházi régészeti park kialakítását. A  parkot 
a  Maros Megyei Múzeum kezeli, és célja, hogy 
megvédje a  feltáratlan régészeti objektumo-
kat, s egyúttal lehetőséget kínáljon arra, hogy 
a  BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési 
Tanszékének oktatóival és hallgatóival közösen 
ötletbörzézzünk a  feltárt maradványok konzer-
válásának és bemutatásának mikéntjéről. A park 
megnyitása óta információs táblák tájékoztatják 
a látogatókat a lelőhely főbb látnivalóiról. 2016 
óta pedig két „Idődobozra” keresztelt faépület 
ad helyet a lelőhelyről szóló állandó kiállításnak. 
A  pavilonok a  régészeti park első épületei vol-
tak, és megépítésükkel az volt a  célunk, hogy 
szokatlan kiállítóterek segítségével a  látogatók 
elvonatkoztassanak a jelentől, és egy időutazá-
son vehessenek részt. A  pavilonok a  régészeti 
park emblematikus épületeivé és a  táj megha-
tározó pontjaivá váltak. A kiállítások a római ka-
tonai tábort és az itt állomásozó katonai egysé-
get, illetve a katonai fürdő és a római testápolás 
kérdéskörét ismertetik. A  látogatók betekintést 
nyerhetnek a  Mikházán folyó eddigi kutatások 
eredményeibe és a  római határ (limes) mentén 
élő katonák és civilek hétköznapjaiba.

A park második látványosságának az avató-
jára az idén nyáron került sor. A „Tájolónak” ne-
vezett szoborszerű installáció tervezői egy olyan 
kilátót álmodtak meg, ahonnan a  kultúrtájba 
ágyazott lelőhelyet van lehetőségünk megmu-
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éves területhasználat nyomait próbálják kinyo-
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belátható több mint ötvenhektáros lelőhely lát-
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már fel a kilátóhoz. 
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A 2013-as feltárások (fotó: Szabó M.)

A 2016-os feltárások (fotó: Pánczél Sz. P.)

A 2018-as feltárások (fotó: Pánczél Sz. P.)

Az „Idődoboz” pavilonok (fotó: Pánczél Sz. P.)
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A  borsodi földvár Északkelet-Magyaror-
szágon, Miskolctól mintegy 30 km-re, 

északra, a  Bódva folyó partján, stratégiailag 
igen jól megválasztott helyen épült fel. Alapját 
egy természetes szikladomb képezi, amely 15 mé-
terre magasodik a folyó szintje fölé. Lábánál a Kár-
pát-medence egyik ősi, igen jelentős, észak–déli irá-
nyú útja haladt el.

CímlapsztoriA
 borsodi földvár

Egy állam
alapítás kori megyeszékhelyünkWolf Mária

A Bódva-völgy honfoglalás és kora Árpád-kori tör-
ténetéről igen keveset tudunk. A nyelvészeti adatokra 
támaszkodó korábbi kutatás úgy vélte, a területen a ma-
gyar honfoglalás előtt sűrű szláv településhálózat ala-
kult ki. Ezzel szemben a régészeti leletek azt bizonyítják, 
hogy a 8–9. században avar lakosság élt a vidéken, de 
később a honfoglaló magyarság is megtelepedett ezen 
a tájon, ezt több, a vár környezetéből előkerült 10–11. 
századi kisebb temetőrészlet, illetve szórványlelet is iga-
zolja. A várat a 19. században még szláv, a 20. század ele-
jén pedig őskori eredetűnek tartották. 1896-ban, majd 
1926-ban egy-egy rövid ásatást is végeztek területén.

A vár sáncaira és belső részeire egyaránt kiterjedő 
feltárása 1987 és 1999 között folyt. Ennek során az egy-
kori megyeszékhelyet, az ispáni várat, a hozzá-
tartozó templomokat és teme-
tőt, továbbá egy, 
a várat 

megelőző, 10. századi 
magyar falut is sikerült fel-
tárnunk, melynek házai és más 
objektumai a mai várdomb északi olda-
lán helyezkedtek el. Ez a falu leégett, házai egyszerre 
pusztultak el egy tűzvészben.

A borsodi faluban összesen 17 házat, illetve házrész-
letet tártunk fel. Ezek két típusba tartoztak. Mindkét tí-
pus alapvetően a földfelszínen állt. A házak többsége 
kőalapú faház lehetett. De ezek mellett boronaházat 
is megfi gyeltünk. A házak kis méretű kemencéje kőből 
készült. Két esetben leltünk a kemencéhez kapcsolódó 
szikrafogót, amely a faházak füsttelenítését szolgálta. 

Salamon király (1063–1074) ezüst denárja

A borsodi földvár
3D rekonstrukciója
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A borsodi földvár – Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk

Három esetben pedig azt is meg tudtuk figyelni, hogy 
a házaknak padlása volt. Feltártunk továbbá egy na-
gyobb méretű kőépületet is. A borsodi telepü-
lés házai zárt beépítési rendben, egymás 
közelében álltak. Nagyon valószínű, 
hogy ez a falu egy 10. századi magyar 
előkelő központja lehetett. A korábbi 
vélekedésekkel ellentétben azonban 
ez nem egy vár, hanem egy nyíltszíni te-
lepülés volt.

A lelőhelyen a  legnagyobb számban 
kerámiatárgyakat leltünk. A házakban a már 
használaton kívüli töredékek mellett általában 12–16 

A 
c s e -

r é p e d é n y e k 
mellett fából készült 

edények maradvá-
nyaira is rábuk-

kantunk.

ép vagy csak a  föld által összenyomott cserépedény 
került elő. A  borsodi edények között külön csopor-
tot alkotnak a nyakukon vízszintes bordával tagoltak. 
Ezek Kárpát-medencei megjelenését a honfoglaló ma-
gyarsághoz kapcsolhatjuk.

A több mint száz ép edény, és az igen nagy meny-
nyiségű töredék között egyetlen cserépbográcsot vagy 
bográcstöredéket sem leltünk. A cserépbográcsokkal 
foglalkozó igen gazdag irodalom egyöntetűen úgy véli, 
ez az  edényforma a  honfoglaló magyarsággal jelent 
meg a Kárpát-medencében, s hozzátartozott annak jel-
legzetes, félnomád életmódjához. Az újabb kutatások, 
köztük a borsodi is, bebizonyították, hogy a cserépbog-

rácsok csak a 11. század végén, illetve a 12. században 
jelentek meg Magyarországon, így a honfoglaló 

magyarság életmódjára nem következtethe-
tünk belőlük.

A házakban két ekevasat, két rövid 
kaszát, ásóvasalást, sarlót, malomköve-

ket, birkanyíró ollót és kolompot is lel-
tünk. Mindezek az eszközök egy letelepült, 

földműves közösség hagyatékához tartoz-
tak. Ezt bizonyítják a leégett házakban nagy 

mennyiségben előkerült, változatos fajtájú ga-
bonamagvak, és a napvilágra került állatcsontleletek is.

 A földvár kazettás faszerkezetű keleti sáncának rekonstrukciója

Egy kőalapú épület feltárás közben
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A borsodi földvár – Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk

A házakban, illetve a  falu 
területén szétszórva néhány 
egyszerű ékszer, karpe-
recek, S végű karikák is 
napvilágot láttak, ami-
ket a 10. század máso-
dik felére keltezhetünk. 
Az  egyik házban két 
félkész zablaoldalpálca 
is előkerült. Az egyikbe két 
palmettacsokorból álló min-
tát véstek. E zablákat párhuzamaik 
alapján a 10. századra keltezhetjük, és 
a honfoglaló magyarsághoz köt-
hetjük őket.

A fentiek alapján 
tehát úgy véljük, hogy 
a  borsodi magyar falu 
a  10. század negyedik 
negyedében, valamikor 
a 970–80-as években pusz-
tulhatott el. A falu lakói lete-
lepült, földművelő életmódot 
folytattak. Széleskörű mező-
gazdasági ismeretekkel 
rendelkeztek, és fő meg-
élhetési forrásuk az  irtá-
sos földművelés volt, ami 
a kor közép- és kelet-eu-
rópai színvonalán állt.

E falu romjain épült 
fel később az ispáni vár, 
melynek sánca átla-
gosan 10 méter széles 
és 5 méter magas volt. 
A  sáncokban kétféle fa-
szerkezetre bukkantunk. 
A felső szinteken a magyar-
országi várépítészetből jól 
ismert rekeszes szerkezetet lel-
tük. A rekeszek általában 3,7×0,80 
méteresek voltak. Az átlagban 20 cm vastagságú geren-
dákat négyszögletesre bárdolva csapolták egymáshoz. 
A  rekeszeket földdel töltötték fel. Bizonyos részeken 
azonban megfi gyeltünk ettől eltérő, sűrű rácsszerkezetet 

A borsodi várat 
Anonymus említi elő-

ször, építését a honfoglalás ide-
jére tette, és Bors vezérnek tulajdonította. 

Hiteles oklevél 1194-ben emlékezik meg róla elő-
ször. A 13. század folyamán a vár jobbágyai, tisztikara 

és népei több oklevélben is szerepelnek. A borsodi 
várat 1261-ben és 1282-ben még saját várának 

nevezi a király. A borsodi várjobbágyok pedig 
részt vettek az 1275-ös hadjáratban is. Borsod 

1332-ben viszont már magánkézen tűnik 
fel, 1334-ben pedig már csak, mint föld-

várnak nevezett sáncot 
említik.

is. Ez utóbbi a rekeszes szerke-
zet alapozásául szolgált. 

Az  újabb kutatások 
bebizonyították, 
hogy a  korábbi 
vélekedésekkel 
szemben a  várat 

nem faszerkezettel 
erősített földsánc-

ként, hanem egy bizo-
nyos szintig földdel föltöl-

tött favárként képzelhetjük el.

A sánc átvágása bizonyossá tette 
azt is, hogy a borsodi várnak nem 

volt sem őskori, sem szláv 
előzménye. Ugyanakkor 
a  vár építésének pontos 

időpontjára nincsenek 
közvetlen adataink. Köz-

vetett bizonyítékaink azon-
ban valószínűvé teszik, hogy 

a borsodi vár a 11. század első 
felében, valamikor 1020 és 1050 

között épülhetett.

A várbelső területén több 
egyszerű házat, kemencét és tűz-

helyet találtunk. Előkerült továbbá 
egy rangosabb épülethez tartozó, 

habarcsba rakott kőből 
épült falmaradvány 
is. Az objektumok-
ból, illetve a vár te-

rületéről származó 
leletek (kerámiák , 
sarlók, sarkantyúk, 
k a r d m a r k o l a t -
gomb, tőr, kettős 

csüngő, líra alakú csat, 
gyűrűk stb.) a  11–12. századra kel-

tezhetők. A borsodi vár területe tehát ebben az  idő-
ben biztosan lakott volt.

Az általánosan elterjedt vélemény szerint az ispáni vá-
rak a tatárjárás (1241–1242) után elveszítették jelentőségü-
ket. Ezzel szemben Borsodról oklevelekkel bizonyítható, 
hogy a 13. század végéig királyi várként funkcionált.

A falu leégésekor deformálódott edény
Gabonatároló edény

Földműveléshez 
használt ekevas

Niellodíszes,
líra alakú
bronzcsat

Bordás nyakú palack

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin
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A várbelsőben a  házakon kívül 
egy íves szentélyzáródású, nagy mé-
retű templom alapjait is kibontottuk. 
A templom teljes külső hossza 18 méter, 
a hajó külső szélessége átlagban 10 méter volt. 
Szentélye a  félkörhöz közelít, amelynek külső sugara 
2,9 méter. A  templom északi oldalfalának 
omladékainál egy vállába kovácsolt 
fülű, rézdrót berakásos kengyel, 
valamint egy Salamon király 
(1063–1074) által veretett 

ezüstdenár látott napvilágot. Nemcsak 
az  érme, hanem az  analógiái alapján 
a 11. század második felére keltezhető 

kengyel is azt bizonyítja, hogy a temp-
lom ebben az időben már fennállt. A temp-

lom körül nem kerültek elő sírok. Templomunk 
legközelebbi párhuzamai a korai megyeszékhelyeken, 
illetve esperesi központokban feltárt templomok. 

Valószínű tehát, hogy a borsodi várban feltárt 
templom is a megye egyházi vezetését ellá-

tó esperes székhelye lehetett.
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A 
n i e l l o 

fémből (ezüstből/
bronzból) készült tárgyak 

díszítésére alkalmazott ötvöstechni-
ka. A fémbe mélyített vájatokat ezüst, 

réz és ólom, valamint kén keveré-
kéből álló fekete masszával töltik 

ki, majd kiégetik a tárgyat, vé-
gül a felületét egyenletesre 

csiszolják és polírozzák.

A vár sáncától délnyugatra, 100 méterre egy, a mai 
formájában a 18. század végén épült templom áll. E mel-
lett, és részben alatta, sikerült rábukkannunk a bor-
sodi vár másik templomára is, amely az előkerült 
leletek alapján ugyancsak a 11. században 
épült és a 16. század végén pusztult el. 
Ennek védőszentje Szent Lőrinc 
volt. Az előkerült templom körül 
nagy kiterjedésű temető helyez-
kedik el. Sírjai közül 77-et bontot-
tunk ki. Közülük 14-ben találtunk 
viseleti tárgyakat, karikaékszereket, 
csatokat.

A temető egyik legkorábbi lelete 
a 67. sírban napvilágot látott niellodí-
szes, líra alakú bronzból készült csat.

A típusról a korábbi kutatás úgy vélekedett, hogy 
baltikumi eredetű, és egy, a fejedelmi udvarban szolgáló 
rusz–varég eredetű harcoshoz köt-
hető, annak személyes tu-
lajdonaként került a 10. 
században a Kárpát-me-
dencébe. A  csatok pár-
huzamait összegyűjtve 
azonban megállapíthatjuk, 
hogy a hasonló jellegű darabokat a 11. század második 
felében, a 12. század elején használták. Feltehető tehát, 
hogy a magyarországi darabok sem korábbiak ezeknél. 
A baltikumi eredetnél pedig sokkal valószínűbb, hogy 
steppei, esetleg besenyő körből származnak. Ezt a csat 
viselőjének embertani jellegzetességei is megerősítik, 
amelyek egyértelműen keleti eredetről árulkodnak.

A temető csontanyagának vizsgálata során több 
olyan csonttörést tudtak regisztrálni, amelyek legy-
gyakrabban a fejre mért ütések elhárítása során kelet-
keznek. Feltehető tehát, hogy a temetőben elhantol-
tak nem élhettek békés körülmények között. A nemek 
kiegyenlített aránya és a felnőttekkel csaknem azonos 
számú gyermeksír egyértelműen arra mutat, hogy itt 
nem egy túlnyomórészt férfiakból álló, katonai kísé-
rettel, helyőrséggel, hanem családi kötelékben élő 
népcsoporttal állunk szemben. Azt, hogy ez a  né-
pesség katonáskodott is, jól mutatják a  sérüléseik. 
Nem kétséges tehát, hogy a borsodi vár sáncán kívüli 
templom a várnépeké volt, a körülötte elhelyezkedő 
temető idáig feltárt sírjaiban pedig ők maguk és csa-
ládtagjaik nyugodhattak. A borsodi ispánsági várban 

azonban élhettek idegen eredetű, nagy valószínű-
séggel besenyő népelemek is. Ezt a már említett líra 

alakú csat és viselőjének eredete valószínűvé teszi. 
De ezt bizonyítja egy további tárgy is. Az es-

peresi templom mellett lelt kengyeltípus 
eredete Közép-Ázsiában kereshető, 

elterjesztői pedig elsősorban be-
senyő népcsoportok lehettek, 
amik legnagyobb számban 1055 

után telepedtek be hazánkba.

A borsodi ispáni várban, illetve 
a  sáncain kívül feltárt templomot 

Borsod megye két legkorábbi egyhá-
zának tekinthetjük. Az előkerült lele-

tek egyértelműen azt bizonyítják, hogy 
a 11. század végén már mindkettő fenn-

állt, és feladatkörük jól elkülönült. A várbel-
sőben feltárt templom lehetett a térítést, egyházszerve-

zést és felügyeletet ellátó megyésegyház, míg 
a váron kívül lelt templom a vár, illet-

ve a váralja település népeinek 
lelki gondozását látta el.

A történeti források 
szerint Borsod az 1500-
as évek közepén ismét 

várként funkcionált. Ek-
kor a vidék nagyhatalmú birtokosa, Bebek Ferenc, az egy-
kori sáncok között egy várkastélyt építtetett. Ennek rom-
jaira a várbelső nyugati oldalán sikerült rábukkannunk. 
A vár 1708-ban szerepel újra az írásos forrásokban. Ekkor 
azonban már semmilyen középkori épület nem állt ben-
ne. Sáncai a török kori harcok során pusztultak el.
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