120

Kutatási jelentések

1. kép Szádvár. Összesítő kutatási alaprajz a 2014. évi feltárási helyszínekkel

Kutatási jelentések

121

törmelékdomb tetején kijelölt
kutatóárokban – előzetes el
képzeléseinktől kb. egy mé
terrel délebbre – tártuk fel az
épület északi falának egy kis
részletét. Sajnos a belső járó
szintjét a vastag omladékré
teg miatt a rendelkezésünkre
álló idő alatt nem tudtuk el
érni, de az északi fal feltétele
zett külső oldalán megtaláltuk
az alapját képező természetes
sziklafelszínt és a mellette hú
zódó Árpádkori és őskori le
letanyagot tartalmazó legalsó
réteget is. Azonban kifejezett
járószinteket ezen az oldalon
sem találtunk (1. kép 4).
A belső vár területén a ka
putoronytól északra emelkedő
falcsonktól nyugatra nyitott
kutatóárokban az utolsó járó
szintet egy téglapadló formá
jában azonosítottuk. Ezen a
területen azután észak felé ha
ladva megtisztítottuk a belső
2. kép Szádvár. A kaputorony északi fala dél felől
vár falának északkeleti sarkát,
tehát a külső várfal tetejét és a
Lakatos bástya nyugati indítását is. Megállapítottuk, hogy a belső vár északi és keleti fa
la egy periódusban épült, ennek a falazatnak a része a kaputoronytól északra húzódó fal
vonulat. A Lakatos bástya nyugati falvége viszont ehhez a falsarokhoz utólagosan épült
hozzá (1. kép 5). Mindezen, feltehetően korai falazatoknak része a Csonka bástyától ke
letre emelkedő magas falcsonk, s ennek a falvonulatnak az északnyugati sarkát sikerült
azonosítani a Csonka bástya feltárásakor, melynek építőhabarcsából 13–14. századi ke
rámia került elő.
A legfontosabb feladat, a kaputorony feltárása több fontos kérdést vetett fel. Magasan
álló északi, azaz nyugatkeleti irányú falcsonkja északi előterében járószintet az erede
ti felszíntől mért több mint másfél méteres mélységben sem észleltük, holott az itt elért
bontási szint megegyezett az északabbra megtalált, említett téglapadló szintjével. A ku
tatás során a falcsonkról az azt övező területek feltárásával megállapíthattuk, hogy az
utólag épült hozzá a belső vár északkeleti, említett sarkától induló, egykor a belső várat
lezáró várfalhoz. Hozzávetőlegesen megállapítható volt a jelenleg igen roncsolt állapot
ban ránk maradt fal eredeti magassága is, mivel azt a kaputorony magasabb falazata meg
őrizte számunkra. Az utolsó felszín alatt mintegy fél méteres mélységben azonosítottuk
az egykori toronyépület külső északnyugati sarkát is, melyet nagyméretű (40×40×75 cm)
kváderkövekkel armíroztak. Ennek egyik eleme in situ maradt meg. Ettől a saroktól nyu
gatra egy ehhez később hozzáépített falazat indul, mely a kaputoronytól északra húzódó
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épülethez tartozhatott – ennek
téglapadlóját említettük az
előzőekben (1. kép 6).
A falcsonk déli síkjának
kutatása során megtaláltuk a
torony nyugati falát, s ennek
keleti, azaz belső vakolt síkját
is azonosítani tudtuk. A mé
lyítés eredményeként kibonta
kozott a nyugatkeleti irányú
fal déli oldalán egy dongabol
tozat indítása, valamint a bol
tozatot erősítő északnyuga
ti szögletes pillér is előkerült.
Miután megtisztítottuk a ka
putorony utóbb tárgyalt ma
gasabb északi falával párhu
zamosan futó, lepusztult déli
falazat tetejét is, nagyrészt le
hetővé vált az épület elsődle
ges értelmezése is. Eszerint itt
egy alsó szintjén dongabolto
zattal lezárt kapuátjáró lehe
tett, melynek még csak felső
részét találtuk meg – a nyu
gati fal belső, vakolt szakasza
3. kép Szádvár. A kaputorony északi fala észak felől
alatt helyezkedhetett el maga
a kőkeretes kapu. Nagyon va
lószínű, hogy a ma a középső
vár területén heverő, s egyértelműen egy felvonóhidas kapuhoz tartozó keretkövek ehhez
az építményhez tartoztak.
Feltételezhető az is, hogy ez a kapuépítmény nem zárult le kelet felé az említett ko
rai keleti várfal síkjának vonalában, ugyanis a már többször említett nyugatkeleti irá
nyú falban egyértelmű elválást nem találtunk. Hipotézisként így megfogalmazhatjuk,
hogy a középső és a külső várat egykor elválasztó falazathoz, ami egykor külső várfaként
is funkcionált, talán az eredeti egyszerű várkapu helyére, eddig még ismeretlen időben,
egy, a keleti falsíkból kiugró, téglalap alaprajzú, nagyméretű, többszintes kapuépítményt
emeltek. Figyelemre méltó, hogy a tornyot körülvevő omladékrétegből igen nagy meny
nyiségben került elő 13–15. századi kerámia, míg a kései, 16–17. századi anyag lényegé
ben hiányzott (1. kép 7).
A 2014. évi ásatás, habár kiemelkedő tárgyi leletet nem produkált, szerencsés mó
don számos területen pontosította Szádvár alaprajzát és építési periodizálásához is fontos
adatokat szolgáltatott.

