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Kutatási jelentéseK
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ElőzEtEs bEszámoló CsobánC várának  
2009. évi fEltárásáról

2009. első félévében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján folyta-
tódott a 2007 óta tartó állagmegóvó munka a csobánci vár külső várfalának vonalában. 
Az állagmegóvás fedezetét az NKA pályázatán a Vár Alapítvány által elnyert összeg 
valamint az Alapítvány maga biztosította. A régészeti kutatás a kivitelezés által érintett 
területekre korlátozódott, kivételt képezett ez alól az un. Öregtorony belső feltöltésé-
nek a 18. század eleji járószintig történő átvágása. 2009 őszétől kérésemre a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum is bekapcsolódott a kutatásba, 2010-től a múzeum munkatársai 
végzik a tervezett állagmegóvás régészeti munkáit, a KÖSZ Épületkutatási Osztálya az 
un. Öregtorony feltárásának befejezése után a csak a vár falkutatását folytatja.

2009-ben a várfal nyugati szakaszát kívánta a Vár Alapítvány állagmegóvásban ré-
szesíteni, a vár délnyugati sarkától mintegy 30-35 méteres szakaszon. A várfal mentén 
kialakítandó kivitelezési szint vonalában három szakaszban bontottunk rá metszetfalak 
meghagyásával a várfalra. Árkainkat az őszi kiviteli munkák során a kivitelező az adott 
falszakasz állagmegóvásához az általa szükségesnek vélt mértékben tovább bővítette. A 
külső várfal roncsolt falkoronája a kutatás előtt a teljes szakaszon látható volt a felszínen.

A várfal vonalában maga a külső fal bizonyult a legkorábbinak, mind az előkerült 
belső osztófalak, mind a külső támpillérek másodlagosnak épültek falsíkjaihoz, amit a 
pillérek mögé befutó külső vakolat maradványa is bizonyított. Kivételt képezett a vár 
délnyugati sarka, ahol a várfal keskenyebb és jól láthatóan a nyugati várfal déli végéhez 
csatlakozik. A keskenyebb várfal itt egyszerre épült a saroktól észak felé eső első tám-
pillérrel, amely utóbbi hozzá támaszkodik a tőle északra eső falhoz, vagyis a feltehetően 
megbomlott sarkot úgy javították ki, hogy a régi és új falazat csatlakozási pontjára tám-
pillért építettek.

A támpillértől északra egy rossz állapotban lévő belső osztófalat tártunk fel, amely-
nek környezetében saját omladéka feküdt. Tovább észak felé egy hármas támpillér-cso-
port került elő, melyek közül az északi egyben egy mellékhelyiség íves aknáját is magá-
ban foglalta, annak kifolyójával együtt. A támpillér-csoport középső – visszabontott –  
része tartozik a legelső periódushoz, ehhez építették hozzá mind az aknát tartalmazó 
északi, mind a déli pillért. A középső pillér vonalában újabb, a várfalnak másodlagosan 
épült osztófal került elő. Az ezt követő várfalszakaszon egy támpillér leomlott csak rész-
ben látható tömbje került kibontásra. Ez a pillér képezte egyben az állagmegóvás északi 
határát is.

A várfal délnyugati sarkán egy a sarokhoz másodlagosan épített, metszetében csepp 
alakú támpillér helyezkedik el – hasonló található az un. Öregtorony északkeleti sarkán. 
A déli várfal induló szakaszán pedig már a kiviteli, állagmegóvási munka során került elő 
egy további, másodlagosan épített támpillér.

Az előkerült részletek nagyban hasonlóak a vár korábban feltárt déli (2007) és keleti 
(2008) falánál megfigyeltekkel. Mindhárom területen komoly 19–20. század elei omlás-
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réteget tapasztaltunk, melyek alatt a 18. század első évtizedéig használt várra utaló le-
letanyagot tartalmazó rétegek feküdtek. A támpillérek mindenütt másodlagosak, kivételt 
azok a helyek jelentenek, ahol komolyabb átépítés történt a várfalban. A várfalak relatív 
kronológiájának pontosabb meghatározása csak a vár belső területének teljes régészeti 
feltárása után válik lehetségessé.

A keleti várfal oldalának déli harmadában helyezkedik el az a nagyméretű, általában 
„Öregtoronyként” említett torony, amely mint a legjobban megmaradt építmény, megha-

1. A csobánci várban végzett kutatási- és helyreállítási munkák összesítő alaprajza
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tározza a vár jelenlegi arculatát. Belső omladékának átvágása valamint felmenő falainak 
vizsgálata során azonban világossá vált az a már korábban sejthető tény, hogy a torony az 
egyik legutolsó építési periódus, a 16. századi „reneszánsz” kiépítés eredménye. A betöl-
tés legfelső mintegy másfél méteres (!) szintje kevert modern törmelék volt, amit jól bizo-
nyít, hogy a torony déli felének átvágásakor az említett mélységben májkrém konzerv és 
tejeszacskó (1 Ft 50 fillér !) került elő, mint datáló lelet. Ez alatt azonban már ténylegesen 
a torony falazatának meszes habarcsos kő és tégladarabos omladéka hevert, kályhacsem-
pe töredékekkel. A négyzetes toronytérben a bontás során fokozatosan kirajzolódott egy 
lépcső építménye a helyiség délnyugati sarkában. Az L alakú lépcsőlejáratot egy korábbi 
csigalépcső helyén alakították ki. A kétperiódusú lépcsőt tartalmazó építmény falazás-
technikájában és megjelenésében szembetűnően eltér a torony belső falazatától, ez a tény 
valamint az, hogy előkerült a korábbi csigalépcső kisméretű in situ kőkeretes ablaknyílá-
sa – melyet vág a torony földszintjének boltválla – arra utal, hogy a toronyba egy korábbi 
épület részét foglalták bele. Az L alakú lépcső részben az un. Öregtorony déli falának 
vastagságában érkezett meg az emeletre. Maga a földszint fiókos dongaboltozattal fedett, 
egyetlen nyílása egy keskeny lőrés keletre a várárok felé. A fiókos dongaboltozat felett 
gerendafészkek sora jelzi az egykori fa szerkezetes járószint vonalát. Az első emelet fö-
démszintjére a sarkokban megmaradt boltvállak utalnak.

A toronybelső omladék átvágása során égett kövek és egy bezuhant téglapadló ma-
radványa is előkerült, az utóbbi alatt további omladék feküdt. Az omladék réteg alatt 
agyagos kemény járószint jelentkezett, amelyet már nem vágtunk át.

Közvetlenül az alsó omladékban egy reneszánsz ajtókeret faragott (mészkő) szárköve 
feküdt. Az omladékból további az ajtókerettel megegyező anyagú reneszánsz ablakszárkő-
töredékek is előkerültek, valamint egy kandalló faragott kő konzolja. Hasonló ablakkeret 
az ún. Öregtoronytól északra, a várárok egységes köves habarcsos omladékának alsó 
részéből is előkerült. A torony első emeleti, L alakban megmaradt vaskos falazatában, 
két ablaknyílás és annak fülkéje látható. A kőkeretek és a nyílás méreteinek összevetése 
alapján – bár a pontos felszerkesztés még hátra van – joggal feltételezhető, hogy e kőkere-
tek a torony nyílásait díszítették. Terveink szerint a torony belső terének teljes feltárásra 
2010 során fog befejeződni.

A csobánci vár elmúlt években elvégzett kutatása mindenképpen egy jól meghatá-
rozható határhoz érkezett, hiszen a kerítőfalak még nem konzervált része szinte teljes 
egészében föld alatt fekszik, nem beszélve kapcsolódásukról a vár többi épületéhez. 
Amennyiben a vár állagmegóvásának, helyreállításának távlati célja az egykori épület-
együttes tereinek bemutatása, úgy annak csak a szakaszosan elvégzett teljes régészeti 
feltárás és a hozzá szervesen illeszkedő falkutatás lehet az alapja.
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GÁL-MLAKÁR VIKTOR – SÁRKÖZY SEBESTYÉN – SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS

füzér, szádvár, CsErépvár, dédEs
régészeti kutatások borsod-abaúj-zemplén megye váraiban, 2009.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye várakban kiemelkedően gazdag vidék, örökségturisz-
tikai szempontból kiváló célpont. A legutóbb megjelent vártopográfia adatai szerint,1 
területén 106 ismert erődítmény és 35 bizonytalan jellegű vár van. A kulturális örök-
ségvédelem problémákban gazdag feladatai közé tartozik a középkori eredetű várromok 
kutatása, védelme. A régészeti emlékeink ezen népes csoportja nemcsak szakmai, ha-
nem turisztikai szempontból is kiemelkedő érdeklődésre tart számot, erre utal a romok 
aránylag magas látogatottsága is. Emiatt nagy elvárások nehezednek a várakat kutató 
régészekre, történészekre és a megóvásukat irányító műemlékes szakemberekre. 

A várakkal „rendelkező” önkormányzatok ugyanis gyakran reprezentációs, kultu-
rális feladatuknak tartják, hogy a területükön lévő erősségek magas falakkal, fedett te-
rekkel, azokban létrehozott kiállításokkal, illetve egyéb reprezentációs elemekkel (pl. 
zászlók, címerpajzsok stb.) rendelkezzenek a látogatószám további növelése érdekében. 
Erő dítményeink zöme azonban mára már – különösen a laikusok számára – nehezen 
értelmezhető árkokká, sáncokká, egymással rendszert nem alkotó romos falcsonkokká, 
vagy éppen föld alatt húzódó és csak domborzati jelek alapján felismerhető falomladé-
kokká vált. 

Nyilvánvaló tehát, hogy mind a szakmai, mind az önkormányzati szempontokat szem 
előtt tartva, ezekben az objektumokban először különböző kiterjedésű régészeti kuta-
tást kell folytatni. A feltárási munkák előkészítésénél azonban több olyan tényezőt is 
figyelembe kell venni, melyek jelentősen befolyásolják a kutatás kiterjedését, menetét 
és idejét is. Elsősorban természetesen mindennek a gazdasági alapját kell megteremteni, 
lehetőség szerint hosszabb távra tervezve. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, sőt, hang-
súlyoznunk kell, hogy a régészeti feltárások költsége még mindig csak töredék része az 
azt szükségszerűen követő állagvédelmi, helyreállítási munkák költségeinek. 

Másik fontos tényező, melyről sok esetben hajlamosak a felek megfeledkezni: az idő. 
Közismert tény, hogy középkori váraink is folyamatosan, olykor évtizedekig épültek, 
évszázadokon keresztül fejlődtek, a birtokos vagy birtokosok anyagi lehetőségei, illetve 
hadászati szempontok változása miatt. A szakemberek számára ugyan magától értetődő 
tény, de el kell fogadniuk a várak fenntartóinak és a várakat látogató közönségnek is, 
hogy – hasonlóan a középkori viszonyokhoz – egy-egy erődítmény feltárása, műemléki 
helyreállítsa, megóvása hosszú évekig, évtizedekig elhúzódó munka lehet. 

Az elmúlt esztendőben több önkormányzat is megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Múzeumi Igazgatóságot, hogy végezze el a településeik határában álló várrom-
ok régészeti feltárását. 2009-ben így 6 középkori várrom területén folytathattunk régé-
szeti kutatást: Cserépváron (Szörényi Gábor András), Dédes várában (Szörényi Gábor 
András – Gál-Mlakár Viktor), a füzéri várban (Gál-Mlakár Viktor), Szádváron (Gál-
Mlakár Viktor), a tokaji Rákóczi-várban (Makoldi Miklós) és a vadnai várban (Szörényi 
Gábor András), továbbá két helyen egyéb szervezetek végeztek várásatást: Regéc várá-
ban (Gíber Mihály, ELTE Régészettudományi Intézet), a sátoraljaújhelyi várban (Ringer 

1 Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén – Feld István: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc 
korig. Magyarország várainak topográfiája. 1. Budapest–Miskolc, 2007.
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István, MNM Rákóczi Múzeum).2 Örvendetes és szerencsés módon ezek a feltárások már 
nem csak régészeti feladatokat jelentettek, hanem lehetőség nyílt a feltárt, megtisztított 
falszakaszok ideiglenes vagy végleges állagvédelmét is megvalósítani. Ebbe a folyamat-
ba szintén bekapcsolódtak a múzeum munkatársai, szakértői illetve koordinációs felada-
tokat vállalva fel. 

Régészeti kutatások Füzér várában

Füzér várának keleti előterében, a 17. század végi inventáriumok által „Lyukpincének” 
nevezett, és a közelmúltban részben kitisztított pince járataitól nyugatra elhelyezkedő, 
fákkal ritkásan benőtt, és aránylag sík területen jelöltük ki 2009-ben a kutatások hely-
színét. A várba felvezető turistaút közelében, a fent jelzett terület északi részén egy 22 
m hosszú, és 2 m széles (2009/1. árok), valamint attól mintegy 20 méterrel délebbre egy 
7 m hosszú és szintén 2 m széles (2009/2. árok) kutatóárokban kezdődtek meg a feltárá-
si munkák. Célunk a középkori forrásokban előforduló, talán a fent említett pincékhez 
kapcsolódó egyéb (talán gazdasági) épületek esetleges meglétének vagy hiányának tisz-
tázása volt.

A terület déli részén elhelyezkedő rövidebb kutatóárkunkból a középkorhoz köthető 
objektum vagy leletanyag nem bukkant elő. Ugyanakkor az északabbra kijelölt 1. kuta-
tóárok mélyítése során, annak nyugati részén, 90-100 cm-es mélységben két, vörös színű 
körként jelentkező objektum nyomaira bukkantunk. Ezek kitisztítása és bontása során 
két középkori mészégető kemence maradványai kerültek elő. A nyugatabbra elhelyezke-
dő kemencének csupán a déli fele esett kutatóárkunk területére, azonban így is tökélete-
sen tudtuk vizsgálni a kemence szerkezetét és betöltésének rétegeit. 

Az egykori kemence betöltésének kitermelése során kevés mésszel kevert, köves, sö-
tét színű feltöltést bontottunk el. A mészégető kemence teljes mélysége a jelenlegi fel-
színtől mérve 190 cm, kiszerkeszthető teljes átmérője kb. 320 cm. A mészégető kemence 
gödrének szélén egy 35 cm széles és 40 cm magasságban megmaradt meszes habarcsba 
rakott kőfalat tártunk fel. E „fal” felett a talaj mintegy 5-6 cm vastagságban és 60 cm 
magasságban vörösen átégett. Ez a jelenség a mészégetés folyamán keletkezett igen nagy 
hőnek tulajdonítható, azaz a mészégető kemence egykori aktív működésének is egyértel-
mű bizonyítéka. 

A másik vöröses színű folt szintén egy – ugyanakkor a fentiekben leírt kemencétől 
kissé eltérő szerkezetű – mészégető kemence maradványait rejtette magában. Ennek a 
kisebb méretű, ovális alaprajzú, teknős aljú kemence átmérője 200 cm, mélysége, a folt 
jelentkezési szintjétől mérve, mintegy 60 cm volt. Ugyanakkor kőből rakott fallal, vagy 
kemencepadkával ennél a kemencénél nem találkoztunk. A meszes betöltésű kemencetest 
körül megfigyelt vörösre átégett földréteg sokkal intenzívebben jelentkezett. Vastagsága 
mintegy 10-15 cm volt, és jelen esetben nem csak a kemence körüli föld égett át, hanem 
egy vékony agyagos tapasztást is megfigyelhettünk. A mészégető aljában jelentős meny-
nyiségben égett fadarabokat, faszenet is találtunk. A kemence szája kelet felé nézett. 

A feltárt mészégető kemencék korhatározásában stratigráfiai helyzetükön túl igen 
csekély számú kerámiatöredék lehet segítségünkre. A nagyobb kemence betöltéséből pár 
darab barna színű fazékhoz tartozó töredék, valamint egy sárgásfehér színű, vörös festés-

2 Az utóbbi két várról a kutatók önálló beszámolója olvasható folyóiratunk jelen számában (Szerk.)
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sel díszített asztali edény 
töredéke került elő. E töre-
dékeket a 13. század máso-
dik felére vagy a 14. század 
elejére keltezhetjük. A ki-
sebbik kemence betöltésé-
ből korhatározó lelet nem 
került elő. Azonban megál-
lapítható volt, hogy ennek a 
kemencének a gödre vágja 
a nagyobb kemence göd-
rét, azaz fiatalabb annál. 
Kialakítása során az előző, 
idősebb kemence már nem 
működött, vagy létezéséről 
sem tudtak. 

2009. szeptember utol-
só hetében folytathattuk a 
füzéri felsővár ciszternájá-
nak 2004-ben megkezdett, 
majd félbemaradt kutatási 
munkáit. A legutóbbi feltá-
rás óta a ciszterna gödrébe 
nagy mennyiségű törmelék, 
szemét hullott be, valamint 
oldalán gyér növényzet te-
lepedett meg. A vár keze-
lője egy elektromos emelő-
szerkezetet, valamint egy, 
az azt tartó masszív fa-fém 
állványzatot telepített a ku-
tatandó terület fölé. 

Első lépésként a fara-
gott kövekről és a ciszterna belsejéről, valamint a ciszterna sziklagödrének belső oldalá-
ról eltávolítottuk az azt borító törmelék- és szemétréteget. Kiderült, hogy a vízgyűjtő épí-
tésekor a várudvar sziklájába egy kör alapterületű, 360 cm átmérőjű gödröt mélyítettek. 
A kutatás során megállapíthattuk, hogy a sziklagödröt ékeléses repesztéssel alakíthatták 
ki, mivel a sziklafalon a kutatott mélységig vésés, faragás, vagy fűrészelés nyomait nem 
fedeztük fel. Ugyanakkor a tisztítás során azt tapasztaltuk, hogy a sziklafelszín igen jól 
és könnyen hasadt. 

A ciszternát alkotó faragott kövek és a közel függőleges sziklafal közti 30-100 cm 
széles területet sárga és helyenként kevert, szürke színű, döngölt agyaggal töltötték fel. A 
ciszterna faragott kövek által lehatárolt területe, azaz a tényleges vízgyűjtő rész, szintén 
megközelítőleg kör alaprajzú, belső átmérője észak-déli irányban 160 cm, kelet-nyugati 
irányban 180 cm. Az elsődleges tisztítások után megállapíthattuk, hogy a faragott kövek 
igen rossz állapotban vannak, egy részük hiányzik, másik részük, melyek még ugyan a 
helyükön vannak, de mélyebben helyezkednek el, összeroppantak. Ezért úgy döntöttünk, 

1. A füzéri vár alatt feltárt mészégető kemencék
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hogy a nemcsak a ciszterna belsejét tisztítjuk ki, hanem a balesetek megelőzés érdekében 
elbontjuk és kiemeljük a faragott köveket, valamint kitermeljük a kövek mögötti döngölt 
agyagréteget is, mely talán a ciszterna építésének idejéhez adhat korhatározó leleteket. 

A kutatatás során a következő munkamódszert alkalmaztuk. A ciszterna belsejének 
szintsüllyesztése, majd az állapot dokumentálása után kiforgattuk és kiemeltük a kőele-
meket, majd a kövek mögötti agyagréteg kitermelésére került sor. Ezzel a módszerrel 
vizsgálni tudtuk a döngölt agyagréteg szerkezetét, illetve elkülöníthettük az agyagból 
előkerült leletanyagot is. 

A bontási munkák során a következő megfigyeléseket tettük. A megközelítően kör 
alaprajzú ciszterna nem pontosan a sziklagödör középpontjában helyezkedik el, hanem 
annak keleti részében. A faragott kövek mögötti feltöltés az északi, keleti és déli oldalon 
átlagosan 30-50 cm, míg a nyugati oldalon 80-100 cm szélesnek bizonyult. Az északi, ke-
leti és déli oldalon a faragott kövek mögött egységes, sárga színű döngölt agyagot bontot-
tunk el. A sziklagödör nyugati részében nagyobbrészt szürke színű, tégladarabokkal, apró 
kövekkel és helyenként sárga agyaggal kevert, szintén döngölt agyagot termeltünk ki. 

A sziklagödör déli oldalában meghagyott metszetfalak vizsgálata során megállapít-
hattuk, hogy a kevert szürke agyagréteg, így az elért ideiglenes szint a 11. kősor mély-
ségében, jelenleg -360 cm-en helyezkedik el. A megtisztított felületet dokumentálva ki-
tűnik, hogy a ciszterna gödrének nyugati részén megfigyelt szürke kevert agyagfeltöltés 
jól elkülönül az északi, keleti és déli oldalakon jelentkező sárga színű agyagrétegtől. A 

2. A füzéri várban feltárt ciszterna alaprajza
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jelenlegi kutatási szakaszban feltételezhetjük, hogy összefüggés lehet a kevert szürke 
agyag megjelenése, valamint a sziklagödör nyugati irányú kiszélesedése között. 

Az agyagos feltöltés bontása közben különválogattuk a sárga agyagból, illetőleg a 
szürke agyagból előkerült leletanyagot. Ezek alapján megállapíthattuk, hogy a magasab-
ban elhelyezkedő, kevert rétegekből még kerültek elő kései kerámiatöredékek is, azonban 
a mélyebb, már tisztább rétegekben megfigyelhettünk korhatározó, korábbi darabokat is. 
A sárga agyagból elsősorban vörös színű, budai analógiák alapján a 15. század második 
felére keltezhető, míg a kevert szürke agyagból későbbi, már a 16–17. századhoz köthető 
zöld illetve sárga mázas edénytöredékek kerültek elő.

Ezek alapján jelenleg azt feltételezhetjük, hogy talán a 15. század folyamán, annak 
második felében kialakított ciszterna nyugati részét valamikor a 16–17. század folyamán 
megújíthatták, javíthatták. Ez lehet a magyarázata a sziklagödör nyugati irányú kiszéle-
sedésének, melyet, mint egy utólagos munkagödröt alakíthattak ki. Szintén az utólagos 
javítással magyarázhatjuk, hogy a ciszterna kövei a nyugati oldalon több sornyi magas-
ságban omlottak ki. A feltárás során a ciszterna belsejében még érintetlen régészeti réte-
get nem bolygattunk meg, ott csak a korábbi évek törmelékének eltávolítása történt meg.

Állagmegóvási munkák a szádvári várban

2009 nyarán lehetőségünk nyílt a külső vár déli fala mentén tervezett állagmeg-
óvási munkákat megelőzően, régészeti megfigyelés keretén belül, faltisztítási, illetve 
elsősorban a falsíkok belső oldalán, szintsüllyesztési munkák elvégzésére. A munkán-
kat a Szádvárért Baráti Kör önkéntesei és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-
magyarországi Irodájának munkatársai segítették. 

A falkutatási munkát a déli várfal nyugati és középső részének mintegy 25-30 m 
hosszú falszakaszának megtisztításával kezdtük. A célunk a romos várfal eddig még föld 
alatt lévő, olyan falsíkjainak felkutatása és kiemelése volt, melyekre a kőművesek már 
biztonsággal falazni tudnak. Ennek érdekében a kutatott falszakasz belső oldalán átlag 

3. Szögliget-Szádvár (Szente József és Ferenczhalmy Zoltán felmérése, 1965)
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60-100 cm mélységű szintsüllyesztést hajtottunk végre, mely során csupán a fal leomlá-
sa, pusztulása során keletkezett nagyköves, gyökerekkel szabdalt omlásréteget távolítot-
tuk el. A várfal átlagos szélessége ezen a szakaszon 120-130 cm-nek bizonyult. 

Kibontottuk a déli fal középső szakaszán jelentkező két nagyobb falomlás betöltését 
is. Ezek, mint kiderült, egy-egy kifelé szűkülő, a várfal építésével egy időben kiépített 
lőrések (3. és 4. lőrés) maradványait rejtették E lőrések nyílásának belső mérete 110-120 
cm, míg külső, javarészt már csak kiszerkeszthető nyílásszélességük 30-40 cm között 
mozgott. Egykor, pusztulása előtt hasonló lőrés lehetett a déli fal nyugati, jelenleg legma-
gasabb (átlag 5-6 m) álló szakaszán látható, átlag 110 cm széles falszakadás is (1. lőrés) .

A déli fal nyugati szakaszán egy további. szinte teljes egészében rekonstruálható lő-
rést találtunk (2. lőrés). Ennek a nyílásnak a várfal külső síkjában még látható a külső 
lezárása, egy sárga tufakőből faragott kulcslyuk alakú nyílást tartalmazó kő formájá-
ban. A tufakő magassága 90 cm, szélessége 40-60 cm, vastagsága 30 cm. Ezt szintén 
a fal építésével egy időben helyezték el a várfalban. A lőrés belső szája 110 cm széles, 
kiszerkeszthető magassága 80-90 cm, a lőrés teteje a külső falsík felé rézsűsen lejt. Alja 
vízszintes, közvetlenül a faragott kő előtt egy igen jó állapotban megmaradt fa gerenda 
húzódik keresztben, melyre egykor a szakállas puskát támasztották. A minimális mér-
tékben megmaradt nyomok alapján feltételezhetjük, hogy a lőrés padlója és fala belülről 
vakolt lehetett. 

A déli fal keleti szakaszának tisztítása során a belső falsíkot mintegy 60-100 cm-es 
magasságban bontottuk ki önmaga törmelékéből. A külső falsíkot már erősen lepusztult 
állapotban találtunk meg, néhol csupán 30-50 cm magasságban emelkedett a felszín fölé. 
A fal szélessége itt is átlag 120-130 cm volt. A déli fal mind a keleti, mind a nyugati sza-
kaszán ugyanazon szélességben, ugyanazon építési technikával épült. 

A keleti várfalszakaszon a korábbi tapasztalatok alapján már számítani lehetett újabb 
lőrések előkerülésére. Ezeknek azonban itt már csak erősen lepusztult, roncsolt marad-
ványai kerültek elő (5. és 6. lőrés). Mindkét nyílás külső szája a lőrés padlójáig leromlott, 

4. Szádvár. A feltárt falszakasz
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a függőleges falak síkjai, melyek csupán 20-50 cm magasságban maradtak meg, szintén 
kifelé pusztultak. 

A kutatás összegzéseként megállapíthatjuk, hogy a külső vár egykori kapujától az 
ún. Németh bástyáig húzódó déli várfal egy építési periódus eredményeként jött létre. A 
falban biztosan 5, de nagy valószínűséggel 6, egymástól átlag 4,5 m távolságra elhelyez-
kedő lőrést alakítottak ki, melyek külső oldalán, a fal síkjába mélyítve tufakőből faragott 
kulcslyuk alakú kilövőnyílások lettek beépítve. 

Állagmegóvás Cserépváron

Cserépvár 2009-es kutatásának előzménye 2004–2007 között, négy évad során foly-
tatott tervszerű ásatás volt, melynek során keskeny szondákkal és szelvényekkel megha-
tároztuk a kővár alaprajzát.3 Míg 2004 előtt néhány métert leszámítva nem voltak felszín 
feletti falak, addig az ásatásoknak köszönhetően vastag és magas kőfalak bukkantak elő. 
Ezen felfedezett emlékeket minden évben geotextillel takartuk le, majd amikor már vi-
szonylag sok falszakaszt feltártunk, az önkormányzat pályázatot adott be a műemléki 
konzerválásra. Bár ez az első évben még nem járt sikerrel, 2009-ben már eredményes volt. 
Közben elkészíttettük a helyreállítás tervét és beszereztük a kivitelezéshez szükséges 
örökségvédelmi hatósági engedélyt a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól. Mindezek 
birtokában a több helyen kis kiterjedésben megvizsgált falszakaszok egy részén nagyobb 

3 Az ásatások részletes bemutatására l.: Szörényi G. A.: Cserépvár kutatásának eredményei. Castrum, 7. 
(2008/1) 137–154.

5. Cserépvár alaprajza a helyreállított várfalszakasszal
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felületeket is kibontottunk, s így összefüggőbb falszakaszokat mutathatunk be. Az ásatá-
sok során korábban már minden esetben tisztáztuk a rétegtani viszonyokat, s így tudtuk, 
hogy a több méter magas falak előterében a saját „önmaga törmeléke” a fedőréteg. Ez a 
vár 18. századi pusztulását követően alakult ki, amikor a leomlott falak mögül a belső 
feltöltések és/vagy törmelékek kierodáltak, egy másod-, illetve harmadlagos helyzetű 
törmelékréteget hozva létre. Mivel ezt három helyen is átvágtuk és megbizonyosodtunk 
a fent leírt helyzetéről és kronológiájáról, ezért úgy döntöttünk, hogy 2009-ben már gépi 
erővel távolítjuk el a fal tövében nyugvó sok köbméter törmeléket, folyamatos régészeti 
megfigyelés mellett. Ezért a pályázatba beépítettük a gépi földmunkát is és a már koráb-
ban feltárt falak irányát követve további 15 m-t szabadítottuk ki a törmelék alól, minden-
hol kibontva a konzerváláshoz szükséges falsíkokat.

A gépi kibontás természetesen jogos kérdéseket vethet fel, de mérlegelni kell(ett), 
hogy a törmelék kézi erővel történő eltávolítása még egy olyan kicsi vár, mint Cserép ese-
tében is több évtizedet igényelt volna, irdatlan költségekkel. Az ún. „önmaga törmeléké-
nek” eltávolítása azonban semmiben sem különbözik a nagy felületű nyílt színi megelőző 
feltárásokban évtizedek óta bevett szokássá vált humuszolásától. Itt is és nyílt színen is 
éppen a folyamatos régész-jelenlét biztosítja az információvesztés kiküszöbölését. Az 
újonnan felszínre került falak teljes körű fotós és műszeres felmérése, valamint térinfor-
matikai dokumentálása is megtörtént, ezeket az adatokat a kivitelezéshez felhasználtuk. 

A munka eredményeképp a vár nyugati oldalán egy 26 méter hosszan feltárt falsza-
kasz, mely a kővár külső falövét képezte, egyik legnagyobb felületű épített emlékünkké 
vált. Itt két, egymástól élesen elváló építési periódust különböztettünk meg. Az elsőt egy 
közel függőleges, 2,5 méter széles, közepes méretű tört kövekből, egységesen rakott fal 
alkotja, melyen többszörös, kissé hevenyészettnek tűnő javítgatások nyomai mutatkoz-

6. Cserépvár, a helyreállított várfalszakasz
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nak. A második periódusban ezen fal ÉNy-i szakasza elé – a vár feltételezett megközelí-
tési irányának megfelelően – hatalmas görgetegkövekből egy ún. ciklopszfalat emeltek. 
Ez utóbbi síkja erősen döntött, azaz rézsűs, melyet egy, a fal erődítését szolgáló köpenye-
zésnek tarthatunk. A formai jegyek és a falelválások alapján a ciklopszfalat a vár kései 
korszakára keltezhetjük. Minden bizonnyal a források alapján 1614-re tehető törökkori 
kiépítés része lehetett, melyet a korábbi, első periódusú, függőleges kiépítésű védőövhöz 
tapasztottak.

A feltárás során csak a törmelékréteget távolítottuk el, addig a szintig, amíg a falja-
vításokhoz szükséges eredeti falsíkok elő nem bukkantak. Ezen túlmenően további ré-
gészeti rétegeket nem bolygattunk, azt későbbi tervásatások feladatának hagyva meg. 
A kutatást  követően azonnal megkezdtük az ideiglenes műemléki konzerválást, így a 
falsíkokat kijavítottuk, ideiglenes magasságig felhúztuk, a vízzsákokat megszüntettük, 
egy részére pedig végleges falkoronát helyeztünk.

7. Dédes vára (Sándorfi György és Nováki Gyula felmérése, 1978)
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Régészeti kutatás Dédes várában

Az írott források alapján 1254 előtt épült és 1567-ben lerombolt dédesi vár4 nyugati, 
legmagasabb pontján álló, igen rossz állapotú falszakaszon végeztünk 2009 nyarán állag-
védelmi munkákat, valamint azt megelőzően régészeti megfigyeléshez kapcsolódó fal-
kutatást. A 2008 őszén tartott helyszíni bejárás során a miskolci Herman Ottó Múzeum, 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodája és a Bükki Nemzeti 
Park munkatársaival közösen megállapíthattuk, hogy a várfokon található L alakú magas 
falrészlet vészesen meggyengült. Az ekkor született közös megállapodás sürgős állag-
megóvásra tett javaslatot. Sajnos a konzerválni kívánt falszakasz egy jelentős része 2009 
húsvétját követően, eddig ismeretlen okból ledőlt. A további balesetveszély elhárítása 
érdekében nem lehetett tovább várni a romok állagmegóvásával. Így a nyáron folyamatos 
régészeti szakfelügyelet mellett kibontattuk a megmaradt falcsonkot a 2009-es és a ko-
rábbi (középkori) „önmaga törmelékéből”.

A kutatás során a támpillérekkel erősített L alakú falszakasz északi fala mindkét ol-
dalán szintsüllyesztést hajtottunk végre, hogy a törmelék alatt lévő még ép falsíkokat 
felszínre hozzuk. Ugyanis igazodnunk kellett ezekhez a falsíkokhoz, mivel a felfalazás 

4 Dédes váráról a legutóbbi összefoglalást l.: Sárközy SebeStyén: Várak a Bükk hegység északi oldalán: 
Verepce és Dédes várai. In: Várak, kastélyok, templomok, 5. (2009/4) 8–11. 

8. Dédes vára, a helyreállított falszakasz
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során ezek jelenthették a kiegészítések biztos alapjait. A kutatás előtt a vizsgált terület 
déli felén megfigyelt mikrodomborzati viszonyok alapján feltételeztük, hogy az állag-
megóvásra előkészítendő falszakasz egy nagyobb (talán kéthelyiséges?) épület vagy to-
rony maradványa lehet. 

Az objektum északi falát mintegy 7 m hosszúságban tisztítottuk meg a törmeléktől. 
Szélessége 190-200 cm-nek bizonyult. Megállapíthattuk továbbá, hogy a 2009. tavaszán 
ledőlt faltömb szabályosan, a jelenleg még felszín felett lévő falegyennél vált el, és borult 
ki. A kutatás során megtaláltuk az épület/torony északkeleti sarkát, ahol egy szabályos 
25 × 30 × 40 cm-es vulkáni tufából faragott sarok-kváderkövet figyeltünk meg. Maga a 
falazat szendvicses szerkezetű, azaz két külső, nagyobb kövekből rakott falköpeny közét 
apróbb, tömör, masszív habarcsba rakott kövekkel töltötték fel. Az épület/torony keleti 
falán megtaláltuk és részben kibontottuk bejáratának küszöbkövét, illetve a törmelékré-
teg alatt azonosítottuk az égett, faszenes padlóját is. 

Kiderült, hogy az objektum északkeleti sarka egy térben elforgatott, a fennálló fa-
laknál korábbi és visszabontott épület nyugati falába lett beleépítve. A korábbi épület 
mintegy 2,5 m vastag falát a megtalált küszöb szintjéig bontották vissza. Ez a korábbi 
épület a jelenlegi romoktól kissé északkeletre helyezkedik el, északi fala, melynek csak 
rövid szakasza esett a megfigyelési területbe, közvetlenül a hegy északi platójának szélén 
helyezkedik el. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a megtalált korábbi épületet talán a forrá-
sokban is említett 13. századi vár egyik részével azonosíthatjuk, míg a jelenleg is fennálló 
és konzervált falak a vár életének későbbi szakaszához köthető. Ezeket a feltételezéseket 
azonban csak egy kiterjedt régészeti kutatás során tisztázhatjuk pontosan. 

A várhelyreállítások műemlékvédelmi tapasztalatai

Amint ez az előbbiek alapján is látható, a régészeti kutatás feladata, hogy alapvető 
információkat nyerjünk az objektumról és ezeket felhasználhassuk a romfalak konzervá-
láshoz, kiegészítéséhez és rekonstrukciójához.

Dédes vár esetében az elsődleges cél a megsemmisült (leomlott) falszakasz hiteles 
visszaépítése valamint a még fennálló falszerkezet statikai megerősítése, stabilizálása és 
a falkorona védelme volt.  A szondázó régészeti kutatást tehát az indokolta, hogy – főleg 
a belső oldalon – a falsík legalsó pontját elérjük, ennek hiányában ugyanis nem lett volna 
lehetséges a fal kiegészítése és arra történő rá- és kiegészítő falazás.  Itt azzal a jelen-
séggel álltunk szemben, hogy míg a fal két külső síkját alkotó markáns kövek, mintegy 
a szendvicsfal sajátosságaként és a gyorsabb pusztulás (kifagyás) eredményeként, általá-
ban hamarabb kilazultak és kiestek a falszerkezetből, addig a falmag – a rendkívül erős 
korabeli habarcsnak köszönhetően – többnyire szinte épségben fennmaradt.

A rekonstrukciós munka során fő szempont volt, hogy az újrafalazásoknál és a ki-
egészített falszakaszoknál az eredetivel (meglévővel) azonos falazási módot alkalmaz-
zunk, valamint a falszerkezet eredeti, meghatározott távolságokra lévő ún. kiegyenlítő 
vízszintes síkjait a fal teljes keresztmetszetében képezzük ki. További szempont volt, 
hogy a kiegészítéseket helyszíni, megtisztított, lehetőleg az eredetivel azonos kőanyag 
felhasználásával alakítsák ki, mélyfúgázást alkalmazva.

A kutatás során megfigyelt jelenségek lehetőséget adtak arra is, hogy több helyszínen 
(Dédes, Cserép, Szádvár) is értelmezzük a középkori – kora-újkori kőfalazási mód építés-
technikai sajátosságait. Ennek során kerestük azt a megoldást, hogy a mai körülmények, 
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adottságok és lehetőségek keretei között, miképp lehet elérni olyan falazásmódot, mely 
leginkább hasonlatos az eredeti falszövetre. Dédes vár esetében a jövőben még  az ismert 
kb. 80–90 éves archív fotók is segíteni tudják majd a hiteles rekonstrukciót.

A vízszintes kiegyenlítő síkok a legtöbb hazai várfal esetében általában kb. 70–110 
cm között váltakozva követik egymást, de Dédesen megfigyelhető volt, hogy ettől jóval 
sűrűbben, kb. 25–35 cm közötti egymást követő kiegyenlítő síkok léteznek. E jelenségre 
több magyarázat is kínálkozik. Az eddigi megfigyelések alapján is ismert volt, hogy ahol 
a kiegyenlítő síkok felső érintőjében lyuksor húzódik, az a falazó állvány befogott megtá-
masztó gerendáinak nyoma. Sok esetben ez azonban hiányzik, mégis találunk kiegyenlítő 
síkot. Így inkább azt valószínűsíthetjük, hogy az egyetlen munkafolyamatban (vagy egy 
nap során, vagy egy habarcskeveréssel) felrakott falszakaszt jelzik e vízszintes kiegyenlí-
tő síkok, amit mindig egy (általában 2-3 cm) vastag vízszintes habarcsterítéssel zártak le. 

Szádvár esetében az volt figyelhető a kiegészítő újrafalazás során, hogy a fal külső 
síkjában esetlegesen megjelenő kisebb (alátámasztó, illetve a kő felső síkját ezáltal víz-
szintes helyzetbe hozó) kövek csak úgy maradhattak helyükön, ha a falat – annak mind-
két oldalán kiképzett – zsaluk közé rakják. Ennek hiányában ugyanis a fal a kövek súlya, 
valamint a híg habarcs miatt hamar szétcsúszik. A fal külső oldalainak – fentiekben is 
már említett – jelentékeny pusztulása miatt azonban ilyen zsalu nyoma – akár habarcsle-
nyomatként is – eddig még nem volt megfigyelhető. 

Ugyanitt volt tapasztalható az a sajátos jelenség is, hogy a növényzet gyökerei a pusz-
tulási folyamat során mélyen benyúltak a falszerkezetbe a kövek közé, sőt annak szinte tel-
jes keresztmetszetében az egykori mészhabarcsot földdé átalakítva a feltárt fal instabilitá-
sát okozták. Az ilyen falszakaszokra statikai okok miatt csak azt követően lehet ráfalazni, 
ha ezt az instabil falat szétbontják és egy kellően stabil részt elérve újra rakják. Az eredeti 
falszövet kétségtelenül értéket jelent, de ebben az esetben az egyébként is már átalakult 
laza és gyenge habarcs miatt fontosabb szemponttá vált a fal stabilitásának biztosítása. 
Az alaktalan kövek eredeti helyzete önmagukban nem értékhordozók. Itt kell utalni arra, 
hogy számos korábbi műemlék-helyreállítás esetében elsődlegesen csak a falak felső koro-
nájának védelmére törekedtek, többnyire cementet tartalmazó kötőanyag alkalmazásával, 
ami az alsóbb rétegű, bár eredeti, de korántsem kellően stabil falszövetben a nedvesség 
feldúsulását és ezáltal annak gyors és látványos pusztulását eredményezte.

Cserépvárnál a különböző korokhoz kötött falazatok már falazási módjukban is el-
tértek egymástól. Így markánsan elkülönült a korábbi tipikusnak mondható falszaka-
szoktól a török korszak (valószínűleg 17. sz elejére tehető) ún. ciklopsz típusú falazással 
történt köpenyezése sajátos döntött falsíkkal, kiegyenlítő falegyenek nélkül. Az ásatással 
felszínre került eltérő síkú falszakaszok „összehozása” és a térbelileg is eltérő falsíkok 
értelmezése néha komoly dilemmát jelentett és gyakori helyszíni művezetést igényelt.

A helyreállítandó falszakaszokhoz és kiegészítésekhez az eddigi rövid időszakra visz-
szatekintő tapasztalatok alapján is megfelelőnek tekinthető a kiválasztott zsákos fagyál-
ló, de cementet nem tartalmazó trassz habarcs alkalmazása. Remélhető, hogy az elmúlt 
évtizedek számos romhelyreállításánál tapasztalható utólagos falkiromlás és pusztu-
lás megakadályozására, valamint a falszakaszok felső – véglegesnek szánt – síkjának 
leárására is sikerül majd a kísérletinek is nevezhető kivitelezések során egy hosszú távú 
megoldást megtalálni.5

5 A falak állagvédelemmel kapcsolatosan lásd még: koSdi AttilA: A romfalak ideiglenes állagvédelme: 
http://www.koh7.hu/1_muemlek/080920_falvedes/fal_vedelem.html (Letöltés ideje: 2010. április 6.).
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RÁCZ MIKLÓS

a kőszEGi JUrisiCs-várban véGzEtt  
2009. évi próbafEltárás 

A Kulturális Örökségvédelmi.Szakszolgálat megbízást kapott a kőszegi Jurisics vár 
rekonstrukciós engedélyezési tervében előírt alapfeltárások elvégzésére a város önkor-
mányzatától. A munka első szakaszában 2009. november 24. és december 21. között az 
épületen belüli feltárásokra került sor.

Az épületen belül öt különböző adottságú helyszínen került sor ásatásra. Az 1. sz. 
feltárási hely az északi szárny volt, ahol a tervekben földszint alatti beépítés szerepel. Itt 
nyolc helyen nyitottunk kutatószelvényt, melyeket a terület teljes kutatására kidolgozott 
feltárási rendszerbe illesztve helyeztünk el, és nem folytatólagosan számozva, hanem 
e rendszer számozásának megfelelően jelöltünk meg. A mai északi szárny az újkorban 
épült, északi fala azonos a 13. századi palota D-i külső falával, s a szárny belsejébe fog-
lalták a 13. századi homlokzat előtt álló tornyot. A homlokzat elé a torony mellett Ny-ra 
egy utólagos épületrész is épült, melyet a korábbi kutatások alapján a 16. századra keltez-
hetünk. Ismert volt a 13. századi homlokzat K-i végén becsatlakozó, azzal egyidős É–D 
irányú fal, ám itt korábban feltárásra nem volt mód (KJ-1/16-17 szelvények).

A feltárások során a 13. századi palotaszárny DNy-i sarkához befutó alapozást talál-
tunk (KJ-1/2 szelvény), mely egy ferde saroktámpillér maradványaként volt azonosítható. 
Az alapfalhoz hozzáépült a 15. század első felére keltezett Ny-i palotaszárny fala, ez 
utóbbit szélesen kiugró alapozása is megkülönböztette a 13. századi falaktól. Feltártuk a 
13. századi torony DNy-i sarkán állt elbontott támpillér alapozását is (KJ-1/10 szelvény). 
Az újkori északi szárny udvar felőli falának és több elbontott belső falának ill. lépcső-
jének alapozását teljes alapozási mélységükben ugyancsak feltártuk. A torony K-i fala 
és a palotaszárny által közrefogott sarokban (KJ-1/12 szelvény) újkori árnyékszékakna 
részletét kutattuk.

A feltárást helyenként különböző mélységben a talajvíz szintjén fejeztük be, bár több 
helyen ennél még valamivel mélyebben is lehetnek illetve biztosan vannak is régészeti 
jelenségek. A terület ÉK-i sarkában egy helyen feltártuk a 13. századi falak alapozásá-
nak teljes mélységét a talajvíz kiszivattyúzásával, régészeti jelenségeket nem tartalmazó 
altalajban.

A 2. sz. feltárási hely a DK-i falszoros két pinceszinti helyisége, melyeket az 1960-as 
években alakítottak ki. Itt a falszoros külső falát megelőző, ismeretlen kiterjedésű visz-
szabontott fal alapozásrészetét tártuk fel (KJ-2-2 szelvény). A sekélyre alapozott modern 
falak a régészetileg bolygatatlan altalajon állnak (KJ-2/1 szelvény).

A 3. számú feltárási hely a DK-i falszoros emelt padlószintű raktárhelyisége, ahol két 
szelvényt nyitottunk. Itt szintsüllyesztést terveznek a szomszédos két helyiség padló-
szintjéig. A 13. századi külső várfal alapozását teljes mélységéig feltárva itt is a talajvíz 
jelentkezett (KJ-3/1 szelvény). A helyiség DNy-i sarkában a késő középkori külső fallal 
egybeépült osztófalat találtunk, mely egy szinte teljesen elbontott korábbi, feltehetőleg a 
maival párhuzamos kőfal maradványára épült rá.

A 4. sz. feltárási hely a 13. századi ÉNy-i torony emelete, melynek feltöltött földszintje 
feltárva és nyílásokkal áttörve átjáróként szolgálna a terv szerint. A laza törmelék-be-
töltés alatt a Ny-i falon padkát találtunk, mely a földszint feletti födém befogadására 
készülhetett.
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Az 5. számú feltárási hely az ÉNy-i torony melletti helyiség. Ez a tér a 13. századi 
ÉNy-i torony és az É-i palota között helyezkedik el, s feltehetőleg utólag foglalták épü-
letbelsőbe. A feltárás során vastag kora újkori hulladékréteget találtunk itt a felszín alatt, 
mely azt erősíti meg, hogy itt egy hulladékkal fokozatosan feltöltött belső udvar lehetett. 
A 4-5. sz. területeken a igazoltuk, hogy a két helyiségben nincs boltozat, így az emeletről 
kiindulva a feltárás elvégezhető

GIBER MIHÁLY – SIMON ZOLTÁN

a rEGéCi vár 2009. évi fEltárása

A regéci vár 2009. évi ásatási időszaka (július 20. – augusztus 7. között) alatt két 
fő helyszínen zajlott a munka: egyrészt a várban a feltárási és felmérési munkálatok, 
másrészt Regéc községben a vár ásatásának korábbi éveiből származó leletanyag fel-
dolgozása (mosás, rajzolás). A vár ásatásán budapesti, szegedi és pécsi egyetemi hall-
gatók, ráckevei középiskolás diákok, miskolci és budapesti önkéntesek, helyi közmun-
kások, míg a leletanyag feldolgozásán egyetemisták és középiskolások vettek részt. A 
várban végzett munka a következő elv szerint zajlott: a rendelkezésre álló nagy létszámú 
csapat döntő részével a Középső vár udvarát déli irányba lezáró igen magas törmelék-
domb elhordásával az udvar előző években megkezdett kitisztítását folytattuk a legutolsó  
(17. század második fele) járószintig, illetve néhány fős csoportok segítségével vár több 
pontján kijelölt kutatóárkokkal a korábbi években nyitva maradt építéstörténeti kérdése-
ket próbáltuk tisztázni. 

1. A kőszegi várban végzett próbafeltárások áttekintő alaprajza
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Ásatási jelentésünkben előbb a Felsővár területén kijelölt két kisebb kutatási helyszín 
bemutatására kerül sor, majd a Középső vár területén északról dél felé haladva az egyes 
kutatóárkokban és területeken, ill. helyiségekben végzett feltárások eredményeinek is-
mertetésével folytatódik a beszámoló.

A Középső várból a Felsővárba vezető átjáró tisztázásának céljából kezdtük meg az 
ún. 9. területen a déli ajtó területének kitisztítását. A nyugati káva korábban is tisztán 
látszott, a keleti káva a tisztítás után sem mutatkozott egyértelműen, de hozzávetőleges 
helye azonosítható volt. Az ajtó mért szélessége: 150 cm. Leletként néhány kora újko-
ri kerámia és egy vasszeg került elő. A Felsővár nyugati várfala vonalának tisztázását 
kíséreltük meg az 1 m széles 20. kutatóárok megnyitásával. Az árok mélyítése főleg az 
árok nyugati felében volt lehetséges, itt lecsúszott, köves, habarcsos, sötétbarna földdel 
kevert rétegek mutatkoztak, keleti felében a szikla magasan állt. A felül és a külső részen 
elhelyezkedő lecsúszott kevert rétegből sok 20. századi szemét és 14–17. századi kerámia, 
sok állatcsont került elő. A belül és lejjebb elhelyezkedő, habarcsosabb rétegben „korai 
festett” kerámia, késő középkori kerámia és 16. századi kályhacsempe töredéke volt. Az 
elért legmélyebb részen (–150-160 cm) nagy köves, habarcsos omladékra, feltételezhe-
tően egy fal alapozásra (?) bukkantunk. Az árok nyugati végénél ebben a mélységben 
lazább kevert omladék is volt. A nyugati fal helye azonban továbbra is kérdéses maradt.

A Középső vár udvarának északi végében régebb óta ismert, de még feltáratlan om-
ladékkal kitöltött gödör (21. terület – gödör) funkcióját próbáltuk tisztázni. A betöltés 
tetején, az udvar szintjén a kutatás kezdetén egy kváderkő és két tagozat nélküli, csap-
lyukas kőhasáb helyezkedett el. A köves omladékkal betöltött gödörben elért legnagyobb 
mélység 170 cm volt az udvar 2009-es járószintjéhez képest. Ez utóbbi ezen a területen 
egyezik a legutolsó – 17. század második felében létező – járószinttel. A gödör formája 
teljesen amorfnak, szabálytalannak bizonyult. Funkciója, kiásásának oka így tisztázatlan, 
kora a vár életének utolsó időszakára (1680-as évek) tehető. A gödör betöltését kitermelve 
nyugat felé haladtunk és a 15. helyiség (kora újkori konyha) keleti falának közelébe jutot-
tunk el. Itt a jelek szerint egy másik – téglával és kővel vegyesen betöltött –, de az előbbi-
nél jóval kisebb gödör mutatkozott, melyet azonban nem bontottunk ki. A kővel kitöltött 
gödör leletanyagát kora újkori használati kerámia, néhány 15–16. századi kerámia, 1 db 
csizmapatkó, néhány zöld- és vegyes mázas kályhacsempe töredék, egy dísztál töredék, 
vasszegek, vaspánt darabja, állatcsont alkotta. A gödröt dokumentálás után a Középső 
vár udvarának déli részén lévő omladékból származó kevert földdel betöltöttük.

Az észak–déli irányú 1 m széles 22. (a kora újkori konyha nyugati felében lévő) ku-
tatóárkot a 2006-ban vizsgált 14. árokban talált fal, illetve a nyugati várfal és a konyha 
északi fala közti viszony tisztázása érdekében nyitottuk meg. A várt helyen előkerült 
a nyugati várfal belső síkja, mely az árok teljes hosszában látszott, valamint korábban 
megtalált kelet – nyugat irányú fal északi része is. A rétegviszonyok és a korábbról ismert 
falmaradvány tisztázása érdekében az árkot keleti irányban 40 cm-rel kiszélesítettük és 
dél felé 1 m-rel meghosszabbítottuk. A falmaradványról egyértelműen kiderült, hogy a 
nyugati várfal belső síkjához utólag épült falról, nagy valószínűséggel egy belső tám-
pillérről van szó, melynek szélessége 188 cm. A belső támpillért legkésőbb a konyha 
építésekor visszabontották. A fal felett számos, jól követhető réteg futott át. A támpillér-
től északra az árok többi részén szintsüllyesztésbe kezdtünk. A konyha északi fala nem 
került elő, csak annak pusztulása után a helyére került betöltés volt megfigyelhető az 
árok keleti metszetfalának északi végében,de ennek alapján a helye teljes bizonyossággal 
megállapítható volt.
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Az árok keleti metszetfalán tisztán mutatkoztak a rétegek, köztük a konyha 17. szá-
zadi (habarcsos) járószintje is. Közvetlenül a konyha 17. századi járószintje alatt szür-
késfekete réteg helyezkedett el, ennek leletanyaga 16–17. századi vörös és szürke anyagú 
mázatlan kerámia volt. A keleti metszetfalon mutatkozó kettős habarcscsíkban a konyha 
korábbi, 16. századi járószintjét véltük felfedezni (a habarcscsíkokkal jellemezhető ré-
tegből leletként késnyél, bronz veret, vastöredék, 15–16. századi mázatlan kerámia került 
elő). A kettős habarcscsík között vékony humuszos réteg volt megfigyelhető. A lejjebb 
jelentkező rétegekből (barnásvörös, szerves anyagot vagy hamut tartalmazó réteg; szürke 
apró mészfoltos, faszénfoltos réteg; a támpillér maradványa feletti sárgás habarcs, alatta 
szürke sziklamálladékos réteg; a belső pillértől észak felé eső barna, habarcsos réteg; fe-
lette markáns égéscsík, mely a pillér visszabontását megelőzően került ide és középtájon 
függőleges beásás, talán cölöplyuk szakította meg) 15–16. századi leletanyag került elő. 
A támpillér és a konyha északi fala közötti mélyítés során elért mélység 142 cm volt. A 
mélyítés során legalul egy rozsdabarna réteg húzódott, melyben leletként patkódarabot, 
többnyire vörös anyagú, mázatlan, 15–16. századi kerámiát, néhánybelül mázas töredé-
ket és egy meghatározhatatlan vas eszközt találtunk. Az altalajt vagy a sziklafelszínt nem 
értük el a kutatóárokban.

2. A regéci vár 2009. évi kutatási helyszínei az Alsóvárból nézve észak felé. 
A Felsővárban: 1) 9. terület, déli ajtó, 2) 20. kutatóárok. A Középső várban: 3) 21. terület – 

gödör, 4) 22. kutatóárok, 5) 19/B és 19/C kutatóárkok, 6) 23. kutatóárok, 7) 21. árok – 
48. helyiség (pince), 8) Középső vár udvarának déli része – 32., 42., 47. és 49. területek. 

Regéc községben: 9) a regéci vár 1999 – 2009 közötti leletanyagának rendezése, 
feldolgozásának előkészítése. Giber Mihály felvétele és rajzi kiegészítése
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A 19/B árok a korábban az udvar északi részében nyitott 19. árok nyugat–délnyugati 
irányú folytatását jelentette a 46. (földbe mélyített boltozott tér) és a 27. (nyugati palota-
szárny keleti oldalához épített 17. század közepi) helyiségek közötti területen. Az árok 
keleti végén –40 cm-es mélységben előkerült a 46. helyiség boltozata, illetve a helyiség 
délnyugati vége. Az árok nyugati végén –20 cm mélyen a 27. helyiség keleti falával nagy-
jából egyező irányú, annál korábbi építésű fal alapozása bukkant elő, 60-65 cm mérhető 
szélességgel. Az akna és a fal között a felszín alatt szürke réteg jelentkezett. A 46. helyi-
ség és a „korai” fal közti betöltésben elért mélység –145 cm volt. A korábbi fal mellett  
–80 cm-en kemény habarcsosnak tűnő szint mutatkozott, alatta köves törmelék helyez-
kedett el. Az árok nyugati oldalán a habarcsnak tűnő réteget fotózás után áttörtük. A 
fal alatti kemény (habarcshoz hasonlító) sziklamálladékos réteg délen 100 cm, északon 
95 cm mélyen volt, ez alatt sötétbarna, faszéndarabos, helyenként zöldköves réteg, tőle 
északra sziklába vagy köves omladékba ütköztünk, kb. 107 cm mélységben. Az árok 
leletanyaga igen változatos volt. A fal feletti, illetve az akna boltozatára futó rétegből 
kevés kora újkori, döntően mázas kerámia került elő. Az akna (46. helyiség) beásásának 
betöltéséből 15–17. századi kerámia, 1 db bronz-, talán könyvsarok veret, tál alakú kály-
haszem töredéke, 17. századi tálak töredékei, kályhacsempe töredékek, patkó, vasszegek, 
puskagolyó, bokály töredéke, késnyél, „S” alakú kampó, fém karika töredéke, állatcsont 
került elő. A fal alatti kemény (habarcshoz hasonlító) sziklamálladékos réteg alatt elhe-

3. Regéc, Középső vár, 22. árok, nézet délnyugat felől; 
a keleti metszetfal rétegei, az árok középső és északi részén. 

Giber Mihály felvétele
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lyezkedő sötétbarna, faszéndarabos, helyenként zöldköves rétegben sötét anyagú, sárgás 
mészbevonatú 14. századi kerámiát találtunk.

A 19/C árkot a 19/B árokban talált fal irányának tisztázása érdekében nyitottuk meg, a 
fal irányát követve észak felé. A fal felett az udvar szintje alatt téglás, köves, barna földes 
betöltés helyezkedett el. Ebből származó lelet: csizmapatkó, szegek, apró kora újkori kerá-
mia töredék, 17. századi kályhacsempe oromdísz, apró pipatöredék. Az árkot a továbbiak-
ban észak felé 100 × 150 cm-es területen bővítettük a 27. helyiség északkeleti sarkánál. A 
bővítményben előkerült az észak-déli irányú fal folytatása, melyre utólag épült rá a 27. he-
lyiség keleti fala. A fal 216 cm hosszan mutatkozott, szélessége az árok déli felében 60 cm- 
esnek, az árok északi felében 68 cm-esnek volt mérhető. Az árok északi részén, a fal 
nyugati oldalán habarcsos, köves felületet találtunk, ennek átvágása után az árok nyugati 
metszetfalában jól látszódtak a korábbi járószintek, melyeket a 27. helyiség északi falának 
alapozási árkával átvágtak. A 27. helyiség északi falának esetében az alapozás nem kiug-
rik a felmenő fal síkja alól, hanem befelé, a fal síkja alá megy. Annak eldöntése, hogy a 
korábbi fal milyen építményhez tartozhatott, a következő ásatási időszak feladata lesz.

A keleti palotaszárnyban lévő 14. helyiségben nyitott 1 m széles 23. sz. kutatóárokkal 
vizsgáltuk meg a helyiség területén a rétegviszonyokat. Megfigyelhető volt a szoba 17. 
századi járószintje, ahonnét igen apró, kevert kora újkori kerámia, egy rézborítás erő-
sen korrodált darabjai és egy üvegpalack töredékei kerültek elő. Az árok teljes területén 
előkerült a szabálytalan felületű természetes sziklafelszín, átlagosan 40 cm mélységben, 

4. Regéc, Középső vár, a 21. árok bővítése során előkerült 48. helyiség (dongaboltozatos pince) 
képe dél–délkelet felől; háttérben a 40. helyiség keleti fala, aminek a pince boltozata hozzáépült. 

Giber Mihály felvétele
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felette az árok teljes hosszában habarcsos rétegek húzódtak, melyekből jellegtelen, égett, 
mázatlan kerámiatöredékek apró, korrodált fémdarabok, állatcsontok kerültek elő.

A 21. kutatóárok megnyitásával próbáltuk tisztázni a nyugati palotaszárny keleti ol-
dalán elhelyezkedő 27-es és 30-as helyiség közötti kővel töltött gödör funkcióját. A kuta-
tóárok a nevével ellentétben kezdettől fogva egy nagyjából téglalap alaprajzú, több méter 
széles területet jelentett. Az ásatás első két hetében nem is volt megállapítható, hogy mit 
is rejt az omladékkal az udvar szintjéig betöltött mélyedés. Végül az utolsó heten mind az 
északi, mind a déli oldalon teljes hosszúságban kibontakozott egy dongaboltozatos pince 
boltozatának indítása. Egyértelművé vált, hogy a csaknem másfél méteres omladékréteg 
elhordásával a vár egy eddig ismeretlen pincéjét (48. helyiség) sikerült feltárni, ponto-
sabban a pince feltárásába belekezdeni. A pincében a boltváll vonalánál mélyebbre nem 
mentünk, hanem kelet felé haladtunk a fekete, köves omladékban. Ennek során előkerült 
a pince leomlott keleti falának csonkja is. A pince méretei: kelet–nyugati hossz: 4,70 m, 
észak–déli szélesség: 3,50 m.

A 21. árok omladékrétegének és magának a 48. helyiség betöltésének a bontásából 
származó leletanyag igen változatos volt: bokály töredékek, kályhacsempe-töredékek 
(párkány, mázas, habán sárgamázas), kora újkori használati kerámia, bronzkori kerámia, 
lószerszám, patkó, állatcsont, gótikus mérműves ablak töredéke.

A munka legnagyobb részét kitevő kutatás, a Középső vár udvarának déli részén lévő 
törmelékhalom elhordása képezte. Ezen a területen a keleti és a nyugati palotaszárnyak kö-

5. Regéc, Középső vár udvarának déli része észak felől; az omladékdomb bontása az ásatás 
második hetében; balra a keleti palotaszárny déli vége, középütt a 32. terület, jobbra a 47. terület 

keleti fele, a kép felső részén az Alsóvár sziklatömbjének részlete. Giber Mihály felvétele
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zött az udvar teljes széles-
ségében elnyúló, a kutatás 
kezdetén kb. 3-3,5 m magas 
omladékdomb mélyén egy 
újabb, eddig nem ismert, 
az udvart dél felől lezáró 
épületszárny felbukkanását 
vártuk. Három heti feltárás 
után ebbéli reményeinkben 
csalatkoznunk kellett. Az 
udvar e területén a 32., 42., 
47. és 49. számú területeket 
jelöltük ki. A 32. és 42. sz. 
területek kutatása már az 
előző évben megkezdődött, 
ezek esetében tehát a ko-
rábbi ásatás folytatásáról 
volt szó. A 47. terület tu-
lajdonképpen a 42. terület 
déli irányú folytatása a 32. 
területtől nyugatra, míg a 
32. terület déli végét a ke-
leti palotaszárny déli hom-
lokzatának kelet–nyugati 
irányú vonala jelöli ki, ez 
után dél felé már a 49. terü-
let következik. A nevezett 
területek kutatása során 
épület nem került elő. Az 
óriási mennyiségű omladék 
idekerülésének oka egyelő-
re tisztázatlan maradt. A 
kutatás során ugyanakkor 
a keleti palotaszárny men-
tén haladva előkerült a pa-
lotaszárny alatt lévő pince 
lejáratának valószínűleg 
keret nélküli ajtaja, továb-
bá a palotaszárny délnyu-
gati sarkát is sikerült ki-
szabadítani az omladékból. 
Az utóbbi nem bizonyult 
homogén összetételűnek, 
alatta a felszín sem volt 
egyenletes felületű. A 32. 
területen egyértelműen be-
bizonyosodott, hogy a kele-
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ti palotaszárny nyugati fala előtt előző évben megfigyelt homokréteg nem sziklamálladék, 
hanem mesterségesen ráhordott feltöltés. Ennek széle mintegy 3 m távolságra húzódott a 
keleti palotaszárny nyugati falától. Benne kövek, téglák voltak találhatóak, alatta barna ré-
tegként jelentkezett az udvar járószintje. Kiderült, hogy erre a területre az omladék nyugat 
felől dőlt ide, továbbá megfigyelhető volt, hogy a szelvény nyugati felében erősen agyagos 
a törmelék. A sziklafelszín a keleti palotaszárny déli végénél enyhén dél felé (az Alsóvár 
irányába) emelkedik. A 47. területen apró köves, tégla törmelékes jellegű réteg volt meg-
figyelhető. Dél felé haladva ugyanakkor az udvarszintet csak kis felületen értük el, az 
nyugat felé lejt és a törmelék továbbra is vastag, tetején kb. 1 m vastag homokréteggel.

Az udvar déli részén kutatott terület kiemelt jelentőségű a három hét alatt előkerült 
nagyszámú reneszánsz, illetve profil nélküli, de nagy valószínűséggel szintén kora újkori 
építkezésből származó faragott kőanyag miatt. A kőfaragványok közül kiemelendő egy 
virágdíszes kandallóelem töredéke, melyen egy évszám egy része („…63”) is megma-
radt – alighanem 1563-as évszámról van szó. Hasonló jelentőséggel bírhat egy antiqua 
feliratos („…EC OCIA…”) töredék, ill. a nagy valószínűséggel hozzá tartozó feliratos 
párkánytöredék további részlete („…VS N…”) is. Találtunk egy kettétört, de egyébként 
csaknem teljes hosszában (128 cm) megmaradt küszöböt is, melyen a lenyomatok alap-
ján pontosan mérhető volt az egykori ajtó helye. Az ajtó belszélessége így 96 cm volt. A 
területről igen gazdag kora újkori (nagyrészt 17. századi) leletanyag is előkerült: vegyes- 
és zöldmázas kályhacsempe-töredékek, dísz- és használati kerámia töredékek, bokály 
töredékek, mázas és mázatlan padlótéglák nagy számban, habán edénytöredékek, pipatö-
redékek, szegek, egy széles penge darabja, egy balta feje, ládaveretek, rézlemez, további 
fémtárgyak töredékei, tetőcserép, állatcsontok.

FELD ISTVÁN

a solYmári vár 2009. évi ásatása

A vár 2005 óta folyó feltárását – 2007-től az ELTE Régészettudományi Intézete 
Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszéke tanásatásaként – 2009-ben is két 
helyen végeztük. Egyrészt befejeztük a vár északkeleti sarkának alaprajzi meghatáro-
zását és az itteni rétegviszonyok tisztázását, másrészt folytattuk a palotaépület nyugati 
oldalához csatlakozó, ún. mélypince betöltési rétegsorának rendszeres bontását, miután 
az év tavaszán befejeződött a tér déli és nyugati falazatainak visszaállítása.

Északkeleten egy nagyobb szelvény nyitásával jelentős szakaszon feltártuk illetve 
meghatároztuk a 18. századtól nagyrészt kitermelt, átlagban 140 cm vastag 14. századi 
északi várfal keleti végszakaszát és annak támpillérszerűen megvastagodó északkeleti 
sarokrészét, továbbá nagyobb felületeken vágtuk át az annak belső oldalához csatlakozó, 
15. század közepére keltezhető feltöltési rétegeket. Kutatóárkot nyitottunk a toronytól 
észak felé húzódó belső osztófal keleti síkja mellett is, s ezzel sikerült tisztáznunk a 
vár északkeleti negyede késő középkori szintviszonyait. Mindezek alapján már hitelesen 
elvégezhető az elbontott várfal tervezett, mellvéd magasságig történő felfalazása – ter-
mészetesen a fal vonalának előzetes, régészeti ásatás keretében történő teljes kibontását 
követően –, továbbá a terep végső, visszatöltéseket is igénylő rendezése. A munka végén 
az árkokat és szelvényeket visszatöltöttük, a terepet rendeztük.
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A nyugati mélypincében végre lehetőségünk nyílt arra, hogy a 16. század első felé-
ből származó, rendkívül gazdag kerámia-, fém- és üveg-leletanyagot tartalmazó betöltési 
rétegek bontását már a közvetlen építészeti kivitelezési igényektől függetlenül, csak tu-
dományos szempontok alapján folytathassuk. Az előző évi mélyebb déli kutatóblokkok 
ismételt dokumentálása és ideiglenes visszatemetése után az északi várfal mellett meg-
hagyott középső betöltési tömb rétegenkénti bontását kezdtük meg, párhuzamosan kiter-
melve a pince keleti fala előtt a korábbi munkák során felhalmozott törmeléket is.

Északkeleten mintegy 2 köbméter vegyes betöltési-pusztulási rétegsort bontottunk 
el, magukról a rétegekről megállapíthattuk, hogy a metszetrajzban rögzíthető elválásuk 
ellenére éles elkülönítésük nem lehetséges, lényegében egyetlen időszakban kerültek 
helyükre. Erre utalt a belőlük előkerült, igen gazdag, változatos kerámiából, üveg- és 
fémtárgyakból állóegységes jellegű leletanyag is. A pince járószintjét még nem értük el, 
megfigyeléseink ugyanakkor alátámasztják a 2008-ban megfogalmazott építéstörténeti 
értékelést, miszerint itt egy, a nyugati fal beomlása miatt félbeszakadt, az északi várfal-
hoz és a palotaépülethez képest utólagos építkezésről kell beszélnünk. Munkánk során 
ugyanakkor kitisztítottuk a keleti pincefal épen maradt falsíkját is, így annak tervezett 
kiegészítése – hasonlóan a pince északi falához – már nem igényel további régészeti elő-
készítést, a munka egy jóváhagyott terv és az anyagi feltételek megléte esetén már elvé-
gezhető. A mélypince belseje a feltárás végén rendezett képet kapott, a betöltési rétegek 
rendszeres további bontása azonban sürgős, a következő évben is folytatandó feladat.

MAKOLDI MIKLÓS

JElEntés a tokaJi rákóCzi vár  
alapraJzhitElEsítő fEltárásának 2009-Es évadáról

A Bodrogköz hajdani csücskében, a Tisza és Bodrog mai torkolatától 1 km-rel észa-
kabbra elhelyezkedő tokaji Rákóczi vár régészeti kutatása 2007-ben kezdődött meg a 
szerző terepi vezetésével, a miskolci Herman Ottó Múzeum intézményi keretei között. 
A Tokaj város főterétől légvonalban alig 1,5 km-nyire lévő vár kutatása az elmúlt három 
évben nagyot haladt előre: sikerült azonosítani több fontos épületet és várfalat. Ez nagy-
részt annak köszönhető, hogy az erődítményről számos 16–17. századi metszet, alaprajz, 
illetve látkép maradt fenn, az írásos forrásokat pedig 1995-ben Détshy Mihály foglalta 
össze a Tokaj Várostörténeti Tanulmányok II. kötetében.

Ezen források segítségével már 2007-ben azonosítani tudtuk a vár keleti ágyútornyát, 
az 1530-as években épült „Vasaló-bástyát”, valamint a külső vár DNy-i sarokbástyájá-
nak – „Merítő-bástya” – ágyúkazamatáját, melyről elképzelhető, hogy a Némethy Ferenc 
által a 16. század közepén kiépített külső vár egyik olasz bástyája; a belső várban pedig 
azonosítani tudtuk a feltételezhető legkorábbi épület, egy lakótorony alapfalait, illetve 
megtaláltuk a belső vár kerítőfalának ÉK-i rondelláját is. 

A 2007-es év ásatásai tájékozódó jellegűek voltak, céljuk inkább az épületek azono-
sítása volt, de nem törekedtünk a stratigráfiai helyzet meghatározására, tehát lényegében 
csak a földfelszíntől nem túl nagy mélységben elhelyezkedő falak tetejét bontottuk ki 
helyenként. A 2008-ban ezzel ellentétben arra törekedtünk, hogy a már ismert tények 
tudatában, célzott módon, újabb épületek pontos helyzetét tudjuk meghatározni és ezen 
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épületek feltöltésének rétegtanát is tisztázzuk. Ennek köszönhetően kevesebb épületet 
azonosítottunk, viszont meglepően sok 16–17. századi lelet került felszínre. Volt olyan 
rétegünk (S.: 58), ahol 3 m2-nyi területről, fél méter vastagságban 5 ládányi leletanyag 
került elő, közte több ezüstpénz, kályhacsempe, üvegtárgy és rengeteg kerámia. Ezen 
leletanyag restaurálása már megtörtént, csak ebből a rétegből több, mint 10 db kiegészít-
hető edény töredékei láttak napvilágot.

A 2008-as évben főképpen a belső vár területére koncentráltunk. Az év legnagyobb 
eredménye az volt, hogy sikerült megtalálnunk a K-i ágyútorony „in situ” küszöbkövét – 
tehát bejáratát, illetve azonosítottuk az ágyútornyot és a belső várat összekötő 7,5 méter 
széles kőhíd maradványait, illetve a belső vár keleti palotaszárnyának keleti falát. Továbbá 
kutattunk a korai lakótorony belsejében is, ahol megtaláltuk a korabeli padlószintet. De 
a váratlan meglepetést a nyugati palotaszárny kutatása szolgáltatta, ugyanis itt több fő- 
és osztófalat is azonosítani tudtunk – és ezen falakon belül 4 temetkezésre bukkantunk 
számos reneszánsz épületfaragvány, aranyozott lószerszámdísz, illetve üvegkehely fém 
talptöredékének társaságában. Ezen leletek talán az eddig azonosítatlan palotakápolna 

1. Tokaj, a belső vár K-i részén végzett feltárások összesített rajza, 
összevetve a helyrajzi térképpel és Lucas Geörg Ssicha 1664. évi alaprajzával
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közelségére utalhatnak. Továbbá a belső vár déli részén nyitott szondánkban előkerült 
több, mint 40 db kétszer hornyolt profilú gótikus épületfaragvány, illetve a kerítőfal DK-i 
rondellája is, melyet a 17. században lőportoronnyá alakítottak. 

A 2008. évet tehát még a 2007-esnél is sikeresebbnek könyvelhettük el, tekintve az 
előkerült, magasan álló falak, épületek jó állapotát, felszínközelségét, illetve a leletanya-
got. Ebből, a 2007–2008-ban előkerült szép anyagból nyílt kiállítás a Tokaji Múzeum 
földszinti kamaratermében, 2009. május 30-án, mely azóta is megtekinthető.1

A 2009. július 20. – november 13. között folytatott ásatásaink előzetes célkitűzései a 
következők voltak:

– A vár keleti részén (610. telek) folytatni a Vasaló bástya és a hozzá kapcsolódó kőhíd 
kutatását, kideríteni, hogy a híd szerkezetét tekintve hány támpilléren nyugszik, illetve 
meghatározni, hogy a 2008-ban feltárt, ismert korabeli alaprajzon nem szereplő falak 
milyen épületekhez tartoznak.

– A 610. telek mellett futó 611. számú útnál, ahol az keresztezi a külső vár K-i sáncát,  
a sáncot lehetőség szerint átmetszeni és építési periódusait meghatározni.

– A belső vár D-i oldalán tisztázni a vár déli falának és a kerítőfalnak a helyzetét, 
ezzel meghatározni a DK-i és DNy-i rondellák pontos helyét.

– A belső vár É-i oldalán (606-os telek) lehetőség szerint tisztázni az É-i palotaszárny 
helyzetét, rétegtanát.

– A 606-os telken egy É–D irányú szelvénnyel keresztülmetszeni a külső vár északi 
sáncát, tisztázni az építési periódusokat és lehetőség szerint azonosítani a 17. században 
„Kis-bástya” néven emlegetett védművet, mely valószínűleg egy korábbi, Némethy-féle 
ágyúkazamatás bástya vagy rondella átalakításából jött létre.

1 A 2007-2008. évi ásatási beszámolókat l. a Castrum, 7. (2008/1) és 9. (2009/1) számában.

2. Tokaj, vár, a K-i ágyútoronyhoz (Vasaló-bástya) vezető kőhíd falának külső síkja a lőrésekkel
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– A 602-es telken azonosítani a 2007-ben már kutatott ágyúkazamata déli irányú ki-
terjedését, illetve megtalálni a hozzá déli irányból csatlakozó 16. századi, Némethy-féle 
külső kővár falát, s ezzel bizonyítani a Zsámboky János-féle 1565. évi látkép feltételezett 
hitelességét.

A fentebb kitűzött célok közül sajnos nem mindegyiket tudtuk maradéktalanul meg-
valósítani, de eredményeink így is jelentősek. Vegyük hát tételesen sorra, milyen új ered-
ményeket hozott az idei ásatás!

A külső vár keleti ágyútornyánál (Vasaló bástya) folytattuk a kőhíd kutatását. Két szel-
vényt nyitottunk a 14 m hosszú híd középső részén – rábontva mind a déli, mind az északi 
hídfalra –, s egészen a 380 cm-es mélységig jutottunk. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a 
híd  mindkét falán szakállaspuskának való, közös torokból induló kétágú lőréseket talál-
tunk. A meglepő az, hogy ezek a lőrések a Vasaló bástya 2008-ban feltárt kő küszöbének 
szintje alatt találhatóak. Tehát a hídnak volt egy olyan szintje is, mely a tényleges járószint 
alatt helyezkedett el és arra szolgált, hogy a belső vár vizesárkát felügyelet alatt tartsa. 
Ebből arra következtethetünk, hogy a kőhíd még akkor épült, amikor a belső vár árkában 
víz volt, valószínűleg tehát akkor, amikor a külső vár még nem létezett. Így felvethető, 
hogy a kőhíd a keleti ágyútoronnyal egyidős, annak ellenére, hogy Zsámboky János 1565. 
évi metszetén egyértelműen fahíd vezet a Vasaló bástyához. Természetesen nem zárható 
ki, hogy létezett egy korai fahíd is, de ha végiggondoljuk, akkor logikusabbnak tűnhet 
az a lehetőség, hogy a 27 × 17 m-es alapterületű, helyenként 3,4 m falvastagságot elérő, 
monumentálisnak mondható ágyútoronyhoz már nem igazán megterhelő egy fedett kőhi-

3. Tokaj, vár , a 602/IV/A-B szelvények  
a Merítő-bástya 16., illetve 17. századi falaival és rétegeivel
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dat építeni, 1,1 m vastagságú fa-
lakkal, amin az átjárás mégiscsak 
biztonságosabb, mint egy nyitott, 
gyúlékony anyagból épült, köny-
nyen szétlőhető fahídon. Ennek az 
elképzelésnek az sem mond ellent, 
ami a 2008-as ásatáson derült ki: 
hogy a kőhíd falai a belső vár ke-
leti falával nincsenek kötésben, a 
Vasaló bástya nyugati falával vi-
szont igen. Tehát könnyen elkép-
zelhető, hogy a 14 m hosszú, 7,5 
m szélességű kőhíd a keleti ágyú-
toronnyal egyszerre épült, azaz az 
1530-as évekből való.

Az idei feltárás eredménye-
ként azonban az is kezd világossá 
válni, hogy ez a híd akár egy önál-
ló épületszárnynak is tekinthe-
tő, függetlenül attól, hogy mikor 
épült. Hiszen a 17. századi Lucas 
Geörg Ssicha metszeteiről tudjuk, 
hogy valószínűleg több emelet 
magas lehetett, ugyanis a keleti 
ágyútoronynak volt egy kő, illet-
ve egy későbbi fa épületszintje is, 
azaz lényegében kétszintes volt. 
Emellett Ssicha 1668. évi metsze-
tén egyértelműen látszik, hogy az 
ágyútorony felső (fa) szintjével 
egy magasságú a hozzá vezető híd 

falazata is. Tehát mind az alsó kő szint összeköttetésben van a keleti palotaszárnnyal, mind 
a felső fa szint is! Viszont az idei ásatás a hídnak egy olyan szintjét hozta felszínre, ami a 
Vasaló bástya bejárati  küszöbe alatt található egy emelettel, tehát ez a híd harmadik szint-
je! Ezzel kapcsolatban felmerül, hogy ez a híd nem is áll pilléreken, hanem teljes hosszá-
ban a földbe alapozták és így végül egy külön épületszárnynak tekinthető, amely keskeny 
ugyan, de alul mégsem átjárható a várárok szintjén. Tehát lényegében nem híd, hanem egy 
többszintes összekötő épületszárny lőrésekkel a várárok védelmére. Megállapítható továb-
bá, hogy a most megtalált legalsó szint sincs olyan „alacsonyan”, ugyanis a most feltárt 
lőrések 1,5 m-re vannak a mai talajvízszint felett, ami egyben a Bodrog és Tisza vízszintje 
is, de 1954 előtt, amikor a tiszalöki vizierőmű megépült, a vízszint 4,5 m-rel mélyebben 
volt. Tehát a 16. századi várárok vízszintje a most megtalált lőrésektől 6 m-rel lejjebb 
helyezkedett el, ami jelentős mélység! Tehát ezen a 6 méteren belül még nyugodtan elkép-
zelhetőek boltíves nyílások, amelyeken a víz átfolyhatott a híd vagy épületszárny alatt. 
Viszont ha ez a feltételezés helytálló, akkor meg kell állapítsuk, hogy a vár más részeihez 
hasonlóan itt is 8-9 m magas, jó állapotban megmaradt álló falakkal kell számoljunk, me-
lyek (elvileg) feltárhatóak lennének eredeti szintjükig.

4. Tokaj, vár,  a 611/II. szelvény a belső vár  
D-i kerítőfalával és a DK-i rondella indításával
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Felvetődik a kérdés, hogy ha II. Rákóczi Ferenc 1704 őszén felrobbantja a várat, akkor 
hogy lehetséges, hogy ezt a hadászati szempontból fontos hidat nem pusztítja el, illetve, 
hogy 2009-ben ebből még 8-9 m magasságú fal áll? A kérdésre szintén az új feltárás adta 
meg az egyértelmű választ: a 17. századra a belső vár árkát, amelyen ez a „híd” átívelt, 
lényegében teljesen feltöltötték a külső vár járószintjéig, mivel a belső vár funkcióját 
vesztette, a hely pedig kellett a külső várban állomásozó katonáknak. Így maradhatott 
meg a keleti ágyútoronyhoz vezető híd alsó 8 métere, ugyanis alulról számítva 7 métert 
töltöttek a belső vár árkán! Ezt igazolja, hogy a híd északi falának külső oldalán meg-
találtuk egy 17. századi épület vagy műhely járószintjét, egy visszabontott, a hídra me-
rőleges kőfalat, a feltárt kis lőrések szintje fölött. Tehát a 17. században már olyannyira 
funkcióját vesztette a belső vár és a belső várárok, hogy azt teljesen feltöltötték, elfedve 
a 16. században még funkcionáló, szakállaspuskáknak való, egykoron 6 m magasan el-
helyezkedő lőréseket. Ennek köszönhetjük, hogy ezek a lőrések, illetve a híd alsó szintje 
nem esett áldozatul Rákóczi robbantásainak. Mindemellett meg kell említenünk még, 
hogy a híd ásatásakor jelentős leletek kerültek elő: aranyozott felületű habán(?) kerá-
miaedény töredékei, koronás kétfarkú sellőt ábrázoló agyagkorong, oroszlános és alakos 
kályhacsempék. 

Kutatási programunk következő pontját a 610. számú telken zajló finom munkák idő-
igényessége miatt sajnos nem tudtuk megvalósítani, tehát a külső vár keleti sáncának a 
Vasaló bástyától délre fekvő részét nem metszettük át. Viszont a Herman Ottó Múzeum 
földfúró berendezésével a jövőben tervezzük, hogy végigfúrjuk a belső vár falától – a 
várárkon keresztül – a külső sánc külső oldaláig a 611. számú helyrajzi egységet, hiteles 
képet kapva ilyen módon a sánc pontos helyéről, illetve a belső várárok feltöltési réte-
geiről, sőt víz alatti szintjeiről. Ezáltal nagyban megkönnyítjük a későbbi sáncátvágás 
eredményes előkészítését és kivitelezését.

A 3. kutatási pontunkban kitűzött célunkat lényegében megvalósítottuk, mivel a 611 
számú telek nyugati végében nyitott szelvényünkben sikerült rábontanunk a belső vár 
déli kerítőfalára. Ezáltal a későbbiekben jó eséllyel tudjuk meghatározni, a DK-i sarok-
rondella (a későbbi lőportorony) nyugati becsatlakozásának helyét a déli kerítőfalhoz. 
Továbbá mivel megtaláltuk a belső vár déli kerítőfalát, ezért egyértelművé vált hogy a 
2007-ben, illetve 2008-ban, a 608-as telken kiásott 280, illetve 310 cm vastag falak nem a 
belső vár kerítőfalai, hanem a vár legkorábbi épületének, a DNy-i sarokban elhelyezkedő, 
általunk lakótoronynak tartott építménynek az alapfalai, mivel a kerítőfal ezeken kívül, 
tőlük 3-4 méterre helyezkedik el, falszorost alkotva a belső vár falaival.

A 4. kutatási pontunkban foglaltaknak szerint három szelvényt nyitottunk a 606-610 
telek határán, a 610 telek Ény-i sarkánál. A 610/XII. számú szelvényünkben megtaláltuk 
a belső vár kerítőfalát erődítő ÉK-i rondella déli falindítását, melyhez a belső oldalról (Ny 
felől) rá merőlegesen, egy vele kötésben nem lévő 1 m széles fal csatlakozott. 2007-ben 
hasonló, merőlegesen támaszkodó falat találtunk a rondella másik, Ny-i csatakozásánál, 
melyet most tovább kutattunk. Mindkét falról kiderült, hogy egyszerű, sekélyen alapo-
zott (vagy alapozásig visszabontott) falakról van szó, melyek a rondella, sajátosan ívelt 
indításainál támasztja belülről a kerítőfalat. Az is kiderült, hogy a két támasztófal között 
sárga agyaggal van feltöltve a rondella, melyről a lejtős földrámpa a két támasztófal kö-
zött ereszkedik le az északi falszorosba. Hasonló belső-támasztó földmű nyomait figyel-
tük meg 610/XIII. számú szelvényünkben is, ahol egy, a belső vár keleti kerítőfalával (?) 
párhuzamosan futó, azt belülről támasztó földsánc nyomaira bukkantunk. Mindhárom 
szelvényben megfigyelhettük, hogy ezen homogén sárga, löszös agyagból épített sáncok, 
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illetve feltöltések tetején végigfut egy vörös égési réteg, mely heves tűzvészre utal. E 
fölött pedig már a felrobbantott várfalak kőtörmeléke található.

Alapvető problémába ütköztünk az ÉK-i rondella kutatása során, mégpedig abba, 
hogy szinte az összes 17. századi alaprajz szerint a rondellához közvetlenül kapcsoló-
dik az É-i és a K-i palotaszárny közös sarka, sőt az alaprajzok szerint kelet felől nem 
is lehet körüljárni a palotaszárnyat, hanem az közvetlenül a kerítőfalra épül rá. Ehhez 

5. Tokaj, a vár területén 2009-ig végzett feltárások összesítő rajza,  
összevetve a helyrajzi térképpel
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képest ebben a három szelvényünkben nyoma sem volt palotaszárnyak falainak, sőt úgy 
tűnik, hogy a palotaszárnyak a keleti oldalról is körüljárhatóak! Csak ezzel tudom ma-
gyarázni, hogy nem találtunk a kerítőfalhoz csatlakozó vastagabb falat. Ezt támasztja alá 
Zsámboky János 1565. évi látképe is, melyen a négy saroktornyos belső vár a keleti olda-
lon is falszorossal rendelkezik és csak ezután helyezkedik el a belső vár árka. A kérdést 
mindenképp tovább kell a jövőben kutatni a feltárás keretében.

Az 5. pontban foglaltakat, hasonlóan a 2. ponthoz, nem tudtuk 2009-ben véghezvinni, 
a sáncot a továbbiakban itt is fúrásokkal fogjuk megkutatni, illetve ha rendelkezésre áll 
majd kellő munkaerő, akkor egy szelvénnyel megkíséreljük megkeresni a külső várhoz 
tartozó Kis bástya legalább egyik falát.

Az utolsó feltárás szezon keretében a bodrogparti Merítő bástya kutatásának szen-
teltük a legtöbb időt és energiát. A területen a 2007/I. szelvény után még további hetet 
nyitottunk. A bontás során számos új és nem várt problémával találtuk magunkat szem-
ben. Azt tisztázni tudtuk, hogy a bástyának van egy 17. századi és egy korábbi, minden 
bizonnyal 16. századi építési periódusa is. Még a 16. században készül el a Bodrog felé 
néző ágyúkazamata külső fala, melynek felső része máig a földfelszín fölé emelkedik, 
hirdetve azt, hogy valaha itt állt a tokaji Rákóczi-vár. Ezen ágyúkazamata falának továb-
bi földalatti részeit sikerült 2009-ben kiásni, de sajnos azt még nem tudtuk egyértelmű-
en bizonyítani, hogy ehhez a feltételezhetően 16. századi ágyúkazamatához kőből épült 
korabeli kötőgátak is tartoznak. Ugyanis a bástyát a 17. században nagy átalakítások 
érték, melyek a külső falán nem változtatnak semmit, viszont a belső szerkezet teljesen 
átépítésével jártak. Egyértelmű, hogy több méter földet hordtak a bástyára (nyílván a 
földsáncok, illetve ágyúdombok építése miatt) és ebbe a földbe új alapokra, új belső szer-
kezetet építettek kőből (!). Ezek a 17. századi falak néhol keresztezik a korábbi bástya-
falat, jó stratigráfiai helyzetet teremtve a kronológiai értelmezéshez. Összegzésképpen 
levonható az a következtetés, hogy a Merítő bástya 17. századi rétegei viszonylag jól 
feltárhatóak és akár bemutathatóak is lennének, míg a 16. századi járószintek nagy része 
már a mai vízszint alatt található – így sajnos nem kutatható. A Merítő bástya területén 
végzett feltárások során az idei évben ágyúgolyók, sőt ágyútalpvasalás darabok, illetve 
szép kályhacsempék és használati tárgyak is előkerültek, illetve egy 17. századi ajtónyí-
lás, melynek küszöbköveként egy tekintélyes méretű reneszánsz ajtó vagy ablak szemöl-
dökkövét építették be.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a tokaji Rákóczi vár feltárásának 2009-es éva-
da is eredményes és leletekben gazdag, igaz, néha nem várt és nehezen magyarázható for-
dulatokkal tarkította a kutatást. De mindenképpen kiemelendő, hogy a Merítő-bástyáról 
bizonyítható, hogy több periódusa van, a Vasaló-bástya hídjáról kiderült, hogy 3 szinttel 
rendelkezik, melyből a legalsó teljes épségben maradt fenn, illetve a belső várnak is elkép-
zelhető, hogy van egy keleti falszorosa is és a palotaszárnyak csak ezen belül helyezkednek 
el. Leletanyag tekintetében pedig újra bebizonyosodott, hogy a mélyebben fekvő 16–17. 
századi rétegek gazdagok leletanyagban, melynek minősége is igazolja, hogy a  Szapolyai 
korban (1459–1527), a belső vár az ország egyik királyi rangú és erősségű rezidenciája 
volt. Talán sikerül igazolni azt is, hogy Zsámboky János 1565. évi metszete valóban hiteles 
és talán ez árulja el a legtöbb információt a belső és külső vár szerkezetéről is.

Az ásatás végén, az előző évek gyakorlatával egyezően a kiásott falakat dokumentál-
tuk, majd geotextíliával letakartuk és földdel visszatemettük. Az évadot 2009. november 
13-án zártuk. Ekkorra az előkerült leletanyag 80%-ának megtörtént a mosása, illetve 
mind a kerámia, mind a fémanyag restaurálása megkezdődött. 
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RINGER ISTVÁN

JElEntés a sátoralJaúJhElYi vár  
2008–2009. évi réGészEti kUtatásáról

A Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeuma 2008. nyarán elkezdte a 
Sátoraljaújhely határában, a 334 m magas Várhegyen lévő, teljesen elpusztult vár régésze-
ti feltárását.1 A munka tudományos tervásatás keretében, a Nemzeti Kulturális Alap és 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának támogatása mellett zajlik. A régészeti feltárást 
megelőző évben, 2007-ben sor került a Várhegy geodéziai felmérésére és részleges geofi-
zikai kutatására, mely alapján egy 10 éves feltárási ütemtervet dolgoztunk ki.2 

A Várhegy 95 m hosszú és 25 m széles platójának DNy-i oldalán kezdtük meg a 
régészeti kutatást, 2008-ban 1, 2009-ben további 3 szelvény megnyitásával. Az eddig 
feltárt területen egy nagy alapterületű, több helyiségből álló épületegyüttes maradvá-
nyainak részlete került felszínre. A 2008/I szelvényben egy 5x4 m belvilágú, osztatlan 
helyiséget tártunk fel, 60 cm magasan megmaradt keleti falában két in situ faragott kővel 
(ülőfülke?). A helyiség 160 cm széles bejárata É-i irányból nyílt, padlószintjét a hegyet 
képező andezit lefaragásával alakították ki. 110 cm vastagságú nyugati fala 130-140 cm 
magasan, jó megtartásban került elő. A 2009/II szelvényünkben feltártuk a D-i falában 
nyíló ajtó küszöbkövét és szárköveinek fészkét. A helyiséget nyugatról keleti irányba 
csökkenő vastagságú nagyköves omladékréteg fedte, melyből III. (Vasa) Zsigmond 1623. 
évi pénze került elő. Az omladék ezen kívül minimális számú középkori és kora újkori 
kerámiatöredéket tartalmazott, a padlószinten ugyanakkor több gótikus és reneszánsz 
kőelem is napvilágra került.

Az ettől D-i irányban megnyitott, 2009/II. szelvényünkben megfigyelt, öntött habar-
csos padlószint egy másik helyiséget feltételez, melynek falai azonban nem estek bele 
az eddigi feltárási területbe. A vastag omladékréteg itt is csaknem teljesen leletmen-
tesnek bizonyult, ám közvetlenül a padlószinten szintén több kőfaragvány került elő, 
melyekből két teljesen ép gótikus ablakkeret érdemel említést. A 2008/I szelvénytől Ny-i 
irányba nyitottuk meg a 2009/III és a 2009/IV szelvényeket. Előbbiben az omladékréteg 
alól a két előbbi szelvényünkkel megegyező szinten habarcsos padlórészletet tártunk föl, 
a szelvény keleti részében, pedig a padlószint felett, de még az omladékrétegben Ny-
K-i irányban, egymással párhuzamosan fekvő gerendamaradványokat figyeltünk meg. 
Utóbbi szelvényünkben ugyancsak jó állapotban dokumentálhattuk a habarcsos padlót, 
közvetlenül felette 40 db, ólomból öntött, még félkész puskagolyó látott napvilágot. A két 
utóbbi szelvény közötti metszetfal alatt egy osztófal sejthető. Mindezek alapján egy Ny-
K-i irányban 3 helyiségből álló épületegyüttes kezd körvonalazódni, amit É-i irányból 
egy 150 cm vastag, több rétegből rakott fal határolt, mely azonban a III. szelvény előtt 
egy szakaszon hiányzik. Nem kizárt, hogy itt egy bejárat lehetett, de az is elképzelhető, 
hogy csupán falkiromlással számolhatunk. A fal Ny-i vége előtt – mellvédfal csonkjának 
maradványával együtt – egy 5 fokból álló lépcsősor került elő, mely felvezetett az épület-

1 A vár történetéről l.: détShy Mihály: Hol állt a középkori sárospataki vár? A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve, 6. (1966.) 177–197., Uő: Újhely várának története. Sátoraljaújhely, 1994. Legújabban: 
Sátoraljaújhely-Várhegy. In: nováki GyulA – Sárközy SebeStyén – Feld iStván: Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest–Miskolc, 2007. 106–107. 

2 A feltárást előkészítő év eredményeiről: rinGer iStván – Szörényi Gábor András: Jelentés a sátoraljaújhe-
lyi vár feltárását megelőző műszeres lelőhelyfelderítésről. Castrum, 7. (2008/1) 160–165.



95Kutatási jelentések

1. Sátoraljaújhely, a vár szintvonalas alaprajza az ásatási területtel

2. Sátoraljaújhely, 
vár, a feltárt II. 
és I. tér DK felől 
(fotó: Váradi 
László)



96 Kutatási jelentések

együttes Ny-i helyiségébe. A legalsó lépcsőfok előtt egy keményre letaposott, agyagos, 
helyenként faszenes járószintet figyeltünk meg, melynek felületéről számottevő meny-
nyiségű 14–15. századi kerámiatöredék és több vaslelet (zabla, palánkszegek, nyílcsúcs) 
került elő. 

Az egyelőre csekély kiterjedésű régészeti feltárás bizonyságul szolgál arra, hogy a 
vár feltárása minden korábbi szkeptikus véleménnyel ellentétben eredményekkel kecseg-
tethet, hiszen a pusztulásnak leginkább kitett központi zónában is jelentős méretű, he-
lyenként csaknem másfél méter magasan álló felmenő falakkal számolhatunk. Így egy 
remélt, teljességre törekvő, szisztematikus feltárás során nem csupán a vár alaprajzi rend-
szerének és az egyes építési periódusainak a megismerését várhatjuk (bár önmagában 
már ez sem lenne jelentéktelen dolog) hanem lehetőség nyílik a vár feltárt részeinek kon-
zerválás, állagmegóvás utáni bemutatására, s a Várhegy területének örökségturisztikai 
hasznosítására. 

3. Sátoraljaújhely, vár, ásatási szelvények (Vajda József és Győrfy Ilona felmérése)


