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GÁL VIKTOR

SZögLigET-SZÁDVÁR RégéSZETi KUTATÁSÁNAK újAbb EREDMéNYEi

A Herman Ottó Múzeum Régészeti Tárának szervezésében 2015-ben június 22. – 
augusztus 8. között folytattunk tervásatást Szögliget-Szádvár középső várának több hely-
színén (1-2. kép). A feltárás utolsó hete egybeesett a Szádvárért Baráti Kör által koordinált, 
önkéntesek bevonásával lezajlott Vármentő Hét programjával. 

A feltárás első szakaszában a középső vár nyugati traktusában elhelyezkedő (feltétele-
zett) Porkoláb ház (1. helyiség) keleti falának, délkeleti lezárásának, északkeleti sarkának, 
valamint belső területének kutatására koncentráltunk. Mintegy 50-100 cm magasságig 
kibontottuk az épület északkeleti sarkát (28. árok - 3. kép). A keleti falon, az északi fal belső 
síkjához igazodva előkerült egy nagyméretű (30x30 cm) gerendafészek. Mivel ez a nyílás 
keresztülfut a falon, elképzelhető, hogy a belső födém mellett talán egy külső, emeletre 
vezető fa folyosót is tarthatott. A helyiség belső sarkának feltárása során a gerendafészek 
aljának magasságában, egy-egy, mind az északi, mind a keleti falsíkból 10-12 cm széles-
ségben kiugró padkát találtunk. Ez az építészeti megoldás talán kapcsolatba hozható az 
emeleti terek padlószerkezetével is. A keleti fal déli részein az utóbbiakra vonatkozó infor-
mációkat már nem tudunk nyerni, mivel a falazat ezen a szakaszon mélyebben leromlott az 
északkeleti saroknál fennmaradt faltetőkhöz képest. 

Az 1. helyiség keleti fala déli harmadának egy 2-3 m széles szakaszán a növény-
zettel takart faltető szintje, környezetéhez képest, hirtelen visszaugrott. Itt sejtettük 
az épület esetleg várudvarról nyíló bejáratát. Az itt nyitott 29. kutatóárkunk igazolta is 
ezt a feltevést. Megtaláltuk a feltételezett ajtó északi káváját. A 2 méter széles kutató-
árokban nem akadtunk a déli káva nyomaira, annak feltárását egy nagyméretű mogyoró-
bokor is akadályozta. A nyíláshoz egykor tartozó szárköveket sem találtuk már meg, csak 
azok 25x25 cm-es fészkét azonosítottuk be. A bejárat előterében feltártuk az udvar utolsó, 
omladék fedte járószintjét, valamint az egykori küszöbkő helyét. Az épület belsejében egy 
barna, földes döngölt járószintet fedett az omladék. A 1. helyiség keleti, 125 cm széles 
falához belülről, talán a 17. század folyamán, egy „darázskövekből” épített dongabolto-
zatot emeltek (4. kép). A boltozat alul mintegy 50 cm szélességű, legnagyobb megmaradt 
magassága 150 cm. A boltozatot közvetlenül a bejárat mögötti tér felé már nem építették 
ki és boltfiók nyomára sem bukkantunk. A döngölt padló átvágása után, alatta egy lapos 
kövekből kialakított, a boltozat alá befutó járófelületet azonosítottunk, mely feltételezhe-
tően az épület első (talán síkmennyezetes?) periódusához kapcsolódott. 

Az 1. helyiség hossztengelyére merőlegesen, az északi fal belső síkjától 6 méterre egy 
2 méter széles kutatóárkot (30. árok) nyitottunk, az épület pinceszintjének tanulmányozá-
sára. A helyiség keleti falában egy trapéz alaprajzú, kelet felé szűkülő bevilágító ablakot 
fedeztünk fel (5. kép). Ez a pince feltárt döngölt, földes padlója felett mintegy 100 cm-rel 
helyezkedik el. Az árok és egyben a pince nyugati harmadát a felszínre bukkanó és 45 
fokban nyugat felé emelkedő természetes sziklafelszín foglalja el. Dongaboltozat nyomaira 
a kutatóárokban nem akadtunk, mivel az ablak előtt feltételezhetően egy boltfiók helyezke-
dett el, másrészt a nyugati oldalon a sziklafelszín tetejéről indíthatták a boltozati ívet, mely 
teljes mértékben elpusztult. A járószint felett, az omladékban feltártuk az emeleti tér padló-
jának elszenült fagerendáinak valamint a bezuhant terazzopadló nyomait. A padlón egy ép 
állapotú vegyesmázas oromcsempe feküdt.
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1. kép: Szádvár, összesített kutatási alaprajz, 2015.

2. kép: Szádvár, a középső vár kutatási alaprajza a kutatóárkokkal és a kaputorony 
metszeteivel
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3. kép: Az 1. helyiség északkeleti sarka kelet felől fotózva

4. kép: Az 1. helyiség földszinti terének járószintje és dongaboltozatának indítása
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5. kép: Az 1. helyiség keleti falában feltárt trapéz alaprajzú bevilágító ablak

6. kép: Az 1. helyiség délkeleti sarkának csatlakozása a Bebek kapuhoz (4. helyiség) 
délkelet felől
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7. kép: A 4. helyiséget a várudvar felől lezáró falazat előtt talált faragott kőkeret

8. kép: A kaputorony (2. helyiség) feltárt keleti oldalának maradványai kelet felől

Kutatási jelentések
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Az 1. helyiség déli lezárásának feltárása során megállapíthattuk, hogy a helyiség keleti 
fala utólagosan épült neki a Bebek kapu (4. helyiség) várbelső felé húzódó északi falának. 
(31. árok, 6. kép) Ez a falazat a várudvar felé még mintegy 5 m hosszan folytatódik. Ennek 
a csomópontnak, valamint az ettől délre eső külső várfal töréspontjának vizsgálatakor 
kiderült, (32. árok) hogy a Bebek kapu várudvar felőli szakaszát egy keskeny, 60 cm széles 
falazattal utólag lezárták. Mivel csak közvetlenül a csomópontok környezetét kutattuk, 
így pontosan nem tudjuk, hogy az utólagos falazat lezárásra utal, vagy egy belső kapuzat 
alapját képezheti-e. A keskeny falazat várudvar felől oldalán, az omladékból több sárgás 
színű, vakolatmaradványok nyomát is megőrző faragott kő (pl. ablakszárkő-töredékek) 
került elő (7. kép). 

Ebben az ásatási idényben sor került a Bebek kapu (4. helyiség) részleges feltárására 
is. (37. árok) Ennek során kibontottuk a kapu in situ maradt északi keretköveinek alsó 
két elemét, tisztáztuk a kapu alatt található falazat szélességét, belső oldalához kapcso-
lódó rétegsort, valamint a falazat külső síkjának vonalát (8-11. kép). A kapu és a környe-
zetét alkotó falazatok jelentős mértékben lepusztultak, azonban az in situ falazó kövek nem 
utalnak a kapu eddig feltételezett utólagos elfalazására, amit írott forrásaink sem cáfolnak 
meg. 

A középső és belső várrészeket összekötő, többszintes kaputorony (2. helyiség) keleti 
oldalának feltárása során (33. árok) megtaláltuk a felvonóhidas kapu északi keretköveinek 
két in situ, valamint déli keretköveinek egy in situ elemét. A kapu belső, kerékvető által 
meghatározott szélessége 270 cm. A kapu előterében egy átlag 110 cm széles falakkal leha-
tárolt „farkasverem” került elő, melynek azonban nyugati, a kaputoronyba eső falazatát 

9. kép: A kaputorony (2. helyiség) feltárt keleti oldalának maradványai nyugat 
(kapubelső) felől

Kutatási jelentések



145

10. kép: Kaputorony, A-A és B-B metszetek

11. kép: Kaputorony, C-C metszet

Kutatási jelentések
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nem találtuk meg. A kapu keretköveinek szintje alatt járószintet nem azonosítottunk. A 
kapu belsejét feltételezhetően fa gerendákkal hidalhatták át, ezekre utalnak az északi és 
déli falakban talált, alapozási kiugrás felett elhelyezkedő gerendafészkek. A keretkövek 
mögött húzódó északi és déli falakban, utóbbi esetben erősen roncsolódott állapotban, 
egy-egy kisméretű boltozott fülkét találtunk, melynek alján, annak középtengelyében, 
a fal vonalával párhuzamosan gerenda futott végig. Ezek funkciója egyelőre még isme-
retlen. A kaputorony belsejében, melyet átlag 3,5 – 4 méteres mélységig szabadítottunk ki 
az omladékból, nagy mennyiségű zöldmázas, vegyesmázas és mázatlan kályhacsempét, 
kályhaszemet, közepes mennyiségű 17. századi kerámiát, valamint egy jó állapotban lévő 
zárszerkezetet találtunk. Az omladékból továbbá előkerült a kapu keretköveinek további 
két darabja, feltételezhetően az északi perselykő, valamint egy reneszánsz tagozatú ablak 
szárkő és ablakosztó töredékei. 

Az ásatás ideje alatt feltártuk és azonosítottuk a kaputorony délkeleti és északkeleti 
sarkait is. Utóbbihoz utólag építették neki a 2. helyiségtől északra lévő, téglalap alaprajzú 
3. helyiséget, a feltételezett tömlöcöt. Délkeleten a feltárt mintegy 150 cm magas falazatban 
a falsarok megerősítésére utaló nyomokat nem találtunk. Az északkeleti sarok esetében 
ezt nagyméretű faragott „darázskövekkel”, lábazati kiugrással és kiszélesedő, rézsűs fala-
zattal is megtoldották. A kaputorony délnyugati sarkának kutatására nyitott 34. árokban a 
toronysarok megerősítése mintegy 3 méteres mélységben került elő. Az itt feltárt „darázs-
kövek” felett a falazat sarka roncsolódott, azonban az egymás felé beépített tufakövek 
helye részben visszaazonosítható volt.

A kaputorony (2. helyiség) északi falának középső szakaszán egy kisméretű kutató-
blokkot nyitottunk, a kéttraktusosnak feltételezett kapuzat keleti irányú utólagos bővíté-
sének igazolására vagy cáfolatára.1 A 36. árokban, mind a fala belső (déli), mind annak 
külső (északi) oldalán átlag 100-120 cm-es mélységig vizsgáltuk a falak szerkezetét. 
Utólagos hozzáépítés, toldás nyomaira azonban ezen a szakaszon nem bukkantunk. 

A kaputorony északi, magasan álló falától északra húzott 35. kutatóárok területén több, 
a – területen álló fák miatt - kisméretű kutatási felület miatt, nehezen értelmezhető anomá-
liára bukkantunk. Az árok déli végében, vastag omladékréteg alatt vörösesbarna, paticsos 
jellegű rétegcsíkok húzódnak, ami alatt, 150 cm-es mélységben habarcsba rakott köves 
felszín(?) figyelhető meg. Az árok középső szakaszában a 2014-ben feltárt téglapadló 
erősen roncsolódott folytatását sikerült azonosítanunk. Az árok északi végében ugyan-
akkor egy eddig még nem ismert 70-80 cm szélességű, egyértelmű falsíkokkal rendelkező, 
de feltételezhetően visszabontott falazat került felszínre. 

1 A korábbi kaputorony keleti irányú kibővítésére legutóbb lásd: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa 2004. 27.
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