Kutatási beszámoló
Nagy Szabolcs Balázs

Összefoglaló a kisnánai vár
2010. évi tavaszi-nyári ásatásairól

2010. május 3–27. és június 28. – július 10. között az ELTE Régészettudományi Inté
zet Feld István vezetésével helyreállítási munkálatokat megelőző feltárásokat végzett
Kisnána középkori várában.1 A korábbi ásatások 2 – elsősorban Pámer Nóra 1962–1966.
évi kutatásai – már lényegében tisztázták a teljes alaprajzot, azonban az utolsó periódust
megelőző rétegek és jelenségek számos helyen érintetlenül maradtak. A 2010. évi tavaszinyári ásatások szelvényei két területen pontosították eddigi ismereteinket: (1) a várudvar,
(2) a délnyugati épület és környezete (1. kép). E két területen az eredmények összefogla
lóját a rétegtani megfigyelésekre alapozott időrend szerint haladva tesszük közzé.
A várudvar
A várdomb területén meghatározott legalsó (legkorábbi) agyagos-homokos réteget
több szelvényben is elértük. Ebben a sárgás, néhol zöldes talajban csak korlátozott mélyí
tést végeztünk, de jellege és leletekben való szegénysége alapján a réteg nagy valószínű
séggel azonosítható az altalajjal. Azok a jelenségek tehát, melyek e réteg felszínén mutat
koztak, az emberi jelenlét legelső jeleinek tekinthetők a lelőhelyen. A 2010/IV. szelvény
ben ezen a felszínen került elő három cölöplyuk, valamint egy közel egyenes oldalfalú
beásás részlete. A beásás formáját, kiterjedését nem ismerjük.3 Betöltése faszenes rögö
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ket és állatcsontokat tartalmazott, kerámiatöredékeket, egyéb leleteket azonban nem. Így
e jelenségek Árpád-kori vagy Árpád-kor előtti keltezését csak a felettük húzódó sötétbar
na-fekete réteg határozza meg. Ez a réteg – megfelelő mélységet elérve – a várdomb egész
területén eltérő vastagságban (60-80 cm, ill. 20-30 cm) jelentkezett, s a korábbi ásatások
metszetrajzain is egyértelműen azonosítható volt az előzőekben tárgyalt agyagos–homo
kos altalaj fölött (2. kép). Ebbe a rétegbe ásták bele a 2010. évi ásatások során a 2010/II.
szelvény keleti végében feltárt egyetlen sírt a templom északi, északnyugati oldalán (3.
kép). A koponya jobb oldalán két darab bordázott, S végű karikaékszer került elő. A sír
ban szórványosan előforduló, igen rossz megtartású apró famaradványok koporsós vagy
deszkalapos temetkezés lehetőségét vetik föl (4. kép). Az a tény, hogy a szelvényben to
vábbi temetkezések nyomait nem lehetett megfigyelni, arra utalhat, hogy a szabályosan
keletelt 2010/I. sír nagyjából kijelöli a templom4 körüli temető északi-északnyugati szé
lét. A sírgödör leásásának szintje a sötétbarna-fekete rétegen belül nem volt egyértelmű
en megállapítható.
A 2010/I. sír melléklete alapján az Árpád-korra keltezhetjük mind magát a temetke
zést, mind a sötétbarna-fekete réteget. Maga a réteg (viszonylagos vastagsága ellenére)
meglehetősen kevés leletanyagot tartalmazott. Csigavonaldíszes, fenékbélyeges edény
töredékei megerősítik az Árpád–kori keltezést, bár a réteg felszínén és felszíne alól ké
ső középkori jellegű (valószínűleg főként 14. századi) edénytöredékek is előkerültek. Ez
a helyzet feltehetőleg úgy magyarázható, hogy a réteg maga (fokozatosan vagy egyetlen
ütemben) az Árpád-korban keletkezett, felszíne azonban a késő középkorban is bizonyos
ideig járószintként szolgált. A leletanyag jól érzékelhető mennyiségi növekedése a sötét
barna-fekete réteg feletti rétegekben már a kisnánai nemesi rezidencia kialakulásának
kezdeteit jelzi.
A 2010/XIV. szelvényben, közvetlenül a sötétbarna-fekete réteg felszínén jelentke
zett egy habarcskifolyás formájában az ún. északi palota délnyugati helyiségének építési
szintje (5. kép). A szelvény déli felében ugyanezen a szinten kő- és téglatörmelékből ál
ló jellegzetes járószint mutatkozott (6., 7. kép). Ez a járószint ugyan nem éri el a későbbi
nagyköves udvarburkolat színvonalát, mégis egyfajta tudatos burkolatkialakításra utal.
Egykori kiterjedését nem ismerjük, további maradványait a 2010/I. szelvény közepén és
talán a 2010/II. szelvényben lehetett többé-kevésbé felismerni. A sötétbarna-fekete réteg
és a néhol jelentkező köves járószint fölött a várudvaron nyitott több szelvényben megfi
gyelhettünk egy tömör, sárga agyagos réteget. Ez nem más, mint a belső várfal és az az
zal egybeépült belső kaputorony építési szintje, ugyanis felszínén a 2010/III. szelvényben
jól azonosíthatóan megmaradt a várfal építésének habarcskifolyása (8. kép). A rétegta
ni megfigyelések tehát összhangban állnak azzal az építéstörténeti értékeléssel, melyet a
pénzleletek és falcsatlakozások alapján már Pámer Nóra felvázolt: az 1430-as évek körül
felépült a szabadon álló ún. északi palota, majd egy következő szakaszban (feltehetőleg
1445 előtt) elkészült a belső kaputorony és a belső várfal, mely a korábbi épületeket (a
templomot és az ún. északi palotát) magába foglalta.
Buzás Gergely megfigyelése szerint a belső kaputorony két szakaszban épülhetett
meg. Talán egy ezzel kapcsolatba hozható újabb építési szint jeleként értelmezhetők a
2010/III. szelvény egyik felsőbb rétegének felszínén mutatkozó vékony habarcsos foltok,
kisebb habarcsrögök. A 2010/VI. szelvényben hasonló rétegtani helyzetben két jóval vas
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tagabb, határozottabb habarcsos réteg is jelentkezett, melyek talán szintén ehhez az épí
tési szakaszhoz kapcsolhatók (9. kép). A két habarcsréteg értelmezése nem teljesen egy
értelmű, mindenesetre valószínű, hogy egyazon építési periódus emlékei. Egyrészt a két
habarcsréteg jellege is hasonló, másrészt a két réteg között csak egy kb. 10 cm vastag ré
teg húzódik, harmadrészt a két réteg közötti vörösesbarna réteg és a felsőbb habarcsréteg
feletti élénkvörös faszenes réteg is hasonló jelleget mutat. Mind a 2010/III., mind a 2010/
VI. szelvényben feltártunk a habarcsos rétegekkel egykorú cölöplyukakat is, melyek ta
lán az egykori építési állványzatra utalhatnak.
A falcsatlakozások rendszere alapján, melyet már Pámer Nóra megfigyelt, a vár ke
leti épületszárnya egyértelműen a belső várfal megépítése után, több szakaszban készült
el. A 2010. évi ásatások során ebben a kérdésben érdemi megfigyeléseket nem tehettünk,
ugyanis a 2010/IV. szelvény keleti végében a falhoz futó rétegek többségét a jórészt mo
dern beásások pusztították el.
A vár átalakításainak egyik utolsó lépése lehetett a várudvar alatti nagyméretű pin
ce kiépítése. Ásatási megfigyeléseink igazolták, hogy a pince helyét a várudvarról mé
lyítették le, s az így keletkezett gödör oldalaihoz közvetlenül építették hozzá a pincefala
kat. A 2010/II. szelvényben a mélyítés során elértük a pinceboltozat tetejét, a pince keleti
és nyugati oldalfalát, valamint a pince déli zárófalát (10. kép). A pince megépítése után
a boltozat tetejére egy sárgás kavicsos-homokos rátöltést hordtak, majd egy agyagos ré
teget terítettek el a várudvar teljes felületén (11., 12. kép). Valószínűnek látszik, hogy ez
az agyagos terítés közvetlenül a pince kialakítása után készült, feltehetőleg a 16. századi
nagyköves udvarburkolat lefektetése céljából.
A délnyugati épület és környezete
A pinceszintben megmaradt épület belsejében közel teljes felületű feltárást végez
tünk, leszámítva azt a déli szakaszt, melyet a külső várfal felépítésekor választottak le.
Az ásatási megfigyelések alapján az építkezések kezdetén egy mesterséges „teraszt” ala
kítottak ki a várdomb délnyugati lejtőjén. Az így kialakult sárgás, agyagos-homokos al
talajba vágott vízszintes felületen figyeltük meg az épület legelső korszakához tartozó
jelenségeket: cölöp- és karólyukakat, továbbá egy határozott átégett paticsos felszín kb.
60×50 cm-es maradványát (13. kép). A jelenségek távolabbi következtetésekre nem ad
tak módot. Az altalaj felett egy nyugat és dél felé elkeskenyedő, illetve eltűnő réteg je
lentkezett a feltárt terület déli részén (14. kép). A réteg csak kevés 13–14. századi edény
töredéket (köztük egy vörös, valószínűleg tál alakú kályhaszem töredékét) tartalmazott.
Ez a leletmennyiség ezen épület megalapozott keltezését önmagában nem teszi lehetővé.
Pámer Nóra 1960-as évekbeli megfigyelései szerint az épület pinceszintjét fapadlóval
burkolták. A 2010. évi ásatások során a fapadló maradványait azzal a vörösesbarna, né
hol fakorhadékos réteggel lehetett azonosítani, mely a pince teljes felületén egységesen
(bár jelentősen eltérő vastagságban) jelentkezett (14., 15. kép). Megfigyeléseink alapján
egyértelműnek látszik, hogy a fapadló nem az épület első korszakából való, hanem egy
későbbi átalakítás eredménye. Ehhez az átalakításhoz lehet kötni a keleti ajtónyílás kü
szöbszintjének megemelését is – maga az ajtónyílás ugyanis megfigyeléseink szerint az
épület első korszakával egykorú (16. kép). A fapadló vörösesbarna rétege már értékelhető
mennyiségű leletanyagot – köztük mázas és mázatlan edénytöredékeket, kályhaszemeket
és kályhacsempéket – tartalmazott.
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Feltehetőleg a vár megerősítésére irányultak azok a munkálatok, melyek során a dél
nyugati épület pinceszintjét feltöltötték, emelt földszintjét pedig elbontották. A fapadló
maradványai felett húzódó feltöltési rétegeket (14., 15. kép) rendkívüli leletgazdagság jel
lemezte. A leletek között említhető számtalan edénytöredék, közte lošticei kerámia töre
dékei, tálka-, hagyma- és tál alakú kályhaszemek, mérműves kályhacsempék töredékei,
pártázatos párkányelemek, rombusz alakú padlótégla és tetőcseréptöredékek, üvegpoha
rak és ablakszemek töredékei, késnyelek és -pengék, nyílhegyek, egyéb bronz- és vastár
gyak, megmunkált csont- és agancstárgyak, halpikkely, kagyló- és tojáshéjtöredékek (17.
kép). A leletanyag legnagyobb részét a különböző állatcsontok tették ki. A 15–16. száza
di leletanyag alapján a rétegek valószínűleg egyazon feltöltési folyamat emlékei. A réte
gekbe szórványosan néhány Árpád-kori edénytöredék is bekerült. A feltöltés leletanyaga
keltezi azt a kelet-nyugati irányú, az épületet átmetsző falat is, mely a külső várfal épü
leten belüli szakaszaként jelent meg. A falat a legalsó, vastag agyagos feltöltési rétegre
építették (14. kép).
A feltöltési rétegek különböző kőfaragványokat is tartalmaztak, melyek bizonyos
szerkezetek pusztulására, illetve elbontására utalnak. Két töredéket egyértelműen a vár
falak együttesébe befoglalt templom szentélyéhez lehet kötni, egy csigalépcső foka és egy
további, kisebb méretű töredék eredeti helye pedig ismeretlen. A feltöltési rétegek alján
helyezkedett el egy légfűtő-berendezés fedköve (18. kép). A 78×40×20 cm-es fedkő szélét
egy 15 cm átmérőjű félkörös nyílással törték át. A fedkő egyik oldalát negyedhomorlatos
profillal látták el, ami arra utal, hogy a kő nem lehetett teljességgel a padlóba süllyesztve.
Pámer Nóra 1960-as évekbeli ásatásai során már előkerült egy azonos kialakítású fedkő.
Az ezek alapján feltételezhető egykori légfűtőberendezés legvalószínűbb helye maga a
délnyugati épület. A pince nyugati falához belülről hozzáépített, cca. 2,7×2,7 m-es négy
zetes építmény a berendezés kemencéje lehetett (19. kép). Az építményről azonban (a ko
rábbi kutatások és az azt követő helyreállítások miatt) újabb, az elképzelést megerősítő
vagy cáfoló közvetlen megfigyeléseket nem tudtunk tenni. A feltöltési rétegek igen sok
téglát és kisebb–nagyobb görgetegkövet is tartalmaztak, ezek egy része talán az elbontott
légfűtő-berendezésből származik (14., 20. kép).
A feltöltésben a fentieken kívül meszelés nyomát mutató, sima felületű agyagrögöket,
valamint gerenda- és egyéb famaradványokat is megfigyeltünk (21. kép).5 Véleményünk
szerint ezek egy könnyűszerkezetes, favázas építmény elbontására utalhatnak, talán ép
pen az épület pinceszintje feletti emelt földszinthez tartoztak. A pinceszint feltöltésével,
az emelt földszint elbontásával az épület végleg elvesztette korábbi szerepét.
A pince belső terén kívül, az épület északi oldalán egy 8,5×5 m-es területen nyitot
tunk szelvényeket (2010/VII. A, 2010/VII. B, 2010/VII. C szelvényrészek). Ásatási meg
figyeléseinket itt jelentősen korlátozták a korábbi kutatások. A 2010/VII. C szelvényrész
északi végében egy kettős cölöplyuksor részlete került elő az Árpád-korra keltezhető sö
tétbarna-fekete rétegben (22., 23. kép). A jelenség megbízható keltezését meghiúsította
Pámer Nóra egyik itt nyitott kutatóárka, mely elpusztította a cölöplyukak indulásának
szintjét. A cölöplyuksor a délnyugati épület északi falától kb. 430 cm északra húzódik
kelet-nyugati irányban. A hét cölöplyuk közül a teljes egészében kirajzolódó négy átmé
rője 20-30 cm között változik. Ugyanebben a szelvényben tártuk fel azt a kb. 70×60 cm
5
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általában teljesen azonos jellegű rétegsávokként jelentkeztek, mint a tárgyalt vörösesbarna réteg, de
egységes szerkezetet nem mutattak.
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keresztmetszetű, 70 cm magas kőből falazott pillért, mely már a korábbi kutatásokból is
ismert volt. A kőpillér pontosan az épület keleti falának vonalában található, az északi
faltól kb. 130 cm-re. Elhelyezkedése alapján igen valószínű, hogy eredetileg egy, az épü
lethez kapcsolódó szerkezet részét képezte. A pillér mintegy 12 cm-re mélyül az Árpádkorra keltezhető sötétbarna-fekete rétegbe, de nem volt egyértelműen megállapítható,
hogy építése melyik réteghez köthető, így keltezése bizonytalan (24. kép).
Összességében a 2010. évi tavaszi-nyári ásatások sok tekintetben igazolták a kisnánai
vár főbb építési szakaszait illetően a korábbi kutatások megállapításait. Számos kisebb
részlet kapcsán azonban – a várdomb legkorábbi használata, a templom körüli temető ki
terjedése, a várudvar építési- és járószintjei, a délnyugati épület első korszaka, az épület
utolsó korszakához köthető feltöltési rétegek gazdag leletanyaga, az épület északi előte
re – új eredményeket is hoztak és érdemben árnyalják a vár középkori történetéről kiala
kult képünket.

Szerkesztői megjegyzés
Az itt ismertetett feltárást 2010 őszén – a május-júliusi ásatást végző szakemberekkel
történő mindennemű egyeztetés nélkül, az általuk kidolgozott kutatási terv figyelmen kívül hagyásával – az egri Dobó István Vármúzeum folytatta Buzás Gergely vezetésével.
A vár régészeti szempontból végiggondolatlan modern hasznosítási-bemutatási projektje
határidős és financiális szempontjainak mindenben alárendelt munka során csupán igen
kevés és rendkívül kisméretű, érdemi megfigyelésre alkalmatlan szondával vizsgálták a
vár északi és nyugati falszorosát, ahol azután egy közműárok végig tönkretette a Pámer
Nóra kutatásai által érintetlenül hagyott rétegösszefüggéseket. Az említett szempontok
miatt nem használták ki a lehetőséget az északi palotaépület (mely egyik legjelentősebb
ismert 15. századi főnemesi udvarházunknak számít) építéstörténete részletesebb felderítésére, az addig ilyen módszerekkel nem vizsgált falak falkutatására sem. A kutatási
alaprajz a „Régészeti kutatások Magyarországon 2010” kötetben kerül közzétételre 2011
őszén.
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1. kép A 2010. évi tavaszi-nyári ásatások összesítő alaprajza
(Vajda József felmérése nyomán)

2. kép A 2010/I. szelvény nyugati metszete. Az agyagos-homokos altalaj (SR-097) felett
húzódik a várdomb egész területén megjelenő sötétbarna-fekete réteg (SR-029).
(rajz: Polgár Balázs, Nagy Szabolcs Balázs, 2010. 05. 11.,
kiegészítés: Giber Mihály, 2010. 05. 18.)

Kutatási beszámoló

3. kép A 2010/I. sír a 2010/II. szelvény keleti végében. Délnyugati nézet.

4. kép A 2010/I. sír rajza a famaradványok helyének feltüntetésével.
A rajzon feltüntetett mélységi adatok az északi metszetfal tetejéhez
(azaz az udvar feltárás előtti szintjéhez) lettek mérve.
(rajz: Giber Mihály, 2010. 05. 21–22.)
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Kutatási beszámoló

5. kép A habarcskifolyás formájában jelentkező építési szint a 2010/XIV. szelvényben.
Délnyugati nézet.

6. kép A 2010/XIV. szelvény felszínrajza
(rajz: Gulyás Bence, Nagy Szabolcs Balázs, 2010. 07. 06.)

Kutatási beszámoló

7. kép Kő- és téglatörmelékből kialakított középkori járószint
a 2010/XIV. szelvény déli felében. Nyugati nézet.

8. kép Habarcskifolyás a sárgás agyagos réteg felszínén a 2010/III. szelvényben,
mely a belső várfal építési szintjét jelzi. Keleti nézet.
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Kutatási beszámoló

9. kép Habarcsrétegek felületben és az északi metszetfalon a 2010/VI. szelvényben. Déli nézet.
A habarcsrétegek a belső várfal mellett a legvastagabbak, kelet felé elkeskenyednek.

10. kép A 2010/II. szelvény felszínrajza. A pince nyugati és keleti oldalfalát, valamint
déli zárófalát közvetlenül a várudvarról lemélyített gödör oldalaihoz építették hozzá.
(rajz: Giber Mihály, 2010. 05. 18–22.)

Kutatási beszámoló
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11. kép A 2010/II. szelvény északi metszete. A pinceboltozat tetejére egy kavicsos-homokos
rátöltést (SR-028, SR-063) hordtak. Felette sötétebb szürkével jelölve az agyagos terítés rétege.
(rajz: Vargha Mária, Nagy Szabolcs Balázs, 2010. 05. 12–17.)

12. kép A pinceboltozat feletti rátöltés és a felette húzódó agyagos terítés
a 200/II. szelvény északi metszetfalán. Déli nézet.
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Kutatási beszámoló

13. kép Átégett paticsos felszín, valamint karó- és cölöplyukak az altalaj (SR-130)
agyagos-homokos felületén, a délnyugati épület 2010/VIII. szelvényében. Felszínrajz.
(rajz: Polgár Balázs, 2010. 07. 02.)

14. kép A 2010/V. szelvény déli részének keleti metszete. A szelvényben mélyítést az altalaj
felszínéig végeztünk. A metszetfalon látható legalsó réteg (SR-108) csak kevés 13–14. századi
edénytöredéket tartalmazott. Felette húzódik egy vörösesbarna vékony réteg (SR-104), mely
valószínűleg a pince fapadlójának maradványaként értelmezhető. Ez utóbbi réteg felett
a 15–16. századi feltöltési rétegek (SR-083, SR-067) láthatók.
(rajz: Vargha Mária, Nagy Szabolcs Balázs, 2010. 06. 30.)

15. kép A 2010/V. szelvény déli része és a 2010/IX. szelvény közös északi metszete
(rajz: Mordovin Maxim, Vargha Mária, 2010. 07. 09.)

Kutatási beszámoló

16. kép A 2010/IX. szelvény északi metszetfala a délnyugati épület keleti ajtónyílásánál.
Déli nézet.

17. kép Válogatás a délnyugati épület 15–16. századi feltöltési rétegeinek leletanyagából:
pártázatos párkányelem, mérműves kályhacsempék és tálka alakú kályhaszem töredékei.
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Kutatási beszámoló
18. kép Légfűtő-berendezés fedköve
a délnyugati épület 15–16. századi
feltöltési rétegeiből. A fedkő alsó felülete
elnagyoltan faragott.

19. kép A délnyugati épület nyugati falához hozzáépített négyzetes építmény. Délkeleti nézet.
Az építmény belsejében Pámer Nóra-féle visszatöltést találtunk, így déli felében mélyítést
már nem végeztünk. Az 1960-as évekbeli kutatások és helyreállítások
az építmény külső falaihoz futó rétegeket is elpusztították.

Kutatási beszámoló

20. kép A 2010/V. szelvény északi része, felszínrajz. A feltöltési rétegekben került elő
a görgetegkövek és téglák mellett a légfűtő-berendezés fedköve is.
(rajz: Szalai Emese, Mordovin Maxim, 2010. 07. 08.)

21. kép Meszelés nyomát mutató, sima felületű agyagrögök a délnyugati épület feltöltési
rétegében. 2010/V. szelvény déli része. Délnyugati nézet.
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Kutatási beszámoló

22. kép 2010/VII. B és 2010/VII. C szelvényrészek felszínrajza
(rajz: Nagy Szabolcs Balázs, 2010. 07. 10.)

Kutatási beszámoló
23. kép Kettős cölöplyuksor a 2010/
VII. C szelvényrész északi végében.
Délnyugati nézet.

24. kép A 2010/VII. C szelvényrész
keleti metszete (rajz: Mordovin
Maxim, 2010. 07. 10.)
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