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Az alábbiakban egy 23 évvel ezelőtt megkezdett, 1993-
ban befejezett magyarországi várfeltárás Árpád-kori 
favárat érintő részének eredményeit mutatjuk be.¹ 

Elsőként a magyar régészet atyja, Rómer Flóris fi-
gyelt fel Guar (mai helyesírással Gór) Kápolnadomb-
jának erődített magaslati telep mivoltára (1. kép).² No-
váki Gyulával és Sándorfi Györggyel együtt 1985-
ben ismertük fel, majd 1987-ben fel is mértük a ko-
rábbi szakirodalomból csak egyszerű településként³ 
ismert, 2,5 hektár területű késő bronzkori és vaskori 
erődített magaslati település északi szélén a kismé-
retű vár nyomait (2–3. kép). Az ásatások megkezdése 
előtt – már a felszínen is – látható volt az erősen fel-
töltődött állapotában is 2 m mély várárok. Noha ekkor 
a sűrű akácosban egy darab edénytöredéket sem ta-
láltunk, a kb. 20 m átmérőjű védett terület és a jelleg ze-
tes elhelyezkedés (a Répce folyó és a falu fölé emel ke-
dő domb északi fokán) már ekkor is azt sejtette, hogy 
egy Árpád-kori „kisvár”-ral van dolgunk (4. kép).

A Gór-Bük térségében tervezett árvízi szük ség tá-

ro zó⁴ beruházásának elindulása lehetővé tette, hogy 
teljességre törekvően ismerjük meg a várat. A 100% -ot 
csak azért nem sikerült feltárnunk, mert – mint ki-
de rült – a vár északnyugati szélét egy korábbi föld-
munka során elhordták.

Az ásatás eredményei

Az ásatás első évében, 1988 májusában hosszú kutató-
árokkal vágtuk át a vár belső területét és a várárok dél-
 nyugati szakaszát. Az itt szerzett tapasztalatok fel-
hasz nálásával, a következő évek nyári feltárási mun -
kái során teljes egészében kiástuk, ásónyomról ásó-
nyomra haladva szinte felszeleteltük a kisméretű 
erő  dítmény teljes területét. A belső területről és a vár-
árokról egyaránt három helyen készítettünk kutató-
árokkal keresztmetszetet. Ezek tapasztalait figyelem-
be véve bontottuk el rétegenként a teljes felületet. 
Azért volt lehetőségünk ilyen alapos feltárásra, mert 

Dénes József

GóR, EGy FEltÁRt FAvÁR (cAStRum liGNEum)

1 itt szeretnék köszönetet mondani ásatásvezető társamnak, ilon 
Gábornak és a munkában közreműködő asszisztenseimnek, mol-
nár Gyöngyinek és Nagy Katalinnak, valamint Hideg Attilának 
a geodéziai dokumentáció készítőjének.

2 Romer, Florian: Résultats Généraux du mouvement Archéo lo-
gique en Hongrie. Budapest, 1878. 42–43. magyarország őstör-
ténelmi térképe.

3 Károlyi mária: Őskori településtörténet. in: Sárvár monográfiája. 
Szerk.: Horváth Ferenc. Szombathely, 1978. 47–63. (a továbbiak-
ban Károlyi 1987); Fekete mária: Früheisenzeitliche For schun-
gen im Komitat vas. in: Hallstatt Kolloquium. veszprém, 1984. 
56–67.

4 Gór-Bük térségi árvízi szükségtározó. H.n., é.n. [Szombathely 
1996.]

2. kép Gór, a Kápolnadomb helyszíne 1987-ben (l-33-22-D-c)1. kép Gór, a Kápolnadomb helyszíne a harmadik katonai 
felmérés 1880-ban készült térképén (5057/4)
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az eredeti helyzet visszaállítására nem kellett gondot 
for dítanunk (a domb földjéből később a víztározó 
gátja épült) (5. kép).

A várbelsőben, az l-6 szelvényben már az első év-
ben megtaláltuk a középső torony elszíneződését, va-
lamint annak egyik – csak később azonosított – tartó-
oszlop-helyét. megfigyeltük a körítőfal függőleges 
falú cölöpárkának metszetét a kutatóárok déli falának 
K-6 szelvénybe eső szakaszán. Előkerült egy kemence 
felülete az m-6 szelvény nyugati szélén. Erről csak 
a következő évben derült ki, hogy a keleti sarok véd mű 
belsejében volt. legfontosabb eredmény a teljes árok-
metszet kialakítása volt. A v alakú várárok eredeti 
szélessége 14-15 m, mélysége 5 m-esnek bizonyult.

1989-ben a K-l-m 6 –7 szelvények összevont felü-
letén dolgoztunk a várban. Ekkor tisztázódott a déli és 
a keleti, belülről nyitott saroktorony alaprajza. A pa-
lánkárok megállapítható szélessége általában 50 cm 
volt. Középkori nyílcsúcsot találtunk az l-6 szel vény-
 ben, egy másikat pedig a váron kívül, a H 8–9 szel-
vé nyek határán. utóbbi helyen vaspánt és nyéltüskés, 
görbehátú kés is előkerült (6. kép).

1990-ben a K-l-m 4 – 5. szelvényekkel folytattuk 
a vár kutatását. megtaláltuk a délnyugati és az észak-
 keleti palánkszakasz árkát. Előkerült július 12-én egy 
tarajos-forgós lovagi sarkantyú az l-4 szelvényben 
(7. kép). Az l-5 szelvényben három kutya⁵ is el volt 
temetve. ugyanitt ajtóvasalás-töredék és vasszögek 
is kerültek elő.

1991-ben az m-6 szelvény kemencéje 
alatti szinten, kissé oldalvást mutatko-
zott az „építési áldozat”-fazék, szájával 
lefelé fordítva, belsejében csirkecsontok-
kal (8. kép). Az l-6 szelvényben előkerült 
a torony 40×40 cm-es tartóoszlopai nak 
első – sajnos dendrokronológiai vizsgá-
latra alkalmatlan állagú-darabja. Nem 
sokkal később találtuk meg a második, 
harmadik és negyedik hasonló oszlopot 
is, egymástól 240-250 cm-re. A szezon 
végén a 2. kutatóárokban előkerült a ké-
 sőbb 7.-nek számozott cölöp is (ezt az 
l-4 „a” gödör vágta). Az l-4 „a” gödör-
ben Árpád-kori fedőperem és csiga vo-
na  las oldaltöredék került elő, a kita-
pasz   tott falú gödör aljában nagytestű 
kutya, majd lejjebb egymás hegyén há-
tán szarvasmarhák csontvázaira buk-
kan tunk. Alattuk is Árpád-kori fedő-
darabot találtunk, lej jebb még további 
kisebb állatok csontjai voltak (9. kép). 

A 2. kutatóárok északnyu gati végén jelentkezett a 
Rép ce felőli paliszád alapárka legalsó részének a ma-
radványa is. Ott is, valamint az l-7 szelvénybe eső 
pali szád szakaszon is cölöpdarabo kat emeltünk ki. 
A domb vártól távolabbi részén, az E-5 szelvényben, 
egy árok szerű beásásból, 2,8 m mély ségből előkerült 
egy liliomos aranyozott bronzgyűrű. 

1992-ben újabb kutatóárokkal (3. számú) készítet-
tünk egy további metszetet a várbelsőről. Készítettünk 
egy újabb átvágást a várárok J-5 szelvénybe eső sza-
kaszán is (4. kutatóárok). A metszet itt is az 1988. évi-
vel teljesen megegyező eredményt hozott (10. kép). 
A 2. kutatóárok keleti szakaszát hosszabbítva elértük 
a délkeleti árokszakasz fenekét, a v alakú árok legalját 

5 Fajtájukat tekintve mopszok. A meghatározásukat vörös ist-
vánnak köszönöm. Ezek 20. századiak lehetnek, a helyiek visz-

szaemlékezése szerint az 1931-ig a kastélyban lakó Guary Ella 
nevű hölgyé voltak.

Dénes József

3. kép Gór-Kápolnadomb északi részének szintvonalas felmérése a feltárá-
sok előtt (Sándorfi György, 1985)

4. kép Gór. A Kápolnadomb légi felvétele az ásatás előtt
(Hideg Attila, 1988)
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még éppen meg tudtuk fogni. Az 1. és a 3. kuta tó-
árkot meghosszabbítottuk az északkeleti lejtőn is. 
A harmadik kutatóárokban előkerült a középső torony 
8. oszlopa, majd az 5. és 6. oszlop is. Ezzel teljessé vált 
a nyolcszögletű fő torony alaprajza. A várban újabb 
középkori ezüst, négypántos sötétvörös kővel ellátott 
fejesgyűrűt találtunk.⁶ mintát vettünk az l-5 „a” gö-
dörből c-14 kormeghatározásra.⁷

1993-ban a 8. oszlop helyének felszedésére és a nyu-
gati saroktorony indításának vizsgálatára került sor. 
itt jól megfigyelhető volt a négyszögletes oszlop föld-
del való körüldöngölése. Az l-5 szelvény „a” gödré-
ben, mely hasonlónak látszik az l-4 „a” gödréhez, új-
kori bélyeges téglák is előkerültek.⁸ tehát ez a földbe 
mélyedő objektum újkori beásás eredményének bi-
zonyult. 

A Kápolnadomb északi felének egész területét 
érin tő feltárásaink során több száz – különböző korú 

– föld be mélyített objektumot (gödröt, árkot, cölöp-
lyukat) találtunk. A középkori vártól és a domb nyu-
gati és északnyugati pereméhez közeli sánc szaka-
szaitól⁹ el tekintve azonban sehol sem tudtunk meg-

fogni érdemi felszíni jelenségeket. A dombperemet 
követő sánc esetében is csak annak legalsó szintjei 
jelentkeztek. A földbe mélyedő objektumok, főképp 
gödrök betöl téséből, sokszor másodlagos helyzet-
ből, az újkő kor tól a 20. századig terjedő korszakok 
gyakran csak szór ványként értékelhető leletanyaga 
került elő. Így Árpád-kori és késő középkori kerá-
mia és fém tárgyak is. mennyiségük alapján nehéz el-
dönteni, va jon milyen intenzitású településrészlettel 
számolhatunk a domb tető várárkon kívüli részén az 
Árpád-kor ban? véleményem szerint külső várról nem 
beszélhetünk.¹⁰ 

A góri vár, noha belső területét a várárokból kiter-
melt földdel mesterségesen megemelték, semmikép-
pen sem nevezhető motténak, legfeljebb motte-sze rű-
nek. A preklasszikus várak¹¹ közé tartozik. Ezek az 
ország váranyagának számban egyik legjelentősebb 
részét teszik ki. Sajnos csak kevés, jelentősebb felület-
tel megkutatott van köztük, így alaprajzi elrendezé-
süket alig ismerjük.

mint kiderült, a góri vár teljesen fából készült, tehát 
az okleveles anyagban feltűnő „castrum ligneum”-ok 

6 Ez a tárgy jelenleg lappang a Savaria múzeumban.
7 Az ásatási naplóban tévesen l-5 „b” gödör néven szerepel, ugyan-

is a két szelvény határán lévő gödröt először l-4 „b” néven sze-
repeltettük.

8 Ez a két szelvény találkozásánál lévő objektum, az ásatási nap-
lóban, mint az l-5 „b” gödör is előfordul.

9 Az A-6, illetve c-1-2 és E-2-3 szelvényekben feltárt fa-föld szer-
kezetű sáncot ilon Gábor kelta korinak határozta meg. Ez az 
E-1 szelvényben a sánc előtt talált cölöpsorra – mely azonban 
nem feltétlenül egyidős a sánccal – igaz is lehet, az egyik cölöp 
c 14-es kormeghatározása alapján. A megtalált sánc egyértel-
műen szuperpozícióban van a kelta objektumhoz képest, a kora 
azonban fiatalabb is lehet. 

10 Kivételt képez az egy ideig külső vár paliszádárkaként értel-
mezett E-5 „a” gödör, melyből a feliratos, liliomos aranyozott 
bronzgyűrű került elő. A teljes felületre kiterjedő feltárás ta-
pasz  talatait összegezve azonban ez a munkahipotézis nem tart-
ható, hisz nem rajzolódik ki egy folyamatos  paliszádárok. El-
tű nését a későbbi földmunkákkal sem magyarázhatjuk, hisz 
a meg talált jelenség 2,8 m mély volt. Külső várárokra sem utal 
semmi.

11 Dénes József: Az Árpád-kori kisvárak kérdései – moson, Sop-
ron és vas megye várai. Vasi Szemle, 54 (2000) 55–64., különö-
sen 63–64.

Gór, egy feltárt favár (castrum ligneum)

5. kép Gór-Kápolnadomb.
A vár alaprajza
(Szekér György, 2011)
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(favárak) egyikének maradványait tudtuk megismer-
ni. Építésekor a Kápolnadomb Répce folyó fölé ma-
gasodó északi csúcsán egy nagyjából 20 m átmérőjű 
kerek részt különítettek el a 14-15 m széles és 5 m 
mély „v” keresztmetszetű szárazárok ásásával. Az 
árok ásása során kikerült kb. 600 m³ földet részben 
a vár belső területén halmozták föl, annak szintjét 
kb. 1-1,5 m- rel megemelve. A mesterségesen megma-
gasított dombon egy nyolcszög alaprajzú – vélhetően 
3-4 emeletes fa lakótornyot építettek (függőleges tar-
tóoszlopai 7 m át  mérőjű szabályos nyolcszög sarkain 
kerültek elő). Ezt a tornyot négyszögletes, trapezoid 
alaprajzú, 13×15,5 m-es alapterületet övező, sűrűn 
egymás mellé állított fatörzsekből épített paliszád 
(palánk) vette körül, mind a négy sarkán egy-egy – a 
nyolcszög öt oldalának megfelelő alaprajzú – védő-
toronnyal. A bejárati kapu maradványai a déli sarok-
torony keleti oldalán kerültek elő.

A vár, a templom és a település kapcsolata

Gór jellegzetes útifaluként keletkezett a Bőt 
csepreggel és Acsáddal összekötő út mentén. 
Az utóbbi éppen a Kápolnadomb előtt vált el 
az előbbitől. A két dombrészt elválasztó árok 
(népi nevén Dombköz) régiségét jelzi, hogy 
a régi Abláncon keresztül csepregre vezető út 
már áthalad rajta.

A góri dombot ismeretlen időpontban, egy 
kétrészes sáncvár építésekor választották mes-
   terségesen két részre. Az északi fél leg észa kibb, 
Répce folyó fölötti részén épült az Árpád-kori 
vár. A déli dombrészen pedig a szin  tén Árpád-
kori eredetű¹² Szent Kereszt-temp  lom áll. Je-
len leg csak filiális templomként funkcionál 
a bői plébánia területén. A kö zép korban azon-
ban ön álló plébánia lehetett. A temp lom és vár 
150 mé terre helyezkedik el egymástól. A kettő 
között azonban 7 m mély, eredeti állapotában 
20-25 m széles mesterséges, a régi nagy terüle-
tű sáncvárat kettéosztó árok húzódik. Az Ár-
pád -kori vár építésével a korábbi sáncvár egy 
részét megsemisíthették, de ennek nyomai a fel-
 tárt részen nem ke rültek elő. Ennek magyará-
zata az lehet, hogy a domb északi részéből is 
jelentős földmennyiséget hordhattak el 1970 
táján.¹³ Ennek kö vetkeztében a favár északi és 
nyugati sa rok tor  nyainak csak az indítását fi-
gyelhetjük meg.

Hasonló favárak

Nyugodtan állíthatjuk, bizonyos értelemben egész Eu-
rópában úttörők vagyunk a favárak részleteinek meg-
ismerését illetően. 

A góri vár nyolcszögletű tornyát, a nyolcszög öt ol-
dalával határolt, belülről nyitott saroktornyokkal el lá-
tott négyszögletes védőpalánk övezi. Ez egy meg le pő-
 en fejlett, az íjászok számára oldalazást lehetővé tevő 
megoldás. Az anyag időtállósága miatt csak kőből is-
merünk hasonló, nyolcszögletes lakótornyokat, példá-
ul Gräfenstein várát Pfalzban, merzalben ha tá rá ban.¹⁴ 
Pontos építési idejét nem ismerjük, leginkább 12. szá-
zadi lehet. még ennyi ismeretünk sincs a történelmi 
Horvátországban (a mai Bosznia területén), Drvartól 
nem messze található, szintén nyolcszögletes öregto-
ronnyal rendelkező viszucs (népi nevén crna Kar ljica, 
azaz Fekete Királynő) várának¹⁵ építési koráról. 
Ezek a kőből épült nyolcszögű tornyok azon ban nem 

12 A szerző helyszíni megfigyelése 2009. április 4-én (Nemes 
And rás kutatása)

13 Károlyi 1978. 58.

14 http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Gräfenstein.
15 Redžić, Husref: Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini. 

Sarajevo, 2009. 87.

6. kép Gór-Kápolnadomb. Kerámia- és vasleletek a várárok fel-
tölté séből és a várbelsőből (Kiss Ernő csaba, 1991)
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16 http://en.wikipedia.org/wiki/Abinger_castle.
17 Pieta, Karol – Hanuliak, václav: výskum a pamiatková úprava 

hradiska liptovská mara. Avans v Roku. 1987. 110–111.
18 Kiss Gábor: A 13. századi zalaki vár fatornya. in: A Nyugat-Du-

 nántúl népi építészete. Szerk.: cseri miklós. Szentendre–Szom-
bathely, 1995. 211–218.

19 Hertelendy Ede mérése: deb-1692 (korábbi közleményeinkben 
a mérés eredményét helytelenül értelmeztük valamivel korábbi 
időpontra!)

je len tenek közvetlen párhuzamot. Fából két ségte le-
nül kön nyebb sokszögletes, mint kerek építmé nye-
ket lét  rehozni. Ez lehet a magyarázata, hogy kőbe 
átépítve viszont viszonylag kevés nyolcszögletes 
alap  rajzú tor nyot ismerünk. ugyanis könnyebb kő-
ből ke rek tor nyot felfalazni, mint a hozzá közeli 
nyolcszög gel bajlódni.

A hasonló korú és építési technológiájú faerődít-
mények közül az angliai Abingerben (Surrey grófság) 
ástak ki és próbáltak meg elvben rekonstruálni egyet. 
Földbe mélyedő tartószerkezetét 1949-ben tárta fel ¹⁶ 
Brian Hope-taylor. mind a közép ső torony, mind a vé-
dőpalánk szerkezetét tekintve megfelel a górinak, 
alap  rajza azonban attól eltérő, egy szerűbb (négyszög-
letes központi tornyot egyszerű paliszád határol).

Elsősorban a szlovákiai Szentmária, ma liptovská 
mara (liptó megye) Havranek (Havránok) dombján 
feltárt¹⁷ várat, illetve a vas megyei Sorkifalud egykori 
Szentléránt-taródházához tartozó határrészében fel-
tárt várakat¹⁸ említhetjük. Ezek azonban konstrukció-
jukat illetően eltérnek a góritól. mindkét helyen tal-
pas boronaépítmények – sejthetően tornyok – álltak 
egykor. csak kerítő paliszádjuk tekinthető a górihoz 
hasonlónak, de szintén egyszerűbb megoldásúak.

A vár keltezése

A középső lakótorony faanyagának radiocarbon 
c14-vizsgálata 1105–1131 közti legvalószínűbb ki-
vágási dátumot eredményezett.¹⁹ Az alaprajzból re-
konstruálható vár meglepően pontos analógiái az 
11. század végén készült bayeux-i kárpiton ábrázolt 

várak között fedezhetők fel. mesterségesen emelt 
dombon épült, függőleges tartóoszlopos szerkezetű 
lakótornyok ezek. Fából készült saroktornyos védőfal-
lal övezték őket. A várárkon fahíddal biztosították az 

7. kép Gór-Kápolnadomb. Sarkantyú a várbelsőből
(móricz Péter, 2011)

8. kép Gór-Kápolnadomb. Építési áldozatot tartalmazó fazék 
a keleti toronyban feltárt kemence alól (móricz Péter, 2011)

9. kép Gór-Kápolnadomb. Kerámialeletek a várárok feltöl-
téséből és a várbelsőből (Kiss Ernő csaba, 1991)
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átkelést. A kormeghatározások eredménye és a ba-
y eux-i kárpiton ábrázolt várakkal való pontos építé-
szeti megfelelés nem lehet a véletlen műve. A góri vár 
a 12. század elején épülhetett. 

történelmileg is alátámasztja ezt Szent istvánnak 
a vitézek (miles) udvarházait vagy tornyait meg tá-
ma dók büntetéséről szóló rendelkezése (i. törvény-
könyv 35. §). A „vagy” tornyait (vel turrim)²⁰ fordu-

lat a Köny v es Kálmán korára keltezhető B/1 redakció 
során kerülhetett be a szövegbe.²¹ Ha egyszer a tör-
vénybe bekerült a torony szó, akkor a valóságban is 
számolhatunk velük. 

Egy 1238-ra keltezető oklevél castrum Guor formá-
ban – egy szomszédos birtok határjárásának pontja-
ként – említi a várat. Nem egyértelmű az adat kapcsán, 
hogy egy még funkcionáló várról van-e szó? Ebből 
a forrásból az sem derül ki, az adott időpontban ki 
volt a vár tulajdonosa (a falu – valószínűleg csak egy 
része – 1279-ben az ország legjelentősebb arisztok-
rata családjának, a Kőszegieknek a birtokaként tűnik 
föl).²² A helység Árpád-kori jelentőségét sejteti, hogy 
a Kőszegiek – az akkoriban legnagyobb hatalmú fő-
úri klán – 1279. évi birtokosztályánál kiemelten ke-
zelik – a két idősebb Kőszegi fivér, iván és miklós 
osztja fel egymás között Gór és Ablánc birtokot. 

Ki – illetve melyik család – építtethette a góri várat? 
A Górral azonosítható Gar prédiumot 1259-ben a Ják 
nembeli márton fia márton comes, a jáki monostor-
alapító fia birtokában találjuk.²³ A legvalószínűbb 
meg oldás szerint tehát a falut később is birtokló Guary 
család középkori ősei, a Ják nemzetség tagjai lehettek 
a vár 12–13. századi tulajdonosai.
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