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eredménye, ennek kiinduló pontja a falsík és talaj, azaz a külső omladékréteg tetejének 
találkozási pontjához, vagy más esetben, a falszövetben megfigyelhető falegyenekhez 
köthető. 

A régészeti kutatás során egyik célunk a még felszín fölé emelkedő falszakaszok felü-
letének és tetejének megtisztítása volt a rátelepedett növényzettől. Emellett a falsík külső 
oldalán egy olyan mértékű szintsüllyesztés hajtottunk végre, melynek eredményeképp a 
felszínre hozott eredeti falmagra már stabilan lehetett falazni. A teljes terjedelmében föld 
alatt lévő faltömbök kibontásánál – ez a falszakasz déli illetve délkeleti részét érintette –  
hasonlóképpen a föld- és növényzettakaró eltávolítása, valamint az állagvédelmi mun-
kákra már alkalmas falmag kibontása volt a célunk. Ennél a munkafázisnál a várfal külső 
síkjának épségben maradt részletei a várudvar szintjétől mérve mintegy 200–250 cm-rel 
mélyebben kerültek elő, gyakran már együtt a hegy sziklájával. „Kézzel fogható” volt 
az egykori várépítők gyakorlata, akik a délkeleti részen a még magasan álló természetes 
sziklatömböket is belefoglalták a várfalba. 

Munkánk során a délnyugati falszakasz keleti végénél egy átlag 80–90 cm széles fal-
szakadást tártunk fel. Ezen a keskeny szakaszon a fal tömbje a természetes sziklafelszínig 
kiromlott. E részen lehetőségünk nyílt arra, hogy vizsgáljuk a falépítés középkori mód-
szerét. Ezen megfigyeléseink tapasztalatait felhasználtuk az állagvédelmi munkák során. 

A várfalat a természetes sziklafelszínre építették. A fal külső és belső síkjait nagymé-
retű kövekből rakták fel, majd a falmagot kisebb de nem kifejezetten apró kövekből épí-
tették meg. A várfal belső síkját a várudvar felé emelkedő sziklafelszín szintjéig képezték 
ki, majd az e mögötti teret fekete apróköves, kerámiatöredékeket is tartalmazó földdel 
töltötték fel. A fal mögötti rétegsor vizsgálata során megállapíthattuk, hogy ez utóbb 
feltöltési réteg felett csak egy vékony, nagyméretű, egyértelműen a falból származó kö-

2. kép. Komlóska-Pusztavár.  
A délkeleti várfalszakasz a romkonzerválási munkák közben nyugat felől
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veket csak elvétve tartalmazó omlásréteg terül el. Azaz a várfalak belső oldala mentén a 
várudvar mai szintje lényegében azonos a középkori járószint magasságával. 

A kutatás második szakaszában a déli várfalszakasz belső oldalán hajtottunk végre 
szintsüllyesztést, egyrészt a várfal belső falsíkjának meghatározására, másrészt az állag-
védelmi munkákhoz szükséges tereprendezés szakszerű lebonyolítása és ellenőrzése érde-
kében. Eme munka során a fal mentén egy átlag 80–100 cm széles és 50–100 cm mélységű 
kutatóárkot alakítottunk ki. Meghatároztuk a várfal nagyméretű kövekből kialakított bel-
ső falsíkjának pontos vonalát, valamint megfigyeléseket tettünk a fal belső síkjának bizo-
nyos mértékű „hullámzását” illetően, mely mögött egy egykor itt állt könnyűszerkezetű 
épületet sejthetünk. Ennek kutatására azonban csak a következő években kerülhet sor.

Az első régészeti feltárás Szádvár területén

A Szögliget településétől északra, egy 460 m magas hegy platóján terül el hazánk 
egyik legnagyobb alapterületű kővára, Szádvár. Az erősség első említése 1268-ból ma-
radt ránk. A jelenleg négy önálló várrészre osztható erődítmény fokozatos kiépítése és 
ezáltal a hegytető bekerítése, a még látható építészeti részletek alapján a 16. század má-
sodik felére fejeződhetett be. 

A vár területén a Szádvárért Baráti Kör kezdeményezésére és a Herman Ottó Múzeum 
Régészeti Osztályának szakfelügyelete mellett 2008–2010 között romkonzerválási mun-
kákat végeztünk. 2010 évben szintén a Szádvárért Baráti Kör anyagi támogatásával egy 
kisméretű szondázó jellegű régészeti kutatásra is lehetőségünk nyílt a keleti, külső vár 
területén.

Kutatásunk területe a vár 2009. évben állagvédelemben részesített déli várfalának 
előtere volt. Célja a várfal belső oldala mentén húzódó, részben már elbontott nagyköves 
omladékréteg vastagságának meghatározása és az alatta húzódó, feltételezhetően a vár 
pusztulásához (1688), életének utolsó periódusaihoz tartozó rétegek vizsgálata volt. Az 
észak–déli irányú, 5 m hosszú és 2 m széles 1. szelvényt a romkonzerválás által érintett 
ún. 2 lőréstől nyugatra jelöltük ki, a déli várfal nyugati harmadában. 

3. kép. A kutatott terület Szádvár 2008. évi geodéziai felmérésén
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Már a felső 20–25 cm-es 
nagyköves réteg elbontását 
követően előkerült a várfal 
belső oldalának támaszkodva 
egy – szelvényünkkel csak 
részben feltárt – 190 × 140 cm  
nagyságú, égett, vörös, pa-
ticsos belsejű, több sor ma-
gasságban kővel alapozott, 
elpusztult kályha maradvá-
nya. A kályha környezetében 
feltártuk annak pusztulási 
rétegét, melyből nagy meny-
nyiségű, részben in situ csem-
peanyag (több mázatlan, cent-
rálisan elhelyezkedő növényi 
motívumokkal díszített kály-
hacsempe, valamint tál, illetve 
pohár alakú kályhaszem töre-
dék) került felszínre. A kályha 
pusztulásának idejét az egyik 
csempében talált 1557-es  
I. Ferdinánd által veretett 
ezüst dénár keltezi. 

A cserépkályha alatt átlag 
15–20 cm vastag, a déli várfal 
belső síkjára felfutó paticsos 
és faszenes pusztulási réteg 
húzódik. Ebből a kályha alatti 
rétegből pár darab Árpád-kori 
fazék oldal- és fenéktöredéke és egy a neolitikus bükki kultúrához (Kr. e. 5500–5000) 
tartozó edény peremtöredéke is felszínre került. 

A cserépkályhától északkeletre egy utólagosan ásott szemetesgödröt bontottunk ki. 
Ebből nagy mennyiségű vékonyfalú, fehér, festett illetve mázas főzőedény, velencei típu-
sú üvegpalack töredékei, fémtárgyak (pl. szerszámok maradványai, bronz gyertyatartó 
alja, muskétagolyó) kerültek felszínre. A gödröt és leletanyagát egy 1610-ben, III. Vasa 
Zsigmond idejében vert lengyel háromgarasos érme keltezi. 

A szelvényünk helyét a vár egyik utolsó, 1674. évi inventáriuma alapján határoztuk 
meg. Ez az összeírás várkapu közelében, a külső vár déli fala mentén a német katonák és 
a magyar hajdúk házait említi. Várakozásunk ellenére a területen a cserépkályhán kívül 
épülethez kapcsolható más régészeti jelenség nyomát nem találtuk. A szelvényünk északi 
részében a mai felszín alatt 50 cm-rel már az altalaj sziklája jelentkezik. 

A kis volumenű feltárás alapján a következő megállapításokat tehetjük. A vizsgált 
területen a 17. századi inventáriumok adataival ellentétben, az 1600-as évek második 
felében épületek már nem állhattak. A területen azonban minimum egy szemetesgöd-
röt ástak a 17. század elején. Ezt megelőzően, azaz a 16. század második harmadában 
azonban létezett ezen a helyen egy kiterjedésében még nem ismert, de cserépkályhával 

4. kép. Szádvár.  
A 2010. évi 1. szelvényben feltárt kályha  

és in situ kályhacsempék a pusztulási rétegben
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fűtött helyiség vagy épület, mely a déli várfal belső oldalának támaszkodott. Ezt az 
épületet és a benne lévő cserépkályhát 1557 után, talán a vár egyetlen 1567-es ostroma 
során pusztíthatták el. Ezt követően a területen új épületet, eddigi tudomásunk szerint 
már nem emeltek. 

Figyelemre méltó az előkerült csekély számú Árpád-kori lelet, mely természetesen 
még nem perdöntő bizonyítéka az írott forrásokban említett 13. századi várnak. Ehhez 
Szádvár további, akár több évtizedig is elhúzódó, módszeres régészeti feltárása múlha-
tatlanul szükséges. 

A füzéri vár ciszternájának feltárása

A 13. századi eredetű füzéri felsővár ciszternájának feltárását 2010 szeptemberében 
folytattuk a Füzérért Alapítvány anyagi támogatásával. A rövid, csupán 5 munkanapig 
tartó kutatás alatt tovább vizsgáltuk a vízgyűjtő szerkezetét és ennek során jelentős új 
eredményeket értünk el a ciszterna keltezésével kapcsolatban.

A Herman Ottó Múzeum 
2009 őszétől végzi a füzéri 
felsővár ciszternájának ko-
rábban félbe maradt kutatását. 
Erről a Castrum 11. (2010/1) 
számában közöltünk rövid 
összefoglaló jelentést. A 2010. 
évben is a korábban alkalma-
zott munkamódszerrel dol-
goztunk tovább. A közel 3,5 
m átmérőjű sziklagödörben 
kialakított ciszterna állapota a 
mélyebb (3–4 m-es mélységű) 
régiókban sem változott szá-
mottevően, így ebben a kuta-
tási idényben is tovább foly-
tattuk köveinek kiemelését és 
a mögötte lévő döngölt agyré-
teg módszeres eltávolítását. 

A vízgyűjtő betöltésének 
nyugati oldalán, a korábban 
már észlelt kevert szürke szí-
nű 16. de inkább 17. századi 
leletanyagot tartalmazó betöl-
tés mintegy 4,5 m-es mélység-
ben „elfogyott”, legmélyebb 
pontját a sziklagödör nyugati 
szélénél érte el. Ez ismét ar-
ra utalt, hogy valóban egy 
utólagos javítással számolha-
tunk a ciszterna történetében. 

5. kép Füzér vára. A ciszternába behullott és in situ 
nagyméretű kövek kiemelés előtt
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Azonban ennek nem volt része a szilagödör utólagos kibővítése, mivel a kevert szürke 
agyag alatt tovább folytatódott a többi részen már megfigyelt és 15. századi leletanyagot 
tartalmazó sárga színű agyagréteg, valamint maga a sziklagödör sem szűkült össze. 

Mintegy –4,8 m-es mélységben értük el a ciszterna belsejében a korábban Simon 
Zoltán által feltárt részek alját. Ettől a mélységtől kezdve a betöltésből igen nagyméretű, 
behullott és még in situ köveket bontottunk és emeltünk ki. Ezek értelemszerűen a cisz-
terna pusztulásakor kerülhettek mostani helyükre. A kutatási időszak végére a ciszterna 
belsejében átlag –5,3–5,5 m mélységet értünk el. 

Magát a ciszternát a 16. kősorig, azaz átlag –5,1 m mélységig bontottuk el. Ebben a 
mélységben lévő kövek már igen rossz állapotban voltak, könnyen törtek és mállottak, 
feltételezhető, hogy a ciszterna ezen része már folyamatosan víz alatt lehetett. A faragott 
kövek és a sziklagödör széle között lévő sárga agyagréteg elbontása során, az agyagban 
in situ, kötésben lévő, faragott köveket találtunk. Az ezek alkotta, a sziklagödör nyugati 
oldalán előkerült íves falazat koncentrikusan körülvette az eredetileg kutatott ciszternát. 
Ezt egy második ciszternának vagy (kútnak?) tarthatjuk. A kiszerkeszthető belső átmé-
rője 2–2,2 m. 

A kisméretű (átlag 60 × 50 × 30 cm nagyságú) egymáson szabályosan elhelyezkedő 
kövek mögött már nem az eddig bontott sárga agyagos feltöltést, hanem egy homogén 
szürke színű agyagtömböt találtunk. A két, különböző típusú agyagréteg elválása jól do-
kumentálható volt. A szürke agyagréteget és így az előtte lévő íves falazatot 14. századi 
kerámiatöredékek keltezik. 

Az alkalmazott kutatási módszerünk szerencsés hozadéka volt tehát, hogy azono-
sítani tudtuk a füzéri felsővár ciszternájának egy utólagos, a vár életének utolsó perió-
dusához kapcsolható javítását. A vízzáró agyagréteg eltávolításával sikerült tisztázni a 

6. kép Füzér vára. A ciszternában feltárt két kőgyűrű egymáshoz viszonyított helyzete
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javított ciszterna építési korát, mely a 15–16. századra tehető. A kutatásunk utolsó napján 
előkerült új íves falazat és a mögötte húzódó betöltés vizsgálata azonban további kérdé-
sek megválaszolására is lehetőséget nyújtott. 

Választ kaptunk arra, hogy miért véstek ki a vár udvarán egy 3,5 m átmérőjű szikla-
gödröt, ha benne csak egy 1,6 m átmérőjű ciszternát alakítottak ki és a 17. századi javítás 
során sem  faragták tovább a sziklagödröt. Megállapíthattuk ugyanis, hogy ezt a gödröt 
egy még korábbi, 14. századi, különösen nagyméretű vízgyűjtő számára alakították ki - 
ennek a korai ciszterna falának részleteit találtuk meg a vízzáró réteg agyagtömbjében. 
Ezt a kb. 2 m átmérőjű vízgyűjtőt valamikor a 15. század második felében, vagy a 16. 
század elején visszabontották és beleépítették azt a kisebb átmérőjű újabb ciszternát, 
melynek nagyobb méretű, de kevésbé szabályosan rakott fala mögé sárga színű agyagot 
döngöltek. Végül ezt a ciszternát a 17. század, pontosabban még meg nem határozható 
szakaszában javítják.




