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továbbra is megerĘsíti azt a feltételezésünket, hogy a Várhegy már a 13. században, sĘt 
azt megelĘzĘen is lakott volt.

A külsĘ várat kelet felĘl védĘ Német bástya környezetében két helyen is folytattunk 
feltárást. A várudvar felĘli szakaszon kerestük a 17. századi források által említett, téglá-
ból rakott sütĘházak és kemencék maradványait. Épület nyomait ugyan nem találtuk, de 
sikerült felderítenünk a Német bástya természetes sziklafelszínen nyugvó csekély mély-
ségĦ alapozását és az ehhez kapcsolódó építési és e felett futó járószintet. Az igen nagy 
mennyiségben elĘkerült késĘ középkori kerámiaanyag közül kiemelkedik egy késĘ ha-
bán (1640 utáni) fedĘ virágmintás töredéke, számos üvegedény fragmentuma, egy telje-
sen ép sarkantyú és számos kés is.

A bástya északnyugati sarkában nyitott szelvényben próbáltuk tisztázni a biztosan 17. 
századi védmĦ és a korábbinak tartható külsĘ vár kapcsolatát. A 4×3 m kiterjedésĦ szel-
vényben elĘkerült több méter hosszú, több építési- és idĘperiódushoz kapcsolódó falak 
kusza rendszerét még nehéz pontosan értelmezni. Az biztos, hogy a Német bástya fala 
egybe épült a külsĘ vár északi falával. Ehhez egy L-alakú falazat kapcsolódik, melynek 
hosszabbik szára közel párhuzamos a külsĘ vár falával, és attól egy méter távolságra fut. 
Viszont ennek a falnak nincs déli irányú bekötése a Német bástya ma is magasan álló ud-
vari falának irányába. Így kérdéses, hogy esetleg itt lehetett-e a bástya egykori bejárata 
vagy feljárója. Az utolsó napon a megtalált falazatok keleti, belsĘ oldalában egy falsarok 
került elĘ, mely korábban épült, és részben visszabontották. Iránya teljesen eltér a védmĦ 
ma látható falainak irányától. 

Egy 6 méter hosszú kutatóárokkal próbáltuk felderíteni az ún. „Csiga”, azaz az egy-
kori felvonószerkezet felsĘ fogadóállomásának lehetséges helyét. Ebben, a várudvar bel-
sĘ területén húzott kutatóárokban, mintegy 40-60 cm mélységben már a hegy természe-
tes sziklatömbje jelentkezett. A sziklákat egy köves, gyökeres, döntĘ többségében 17. 
századi leletanyagot tartalmazó réteg fedte, míg a sziklaközök betöltésébĘl Ęskori kerá-
miák kerültek elĘ. A várudvar feltöltési rétegébĘl származik az idei ásatás mindhárom 
pénzérméje (17. századi lengyel egy- és háromgarasos, illetve egy bécsi 2 pfenniges ér-
me), igen nagy mennyiségĦ kerámiaanyag, fémleletek (vasszegek, patkók, kések, sarkan-

1. kép Szádvár alaprajza a 2008–2012 között végzett 
állagvédelmi és régészeti munkák jelölésével
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2. kép Szádvár kapuépületének északi fala a nyílással

3. kép A középsĘ és külsĘ vár kapujának északi lezárása
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tyú töredéke, olló), valamint 
egy nagyon szépen kivitele-
zett, csontból faragott kis-
méretĦ dobókocka.

Folytatva a tavalyi év-
ben megkezdett munkát, a 
külsĘ és középsĘ vár kapu-
jának északi részét kerestük 
a Lisztes bástya szomszéd-
ságában. A nagy köveket 
tartalmazó omlásréteg alatt 
megtaláltuk a középsĘ vár 
északi falának lezárását, 
azaz a kapu északi szélét, 
mely követve az itt magasra 
emelkedĘ természetes szik-
lafelszínt, íves kialakítású. 
A falvégben az egykori ka-
pu keretköveinek fészket 
nem képeztek ki, ellenben a 
fal végében a sziklák közeit 
egy kb.50×50 cm-es terüle-
ten habarcsba rakott kövek-
kel töltötték ki. Ez lehetett 
az egykori kapu északi ke-
retköveinek fészke/alapo-
zása, mely így csak neki-
támaszkodott a falvégnek. 
A falazat mindkét oldalán, 
hasonlóan a tavalyiakhoz, 
faragott kövek hevertek. A 
középsĘ vár területén két 
szögletesre faragott kĘelem, 
míg a külsĘ vár területén 
egy felvonó hidas kapuhoz tartozó nagyméretĦ szárkĘ elem feküdt. Az egykori kapu tel-
jes szélessége kb. 365 cm, magának a kapunak a belsĘ szélessége mintegy 300-330 cm 
(azaz kb. 10-11 láb) lehetett. 

Az idei feltárás számos eredmény mellett több új kérdést is felvetett, melyekre jövĘ-
re, talán az ásatás kibĘvítésével, valamint új kutatási területek bevonásával próbálhatunk 
megválaszolni.

4. kép A Német bástya északnyugati sarkában 
elĘkerült falaka rendszere




