
meg közel egy hónapig, csak októberben hagyta el a kör-

nyéket, és Putnokon át Kassára távozott. A hosszadalmas 

észak-magyarországi tartózkodás oka, hogy a király sze-

mélyes jelenlétével támogatta a Sajó-völgyi huszita várak 

visszafoglalását, persze emellett a környékbeli nemesekkel 

meg is kapáltathatta a gömöri szőlőket.

Címlapsztori

A 

c s e h -

országi huszita 

háborúkban (1419–1434) 

a hosszú évekig csupán katonásko-

dásból élő husziták kiválóan képzett harco-

sokká váltak. A  háború befejeztével munkanélkülivé 

lett veteránok – sokszor civil foglalkozás híján – to-

vábbi megélhetésként különböző európai konfl ik-

tusokat kerestek és találtak, ahol szívesen alkal-

mazták őket zsoldosokként. Magyarországon 

az  1440/50-es évek politikai viszályaiban 

jelentős szerepet töltöttek be ezek a bo-

heminek, latroknak, később bratrinak, 

azaz ’testvérnek’ nevezett zsoldosok.

Bizonyára sokaknak ismerős a Mátyás király Gömörben című mese, amelyben az igazságos 
uralkodó megkapáltatja a helyi nemeseket. A történet mögött valós események rejle-
nek. Hunyadi Mátyás 1460 késő nyarát és kora őszét valóban a Felvidéken, Borsodban és 

Gömörben töltötte. A királyi oklevelek kiadási helyszínei alapján nagy pontossággal megrajzolható 
Mátyás útvonalának és tartózkodási helyeinek térképe, a királyi itinerárium. 1460 nyarán majd egy 
hónapig Diósgyőrött időzött az uralkodó, ahonnan augusztus utolsó napjaiban érkezett a Sajó 
völgyébe. Itt egy-egy napot töltött [Sajó]Velezden és Putnokon, majd augusztus 28-án a sajónémeti 
erődítés alatti haditáborból adott ki oklevelet. Az, hogy egy vagy több napig tartózkodott a király 

Sajónémetiben, nem ismert, de bizonyos, hogy szeptember 1-től 
már a 25 kilométerre fekvő Serke vára alatti 

haditáborban szállt 

 Szörényi Gábor András

Sajónémeti huszita vára – 
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nyéket, és Putnokon át Kassára távozott. A hosszadalmas 

észak-magyarországi tartózkodás oka, hogy a király sze-

mélyes jelenlétével támogatta a Sajó-völgyi huszita várak 

visszafoglalását, persze emellett a környékbeli nemesekkel 

meg is kapáltathatta a gömöri szőlőket.

Sajónémeti huszita vára – Egy késő középkori fa-föld szerkezetű erődítés
A huszitákként vagy csehekként is ismert, ugyanakkor 

etnikailag vegyes (cseh, lengyel, ruszin, német és magyar 
nemzetiségű), a huszita vallási tanokhoz gyakorlatilag 
nem kötődő kalandorokból álló zsoldosok teljes politikai 
és katonai hatalmat építettek ki a Magyar Királyság északi 
régióiban 1440-től. Az I. Ulászló és a csecsemő V. László 
királyok közti konfl iktusban, majd az 1450-es évek belpoli-
tikai kríziseiben minden szereplő előszeretettel alkalmazta 
a pénzért bárhol bevethető huszita veteránokat. Politikai 
legitimitásukat magától a királytól nyerték el. A megbízot-
tak ugyanakkor hamarosan a megbízók fejére 
nőttek. A korabeli anarchiát jel-
lemzi, hogy a zsol-
d o -

s o k 
vezetőjét, Jan Giskrát 

(más helyesírás szerint Jan Jiskra) 
V. László király tette meg felvidéki főkapitánnyá, 

továbbá Sáros és Zólyom vármegyék ispánjává. Giskra 
a király nevében pénzt veretett, és rendelkezett a bánya-
városok jövedelme fölött is. Noha mindvégig lojális volt 
Lászlóhoz, 1452-től fokozatosan kiszorult a politikai elitből. 
Ezt a vákuumot érzékelte a zsoldosok középvezetése is, ők 
ekkor kiváltak a központi zsoldosseregből, és egymással 
kapcsolatot tartó, de elszigetelt fegyveres milíciákat alakí-
tottak ki. Kisebb, megyényi területek fölött rendelkeztek, 
hatalmukat megfélemlítéssel, rablással, fosztogatással 
biztosították. Katonai bázisukat pedig számos kisebb 
nagyobb felvidéki vár jelentette, ezeket vagy elfog-
lalták, vagy nagyon gyakran már felhagyott, pusztuló 
erősségeket szálltak meg és újítottak fel. Szlovákia és 
Észak-Magyarország területén tucatnyi vár őrzi a huszita 
megszállás nyomát mind a népi emlékezetben, mind 
pedig régészeti emlékekben.

Borsod vármegye északi peremén egy, a Sajó fölé ma-
gasodó rendkívül látványos homokkő hegyen áll a sajóné-
meti földvár. Kiválóan áttekinthető terepi jelenségei meg-

őrizték a 15. század derekára jellemző erődítésépítészeti 
jegyeket, melyek megismeréséhez közelebb vihet Hunyadi 
János egy 1452-ben írott levele is, amelyben felszólította 
Majtényi Györgyöt, hogy az „összes lovas- és gyalognépével, 
szolgáival és jobbágyaival, ásóval, kapával, baltával más, 
az erőd építéséhez szükséges szerszámokkal felfegyverkezve, 
siessen hozzá”, egy új erősség építéséhez. 
Az idézet egyértelmű uta-
lás arra, hogy 

a  korszak 
szembenálló felei a lehető 

legegyszerűbben nyerhető nyersanya-
gokból, fából és földből, a lehető leggyorsabb módon 

törekedtek teljesen új erődítéseket építeni, vagy éppen 
a meglévőket felújítani. A sietség oka, hogy a 15. század 
folyamán fokozatosan megnövekedett a távolra ható, illet-
ve a tűzfegyverek szerepe a várostromokban. A támadók 
akciójára a védők reakciója a védővonalak gyors kibővítése 
és megerősítése volt. Igyekeztek a támadókkal való első 
kontaktust a vár magjától a lehető legtávolabb felvenni, 
így előretolt védműveket alakítottak ki. 
Ezek szerepe kettős volt, 
u g y a n i s 

A vár 2006. évi légi fotója

Lidar-felvétel a várról

Sajónémeti váráról 

készült 1930-as évekbeli 

légi fotó

Látkép a vármagból; előtérben a Ny-i 

oldalazó mű, háttérben, a fenyves előtt 

az előretolt védmű
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Árpád-kori használat omladékát, és egy akadálymentes, üres udvart alakítottak ki. Mindösszesen egyetlen cölöpszerkezetes 

épület, egy szárnyék nyomai kerültek elő a várbelsőben, amely az időjárás viszontagságai ellen némi védelmül szol-

gálhatott. Az épületek hiányát indokolja, hogy a várat nem mint lakóhelyet használták a zsoldosok, 

hanem harcálláspontként szolgált, ahová szükség esetén vissza lehetett húzódni, 

illetve onnan támadást lehetett indítani. A vármag peremét egy egy-

soros paliszádfallal védték. A hegyoldal lefejtéséből 

származó nyersanyagból egy magas 

az em-
l í tet ten túl 

fontos volt a várak számára 
kritikus pontok preventív védelme is. Míg 

a korábbi évszázadok csekély hatótávolságú támadó-
fegyverei miatt a várak közelében emelkedő magaslatok 
nem jelentettek veszélyt, addig a tűzfegyverek rohamos 
terjedésével ezeket a pontokat immár nem hagyhatták 
figyelmen kívül. További újítás volt a várak fő vé-
delmi vonalából kiugró védművek 
létesítése is, melyek 
lehe-

tővé tették, 
hogy a védők oldalazó tűz 

alatt tartsák az  összekötő vonalakat, 
sáncokat. Az erődítési munkálatok során – az időigé-

nyes masszív anyagú (kő, 
habarcs) építkezések 
helyett – a fenti le-
vélből is ismer-
tetett mó-

don az  összeterelt jobbágyok 
munkájával sáncokat hánytak, paliszá-

dokat emeltek, palánkokat ácsoltak. Az  ily módon 
gyorsan elkészíthető fa-föld szerkezetű, tűzfegyverek 
elleni védelmet adó védművek ötletének gazdái éppen 
azok a  csehországi huszita háborúkban szocializált 
katonák voltak, akik azt később zsoldosként el-
terjesztették Közép-Európa számos 
régiójában.

Sajónémeti huszita vára – Egy késő középkori fa-föld szerkezetű erődítés

A palánk több sorba 
helyezett faoszlopok vagy 

facölöpök – általában ácsolással, és/vagy fo-
nással egymáshoz rögzített – rendszere, mely-
nek közeit döngölt földdel vagy kőzettörmelékkel 
töltötték ki. Tehát a palánk egy vastagabb és a fi zikai 
hatásoknak ellenállóbb fa-föld falazatot jelent. A  pa-
liszád – ezzel szemben – csupán egy vagy akár több sor-
ban elhelyezett karó- vagy cölöpfal, azaz egymás mellé 
állított cölöpök, vagy vonalba helyezett oszlopsor, 
amely tulajdonképpen egy erősebb kerítésnek fe-
lelt meg, de nem tartozik hozzá döngölt föld. 

Közeit a  védelem fokozása érdekében 
bedeszkázhatták, avagy be 

is fonhatták.

Sajónémeti erődítésének idejéről szerencsére írott forrás 
is rendelkezésünkre áll. Miklós egri prépost, László mislei 
prépostnak címzett, 1460. május 11-én kelt levelében leírta, 
hogy „Giskra a Sajó fölött Sajónémetiben már elkészítette vá-
rát, s azon van, hogy valahol Eger környékén újabb erősséget 
emeljen az egri püspök birtokainak pusztítása végett”.

A Herman Ottó Múzeum 2011 és 2018 között végzett 
régészeti feltárásai igazolták, hogy Giskra nem előzmények 
nélkül emelt várat Sajónémeti fölé. A Sajóba torkol-
ló Hangony-patak fölötti kiszögellést 

A paliszád alapozási 

árkának részlete 

oszlophelyekkel az 

előretolt védműben

A meredek 

oldalú vármag 

védőfalának 

dokumen-

tálása

A 
sajónémeti 

vár dombor-
zatmodellje, az 

ásatások kutatóárkainak 
elhelyezkedésével
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a tulajdonosai. A birtokos nemesek hatalmát is szimbolizáló, drágán 

fenntartható erősségekre ugyanis az oligarchaháborúkat követően, 

Károly Róbert király megerősödésével immár nem volt szükség.

Ezt az üresen álló, stratégiailag fontos várhelyet újították föl 

120–150 esztendővel később a huszita zsoldosok. A közpon-

ti vármag homokkő dombját meredek, csonka kúp for-

mára faragták. A várbelsőben elplanírozták a korábbi 

Árpád-kori használat omladékát, és egy akadálymentes, üres udvart alakítottak ki. Mindösszesen egyetlen cölöpszerkezetes 

épület, egy szárnyék nyomai kerültek elő a várbelsőben, amely az időjárás viszontagságai ellen némi védelmül szol-

gálhatott. Az épületek hiányát indokolja, hogy a várat nem mint lakóhelyet használták a zsoldosok, 

hanem harcálláspontként szolgált, ahová szükség esetén vissza lehetett húzódni, 

illetve onnan támadást lehetett indítani. A vármag peremét egy egy-

soros paliszádfallal védték. A hegyoldal lefejtéséből 

származó nyersanyagból egy magas 

már a vaskor folyamán a kelták is lakták. Ám az itt fellelt leletek alapján a helyszín legintenzívebb használata a késő 
Árpád-korban történhetett. A 13–14. század fordulóján egy, az írott forrásokból nem ismert magánvárat 
emelhetett a környéket birtokló Bél nemzetség egyik tagja. A központi vármagot és a körü-
lötte kiásott árkot, a külső oldalán homokkőbe vájt sánccal ekkor alakították 
ki, ám a hasonló magyarországi nemesi várak sokaságához 
ezen várat is néhány évti-
zeden belül hason-
lóképp felhagyták 

Sajónémeti huszita vára – Egy késő középkori fa-föld szerkezetű erődítés

Paliszáddal védett udvar 

és földfeltöltéses palánk 

ábrázolása a 16. század elejéről a 

lengyel Rei Tornamentariaeban

Mátyás ezüstdenár-

jai a vár pusztulási 

rétegeiből

Egy analógia Tirolból, Leichtenberg várának 16. század eleji ábrázolása,

Jörg Kölderer tollrajza; előtérben a fa-föld szerkezetű előretolt védmű, jobb és bal 

szélen a védvonalból kiugró oldalazóművek
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Árpád-kori használat omladékát, és egy akadálymentes, üres udvart alakítottak ki. Mindösszesen egyetlen cölöpszerkezetes 

épület, egy szárnyék nyomai kerültek elő a várbelsőben, amely az időjárás viszontagságai ellen némi védelmül szol-

gálhatott. Az épületek hiányát indokolja, hogy a várat nem mint lakóhelyet használták a zsoldosok, 

hanem harcálláspontként szolgált, ahová szükség esetén vissza lehetett húzódni, 

illetve onnan támadást lehetett indítani. A vármag peremét egy egy-

soros paliszádfallal védték. A hegyoldal lefejtéséből 

származó nyersanyagból egy magas 

az em-
l í tet ten túl 

fontos volt a várak számára 
kritikus pontok preventív védelme is. Míg 

a korábbi évszázadok csekély hatótávolságú támadó-
fegyverei miatt a várak közelében emelkedő magaslatok 
nem jelentettek veszélyt, addig a tűzfegyverek rohamos 
terjedésével ezeket a pontokat immár nem hagyhatták 
figyelmen kívül. További újítás volt a várak fő vé-
delmi vonalából kiugró védművek 
létesítése is, melyek 
lehe-

tővé tették, 
hogy a védők oldalazó tűz 

alatt tartsák az  összekötő vonalakat, 
sáncokat. Az erődítési munkálatok során – az időigé-

nyes masszív anyagú (kő, 
habarcs) építkezések 
helyett – a fenti le-
vélből is ismer-
tetett mó-

don az  összeterelt jobbágyok 
munkájával sáncokat hánytak, paliszá-

dokat emeltek, palánkokat ácsoltak. Az  ily módon 
gyorsan elkészíthető fa-föld szerkezetű, tűzfegyverek 
elleni védelmet adó védművek ötletének gazdái éppen 
azok a  csehországi huszita háborúkban szocializált 
katonák voltak, akik azt később zsoldosként el-
terjesztették Közép-Európa számos 
régiójában.
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A palánk több sorba 
helyezett faoszlopok vagy 

facölöpök – általában ácsolással, és/vagy fo-
nással egymáshoz rögzített – rendszere, mely-
nek közeit döngölt földdel vagy kőzettörmelékkel 
töltötték ki. Tehát a palánk egy vastagabb és a fi zikai 
hatásoknak ellenállóbb fa-föld falazatot jelent. A  pa-
liszád – ezzel szemben – csupán egy vagy akár több sor-
ban elhelyezett karó- vagy cölöpfal, azaz egymás mellé 
állított cölöpök, vagy vonalba helyezett oszlopsor, 
amely tulajdonképpen egy erősebb kerítésnek fe-
lelt meg, de nem tartozik hozzá döngölt föld. 

Közeit a  védelem fokozása érdekében 
bedeszkázhatták, avagy be 

is fonhatták.

Sajónémeti erődítésének idejéről szerencsére írott forrás 
is rendelkezésünkre áll. Miklós egri prépost, László mislei 
prépostnak címzett, 1460. május 11-én kelt levelében leírta, 
hogy „Giskra a Sajó fölött Sajónémetiben már elkészítette vá-
rát, s azon van, hogy valahol Eger környékén újabb erősséget 
emeljen az egri püspök birtokainak pusztítása végett”.

A Herman Ottó Múzeum 2011 és 2018 között végzett 
régészeti feltárásai igazolták, hogy Giskra nem előzmények 
nélkül emelt várat Sajónémeti fölé. A Sajóba torkol-
ló Hangony-patak fölötti kiszögellést 

A paliszád alapozási 

árkának részlete 

oszlophelyekkel az 

előretolt védműben

A meredek 

oldalú vármag 

védőfalának 

dokumen-

tálása

A 
sajónémeti 

vár dombor-
zatmodellje, az 

ásatások kutatóárkainak 
elhelyezkedésével

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

a tulajdonosai. A birtokos nemesek hatalmát is szimbolizáló, drágán 

fenntartható erősségekre ugyanis az oligarchaháborúkat követően, 

Károly Róbert király megerősödésével immár nem volt szükség.

Ezt az üresen álló, stratégiailag fontos várhelyet újították föl 

120–150 esztendővel később a huszita zsoldosok. A közpon-

ti vármag homokkő dombját meredek, csonka kúp for-

mára faragták. A várbelsőben elplanírozták a korábbi 
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gálhatott. Az épületek hiányát indokolja, hogy a várat nem mint lakóhelyet használták a zsoldosok, 

hanem harcálláspontként szolgált, ahová szükség esetén vissza lehetett húzódni, 

illetve onnan támadást lehetett indítani. A vármag peremét egy egy-

soros paliszádfallal védték. A hegyoldal lefejtéséből 

származó nyersanyagból egy magas 

már a vaskor folyamán a kelták is lakták. Ám az itt fellelt leletek alapján a helyszín legintenzívebb használata a késő 
Árpád-korban történhetett. A 13–14. század fordulóján egy, az írott forrásokból nem ismert magánvárat 
emelhetett a környéket birtokló Bél nemzetség egyik tagja. A központi vármagot és a körü-
lötte kiásott árkot, a külső oldalán homokkőbe vájt sánccal ekkor alakították 
ki, ám a hasonló magyarországi nemesi várak sokaságához 
ezen várat is néhány évti-
zeden belül hason-
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bel-
ső sáncot 

építettek, továbbá a sánc 
oldalain három kiugró, oldalazásra 
is alkalmas védművet alakítottak ki. 
A vármagtól nyugatra egy látszólag 
izolált helyzetű, kisebb átmérőjű, szin-
tén árokkal övezett kerek dombon 
létesítették az előretolt védművet.

Ez utóbbit egy patkó alakú, a fő-
vár irányába nyitott paliszádfal 
védte, továbbá az ellenséges tűz 
irányában egy földfeltöltéses 
palánkkal is megerősítették. 
A tágabb környezet dombor-
zatának modellezése révén 
egyértelművé vált, hogy az elő-
retolt védmű a fővár számára 
holttérben fek-

vő 
v ö l g y i 

részeket, a  lehetséges 
ostromlási pontokat és 

a megközelítő utakat tart-
hatta tűz alatt.

A királyi seregek végül 
1460. augusztus 28-án foglalták 

el Sajónémeti erősségét. Az ása-
tások során azonban semmilyen 

nyom nem utalt heves ütközetre 
vagy épp felgyújtott várra. Az egyet-

len napig tartó ostrom és Mátyás király 
személyes jelenléte okán feltételez-
hető, hogy a gondos munkával meg-
erősített várat tárgyalásokat köve-

tően, azaz harc nélkül adhatták 
fel a husziták.

           C C C
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A 
l á t -

szólag külön-
álló előretolt védművet 

egy mára szinte teljesen lekopott 
kettős sánc alkotta folyosó kötötte össze 

a  fővárral. Ezen nyaktag nyomait még rögzítették 
a  vár 1941-es felmérése során. Ma már a  felszí-

nen alig látható, leginkább a  terepről készült 
légi felvételen és a Lidar, azaz a lézer alapú 

távérzékeléses műszer felmérésén észlel-
hető. Ezen felvételek segítségével loka-

lizáltuk a folyosó sáncainak helyét, és 
maradványait több kutatóárokkal 

fel is tártuk.

Mátyás felvidéki hadjáratának 
éppen az volt a kimondott, kimon-

datlan célja, hogy a  rabló zsoldos 
milíciákat felszámolja. Ám a  tapasz-

talt katonákat nem likvidálta, hanem 
zsoldjába fogadta, és létrehozta belőlük 

a sokak által jól ismert, későbbiekben fekete 
seregnek nevezett zsoldoshadseregét. Ezzel 

megszabadította a  környéket a  fosztogatóktól, 
ami miatt a  népi emlékezet pozitív 

hősként, igazságos királyként 
tekintett az  uralko-

dóra.

Az oldalazóműveket övező mély árok feltárása

A központi vármag kúpja, az előretolt védmű ásatásáról fényképezve

A központi vármag kúpja

A vármag kúpja, előtérben a husziták által emelt magas sánctöltése
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Címlapsztori

B
áR a  turisztikai kiadványokban és a  helyi lokálpatrióták lelkében nem a  címben 
megfogalmazott, kissé visszafogott megállapítást találjuk az egykor a Fehér-Körös 
ágai által övezett, ma is igen látványos megjelenésű erősségről, Gyula jelentősége 

a késő középkori várépítészetünket tekintve aligha túlozható el.

Ugyan a  vármag ma álló falainak mintegy negyede 
az újkori építkezésekből származik, és külső falgyűrűjé-
nek is csak csonkjait tárhatták fel az  ásatások, a  felvo-
nóhidas kaput is magába foglaló tornya, pártázatos vé-
dőfolyosói, s nem utolsósorban számos belső tere nem 
csupán a  mai Magyarország vonatkozásában őrizték 
meg egyedülálló módon egy 15. századi főúri vár hite-
les megjelenését. Mindez alapvetően annak köszönhető, 
hogy 18–19. századi birtokosai tőle délre építették fel – 
ma igazi élményt nyújtó múzeumként 
megtekinthető – kastélyukat, 
s az  eredeti funkcióját vesz-

tő téglavár annak tájképi parkjában mintegy „eredeti 
műromként” vészelte át az utóbbi évszázadokat, s nem 
bontották el, mint számos más alföldi erősségünket.

Természetesen így az  sem meglepő, hogy az  1950-
es években megszervezett központi műemlékvédelem 
egyik első feladatának tartot-
ta az  épület helyreállítását és 
múzeumi hasznosítását 

Az Alföld legépebb középkori téglavára: Gyula

Feld István

A vár légi felvétele délkelet felől

A vár dél felől
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