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I. BEVEZETÉS 

I.1 A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI ÉS MÓDSZERTANA 

A 15. századi főúri lakóhelyek egy jellemző csoportját alkotják azok az ekkortájt várrá 

kiépített nemesi udvarházak és rezidenciák, melyeket általában a települések középpontjában, 

de legalábbis közelében, jól megközelíthető helyen emeltek, a birtokos tényleges lakóhelyéül 

szolgáltak, és többnyire bizonyos reprezentációs színvonalat is képviseltek. Átfogóbb 

régészeti kutatások csak viszonylag kevés korabeli emléket érintettek. Így nem csoda, hogy az 

1970-es – 1980-as évektől a várpalotai és a kisnánai vár, melyek nagyobb felületű ásatásainak 

első publikációi is megjelentek ekkorra, a korszak gyakran hivatkozott példáivá váltak a 

tudományos és az ismeretterjesztő munkákban egyaránt (1-2. ábra).
1
 Sajátos módon mindkét 

rezidencia esetében elmaradt azonban a kutatási eredmények részletes közzététele, s a 

számottevő (bár eltérő jellegű) rajzi, képi és szöveges dokumentációban jelen levő 

ismeretanyag kiaknázására sem került sor. Így annak ellenére, hogy a régészeti és 

művészettörténeti kutatás már közel fél évszázada felismerte e várak építészettörténeti 

jelentőségét, magukról az emlékekről mindeddig csak meglehetősen homályos, több ponton 

kérdéses képet formálhattunk.  

Az első publikációk óta eltelt idő alatt mindkét rezidencia területén lehetőség nyílt 

újabb, a korábbiaknál ugyan szerényebb nagyságrendű, de fontos megfigyelésekre módot adó 

régészeti kutatásokra, melyek egy részében a szerző is közreműködhetett.
2
 Mivel az új 

eredményekről eddig csak részleges vagy a megfigyelések tüzetes összevetését és leírását 

nélkülöző közlemények láttak napvilágot, indokoltnak látszott Palota és Nána várának 

építéstörténetét részletekbe menően áttekinteni. Annál is inkább szükségesnek tűnt ez a 

vállalkozás, mivel nem csupán a korábbi dokumentációk alapos átvizsgálásával és 

kiértékelésével volt mindeddig adós a kutatás, de a feltárt leletanyag feldolgozása is szinte 

teljesen háttérbe szorult mindkét rezidencia esetében. A leletek szélesebb körű vizsgálatára 

ugyanakkor magam sem vállalkozhattam e dolgozat keretei között, azonban a várak in situ, 

illetve másodlagos/sokadlagos helyzetű kőfaragványainak felmérésével, tanulmányozásával 

sok új adatot nyertem az építéstörténeti elemzés számára.  

Több szempont is egyértelműen amellett szólt, hogy az említett két emléken kívül a 

palotai várépítéssel feltehetőleg közel egykorú, azonos birtokos által építtetett újlaki 

rezidencia is a dolgozat részletesen tárgyalt építészeti emlékei között kapjon helyet (3. ábra). 

Egyrészről a két épület közötti történeti összefüggések és az elsőre is szembeötlő építészeti 

hasonlóságok bíztattak azzal, hogy Palota és Újlak mintegy egymást is értelmezik, s hogy az 

eltérések és egyezések sokatmondóak lehetnek az építtetői szándékok, igények kérdésében. 

Másrészről kiváló alaphelyzetet teremtett, hogy az újlaki rezidencia nagyszabású régészeti 

                                                 
1
 Lásd pl. Koppány 1974, 288-289; Fügedi 1974, 153; Marosi 1990, 106-107; újabban Buzás – Kovács 2014, 79-

85.  
2
 Várpalotán a 2016. évi ásatások vezetésére nyílt lehetőségem, míg Kisnánán a 2010. évi feltárások első és 

második ütemében is részt vehettem az ásatásvezetők jóvoltából régésztechnikusként. Feld Istvánnak és Buzás 

Gergelynek segítségüket és az ásatási dokumentációk kutatásra való átengedését ezúton is köszönöm.  
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kutatására a közelmúltban került sor, az ásatási dokumentációk áttanulmányozásához pedig 

nagyvonalúan hozzájárult a zágrábi Régészeti Intézet mint feltáró intézmény. Így a hazai 

kutatásban egyelőre kevésbé ismert új eredmények kritikai szemléletű áttekintésére nyílt 

módom ez esetben is.  

E három rezidencia építéstörténetének revíziója alkotja a dolgozat talán legfontosabb 

tartalmi egységét (Esettanulmányok), mely a következő fejezetben nélkülözhetetlen 

kiindulópontja minden további kérdés megalapozott elemzésének. Mindhárom épület esetében 

összefoglalom a korábbi (történeti és régészeti) kutatások történetét, mely alapján 

kirajzolódik, milyen jellegű és mértékű megfigyelésekre támaszkodhatunk a vizsgálat során, 

melyek a jobban ismert és melyek a homályosabb részletek, periódusok. Szintén 

összefoglalom az építkezések történeti hátterét, ez a későbbiekben alapvető értelmezési 

keretként szolgál a rezidenciák vizsgálatához. Az építéstörténet elemzése során igyekszem jól 

elválasztani a ténylegesen meghatározható építési fázisokat és periódusokat. Ezek keltezése 

kapcsán alapvető célkitűzésem az érvek és ellenérvek világos megfogalmazása, az időnként 

egyoldalúan az írott forrásokra hagyatkozó érvelés régészeti, művészettörténeti szempontú 

kiegészítése, illetve az eltérő bizonyossági (valószínűségi) fokok meghatározása. Hangsúlyt 

fektetek a várak 14. századi előzményeinek vizsgálatára is, hogy elválaszthatóak legyenek a 

valóban 15. századi részletek, másrészt pedig jobban körvonalazódjon a változások iránya.  

Ezt követően azonos szempontrendszerrel, de eltérő mélységben mutatok be néhány 

jobban ismert további korabeli rezidenciát, kizárólag azzal a céllal, hogy Palota, Újlak és 

Nána várának értelmezéséhez tágabb keretet, ellenőrizhető hivatkozási alapot biztosítsanak. 

Kiválasztásuknál több elv érvényesült egyszerre: részben a három kiemelt rezidenciával egy 

irányba mutató történeti-régészeti összefüggések (hasonló elhelyezkedés és alaprajzi 

elrendezés, hasonló építtetői háttér vagy építéstörténeti folyamatok stb.), részben az emlékek 

jobb megismerhetősége (az álló maradványok mértéke vagy a kutatottság foka alapján). Így 

természetesen egy meglehetősen heterogén, önkényesen meghatározott csoport keletkezett, 

melyben az egyes emlékek között a különböző szempontok szerint akár igen nagy eltérések is 

mutatkoznak. A dolgozat sajátos gondolatmenetén kívül lényegében semmi sem indokolja, 

hogy egymás mellett szerepeljen a pomázi és a tari udvarház, vagy az újabb kutatások által 

már sok részletében feltárt szászi püspöki mellékrezidencia és a Cudarok alig ismert ónodi 

lakhelye. E rezidenciák építéstörténetét elsősorban a megjelent közleményekre támaszkodva 

foglalom össze. 

A dolgozat második fontosabb tartalmi egysége (Elemzés) az egyes helyszínekre 

alapozva általánosabb jellegzetességek megragadását tűzi ki céljául. A korabeli főúri 

rezidenciák közös jellemzőjének látszik, hogy a kényelemre és a reprezentációra, azaz az 

építtető hatalmának, (vagyoni) erejének vagy státuszának látványos megjelenítésére 

kifejezetten nagy (talán a korábbiaknál is nagyobb) hangsúly került az építkezések során. A 

magyar kutatás előremutató új eredményei világosan jelzik, mennyi lehetőség, megoldandó 

feladat van még a kérdéskör újszerű, célzott vizsgálatában. Ehhez kíván hozzájárulni a 

dolgozat elemző fejezete, a korábban részletesen áttekintett épületek különböző 

reprezentációs jellegzetességeinek számbavételével. Palota és Újlak az építtető, Újlaki Miklós 

(4. ábra) változó irányultságú, de mindvégig rendkívül erőteljes – és a történeti kutatás 
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oldaláról jól feldolgozott – hatalmi ambícióinak mintegy építészeti lenyomataiként tűnnek fel, 

így különösen alkalmasnak látszanak a reprezentáció kérdéseinek elemzésére. Kisnána vára az 

eltérő birtokosi háttér révén teszi lehetővé a nemesi rezidencia-építészet társadalmilag 

differenciált vizsgálatát. Az építtető Nánai Kompolt család ugyan az Újlakiakhoz hasonlóan 

szintén az arisztokráciához tartozott, tagjaik között az országos politikában is meghatározó 

szerepű bárókkal, a két család társadalmi-vagyoni helyzete között azonban végig jelentős 

különbség mutatkozott. Rendkívül érdekes, hogy ez a határozott eltérés hogyan képeződött le 

a rezidenciák szintjén, s hogyan változott az évtizedek során a lakóhelyek különböző 

bővítéseivel, átalakításaival.  

Az építészeti reprezentáció kérdéseinek áttekintéséhez először magát a jelenséget, 

illetve annak lehetséges értelmezéseit vizsgálom meg. Ezek tisztázása nélkülözhetetlennek 

tűnt, mivel alapvetően egy modern fogalomról van szó, mely eredetileg a középkori elit 

épületeinek sokkal inkább egy magától értetődő sajátossága, semmint egy önmagában is 

értelmezhető jelenség volt. Ezt követően a várkutatás immár klasszikusnak tekinthető 

kérdéskörét: a védelmi szerep, a védelmi jellegű részletek és a reprezentáció összefüggéseit 

elemzem. A tárgyalt rezidenciák építéstörténete szinte kikerülhetetlenné teszi ezt a 

kérdésfeltevést. Palota és Nána azonos időben, a 15. század belpolitikailag talán 

legbizonytalanabb polgárháborús éveiben alakult díszes főúri lakóhelyből falakkal övezett, 

tornyokkal/toronnyal ellátott várrá. Ennek ellenére megkérdőjelezhető a védelmi igény 

elsődlegessége vagy kizárólagossága az erődítés döntését és módját tekintve. A palotaival sok 

szálon rokon újlaki rezidencia pontos építési idejét ugyan nem ismerjük, de hozzávetőleg a 

nándorfehérvári diadal körüli években, és – földrajzi helyzeténél fogva – mindenképpen az 

oszmán-török fenyegetés árnyékában került kialakításra.  

Hasonlóan kézenfekvő az építészeti imitáció és divat szerepének vizsgálata. Palota és 

Újlak esetében egy jellegzetes épületcsoport: a szabályos alaprajzú, középudvaros rezidenciák 

egy-egy fontos emlékéről beszélhetünk, melyeknek külföldi előképei régóta vitatottak a 

kutatásban, szélesebb körű Kárpát-medencei elterjedésüket azonban általánosan a királyi 

udvar mintaadó szerepével magyarázzák. A palotai és újlaki építkezéseken ráadásul különös 

megvilágításba helyezi a kérdés vizsgálatát Újlaki Miklós merész, a bárói szerepnél 

magasabbra törő hatalmi ambíciója, mely, úgy tűnik, még 1471-ben, a Mátyástól nyert 

Bosznia királya címmel sem ért véglegesen nyugvópontra. Nána vára ugyanakkor a tágabb 

értelemben vett építészeti divat megfigyelésére kínál alkalmat, minthogy a Nánai Kompolt 

család építkezésein a királyi udvar építkezéseinek közvetlen hatásáról sokkal kevésbé 

beszélhetünk.  

A főúri építkezések egy sajátos vonását jelentik a birtokos által ritkán látogatott, 

másodlagos helyszíneken történő munkálatok, melyek színvonala gyakran túlmutatott az adott 

birtokközpontok súlyán. E jelenség szerepére már korábban felfigyelt a kutatás, s 

meggyőzően értelmezte azt a reprezentációs szándék egyik legkézenfekvőbb 

megnyilvánulásaként. A dolgozatban tárgyalt emlékek további figyelemre méltó példákkal 

szolgálnak, megerősítve és kiegészítve a kérdéskör vizsgálatának korábbi eredményeit.  

A hatalom és rang megjelenítésére az egyes középkori várak és rezidenciák különböző 

építészeti megoldásai számtalan lehetőséget kínáltak, minden bizonnyal jóval többet, mint 
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amennyi az utókor számára ma is jól azonosítható. A dolgozat a vizsgált emlékek körében 

legjellegzetesebbnek látszó szempontokat igyekszik kiemelni. Ezek közé tartozik a 

reprezentáció vonatkozásában egyértelműen kiemelt helyzetű nagytermek kérdése. Bár e 

terekről az egyes emlékek esetében gyakran meglehetősen korlátozottak ismereteink, néhány 

jellegzetesség felvázolására azonban így is alkalmat adhatnak. A korabeli rezidenciák gyakori 

jellemzőjeként tűnnek fel továbbá a zárt (gyakran szabályos) belső udvarok és a 

palotaszárnyak előtt körbefutó udvari folyosók. E középudvarok, melyek díszítettségük, 

tudatos megformáltságuk révén fontos építészeti motívummá emelkedtek a század 

építészetében, egyben arra is alkalmat adnak, hogy megvizsgáljuk, mennyiben tért el a külső 

homlokzatok által közvetített reprezentációs üzenet a szűkebb közönség számára elérhető 

belső terek, homlokzatok üzenetétől. A fentiekhez képest sokkal több adat áll rendelkezésre 

általában a kisebb részletformákról, a töredékesen fennmaradt faragott kőszerkezetekről, 

melyek pontos eredeti helye ugyanakkor ritkán állapítható meg egyértelműen. Alapvető 

módszertani kérdés azonban, hogy a különböző nyíláskeretek, boltozatok stb. elemeinek 

díszítettségéből, a tagozatok részletgazdagságából mennyire következtethetünk a részlegesen 

fennmaradt épületek egészének építészeti reprezentációjára, illetve annak színvonalára, 

jellegére. Mivel ennek dilemmája a vizsgált rezidenciák kapcsán is egyértelműen felmerül, a 

dolgozatban magam sem térek ki a téma vizsgálata elől, még ha határozottabb állásfoglalást 

csak egy tágabb körű – a fejezet keretein túlmutató – kutatás eredményezhetne is.  

A részletformák közé sorolható a 15. századi arisztokrácia reprezentációjának egyik 

legáltalánosabb vonása, a heraldikai ábrázolások előtérbe kerülése. Ezek jelenléte az egyes 

épületek között más-más intenzitást mutat, nem egyértelmű azonban, hogy ez az egykori 

valóságot tükrözi-e vagy inkább csak a különböző hordozók (kő- és egyéb faragványok, 

falképek, textilek stb.) esetenként is eltérő fennmaradási körülményeivel áll összefüggésben. 

A levonható következtetések terén az egyes faragványokhoz és falképekhez hasonlóan 

óvatosságra int a várkápolnák kérdése is. Utóbbiak bár a nagytermekhez hasonlóan gyakran 

kiemelkedő szerepet játszhattak a főúri udvarok építészeti reprezentációjában, a dolgozatban 

közelebbről vizsgált emlékek esetében különösen is szembeötlő ismereteink szűkössége.  

A középkori elit épületei természetesen egykor a maguk teljességében fejezték ki 

tulajdonosuk rangját, feleltek meg társadalmi státuszának, vagy jelenítették meg identitását, 

hovatartozását, hatalmi igényeit. Így a felsorolt szempontok nyilvánvalóan mind csak 

kísérletek abban az irányban, hogy a rezidenciáknak ezt az elválaszthatatlan, magától értetődő 

vonását megragadhatóvá tegyék, egy-egy részletet önkényesen kiemelve. Az áttekintés 

szükségszerűen nem lehet teljes, ahogy maga a dolgozat is számos kérdést hagy nyitva, 

hosszabb-rövidebb formában tárgyalva, vagy teljesen említés nélkül hagyva. Palota, Újlak, 

Nána és a korabeli, több szempontból hasonló helyzetű rezidenciák építéstörténetének 

áttanulmányozása lehetővé tenné az építészeti reprezentáción túl számos egyéb fontos 

kérdéskör behatóbb vizsgálatát. Elemzést érdemelne például a korszakban szintén előtérbe 

kerülő lakóhely-funkció építészeti lenyomata és az új igények fellépéséről tanúskodó 

lakóterek azonosíthatósága az egyes épületekben, vagy például a birtokigazgatással, gazdasági 

központtal összefüggő szerepek általánosan is kevéssé ismert régészeti leképeződése. Ezek és 

a további lehetséges szempontok azonban már szétfeszítenék a dolgozat kereteit, így ahelyett, 
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hogy felületes tárgyalásukat választottam volna, teljes mellőzésük mellett döntöttem, 

fenntartva annak lehetőségét, hogy egy későbbi, külön írásban részletesen foglalkozzam 

velük. Így a dolgozat záró összegzésében is elsősorban az építészeti reprezentáció 

szempontjából igyekszem a bemutatott emlékcsoportot elhelyezni tágabb összefüggésekben, a 

Kárpát-medencei rezidencia-építészet hosszabb távú folyamataiban. 

I.2 KUTATÁSTÖRTÉNET ÉS TERMINOLÓGIA 

A középkori várak egykori szerepeinek értelmezésében némileg hasonló változásokat 

tapasztalhatunk a magyar és nemzetközi kutatás történetében. Közös jellegzetesség, hogy az 

1960-70-es évekig a várakat alapvetően katonai, védelmi célú építményekként értelmezték, s 

egyéb szerepeiket, így például társadalomtörténeti jelentőségüket, csak a későbbiekben 

kezdték komolyan hangsúlyozni – párhuzamosan a katonai, védelmi szerep 

másodlagos/sokadlagos voltának felismerésével.
3
 Ennek megfelelően az 1960-1970-es évek 

során a magyarországi várkutatást is alapvetően egy „hagyományos” hadi szemléletű, Gerő 

László építész nevéhez köthető értelmezési keret és tipológiai rendszer határozta meg. A 

korszak egyik alapművének tekinthető, Gerő László szerkesztésében 1975-ben megjelent 

Várépítészetünk című munka
4
 ugyanakkor már a továbblépés kiindulópontjait is magában 

hordozta Fügedi Erik szemléletformáló tanulmánya formájában. Így az 1970-es évek 

közepétől, elsősorban Fügedi Erik és Engel Pál történészek munkássága nyomán,
5
 s a 

nemzetközi hatásoktól sem függetlenül, egyre világosabban rajzolódott ki a várak korabeli 

jelentőségének összetettebb képe a történeti, művészettörténeti és régészeti kutatásokban 

egyaránt. A hazai késő középkori erősségek és rezidenciák tudományos vizsgálata 

tekintetében fontos mérföldkövet jelentett az 1990. évi Castrum Bene Kollokvium, nem 

csupán az ott elhangzott változatos kutatási beszámolók, de az összefoglaló igényű, általános 

áttekintést nyújtó, az aktuális helyzetképet felvázoló előadások miatt is. Ez utóbbiak írott 

változata, a megjelent konferenciakötet elején szereplő dolgozatok (Feld István, Marosi Ernő 

és Kubinyi András munkái
6
) sok szempontból ma is érvényes alapvető kutatási kérdéseket 

vetettek fel, és lehetséges továbblépési irányokat jelöltek ki.  

Az építészeti reprezentáció az 1980-1990-es évek tudományos vitáiban a várak egyre 

határozottabban felismert szerepévé vált, részletkérdéseinek behatóbb vizsgálatát az említett 

tanulmánykötet összefoglaló dolgozatai is sürgették. Bár jelentőségét a szakirodalom 

kezdetben még szinte kizárólag a hadi/védelmi szereppel szembeállítva tárgyalta, idővel 

lényegesen színesebb kép rajzolódott ki. Jelen dolgozatban nem célom áttekinteni a kérdéskör 

vizsgálatának fejlődését a hazai és nemzetközi tudományosságban, hiszen a fontosabb 

                                                 
3
 A nemzetközi kutatásra összefoglalóul lásd pl.: Creighton 2012, különösen 11-24; Anglia példáján 

részletesebben lásd pl. Liddiard 2012, különösen 1-11. Nemzetközi kitekintéssel, de magyar hangsúllyal 

tárgyalja a várak egykori szerepeinek kutatástörténetét is Horváth 2009. A magyarországi nemesi vár- és 

lakóház-építészet általános kutatástörténetét ismerteti Feld 2000a, 1-33; a hazai kutatástörténetben bekövetkező 

hangsúlyeltolódásra, szemléletváltozásra lásd továbbá pl.: Feld 1991; Feld 1992.  
4
 Gerő 1975. 

5
 Fügedi 1975; Fügedi 1977, Fügedi 1986; Engel 1984.  

6
 Feld 1992; Marosi 1992; Kubinyi 1992.  
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megállapításoknak és irányzatoknak csupán felvázolása is jelentős terjedelmű önálló fejezetet 

eredményezhetne. A teljesség igénye nélkül így itt csak röviden utalok néhány újabb hazai, 

illetve Kárpát-medencei kutatásra, mely által a felmerült kérdések, vizsgálati szempontok 

sokszínűségét reményeim szerint érzékelhetővé teszem.  

Marosi Ernő 1984. évi tanulmányában a késő középkori magyarországi művészeti 

emlékeken tetten érhető reprezentáció számos vonatkozását vizsgálva röviden utalt már a 

korszak várépítészetének jellegzetes épületformáira és azok jelentőségére.
7
 Az említett 1990. 

évi konferencia tanulmánykötetében Marosi Ernő mellett Feld István foglalkozott 

részletesebben a 15. századi várak és erődített lakóhelyek, illetve azok bizonyos építészeti 

megoldásainak (pl. várkápolnák, erkélyek, udvari folyosók) rangjelző, az építtető hatalmát 

megjelenítő szerepével, felvetve korabeli építészeti divatok érvényesülését is.
8
 A 15. 

században rendkívül széles körben teret hódító heraldikai reprezentáció alapos elemzésének 

példáját teremtette meg Buzás Gergely és Lővei Pál közös munkája a visegrádi királyi palota 

északnyugati épülete vizsgálatával.
9
 A reprezentáció kérdéseihez sok szálon kötődő, alapvető 

funkcionális rekonstrukciós vizsgálatokat végzett el szintén Buzás Gergely a visegrádi királyi 

palota példáján.
10

 Hasonlóképpen a funkcionális rekonstrukció, valamint az építészeti 

szimbolika terén fogalmazott meg következtetéseket újabban Rácz Miklós a cseszneki vár 

építéstörténetét és számítógépes modellezésének lehetőségeit alaposan feldolgozva.
11

 Virágos 

Gábor angol nyelven megjelent doktori disszertációja – jelen dolgozat célkitűzéseihez részben 

hasonló módon – három nemesi lakóhely esettanulmánya alapján vizsgálta a késő középkori 

rezidencia-építészet társadalomtörténeti vonatkozásait. Ennek kapcsán a vonatkozó, 

reprezentációval és építészeti szimbolikával összefüggő angolszász szakirodalmat, valamint a 

hazai eredményeket is röviden ismertette.
12

 Bozóki Lajos a visegrádi Alsó- és Fellegvár 

kapcsán foglalkozott az építészeti reprezentációban közismerten kitüntetett szerepű tornyok 

kérdésével.
13

 Figyelemre méltó eredményeket ért el Lupescu Radu elsősorban Vajdahunyad 

és az Arad megyei Solymos várának kutatásával, meggyőzően mutatva ki bizonyos jelentős 

építkezések, bővítések elsődlegesen a hatalmi reprezentációval összefüggésbe hozható 

hátterét.
14

 Az alábbiakban magam is a fenti, csupán jelzésértékűen, hézagosan vázolt kutatási 

előzményekhez kívánok csatlakozni, az építészeti reprezentáció kérdését középpontba állítva 

az elemzés során. A közelebbről vizsgált egyes emlékek kutatástörténetének ismertetését – 

mint utaltam rá – az adott rezidenciák bemutatásának elején végzem el. 

Szükséges ugyanakkor már a dolgozat elején megmagyaráznom bizonyos 

szakkifejezések értelmezését, pontosabban azt, hogy a tárgyalás során milyen értelemben 

alkalmazom azokat. Különösen is indokolttá teszi ezt a lépést, hogy jellemzően olyan 

terminusokról van szó, melyek használatában nem csupán a 20-21. századi kutatásban, de a 

középkori gyakorlatban is alapvető következetlenségek mutatkoznak. Kivételt jelent itt az 

                                                 
7
 Marosi 1984.  

8
 Feld 1992; Marosi 1992.  

9
 Buzás – Lővei 2001.  

10
 Buzás 2010a.  

11
 Rácz 2017.  

12
 Virágos 2006.  

13
 Bozóki 2012.  

14
 Lupescu 2006a; Lupescu 2006b; Lupescu 2010.  
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építészeti reprezentáció fogalma, melyet – mint jeleztem – a célkitűzéseknek megfelelő 

nagyobb hangsúllyal csak az elemző fejezet elején vizsgálok.  

A dolgozatban, ahogyan már címében is, gyakran előkerül a rezidencia kifejezés, 

melynek meghatározásával a magyar szakirodalomban Kubinyi András foglalkozott 

részletesen. Tanulmányaiban felvázolta a terminus technicus egy szűkebb, jogi szemléletű (a 

magyar perbehívási rendszerre alapozott) értelmét, hangsúlyozva egyrészt, hogy főúri 

tulajdonos épületéről (vagy tágabb értelemben településéről) van szó, másrészt, hogy a 

rezidencia „jogi értelemben is” állandó lakóhely, ahol a főúri udvartartás általában tartózkodni 

szokott.
15

 Az alábbiakban alaposabban vizsgált főúri épületek mindegyike rezidenciának 

tekinthető a Kubinyi-féle ismérvek alapján, pontosabban történetük során, mint látni fogjuk, 

valamennyi betölthetett ilyen szerepet hosszabb-rövidebb ideig. Bizonyos időszakokban 

kivétel nélkül birtokosaik székhelyei és legfőbb tartózkodási helyei lehettek, erre hol az 

oklevelek keltezései (pl. Várpalota), hol a családi előnevek (pl. Újlak, Kisnána, Tar, Ónod), 

hol maga a „specialis residentia” kifejezés (pl. Pomáz) utalnak. Több esetben kétségtelenül a 

családok temetkezési helyeiről (pl. Újlak, Nána, Tar) vagy az oklevelek őrzési helyéről (pl. 

Ónod) van szó, s valamennyiről ismert vagy legalábbis feltételezhető, hogy egy-egy uradalom 

birtokigazgatási központja volt. A pécsi püspökök szászvári épülete egyértelműen a 

mellékrezidencia kategóriába sorolható.
16

 A szakirodalomban kevésbé pontosan körülhatárolt 

utóbbi kifejezést több alkalommal az említett főúri lakóhelyek esetében is használom, hiszen, 

ahogy utaltam rá, közülük egyesek (pl. Várpalota) csak ideiglenesen működött tényleges 

rezidenciaként, s később, jelentőségéből sokat veszítve, a mellékrezidenciák közé sorolódott. 

Mellékrezidenciának tekintem tehát a többé-kevésbé tartósan vagy rendszeresen lakott, 

kiemelt helyzetű, de a rezidenciákhoz képest másodlagos szerepű, nem székhely jellegű 

nemesi lakóhelyeket.  

A tárgyalás során az egyes emlékekre leggyakrabban a vár, illetve udvarház 

megnevezéssel utalok. Várnak csak az írott forrásokban castrum megjelöléssel (is) illetett 

épületeket nevezem, míg udvarháznak minden olyan nemesi lakóhelyet – leszámítva 

természetesen a városi palotákat és házakat –, melyet az írott adatok szerint nem tekintettek 

várnak. Így udvarházként említem, erődítettségének mértékétől függetlenül, a forrásokban 

változatos megnevezéssel (palota, curia, domus stb.) feltűnő, esetenként akár különböző 

jellegű épületeket, épületegyütteseket egyaránt. E két kifejezést elsősorban azért részesítem 

előnyben, mert mindkettő kellően semleges, általános jelentéssel bír a szakirodalomban. Az 

újabb történeti kutatások rendkívül élesen rajzolták ki, amit részben már a régészeti 

megfigyelések is körvonalaztak: az egyes épületfajtákra alkalmazott latin terminusok 

használatának egyfajta következetlenségét a korabeli okleveles gyakorlatban.
17

 Még ha 

bizonyos tendenciák nyilvánvalóan ki is tapinthatóak – úgy a megnevezések és az egykori 

építészeti valóság kapcsolatát, mint a szokatlannak tűnő megnevezések motivációt illetően – 

úgy érzem, dolgozatom esetében az egyes emlékek pontosabb terminológiai besorolása kevés 

                                                 
15

 Kubinyi 1989, 87-90; illetve: Kubinyi 1991a, 216-220.  
16

 Kubinyi 1999a, 219-220.  
17

 Lásd pl. Koppány 1974; Koppány 1999, 7-88; Koppány 2004, 297-299; Virágos 2004, 671-673; és különösen 

Horváth 2008; Horváth 2009, 64-76.; valamint Horváth 2012a; Horváth 2018 stb.  
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haszonnal kecsegtető kísérlet lenne csupán. Hiszen például a nánai vár vagy a szászvári 

püspöki mellékrezidencia egyes 15. századi periódusai – mint látni fogjuk – jól beleillenének 

abba a képbe, ami a korabeli kastélyokról mára nagy vonalakban megrajzolható, azonban 

ismert castellum megjelölésük híján csak tipológiai alapon lenne indokolható a kifejezés 

használata. Tipológia felállítása azonban nem célja munkámnak, már csak azért sem, mert a 

szükséges vonatkozó adatok (például az erődítettség jellegét illetően) sok esetben hiányosak. 

Így, azt gondolom, dolgozatom esetében ez inkább csak az emlékanyag színes változatosságát 

egybemosó leegyszerűsítést, többé-kevésbé erőltetett kategóriákba sorolást eredményezne, 

semmint a jobb megértést segítené.  

Indoklást igényel ugyanakkor a városfallal és tornyokkal erődített újlaki felsőváros 

északnyugati sarkában lényegében egyfajta városi várként létesült rezidencia általam 

alkalmazott megnevezése. Dolgozatomban erre nem a vár, hanem a várkastély megjelölést 

használom, mely kifejezés talán anakronisztikusnak hat,
18

 kutatói szempontból, elsősorban 

gyakorlati okok miatt mégis indokoltnak tűnik. Egyrészt lehetővé teszi a 15. századi 

rezidencia, valamint annak előzménye, a 13-14. század fordulójára keltezhető, szintén a 

várhegyen épült – de a mai napig lényegében ismeretlen – korai vár egyértelmű 

megkülönböztetését. Ezáltal kikerülhetőek az „Újlaki-kori újlaki vár” vagy az „Újlak vára az 

Újlakiak korában” jellegű zavaró összetételek is. Másrészt védelmi jellegét tekintve a 

rezidencia nem értelmezhető a környezetében kialakított, a város erődítésrendszerével 

összefüggő falak és tornyok együttese nélkül, azaz ilyen szempontból különbözik az önálló 

erődítettséggel bíró váraktól. Ráadásul építészeti formáját tekintve hasonlóságot mutat több 

olyan főúri rezidenciával, melyet az újabb kutatás is – egyes esetekben forrásokkal 

indokolható módon – egyre gyakrabban illett a vár mellett várkastély megnevezéssel.
19

 

Mindezek bizonyára megengedik a várkastély megnevezés használatát, anélkül, hogy a 

gyakorlati szempontokon túlmenően elvi síkon is meggyőződéssel érvelnék a terminus 

általános helyessége mellett Újlak esetében.  

Végül meg kell említenem a fa-, illetve fa-földszerkezetű erődítésekre általam 

alkalmazott nevezéktant. A magyar szakirodalomban elterjedt, bár nem feltétlenül szerencsés 

gyakorlatnak megfelelően ezekre általánosságban a palánk kifejezést alkalmazom, mintegy 

gyűjtőfogalomként besorolva alá alapvetően eltérő szerkezetű erődítéseket is.
20

 Így ide 

tartoznak az egy vagy több sorban levert vagy leásott, akár sövénnyel fonott, akár más módon 

összekötött cölöp- vagy karóépítmények, valamint a bonyolultabb, földdel vagy 

kőzettörmelékkel kitömött faszerkezetek is. Így említem továbbá azokat az erődítéseket is, 

melyek esetében nem dönthető el egyértelműen, a fentiek közül melyik szerkezetet vagy 

                                                 
18

 Az 1460. évi, Kapisztrán Szent János csodáiról szóló tanúvallomások kéziratos jegyzőkönyvében a rezidencia 

változatos megnevezésekkel fordul elő: castrum, curia, és castellum. Lásd Balogh Jolánnak a forrás kiadott 

változatára támaszkodó adatait: Balogh 1983, 130-134. Balogh Jolán amúgy maga is várkastélyként utalt az 

épületre, lásd Balogh 1983, 134.  
19

 Általánosságban lásd Feld 2017, 391. Az ozorai vár/várkastély kapcsán lásd Feld 2003 (különösen 5. és 9. 

oldal); Feld – Koppány 1987 (különösen 346. oldal); Feld et al. 1988; Feld 2006a, 40-43. Ozorán kívül például 

az alaprajzi elrendezést illetően szintén rokon Nagykanizsa esetében is megjelenik az írott forrásokban a vár 

1443. évi ostroma kapcsán a castellum fogalma „bastie et castella” formában, lásd Vándor 1992a, 169-170.  
20

 Legutóbb Szörényi Gábor András fogalmazott meg egy logikusan felépített terminológia javaslatot a kutatói 

gyakorlatban jelen lévő következetlenségek tisztázására, lásd Szörényi 2016, 48-50.  
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szerkezetek kombinációját alkalmazták. Éppen az ilyen, a nánai rezidencia esetében is 

megfigyelhető bizonytalanságok miatt tartom dolgozatom szempontjából célszerűnek a 

palánk fogalom általános értelemben való használatát. Ezzel szemben ahol igazolhatóan több 

sorban elhelyezett facölöpök (vagy oszlopok) közét töltötték ki döngölt földdel, ott a tömött 

palánk kifejezést használom, így különítve el a kevésbé ismert szerkezetű formáktól. 

 

*** 

Dolgozatom elején szeretném kifejezni hálámat azért a számtalan, változatos formájú 

segítségért, melyek kutatásaimat lehetővé tették és végigkísérték. Nem tudom felsorolni 

mindazon személyeket, akik valamilyen formában közreműködtek munkámban, így itt csak 

néhány kiemelkedő szerepet játszó tanár, munkatárs és barát nevét említhetem. Köszönetet 

mondok így témavezetőmnek, Feld Istvánnak, aki időt és fáradtságot nem kímélve, rengeteg 

munkával igyekezett írásomat tanácsokkal és kritikai megjegyzésekkel javítani. Szakmai 

útmutatása, kérdésfelvetései és észrevételei döntő hatással voltak dolgozatom alakulására. 

Hálás vagyok László Csabának és Buzás Gergelynek, akik nem csupán kutatási eredményeik 

és megfigyeléseik nagyvonalú megosztásával biztosították az alapfeltételeket 

vizsgálódásaimhoz, de számomra igen értékes konzultációkra is időt szorítottak, fontos 

szempontokkal és ötletekkel gazdagítva munkámat. Köszönöm Laszlovszky Józsefnek 

bátorítását, inspiráló gondolatait és útmutatásait, melyek nagy segítséget jelentettek várpalotai 

kutatásaimban. Újlaki tanulmányaimat a zágrábi Régészeti Intézet vezetősége, Marko Dizdar 

és munkatársa, Tatjana Tkalčec tették lehetővé, a helyszíni eligazodásban és a dokumentációs 

anyagok terén pedig Andrea Rimpf nyújtott nélkülözhetetlen segítséget. Nyitottságukat és 

bizalmukat ezúton is köszönöm. Hálával tartozom egykori, illetve jelenlegi munkahelyem, a 

veszprémi Laczkó Dezső Múzeum és az ELTE BTK Régészettudományi Intézet vezetőinek és 

munkatársaimnak, különösen Mordovin Maximnak, hogy megfelelő hátteret biztosítottak 

kutatásaimhoz. A dolgozat egyes fejezetei és részletkérdései kapcsán értékes észrevételekkel, 

tanácsokkal és szakértő kiegészítésekkel szolgált többek között Juan Cabello, Hegyi Dóra, 

Horváth Richárd, Andrej Janes, Körmendi Tamás, Lővei Pál, Lupescu Radu, Szakács Béla 

Zsolt, Szende Katalin, Szőke Balázs, Tomka Gábor, Végh András és Virágos Gábor. A 2016. 

évi várpalotai ásatásokon Barati Piroska volt szorgalmas munkatársam, a leletek restaurálását 

Pálffy Sándornak köszönöm, a kőfelmérések során Kisnánán Szabó Csaba, Várpalotán pedig 

Tóth Balázs, Panda-Horváth Richárd, Domonkos Márk és Gál Tamás sokrétű segítsége miatt 

tartozom hálával. A régészeti és műemléki adattárakban való kutatásaim idején Rainer Pál, 

Farbakyné Deklava Lilla és Bakó Zsuzsanna szakszerű segítsége bizonyult 

elengedhetetlennek. Igazán hálás vagyok feleségemnek, családomnak és barátaimnak 

türelmükért és nagylelkű támogatásukért.  
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II. ESETTANULMÁNYOK 

II.1. VÁRPALOTA VÁRA A 15. SZÁZADBAN 

II.1.1. Kutatástörténet 

A Várpalota középkorával foglalkozó helytörténeti irodalom igen sokáig csupán a 

történeti adatokra és kora újkori ábrázolásokra, illetve kisebb, a váron kívüli ásatásokra, 

megfigyelésekre hagyatkozhatott. Így talán nem is meglepő, hogy Rómer Flóris 1860-ban 

még meglehetősen csalódottan nyilatkozott a várról: „Megvallom… miután az Ujlakiak régi 

váráról oly sokat hallottam, tulcsigázott reményeim nem elégítének ki. A város közepén fekvő 

régi vár, kivéve roppant vastagságu, csupasz és sötét falait, alig tartalmaz művészi 

szempontból valami említeni valót.”
21

 Rómer megállapítása egyben jól szemlélteti, hogy a 

tényleges régészeti, építéstörténeti kutatások megindulásáig az épület viszonylag keveset 

mutatott középkori elemeiből. Egy alaposabb helyszíni szemle természetesen így is számos 

középkori részletre – in situ ablak- és ajtókeretekre, ülőpadokra és kapukra –deríthetett fényt, 

amint ezt Möller István az 1930-as évekből származó kéziratos-vázlatrajzos füzete is tanúsítja 

(5-6. ábra).
22

  

A várpalotai várakra, illetve udvarházra vonatkozó írott források helyes értelmezése a 

várbeli kutatások első részletesebb közléséig, 1967-ig nehézségekbe ütközött. Bár Dornyai 

Béla 1927. évi, Bakony c. munkájában már helyesen azonosította az oklevelekben megjelenő 

Bátorkő várát (7-8. ábra) az újkorban Pusztapalotának nevezett romokkal,
23

 később 

általánosan elterjedt Faller Jenő bányamérnök és helytörténész véleménye, miszerint Bátorkő 

a város délnyugati részén található Zichy-kastély helyén állt volna. Érvelését a kastély körüli 

építkezések során 1,5 m mélyen előkerült állítólagos „hatalmas alapfalakra”, illetve Istvánffy 

Miklós történetíró munkájára építette.
24

  

A második világháború és az azt követő pusztítások után az 1950-es években indultak 

meg a vár állagmegóvási-helyreállítási munkálatai. Az épület műemléki jelentősége ellenére 

az első évtizedben a tudományos vagy örökségvédelmi szempontok nem játszottak szerepet a 

durva beavatkozással járó kivitelezési munkák során.
25

 Kiss Ákos 1955. évi leletmentése a ma 

is álló déli kapuépítmény területén, illetve a vár déli külső előterében szerencsés kivételnek 

tekinthető, hiszen a földmunkák után legalább a megfigyelések rögzítésére lehetősége nyílt a 

kiérkező szakembereknek. A vízvezeték fektetéséhez ekkor ásott árok belső, kapuépítményen 

                                                 
21

 Rómer 1860, 147.  
22

 MMA MÉM MDK Tervtár, Möller-hagyaték, K.345. A kis alakú füzet alapján az építész 1931-ben készíthette 

feljegyzéseit Várpalotán.  
23

 Dornyai 1927, 107-109. Itt röviden közli a bátorkői vár történetét, leírását, alaprajzát és vázlatos nézeti rajzait 

is. 
24

 Faller 1936a, 10-12; Faller 1936b, 6, 17-18; Faller 1937, 4-5. Faller véleményét később turisztikai 

zsebkönyvében átveszi Lipták Gábor is: Lipták 1956, 15-19. A Magyarország Régészeti Topográfiája vonatkozó 

kötetében szintén Faller álláspontját olvashatjuk: MRT 2, 211.   
25

 László 2006, 163. Lásd továbbá pl. Vajkai Aurél múzeumigazgató 1951. évi jelentését: LDM Régészeti 

Adattár, 1527. leltári számú dokumentumát.  
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belüli szakaszában cölöpök és fagerendák láttak napvilágot, míg a külső, déli szakaszban az 

árokkal négy, feltehetőleg középkori – kora újkori falmaradványt metszettek át.
26

  

Az első komolyabb régészeti – építéstörténeti kutatások a várban csupán az 1960-as 

évek elején kezdődtek el. 1961-ben Éri István végzett szakszerű feltárásokat a vár déli külső 

oldalán, illetve a déli kapuépítmény és a 16. századi várfal csatlakozási pontján (9. ábra).
27

 A 

kutatóárkokban alapvetően a vár kora újkori külső védőműrendszerének elemei kerültek elő, 

melynek falait a 17. század végi – 18. század eleji kastélyépítés idején közel azonos síkban 

visszabontották, s a terepet elegyengették. Sajnos a leletgazdag kora újkori rétegek bontása 

során csakhamar feltört a talajvíz, így korábbi, 15. századi rétegeket vagy a külső várárok alját 

nem sikerült feltárni.
28

 Az ásatásokkal párhuzamosan Gergelyffy András művészettörténész 

végzett korlátozott mértékű falkutatást, kivitelezés közbeni megfigyelést. 1961-1962. évi 

dokumentációja csak töredékesen maradt fenn. Kutatási naplója meglehetősen szűkszavú 

bejegyzéseket tartalmaz, alap- és homlokzati rajzok csak a keleti szárny és különösen az itt 

előkerült gótikus kápolna és sekrestye helyzetét ábrázolják, a viszonylag nagy számban 

készült fénykép pedig képaláírások hiányában esetenként nehezen értelmezhető.
29

 

Az ásatások irányítását még 1961-ben Éri Istvántól G. Sándor Mária vette át. 1961-

1963. között elsősorban a nyugati és keleti palotaszárny földszintjén nyílt lehetősége 

kutatásra. Ekkor előkerült a nyugati szárny előtti klasszicista folyosó területén néhány 

középkori pillérmaradvány, valamint a keleti szárnyban a korai palota kváderes festésű keleti 

fala, azonban ezek helyes értelmezése még váratott magára. Kutatóárkokkal vizsgálta továbbá 

a régész a déli kapuépítmény kapualjának és (annak folytatásában) a déli palotaszárny bejárati 

folyosójának szintviszonyait és falmaradványait. Hiányosabb dokumentáció maradt fenn a vár 

déli előterében, valamint a keleti, ill. nyugati külső oldalán végzett kisebb léptékű 

ásatásairól.
30

 

Bár a vár helyreállításával párhuzamosan a régészeti kutatások is folytatódtak 1963 

után, ettől kezdve azok eredményeiről azonban csak rendkívül töredékes ismereteink vannak. 

1964-ben a frissen diplomázott Németh Péter régész vezetett falkutatást és kisebb ásatást a 

nyugati palotaszárny emeletén, illetve a várudvaron az egykori északi szárnyra merőlegesen. 

A falkutatás (tulajdonképpen csak kivitelezés közbeni megfigyelés) során előkerült a nyugati 

                                                 
26

 Lásd a LDM Régészeti Adattár, 1529-1537 leltári számú dokumentumait. Fennmaradt a leletmentő kiszállások 

hat alkalmának eredményeiről két jelentés, vázlatrajzok és egy fotó, valamint a döntően kora újkori leletanyag. 
27

 Gergelyffy 1970, 143, 1. jegyzet szerint Éri István vezetett ásatást az északi szárny területén is, ennek azonban 

semmiféle dokumentációját nem találtam az adattárakban.  
28

 LDM Régészeti Adattára, 1621-1622, 1725-1797, 1800-1802, 1807-1811. leltári számú dokumentumait. A 

feltárásról – a kivitelezési munkákból adódó mostoha körülmények ellenére is – alapos, a kor szabványainak 

megfelelő dokumentáció készült. A fényképes dokumentáció külön érdeme, hogy az ásatási felvételeken kívül 

sok fotó készült a vár fennálló falairól is, rögzítve azok helyreállítás előtti vagy közbeni állapotát.  
29

 Lásd LDM Régészeti Adattára, AD/117-2014 leltári számú dokumentumát. A szöveges dokumentáció 

összegyűjtése és digitalizálása László Csaba érdeme. Gergelyffy jelentéséből világosan kiderül, hogy az építési 

periodizációt tekintve a kutató ekkor még úgy feltételezte, hogy bizonyos 15. századi előzmények után csak 

1500 táján épült volna ki a vár mai képét is meghatározó alaprajzi rendszer. Ezen elképzelés ismerete nem csak 

Gergelyffy dokumentációjának értelmezéséhez lényeges, ugyanis ez a prekoncepció látszik visszaköszönni 

későbbi (G. Sándor Mária-féle) dokumentációk fal- és leletkeltezéseiben is.  
30

 Lásd G. Sándor Mária 1962. évi ásatási dokumentációját a MMA MÉM MDK Tervtárában (belefoglalva az 

1961. és 1963. évi kisebb kutatások dokumentációja). Dokumentációja Éri 1961. évi munkájához hasonlóan 

alapos és teljes, bár a rajzok megbízható voltát kétségbe vonja, hogy több esetben az egymást metsző metszetek 

nem illenek össze, illetve egymáshoz közeli árkok rétegtani helyzete sem vethető össze egymással.  
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szárny emeletén egy elfalazott középkori oszlop, ülőfülkés ablakok sora, illetve a nyugati 

falban egy „gótikus ülőfülkének” nevezett részlet. A maradványok értelmezését csupán 

néhány vázlatos manuálé rajz és kevés fénykép segíti.
31

  

Az 1964-1967 között végzett további kutatások még kevésbé ismertek.
32

 1967-ben Dax 

Margit (aki három évvel korábban még egyetemi hallgatóként segítette Németh Péter 

munkáját Várpalotán),
33

 a déli szárny előtt egy pillérsor elemeit tárta fel.
34

 A következő évben 

ugyanő vezette a nyugati szárny előtti pillérsor, valamint az elbontott északi szárny ásatását, 

továbbá árkokat nyitott az északkeleti torony földszintjén és az északi kapualjban.
35

 1971-ből 

néhány vázlatos metszet- és alaprajz két, egymást keresztező, két-két szakaszra osztott 

kutatóárokról tudósít, melyek feltehetőleg valahol a várudvaron húzódtak, de pontos helyükre 

nincs adat.
36

 Az ásatást ebben az évben Jankovich Dénes vezette.
37

 A kivitelezést kísérő 

építéstörténeti megfigyelések és falkutatások is tovább folytatódtak. 1967-ben Gergelyffy 

András munkatársaként dolgozott a falkutatásban Bodor Imre, illetve ugyanezen évtől kezdve 

Várnai Dezső építész is. 1966-1967. évi kutatásaik során váltak ismertté a 14. századi 

palotaépület értékes falfestményei, valamint díszes ablakcsoportja.
38

 Kutatásaik első nagyobb 

üteme 1968-ban zárult le,
39

 de a falszövetvizsgálat természetesen később is folyt, például 

1973-74 között a korai palota épületén.
40

 1976-ban az Újlaki-loggiának nevezett 15. századi 

udvari boltozott folyosó tervezett rekonstrukciója kapcsán újra feltárták annak földszinti 

pillérsorát a nyugati palotaszárny előtt.
41

  

Az 1961-1976 közötti kutatásokról általánosságban elmondható, hogy az építőipari 

kivitelezési, illetve helyreállítási ütemek megszabta keretek között a tudományos munka 

lehetőségei mindvégig rendkívül korlátozottak voltak. Ráadásul a feltárásokat irányító 

régészek személye gyakran cserélődött, és több esetben kevés tapasztalattal bíró vagy 

pályakezdő (esetenként nem kifejezetten középkori érdeklődésű) szakembereket bíztak meg a 

feladattal. Minden bizonnyal főként ezeknek a kedvezőtlen körülményeknek a számlájára kell 

írnunk, hogy a helyszíni megfigyelések dokumentációjában gyakran alapvető hiányosságok 

mutatkoznak. Ezen időszak kutatási eredményeinek publikálása Gergelyffy András és Várnai 

Dezső nevéhez fűződik, akik közleményeikben – egyéni szakterületükből is adódóan – az 

ásatások rétegtani megfigyeléseire vagy az előkerült leletanyagra alapozó érveléstől teljesen 

                                                 
31

 Lásd Németh 1965a; Németh 1965b; LDM Régészeti Adattár 7132-7136, 7401-7409. leltári számú 

dokumentumait.  
32

 Annak ellenére, hogy a kutatások nem álltak le, ahogy azt a Műemlékvédelem c. folyóirat XI/4 (1967) 

számában, a „Rövid hírek” között a 249-250. oldalon olvashatók is tanúsítják.  
33

 Németh 1965b, 248.  
34

 Munkájáról néhány elnagyolt alaprajz, egy metszetrajz és néhány fénykép maradt fenn. A rajzok csak 

manuáléban maradtak ránk. LDM Régészeti Adattár, 18274-80. leltári számú dokumentumai. 
35

 Pámer 1970b, 386; LDM Régészeti Adattár, 18274-80. leltári számú dokumentumai. A munkák 

jelentőségéhez képest a rajzi dokumentáció mennyisége és minősége szerény, szöveges feljegyzés pedig nem 

ismert. A rajzokra jó példa az északi szárny alaprajza, melyen az épület egyetlen falszakasza sincs kötésben a 

másikkal, s az egész rajz meglehetősen elnagyolt.  
36

 LDM Régészeti Adattár, 18274-80. leltári számú dokumentumai.  
37

 Lásd Gergelyffy 1978, 109, 2. lábjegyzet.  
38

 Lásd Műemlékvédelem 1966, 249. és 1967, 58. 
39

 Gergelyffy 1970, 125; Gergelyffy 1978, 103. 
40

 Entz 1977, 308. 
41

 LDM Régészeti Adattár, 18274-80. leltári számú dokumentumai. Dax Margit rajzai egyértelműen jelezték 

nemcsak a pillérek szerkezetét, hanem a pillérekhez képest korábbi alaptestek helyzetét is.  
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eltekintettek.
42

 Gergelyffy több különálló tanulmányban tárgyalta a vár középkori és kora 

újkori építési periódusait, részletezte azok építészeti jellegzetességeit, és tisztázta a vár 

előzményének tekinthető bátorkői erősség azonosítási kérdéseit (10. ábra). Várnai egyetlen 

vonatkozó dolgozatában lényegében a munkatársa által részletezett periódusok vonalrajzos 

tömegrekonstrukcióját adta közre. A barokk kori és újabb építkezések feldolgozásával a 

kutatás mind a mai napig adós.
43

 Az ásatásokat vezető régészek részéről az eredmények 

régészeti szempontú ismertetésére (leszámítva a néhány soros összefoglalókat a Régészeti 

Füzetek vagy a Műemlékvédelem köteteiben) egyáltalán nem került sor.  

A várban 1976 után minden helyreállítási s így kutató munka is szünetelt egészen 1988-

ig, amikortól a kutatások irányítását László Csaba vette át.
44

 Az ő megfigyelései is döntően az 

épület különböző felújítási, átalakítási munkáihoz kapcsolódtak, s így jellemzően a régészeti 

szakfelügyelet szűk lehetőségei között zajlottak. Mindazonáltal épületrégészeti vizsgálatai 

nem csupán az aktuálisan érintett egyes részletekre terjedtek ki, hanem alapos építészeti 

leírását is elvégezte a látható falaknak, nyílásoknak, vakolatoknak, külső és belső 

homlokzatoknak. Kutatásainak talán egyik legnagyobb eredménye a 14. századi eredetű 

díszes délkeleti palotaépület periódusainak, egykori kiterjedésének, szintjeinek és nyílásainak 

tisztázása, melyet 2006. évi tanulmányában közre is adott.
45

 Alapvető megfigyeléseket tett 

továbbá a négy saroktorony, a várfalak, a négy palotaszárny és a déli kapuépítmény építési 

periódusai, építészeti részletei terén is. Kisebb kutatásokat végzett a várudvaron, illetve a vár 

keleti külső oldalán. Ezen eredményeinek azonban csak töredékét tartalmazza 1992-ben 

megjelent (a konferenciakötet jellegénél fogva) meglehetősen szűkszavú dolgozata. A 

közlemény ennek ellenére is számos lényeges ponton kiigazította az addig általánosan 

elfogadott, Gergelyffy és Várnai által felvázolt építéstörténetet (11. ábra).
46

  

Az utóbbi években néhány kisebb megfigyelésre és ásatásra is sor került az épület 

környezetében és udvarán. 2010-2011-ben felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan László 

Csabának volt lehetősége kivitelezés közbeni megfigyeléseket tenni, elsősorban a déli 

kapuépítmény felmenő falain.
47

 2011-ben Pintér László végzett régészeti szakfelügyeletet a 

vár keleti és déli külső oldalán vezetett közműárkok ásása során. Az árkok több 

falmaradványt is érintettek, illetve átvágtak, melyek érdemi megfigyelésére természetesen 

nem volt lehetőség.
48

 2014-ben Kasza Katalin a várudvaron és az egykori északi palotaszárny 

területén végzett régészeti szakfelügyeletet, azonban kevert vagy homogénebb rétegeken túl 

régészeti jelenséget nem tudott megfigyelni.
49

 2016-ban a szerző vezetett négyhetes feltárást a 

                                                 
42

 Gergelyffy 1967, Gergelyffy 1970, Gergelyffy 1975, Gergelyffy 1978, valamint Várnai 1970. A korai ásatások 

rövid jellemzésére lásd még: Holl 1985, 213.  
43

 Ehhez alapvető segítséget nyújtana Détshy Mihály részletes levéltári gyűjtése, lásd MMA MÉM MDK 

Tervtár, Détshy-hagyaték, 1922/1-2.  
44

 László 1992, 183.  
45

 László 2006. Megállapításaihoz saját ásatásaira is támaszkodhatott, melyekkel a palotának a mai vártömbön 

túlnyúló déli részét és az ahhoz hozzáépült falakat vizsgálta.  
46

 László 1992.  
47

 László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplója, 37-57. oldal. 
48

 Lásd LDM Régészeti Adattára, AD/873-2016 leltári számú dokumentum. A déli kapuépítmény délkeleti 

sarkánál ásott árokban egy kelet-nyugati irányú falszakasz került elő, mely – a megfigyelések szerint – kötésben 

volt a kapuépítmény déli falával.  
49

 Lásd LDM Régészeti Adattára, AD/448-2015.  
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vár keleti és déli külső oldalán (12. ábra). A négy kutatóárokban túlnyomórészt újkori és kora 

újkori rétegek, valamint a vár hódoltság kori külső védműveinek maradványai kerültek elő. 

Napvilágra került azonban egy olyan, valószínűleg középkori falgyűrű több szakasza is, 

melynek részleteit a korábbi ásatások is érintették, de megnyugtatóan értelmezni még nem 

tudták.
50

 Az ásatási és falkutatási megfigyelések fent ismertetett publikációin túl további, 

részletekbe menő, a leletanyagot is érintő feldolgozásra mind ez ideg nem került sor.
51

 

Egyedüli kivételként említhető Holl Imre munkássága, aki a G. Sándor Mária 1962. évi 

ásatási anyagából származó középkori kályhacsempék kiértékelésére vállalkozott.
52

  

II.1.2. Történeti háttér 

A történeti adatok közül az alábbiakban elsősorban azok lesznek fontosak számunkra, 

melyek a vár előzményeit, valamint Újlaki Miklós (1410k-1477) pályafutását, a várral 

kapcsolatos hatalmi törekvéseit és építkezéseit érintik. Ennek megfelelően ezeket némileg 

részletesebben foglalom össze. Újlaki Miklós fia, Lőrinc (1459-1524) pályafutását szintén 

röviden felvázolom, különös figyelmet szentelve Várpalota szerepének birtoklása idején. A 

vár 1524 utáni történetét – dolgozatom célkitűzésének megfelelően – nem tárgyalom.
53

  

Az Újlakiak várpalotai birtokközpontját illetően a 14. század végéről ismertek az első 

írott adatok, noha a család őse, Kont Miklós nádor már 1350-ben megszerezte a közeli 

Bátorkő várát, mely a Bakony déli lejtőin a későbbi rezidenciától alig 5-6 km-re északra 

található (7-8. ábra). A forrásokban 1393-ban jelenik meg először de Palota előnévvel a 

család, ami egy itteni birtokközpontra, s egyben egy – erődített vagy erődítetlen – földesúri 

lakóhelyre enged következtetni. Palotai előnevük 1397 után a későbbiekben is számos 

alkalommal feltűnik a forrásokban a 15. század első felében, bár a fő rezidenciájukból eredő 

Újlaki előnév használata jóval gyakoribb ebben a korszakban is. 1409-ből van adatunk a 

palotai udvarház egykori irányítójáról, Keszi Balázs udvarnagyról (curialis), aki ez idő tájt 

már a bátorkői várnagy tisztségét is viselte.
54

  

Magának a palotai várnak az építtetője, Újlaki Miklós 1410 körül született.
55

 Korabeli 

forrásokban gyakran megemlített előkelő származása elsősorban dédapja, Kont Miklós nádori 

egyéb méltóságaira vezethető vissza. A nádor gyermekeit és unokáit nem találjuk hasonlóan 

magas kormányzati pozícióban. Az 1403. évi, Zsigmond elleni lázadásban való részvételük 

                                                 
50

 Az eredmények még nem kerültek közzétételre, tájékozódni elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeumban és a 

Laczkó Dezső Múzeumban, valamint a veszprémi és fővárosi örökségvédelmi hatóságok nyilvántartására leadott 

feltárási dokumentáció alapján lehet.  
51

 Az alább ismertetésre kerülő újabb kutatási eredmények egy-egy töredékét csupán ismeretterjesztő jellegű 

dolgozatokban tettem közzé egyelőre (Nagy 2015; Nagy 2017), illetve megjelenésre vár egy befogadott 

tanulmány a Castrum Bene 15 nemzetközi konferencia szerkesztés alatt lévő tanulmánykötetében.  
52

 Holl 1985.  
53

 Néhány későbbi eseményre vagy adatra csupán az érvelés alátámasztása érdekében fogok utalni az 

építéstörténeti fejezetekben, anélkül, hogy összefüggő áttekintést kívánnék nyújtani, akár csak vázlat szintjén is.  
54

 Horváth 2002, 26-28. A palota, palatium a középkori forrásokban épület jelentése mellett teremre, illetve 

(ritkábban) előcsarnokra, tornácra, pitvarra is utalhatott. Lásd Kubinyi 1992, 55-59.  
55

 A szakirodalom általánosan 1410 körülre helyezte Újlaki Miklós születését, Kubinyi András közelebbi 

időpontként 1417-et, ill. 1417-1418 táját valószínűsítette. Lásd Kubinyi 1973, 5; Kubinyi 1999b, 48. A források 

alapján valójában 1407. június 2. és 1414. június 2. közé keltezhető az időpont. Lásd Fedeles 2011a, 398 (154. 

lábjegyzet).  
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miatt az unokák politikai befolyása jelentősen gyengült, ennek ellenére László és Imre 1410 

és 1418 között már a macsói báni tisztséget tölthette be. László Stiborici Stibor erdélyi vajda 

Anna nevű lányát vette el feleségül, házasságukból született Újlaki Miklós, aki a család 

rangját újra a legmagasabb szintre emelte, a három generációval korábbi mértéket is 

meghaladva.
56

 Miután bátyja, Újlaki István macsói bán 1430-ban a husziták elleni harcban 

elesett,
57

 Miklós vált a gazdag Újlaki-örökség fejévé, s 1438-ban szintén macsói bánként 

kezdte politikai pályafutását. Ekkor azonban későbbi birtokainak még legfeljebb csak felét 

bírta, négy, egymástól távolabb eső birtoktömbben. Újlaki Miklós személyes hozzájárulása a 

család vagyongyarapodásához, gazdagságának és hatalmának emelkedéséhez tehát rendkívül 

jelentős volt.
58

  

Habsburg Albert halála után először Erzsébet királyné, majd hamar I. Ulászló oldalára 

állt, ami pályája határozott felívelését hozta meg. 1441 elején már Hunyadi Jánossal közösen 

az erdélyi vajda tisztségét töltötte be, s még ugyanezen évben, szintén Hunyadival megosztva, 

a temesi ispánság vezetését is megkapta. Ugyancsak 1441-től viselte a fejéri ispánságot is, s a 

későbbiekben ispáni hivatalait még tovább gyarapította. 1444, a várnai csatavesztés és Ulászló 

halála után, az interregnum idején lendületes birtokfoglalási akciót indított, s az ország egyik 

leggazdagabb birtokosává vált. Ezt jelezheti a nagy vagyonú Cillei grófokkal kötött kölcsönös 

örökösödési szerződés is.
59

  

1445-ben ugyan a jogtalanul lefoglalt birtokok egy részéről le kellett mondania, 

azonban hatalma a pesti országgyűlés határozatainak köszönhetően tovább emelkedett. Az 

országgyűlés a rend helyreállítására az országot négy negyedre osztotta, élükön hét 

főkapitánnyal. Hunyadi a Tiszántúl élére került, Újlaki a Tisza innenső része és a Dunántúl 

urává vált, míg a Felvidék északnyugati részét kettő, északkeleti részét három társfőkapitány 

alá rendelték. Így Hunyadi és Újlaki együtt az országnak mintegy kétharmadát irányította, és 

saját területeiken nem kellett hatalmukat társfőkapitányokkal megosztaniuk. Főkapitányi 

hatalma a családi birtokállomány további gyarapításához is hozzásegítette.
60

  

Befolyása nem csökkent jelentősen azután sem, hogy Hunyadi Jánost az ország 

kormányzójává választották. Későbbi birtokszerzéseik alapján Hunyadi és Újlaki között 

egyfajta szövetséget, szóbeli vagy talán írásbeli megegyezést is feltételezhetünk, amelynek 

megfelelően 1446 után is nagyrészt következetesen tiszteletben tartották egymás egykori 

főkapitányi területeit, befolyási övezetét (13. ábra). Nem véletlen, hogy 1448-ban Hunyadi őt 

nevezte ki helytartójának az oszmánok elleni hadjárat idejére.  

Az 1440-es évek fordulatos eseményei kapcsán kerülünk közelebb Újlaki Miklós palotai 

építkezéseihez is. Kubinyi András kutatásai alapján ma is általánosan elfogadott történészi 

vélemény, hogy Miklós vajda az 1440-es években egy dunántúli tartományuraság vagy 

fejedelemség kialakításán fáradozott.
61

 A reménybeli nyugat-magyarországi territóriumon 

                                                 
56

 Fedeles 2011a, 380-381; Pálosfalvi 2008, 267. 
57

 Engel 2003, 514.  
58

 Kubinyi 1973, 5-6.  
59

 Kubinyi 1973, 6-8; Pálosfalvi 2008, 267.  
60

 Kubinyi 1999b, 49; Fedeles 2011a, 381.  
61

 Kubinyi 1973, 8-9, 32. és Horváth 2002, 29-30. a tartományuraság kifejezést használja, míg Kubinyi 1991a, 

214. és Fedeles 2011a, 385, 411. fejedelemségről beszél.  
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belül Palota szerepét illetően két elképzelés fogalmazódott meg a szakirodalomban Kubinyi 

két tanulmánya nyomán. A jeles történész egy 1973. évi dolgozatára alapozva Horváth 

Richárd úgy véli, a tartományuraság székvárosául Újlaki Székesfehérvárt szemelhette ki, 

közeli birtokközpontja, Palota pedig mintegy „háttérbeli támaszpontként” szolgált volna. A 

Fehérvártól csak mintegy 20 km-re, az országos főút mellett fekvő Palota a báró 

„Székesfehérvárat célul kitűzött akcióinak bázisa” lehetett.
62

 Ezzel szemben Fedeles Tamás 

Palotát tekinti az önálló fejedelemség tervezett központjának, Kubinyi 1991. évi dolgozata 

alapján, mely szerint „Itt (azaz a Dunántúlon – N. Sz. B.) a központban fekvő Palota látszott 

alkalmasnak rezidencia számára.”
63

  

Összességében, bár Miklós vajda nagyratörő dunántúli terveit közvetlenül egyetlen 

forrás sem igazolja, a hipotézis közvetett bizonyítékai Újlaki birtokszerzései, házasságkötései, 

familiáris-fogadásai, a megszerzett kormányzati tisztségek, illetve a mindezeket egységbe 

fogó rendezőelv.
64

 A közvetlen bizonyítékok hiánya miatt magam a továbbiakban 

helyesebbnek vélem a feltételezett hatalmi törekvéseket inkább tartományúri, semmint 

fejedelmi ambícióknak nevezni. Palota pontos szerepe Újlaki terveiben talán nem látszik 

egyelőre egészen tisztán, mindenesetre a településen megindult építkezések világosan 

mutatják a birtokközpont jelentőségének felértékelődését. Az 1445. évi pesti országgyűlés 

elrendelte az Albert király halála, 1439 után engedély nélkül felépített várak lerombolását, 

kivételt téve öt főúri építkezéssel, köztük Miklós vajda palotai erősségével. A jelentős 

építkezés tényét további (a későbbiekben részletezett) források is megerősítik, egyelőre 

azonban megelégedhetünk a megállapítással, hogy az 1440-es évek elején a korábbi 

udvarházat várrá fejlesztette Újlaki Miklós.  

A várépítkezéssel közel egy időben alapíthatta a vajda az obszerváns ferencesek palotai 

kolostorát is, tudjuk ugyanis, hogy a Szűz Mária tiszteletére újonnan létrehozott rendház 

számára 1452-ben kért búcsúengedélyt.
65

 Az egykori kolostor helye a dűlőnevek és a 

részlegesen feltárt maradványok alapján jól azonosítható a vártól mintegy 900 méterre 

keletre.
66

 1456-ban a palotai kolostor adott helyet a rend generális káptalanjának, mely 

egyszerre jelezheti a rendház és kegyura tekintélyét, illetve az új kolostor építészeti 

színvonalát, befogadó képességét.
67

 Újlaki Miklós uradalmi központjának fejlődésével a 

település jelentősége párhuzamosan növekedhetett, először 1464-ben említik mezővárosként 

(oppidum), vásárjáról pedig 1476-ban értesülünk.
68

  

Miklós vajda – mint láttuk, csupán feltételezett – dunántúli terveit később egy új 

territoriális hatalom lehetősége váltotta fel. Az erdélyi vajdaságot és macsói báni címét V. 

László tényleges uralkodásának idején (1453-57) is megtartotta, majd 1457-ben a szlavón 

báni hivatalt nyerte el Vitovec János bántársaként.
69

 Így az 1450-es években, (legkésőbb) 

1457-től újabb tartományúri ambícióit ezután már délvidéki birtoktömbjeire alapozta. Ezzel 

                                                 
62

 Kubinyi 1973, 8-9, 32; Horváth 2002, 29-30.  
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 Kubinyi 1991a, 214; Fedeles 2011a, 385.  
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 Kubinyi 1973.  
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 Fedeles 2011a, 384-385.  
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Palota kiemelt szerepe fokozatosan visszaszorult, s Újlak városában és várában – mely 

mindvégig a család elsődleges központja maradt – kezdődtek jelentős fejlesztések, 

építkezések. Palota a dunántúli birtoktömb központjává, az Újlakiak egyszerű 

mellékrezidenciájává lépett vissza.
70

  

A Hunyadi-Újlaki szövetség 1456-ban, a kormányzó halálával megszakadt: Újlaki 

Miklósnak tevékeny szerepe lehetett János fiai, László és Mátyás elfogatásában, majd László 

kivégeztetésében. 1459-ben az ifjú Mátyás király ellenzékének központi alakjaként tűnik fel: 

az ő németújvári várában választották meg III. Frigyes német császárt magyar királynak, majd 

a császár fiának keresztapaságát is magára vállalta. Hamarosan azonban (még 1459 nyarán) 

kiegyezett Mátyással, azt követően birtokait jórészt megtarthatta, de politikai befolyása erősen 

visszaszorult. 1465-66 során vesztette el erdélyi vajdai és szlavón báni hivatalát, de a macsó 

bánságot élete végéig megtarthatta.
71

  

1471-ben a Vitéz-féle összeesküvés idején hű maradt uralkodójához, s talán részben 

ennek következtében nyerte el Mátyástól ugyanezen évben a Bosznia királya címet, mely 

királyságot az 1463-ban visszafoglalt boszniai területeken hozta létre az uralkodó.
72

 Mátyás 

1471-ben visszaadta Újlakinak a szlavón bánságot is, azonban e tisztségről két évvel később 

leváltotta. Bosnyák királyként saját pénzt veretett, és önálló diplomáciai tevékenységet is 

folytatott. Bár királysága fővárosa Jajca volt, rezidenciáját Újlakon tartotta.
73

 1477. évi halála 

után itt, Kapisztrán János mellett helyezték végső nyugalomra, ahol a szentként tisztelt hős 

kultuszának előmozdításában korábban maga is tevékeny szerepet vállalt.
74

 

 

Újlaki Miklós 1477. évi halála után egyetlen, felnőtt kort megérő fia, Lőrinc lépett 

örökébe.
75

 Bár 1471. évi végrendeletében fia öröklését gondosan előkészítette Miklós vajda,
76

 

úgy tűnik, az mégsem ment nehézségek nélkül. Mivel apja halálakor Lőrinc még csupán 17-

18 éves lehetett, a végrendelet végrehajtói csak hat-hét évvel később adhatták át neki várait, 

amikor a fiú betöltötte huszonnegyedik életévét.
77

 Beszédes, hogy Lőrinc éppen 1484-ben, 

tényleges birtokba lépése idején vagy nem sokkal azután vettette fogságba Palota várában 

Pácmáni Tamást, a melléje kinevezett „gyámtanács” fejét, apja nagyhatalmú és bizalmas 

familiárisát. Felmerül a lehetőség, hogy Pácmáni önállósodási törekvései álltak a viszály 

hátterében, s a nagykorúságot elérő Lőrinc csak egy ilyen erőteljes lépéssel tudta biztosítani a 

maga számára az apai örökség, a családi birtokállomány háborítatlanságát.
78

  

Az átmeneti éveket Lőrinc nagykorúságáig és teljes cselekvőképességéig mások mellett 

maga az uralkodó is igyekezett a maga hasznára fordítani. A macsói báni méltóságot ugyan 

örökölte apja után Lőrinc, de 1478-tól, úgy látszik, megszűnt a bánság megyéi feletti 
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joghatósága. Mint láttuk, Mátyás megszüntette a Boszniai Királyságot is, s az utód már csak a 

Bosznia hercege címet használhatta tényleges területi hatalom nélkül.
79

 Lőrinc herceg 

tényleges birtokba lépésekor mindazonáltal az ország harmadik legnagyobb birtokosa volt.
80

 

1490, Mátyás halála után Corvin János trónra kerülésének egyik legfontosabb 

támogatójaként lépett fel Ernuszt Zsigmond pécsi püspökkel, majd Jagelló Ulászló 

megkoronázása után – úgy tűnik – a trónkövetelő Habsburg Miksához közeledett.
81

 II. 

Ulászló 1494 novemberében hadjáratot indított a déli országrész rendjét és uralkodói 

hatalmának teljességét veszélyeztető Lőrinc és szövetségesei ellen. A hadjárat végül Lőrinc 

herceget meghódolásra kényszerítette, II. Ulászló pedig 1495 márciusában kegyelemlevelet 

állíttatott ki az ő és szövetségesei számára. A herceg 1496 és 1498 között birtokainak és 

várainak többségét visszakapta, és tekintélye is helyreállt a királyi udvarban, noha macsói 

báni méltóságát 1496 után már nem viselhette.
82

 A következő években azonban számtalan 

kétségtelen jelét láthatjuk egyrészt politikai súlya növekedésének, másrészt II. Ulászló és II. 

Lajos iránta való bizalmának. Legmagasabb kormányzati tisztségét 1518-ban, országbírói 

kinevezésével érte el, mely hivatalt 1524. évi, fiú örökös nélküli haláláig töltötte be.
83

  

A történeti adatok világosan jelzik, hogy Lőrinc herceg számára a dunántúli birtoktömb 

és benne Palota jelentősége visszaszorult, bár annak teljes mellőzéséről nem lehet beszélni. 

1478 januárjában a feltehetőleg apja által építtetett közeli ösküi castellumban tartózkodott, 

később, 1491-ben pedig maga az uralkodó, II. Ulászló is mintegy három hetet töltött Palota 

várában, mely Fehérvár visszavétele után az I. Miksával szembeni dunántúli visszafoglaló 

hadjárat főhadiszállása lehetett.
84

 Mindenesetre a herceg, amellett, hogy gyakran megfordult 

Budán, elsősorban újlaki rezidenciáján és raholcai várában tartózkodott.
85

 Horváth Richárd 

összegzése szerint „Újlaki Lőrinc még apjánál is kevesebb figyelmet szentelt dunántúli 

birtokainak, így a XV. század végére Palota végleg elveszítette korábban kimutatott 

mellékrezidencia szerepét is.”
86
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II.1.3. Építéstörténet 

II.1.3.1. A 15. századi vár előzményei 

A délkeleti palota, a templom és az ahhoz észak felől csatlakozó épületszárny 

Az eddigi épületrégészeti kutatások egyik legfontosabb eredménye egy 14. századi 

épületcsoport kimutatása volt a mai vár területén (14. ábra).
87

 A legkorábbi épületek közé 

sorolható egy kisméretű (kb. 8×13 méteres), egyenes szentélyzáródású és sekrestyével ellátott 

templom, valamint a korai palota: egy díszes, emeletes, 9×29 méteres kőépület (15. ábra).
88

 

Ez az építmény meggyőzően azonosítható az írott forrásokban a 14. sz. végén megjelenő 

Újlaki-udvarházzal. A palota építésének régészeti forrásokon alapuló keltezésére nem nyílt 

mód, a műrészletek pedig nagyjából megfelelnek a történeti adatok mentén megállapított 

korhatározásnak: az udvarház a 14. sz. második felében vagy a század végén készülhetett el 

(16-17. ábra).
89

  

A templom keltezése bizonytalan, mindenesetre valószínűbb, hogy építése megelőzte a 

palotáét, s így elképzelhető, hogy eredetileg a település plébániatemplomaként szolgálhatott. 

Annak nincs nyoma, hogy a templomot a korai palotával fizikailag összekötötték volna. (A 

palota földszinti északi falán nem volt ajtónyílás. A templom bejárata nyugatról nyílt, s a déli 

hajófalon nem ismert ajtónyílás nyoma.)
90

 A templom és a korai palota egyező padlószintje 

ugyanakkor talán arra utal, hogy a templom alapítása nem előzte meg sokkal az udvarház 

építését.
91

  

A később várkápolnaként szolgáló épület eredeti szerepének kérdését eldönthetné, ha 

környezetében temetkezések kerültek volna elő, melyek így a plébánia funkcióra utalnának. 

Tény, hogy a rendelkezésre álló ásatási dokumentációkban nincs adat sírok nyomára, azonban 

részben a későbbi bolygatások, részben a kutatások korlátozottsága miatt ez nem zárja ki 

egykori létüket.
92

 Rendkívül tanulságosak ugyanakkor azok a 18. századi iratok, melyek a 

várbeli kápolna működéséről és egy új katolikus plébániatemplom építésének ügyéről 

tudósítanak. Világosan kiderül belőlük, hogy a 18. században az új templom elkészültéig csak 

a várbeli barokk kápolnát tudták használni a katolikusok, s a templom felépítéséért éppen 

azért küzdöttek, mivel a kápolnában nyilvánvalóan nem fértek el. Az új templom helyének 

kijelölését a katolikus hívek földesurukra, a Zichy grófokra bízták. Fontos tény, hogy ennek 

kapcsán nem merült föl, hogy a török idők előtt már állt volna valahol a településen egy 
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templom, amit újjá vagy újra kellene építeni.
93

 Ezek alapján valószínűnek tartom, hogy a 

középkorban a várbeli kápolnán kívül (a ferences rendház felépítéséig) nem volt külön 

temploma a településnek, s így a kápolna eredetileg az udvarháztól függetlenül, a település 

számára épülhetett.
94

 

Az udvarház legelső periódusa és 15. század közepén várrá történő kiépítése között több 

átalakítás, bővítés is végbement, illetve végbemehetett. A korai palota homlokzati 

ablakcsoportja ekkor nyerte el mai képét a középső ablakkeret beillesztésével, az ablakkávák 

faburkolatának eltávolításával és a figurális falfestmények elkészítésével. A palota 

nagyméretű déli termében szintén átalakításokat végeztek, s az itteni falképek egy része is 

biztosan ehhez a köztes időszakhoz köthető (18-19. ábra).
95

 Sajnos a freskók alapos 

művészettörténeti elemzésére mind ez ideig nem történt kísérlet, így a munkálatok keltezését 

egyelőre nem segítik. Marosi Ernő véleménye szerint a figurális falfestmények az 1440-es 

években készülhettek, azonban e korhatározás
 
nyilvánvalóan a vár írott forrásokra 

támaszkodó, Gergelyffy András-féle periodizációjára hagyatkozik. 
 
E keltezésnek valójában 

ellentmond az építéstörténet, hiszen a freskók nem lehetnek egyidősek a négysaroktornyos vár 

kiépülésével, melynek során a falképek egy részét falköpenyezéssel takarták el. Marosi Ernő a 

festményeken (különösen a két ablakkávában megmaradt egy-egy férfialak ábrázoláson) dél-

tiroli hatást vélt felfedezni, mely valószínűleg áttételesen, Budán keresztül jutott el Palotára, s 

a festő hazai mester lehetett.
96

  

A templomhajóhoz és sekrestyéhez északról egy emeletes, kéthelyiséges szárny épült, 

melynek keltezéséről csupán annyi állapítható meg biztosan, hogy a templomnál későbbi, a 

15. század közepi építkezéseknél pedig korábbi.
97

 A szárny északi helyiségének emeletén, az 

északi falban talált nyílásfülke-részlet egyértelműen bizonyítja, hogy valóban az emelet is 

elkészült még mielőtt az északról csatlakozó saroktorony építésével a nyílást elfalazták 

volna.
98

 Elképzelhető, hogy az emeletes épületszárny lényegében egyidős a korai palotával, 

amennyiben a templom valóban megelőzte az udvarház létrejöttét.  

A templom nyugati homlokzata előtt álló kút esetében a korhatározás még 

bizonytalanabb, tekintve, hogy arról semmilyen kutatási dokumentáció vagy megfigyelés nem 

ismert – régészeti kutatására feltehetőleg soha nem is került sor. A kút kb. 6 m-rel áll a 

nyugati homlokfal előtt, szinte pontosan a homlokzat tengelyében. Nem kizárt, hogy a 
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kútakna egyidős a korai épületegyüttessel, azonban biztosabb adatok híján későbbi 

kialakításának lehetőségével is számolnunk kell.
99

  

A korai déli szárny 

A korai déli épületszárny maradványait László Csaba azonosította 2001-ben két 

kutatóárokban. A kelet-nyugati hossztengelyű kőépület belső szélessége mindössze 2,3 m, 

felmenő falainak vastagsága 60-65 cm volt (12, 20. ábra).
100

 Az épület egykori hosszúsága, 

keleti és nyugati széle nem teljesen egyértelmű. Feltárásra került egy észak-déli irányú, a 

díszes korai palotaépület délnyugati sarkához elválással hozzáépült fal, mely nagy 

valószínűséggel az épület keleti végfalaként azonosítható. Az épület déli fala ugyan ettől 

keletre is azonos falvastagsággal és hasonló irányítással folytatódik, azonban – ahogy később 

látni fogjuk – ezen a szakaszon már valószínűleg nem épületfalként, hanem falgyűrűként fut 

tovább. A korai déli szárnyat eszerint a díszes korai palotaépület délnyugati sarkához 

kapcsolták oly módon, hogy az épületeknek csupán sarkai találkoznak. Nyugat felé az épület 

biztosan elhúzódott a későbbi déli kapuépítmény keleti faláig, ettől nyugatabbra azonban az 

épület északi falának folytatását nem lehet egyértelműen igazolni, de egykori nyugati 

végfalként értelmezhető falmaradvány sem ismert.  

Az épületszárny építészeti részleteiről meglehetősen keveset tudunk, hiszen keleti végét 

és a déli kapuépítményhez befutó nyugati szakaszát leszámítva nagyrészt még feltáratlan. 

Csekély szélességű felmenő falai alapján minden bizonnyal földszintes építmény lehetett, 

esetleg a földszinti kőfalak fölött még egy favázas szerkezetű emeletet alakíthattak ki. Az 

épület kevesebb mint 2,5 m széles volta alárendeltebb, talán gazdasági vagy tároló szerepű 

tereket sejtet. Belső térosztása nem ismert, sőt, egykori padlószintje is bizonytalan. A szárny 

északi falában, alig 30-40 cm-re a déli kapuépítmény keleti falától, egy kőkeretes nyílás 

maradványát lehetett megfigyelni in situ vízszintes kővel és az egykori szárkövek fészkével 

az északi falsíkon (21-22. ábra). A rézsűs kávái által dél felé kiszélesedő nyílást László Csaba 

ajtónyílásként azonosította, melynek küszöbszintje -50 cm mélyen jelentkezett.
 101

 A 

küszöbhöz tartozó belső szint azonban nem került elő, bár a nyílás külső oldalán egy 

járószintnek feltételezett megégett felületű agyagréteg mutatkozott.
102

 Az épület keleti végén 

ugyanakkor az elért -90 cm-es mélységben sem került még elő belső járószint.
103

 További 

kutatások nélkül így egyelőre nehezen eldönthető, hogy a mindössze 60 cm-es belső 

szélességű nyílás ténylegesen ajtó vagy esetleg ablak számára készült-e. Amennyiben valóban 
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ajtónyílásról beszélhetünk, az épületen belüli padlószinthez egy lépcső vezethetett le, esetleg a 

szárny nyugati és keleti vége között jelentős szintkülönbség feltételezhető, a talán osztófallal 

(vagy falakkal) is elválasztott térrészeknek megfelelően. A szintkülönbség részben talán az 

eredeti terepszint erős keleti irányú lejtésével magyarázható, mely jelenséget a 2016. évi 

ásatás során is megfigyelhettük.  

László Csaba az építményt középkoriként értékelte, de korhatározó értékű leletanyagról 

a dokumentáció nem számol be. A kutató véleménye szerint a déli szárny az emeletes 

délkeleti palotához képest egyértelműen utólagos, ahogy arra a két épület közti falelválás is 

utalhat.
104

 Elgondolkodtató azonban, hogy a palotaépület délnyugati sarkát – a két északi 

falsarokkal ellentétben – nem díszítették élszedett sarokarmírozással,
105

 mintha eredetileg is 

számoltak volna egy, a sarokhoz kapcsolódó épület kialakításával (23. ábra).  

A korai déli szárny és a déli kapuépítmény viszonyát nem sikerült egyértelműen 

tisztázni. A déli szárny északi fala a kapuépítmény északi, 16. századnál nem korábbi 

szakaszához fut be, melynél kétségkívül előbb emelték, hiszen a kora újkori fal egyértelműen 

ráépült. A szárny déli fala a kapuépítmény déli, korábbi (talán 15. századi) szakaszához 

csatlakozik, itt azonban a 2001. évi megfigyelések során nyitva maradt a kérdés, hogy a fal 

korábbi vagy egykorú a kapuépítmény déli szakaszával.
106

  

A két épület kapcsolatának szempontjából lényegesek Vajkai Aurél 1955. évi, régészeti 

leletmentés során tett megfigyelései. A kapuépítmény középtengelyében ásott árokban, a 

felszín alatt 30-40 cm-re az árokra merőleges irányú falakat azonosított, melyeknek még 2 m 

mélyen sem érték el az alját (24. ábra). Jelentése és vázlatrajzai alapján a délebbi fal 60, az 

északabbi 80 cm széles volt.
107

 Bár a két fal szélessége, jelentkezési szintje és mélysége 

hasonló a László Csaba által feltárt falakhoz, megfeleltetésük mégsem teljesen egyértelmű. A 

nehézséget a 16. századi támpilléres várfaltól megadott távolságuk okozza, mely a délebbi fal 

esetében kb. 1, az északabbi esetében kb. 2 m-es eltérést mutat a kapuépítmény keleti oldalán 

talált falak helyzetéhez képest. Amennyiben Vajkai a távolságot esetleg nem ténylegesen a 

várfal síkjától, hanem a kapuépítmény északnyugati sarkában a várfalból kiugró támpillér déli 

végétől mérte, a délebbi fal helyzete már jól megfelel a korai déli szárny déli falának.
108

 Az 

északi fal esetében ugyanakkor továbbra is 1 m-es különbség adódik. A Vajkai által megadott 

távolságadatok pontosságára nézve azonban figyelmeztető jel, hogy csak kerek egész 

méterekben határozta meg azokat, azaz inkább csupán hozzávetőleges távolságokra 

gondolhatunk, semmint pontos mérési eredményekre.  
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Elméletileg a Vajkai által azonosított 60 cm széles fal helyzeténél fogva a kapuépítmény 

déli szakaszát északról lezáró fal maradványa is lehetne, melynek visszabontott falcsonkjait 

László Csaba az építmény belső falsíkjain mind a keleti, mind a nyugati oldalon azonosította 

2011-ben, a vakolat leverése után.
 109

 Azonban a feltárt fal szélessége mintegy fele a 

kapuépítmény felmenő falai szélességének, így a kérdés eldöntöttnek tűnik. Lényeges, hogy 

Vajkai ebben a vonalban kizárólag ezt a kelet-nyugati irányú falat észlelte a járószint alatt, 

azaz határozottan úgy látszik, hogy a korai déli szárny déli fala korábbi a kapuépítmény első 

periódusánál is, hiszen az alatt is átfut. Az eddig ismertetett adatokon kívül szintén a déli 

szárny korábbi voltára utal az északi falában talált kőkeretes nyílás helyzete is, mely, 

amennyiben ajtónyílásként működött, egyrészt a kapu tengelyéhez feltűnően közel fekszik, 

másrészt az épületegyüttes udvara felől nyílik, nem pedig a később fő közlekedési iránynak 

tekinthető kapuépítmény felől.  

A korai déli szárny keltezésének biztosabb támpontját a 2016. évi feltárások 

eredményezték. Ez alkalommal a déli szárny keleti végfalaként értelmezett fal és az annak 

délkeleti sarkától kelet felé induló fal területén nyílt mód kutatásra (12, 25. ábra). A keleti 

végfal keleti oldalán, valamint a déli fal északi síkján nagyobb foltokban megőrződött az 

egykori (eredetileg valószínűleg fehér) vakolat. Közel azonos szinten, kb. 150-160 cm mélyen 

került elő a végfal és a déli fal alap-, illetve felmenőfalának határa, előbbi esetében egy 

markáns, kb. 20 cm-es kiugrásként, utóbbi esetében egy kevésbé széles kiugrású és 

szabálytalan falsíkú alapozásként (26. ábra). Érdekes módon az eredeti járószintként 

azonosítható rétegek csak a kiugrás alatt mintegy 15-25 cm-re jelentkeztek. Innen, a 

feltételezett járószintről származott egy Luxemburgi Zsigmond denár. Egy vékony, kb. 5 cm 

vastag zöldes agyagréteg alatt egy még vékonyabb barnás réteg mutatkozott, ennek 

fakorhadékos jellege talán egykori fapadozatra utal (27. ábra). Az alatta következő köves-

kavicsos, helyenként habarcsfoltos réteg talán már építési szintként értelmezhető, melyet a 

falakkal párhuzamosan megszakít egy világosbarna betöltésű, kb. 20 cm széles sáv – 

feltehetőleg a falak alapozási árka. E köves-kavicsos rétegnek már lényegében csak a 

felszínéig hatolt az ásatás, de belőle került elő egy szöghúzós fejű ács- (vagy patkolókovács-) 

kalapács is.  

Igazán korhatározó jelentőségű leletanyaggal azonban csak a járószint feletti rétegek 

bírtak (28-29. ábra). Közvetlenül a vékony zöldes agyagréteg felett egy szürkés, sok 

faszénszemcsét tartalmazó, illetve egy fekete, kizárólag faszéntörmelékből álló réteg 

jelentkezett, melyek leleteik alapján egykorú feltöltés eltérő rétegsávjai lehetnek. A belőlük 

előkerült kerámia- és állatcsont-töredékekre alaposabb feldolgozás nélkül nehéz lenne a 15-

16. századon belül pontosabb korhatározást megadni, azonban innen származott egy további 

Zsigmond denár, valamint egy I. Ulászló denár is. Nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy 

a faszenes rétegekből vagy a felette húzódó kora újkori feltöltésből származott egy 1549. évi 

I. Ferdinánd dénár, illetve egy talán zsetonként értelmezhető érem, rajta nagy alakú T betű 
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rovátkázott képével. Valószínű, hogy az I. Ferdinánd dénár a faszenes feletti kora újkori 

rétegből származik, ugyanakkor elképzelhető, hogy egy kissé bizonytalan éremképű, 

valószínűleg a lengyel sast mintázó, s így I. Ulászlóhoz köthető érem lelőhelye – az 

elcsomagolási adatokkal szemben – nem a kora újkori, hanem az alatt lévő faszenes réteg.  

A faszenes réteg így körvonalazódó 15. század közepi keltezését a belőle előkerült és 

alább részletesebben bemutatott, pénzverésre/pénzhamisításra utaló leletek is még 

valószínűbbé teszik. Ez tekinthető tehát a korai déli szárny terminus ante quem korhatárának, 

azaz a déli szárny már a vár felépítése előtt az épületegyüttes része lehetett. A keltezés alsó 

korhatárát nem ismerjük, de feltételezhető, hogy az épület a korai délkeleti palota felépítése 

után (esetleg azzal egyidejűleg) készült, a faszenes réteg alól előkerült Zsigmond denár 

alapján talán valamikor Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején.  

Az északi palotaszárny kérdése 

A rendelkezésre álló közlemények és ásatási dokumentációk alapján nem teljesen 

egyértelmű, hogy a későbbi vár északi szárnyának léteztek-e valamilyen földszintes 

előzményei, vagy a szárny teljes egészében a 15. század közepére helyezhető. A korábbi 

publikációk szerint a vár északkeleti saroktornyát részben a szárny földszinti (az elképzelések 

szerint a torony alá nyúló) dongaboltozatára támasztották, mely ezáltal mindenképpen az 

1440-es évek előtt épült volna. A megfigyelést megfelelő dokumentáció hiányában ellenőrizni 

nem tudjuk, az északi szárny keleti záródásának vonala kérdéses.
110

 László Csaba ugyanakkor 

az épületet egyidősnek tartja a várral és saroktornyaival, ugyanis a torony nyugati falán 

megfigyelhetőek a szárny emeleti boltozatának lenyomatai (30-31. ábra), másrészt a 

földszinti keleti helyiség várudvarra néző ajtókeretét másodlagosan felhasznált ablakkeret-

kövekből alakították ki (s így az északi szárny nem lehet az első periódusból való).
111

  

Az ásatási fotók és rajzok alapján az ajtókeret küszöbkövéhez felhasznált faragványok 

közül az egyik egy ablakszemöldök, mely mind homorlatos profilját, mind méretét tekintve a 

nyugati szárny keleti, a 15. század közepéről való keresztosztós ablakaival látszik 

megegyezőnek (32-34. ábra).
112

 A faragvány tanúsága szerint az ajtókeret valószínűleg a vár 

kiépítésével egyidős vagy annál későbbi.
113

 Ez azonban nem feltétlenül állítható magáról az 

északi szárnyról is, hiszen a nyílás vagy kerete elméletileg egy későbbi átalakítás eredménye 

is lehet. Az emelet boltozatának lenyomatával kapcsolatban szintén csak feltételezéseket 

fogalmazhatunk meg. Nyilvánvaló, hogy az emeleti boltozat nem feltétlenül perdöntő a szárny 

földszintjét illetően, mely eszerint elvileg megelőzhette a vár és tornyainak kiépülését.  

Az északi szárny földszintjén László Csaba ásatási megfigyelései szerint egy sötétbarna 

földes feltöltés alatt az építési réteg habarcscsíkja következett, mely alatt 20 cm vastag fekete 

föld és a bolygatatlan, morzsalékos sziklafelszín húzódott. Szilárd padlóburkolatra utaló nyom 

nem került elő. A toronyfaltól induló építési habarcscsík átfutott a toronyfal alapárkának 
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visszatöltése felett is, mely alapján ez a habacsos szint a torony építésével egykorú vagy 

későbbi lehet.
114

 Amennyiben a habarcsréteg az északi palotaszárny építése során keletkezett, 

akkor a szárny nyilvánvalóan nem korábbi a toronynál. Azonban a habarcsos szint elméletileg 

egy későbbi átépítés emléke is lehet, bár kétségtelen, hogy ez esetben hiányzik a palotaszárny 

első periódusához tartozó építési és járószint.  

Az épület földszintjének egy későbbi átalakítása során készült az itt csonkjában feltárt 

dongaboltozat. Későbbi voltát jól jelzi, hogy boltvállát az épület hosszanti falaihoz utólag 

építették hozzá, mögötte az eredeti vakolatot is azonosítani lehetett (34-35. ábra).
115

 Statikai 

szempontok miatt valószínű, hogy a földszint és az emelet beboltozása egykorú, pontosabban 

az emeleti boltozat nem korábbi. Mivel a jelenleg is látható maradványok alapján az emeleti 

boltozat és az annak lenyomatát őrző torony valószínűleg egykorú, ez inkább arra utal, hogy a 

vár északi szárnyának (legalábbis) földszintes előzményei már álltak a 15. századi kiépítés 

előtt. Összességében úgy tűnik, a szárny korai keltezése mellett és ellen szóló érvek a kérdés 

kétséget kizáró eldöntését még nem teszik lehetővé, azt csak esetleges további kutatásoktól 

remélhetjük.  

A nyugati palotaszárny kérdése 

Ezzel szemben a nyugati palotaszárny esetében határozottan megállapítható, hogy annak 

eredetileg feltételezett korai voltát az első közleményekben felsorakoztatott érvek nem 

támasztják alá.
116

 Gergelyffy András először egy olyan faragványcsoport (a későbbiekben 

részletezendő boltozott udvari folyosó kőfaragványai) stíluskritikai vizsgálata alapján keltezte 

a nyugati szárny első periódusát a 14. század második felére, melyről utóbb maga is belátta, 

hogy az a 15. századi építkezésekhez köthető.
117

 A keltezés új alapjává ezután az a 

megfigyelés vált, hogy ezek a (részben in situ) faragványok másodlagosak a palotaszárny 

keleti falához képest, s ezáltal a nyugati szárny korábbi, 14. századi eredete ismét 

bizonyítottnak látszott.
118

 A faragványok azonban – mint alább látni fogjuk – későbbiek a 

század közepi építkezéseknél, így a nyugati szárny korai keltezését nem igazolják. Gergelyffy 

véleményét László Csaba sem fogadta el, mivel a kutatások sehol sem mutattak ki olyan 

falelválásokat, melyek egy, a 15. századi várépítést megelőző nyugati épületre mutatnának.
119

 

A fellelhető ásatási dokumentációkban mindössze két olyan adat található, melyek a 

nyugati szárny korábbi eredetére utalhatnának. G. Sándor Mária 1962. évi megfigyelése 

alapján egy, a várudvaron feltárt kelet-nyugati irányú falszakasz elméletileg befutott a szárny 
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keleti fala alá,
120

 azaz itt egy korábbi kőépület maradványával számolhatnánk. A későbbi 

ásatások azonban egyértelművé tették, hogy a megfigyelés téves lehet, hiszen a falszakasz 

valójában a szárny keleti falával egybeépült – alább részletesebben bemutatott – párhuzamos 

állású, közel azonos távolságban álló falpillérek egyike.
121

  

A nyugati szárny földszintjén végzett ásatások adatokat szolgáltattak az egyes 

helyiségek falainak alapozási mélységére is. A metszetrajzok szerint a válaszfalakat egy 

kivételével mind egy vastag épülettörmelékes réteg felszínéről alapozták, s alapozásuk nem is 

ment mélyebbre ennél a rétegnél. Mélyebb alapozást készítettek ugyanakkor az északnyugati 

és délnyugati torony falainak, valamint a palotaszárny keleti (udvari) falának. Feltűnő egy, az 

alapozásáig visszabontott válaszfal helyzete, mely a rajzok alapján kétrétegű, megköpenyezett 

alapfalként mutatkozik (36-37. ábra). Szélessége összességében is csupán kb. 105 cm. Az 

alapozás mindkét sávja egyértelműen mélyebbre nyúlik az említett épülettörmelékes rétegnél, 

ráadásul az erősebben visszabontott déli falsáv fölött átfut az épülettörmelékes rétegen 

nyugvó téglapadló és annak habarcsos ágyazata is. Így az alapfal korábbinak tűnik a nyugati 

szárny többi válaszfalánál, s egy korai periódus emlékeként is értékelhetnénk. Mindazonáltal 

egyetlen, részlegesen feltárt alapfal önmagában nemigen értelmezhető a nyugati szárny 

előzményeként, valószínűbb tehát, hogy a téglaburkolatos járószint későbbi a 15. század 

közepénél. Másrészről az is elképzelhető, hogy csupán egy meg nem épült fal alapozásával 

van dolgunk vagy esetleg a dokumentáció valamiféle tévedésével kell számolnunk.
122

 Annak 

ellenére, hogy a nyugati palotaszárny (vagy valamely ma is álló részletének) korai, 15. század 

közepe előtti voltát sem a közlemények, sem a kutatási dokumentációk adatai nem igazolják, 

természetesen nem zárhatjuk ki egy, a jelenlegi palotaszárnyat megelőző, teljesen elbontott fa- 

vagy kőépület lehetőségét. 

Az épületegyüttes falgyűrűje 

A korai déli szárny leírásánál már említettem, hogy annak délkeleti sarkától egy 

falgyűrű indul, mely a szárny déli falának meghosszabbításaként azonos szélességben és 

hasonló irányban tart kelet felé. Ezek alapján arra is gondolhatnánk, hogy maga a déli szárny 

folytatódik ebben az irányban, s a feltételezett keleti végfal csupán egy válaszfal. A 

megfigyelések azonban összességében ennek ellentmondanak. A szárny sarka és a falgyűrű 

között László Csaba nem észlelt falelválást, s 2016-ban sem tudtunk elválást azonosítani, bár 

a falsarokban in situ megőrződött vakolatmaradványok és a kutatóárok kiterjedése igencsak 

korlátozta a megfigyelési lehetőségeket. Az épület keleti végfala és a falgyűrű alapozási 

kiugrása, mint láttuk, közel azonos mélységben, de eltérő jelleggel mutatkozott. Fontos 

különbség, hogy a déli szárny falazatában 2001-ben és 2016-ban egyaránt fehéres színű 
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 Lásd G. Sándor Mária 1962. évi ásatási naplóját (február 2-i bejegyzés). 
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 Lásd G. Sándor Mária 1962. évi ásatási dokumentációját a MMA MÉM MDK Adattárban, illetve Cs. Dax 
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helyezkedtek el, mint a falalapozások alja. László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplója, 20. o. 
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habarcs jelentkezett, míg a falgyűrű esetében a kövek között rózsaszínes kötőanyagot tudtunk 

megfigyelni.
123

  

Az épület végfalától keletre további két észak-déli irányú falmaradvány is előkerült 

2016-ban, melyek elméletileg akár az épület folytatódására is utalhatnának (25, 28, 38. ábra). 

A déli fallal való kapcsolatukat a későbbi bolygatások sajnos teljesen eltüntették. A végfaltól 

2,3 m-re húzódó falcsonk alapozását egy kora újkori feltöltési rétegbe ásták bele, így az 

egyértelműen későbbi építkezés eredménye.
124

 A végfaltól 3,7 m-re talált falmaradvány 

alapozási szintjét nem tudtuk egyértelműen meghatározni, így korszakhoz kötése 

nehézségekbe ütközik. Legkésőbb a faszenes feltöltési réteg elterítését követően (tehát 

hozzávetőleg a 15. század közepén) biztosan felépítették, de nem kizárt az sem, hogy egykorú 

az épületszárny első periódusával. Csekély, mindössze 40-50 cm-es szélessége alapján 

azonban nem valószínű, hogy a déli szárny végfalaként szolgálhatott volna. További, a déli 

falhoz észak felől merőlegesen csatlakozó falmaradvány nem került elő, igaz ugyan, hogy a 

fal keleti folytatását egy kb. 2 m hosszú szakaszon egy közműárok, illetve egy tanúfal miatt 

nem tudtuk feltárni.  

A megfigyeléseket összegezve tehát valószínűbbnek látszik, hogy a korai déli szárny 

valóban csak a délkeleti díszes palotaépület délnyugati sarkáig tartott, s a keleti végfalától 

induló falmaradvány már nem az épület részét képezte. Erre utal a fentieken túl az is, hogy a 

végfalat a feltárások alapján biztosan nem törte át ajtónyílás, azaz a tőle keletre lévő esetleges 

helyiség(ek)et nyugat felől nem lehetett volna megközelíteni. A keleti végfal magasan, az 

egykori járószint fölött jelentkező alapozási kiugrása is könnyebben magyarázható, ha itt 

fedetlen térrel számolunk.
125

 Végül: amennyiben a díszes délkeleti palota délnyugati sarkán 

hiányzó élszedett sarokarmírozás esetleg valóban arra utal, hogy a korai déli szárny 

felépítésével eredetileg is számoltak, a palota déli külső falán egyértelműen megfigyelt 

kvádermustra
126

 egyben azt is jelzi, hogy ez az épületszárny csak a saroktól indult volna.  

A falgyűrű a déli szárny sarkától mintegy 12 m hosszan futott a korai palotaépület déli 

falával kb. párhuzamosan kelet felé, ahol egy köríves toronyhoz egyértelmű falelválással 

csatlakozott (39-40. ábra). A torony a falgyűrű sarokpontján helyezkedhetett el, ugyanis a fal 

itt minden bizonnyal északnak fordult, ahogy azt a jóval északabbra feltárt, azonos 

szerkezethez tartozó, észak-déli irányú falmaradványok jelzik. A falgyűrű e keleti 

szakaszának egyes részletei már G. Sándor Mária 1962. évi ásatása során is feltárultak (12. 

ábra). Ekkor a vár keleti külső oldalán három, a támpilléres keleti várfalra merőleges, 130-

150 cm széles falmaradvány került elő, valamint több, a várfallal nagyjából párhuzamos, 

keskenyebb fal. A kutató a szűkszavú dokumentációban
127

 középkori falaknak nevezte a 

maradványokat, azonban értelmezésük, periodizálásuk lényegében elmaradt. A 
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 László Csaba kutatási naplója 24-25. oldal (2001. április 23-27-i napok leírása). 
124

 A falmaradvány részletét már László Csaba is azonosította 2001/6. árkában, lásd László Csaba kutatási 

naplója 24. oldal (2001. április 23-27-i napok leírása).  
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falmaradványok között volt egy 70 cm széles kőfal, melynek észak-déli irányú, a keleti 

várfallal párhuzamos futását mintegy 12 m hosszan lehetett dokumentálni, a feltárt szakasz 

északi végén pedig egy kb. 45°-os megtörését, északnyugat (azaz a vár sarka) felé fordulását. 

A szabályosnak látszó falsík alapján valószínűsíthető, hogy az elért, kb. 180-190 cm-es 

mélységig végig felmenőfalról van szó. Az ásatási napló említi is ebben a mélységben egy 

öntött padozat, egykori padlószint előkerülését, azonban a leírás szerint ez a kelet-nyugati 

irányú falakhoz tartozó szint lehetett.
128

 A 70 cm széles fal viszonya a többi, rá merőleges 

fallal nem derül ki egyértelműen a dokumentációból, csupán eltérő szerkezetük, vastagságuk 

és a határozott falelválás állapítható meg kétséget kizáróan. Az ásatási fényképek alapján 

azonban valószínű, hogy a 70 cm széles fal korábbi, mint az azt keresztező, kelet-nyugati 

irányú fal.
129

 Előbbi visszabontott falkoronája ugyan kissé utóbbié fölé emelkedik, azonban a 

magasságkülönbség nincs egy kősornyi, azaz az észak-déli falat nem ráépítették a 

visszabontott kelet-nyugatira, hanem a kelet-nyugati épült hozzá két oldalról utólag. Mind a 

várfallal párhuzamos, mind az arra merőleges falak nagyjából azonos mélységben, kb. 55 cm 

mélyen jelentkeztek. 

2001-ben a vár jelenlegi keleti külső falának déli szakaszánál, a fal erőteljes nyugati 

visszaugratása által alkotott sarokban László Csaba azonosított régészeti szakfelügyelet 

keretében egy „vörös habarcsú délnek tartó kőfal” maradványát. A fal az újkori nagyméretű 

délkeleti saroktámpillér irányába futott. Építésének korát meghatározni nem lehetett, csupán 

azt, hogy mélyebbre alapozták, mint egy, a szakfelügyelet során itt megfigyelt, a vár külső 

falának alapozása alatti fekete földrétegre fektetett gerendarácsot.
130

 2011-ben Pintér László 

régészeti szakfelügyelet során figyelte meg a fal egy részletét a vár keleti falával párhuzamos, 

attól 5-7 m-re húzott árokban. Vastagságát ekkor nem lehetett megállapítani és értékelhető 

leletanyag sem került elő, azonban a dokumentációban is említett rózsaszínes habarcs, illetve 

a fal szabályos keleti síkja a fényképeken jól azonosítható.
131

 

G. Sándor Mária és Pintér László megfigyeléseit a 2016. évi ásatások hitelesítették. A 

fal északi végének csupán egy rövidebb szakasza esett szelvényünkbe, ahol a 45°-os törést 

követően a fal északnyugati irányban befut a vár északkeleti sarkához (41. ábra). A fal iránya, 

helyzete, kb. 60-70 cm-es szélessége és rózsaszínes habarcsa kétségtelenné tette egyrészt azt, 

hogy a G. Sándor Mária által is megtalált fal folytatásáról van szó, másrészt pedig azt, hogy 

ez valóban egyazon falgyűrű részlete, mint a vár déli oldalán feltárt falszakasz. A fal belső, 

nyugati oldalán a terepszinttől számított kb. 170 cm mélységben előkerült alapozási kiugrása, 

míg külső, keleti oldalán szabályos függőleges falsík mutatkozott még több mint 2 m 

mélységben is (42-43. ábra).  
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 G. Sándor Mária 1962. évi ásatási naplója, 15-17. oldal. A feltárás során a napló bejegyzései szerint 
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Múzeum, Régészeti Adattár, AD-873/2016 ltsz. 
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A falgyűrű keleti futása így – a hosszú feltáratlan szakaszok ellenére is – már 

viszonylag jól körvonalazható, kérdéses azonban vonalvezetése a déli oldal nyugati felén. 

Mint láttuk, a déli kapuépítmény alatt nagy valószínűséggel tovább futott a korai déli szárny 

déli falának folytatása, de bizonytalan, hogy még a déli szárny épületfalaként vagy már csak 

magában álló falgyűrűként. Éri István 1961. évi ásatása során a déli kapuépítmény nyugati 

oldalán is azonosított falmaradványokat két, a déli várfalra merőleges kutatóárokban, melyek 

talán összefüggésbe hozhatók ezzel a falgyűrűvel (9, 14. ábra). A kapuépítménytől kb. 12 m-

re nyitott II. kutatóárokban nagyjából a déli szárny déli falának vonalában egy 75-80 cm 

széles falmaradvány került elő a felszíntől 1,6 m mélyen, melynek alját még 2,5 m mélyen 

sem érték el. Meg lehetett figyelni, hogy a fal belső (északi) falsíkja befelé rézsül, azaz a fal 

így elkeskenyedett.
132

 A vár délnyugati saroktámpillére vonalában kijelölt III. kutatóárokban 

szintén kb. a déli szárny déli falának vonalában került napvilágra egy 60-65 cm széles 

falmaradvány a felszíntől 2,1 m mélyen. A fal alja ez esetben sem jelentkezett az elért 2,5 m 

mélységben.
133

 A nagyjából azonos szélességű és egy vonalba eső falmaradványok nyilván 

egyazon szerkezethez tartozhattak. Az ásató, elsősorban Giulio Turco felmérése alapján, a 16. 

századi védelmi rendszer maradványaiként értelmezte a falakat, azonban keltezésük nem 

egyértelmű. Az ásatásból előkerült leletanyag nagy része lappang, de ami belőle megvan, 

illetve amiről feljegyzés maradt, többségében valóban kora újkori. Azonban a 

falszakaszokhoz kapcsolódó egykori járószintet egyik árokban sem lehetett azonosítani. Így, 

mivel a dokumentáció alapján még az sem egyértelmű, hogy felmenő- vagy alapfalakról van-e 

szó, a leletek teljes ismeretében sem lenne egyértelmű a szerkezet korhatározása. 

Mindkét árokban feltártak a leírt faltól északra egy-egy párhuzamos falmaradványt is. A 

II. kutatóárokban a két fal közötti távolság csupán 1,6 m, az északi fal pedig 2,1 m mélyen 

véget is ért. A fal aljának vonalában, de attól délebbre egy 16. századi leletekben gazdag sárga 

agyagrétegről tudósít az ásatási napló. Az északi fal ebben az árokban rétegtani helyzete 

alapján valószínűleg utólagos a délihez képest. A III. kutatóárokban az északi fal a lerajzolt 

metszetfal vonalában pont hiányzott, így arról kevesebbet tudunk.
134

 Mindezek alapján 

könnyen elképzelhető, hogy a déli falgyűrű valóban tovább folytatódott a déli kapuépítmény 

nyugati oldalán, s elfutott egészen a későbbi várépítmény délnyugati sarkának vonaláig. A 

korai déli szárny nyugati végfalát ugyan nem ismerjük, azonban az még az Éri-féle 1961/II. 

kutatóárok vonalától keletre húzódhatott. 

A falgyűrű keltezése szempontjából döntő jelentőségű a korai déli szárny ismertetésénél 

már leírt megfigyelés, miszerint a szárny keleti fala és a falgyűrű alapozási árkainak betöltése 

fölött egy 60-70 cm vastag, jellegzetes faszenes réteg húzódott, benne Luxemburgi Zsigmond 

és I. Ulászló pénzeivel, illetve a faszenes réteg alatti járószintről szintén egy Zsigmond denár 

került elő. Így – még ha a déli szárny és a sarkától induló falgyűrű egyidejűsége kérdéses is – 

meggyőzőnek tűnik, hogy ez a falszakasz a vár 15. század közepi kiépítését megelőzően 
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készült a több épületegységből álló udvarház számára. Ezt a keltezést azonban nem feltétlenül 

általánosíthatjuk a falgyűrű vonalának egészére.  

Az épületegyüttest kelet felől övező falszakasz esetében mindazonáltal szintén ez a 

korai keltezés látszik legvalószínűbbnek.
135

 Önmagában a falnak északi végén 45°-os szögben 

megtörő futása is erre utalhat, hiszen a későbbi periódus négysaroktornyos, közel szabályos 

alaprajzi elrendezése mellett már talán kevésbé indokolt ez a vonalvezetés, ahol a fal ráadásul 

valószínűleg nem is pontosan az épületegyüttes külső sarkához futna be.
136

 2016-ban a fal 

belső oldalán ezen a szakaszon azonosított alapozási kiugrás határozottan mélyebben 

jelentkezett, mint a 16. század elejére keltezhető (jelen fejezet vonatkozó alfejezetében 

részletesebben ismertetett) támpilléres keleti várfal felmenő falának alja. Jól meg lehetett 

figyelni továbbá, hogy a falgyűrű befut a keleti várfal északról számított harmadik támpillérje 

alá (44. ábra). Amennyiben a támpilléres várfal e szakasza nem egy újkori helyreállítás 

eredménye, akkor a falgyűrű a 16. század elejénél feltétlenül korábbi, 15. századi építkezés 

eredménye lehet.  

A falgyűrű déli vonalának nyugati szakaszáról jól értelmezhető rétegtani megfigyelések 

hiányában nem lehet egyértelműen állást foglalni. Míg a többi falszakaszt a falak irányán, 

helyzetén, szélességén túl az egyező rózsaszínes habarcsanyag is összekötötte, az Éri István 

által két kutatóárokban feltárt falmaradványok kötőanyagáról nincsenek adataink. Fontos 

következtetésre vezetne ugyanakkor, amennyiben igazolni lehetne e falszakasz esetében is a 

15. század közepénél korábbi keltezést. Így ugyanis nyilvánvaló lenne, hogy az udvarház 

épületegyüttese már a Zsigmond-korban is a század közepi vár alapterületével közel azonos 

méretű volt, s az ismeretlen beépítettség ellenére a későbbi nyugati palotaszárny területét is 

magába foglalta.  

Könnyen elképzelhető azonban, hogy a Zsigmond-kori falgyűrűt a későbbi évtizedek, 

évszázadok során bővítették, átépítették, ahogy erre a fal délkeleti sarkán állt köríves torony is 

felhívja a figyelmet (39, 45. ábra). A torony vastagabb, kb. 1-1,2 m széles fallal épült, belső 

átmérője kb. 2,4 m volt. Belső falsíkjain az egykori vakolat is helyenként megőrződött. 

Majdnem teljesen ép állapotban került elő a falgyűrű becsatlakozásánál a torony egyik, kifelé 

és befelé egyaránt tölcséresen táguló lőrése (46-48. ábra). Nyílása a torony belseje felől 

40×40 cm, külseje felől kávái sérültek, nyílása kb. 50 cm széles és 35 cm magas. A lőrés 

középső, legszűkebb részén egy álló téglalap alakú, 11×22 cm-es nyílást alkot. Ezen a részen 

a nyílás alján és két oldalának alsó részén egy szabályos keskeny vájat figyelhető meg a 

falazatban – talán egy mára nyomtalanul elpusztult faelem illesztésére. Helyzete alapján a 

lőrés a falgyűrű előtti terület pásztázására lehetett alkalmas, mintegy 35-40°-os 

szögtartományban. A lőrést meglehetősen mélyen helyezték el, alja a feltételezhető egykori 
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 A falgyűrű és köríves saroktornya keltezése, értelmezése kapcsán tett észrevételeit Buzás Gergelynek ezúton 

is köszönöm.  
136

 A fal pontos vonalát azonban nem ismerjük, nemcsak a hiányzó feltáratlan szakasz miatt, hanem a várról 

rendelkezésre álló alaprajzi felmérések eltérései következtében sem. A 2016. évi árkok helyzetét a vár újabb, 

Radványi György-féle alaprajzához viszonyítva ismerjük, mely alaprajz azonban nem egyezik az egyes 

építészeti periódusokat, feltárt részleteket is jelző korábbi alaprajzi felmérésekkel. Ennek megfelelően a falgyűrű 

és az esetleges korai északi palotaszárny kapcsolatát sem ismerjük, bár ésszerűnek tűnik, hogy amennyiben a 

falgyűrű északi szakasza valóban a 15. század közepe előtt épült, akkor ez a keltezés érvényes az északi 

palotaszárny első periódusára is.  
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belső padlószinttől csak kb. 50 cm-re található. Előkerült egy másik, vakolt vagy 

agyagtapasztásos, rézsűs káva részlete is a torony déli részén, 80 cm-rel magasabban a leírt 

lőrés aljához képest (39, 45. ábra). Itt az egykori nyílás meghatározása a falmaradvány 

pusztulása és feltárásunk kis kiterjedése miatt nem volt lehetséges. Mivel a torony köríves 

falának keleti és nyugati részlete esett csak kutatóárkunk területére, így a falgyűrű tornyon túli 

folytatása nem ismert pontosan, s szintén kérdéses, hogy befelé nyitott vagy zárt toronyról 

beszélhetünk-e.  

A torony és a hozzá nyugat felől kapcsolódó falszakasz között határozott falelválás 

mutatkozott, ugyanakkor a rózsaszínes habarcs tekintetében nem látszott eltérés. A 

maradványok gyenge megtartása és a részleges feltárás miatt nem lehetett eldönteni, hogy a 

torony korábbi a falnál vagy esetleg pont fordítva, a torony építésekor vált szükségessé a 

falszakasz kibontása, majd a torony külső síkjáig történő visszafalazása. Mindezek mellett 

természetesen a torony és a falgyűrű a falelválás ellenére akár egykorú is lehet. A jellegzetes 

lőrés mindazonáltal inkább a torony utólagos voltát valószínűsíti. Kis mérete és a 

padlószinthez közel elhelyezett volta arra utal, hogy tűzfegyver, valószínűleg kézi lőfegyver 

számára készült, márpedig hasonló lőrések alkalmazása a magyar várépítészetben a 

Zsigmond-korban még kevéssé elterjedt.
137

 

Formai-tipológiai alapon a saroktornyos falgyűrű keltezése nemigen pontosítható a 15. 

század eleje és a 16. század első fele között. Várak, főúri rezidenciák központi épületét övező, 

ezáltal falszorost létrehozó, tornyokkal ellátott vékony falvastagságú védvonalak már a 

Zsigmond-korban jellemzőnek látszanak, amint az Ozora, Gyula vagy akár Csesznek példáján 

tetten érhető.
138

 A palotaihoz hasonló tornyos falgyűrűk azonban jóval később is kiépítésre 

kerültek. Kifejezetten közeli párhuzamnak tűnik a nagyvázsonyi várat övező 

négysaroktornyos védelmi vonal, melyet szintén 1 méternél is keskenyebb falszélesség és 

hasonlóan kisméretű kerek tornyok jellemeznek. A tornyok alsó szintjén ott is lőréseket 

alakítottak ki, melyekből kézi lőfegyverekkel a fal előtti árok volt pásztázható. Különbség 

azonban, hogy itt kulcslyuk alakú lőréseket helyeztek el, a tornyok alsó szintjét pedig kívülről 

rézsűs scarpával képezték ki. A saroktornyos védvonalat Éri István Kinizsihez, Buzás Gergely 

Horváth Márkhoz, az 1500 körüli évekhez kötötte.
139

 A szászvári püspöki mellékrezidencia 

erődítései önmagukban is jól szemléltetik a forma hosszú életét. A viszonylag vékony 

falvastagságú, kerek vagy félköríves tornyokkal ellátott külső falgyűrűk közül a legkorábbi, 

kulcslyuk alakú lőréssel jellemezhető szerkezet Buzás Gergely véleménye szerint a 15. század 
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 A pozsonyi váron ugyan már megjelentek kifejezetten korszerű ágyúlőrések és ágyúkamrák, Pozsony 

azonban egyértelműen a kivételek között említhető. Lásd Fiala 1987, 246, 257, 259. A gyulai vár 15. század első 

harmadára keltezhető, kb. 1 m vastag külső körítőfalával egykorú két négyzetes tornyán két-két kifelé szűkülő 

lőrést alakítottak ki. A lőrések részleteit azonban a közleményekből nem ismerjük meg. Leírásukra lásd Parádi 

1966, 142, 150.  
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 Ozorára lásd pl. Feld 2003, 5-6; Feld – Koppány 1987, 332-343; Feld et al. 1988, 265-266, 274; Gyulára lásd 

Feld 2000b, 271-274; Csesznekre lásd Rácz 2017, 93-96. Siklós esetében bizonytalan a félköríves tornyokkal 

ellátott védőgyűrű és falszoros keltezése a 15. századon belül. Lásd Bartos – Cabello 2007a, 83; Bartos – 

Cabello 2007b; 21.  
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 Éri 1971, 22-25; Buzás 2009a, 392-394; Buzás 2014, 12.  
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második feléből való, de alaprajzilag igen hasonló védvonal létesült még a 16. században 

is.
140

  

Összességében úgy vélem, a palotai főúri lakóhelyet övező falgyűrű déli és keleti 

vonalának jelentős része már a Zsigmond-korban is állhatott, bizonyos szakaszai és délkeleti 

saroktornya azonban talán csak egy későbbi, a vár felépítését követő (esetleg azzal egykorú) 

korszakból való. Könnyen elképzelhető, hogy külső oldalát egy mély vagy lemélyített rész, 

talán árok kísérte. Erre utalhat a keleti szakasz északi végződésénél tett megfigyelésünk, 

miszerint a fal belső oldalán az alapozási kiugrás kb. 170 cm mélyen jelentkezett, míg külső 

oldalán még több mint 2 m mélységben is függőleges, szabályos falsík mutatkozott.  

A korai kaputorony kérdése 

Korábbi közlemények szerint az épületegyüttes védelmét elméletileg egy kb. 6,5×6,5 m-

es külső méretű, négyzetes északkeleti kaputorony erősítette, melynek csak alapozásai 

kerültek elő.
141

 E toronyról az összesítő alaprajzokon és néhány fényképfelvételen kívül 

semmilyen kutatási dokumentáció nem állt rendelkezésünkre, segítségükkel mégis 

kétségtelenül azonosíthattuk maradványait a 2016. évi feltárások során (49-50. ábra).
142

 

Megfigyelésünk szerint az építmény közel 2 m széles visszabontott déli falát egyértelműen 

utólag építették hozzá a vár északkeleti sarka felé tartó falgyűrűhöz (44, 50. ábra). Így a 14. 

századi északkeleti kaputorony elképzelését el kell vetnünk, a négyzetes alaprajzú, széles 

falmaradvány kora újkori, újkori építmény lehet.  

Leletek az épületegyüttes korai időszakából 

A 2016. évi feltárás során került elő az udvarház tárgyi emlékeinek talán legkorábbi, 

egyértelműen keltezhető darabja, I. (Anjou) Mária királynő pénze. Az érme azonban 

szórványleletként a földesúri lakóhely terminus post quem keltezésére sem alkalmas, hiszen 

elméletileg a korai udvarház felépítésétől függetlenül is a lelőhelyre kerülhetett, ahogy a 

közelében talált római kori érmék is.  

A Zsigmond-kori épületegyüttes kevéssé ismert belsőépítészeti kialakításának 

színvonalára utalhatnak a vár területéről előkerült, korszakba vágó kályhacsempe leletek. Holl 

Imre az 1962. évi ásatás töredékei alapján egyértelműen kimutatta egy, az ún. Zsigmond-kori 

I. csoport műhelyéhez köthető kályha egykori jelenlétét a palotai vár előzményében.
143

 

Kutatásai alapján összességében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált csempék a 15. sz. második 

évtizedétől keltezhetőek.
144

 A keltezés felső határának megvonása nehézkesebb, hiszen 
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 Buzás 2017, 379-398.  
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 Gergelyffy 1970, 132; Gergelyffy 1978, 107; Várnai 1970, 148; László 1992, 184, 186, 191 (1. kép). 

Gergelyffy 1978 kaputoronyként említi az építményt, de közleményéből nem derül ki, hogy milyen tényleges 

megfigyelések támasztják alá elképzelését. 
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 Az alaprajzokra lásd pl. Várnai 1970; László 1992. A fényképfelvételeket lásd a MMA MÉM MDK Fotótár 

079.760, 079.761a és 079.761b számai alatt.  
143

 A kályhacsempe-töredékek a vár keleti külső oldalán, a keleti szárny két helyiségében és a vár déli előterében 

feltöltési rétegekből kerültek elő. Holl 1985, 213. (23. lábjegyzet).  
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 Az 1962. évi leletek között még van néhány további korabeli kályhacsempe-töredék, melyeket Holl Imre – 

számunkra ismeretlen okokból – nem közölt. Köztük található egy a Sárkány-rend jelvényével díszített töredék, 

mely nem csupán az ábrázolás részlete, de a méretek, az agyag, a máz színe és jellege és a készítéstechnika 
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elképzelhető, hogy a palotai csempék készítése csak közvetett kapcsolatba hozható az ún. 

Zsigmond-kori I. csoport műhelyével, s így a műhely feltételezett 1416 körüli megszűnése 

nem feltétlenül korhatározó esetünkben. Mindenesetre valószínűnek látszik, hogy még a 

század közepét megelőzően felállításra került az Újlakiak palotai udvarházában egy kályha, 

mely az udvari reprezentáció követésének igényét jelzi. 
145

 A kályha így utal az építtető 

igényeire, esetleg az udvarház tényleges lakóhelyként való működésére, azonban – 

véleményem szerint – az építéstörténeti periódusok keltezésére önmagában nem alkalmas. Bár 

kézenfekvő, hogy „általában egy új építkezés befejezése új kályhák felállításával járt”, semmi 

nem zárja ki, hogy új kályhák beszerzésére nagyobb kőműves munkáktól függetlenül is sor 

került.
146

  

Az udvarházban folyt egykori tevékenységek egy sajátos vonatkozására világít rá a 

korai déli szárny keleti külső oldalán feltárt, korábban többször is említett, Zsigmond és I. 

Ulászló pénzekkel keltezett, erősen faszenes feltöltési réteg (28, 29, 51. ábra). Általánosnak 

tekinthető állatcsont és kerámia leletein, patics-, kályhaszem- és apró (a Zsigmond-kori 

csoportra emlékeztető színvilágú) mázas kályhacsempe-töredékein túl különös figyelmet 

érdemel az a mintegy 178 db apró bronz lapka, mely az előkerült lemezes, illetve huzal- vagy 

szalagszerű bronztöredékekkel, bronzröggel, apró ólomdarabokkal, salakos rögökkel együtt 

egy fémmegmunkáló műhely emlékeként értelmezhető (52. ábra). Az egykori műhely további 

bizonyítéka egy háromszög keresztmetszetű öntőtégely több összeillő töredéke, melyeken a 

tégelyből kifolyt és annak falára (részben már a törésfelületre) dermedt bronzolvadék is 

megfigyelhető. Az apró bronzlapkák obulus vagy denár méretűek, jellemzően kerek darabok, 

de fellelhetőek köztük szögletesek vagy kifejezetten négyzetesek is. Vastagságuk általában 

szintén a korabeli pénzekre emlékeztet, előfordulnak azonban vastagabb, talán még szét nem 

kalapált darabok is. Minden bizonnyal félkésztermékeknek tekinthetjük e lapkákat, s bár 

éremkép egyik darabon sem vehető ki, feltehetőleg egykori pénzverő/pénzhamisító 

tevékenység maradványaival van dolgunk.
147

  

A leletek ugyanakkor az egykori műhely pontos elhelyezkedését nem jelölik ki. Az 

égett rétegek másodlagos helyzetére utal már leletanyaguk összetétele is: a meglehetősen sok 

állatcsont, valamint az edény- és tál alakú kályhaszem-töredékekkel vegyesen előkerült apró, 

mázas (a Zsigmond-kori csoportra emlékeztető színvilágú) kályhacsempe-töredékek nem egy 

                                                                                                                                                         
alapján is pontosan egyezik a Holl-féle Zsigmond-kori 12. vagy 27. csempetípussal. A 2016. évi ásatások során 

újabb töredékei kerültek elő a Holl által már közölt várpalotai csempéknek is: a Zsigmond-kori I. csoport 1. és 2. 

típusának (a négyelt Zsigmond-címert, ill. az állatmesét ábrázoló darabok).  
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 Holl 1985, 213-215; Holl 2002, 359-365.  
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 Holl Imre is jelezte a bizonytalanságokat a kályhák építéstörténeti értékelése kapcsán: „Kályhák állítását 

építéstörténettel párhuzamba állítani vonzó lehetőség, bár nem mindig bizonyító értékű.” Holl 2002, 364. 
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 Újlaki Miklósnak (Hunyadi Jánossal együtt) erdélyi vajdaként I. Ulászló révén volt 1441-től pénzverési 

jogosultsága. A numizmatikai szakirodalom az ő személyéhez köt a csataji leletben talált 6 db G-B és 1 db G-R 

verdejegyű denárt. A feltehetőleg Pozsony ostromakor 1442-ben elrejtett érméket talán Keve várában verhették. 

Gyöngyössy 2015, 65-67. A főúri pénzverési jogosultság és a hamispénzverés kapcsolatára lásd Gyöngyössy 

2015, 153-156; valamint publikált változatban: Gyöngyössy 2016, 30-34. Figyelemre méltó, hogy a faszenes 

rétegből előkerült I. Ulászló denáron a W-D vagy W-O verdejegy olvasható, mely a korszakban rövid ideig 

működő veszprémi püspöki pénzverdére utalhat. Gatalóci Mátyás püspöknek I. Ulászló engedélyezte, hogy Bodó 

Gergellyel várkapitánnyal (Újlaki Miklós familiárisával) együtt a király nevére pénzt verhessen. Gyöngyössy 

2015, 68. Az előlap éremképe: hasított magyar címerpajzs nyílt koronával, a hátlap éremképe: litván lovas 

pajzsban.  
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helyben leégett és összedőlt szerkezetre utalnak. Még világosabban jelzik ezt a rétegtani 

megfigyelések, hiszen a kizárólag faszéntörmelékből álló keskenyebb réteg helyezkedik el a 

szürke, faszénnel kevert földes réteg felett, nem pedig fordítva (28, 51. ábra). Nagyobb, 

egybefüggő elszenesedett famaradványok a felső rétegben nem jelentkeztek, ráadásul a réteg 

kelet felé határozottan elkeskenyedik, majd megszűnik, ami szintén az égett réteg 

átdeponálásával, ideborításával magyarázható.  

II.1.3.2. Újlaki Miklós vára az 1440-es években 

Még ha részleteiben bizonytalan is, hogy pontosan milyen előzményekből alakult ki a 

15. század közepén a vár, világosan látható, hogy az 1440-es évekbeli munkálatok egy 

határozott, egységes építészeti elképzelést követtek. Ennek eredményeképpen a korábbi 

udvarházból egy hangsúlyosan várként megjelenő rezidencia jött létre, mely jellegében és 

méretében is jelentősen eltért előzményeitől (53-55. ábra). 

A várkapu 

A vár főbejárata a déli homlokzat közepén nyílt egy csapóráccsal ellátott kapu 

formájában.
148

 A kerékvetős, szegmensíves záródású, élszedett kapukeret és a csapórács 

függőleges menete (hornya) ma is eredeti helyén látható (56-59. ábra).
149

 Figyelemre méltó, 

hogy a kapu egyetlen tagozata, a rézsűre futó élszedés a várudvar felőli oldalra esik, míg a 

külső homlokzati oldalon a kapukeret teljesen díszítetlen. Szintén elgondolkodtató, hogy a 

kerékvetők is a kapukeret belső, várudvar felőli oldalán helyezkednek el, míg egy 

gerendafészek, mely minden bizonnyal az egykori reteszgerenda helyét jelzi, a kapu külső 

oldalára esik.  

A jelenség értelmezését nem tudom megnyugtatóan elvégezni, csak egy, a rendelkezésre 

álló adatok alapján lehetségesnek tűnő magyarázatot fogalmazok meg. A keret szokatlan, 

fordított irányítása arra utalhat, hogy készítésekor nem ezt szánták a vár főhomlokzatának 

középtengelyében, hangsúlyos helyen álló külső kapuszerkezetnek. Elképzelhető, hogy Újlaki 

Miklós nagyszabású építkezésének idején már állt vagy egyidejűleg készült, esetleg a tervek 

között szerepelt egy kapuelőépítmény megfelelő irányítású, kifelé tekintő kapukerettel. 

Kézenfekvőnek tűnik így ezt az előépítményt a jelenleg is látható, középkori formájában 

a várfaltól különálló déli kapuépítménnyel azonosítani. Az építmény sajátos, előretolt 

helyzetét elsősorban az előzmények: a korai déli szárny és a falgyűrű jelenléte indokolhatták. 

A kapuépítmény középkori faragványaiból csupán a keleti és nyugati oldalfalak élszedett, 

szegmensíves záródású, konzolos könyöklőjű ablakkereteit
150

 (60-62. ábra) és a felvonóhíd 
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 Gergelyffy 1970, 125, 133-134; Gergelyffy 1978, 103; László 1992, 185-186.  
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 Lásd a modern helyreállítások előtti állapotokat a MMA MÉM MDK Fotótár 1959. évi fényképein: 49494-5 

jelzetű képek.  
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MDK Adattár).  
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számára szolgáló tükrös kialakítású kapukeretet ismerjük.
151

 Utóbbi a leírt, csapórácsos 

kapukerethez igencsak hasonló kiképzésű: szegmensíves záródású, élszedett profilú, 

kerékvetős kapu (63. ábra).
152

  

Ezen déli kapuépítmény keltezése ugyanakkor meglehetősen bizonytalan. Gergelyffy 

András 15. századi építését feltételezte, Várnai Dezső 15. század közepi építményként 

ábrázolta, László Csaba pedig feltételesen a 15. század végére helyezte.
153

 Emelete és 

várfalhoz csatlakozó északi fele kétségtelenül utólagos. Előbbit bizonyítják az emeleti 

ablakkávákba másodlagosan beépített, később tárgyalandó 15. századi kőfaragványok (64-65. 

ábra), utóbbit a tény, hogy az épület északi vége a 16. századi támpilléres várfal egyik 

támpillérének homloksíkjához épült hozzá, így annál minden bizonnyal későbbi.
154

 Az emelet 

építésével egykorú a földszint jelenlegi dongaboltozata is, a felvonóhidas kapu lánckieresztője 

ugyanis belevágna a boltozatba, ha egyidejűek lennének.
155

 A földszint eredeti boltozatát vagy 

födémét nem ismerjük, és kérdéses az is, hogy a kapuépítmény középkori formájában csupán 

földszintes vagy esetleg emeletes épület lehetett.
156

  

A kapuépítmény első periódusának pontosabb keltezéséhez sem az eddigi közlemények, 

sem a rendelkezésre álló dokumentációk nem szolgáltatnak közelebbi támpontokat. A várfal 

csapórácsos déli kapukeretének fordított állása, illetve a csapórácsos kapu és a déli 

kapuépítmény kapukeretének hasonló kiképzése talán a kettő egyidejűségére utal. Ezt az 

értelmezést erősítheti a tény, hogy felvonóhíd tükrét csak a „külső” kapu, míg csapórács 

helyét csak a „belső” kapu őrzi.  

Természetesen más lehetőségek is felmerülnek. Nem elképzelhetetlen, hogy a várfal 

kapujának építésekor a déli kapuépítmény már tervben volt, végül mégsem készült el, csak 

egy későbbi építési korszakban. Szintén elképzelhető, hogy a kapukeret fordított állásának és 

a két kapu hasonló kiképzésének nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítanunk, az 

esetleges felvonóhíd nyomai pedig akár el is pusztulhattak. Elméletileg az sem zárható ki, 

hogy létezett egy korábbi, maradványaiban sem ismert kapuelőépítmény. 
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 Dr. Radnai Lóránt 1956. évi leírása szerint a kapu-tükör két felső sarkában „világosan szemlélhető (…) a régi 

felvonóhíd láncainak kőbe vésett helye” is. A láncok csigáinak kialakított áttörést azonban egyetlen régi rajzon 

vagy fotón sem tudtam azonosítani, beleértve az egyazon, 1956. évi kiadványban négy oldallal később közölt 

fotót is. Radnai 1956, 60. Lásd továbbá a LDM Fotótár 1944-1948 között készült fényképeit: 9242, 9245, 9247. 

számú fotótári negatívok. 
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 A kapukeret feltehetőleg eredeti formájában maradt fent, lásd a modern helyreállítások előtti állapotát a LDM 

Fotótár 1944-1948 között készült felvételein: 9242, 9245, 9247, 9248. számú fotótári negatívok, valamint a 

LDM Adattár 1955. évi felvételein (10271 ltsz.). A kapukeret nyugati oldalán nyitott szonda dokumentációja 

alapján a kapu kerékvetője (s így maga a keret is) a kapuépítmény falazatával egykorú lehet. A kapu egykori 

küszöbe alatt falalapozás futott. Lásd G. Sándor Mária 1961. évi ásatási dokumentációjának megfelelő részeit: 

LDM Adattár 1742 leltári számú fényképtábla, 1810-1811 leltári számú ásatási rajzok és 1800-1801 leltári 

számú ásatási naplók.  
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 Gergelyffy 1970, 133; Gergelyffy 1975, 286; Várnai 1970, 147-149 (150, 152. kép); László 1992, 186.  
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 Elméletileg elképzelhető lenne az is, hogy a 16. századra keltezett támpilléres falvastagítás idején 

visszabontották a kapuépítmény csatlakozó falait. Ennek nyomait a falszövetben nem figyelték meg, bár igaz, 

hogy alapos falszövetvizsgálat nem is történt.  
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 László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplója, 47. o. 
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 Utóbbi esetben a középkori emeleti szintet valamikor visszabontották.  
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A várfal és a saroktornyok 

A négyszög alaprajzú rezidencia meghatározó eleme volt a magas várfal és a négy 

saroktorony. A hatszintes tornyok nem léptek ki a várfal eredeti homloksíkja elé.
157

 A tornyok 

szintjeit váltakozó tengelyű, kőből épített dongaboltozatok fedték, leszámítva a két legfelső 

szint feletti fafödémet.
158

 A tornyok ötödik, palotaszárnyak fölé magasodó szintjén nagyobb 

méretű, keresztosztós ablakokat helyezhettek el. Az egykori, homorlatos profilú ablakkeretek 

csak a délnyugati torony déli és északi homlokzatán maradtak meg részben eredeti állapotban, 

de feltételezhető, hogy a többi tornyot is hasonló ablakkeretekkel látták el (66-67. ábra).
159

 

Az ablaknyílások káváit (vagy azok maradványait) az északkeleti és a délkeleti torony ötödik 

szintjén is azonosítani lehetett.
160

  

Az északkeleti torony középkori harmadik szintjén a keleti falban egy 18 cm széles, 

ismeretlen magasságú, erősen rézsülő kávájú résablak maradványait lehetett megfigyelni.
161

 

Az északnyugati torony középkori negyedik szintjén egy-egy ülőpados ablakfülke foglalt 

helyet az északi és a nyugati falban. Az északi ablakot élszedés nélküli egyszerű kőkerettel 

látták el, az ülőpadot egy élszedett kőlemez alkotta. A keleti ablak ülőpadja hengertagos 

profilú, és a kőlap kifutott egészen a 15. századi toronyfal külső síkjáig.
162

  

A délkeleti torony ötödik szintjén, a délnyugati sarokban in situ megmaradt egy, a 15. 

századi várfal testében kialakított, szemöldökgyámos, élszedett ajtókeret szemöldökköve és 

bal szárköve (68-69. ábra).
163

 Hasonló helyzetben lehetett megfigyelni a délnyugati tornyon a 

délkeleti és az északnyugati sarokban, valamint az északkeleti tornyon a délkeleti és 

északnyugati sarokban az ajtónyílások eredeti fülkéit, illetve káváit.
164

 Ezek az ajtók a 15. 

századi várfal falkoronáján kialakított védőfolyosó mellvédje mögé vezethettek ki, a folyosó 

megközelítését szolgálhatták.
165

 Valószínű, hogy a védőfolyosó teljesen körbejárható volt, s a 

tornyok további három sarkán is hasonló ajtónyílások készültek. A várfal egyéb védelmi 

szerepű részleteit kevéssé ismerjük, csupán a déli szakaszon lehetett azonosítani egy lőrés 
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 Gergelyffy 1978, 107.  
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 A legalsó szint feletti, a tornyokkal egyidős dongaboltozat (vagy annak nyoma) legalább három torony 

esetében megfigyelhető. Az északkeleti torony esetében három eredeti dongaboltozat is megmaradt, s ezen kívül 

az alsó szint feletti dongaboltozat nyoma. A délnyugati tornyon azonosítani lehetett az ötödik középkori szint 

feletti fafödém nyomait. Lásd László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplóját, 37, 38, 42, 56-57. o. 
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 A keretek ma helyreállított állapotban, új keresztosztókkal láthatóak. Lásd László Csaba 1988-2011. közötti 

kutatási naplóját, 35-36. o. Lásd továbbá Gergelyffy 1978, 108, 13. képét, Éri István 1961. évi ásatási 

dokumentációjának 1. és 10. fotóit (MMA MÉM MDK Adattár), ill. Möller István kis alakú, vázlatrajzokat és 

feljegyzéseket tartalmazó füzetét Várpalotáról, 5. o. (MMA MÉM MDK Tervtár, Möller-hagyaték, K.345.). 

(Úgy látszik, Gergelyffy tanulmányának rajzain következetesen szétválasztotta a teljes in situ kereteket a 

másodlagos helyzetű töredékekből rekonstruálhatóaktól.)  
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 Lásd László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplóját, 33-36. o.  
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 László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplója, 51. o.  
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 Lásd László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplóját, 55. o. 
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 Lásd a MMA MÉM MDK Fotótár 55.134 és 67.278 jelzetű fényképeit, továbbá lásd László Csaba 1988-

2011. közötti kutatási naplóját, 34. o., illetve Möller István kis alakú, vázlatrajzokat és feljegyzéseket tartalmazó 

füzetét Várpalotáról, 6. o. (MMA MÉM MDK Tervtár, Möller-hagyaték, K.345.).  
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 Lásd László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplóját, 11, 35-37. o. A délnyugati torony délkeleti sarkán 

ma látható ajtókeretben nincs eredeti részlet, de az ajtó fülkéje és annak átboltozása középkori.  
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 László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplója, 11. o.  
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vagy résablak nyílását a belső oldalról, a déli palotaszárny jelenlegi emeleti szintjének 

magasságában.
166

  

A vár elrendezését úgy igazították a korábbi udvarház álló épületeihez, hogy az 

utóbbiakat nagyrészt megtartották és befoglalták az új együttesbe. Ennek köszönhetőek az 

alaprajz kisebb-nagyobb szabálytalanságai is. A délkeleti tornyot a korai palota földszinti déli 

termének északi része fölé emelték, oly módon, hogy a 14. századi falak köpenyezésével a 

falképek egy részét is eltakarták. A terem eredeti nyugati ajtónyílása szolgált továbbra is 

annak megközelítésére, a nyílást a köpenyfalban is megtartották.
167

 A terem déli, kb. 8 m 

hosszú része túlnyúlt a négyszögletes vártömbön, mégsem bontották le a 16. századi erődítési 

munkálatokig, bár kérdéses, hogy e térrészt az 1440-es évektől kezdve hogyan 

hasznosították.
168

 A palota túlnyúló részének megközelítéséhez mindenesetre ekkor vághattak 

egy (utóbb hevenyészve elfalazott) ajtónyílást a nyugati palotafalban, a délnyugati saroktól 

kb. 2,6 m-re északra.
169

 A falgyűrűt szintén megtartották a 16. századig, s feltehetőleg a korai 

déli szárny sem került elbontásra.
170

 Az északnyugati és délnyugati saroktorony – ismereteink 

szerint – teljesen új alapokon, előzmények nélkül épült. Az északkeleti saroktorony, mint 

láttuk, Gergelyffy András és Várnai Dezső véleménye szerint az északi palotaszárny keleti 

felének falaira és dongaboltozatára épült, kapcsolatukat azonban vonatkozó dokumentáció 

hiányában nem ismerjük.
171

  

A négy tornyot egyenes vonalú várfal kötötte össze, leszámítva a keleti oldalt, ahol a 

korai palota, a templom és az ahhoz csatlakozó épületszárny eltérő homloksíkjaihoz kellett 

igazodni. Az egykori templom feltehetőleg megtartotta szakrális szerepét, s legkésőbb ettől az 
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 A nyílás kb. 1,1-1,2 m széles, magassága vsz. kb. 1 m. Külső szélessége nem ismert. Lásd László Csaba 

1988-2011. közötti kutatási naplóját, 40. o.  
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 Lásd László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplóját, 8. o., valamint Gergelyffy 1978, 107; László 1992, 

184; László 2006, 167-170.  
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 A 16. század eleji támpilléres falköpenyezésben megőrződött a palota egy nyugati ablakkeretének részlete, 

ráadásul a vár nagyméretű délkeleti saroktámpillérének nyugati falsíkján is legalább egy méter hosszan meg 

lehetett figyelni a korai palota keleti fala belső falsíkjának vakolatát. László 1992, 187 (11. lábjegyzet); László 

2006, 165, 169. Korábbi, 1992. évi közleményében László Csaba még felveti, hogy a négyszögletes vártömbön 

túlnyúló déli palotarészt esetleg egy „nagymértékű földfeltöltés” is eltakarhatta a 15. században. Később 

azonban, az itt végzett ásatása után, ezt a lehetőséget már nem említi 2006-os dolgozatában, mivel nem talált erre 

utaló jeleket. 
169

 László Csaba figyelt meg itt a palota eredeti, kvádermustrát utánzó vakolt falában egy vakolatlan, nagy kövek 

által kitöltött szakaszt, melynek homloksíkja enyhén az eredeti vakolt falsík elé ugrott. Az utóbb befalazott 

faláttörés szélessége 65-90 cm között volt, a pontos méretet egy későbbi bolygatás (valószínűleg csatornaárok) 

miatt nem lehetett megfigyelni. A faláttörés mélysége, azaz a feltételezett ajtónyílás küszöbszintje jól igazodott 

egy, a helyiségen belül megfigyelt valószínűsíthető járószinthez, melynek felszínén közvetlenül egy fagerenda-

korhadék is előkerült. Ez a szint mintegy 0,9 m-rel a palota eredeti (a belső vakolat visszahajlása által is jelzett) 

padlószintje fölött húzódik, közvetlenül fölötte pedig már a vastag habarcsos-nagyköves, földes bontási törmelék 

jelentkezik. Lásd László Csaba kutatási naplója 23-24. oldal (2001. április 23-27-i napok leírása); a 2001/7. és 

2001/6. kutatóárkok keleti metszete.  
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 A 2016. évi ásatások megfigyelései alapján a falgyűrű délkeleti köríves saroktornya egy ostrom során 

dőlhetett össze, maga alá temetve többek között egy kulcsot és lakatot, egész fazekakat és egy ép szakállaspuskát 

is. Nagy valószínűséggel az 1566. évi ostromról lehet szó, ugyanis Turco 1569. évi rajzán a falgyűrű délkeleti 
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még azonosítható a fal és a torony is. Az írott források a keleti oldal ágyúzásáról, illetve egy torony beomlásáról 

adnak hírt. Veress D. 1983, 94-95.  
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 Gergelyffy 1967, 268-289; Várnai 1970, 149; Gergelyffy 1978, 103, 107. Várnai Dezső a dongaboltozatot a 

15. századra keltezte, így véleménye szerint a saroktorony a 15. század közepi építési periódus utolsó éveiben 

készülhetett.  
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időponttól a rezidencia kápolnájaként szolgált tovább. Bár a sekrestye és a szentély keleti felét 

belülről egy vastag köpenyezéssel befalazták, e térrészek keresztboltozatát és egyszerű 

konzolokról induló, egyszer hornyolt bordáit nem módosították. Néhány kisebb átalakítás 

esetében kérdéses, hogy azok a 15. század közepi vagy későbbi munkálatok eredményei. Ezek 

közé tartozik az eredetileg (valószínűleg) síkfödémű hajó dongaboltozata és a diadalív 

megújítása. A szentély keleti és a hajó déli ablaknyílását a mögéjük, illetve eléjük húzott 

várfalban meghosszabbították, az ablakkereteket azonban átalakították: eredetileg máshonnan 

származó faragványok másodlagos felhasználásával új egyszerű ablakkereteket alakítottak ki 

bennük (70-72. ábra).
172

 

Az északi palotaszárny 

Az északi szárny kapcsán már jeleztem a keltezési bizonytalanságokat, de további 

alapvető kérdések sem egyértelműen tisztázottak. Noha a közölt alaprajzok egy része és az 

ésszerűség alapján is feltételezhetnénk, hogy a palotaszárny az udvar teljes szélességét 

kitöltötte, valójában az ásatási dokumentációk ennek ellentmondanak.
173

 Tanúságuk szerint az 

1440-es években a szárny nyugat felé rövidebb volt, s az északnyugati saroktorony, illetve a 

szárny nyugati végfala közötti terület beépítetlenül maradt (34. ábra).
174

  

Tisztázásra szorul a palotaszárny egykori szintjeinek száma is. Bár az ásatások (illetve 

dokumentációjuk) nem határozták meg egyértelműen a szárny földszintjének padlószintjét, 

ismerjük a dongaboltozat vállát, illetve egy belső építési habarcsréteg szintjét. A földszinti 

dongaboltozatnak csupán indítása maradt meg, így pontos íve és magassága nem állapítható 

meg, azonban a szintviszonyok is alátámasztják László Csaba feltételezését, miszerint a 

boltozat feletti helyiség padlószintje megegyezhetett az északkeleti torony középkori első 

emeleti padlószintjével.
175

  

Az északkeleti torony nyugati homlokzatán ma is viszonylag jól megfigyelhető a 

korábban említett emeleti boltozati lenyomat, nem csak az in situ vakolatfoltok alapján, de az 

északkeleti torony nyugati homlokzatának falszövetében is (30-31. ábra). A maradványok 

valószínűleg kőből és téglából épített dongaboltozatra engednek következtetni.
176

 Az északi 

palotaszárny valószínűsíthető első emeleti padlószintje és a torony homlokzatán lenyomatként 

megőrződött boltozat vállmagassága között kb. 5,3 méter, a padlószint és a záradékvonal 

között kb. 8,4 méter van. Ez a belmagasság kétféleképpen értelmezhető. Felmerül, hogy egy 

két szintet magába foglaló nagyteremről van szó, mint amit például a visegrádi királyi palota 

északkeleti palotájának nyugati szárnya esetében feltételez a kutatás.
177

 Valószínűbb azonban, 
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 Gergelyffy 1970, 132-133; Gergelyffy 1978, 106; László 1992, 185-186.  
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 Az alaprajzokat lásd Gergelyffy 1975, 283 (211. kép) és László 1992, 191 (1. kép). Az ellentmondó adatokra 
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 Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az 1968. és 1976. évi dokumentációk rendkívül szerény színvonala 

óvatosságra int a következtetéseket illetően. Az északi szárnyhoz délről csatlakozó, merőleges irányú 

falmaradványok értelmezése például annyira bizonytalan, hogy a közölt alaprajzok egy része fel sem tünteti 

azokat. 
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 László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplója, 23. o.  
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 A lenyomat megjelenik a második világháborút követő helyreállítások idején készült fényképen is. Lásd 

LDM Adattár, 3780 ltsz. dokumentum.  
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 Lásd pl. Buzás 1990, 37.  
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hogy a boltozatlenyomat egy második emeleti helyiséghez tartozott, melynek padlószintje 

nagyjából az északkeleti torony második középkori emeletének padlószintjével volt azonos. 

Így mind az első, mind a második emelet legnagyobb belmagassága kb. 4 méter körül 

mozogna. Ezt az elképzelést megerősíti, hogy ezeknek az első és második emeleti szinteknek 

felelnek meg nagyjából a nyugati szárny biztosan ismert első emeleti szintje, illetve annak 

1976-ban kialakított mennyezete,
178

 s az azon nyugvó – ajtókeretek küszöbszintje által is 

jelzett – második emeleti padlószint is.
179

  

Bár az északi palotaszárny északi fala és a 15. századi északi várfal szinte teljesen 

elpusztult, az ehhez kívülről hozzáépített 16. századi falköpenyezés megőrzött néhány 

részletet a szárny emeletére vonatkozóan. Az északi falköpenyezés belső, udvari oldala 

lényegében a 15. századi várfal lenyomata; itt, a középtengelytől kelet felé, a boltozati 

lenyomat magasságában egy egykori nyílásfülke maradványait lehetett azonosítani. A 

falszövetben megfigyelhető két in situ faragott kőelem bal szárkőként értelmezhető, tőlük 

kelet felé a nyílás áthidalásának néhány kőeleme, valamint a feltételezett jobb oldali káva 

mentén egy falelválás érzékelhető (73. ábra).
180

 Az ablak nyilvánvalóan csak a palotaszárny 

második emeletéhez tartozhatott. A nyílás alja körülbelül az északkeleti tornyon 

megfigyelhető boltozati lenyomat boltválla magasságába esik, lezárása pedig a záradékvonal 

magassága alatt látható. Ez alapján itt vagy egy fiókot képeztek ki a nyílás számára, megtörve 

ezzel a dongaboltozat oldalát, vagy a nyílás már egy másik, eltérő boltozatú helyiséghez 

tartozott, azaz a szárny második emeletének keleti kétharmadát nem egyetlen hosszú 

nagyterem töltötte ki. Ez esetben valószínűleg háromhelyiséges második emelettel lehet 

számolni.  

A nyugati palotaszárny 

A két nyugati torony között, a tornyokkal azonos szélességben alakították ki a nyugati 

palotaszárnyat. Alaprajzi elrendezésére rendkívül jellemző, hogy a tornyok között a három 

vastagabb válaszfal szinte teljesen szimmetrikusan négy, közel azonos méretű, kb. 60 m²-es 

helyiségre osztotta a földszintet.
181

 Az emeleti térosztás már kevésbé egyértelmű. Az északi 

földszinti válaszfalra eredetileg itt egy kerek átmetszetű oszlop támaszkodott a szárny 

hossztengelyében. Az oszlopot utóbb elfalazták, s a földszinti válaszfal felett húzott új falban 

az oszloptól nyugatra egy kőkeretes ajtónyílást alakítottak ki (74-75. ábra). Kerete egyszerű, 

viszonylag keskeny élszedéssel tagolt faragvány, mely a saroktornyok ajtókereteinek felel 
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 A nyugati szárny 1976. évi helyreállítása során korlátozott megfigyelések alapján a középkori 

szintviszonyokat és nyílásrendszert igyekeztek rekonstruálni. A megfigyelések dokumentálása azonban 

rendkívül hiányos, így több részletet illetően nehezen állapítható meg a helyreállítás hitelessége.  
179

 Az északi és a nyugati palotaszárnyak szintjeinek bizonyos mértékű összhangja valószínűsíthető már csak az 

utóbb épült (későbbi alfejezetben részletezett) gótikus boltozott udvari folyosó miatt is, mely a maradványok 

alapján valószínűleg összekötötte a szárnyak emeleteit. Mindenesetre a szintek számát, belmagasságát 

végérvényesen csak falkutatás dönthetné el. 
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 László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplója, 15-16. o.  
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 Az északról második földszinti helyiségben álló, a többinél jóval keskenyebb válaszfal minden bizonnyal egy 

későbbi átépítés eredménye. Az 1962. évi ásatások metszetrajzai ugyan alapozását a többi válaszfal alapozásával 

egy magasságban jelzik, mégsem látszik valószínűnek egykorúsága a nála látványosan szélesebb, szimmetrikus 

kiosztású válaszfalakkal. Lásd G. Sándor Mária 1962. évi ásatási dokumentációjának 2, 13 és 14. számú ásatási 

rajzát (MMA MÉM MDK Adattár). A kérdés biztos eldöntését falszövet-vizsgálatok segíthetnék.  
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meg. Az elfalazott, de in situ megmaradt oszlopon látható fehér vakolatmaradványok arra 

utalnak, hogy a válaszfal kialakítása nem építkezés közbeni tervváltozást, hanem különálló 

építési periódust jelentett, azaz az oszlopos rendszer valószínűleg elkészült és használatban 

volt valamennyi ideig. A déli földszinti válaszfal fölött minden bizonnyal eredetileg is fal 

húzódott az emeleten. Erre utal egy, a falban megőrződött ajtókeret, mely a helyiség 

hossztengelyében áll, így nem valószínű, hogy ott korábban oszlop emelkedett volna (76-77. 

ábra). Az 1976-os helyreállításokat megelőző fényképeken a keret jobb oldali (nyugati) 

szárköve és küszöbköve a falazattal egykorúnak látszik.
182

 Sajátos módon a bal oldali szárkő 

ugyanakkor határozottan utólagos beépítésűnek tűnik a falszövetben: a szárkő mellett kisebb 

lapos kövekkel töltötték ki a falvarratig tartó rést. Az ajtó áthelyezése vagy kialakítása talán 

az északi válaszfal megépítésével lehet egykorú, a falakban elhelyezett ajtókeretek is azonos 

formát és élszedett profilt mutatnak. Bár szemöldökkövük nem maradt meg eredeti helyén, 

szemöldökgyámos lezárású keretként állították helyre mindkettőt.
183

  

A földszinti középső (elbontott) válaszfalra az emeleten vagy szintén fal vagy egy másik 

oszlop támaszkodhatott, hiszen az északi oszlop csak így tarthatta meg az emelet egykori 

födémét. A két lehetőség közül az oszlopos megoldást tartom valószínűbbnek, mely azt 

jelentené, hogy a nyugati szárny emeletének északi háromnegyedét egy kéthajós, három 

szakaszos, kb. 27×6 m-es belméretű nagyterem foglalta el (78. ábra).
184

 Egyrészt a földszinti 

válaszfalak szimmetrikus elrendezésének egyik oka talán éppen az lehetett, hogy az emeleti 

terem szabályos közökben álló középoszlopait alátámaszthassák. Másrészt az emelet udvari 

(keleti) falát éppen a feltételezett nagyterem hosszában öt nyílásból álló ablaksor törte át, 

melyben a kereteket azonos magasságban, nagyjából egyenlő közökkel helyezték el (79-81. 

ábra).
185

 Bár csupán egyik esetében maradt meg in situ a keresztosztós ablakkeret részlete, a 

szabályos kiosztás és az egyező méretek alapján feltételezhető, hogy az ablakok egykorúak, s 

talán kőkeretük is azonos lehetett. Az egyetlen homorlattal tagolt in situ faragvány kiképzése 

azonos a délnyugati saroktornyon megőrződött ablakokéval. A kerettípus számos töredéke 

került elő másodlagos lelőhelyről, melyek egy részét a helyreállítások során visszaépítették, a 

többit a kőtárban őrzik.
186

 A keresztosztós ablakok szabályos elrendezése kézenfekvő és 
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 MMA MÉM MDK Fotótár 67289. sz. fénykép.  
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 Gergelyffy 1978, 106-107 (9., 10. ábra); Lásd Sándy Péterné és Kisfaludy Attila helyreállítási terveit a 

nyugati szárnyról, MMA MÉM MDK Adattár, 12385. jelzet.  
184

 Gergelyffy András és Várnai Dezső szintén háromszakaszosként rekonstruálta az emeleti termet. Gergelyffy 

1967, 260 (2. kép), 270-271; Gergelyffy 1970; Várnai 1970, 147 (150. kép). László Csaba kételyeit fejezte ki a 

második, délebbi középoszlop létét illetően, felhívva a figyelmet arra, hogy egykori létére „semmi dokumentált 

nyom nem utal.” László 1992, 185.  
185

 A nyílásokra az 1976. évi helyreállításokat megelőző kutatások derítettek fényt. Valamennyi ablaknyílás 

belső kávasarkainak pontos azonosítása meggyőző. Mivel részleges kutatásokra volt csak mód, nem tudjuk 

biztosan, hogy az emelet déli helyiségét hasonló vagy eltérő ablakok világították meg az udvar felől. Lásd Sándy 

Péterné dokumentációját a nyugati szárny és az ún. Újlaki-loggia helyreállításáról, MMA MÉM MDK Adattár, 

16.008 leltári szám. Az öt helyreállított ablakkerettől északra ma egy szemöldökgyámos ajtó műkőkerete látható 

az udvari homlokzaton. A dokumentációkban nincs egyértelmű nyom, mely egy itteni ajtó vagy egyéb nyílás 

azonosítására utalna. A nagyterem felől az ajtóhoz tartozó kávában a ’helyreállítás’ során nem hagyták szabadon 

a középkori vakolás fehér foltját, ahogy tették azt a nagyterem több ablaka kávájában az eredetiség didaktikus 

szemléltetése céljával.  
186

 Az in situ faragvány egyértelműen keresztosztós ablakot jelez.  



43 

elegáns megoldásnak látszik, amennyiben azok ugyanazt a hosszú, kiemelt jelentőségű termet 

világították meg.  

Megfelelő kutatások és kutatási dokumentációk hiányában nem ismerjük a helyiség 

feltételezett nyugati ablaknyílásainak középkori elrendezését, sem egykori kőkereteiket. A 

két, jelenleg látható helyreállított ablak közül csak az egyik tartalmaz középkori töredékeket 

(83-85. ábra). Azonos kerettípussal állították helyre az északnyugati torony nyugati emeleti 

ablakát is, sajátos módon mindhárom ablakkeretet a későbbi, 16. századra keltezett 

falköpenyezés külső falsíkjában bemutatva. Az eredeti töredékekből keresztosztós ablakot 

(vagy ablakokat) lehetett rekonstruálni, melyek profilja két homorlattal tagolt, a homorlatokat 

lemeztag választja el. A kerettípus egy szemöldökkövének töredéke ma a kőtárban 

található.
187

 Valószínű, hogy ugyanezen ablaknak (vagy ablakoknak) egy eleme került elő 

1935-ben, a vártól dél-délnyugati irányban, a kastélydomb közelében, a Veszprém és 

Székesfehérvár közötti műút építése során. A faragvány leltárkönyvi leírása alapján nem 

csupán a szárkő-lábazat profilja, kőanyaga, hanem a megfelelő méretadatok is megegyeznek. 

A kétszer hornyolt profilra egy üres (eredetileg feltehetőleg festett) címerpajzs metsződik 

rá.
188

 A múzeumi kőtári nyilvántartás alapján könnyen elképzelhető, hogy ezt a címerpajzsos 

faragványt használták fel a nyugati várfalban bemutatott ablakrekonstrukcióban.
189

  

Ezen ablakkeret (vagy keretek) tényleges eredeti helyére nincsenek adataink – ismert 

méretei alapján akár a nyugati szárny udvari emeleti homlokzatán is elhelyezkedhetett a fent 

leírt, egy homorlattal tagolt keretek mellett. A visszaépítésre került töredékek másodlagos 

befalazásból kerültek elő, egy részük biztosan a nyugati palotaszárny második emeletének 

falaiból származik.
190

 A rekonstruált ablakkeretek elhelyezésének alapvető meghatározója 

nyilvánvalóan az lehetett, hogy a vár 15. századi periódusának építészeti részleteit elsősorban 

itt, a nyugati szárny emeletén kívánták bemutatni az 1970-es években.  

Itt kell megemlítenem azt a címerpajzsos kőfaragványt, mely a szakirodalomban 

általánosan boltozati bordaként vagy bordaindításként szerepel, noha szerkezete és tagozatai 

sokkal inkább a fenti ablakkeretek címerpajzsos szárkő-lábazatára emlékeztet (86-87. 

ábra).
191

 A címerpajzs ez esetben is két homorlat közötti lemeztag tengelyében helyezkedik 

el, rendkívül fontos különbség azonban, hogy itt a pajzsra a Gutkeled nemzetség farkasfogas 
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 Többek között ezt a faragványt használta fel Gergelyffy András az ablakkeret rajzi rekonstrukciójához. Lásd 

Gergelyffy 1978, 109 (14. ábra).  
188

 A kő leltárkönyvi bejegyzése: „Ablakkeretkő, sárgásszürke mészkőtömb, alul téglalapalakú keresztmetszettel, 

felső részén egyszerű címerpajzs. 38×67 cm, magasság: 65,5 cm. Várpalota, Loncsos szeszfőzdétől 200 m-re. 15. 

sz.” LDM Régészeti Leltárkönyv 8., ltsz.: 65.433.1. Valószínű, hogy a romos vár köveinek elszállítása és 

másodlagos felhasználása során jutott lelőhelyére a faragvány, hiszen „több, más hatalmas nagyméretü; bántai 

homokkőből faragott épületkő” társaságában került elő. Faller 1936a, 11-12; Faller 1936b, 17-18. A faragványt a 

múzeum felsőörsi kőtárában nem leltem meg.  
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 A kőtár cédulakatalógusa rögzíti, hogy korábban a vár előcsarnokában volt, azaz a kapualjban helyezték el a 

többi kiállított várpalotai faragvány mellett. Későbbi helyét illetően bizonytalanság látszik: a katalógus 

különböző korú bejegyzései alapján „vsz. Várpalotán”, illetve „lehet” a veszprémi jezsuita templomban, a 

múzeum egykori kőtárában. Gergelyffy András tanulmányában címerpajzs nélküli keretet rekonstruált, de a 

közölt rekonstrukció nem igazolja, hogy ennek megfelelő szárkő-lábazati elemet ismert volna. Gergelyffy 1978, 

109 (14. ábra). 
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 Lásd Sándy Péterné és Kisfaludy Attila helyreállítási terveit a nyugati szárnyról, MMA MÉM MDK Adattár, 

12385. jelzet.  
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 A kőfaragvány profilját egészen pontosan nem ismerem, mivel – tudomásom szerint – a kőről nem készült 

felmérés. Archív és modern fotók alapján azonban tévesnek vélem a boltozati bordaindításként való értelmezést.  
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címerét faragták rá.
192

 A kő az 1950-es években még a kapuépítménytől keletre, a déli 

palotaszárny homlokzati falába volt beépítve, a „homlokzat földszinti, középső nyílása 

felett”,
193

 s csak ezután került mai helyére, a kapuépítmény déli homlokzatának 

középtengelyébe, az emeleti ablaknyílások fölé. A faragvány jelenléte mindenesetre további 

magyarázatra vár, hiszen nincs tudomásunk róla, hogy a várat valaha is a Gutkeled nemzetség 

valamely családja birtokolta volna.
194

  

A nyugati szárny emeleti nagytermének egykori lefedéséről nem csak az említett, utóbb 

elfalazott oszlop tanúskodik. Az oszloppal egy vonalban egy hevederív indítása maradt meg a 

helyiség nyugati falán (74. ábra).
195

 A kőből falazott boltívet kutató jelenléte nélkül, 1964-

ben nagymértékben visszabontották a helyreállítások során.
196

 Az ívindítás sugár irányú 

felületén nagyobb (faragott?) kőelemek habarcslenyomata látszik az 1976. évi fényképeken. 

Így feltehető, hogy az egykori hevederíveket, legalábbis azok éleit ilyen kőelemekből 

építették föl. A szerkezet inkább egykorúnak látszik a nyugati falazattal, de a kérdést 

megnyugtatóan csak újabb kutatások tisztázhatnák. A helyiség keleti falán feltehetőleg 

teljesen elbontásra került az ívindítás, itt az 1976. évi fényképeken pontosan azon a helyen 

látható modern habarcsos elsimítás a falfelületen, ahol az indítást várhatnánk.
197

 Az oszlop 

fejezetének kelet és nyugat felé lejtő (az ívek sugarának megfelelő) rézsűs síkja azonban 

egyértelműen igazolja a középoszlopra terhelt egy-egy ív egykori létét.
198

 A maradványok 

alapján nem egyértelmű, hogy a hevederívek egy síkfödémhez készültek, vagy egy eltérő 

(esetleg dongaboltozatos) födém alátámasztását szolgálták.
199

  

A helyiség egykori lefedésének kérdését tovább bonyolítja egy in situ konzol, pontosan 

az elfalazott középoszlop vonalában a keleti falon (88-89. ábra). Az egyszerű kiképzésű 

gyámkő a helyiség terébe mélyen, 62 cm-re nyúlik be.
200

 Elhelyezkedése alapján leginkább 

födémtartó konzolként értelmezhető, hiszen annál magasabban van, hogy az emeleti szinten 

más feladata lehetett volna, ugyanakkor ha már egy második emelet magasságába esne, annak 

padlószintjéhez túlságosan közel állna, semhogy bármilyen szerepe elképzelhető lenne. 

Nyitott kérdés, hogy egy, a középoszlopos szerkezethez képest korábbi fafödém 
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 Gergelyffy András állításával szemben a farkasfogas motívum nem szerepelt az Újlakiak címerében. 

Gergelyffy 1970, 129.  
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 Radnai 1956, 61. Lásd továbbá a LDM Adattár 12069 leltári számú, 1951. évi fényképét és a MMA MÉM 

MDK Fotótár 49501 leltári számú, 1959. évi fényképét.  
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 Guti Ország Mihály és Ferenc 1507 után peres úton harcolt az Újlaki-birtokok között Palota váráért is, sőt, 

egy feltehetőleg 1525. évi oklevél szerint II. Lajos utasította a budai káptalant Guti Ország Ferenc és Imre 
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Móré László szerezte meg Palotát és az Újlaki-birtokok zömét. Lásd Horváth 2002, 36-37.  
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 MMA MÉM MDK Fotótár 67310, Gergelyffy archív 1976, 10, 23, 26.  
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 Lásd Éri István beszámolóját 1964.(?) március 10-i várpalotai kiszállásáról: LDM Adattár, műemléki iratok, 

8032. leltári számú dokumentum. 
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 Gergelyffy archív 1976, 1, 14.  
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 MMA MÉM MDK Fotótár, 084.747 ND, 084.748 ND, 67311, 67312, 67277.  
199

 A nyugati falon megmaradt ívindítás értelmezésében első ránézésre megtévesztő lehet, hogy a helyiség 

későbbi, barokk csehsüveg-boltozatának ívindításait pontosan a két (feltételezett) középoszlop és hevederíveik 

vonalához igazították. A két szerkezet azonban egyértelműen elválasztható, hiszen a barokk boltvállak téglából 

falazottak, oldalfaluk íves kialakítású, ráadásul magasabbról indulnak, mint középkori előzményeik.  
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 László Csaba 1988-2011. közötti kutatási naplója, 56-57. o.  
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alátámasztásában működött közre, vagy csupán egy építkezés közbeni tervváltozás emlékével 

van dolgunk.
201

  

A fényképek tanúsága szerint a nyugati szárny egyik emeleti válaszfalában, másodlagos 

beépítésben, úgy tűnik, megtalálták a konzol egy párdarabját is (90-91. ábra). Amennyire a 

fotókon kivehető, a faragvány alakja, profilja és kb. 60 cm-es kiülése is megfelel az in situ 

gyámkőnek. Ez esetben is csak falkutatás igazolhatná megnyugtatóan, mindenesetre a 

fényképek alapján középkorinak tűnik a falszövet azon része, mely a másodlagos beépítésű 

faragványt tartalmazza, s ehhez képest utólagos egy (talán barokk) téglaheveder. A konzol 

másodlagos felhasználása utalhatna akár a tervmódosításra, akár az általa tartott szerkezet 

elbontására. A konzolon kívül azonban további faragványokat is tartalmaz ugyanaz a 

falrészlet, többek között egy keresztosztós ablak egy elemét.
202

 Ez nagy valószínűséggel 

azonos a fent leírt, a helyiség nyugati homlokzatán rekonstruált kettős homorlatos 

ablakkeretekkel, melyeknek egy szemöldökköve ma a kőtárban található. A faragványok 

eredeti szerepét, helyét és befalazásuk okait jelenleg nem tudom egyértelműen meghatározni. 

Korábbi kutatások ugyan nem vetették föl, mégis több jel arra mutat, hogy a nyugati 

palotaszárny – az északihoz hasonlóan – egy második emelettel is rendelkezett.
203

 

Szembetűnő a délnyugati torony északi falán, illetve a palotaszárny északra következő 

válaszfalán ma is megfigyelhető két ajtókeret helyzete, melyek egyértelműen egy második 

emelet magasságában találhatóak (92-95. ábra). Bár jelenlegi formájukban kiegészített és 

helyreállított faragványokról van szó, a helyreállítások során készített fényképek igazolják, 

hogy a délebbi keret bal szárkövét és szemöldökkövét, illetve az északabbi keret szárköveit és 

szemöldökkövének két szélét eredeti helyükön találták meg.
204

 Mindkét ajtó egyszerű, 

élszedett profillal és szemöldökgyámos lezárással rendelkezett. Feltűnő, hogy a palotaszárny 

déli válaszfalában elhelyezett keret ugyanolyan építéstechnikai jellegzetességet mutat, mint az 

azonos válaszfalban egy szinttel lejjebb, az első emeleten kialakított ajtó.
205

 A bal (keleti) 

szárkő mellett a falszövet itt is azt a benyomást kelti, mintha a keret nem a fallal együtt épült 

volna: a szárkőtől mintegy 30 cm-re függőleges falvarrat látható a fényképeken, a falvarrat és 

a keret közét kis, lapos kövekkel falazták ki. A jobb szárkő mellett a falszövet nem 

vizsgálható a fotókon. Mindkét szinten a kőkeretet a fal északi oldalára helyezték, az első 

emeletit egyértelműen a középtengelybe, a második emeletit attól kissé keletre eltolva. Az 

ajtók esetleges átalakításának vagy a válaszfal utólagos áttörésének kérdését helyszíni 

vizsgálatok dönthetnék el, mindenesetre a két szinten hasonló formában jelentkező sajátosság 

akár annak a lehetőségét is felveti, hogy a válaszfal eredetileg ajtónyílások nélkül állt.  

Nehezen elképzelhető, hogy az első emeleti nagyterem ajtóihoz hasonló, 

szemöldökgyámos keretek padlásajtónak készültek volna, így nagyon valószínű, hogy 
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 Gergelyffy 1967, 270-271, valamint László 1992, 185 egyaránt felveti a menet közbeni tervmódosítás 
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legalábbis a nyugati palotaszárny déli része kétemeletes volt. A középkori második emeletre 

utaló jelek azonban ettől északabbra is jelentkeznek. A palotaszárny nyugati falának belső 

felületén, az in situ középoszlop és az azt befoglaló válaszfal vonalától északra egy küszöbkő 

és egy élszedett keret bal lábazati szárköve maradt meg a második emeleti szinten a 

helyreállítást megelőző (illetve részben azzal egykorú) fényképek tanúsága szerint (96-98. 

ábra).
206

 A kövek, úgy tűnik, eredeti helyzetükben állnak, s a falazattal egyidős lehet a keret. 

A fényképeken kívül manuáléban fennmaradt rajzi felmérések is rendelkezésre állnak az 

ajtókeretről, szöveges leírása azonban nem ismert.
207

 Az 1964. évi szabadkézi vázlatrajzokon 

„gótikus ülőfülke” megnevezéssel illették a maradványt, ugyanis az ajtó egy, a nyugati falba 

mélyedő fülkével áll kapcsolatban, melyben egy ülőpad maradványa is megfigyelhető volt 

(99-100. ábra).  

A felmérési rajzok alapján a fülke 1,4×2,35 méteres nagyságú, s egy 54 cm széles fal 

választja el a palotaszárny helyiségétől, ebben a falban helyezték el az ajtókeretet. A fülke 

belmagassága a rajzok szerint 160-170 cm közötti, bár a rajzon feltüntetett megjegyzés szerint 

csak egy barokk átboltozásról van szó. Az ülőpad profilja se a rajzon, se a fotón nem 

állapítható meg egyértelműen. A fülke alján egy habarcsos szintet azonosítottak, ehhez képest 

az ülőpad felső felülete 62 cm magasan található. Az ülőpadnak csupán egy 33 cm széles 

eleme maradt meg a fülke délnyugati sarkában, valószínűleg eredeti helyén. Nem egyértelmű, 

de talán keleti irányban még folytatódhatott, kitöltve a fülke teljes déli falát. Figyelemre 

méltó, hogy a felmérési rajz alapján a fülkével azonos magasságban több, hasonló méretű 

fülke részlete is megmaradt a nyugati falban (a tárgyalt fülkétől délre), melyek tehát 

ugyanahhoz a padlószinthez igazodhattak.
208

  

A fülke (illetve fülkék) értelmezése több kérdést is felvet. A fotók alapján mintegy 20 

cm-rel a szárkő teteje felett mintha egy falelválás (esetleg csak falegyen) jelentkezne a kő 

falszövetben – elképzelhető, hogy e vonaltól fölfelé már későbbi falazattal van dolgunk. Ez 

megmagyarázná a fülke alacsony belmagasságát, illetve barokknak nevezett átboltozását is. 

Az összesített 1,94 méteres fülkemélység pontosan megegyezik az itteni 15. századi nyugati 

várfal szélességével. Ez azt jelentheti, hogy a fülke vagy csak a 16. századi támpilléres 

falvastagítás idején (esetleg utána) készült, vagy esetleg valamiféle, a külső falsíkon túlnyúló 

15. századi (zárterkély?) szerkezet részét képezte.  

A fülke és az ülőpad szerepe, keltezése tehát nem egyértelmű, mindazonáltal a szárkő és 

a küszöbkő helyzetük alapján ajtókeretként, s nem egyszerű falazókőként beépített 

faragványok lehettek. Ha a keret valóban egyidős a falazattal, akkor egy 15. század közepi – 

közelebbről nem ismert – szerkezet részét képezte, mely a bizonytalanságok ellenére is 

igazolja a nyugati palotaszárny második emeletét.  
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Szintén a második emelet magasságában, a középoszlopot magába foglaló válaszfaltól 

északra a terem keleti falában is megfigyelhetőek faragott kőelemek a falazatban.
209

 A 

válaszfal vonalába eső konzoltól északra kb. 1-1,2 méterre egy vízszintesen fektetett 

kőfaragvány látható a fényképeken a konzollal egyező magasságban (101-104. ábra). Terem 

felé eső felülete nagyoltan lefaragottnak tűnik. Bár pontos mérete és profilja a fényképekről 

nem olvasható le, elképzelhető, hogy a ma is láthatóval azonos, utóbb levésett konzolról van 

szó. Közvetlenül ezen áll egy függőleges helyzetű másik faragvány, melynél az utólagos 

levésés még határozottabban látszik. A fényképeken megfigyelhető a faragványon egy 

függőleges vonal vagy él is, mely alapján a kőelemnek egykor a falsík elé ugró része talán 

tagozattal, tagozatokkal díszített lehetett. A kövek helyzete és a falszövet jellege arra utal, 

hogy nem másodlagosan beépített faragványokról, hanem valamilyen szerkezet in situ 

elemeiről lehet szó ez esetben is. A függőleges állású kőtől délre a falszövet jellege, a kövek 

mérete és szabálytalan állása feltehetőleg valamilyen nyílás vagy fülke befalazását jelzi. A fal 

külső, udvari homlokzatán ez csak falkutatással lenne vizsgálható. A függőleges faragványtól 

északra egy másik faragott kőelem is látható a falsíkban, ez azonban egyértelműen 

másodlagos helyzetűnek látszik.  

A nyugati szárny középkori második emelete szempontjából végül megfontolandó, hogy 

a szárny 1976. évi helyreállítási tervei szerint az udvari homlokzaton ezen a szinten is 

középkori, szemöldökgyámos lezárású ajtókereteket szándékoztak elhelyezni.
210

 A 

munkálatokat megelőző részleges kutatások dokumentációja rendkívül hiányos, így csak 

néhány esetben – például a keleti ablaknyílásoknál – tudtam bizonyítani, hogy a helyreállítási 

terveket hiteles megfigyelésekre alapozták. A második emeleti nyílásokat ugyan nem igazolja 

ilyen dokumentált megfigyelés, lényeges azonban, hogy a terv éppen az előbb tárgyalt nyílás 

vagy fülke helyén jelez egy helyreállítandó ajtónyílást. Természetesen, ha itt valóban nyílás 

állt volna, a kőkeretet inkább az udvari falsíkon kereshetnénk (ahol a terv is jelöl egyet), a 

belső síkon pedig inkább csak a fülke kávája lenne várható.  

A palotaszárny udvari homlokzata előtt az ásatások hat falpillér alapozását tárták fel, 

melyek szabályos elrendezésben, 3-3,5 méteres közökkel sorakoztak az épület keleti oldalán a 

falhoz kapcsolva kb. 0,8-1×1,8-2 m-es méretben (53, 105. ábra).
211

 László Csaba minden 

bizonnyal ugyanennek a szerkezetnek egy délebbi falpillérét tárta fel, mely a többihez 

hasonlóan a palota nyugati falával együtt épült, s a palota falsíkjától 1,95 m hosszan nyúlt ki 

keleti irányban.
212

 A pillérek szabályos, sűrű kiosztása és a tény, hogy a fal oldalirányú 

megtámasztásában nem játszhattak jelentős szerepet,
213

 világossá teszi, hogy nem egyszerű 

támpillérekről van szó. Az ismert hasonló középkori szerkezetek alapján két értelmezési 

lehetőség adódik. A falpillérek síkfödémmel, esetleg boltívekkel összekötve vagy egy emeleti 
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folyosót hordhattak, vagy az emelet előreugratott homlokzati falát támaszthatták alá.
214

 

Utóbbi lehetőség Palota esetében több szempontból is valószerűtlen. Egyrészt statikailag 

eleve nem tűnik ésszerűnek, hogy a kellően vastag földszinti falak helyett a pillérekre 

terheltek volna egy, a ma is állónál korábbi, emeleti homlokzati falat. Másrészt a 15. század 

második felében az emeleti fal – a beleépített in situ boltozati faragványok alapján – már 

minden kétséget kizáróan a földszinti fölött emelkedett. A feltárt falpilléralapozások tehát egy 

udvari folyosó támaszaiként épülhettek, mely a szárny emeleti nagytermét és egyéb 

helyiségeit kötötte össze. A rendelkezésre álló adatokból nem lehet megállapítani, hogy a 

folyosót esetleg a második emeleti szinten is megépítették-e valamilyen kő- vagy könnyebb 

faszerkezetes formában. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a folyosó nem azonos a 

szakirodalomban korábban is ismert, boltozott gótikus folyosóval (az ún. Újlaki-loggiával), 

mely – mint látni fogjuk – egy későbbi bővítés és átalakítás eredménye.  

A nyugati palota előtti (korai) folyosóval lehet egykorú a várudvar első szilárd burkolata 

is. Kis felületen sikerült feltárni a folyosó egyik falpilléralapozása előtt egy vastag (átlag 12 

cm-es) habarcsréteget, melyen néhány lapos kő utalt az egykori kőburkolatra. Közvetlenül a 

falpilléralapozásoknál az első, a nyugati szárnnyal egyidős járószintet ugyanakkor egy sárga 

murvaterítés jelenthette, mely alatt csupán egy vékony építési habarcsréteg, illetve a fekete 

altalaj, agyagos szikla következett.
215

  

A déli palotaszárny kérdése 

Meglehetősen ellentmondásos – s mind közül talán a legbizonytalanabb – az újabb déli 

palotaszárny keltezése. Gergelyffy András 1970. évi tanulmánya még 15. század közepi 

építését sugallta,
216

 míg 1978-ban már egy későbbi periódushoz sorolta.
217

 Várnai Dezső rövid 

cikkének szövege szintén a négysaroktornyos kiépítéssel egykorúnak állította be, de rajzi 

rekonstrukcióin a teljes szélességben futó palotaszárnyat csak a 16. század eleji állapotnál 

tüntette fel.
218

 László Csaba ugyanakkor egyértelműen foglalt állást: a szárny későbbi a 15. 

század közepi várépítésnél, s a 15. század végére, esetleg a 16. század elejére keltezhető.
219

  

Az utóbbi kutató véleményét arra a megfigyelésre alapozta, hogy a korai palota nyugati 

homlokzatát eltakaró köpenyfal – azaz a déli szárny keleti fala – későbbi a négysaroktornyos 

kiépítésnél, mivel a palotahomlokzaton a köpenyfal mögött az eredeti kvádermustra 

kijavítását sikerült azonosítania, mely javítást a tornyok építésével vélte egykorúnak. 

Azonban további megfigyelések kétségtelenül bizonyítják, hogy az új déli palotaszárny keleti 

falának eredetileg magát a korai palotafalat szánták, s a fal megköpenyezése csak egy 
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későbbi, a helyiség dongaboltozatos lefedéséhez kapcsolódó építészeti elképzelés része volt, 

tehát későbbi a saroktorony kiépítésénél és a déli szárny eredetileg tervezett formájánál is.  

A déli szárny keleti helyiségét ugyanis eredetileg egy középoszlopos, a jelenlegihez 

képest kétszeres szélességű teremnek tervezhették. Az eredeti elképzelés megváltozásakor ezt 

egy észak-déli irányú harántfallal kettéosztották, s elfalazták a hengeres, törtkőből falazott 

oszlopot is (106. ábra). A harántfal azonban a déli szárny egyik udvari nyílásának vonalába 

esett, ezért módosítani kellett a földszinti udvari homlokzat eredeti nyíláskiosztását. Az udvari 

homlokzaton egy másik megszüntetett, a falazattal egyidős nyílás kőhevederét is meg lehetett 

figyelni.
220

 Így, mivel a köpenyfal az építkezéseknek csak egy későbbi szakaszához köthető, 

az új déli szárny kialakítása elvileg a 15. század közepi várépítkezéssel egykorú is lehet. 

Ebben az esetben a kvádermustra helyreigazítása nem bizonyító erejű, hiszen arra sor 

kerülhetett a déli szárny és a saroktornyok kiépítése idején – vagy akár korábban, az 1440-es 

éveket megelőző évtizedekben is.
221

 

A déli szárny keltezését azonban tovább bonyolítja, hogy László Csaba megfigyelése 

szerint az elfalazott középoszlopon simítóvakolatot nem, csak „durva, alapvakolatnak tűnő 

vakolást” lehetett megfigyelni.
222

 Véleménye szerint ez arra utal, hogy a középoszlop 

elfalazása, illetve ezzel egyidejűleg a boltozatot hordó köpenyfal megépítése csupán egy 

építés közbeni tervmódosítás keretében zajlott le, a középoszlopos terem eredeti formájában 

soha nem készült el. Fontos kiemelni, hogy egy földszinti, s ennek megfelelően valószínűleg 

itt is csupán alárendelt szerepű tér középoszlopáról van szó, mindazonáltal a simítóvakolat 

jelenlegi hiánya valóban utalhat arra, hogy a déli szárnyat végül nem az eredeti tervek szerint 

fejezték be. Azonban ha tervmódosítással állunk is szemben, nem elképzelhetetlen, hogy a 

korai palotahomlokzat kvádermustrájának javítására sor került még a tervek megváltoztatása 

és az építkezés befejezése előtt. Így a homlokzati díszítés kiigazítása ebben az esetben sem 

bizonyítja kétséget kizáróan a déli szárny utólagos voltát a négysaroktornyos várépítéshez 

képest.  

Összességében tehát László Csaba érve, a kvádermustra kijavítása nem látszik döntő 

erejűnek a déli palotaszárny keltezésének kérdésében. A Gergelyffy András és Várnai Dezső 

közleményeiben is megjelenő későbbi keltezés indokát nem ismerem, így könnyen 

elképzelhető, hogy további érvek is szólnak mellette, ezekre azonban ilyen módon nehéz 

építeni. Mindent figyelembevéve – mivel az egyidejűségre utaló megfigyelésről nem tudunk – 

talán valószínűbbnek tartható a déli palotaszárny utólagos volta, azonban a kérdés érdemleges 

megválaszolását csak további kutatások biztosíthatják. 
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II.1.3.3. A várépítés keltezése – történeti, régészeti, művészettörténeti adatok 

Újlaki Miklós pályafutásának áttekintése során röviden utaltam rá, hogy a korábbi 

udvarházat felváltó várépítés keltezését az 1445. évi májusi országgyűlési határozaton túl 

további források is segítik. Bár a határozat alapján első körben egyértelműnek tűnik az 1439 

és 1445 közötti datálás, László Csaba joggal vetette fel, hogy az építkezések hosszabban 

elhúzódhattak: jóval korábban elkezdődhettek, s 1445 után is folytatódhattak.
223

 Elméletileg 

könnyen elképzelhető lenne, hogy az oklevél – akár szándékosan, Miklós vajda érdekeinek 

megfelelően – kissé pontatlanul fogalmaz a nagyhatalmú báró építkezéseinek kezdetét vagy 

befejezettségét illetően. Az erődítések: a tornyok és a várfalak, illetve az ezekkel egybeépült 

épületrészek – véleményem szerint – mégis leginkább az Albert vagy Zsigmond király halála 

utáni „zavaros idők” éveiben készülhettek; nem az erődítettség igénye miatt, hanem sokkal 

inkább a munkálatok engedély nélküli voltát figyelembe véve. Az ország központi területéhez 

közel, a koronázó székváros Fehérvár szomszédságában felhatalmazás nélkül várat emelni 

komoly provokációnak számíthatott volna Albert, de legalábbis Zsigmond király uralkodása 

alatt. Újlaki dunántúli hatalmi törekvéseinek tetten érhető megnyilvánulásai szintén 

megerősítik, hogy a várépítés valószínűleg nem előzte meg érdemben az 1440-es éveket.  

Az építkezések végét illetően Horváth Richárd kutatásai pontosították korábbi 

ismereteinket. Miklós vajda már az országgyűlési határozat előtt, 1445 februárjában in castro 

nostro Palotha keltezte levelét, ami alapján a vár már korábban, 1444-ben többé-kevésbé 

kész, de legalábbis lakható formában állhatott, hiszen nem valószínű, hogy a téli hónapokban 

jelentős munkálatok zajlottak volna az épületen. A báró által az 1440-es években kiadott 

oklevelek szintén ugyanebbe az irányba mutatnak. Összesen négy levelét ismerjük közeli 

(Palotától mindössze 5-6 km-re fekvő) bátorkői várából keltezve: kettőt 1442-ből és kettőt 

1444-ből. Ezzel szemben Palotáról keltezett egyszer 1443-ban és 1444-ben, majd hatszor 

1445 februárja és 1446 januárja között. 1446 januárjában ráadásul itt, palotai várában lépett 

szövetségre a Cillei testvérekkel, akik Hunyadi, Garai és maga Újlaki mellett a kor 

legbefolyásosabb urai voltak.
224

 Mindezek alapján úgy vélem, legkésőbb 1445-ig a 

négysaroktornyos, középudvaros vár lényegében elkészült, az északi és a nyugati 

palotaszárnnyal együtt már lakható, sőt, jelentős fogadásokra és főúri kíséretek befogadására 

alkalmas állapotban lehetett.  

A több szakaszban végzett műemléki kutatások ellenére mind ez ideig nem történt 

kísérlet a várépítés írott forrásoktól független, régészeti vagy művészettörténeti alapú 

keltezésére.
225

 Ismert, korhatározó értékű éremleletek hiányában vagy a leletanyag alapos, 

rétegtani adatokat figyelembe vevő feldolgozása nélkül erre egyelőre nem is vállalkozhatunk. 

Az ásatásokból előkerült leletanyag feldolgozásával a kutatás – ahogy azt a kutatástörténet 

összegzésénél jeleztem – továbbra is adós.  
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 László 1992, 185-186.  
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 Horváth 2002, 29, 106, 109.  
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 Gergelyffy András egy kézenfekvő, mégis félrevezető módszert alkalmazott az írott forrásokban közvetlenül 

nem említett periódusok keltezésére. Ezeket a bizonytalanabb építkezéseket nagyjából arányosan osztotta el 

időben, oly módon, hogy az egyes periódusok ne kerüljenek kronológiailag túl közel egymáshoz. Eljárása 

tanulmányai érveléséből és fogalmazásmódjából olvasható ki, lásd Gergelyffy 1967, 271; Gergelyffy 1970, 125.  
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A keltezést a fent bemutatott műrészletek, kőfaragványok sem segítik érdemben. Az 

élszedett profilú, szemöldökgyámos ajtókeretek (69, 75, 76. ábra), a díszítetlen, 

negyedköríves födémtartó konzol (88-89. ábra), az egyszerű kialakítású középoszlop (74, 75, 

107, 108. ábra) nem adnak lehetőséget pontosabb korhatározásra. A jellegzetes, homorlattal 

vagy gyakrabban homorlatakkal tagolt keresztosztós ablakok szintén tág időkeretek között 

voltak rendkívül népszerűek a királyi udvar, az egyház, az arisztokrácia és általában az elit 

építkezésein.
226

 Hasonló ablakkeretek Újlaki Miklós több egykorú építkezésén is feltűnnek. A 

kettős homorlatos típus a közeli ösküi castellumból ismert; az újlaki várkastélyon és a vár 

egyik tornyán pedig egyetlen homorlattal tagolt keresztosztós ablakok álltak.
227

 Az analógiák 

alapján a palotai ablakok a 14. század vége és a 15. század közepe között szinte bármikor 

készülhettek. Néhány hasonló keret a 15. század második feléből és a század végéről is 

ismert. Noha e későbbi ablakkeretek profilja megegyezik a palotai ablakokéval, az előbbiek 

esetében megfigyelhető könyöklőkonzolos megoldás, a tagozatok körbefutása a teljes kereten 

és könyöklőjén, illetve az ablakok egyetlen táblával történő zárása jellegzetesen későbbi 

sajátosságként értékelhető.
228

 Ezek alapján a palotai ablakkeretek ilyen késői keltezése 

valószínűtlen. Összességében tehát az épületek és részleteik relatív kronológiája, illetve az 

ismert műrészletek csupán egy meglehetősen tág korhatározást engednek meg. Így az 

építkezés keltezéséhez kényszerűen (és szinte kizárólag) a történeti adatok tanúságára kell 

hagyatkoznom, melyek ugyanakkor meggyőzően igazolják, hogy Újlaki Miklós 1439-1445 

(esetleg 1437-1445) között fejleszthette várrá palotai birtokközpontját. 

II.1.3.4. Építkezések a 15. század második felében 

Az ásatási dokumentációk áttekintése és a kőfaragványok vizsgálata (legalább) egy 

további jelentős építési periódust bizonyít a 16. századi erődítési munkálatokat megelőzően 

(109. ábra). A vár új déli palotaszárnya, mint láttuk, talán egyike a 15. század közepi 

rezidencia későbbi bővítéseinek. Szembetűnő, hogy a szárny szélessége közel kétszeres az 

északi és a nyugati szárnyhoz képest. Természetesen önmagában ez sem bizonyítja későbbi 

voltát a tornyok szélességéhez igazított nyugati szárnyhoz képest. A déli szárny esetében a 

szélességet nyilvánvalóan a korai palota északi válaszfalának vonala határozta meg végső 

soron. A szárny középső tere egy hosszúkás kapualj, keret nélküli ülőfülkékkel kétoldalt 
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 A kerettípust a magyar szakirodalom korábban általában grafikus stílusúként emlegette. Az analógiák száma 

valóban rendkívüli, itt csupán egy szűk, önkényes válogatást adok belőlük. Királyi építkezések: például a budai 
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122-123; Cabello 1993a, 116-118; Czagány 1959, 35-56; Cs. Dobrovits – Erdei 1984, 143.  
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 Koppány 1999, 64-65 (73. kép); Horvat 2002, 199, 205-208 (Sl. 16, 18). 
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 Lásd a visegrádi vár és a királyi palota Mátyás-kori keresztosztós ablakait, a somlói vár ablakkeretét és a 

budai Anna utca 4. elsőemeleti ablakait. Buzás 1990, 38 (238, 281, 334-335. képek); Fülöp 2006, 123 (7. kép); 

Czagány 1959, 41, (4/17, 15/H képek). A nagyvázsonyi keresztosztós ablakok esetében nem találunk ilyen 

jellegzetesen késői sajátosságot, bár – újabb vélemények szerint – a keretek az 1460-as évek után, pontosabban 

az 1470-1490-es évek közé keltezhetőek. Lásd Feld 1992, 17. (38. lábjegyzet); Buzás 2009a, 391.  
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díszített bejárati folyosó a várudvar felé (110. ábra).
229

 Ennek északi végén ma egy barokk 

kapu nyílik az udvarra. A kapu kerékvetője alatt feltárt korábbi kerékvető itt egy, a barokk 

építkezést megelőző, valószínűleg keskenyebb kapukeretet sejtet.
230

 A bejárati folyosó 

dongaboltozata a déli szárny keleti földszinti helyiségeinek boltozatával látszik megegyezni, 

így talán maguk a térrészek is egykorúak.
231

 Feltűnő a szárny földszinti alaprajzának 

középtengelyes szimmetriája: a kapualj keleti és nyugati oldalán két-két azonos szélességű, 

hosszúkás helyiség épült. Ez alapján, s főleg mivel nem ismert semmilyen arra utaló jel, 

miszerint a déli szárny nyugati helyiségei eltérő időben épültek volna, valószínű, hogy a teljes 

déli szárny egykorú építkezés eredménye. Mint írtam, a keleti hosszúkás helyiségek helyébe 

eredetileg egy kétszeres méretű, 11×13 méteres középoszlopos termet kívántak építeni, ahol 

feltehetőleg az oszlopról induló, észak és dél felé ívelő hevederek támaszthatták alá a 

födémet.
232

  

A nyugati szárny emeleti termének kisebb átalakítását egy válaszfal megépítése jelzi. 

Ebbe a falba foglalták bele a helyiség korábban leírt in situ födémtartó konzolját és 

középpillérjét (74-75. ábra).
233

 Ahogy jeleztem, ez esetben a középpilléren megfigyelhető 

vakolatfoltok meggyőzően tanúsítják, hogy a pillér bizonyos ideig szabadon állt, s csak 

később foglalták bele a válaszfalba. E szerint itt nem egy építkezés közbeni tervmódosulással 

állunk szemben – noha azt természetesen nem tudjuk, hogy a pillér elfalazása évtizedekkel, 

évekkel vagy csak hónapokkal később következett be. Az emeleti nagyterem átépítése a 

térszervezés módosítására, az igények változására utalhat, ami talán az új udvari folyosó 

létrehozásával állhatott összefüggésben.  

Az árkádos udvari folyosó in situ maradványai 

A díszes udvari folyosó, az ún. Újlaki-loggia
234

 a vár középkori építéstörténetének talán 

legvitatottabb pontja volt a korábbi szakirodalomban (111. ábra). Keltezését és szerkezetét 

tekintve is számos eltérő vélemény fogalmazódott meg. Nem tisztázódott megnyugtatóan, 

hogy a nyugati palotaszárnnyal egykorú vagy ahhoz képest utólagos, így egyaránt keltezték a 

14. századra, a 15. század közepére és a század második felére. Egyes állásfoglalások szerint 

a folyosó feltehetőleg mind a négy épületszárny előtt körbefutott, mások szerint legalább 

három, valószínűleg három, illetve valószínűleg kettő szárnyat kötött össze.
235

 Az újabb 

kutatások által lehetőség nyílt több vitatott kérdés megválaszolására. 
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 A kapualj és a keret nélküli ülőfülkék 1930 előtti állapotát vázlatosan mutatja Pörge Gergely rajza. LDM 
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 Lásd G. Sándor Mária 1961. évi ásatási dokumentációját, LDM Adattár 1807, 1811 leltáriszámú rajzok, 1800-

1801 leltáriszámú ásatási naplók. A középkori kapukerethez tartozó járószintet és rétegeket a későbbi 

bolygatások teljesen elpusztították a kisméretű szelvény területén.  
231

 László 1992, 184.  
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 Gergelyffy 1978, 108; László 1992, 185. 
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 Gergelyffy 1967, 270-271; Gergelyffy 1970, 132-133; Várnai 1970, 149; Gergelyffy 1975, 284; Gergelyffy 

1978, 108; Dax 1977, 71; László, 1992, 184-186. 
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Bár a gótikus loggiára a mai várban szinte semmilyen részlet nem utal, az építmény 

jelentős maradványait tárták fel a kutatások az 1960-as évektől. A boltozott emeleti folyosó in 

situ részletei a nyugati szárny udvari homlokzatán őrződtek meg visszavésett gyámkövek és 

falívek formájában (81, 112-115. ábra).
236

 A homlokzaton jól felismerhető, hogy a folyosó 

boltozatának falíveit és in situ gyámköveit csak viszonylag nehezen sikerült hozzáigazítani az 

öt középkori ablaknyíláshoz. A boltozat és az ablakok rendszerének összeillesztéséhez 

bizonyos faragványok visszavésése is szükségessé vált, aminek nyoma az egyik kőtári 

gyámkövön is azonosítható (116. ábra, Katalógus 2.).
237

 Itt a gyámkő oldalsó felületének azt 

az alsó részét, melyet az egyik ablakkeret odaeső vízszintes ablakosztójához kellett igazítani, 

láthatóan még a gyámkő beépítése előtt lépcsősen visszavésték.
238

 Kézenfekvő, hogy ha a 

boltozat egy időben készült volna a század közepi nyílásokkal, akkor az ablakok csupán 

néhány centiméteres eltolása által már mentesültek volna e nehézségektől.  

A nyugati palotaszárny előtt felszínre került a földszinti árkád nyolc pilléralapozása is 

szabályos sorba rendezve, 2,8–3 méteres közökkel (105. ábra). A folyosó északi irányban 

erősen leszűkül, az alapozások és a nyugati szárny udvari fala közötti távolság 1,45 méterről 

0,8 méterre csökken.
239

 Az ásatási rajzok alapján a pillérek kőből falazott felmenő 

szerkezetének legalsó kősora négy alapozás tetején őrződött meg, a pillérek szélessége 

egységesen 0,8 méter (117-118. ábra). Az alapozások méretei természetesen nem ennyire 

szabályosan egyezőek, 0,7–0,85 × 0,9–1,2 méter között váltakoznak.  

A nyugati szárny előtt feltárt alapozások szintén egyértelműen igazolják, hogy az 

árkádos folyosó utólagos a palotaszárny felépítéséhez képest. A loggia készítése során 

lebontották a nyugati szárny 15. század közepi, falpillérekre támaszkodó udvari folyosóját, s 

az új árkádpilléreket részben éppen ezen falpillérek maradványaira alapozták. Az ásatási 

rajzok ezen túl az eltérő kő- és habarcshasználatot, illetve alapozási mélységet is rögzítik. Az 

árkádos udvari folyosó földszinti szakaszát új burkolattal látták el, ennek emlékét őrizheti az 

itt feltárt, szétporlott téglapadlóaljzat.
240

  

A nyugati pillérsor utolsó északi elemének alapozása nagyjából egy vonalba esik az 

északi palotaszárny udvari falával.
241

 Ezzel egy vonalban, a nyugati pillérsorra merőlegesen 

egy további alapozás is feltárásra került, melynek mérete és az előző alapozástól való 3 

méteres távolsága meggyőzően igazolja, hogy a loggia a várudvar északnyugati sarkában 

befordult kelet felé. A pilléralapozásra merőleges helyzetű, kb. 30 cm széles falmaradványok 
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talán egy lépcsőfeljáró helyét jelölik ki, mely a loggia és a palotaszárnyak emeletére 

vezethetett (109, 119. ábra).
242

 A maradványok alapján a folyosó valószínűleg nem 

folytatódott az északi palotaszárny előtt, csupán összekötötte az északi és a nyugati 

palotaszárny emeleti tereit.  

A déli szárny előtt két párhuzamos sorban kerültek meghatározásra pilléralapozások, 

ezek közül a délebbi alapozások tartozhattak a loggia szerkezetéhez (120-123. ábra). (Az 

északibb alapozások valószínűleg egy eltérő, későbbi szerkezet részét képezték.
243
) Az öt 

délebbi alapozás mérete 0,75–1 × 0,9–1,15 méter között váltakozik. A palotaszárnytól való 

távolságuk következetesen 1 méter. Ezek az adatok tehát nagyjából megfelelnek a nyugati 

pillérsornak. Az alapozások közötti távolság 7,5, 6, illetve 6,5 méter, ami viszont csak abban 

az esetben felel meg a nyugati szárny előtti maradványoknak, ha az egyes alapozások között 

további egy-egy, fel nem tárt darabbal számolunk. Ennek lehetősége adott, hiszen a 

dokumentációból világosan látszik, hogy egyrészt nem történt teljes körű feltárás, másrészt az 

azonosított alapozásoknak is csupán legalsó egy vagy két kősora maradt meg. Így 

elképzelhető, hogy a köztes, ʽhiányzó’ alapozásokat a kutatóárkok nem érintették, vagy azok a 

20. századra már megsemmisültek.
244

 (Természetesen a déli és nyugati pillérsornak nem 

kellett szükségszerűen azonos elrendezésűnek lennie.) A déli szárny udvari homlokzatán (az 

eredeti vakolatmaradványok miatt) nem figyeltek meg egy, a nyugatihoz hasonló emeleti 

boltozat visszavésett nyomait.  

Kézenfekvőnek tűnik, hogy a nyugati és déli pilléralapozások egyazon szerkezethez 

tartoztak. A két pillérsor metszéspontjában, a délnyugati sarokban nem történt feltárás, így 

kapcsolatukat közvetlenül nem vizsgálták, mindenesetre az itt feltételezhető alapozás nem 

illeszkedik a nyugati pillérek szabályos ritmusába.
245

 Ennek ellenére az egész szerkezetet 

egykorúnak vélem, mivel – mint látni fogjuk – az ismert kőfaragványok arra utalnak, hogy az 

egész loggia egyetlen, egységes építkezés eredménye.  

Az árkádos udvari folyosó kőfaragványai 

A boltozott udvari folyosó ismert faragványtöredékei közül tizennégy darabot lehetett 

egyértelműen azonosítani a vár kőtárában: az árkádos folyosó pillérlábazatait és -fejezeteit, 

gyámköveit, valamint egy, a szerkezethez tartozó ajtókeret elemeit (124. ábra, Katalógus 1-

15.). További két faragvány esetében feltehető, hogy az emeleti folyosóra vezető lépcső 
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 Ezen maradványokat csupán az 1968. évi ásatási rajz tünteti föl, némileg zavaros jelöléssel, így értelmezésük 

sem teljesen egyértelmű. 
243

 E három alapozás mérete a rajzok alapján: 1×1 m, 0,95×0,9 m és 0,95×2,5 m. Az északibb alapozássor 

közvetlenül a délebbi előtt húzódik. Bár semmilyen rétegtani megfigyelés nem ismert, elhelyezkedésük alapján 

az északibb alapozások nem tartozhattak azonos szerkezethez a délebbiekkel. Értelmezésük és keltezésük 

lényegében tisztázatlan.  
244

 Lásd az 1968. évi ásatási rajzokat a LDM Adattárban 18274-80 leltári számon. Bár az ásatási rajzok csak 

négy alapozást tüntetnek föl, az egykorú fotók, illetve az 1974. évi alaprajz az ötödiket is jelöli. Lásd az 1974. 

évi összesítő alaprajzot a MMA MÉM MDK Adattárban 66 721 leltári számon, valamint a 079.762 ND, 079.763 

ND, 079.766 ND, 079.767 ND jelzetű fényképeket a MMA MÉM MDK Fotótárban.  
245

 Az utolsó előtti nyugati alapozás és a sarokban feltételezett alapozás között 1,5 méter adódna a 2,8–3 méteres 

szabályos közök helyett. (Várnai Dezső rajzi rekonstrukciójában ide, a délnyugati sarokra feltételezte az emeleti 

folyosóra felvezető, kelet-nyugati irányú egykarú lépcső helyét, azonban ennek nem látszik semmilyen 

megalapozottsága. Lásd Gergelyffy 1978, 111. (18. ábra).) 
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szerkezetéhez tartozott (Katalógus 16-17.). Mind a tizennégy töredék a folyosó emeleti 

részének szerkezetéhez tartozott. A gyámkövek esetében ezt az in situ (bár visszavésett) 

darabok igazolják, míg a pillérek és az ajtókeret esetében a faragványok földszinti helyzetben 

valószínűleg nem bírnák el egy boltozott emeleti folyosó terhét. A földszinten minden 

bizonnyal a már tárgyalt, kőből falazott 80 cm széles pillérekkel számolhatunk, melyek alsó 

kősorait az ásatások is felszínre hozták.
246

 A földszinti szerkezet máskülönben alig ismert. Az 

1976. évi helyreállítási dokumentáció egy szegmensíves lenyomatot, kőből rakott hevedert 

jelez a nyugati szárny udvari homlokzatán, melyet a folyosó földszinti boltozatának 

lenyomataként értelmez (81. ábra).
247

  

Ahogy a korábbi udvari folyosó esetében, itt sincs adatunk, mely igazolná vagy cáfolná, 

hogy a folyosó a második emeleti szintet is kiszolgálta volna. A kőfaragványok között nem 

találunk olyat, mely nem lenne beilleszthető egyetlen emeleti szint szerkezetébe, esetleg 

díszítésbeli vagy szerkezeti különbségek miatt több szintre utalna. Természetesen egy 

második emeleti szakasz teljesen egyező kialakítású is lehetett az első emeletivel, másrészt a 

folyosóhoz tartozó egykori összes faragványnak csupán rendkívül kis hányada ismert jelenleg. 

Így az alábbiakban a faragványokat úgy tárgyalom, mintha valamennyi az első emeleti 

boltozott folyosó részét képezte volna, noha teljességgel nem zárható ki, hogy néhány egy 

esetleges második emeleti szakaszhoz tartozott.  

Az emeleti boltozatot részben a pillérek, részben a falba ültetett gyámkövek tartották 

(125-126. ábra). A gyámkövek közül négy darab maradt meg eredeti helyén (a nyugati szárny 

udvari homlokzati falában), s bár utólag valamennyit a fal síkjáig visszavésték, az épebbeken 

jól azonosítható az egykori forma, mely pontosan megegyezik a kőtárban őrzött két 

gyámkőtöredék (Katalógus 1-2.) tagozataival. Ezek szerint a konzolok kiképzése egységes 

lehetett: a falsíkból a nyolcszög öt oldalával kiugró gúla alakot lemez- és pálcatagok, valamint 

homorlatok tagolták. A nyolcszög keresztmetszetű pillérfejezetek oldalsó felületeit 

pálcatagokkal elválasztott háromkaréjos vakmérműves mezők díszítették (Katalógus 3-5.). A 

fejezetek felső felületén megőrződtek a hosszanti és keresztirányú vonóvasak csaplyukai is. 

Az egykori pillértörzsekből egyetlen töredéket ismerünk, mely a 2016. évi ásatások során egy 

kora újkori feltöltési rétegből került elő a vár déli külső oldalán (Katalógus 7.). A 

pillértörzsek eredeti, kannelúrázott nyolcszögletű formáját megőrizte az egyik pillérlábazat 

felső felülete is (Katalógus 8.).  

A pillérlábazatok oldalai szintén kannelúrázott díszítésűek, a négyzetes alapból a 

sarkokon félgúlák vezetnek át a nyolcszögletes formába (Katalógus 8-11.). A ránk maradt 

négy lábazatból csupán egyetlen töredék képviseli az eredetileg legszámosabb egyszerű típust, 

míg a maradék három az építmény derékszögű befordulását jelző sarok-pillérlábazat.
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 Az 

                                                 
246

 Lásd az 1976. évi ásatási rajzokat a LDM Adattárban 18274-80 leltári szám alatt.  
247

 Lásd Sándy Péterné helyreállítási dokumentációját a MMA MÉM MDK Adattárban 16.008 szám alatt. Az 

udvari homlokzat rajzain kívül a dokumentáció szöveges része is említi a szegmensív-részletet. A lapos 

kövekből rakott ívrészlet ma is megfigyelhető a vakolat nélküli falszövetben, de pontos kora alaposabb falkutatás 

nélkül nem megállapítható, elképzelhető, hogy csak nyílás fölötti áthidalás.  
248

 Gergelyffy András közleményeiben következetesen négy saroklábazatról beszélt, s ennek megfelelően a 

loggia négy derékszögű befordulását feltételezte, lásd Gergelyffy 1970, 132-133; Gergelyffy 1978, 108. Mivel 

sem a dokumentációkban, sem a kőtárban nincs nyoma egy negyedik saroklábazatnak, valószínűleg inkább csak 
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ismertetett földszinti alapozás-maradványok alapján e három közül egy-egy feltételezhető a 

loggia délnyugati és északnyugati befordulásánál, míg a harmadik lábazat arra utalhat, hogy a 

folyosó a keleti és/vagy az északi szárny előtt is futott. Természetesen egy második emeleti 

folyosószakasz esetleges léte miatt következtetéseket csak rendkívül óvatosan vonhatunk le a 

lábazatok számából. További bizonytalanságot okoz, hogy a sarokelemek elméletileg nem 

csupán az épületszárnyak derékszögű találkozásánál helyezkedhettek el, hanem például a 

loggiához felvezető, arra merőleges irányú lépcsők csatlakozásánál is.  

A tárgyalt három pillérlábazat közül az egyik kissé eltér a többitől, ugyanis belső (a 

folyosó felé eső) sarkán egy saroklevél-díszítést faragtak ki (Katalógus 11.). Ettől eltekintve 

azonban a lábazat méreteiben és kialakításában is pontosan egyezik a másik kettővel. A 

maradványok alapján nyitott kérdés, hogy ezt a különlegességet hogyan kellene 

értelmeznünk: a lábazat sajátos szerepére, kiemelt helyzetére, hangsúlyos pozíciójára utal, 

vagy csupán egy esetleges, jelentéktelen eltérésről van szó. Utóbbi eshetőséget semmiképpen 

sem zárhatjuk ki, ugyanis a pillérfejezetek esetében is meg lehetett figyelni néhány olyan apró 

részletkülönbséget, mely talán az egyazon csapatban dolgozó eltérő kőfaragók kezére vall.
249

  

A fennmaradt kőelemek alapján az emeleti folyosót ajtókeretek tagolták több szakaszra 

(127. ábra, Katalógus 12-15.). A négy töredék ugyan elméletileg egyazon kerethez is 

tartozhatott volna, mégis a két közel azonos szárkőelem eltérő hátfelülete (legalább) két 

ajtókeret létét jelzi. A pillérek sorába befoglalt kereteket két homorlat közé fogott pálcatag 

díszítette. A pálcatag egy összetett lábazati dobból indult ki, mely hengeres alsó részből, 

függőlegesen kannelúrázott középső részből és tóruszos átvezetésből állt. A függőleges 

kannelúrákat negyedgömbök zárták le. Az ajtókeretek szemöldökköve ismeretlen. A 

töredékek hátfelületén megfigyelt csaplyukak igazolják, hogy a kereteket ajtószárnyakkal 

látták el, így az ajtók segítségével egykor lezárhatták a loggiát vagy annak bizonyos 

szakaszait.  

Az ajtókeret lábazati elemének és egyik szárkövének hátfelülete, pontosabban a 

várudvar felé tekintő felületük további következtetésekre vezethet (Katalógus 12-13.). A 

hátfelület megfelelő részein a kannelúrás díszítést teljesen elhagyták, s részben egy gondosan 

simára faragott, sík felületet képeztek, részben (egy határozott vízszintes vonal felett) durván 

lenagyolt állapotban hagyták. Ez a kialakítás arra vall, hogy itt a kőfaragók szándéka szerint 

egy láthatatlan, takarásban lévő felületről lehetett szó, azaz a keret lábazati- és 

szárkőeleméhez egy további szerkezet csatlakozott a várudvar felől, a folyosó irányára 

merőlegesen. A hátfelület kettős kidolgozása alapján feltételezhető, hogy a csatlakozó 

építményrészlet részben faragott kőszerkezet, részben törtkő falazat lehetett. Kézenfekvőnek 

tűnik, hogy a csatlakozó építményt egy lépcsőfeljáróval azonosítsuk, mely az udvarról a 

loggia emeletére vezetett fel (mint pl. Várnai Dezső rajzán: 111. ábra).  

Ha elfogadjuk a feltételezést, hogy a faragványok sajátos hátfelülete egy csatlakozó 

lépcsőszerkezetre utal, elméletileg megkísérelhetjük az ajtókeret egykori helyének 

                                                                                                                                                         
egy pontatlanságról, tévedésről lehet szó. Gergelyffyt talán az a lábazati elem téveszthette meg, mely a loggiába 

befoglalt ajtókerethez tartozott.  
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 Egyazon kőfaragó műhely egyazon építkezésen végzett munkáján megfigyelhető apróbb eltérésekre lásd pl. 

Buzás 1990, 41.  
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meghatározását is.
250

 Mint korábban említettem, a várudvar északnyugati sarkában a feltárt 

vékony falalapozások nagy valószínűséggel egy lépcsőfeljáró helyét jelölik ki. Ha a tárgyalt 

ajtókeretet ehhez a lépcsőépítményhez kötjük, akkor a keret feltétlenül a lépcső 

csatlakozásának nyugati szélén állhatott, mivel keleti irányban a rövid folyosószakasz 

valószínűleg közvetlenül az északi szárny emeleti helyiségébe torkollott. Ez esetben az 

ajtókeret tagozott felülete nyugati irányba, a folyosó felé nézett, s a lépcsőfeljáró felől a keret 

díszítetlen felülete látszott. Ez az elrendezés csak abban az esetben tűnik valószerűnek, ha a 

lépcsőt elsődlegesen az emeletről való lejutásra használták, azaz a keret profilozott oldala a fő 

közlekedési iránynak megfelelt. Mindez azt jelenti, hogy az északnyugati sarokban 

feltételezett lépcsőfeljárón kívül kellett léteznie egy további, a folyosó emeletére felvezető 

lépcsőnek is.  

Az emeleti folyosó boltozati faragványainak azonosítása nem teljesen egyértelmű. A 

kőtári töredékek között három vagy négy bordatípust lehet megkülönböztetni. Egyértelműen 

meghatározható a kétszerhornyolt bordák csoportja, illetve két, rendkívül hasonló körtetagos 

bordatípus. Utóbbiak befoglaló méretei lényegében azonosak, azonban a körtetagok 

méretében és egy élszedés meglétében, illetve hiányában eltérés mutatkozik. A körtetagos 

bordák profilja egy kb. 24×25 cm-es hasábba írható bele, mely megfelelni látszik a loggia 

egykori pillértörzsei 25×25 cm-es befoglaló méretének és a pillérek sorába foglalt ajtók 25 

cm-es keretszélességének. Bár a faragványok egyező befoglaló mérete a középkori kőfaragás 

technikája miatt jelentőséggel bírhat, (hiszen a kőelemeket általában egy-egy hasábból vésték 

ki, gyakran sablonok segítségével) mégsem gondolom, hogy csupán az egyező méretek 

elegendőek lennének a bordák azonosításához.  

A vaskosabb körtetaggal jellemzett bordákhoz tartozott a kőtárban őrzött 

bordacsomópont (128. ábra). Ezen a bordák görbületi sugara ugyan nem mérhető kellő 

pontossággal, de a négy befutó, egymást derékszögben metsző borda alapján egy négyzetes 

boltszakasz keresztboltozatának zárókövéről lehet szó. A pilléres emeleti folyosó közel 

négyzetes boltszakaszokkal (is) rendelkezett, így a zárókő és bordatöredékei elméletileg 

beilleszthetőek lennének a folyosó boltozatának szerkezetébe. További részletek hiányában 

mégis úgy vélem, hogy a boltozat egykori faragványainak kérdése egyelőre nem dönthető el 

kellő bizonyossággal.
251
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 A loggia tervezett helyreállításához készült 1976. évi rekonstrukciós dokumentáció az (egyik) ajtókeret helyét 

a nyugati szárny előtti pillérsor északi részében jelöli ki (125. kép). Erre az elhelyezésre azonban sem az in situ 

maradványok, sem a dokumentációk nem szolgáltatnak semmilyen támpontot. Mivel az emeleti boltozott 

folyosó csak itt, a nyugati szárny előtt került volna helyreállításra, feltételezhető, hogy az építész, Sándy Péterné 

a szerkezet minden ismert, töredékeiben megőrződött részletét ezen a szakaszon kívánta bemutatni. Könnyen 

elképzelhető, hogy a pillérsoron belüli helyét az alapján igyekezett meghatározni, hogy a homlokzati falban 

megmaradt falívek és gyámkövek a boltszakaszoknak milyen ritmusát mutatják. Azonban az in situ 

maradványok nem mutatnak olyan következetes szabályosságot és pontosan egyező szélességű boltszakaszokat, 

ami alapján a boltszakaszok közé illesztett ajtókeret helye kiszámítható lenne. Természetesen nem zárható ki, 

hogy a rekonstrukció tervezése során 1976-ban olyan helyszíni megfigyelések is rendelkezésére álltak az 

építésznek, melyeket a dokumentációk nem őriztek meg.  
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 Az 1976. évi rekonstrukciós tervek szerint (125. kép) a boltozat udvari homlokzati íveit a körtetagos bordák, 

minden más részét a kétszerhornyolt bordák alkották volna. Véleményem szerint ez az elrendezés – ha talán nem 

is teljesen elképzelhetetlen – kevéssé valószínű. A kétszerhornyolt bordák kapcsán nem kizárt, hogy azok 

eredetileg a ferences kolostor épületegyütteséhez tartoztak, mivel az elpusztult rendház ránk maradt emberfejes 

boltozatindító gyámköve is ilyen bordaprofilt mutat. A kisebb körtetaggal jellemzett bordák közül két töredéket 
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Összességében az emeleti folyosó szerkezete meglehetős pontossággal ismert (129. 

ábra). A nyugati szárny udvari homlokzatán megőrződött maradványok meghatározzák a 

boltszakaszok szélességét, a pillérek ritmusát, a boltváll és a záradék magasságát. A földszinti 

alapozás-maradványok a folyosó szélességét jelölik ki. Az emeleti folyosó járószintje és a 

pillérek magassága ugyan nem ennyire egyértelmű, mégis viszonylag jól megbecsülhető. 

Egyik részről az emeleti falba beépített ablakkeretek és gyámkövek magassága, másik részről 

a földszinti boltozat lenyomataként értelmezett szegmensív-részlet adnak támpontokat. Még 

pontosabb adatokkal szolgálnak a loggiába befoglalt ajtókeret szárkőelemei. Bár 

feltételezésem szerint nem egyazon ajtóhoz tartoztak, következetesen megegyező, kb. 60 cm-

es magasságuk alapján valószínű, hogy a pillértörzsek magassága kb. 120 cm körüli lehetett, 

míg a pillérek teljes magassága (beleszámítva a lábazatot és fejezetet is) 220 cm körül 

mozgott. Ezek az adatok az udvari homlokzat in situ maradványainak is megfelelnek. 

Amennyiben pedig az ajtókeretelemek mégis egyazon ajtó részét képezték, a jelzett 

pillérmagasságok teljesen biztosra vehetők. 

Az emeleti szerkezet egy részlete: a pillérek között feltételezhető korlát vagy mellvéd 

mindazonáltal nyitott kérdésként maradt. Egyrészről úgy tűnik, a maradványok 

ellentmondanak annak, hogy a pillérek egy mellvéden álltak volna. Egy ilyen elrendezés az 

adott homlokzati hosszméretek mellett azt jelentené, hogy a pillértörzsek hossza az ismert 

lábazatok és fejezetek között rendkívül lecsökkenne, ami igencsak szokatlan, nyomott 

arányokat eredményezne. Az ajtó szárkőelemei alapján kb. 60 cm-es pillérmagasságok 

adódnának. Ráadásul az ajtókeret lábazati elemén megfigyelt csaplyuk egyértelműen arra utal, 

hogy az – a többi pillérlábazattal azonos módon – a járószinten állt (Katalógus 12.). Az 

ajtókeret egy szárkőelemén azonos helyzetben megfigyelt csaplyukak igazolják, hogy a 

lábazati elemen található csaplyuk ajtószárny sarokvasának készült. Ha a lábazati kőelemet 

egy mellvédre emelve képzeljük el, a sarokvas valószerűtlenül magasan helyezkedett volna el. 

Noha mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a pillérek közvetlenül az emeleti folyosó 

járószintjén állhattak, a rendelkezésre álló faragványokon semmiféle illesztési nyoma nem 

azonosítható egy kő-, fém- vagy fakorlátnak sem, mely a pilléreket mellvédmagasságban 

összekötötte volna. A fennmaradt pillérlábazatok felső felületén szintén nem látszik jele 

annak, hogy a pillérlábazatok és a pillértörzsek között valamiféle mellvéd- vagy 

korlátpárkány húzódott volna. 

Az árkádos folyosó emeleti kőszerkezetét egykor fehér vakolat borította, mely 

legnagyobbrészt a pillérfejezeteken őrződött meg. Néhány apró vörös festésfolt (a loggia 

ajtókeretén és egy pillérlábazaton) felveti a lehetőségét, hogy nem teljesen egyszínű fehér 

szerkezettel kell számolnunk, hanem a faragványok bizonyos részleteit (a maradványok 

alapján például a pálcatagokat) vörös színnel emelték ki. Ez a díszítés nem lenne szokatlan a 

korszakban, noha esetünkben a két bizonytalan vörös folt még nem bizonyító erejű.
252

 A fehér 

                                                                                                                                                         
másodlagos beépítésből bontottak ki a vár első emeletéről, ugyanúgy, ahogyan az egyik vakmérműves 

pillérfejezetet is. (A rajtuk feltüntetett fekete B7, B8, B3 azonosító alapján.) A vár számtalan átépítése miatt nem 

lehet megmondani, hogy a nagyjából egyező lelőhely utalhat-e a faragványok összetartozására.  
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 Építészeti tagozatok festett díszítésére lásd pl. Buzás 2007. Vörös festés foltjai a várpalotai kőtárban további 

faragványokon (két különböző ablakkeret töredékein) is felismerhetőek, de ezek esetében nem bizonyítható 

egyértelműen, hogy a 15. századi várból valók. 
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vakolatréteg alatt egy fakó, narancsos-rózsaszínes vakolatréteg foltjait lehetett megfigyelni 

több faragvány esetében is. Kérdéses, hogy ez csupán egy, a fehér réteggel egykorú alapozó 

réteg vagy egy későbbi periódus emléke. Mindazonáltal érdekes, hogy a vakolatrétegek 

azonos rendjét lehetett megfigyelni in situ a nyugati palotaszárny nagytermét kettéosztó 

válaszfal felületén is, azon a falon, mely a korábban leírt középoszlopot magába foglalta. Ez 

az egyezés felveti a lehetőségét (bár bizonyítani önmagában nem tudja), hogy a válaszfal 

megépítése talán a gótikus loggia készítésével összefüggő átalakítások eredménye.  

Az udvari folyosóról összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy feltehetőleg három vagy 

négy palotaszárny előtt futott végig, azonban nem összefüggően, hanem több (valószínűleg 

két) különálló szakaszra tagolva. A szerkezet földszinti felmenő szerkezetéről csak 

homályosak ismereteink. Az emeleti rész valószínűleg az udvarról is megközelíthető volt, a 

feltételezett lépcsőfeljárók közül az egyik az északnyugati sarokban állhatott, ahol az árkádos 

folyosó összekötötte a két palotaszárny emeletét. A pillérekkel egybeépített ajtókeretek 

esetében nem egyértelmű, hogy azok kizárólag a lépcsőfeljárók mellett álltak vagy a folyosó 

egyéb emeleti szakaszait is elválasztották. A boltozott udvari folyosót egységes stílusú, 

gondosan faragott kőelemekből építették fel.  

Az árkádos folyosóval egykorú további kőszerkezetek 

A vár kőtárában őrzött néhány töredék szoros formai kapcsolatot mutat a loggia 

faragványaival, ami lehetővé teszi, hogy általuk további kőszerkezeteket azonosítsunk az 

1440-es évek utáni építkezések emlékeként. Ezek közé sorolható egy keresztosztós, 

pálcatagos tagozatú ablakkeret, mely a profil, a 25 cm-es keretszélesség és különösen a 

kannellúrás lábazati dob tekintetében a loggia faragványaival állítható párhuzamba (130. 

ábra, Katalógus 18-20.). Töredékei tartozhattak akár egy, akár több kerethez. A faragvány 

eredeti helye nem ismert. A keret két szárkő-töredéke másodlagos befalazásból, a déli 

kapuépítmény emeletéről, a nyugati ablaknyílás káváiból került elő.
253

 Ez a lelőhely nem 

egyezik a loggia töredékeinek lelőhelyével. Az ablakkeret töredékein erős átégés nyomai is 

megfigyelhetőek, mely az árkádos folyosó ismert faragványain szintén nem jelentkezett.  

Ugyancsak a profil, s még inkább a lábazati dob megoldása alapján sorolható ide egy 

homorlatok közé fogott körte- és pálcataggal díszített kapukeret lábazati eleme (Katalógus 

21.). A faragvány mérete és gazdagabb profilja arra utal, hogy egy jelentős bejárat kereteként 

szolgált. Egy, valószínűleg Várnai Dezsőhöz köthető, 1:20 arányú rekonstrukciós manuálé a 

déli előépítmény kapukereteként ábrázolja a faragványt, bár ennek semmi szöveges 

magyarázatát nem adja. A faragvány a 16. századi déli védőmű falából került elő.
 254

 

Lelőhelye alapján kézenfekvő lenne Várnaihoz hasonlóan a közeli déli kapuépítményhez 

kötnünk, melynek északi kapuját ráadásul talán éppen a védőmű építésével egyidejűleg 

bontották el. Összességében azonban ez a felvetés mégsem igazán meggyőző. Mint korábban 

jeleztem, a kapuépítmény déli kapuja valószínűleg a falazattal egyidős, eredeti. Semmi nem 
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 Lásd a MMA MÉM MDK Fotótár 67.242, 082.798.a ND és 082.800 ND jelzetű fényképeit.  
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 A faragvány lelőhelyére lásd a megjegyzést a MMA MÉM MDK Adattár pausz gyűjteményében őrzött, 1:5 

arányú felmérési rajzon). Az 1:20 arányú rekonstrukciós manuálé feltehetőleg Várnai Dezső rajza, mely szintén 

a MMA MÉM MDK Adattár pausz gyűjteményében található.  
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indokolja, hogy északi kapuja a délinél, illetve a várfalba foglalt kapukeretnél ennyivel 

gazdagabb kialakítású lett volna. A díszes kapu eredeti helye így ismeretlen marad.  

A kőtárban számos további faragvány található, melyek esetében jogosan felvethető, 

hogy egy részük esetleg az árkádos folyosó készítésével egykorú, azonban keltezésük nem 

határozható meg közelebbről a 15. századon belül, ráadásul – a fent ismertetett nehézségek 

miatt – az sem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy valóban a vár középkori 

szerkezeteiből valók. Hasonló profil (homorlatok közé fogott körtetag) és keretszélesség (24 

cm) jellemez egy, valószínűleg vimpergás kőkeretet, mint a loggia ajtókeretét vagy a fent leírt 

keresztosztós ablakot (131. ábra). Szintén homorlatok közé fogott körtetaggal, közel azonos 

profillal lehetett díszített az az ajtókeret, melynek lábazati szárkőeleme a másodlagos 

beépítés(ek) miatt erősen sérült (132. ábra). Elképzelhető, hogy a faragvány ugyanúgy egy 

1949-ben lebontott, valószínűleg a vártól mintegy 300 méterre, északkeletre fekvő 

bikaistállóból való, mint a folyosó egyik pillérlábazata, valamint két másik faragott kő, 

melyek valószínűleg ülőpados ablakok padkáihoz tartozhattak.
255

 Közel azonos profillal bír 

egy íves záradékú széles nyílás, esetleg árkádív eleme is (133. ábra).
256

 Kérdéses, hogy egy 

17 cm széles, kisméretű nyolcszögletű pillértörzs valamilyen formában a loggia szerkezetéhez 

tartozott, vagy egy, attól teljesen független építményhez. Egy mérműves ablakkeret három 

töredéke esetében a felületükön megőrződött fakó, narancsos-rózsaszínes, illetve fehér 

vakolatrétegek alapján vethető föl, hogy a faragvány a 15. századi várból (s talán a loggia 

készítésének idejéből) való (134. ábra).
257

 Ha feltételezésem helytálló, az a várban álló 

kápolna valamilyen gótikus átalakítására utalhatna.  

Az építkezések keltezése 

A leírt építkezésekre – elsősorban az árkádos udvari folyosó és feltehetőleg a déli 

szárny kialakítására – kétségtelenül a vár század közepén zajló kiépítését követően került sor, 

azonban pontosabb korhatározásuk bizonytalan. Ebben az esetben a történeti adatok sem 

nyújtanak biztos fogódzót: sem Miklós vajda életében, sem 1477. évi halála után fia, Lőrinc 

(1459-1524) pályafutásában nem ismerhetőek fel olyan események, melyekhez a palotai újabb 

építkezéseket egyértelműen hozzákapcsolhatnánk.
258

 A már korábban vázolt adatok alapján az 

Újlakiak számára Palota és a dunántúli birtokok jelentőségének csökkenése az 1450-es évek 

után is folytatódott. Miklós vajda 1471. évi végrendeletének tanúi és végrehajtói között már 

egyetlen Veszprém megyei várnagya sem szerepelt, Újlaki Lőrinc „politikájában és 
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 Az egykori bikaistálló valószínűleg a Honvéd utca és a mai Szent István út kereszteződésében állt. Lásd LDM 

Régészeti Adattár, 13391, 1521-1523. leltári számú dokumentumait.  
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 A töredéken viszonylag jól mérhető 235 cm-es görbületi sugár alapján az áthidalt fesztáv legalább 2 méter.  
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 A vakolatrétegek rendje és színe megegyezik a loggia faragványain megfigyeltekkel. A fehér réteg felületén 

vörös festés egyértelmű nagyobb foltjai is jelentkeznek az ablakkeretnek az épületbelső felé tekintő oldalán.  
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 Az 1494-1495. évi királyi hadjárat után ugyan néhány évig II. Ulászló lefoglalva tartotta Lőrinc bizonyos 

birtokait, köztük Újlakot is (lásd Fedeles 2012a, 133, 138-139), azonban nem rendelkezünk biztos adatokkal 

afelől, hogy ezekben az években hol tartotta rezidenciáját a herceg (lásd Fedeles 2011b, 230-232). A lehetőségek 

között természetesen felmerülhet Palota is, ahol az uralkodó maga is mintegy három hetet töltött 1491-ben, 

illetve ahova Lőrinc herceg özvegy édesanyját Újlak elfoglalása után szállíttatta 1494-ben (lásd Fedeles 2012a, 

100-101.). Ez azonban nyilván csak az egyik lehetséges helyszín, ráadásul esetleges itt-tartózkodása sem 

feltételezné a jelzett nagyszabású építkezéseket.  
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birtokhálózatában” pedig „gyakorlatilag jelentőségét vesztette” Palota.
259

 Érdekes módon 

ezeknek ellentmond Istvánffy Miklós adata. Leírása szerint Palota várát „(…) hogy Újlaky 

Miklós az mi ősinknek emlékezetitől fogvást, gyönyörűséges félrevaló helyen, inkább egy 

völgybe, hogysemmint sík helyen építteté, s annakutána a fiától, Lőrinctől, boltozatokkal és 

palotával megöregbíttetett, s onnét nevének hírt szerzett légyen, eléggé nyilván vagyon.”
260

 A 

Lőrincnek tulajdonított boltozatok és palota úgy tűnik, jól megfelel a vázolt építéstörténetnek, 

miszerint a boltozott udvari folyosó és a déli palotaszárny a négysaroktornyos várépítéshez 

képest későbbi. Óvatosságra ad okot azonban az írott források összességéből körvonalazódó 

szerepvesztés mellett az is, hogy Istvánffy jól értesültsége megkérdőjelezhető, hiszen Palota 

kapcsán más esetben is téves adatokat közölt munkájában.
261

 Így a történeti adatok 

önmagukban nem alkalmasak a keltezés megnyugtató tisztázására.  

Bár talán kézenfekvőnek tűnne, hogy a déli szárny és az árkádos folyosó egyazon 

átépítés eredménye, valójában csak annyit állíthatunk biztosan, hogy a loggia nem korábbi az 

új palotaszárnynál. Mint láttuk, az 1440-es évek elején még valószínűleg nem számoltak a 

déli szárny megépítésével, a későbbi loggia helyén pedig egy falpillérekre támaszkodó 

folyosót emeltek a nyugati palotaszárny előtt. Mivel az árkádos folyosó megépítése a korábbi 

szerkezet elbontásával járt együtt, így – véleményem szerint – lényegében kizárható, hogy 

csupán egy menet közbeni változtatásról lenne szó. Sokkal valószínűbb tehát, hogy a loggia 

kialakítására csak a század második felében került sor.  

Bár – meglátásom szerint – kályhák állítása önmagában nem elégséges támpont egy-egy 

építési periódus korhatározásához, ez esetben a fenti gondolatmenetet erősítheti a 

leletanyagban jelentkező, a 15. század második felére keltezett kályhacsempe-anyag. Holl 

Imre az 1962. évi leletek között a keret profilja és díszítése alapján egyértelműen 

meghatározott egy, az ún. lovagalakos kör 18. csempetípusába sorolható apró töredéket. 

Minősége alapján az ún. udvari műhely eredeti termékeként írta le.
262

 A 2016. évi leletek 

között néhány újabb apró töredék valószínűleg ugyanehhez az ún. lovagalakos kályhához 

köthető. Előkerült továbbá egy dongás hátkialakítású, áttört kályhacsempe felső mezőjének 

töredéke, mely a pontos analógiák alapján feltehetőleg a sasos birodalmi címert, valamint a 

címert két oldalról tartó angyalalakokat ábrázolta (135. ábra). A csempe az ún. 

Háromkirályok kályha 3. típusához sorolható vagy azzal rokon. A budai, visegrádi, diósgyőri 

és svájci példák alapján a 15. század második felére, minden bizonnyal a Mátyás-korra 

keltezhető.
263

 A divatos, gazdagon díszített kályhák jelenléte, ha nem is kapcsolható össze 

feltétlenül egy-egy építkezéssel, legalábbis Palota mint birtokközpont és lakóhely korabeli 
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 Horváth 2002, 30-37, 103.  
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 Istvánffy 2009, 129.  
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 Lásd II. Ulászló király 1491. évi várpalotai tartózkodásáról: „Ipse tamen in villa Laurentii Sirmii ducis 
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 Holl 1985, 217-218.  
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 Lásd Tamási 1995, 53-54, 174-175. (124-132. képek); Holl 1983, 205-225; Kocsis – Sabján 1998, 41-42. 

(168. kép); Boldizsár – Kocsis – Sabján 2007, 57., LXXII. képtábla.  
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jelentőségét mutatja. Ilyen értelemben pedig a kályhacsempékből levonható tanulság mintegy 

hitelesíti, hogy – az írott források összessége által sugallt kép ellenére – okkal feltételezhetünk 

jelentősebb építkezéseket az 1440-es évek után is.  

A keltezés felső határának kijelölése talán még nehezebb feladat. A kutatások jelen 

szintjén elsősorban az ismert kőfaragványok művészettörténeti alapú korhatározására kell 

hagyatkoznunk. A bemutatott tizenhat faragvány alapján megállapíthatjuk, hogy az árkádos 

folyosó teljes szerkezetét valószínűleg egyetlen periódusban építették – legalábbis kőelemeit 

egyszerre faragták. Nem figyelhetők meg lényegi különbségek sem a stílus, sem a 

készítéstechnika vagy a felhasznált kőanyag tekintetében.
264

 A pillérfejezetek egyes apró 

részleteiben jelentkező csekély eltérések talán az együtt dolgozó különböző kőfaragók 

munkájára utalnak, s ahogy ma is nehezen észrevehetőek, minden bizonnyal a vár korabeli 

lakói számára is rejtve maradtak. Összességében tehát, bár a déli és nyugati földszinti pillérsor 

alapozásai kapcsán felmerülhetett ennek ellenkezője, rendkívül valószínű, hogy a loggia teljes 

szerkezete egyidejű.  

A faragványok átfogó stíluskritikai vizsgálatára, s ennek megfelelően korhatározásuk 

beható elemzésére mind ez ideig nem került sor. Marosi Ernő a loggia pillérfejezeteit a 

boltozati bordaindító gyámkövek egy sajátos csoportjával rokonította, melyek esetében a 

gyámkövek „a bordákat előkészítő, irányuknak megfelelő, nyújtott, ék alakú tömb” 

formájúak, s oldalaikat vakmérmű díszíti. A garamszentbenedeki bencés kolostortemplom 

hosszházában és a siklósi ágostonos templom szentélyében ismert 15. század eleji gyámkövek 

alapján Marosi Ernő az 1439-1445 közötti építkezésekhez sorolta a hasonló kiképzésű palotai 

pillérfejezeteket, s magát a loggiát is.
265

 Hasonló érveléssel, a palotai vakmérműves 

pillérfejezetek, illetve a márianosztrai pálos templom szentélyének gyámkövei és a pozsonyi 

városháza kapualjának falpillér-fejezetei közötti hasonlóság alapján kapcsolta Bodó Balázs a 

loggiát szintén a vár 1445 előtti építkezéseihez.
266

  

A loggia pillérfejezeteivel rokonított konzol- és fejezettípus azonban – véleményem 

szerint – valójában jóval szélesebb idősávban keltezhető. Hasonló kiképzésű faragványok 

megjelenését láthatjuk már a 14. század első felének és közepének magyarországi emlékein is, 

például a nagyszebeni templom kereszthajójának pillérein, a szászrégeni templom nyugati 

kapuzatán, a soproni Szent Mihály-templomban vagy a szécsényi ferences kolostor sekrestye 

feletti termében.
267

 A konzolforma kései megjelenésére jó példa a solymosi vár délkeleti 

palotaszárnyának nyugati tere, ahol a jellegzetes gyámkövekkel díszített ülőfülkék 
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mindenképpen az 1480-as évek után és 1514 előtt készülhettek.
268

 A faragványok jó 

párhuzama a budai domonkos kolostor összetettebb tagolású, hasáb alakú, vakmérműves 

díszítésű gyámköve is, melynek közelebbi keltezése azonban nem ismert.
269

 További 

párhuzamként említhető még az újlaki ferences templom Újlaki Miklóshoz köthető 

átépítéséből való falpillérfő, melynek oldalsó felületeit hasonló vakmérműves díszítés tagolja, 

bár a fejezet nem sokszög alapú gúla formájú.
270

 Mindezek alapján a palotai pillérfejezeteket 

és a hasonló konzol- és fejezetformákat nem tartom a loggia szorosabb keltezéséhez elégséges 

kiindulópontnak.  

A loggia és az egykorú faragványok mennyisége és viszonylag összetett, díszes 

megformálása ellenére csak kevés érdemi fogódzó kínálkozik a stíluskritikai alapú 

korhatározásra. Az ajtó-, kapu- és ablakkereteken megfigyelhető profilok (homorlatok közé 

fogott pálca- és körtetagok) rendkívül széles körben használatban voltak a középkori 

Magyarországon, megközelítőleg a 14. század második felétől a 15. század végéig. A 

palotaiakhoz hasonló tagozattal bíró faragványokkal találkozhatunk nagy számban a királyi 

udvar, az arisztokrácia, az egyházi méltóságok és a városi polgárság világi és egyházi célú 

építkezésein is. Az analógiák szinte megszámlálhatatlan sorából csupán jelzésszerűen emelek 

ki néhányat. Így itt említhetőek ajtó- és ablakkeretek a visegrádi királyi palota 1360-as 

évekbeli építkezéseiből, a visegrádi királyi vár 14. század vége és 15. század eleje közé 

keltezett nyíláskeretei, a gyulai vár 1405-1420 közötti periódusából való ajtó- és ablakkeretek. 

Továbbá egy, a 15. század első felére keltezett ablakkeret és a század végére keltezett 

ajtókeret az esztergomi érsekség épületeiből, a solymosi vár 1480-as évek végén faragott 

ablakkerete és végül a pécsváradi bencés monostor egy 1491 körüli ablakkerete.
271

 

Az általánosan elterjedt keretprofilokkal szemben jobb lehetőséget biztosít a 

faragványok keltezésére a loggia pillérsorába befoglalt ajtókereten, valamint a loggiával 

feltehetőleg egykorú keresztosztós ablak- és kapukeret szárkövein megfigyelhető azonos 

részletforma, a pálca-, illetve körtetagok függőlegesen kannelúrázott lábazati dobja. Az 

ajtókeret lábazati kiképzése valamivel összetettebb a másik kettő faragványhoz képest: a 

kannelúrás lábazati dob egy rézsűre metsződő, egyszerű henger alakú alsó dobon áll, s a 

kannelúrázott rész felett egy hangsúlyos, homorlattal és pálcatagokkal képzett lábazati profil 

vezet át a keret pálcatagozatába. Bár a másik két keret lábazati megoldása sem pontosan 

egyező, a felül (vagy alul és felül) negyedgömb alakú tagozatokkal lezárt, függőlegesen 

kannelúrázott elem mindhárom faragványon lényegében azonos.  

A függőlegesen kannelúrázott lábazati dob a magyarországi emlékanyagban először 

pillérfejezetek és –lábazatok díszítő elemeként tűnik föl, valószínűleg már a 14. század utolsó 

negyedében, majd a 15. század első harmadában. Az óbudai klarissza kolostor területéről, 

másodlagos befalazásból kibontva ismert egy pillérköteg-lábazat, melyet kutatója, Bertalan 
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Vilmosné a templom déli oldalához csatlakozó Krisztus teste-kápolna hajójának boltozatához 

kapcsolt, s így az 1380-as évekre, de mindenképpen a 14. század második felére keltezett. 

Sajnos az értelmezést és a keltezést egyértelműen befolyásolta a Gerevich László 1966. évi 

monográfiája nyomán akkor még a budai palotakápolna ajtókereteként értelmezett, hasonló 

lábazati kiképzésű faragvány.
272

 A budai faragvány Gerevich-féle keltezése és értelmezése 

azonban ma már meghaladott,
273

 így az óbudai pillérköteg-lábazat 1380 körüli keltezése is 

bizonytalanná vált. A gönci pálos templomhajó falpillér-fejezetei esetében a kutatás nem 

foglalt egyöntetűen állást, hogy 14. század végi vagy 15. század eleji építkezés emlékeiről 

van-e szó.
274

 A máriavölgyi pálos templom falpillér-lábazatai kapcsán szintén kérdéses, hogy 

az építkezéseket a 14. század utolsó negyedére vagy a 15. század elejére határozhatjuk-e 

meg.
275

 A márianosztrai, dobrakucsai, kurityáni emlékek esetében a 15. század eleji, 15. 

század első harmadára eső keltezést fogadhatjuk el.
276

  

A függőleges kannelúrás megoldás a 15. század elején jelenik meg nyíláskeretek körte- 

vagy pálcatagjának lábazati dobjaként, elsősorban Zsigmond király 1410-1420-as évekre 

helyezhető budai építkezéseinek emlékein, a várpalota különböző épületein vagy a 

Nagyboldogasszony-templom Mária-kapuján.
277

 A század közepéről a csókakői várból ismert 

egy ablakszárkő lábazati töredéke, mely nem csupán profiljában, de a kannelúrás lábazati dob 

tekintetében is igen hasonló a palotai loggiaajtó kiképzéséhez. Ha a csókakői ablakkeret 

eredetileg valóban a kápolnához tartozott, valószínű, hogy 1430 és 1460 között készült, 

történeti és régészeti érvek alapján legvalószínűbben 1446-1459 között.
278

  

A 15. század második felében, jellemzően az 1470-1480-as évektől a tagozatok lábazati 

dobjának új típusai jelentek meg és terjedtek el széles körben. Így leginkább a 

gyémántmetszéses és az ún. csavart oszlopos lábazati dob, mely utóbbinál a korábbiakhoz 

hasonló, negyedgömbös lezárású kannelúrák ferdén csavarodnak a lábazati dob tengelye 

körül. Az ilyen lábazati kiképzésű faragványok rendkívül nagy számban találhatók meg az 

ország számos korabeli építészeti emlékén, s úgy tűnik, mintha lényegében kiszorították volna 

a korábbi eredetű, eleve is jóval kevésbé elterjedt függőleges kannelúrás megoldásokat. 

Csavart oszlopos vagy gyémántmetszéses lábazati dob jellemző például a visegrádi királyi 

palota 1480-as évekre keltezett nyíláskeretein, az egri püspöki palota ablakkeretein, melyek 

1475 és a 16. század eleje között készülhettek, egy, a gyulai várból való ablakkereten, melyet 

tág keltezéssel 1470 és 1520 közé határozhatunk meg, a szegedi ferences kolostor egy 1480 

utáni keresztosztós ablakán vagy a pécsváradi bencés apátság már említett, 1491 körüli 

ablakkeretén.
279

 Az újlaki városi múzeumban szintén őriznek egy ismeretlen származási helyű 
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nyíláskeret-lábazatot, mely kiképzése alapján a 15. század második felében, „különösen az 

1470-es évektől elterjedő” gyémántmetszéses lábazati formát mutatja.
280

  

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a korábbi és az újabb lábazati kiképzések alkalmazása 

terén semmiképpen sem számolhatunk éles váltással. Egyrészt több példa is arra utal, hogy – 

amint az elég kézenfekvő is – a különböző megoldásokat egyidejűleg, akár azonos 

faragványokon is érvényesítették. Tanulságos ilyen szempontból a késő középkori nagyobb 

budai zsinagóga déli falpillérlábazata, melyet héber felirata 1461-re keltez,
281

 vagy a 

kolozsvári plébániaház 1477-es évszámmal ellátott szemöldökgyámos ajtókerete.
282

 A kései 

példák között említhető a pesti belvárosi plébániatemplom hosszházának északi kapuja, 

melynek építését Gerevich László, Entz Géza és Marosi Ernő az 1470-80-as évekre határozta 

meg, azonban Papp Szilárd újabb, meggyőző érvelése szerint az építkezés valószínűleg csak 

1490 után kezdődhetett meg és 1507-ig fejeződhetett be.
283

 Az eltérő lábazati formák még 

későbbi együttélését mutatja a 16. század első negyedéből (noha nem nyíláskereteken) az 

északkelet-szlovéniai Nedelica és a Grabe plébániatemplomok késő gótikus szentségháza kis 

pilléreinek lábazati kiképzése.
284

  

Ráadásul az egyszerű, függőlegesen kannelúrázott lábazati dobok emellett önmagukban, 

az újabb típusú lábazati megoldások nélkül is megjelennek több, a 15. század második felére 

keltezhető kőszerkezeten. A palotai faragványoknak jó párhuzama egy, valószínűleg a 

szekszárdi apátsági templomból való, gazdagon tagozott bélletes kapuzat lábazati rétegköve, 

mely a század második felére, de még valószínűleg 1482 elé keltezhető.
285

 A vajdahunyadi 

vár 1470-80-as építkezéseiből származik egy körte- és pálcatagos ablakkeret, mely esetében a 

tagozatok lábazati dobja sokszög alapú hasáb, illetve függőlegesen kannelúrázott henger.
286

 

Minden bizonnyal a prépostság épületeihez tartozott az a címerdíszes, valószínűleg 

háromosztatú székesfehérvári ablakkeret, mely esetében a gazdag profilozás valamennyi 

tagozata függőleges kannelúrás lábazati dobokra fut le. A keret az 1480-as években indult, s 

csak II. Ulászló uralkodása idején befejeződő építkezéshez köthető.
287

 Mind a szekszárdi, a 

vajdahunyadi és a fehérvári példa egyértelműen jelzi, hogy a korábbi eredetű lábazati 

megoldás kései használata nem korlátozódott a kevésbé jelentős építkezésekre vagy a 

másodlagos szerepű faragványokra.  

A palotai faragványok jelzett analógiái egyértelműen tanúsítják, hogy a tárgyalt 

részletforma, a függőlegesen kannelúrázott lábazati dob jelenléte, illetve a csavart oszlopos, 

gyémántmetszéses vagy egyéb lábazati megoldások teljes hiánya önmagában semmi esetre 

sem bizonyítja azt, hogy a pilléres udvari folyosó és az egykorú szerkezetek az 1470-80-as 
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évek előtt épültek volna. Figyelemre méltó azonban, hogy a loggiával egykorú keresztosztós 

ablakkeretet – az osztókon megfigyelhető tokhorony alapján – négy külön ablaktáblával 

lehetett zárni, mely ellentmond a Buzás Gergely által feltételezett 15. század végi 

gyakorlatnak, amikor az osztók előreugratása által az ablakok egyetlen táblával történő 

lezárása vált jellemzővé.
288

 Egy további, a század utolsó negyedében általánosan elterjedő 

kőfaragó-eljárás, a szögben találkozó tagozatok összemetszése (azaz a profiláthatás) a palotai 

anyagon nem jelentkezik, azonban egykori jelenléte a megfelelő szemöldökkövek hiányában 

nyitott kérdés. Összességében elmondható, hogy a palotai faragványokon nem tűnik fel 

egyetlen, az 1470-80-as évektől jellemzővé váló késő gótikus részletforma vagy technikai 

megoldás sem. Bár valamiféle hiányra építeni az érvelést minden esetben kockázatos, a 

fentiek alapján mégis úgy vélem, hogy az árkádos, boltozott udvari folyosó, valamint az 

egykorú kőszerkezetek és építkezések legnagyobb valószínűséggel a század harmadik 

negyedére keltezhetők, s így talán még Újlaki Miklós nevéhez köthetők. A rendelkezésre álló 

adatok azonban megengednek egy későbbi keltezést is, mely esetben – Istvánffy leírásának 

megfelelően – az apja 1477. évi halála után csak 1484-ben ténylegesen birtokba lépő Lőrinc 

herceg személye merülhet fel.  

II.1.3.5. 15. századi építkezések a vár környezetében 

A vár építéstörténetével, rezidencia jellegével és jelentőségével szorosan összefügg az 

Újlaki Miklós által alapított palotai ferences kolostor, melyről azonban meglehetősen 

hiányosak az ismereteink. Faller Jenő bányamérnök és helytörténeti kutató 1935. évi hétnapos 

ásatása során 70 cm vastag terméskő falak maradványai kerültek elő, melyek valószínűleg a 

kolostorszárny délkeleti sarkát jelezhetik (136-137. ábra). A kutatások egy helyiség 

téglaburkolatát, a kolostor egykori küszöbkövét, ajtószárkövét, valamint egy „díszes faragású 

gótikus kőív” (valószínűleg boltozati borda) töredékét hozták felszínre. Az ásatási 

megfigyelések és a további leletek – festett vakolatdarabok, téglák, vasszögek és egy 

kisméretű ágyúgolyó – az épület egykori szerkezeteiről és díszítettségéről keveset árulnak 

el.
289

  

Minden bizonnyal a kolostor egykori kőfaragványai közé tartozott azonban az az 

emberfejes konzol is, melyet a lelőhellyel szomszédos, 1728-ban emelt temetőkápolna 

nyugati falába építettek be másodlagosan (138. ábra).
290

 A kétszer hornyolt boltozati bordákat 

indító gyámkő egy negyedkör átmetszetű hengeres falpillérre támaszkodott, mely eredetileg 

valószínűleg a kolostortemplom egyik derékszögű sarkában állt. A faragvány 1963-ban a 

palotai vár kőtárába került.
291

 Az itt őrzött építészeti töredékek közül további faragványok is 

származhatnak a 16. század közepén elpusztult rendház templomából, hiszen néhány 

nagyméretű gótikus ablakrétegkő esetében egyértelmű, hogy egy, a váron kívüli templomból 
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való. Mint láttuk, a 18. századi iratok alapján nem valószínű, hogy a kolostoron kívül más 

templom is állt volna a településen belül a középkorban.  

Az emberfejes bordaindító kő és a feltételesen a kolostorhoz köthető további 

faragványok megerősítik az írott forrásokból kirajzolódó képet. A generális káptalannak 

1456-ban helyet biztosító épületegyüttes egy építészeti szempontból is jelentős kolostor 

lehetett, melynek nyílásait és boltozatát hozzáértő kőfaragómesterek közreműködésével 

készíttették. A ferences rendház, melynek számára Újlaki Miklós 1452-ben már 

búcsúengedélyért folyamodott, az 1440-es évekbeli várral közel egyidejűleg épülhetett. 

Alapítását talán részben éppen az indokolta, hogy a település egykori templomát a vár 

kiépítésével az Újlaki-rezidencia végleg bekebelezte, s így feltehetőleg a kolostor volt hivatott 

a pasztorális feladatok átvállalására. A kolostorépítés ugyanakkor pontosan megfelel az 

arisztokrácia egyházi alapításainak korabeli gyakorlatának, beilleszthető a főúri rezidencia 

mellett létesített rendházak sorába is.
292

  

Ahogy a ferences kolostor létesítése, ugyanúgy a közeli (mintegy 8 km-re fekvő) ösküi 

castellum építése is a dunántúli birtoktömb felértékelődésével, Újlaki Miklós század közepi 

hatalmi törekvéseivel állhatott összefüggésben. A történeti forrásokban először 1465-ben 

tűnik fel, várnagya és alvárnagya említésével. Horváth Richárd véleménye szerint építésének 

legvalószínűbb ideje a 15. század közepe. Mivel Palotához való közelsége, illetve 

valószínűsíthetően kis alapterülete miatt kifejezetten védelmi, stratégiai szerepe nem lehetett, 

ugyanakkor néhány alkalommal (pl. 1478 januárjában) biztosan megszálltak benne urai, 

elképzelhető, hogy – az említett történész szavaival élve – valamiféle „vadászkastély” 

szerepét töltötte be.
293

  

Az ismert Árpád-kori rotundához igen közel helyezkedik el a műemléki 

szakirodalomban Basalak néven emlegetett épület. Ennek közelében került elő 1963-ban több 

kőfaragvány: állítólag eredeti helyén egy nyolcszögletű pillértörzs, egyszerű, négyszög alakú 

hasábba átváltó lábazatával egybefaragva, valamint egy keresztosztós ablak szemöldökköve, 

melyet – Tóth Sándor felmérése alapján – talán utólag gyámkövé faraghattak át (139. 

ábra).
294

 A szemöldökkő közeli párhuzama a palotai kettős homorlatos, címerpajzsos 

ablakkeret típusának, apró különbség csak, hogy az egyik (külső) homorlatot ez esetben egy 

rézsű tagozat helyettesíti. A szemöldökkő a palotaihoz képest egy valamivel kisebb 

ablakkerethez tartozott. A Basalak környékéről felszíni leletgyűjtés során előkerült késő 

középkori leletanyag (hatszög alakú padlótégla; mázatlan, de tagolt keretelésű, illetve díszített 

előlapú kályhacsempe-töredékek, tál alakú kályhaszem-töredékek, valamint fazék díszítetlen 

peremtöredéke) minden bizonnyal az egykori castellum anyagi kultúrájához köthető.
295
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 Kubinyi 1989, 92.  
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 Horváth 2002, 30-31. A castellumot a palotai uradalmon belül, önálló uradalom nélkül építették fel, lásd 

Horváth 2018, 13.  
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 MRT 2, 160-161.  
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 Lásd a LDM Régészeti Raktárában, 65.243.1-5, illetve 1965.466. leltári szám alatt.  



68 

II.1.3.6. Kitekintés: a vár története a 15. századot követően 

Úgy vélem, egy rövid kitekintés nem csupán a kerekebb kép megrajzolása miatt 

lényeges, hanem, ezen túlmenően, alapvető feladat annak bizonyítása is, hogy az itt nem 

részletezett építési szakaszok már valóban későbbiek vizsgált korszakunknál. Annál is inkább 

szükséges ez, mivel, ha közelebbről megvizsgáljuk, az árkádos udvari folyosó elkészültét 

követő építési periódus keltezése korántsem kézenfekvő a rendelkezésre álló adatok alapján. 

Az erősség építéstörténetének következő szakaszában jelentős falköpenyezést végeztek 

a várfal teljes külső homlokzatán (11, 140-141. ábra). A 15. századi homlokzatokhoz kívülről 

hozzáépített, kb. 2 m vastag köpenyfalat sűrű kiosztású támpillérek sorával erősítették meg az 

északi kivételével valamennyi oldalon.
296

 Az északi várfalat nem csupán az Angellini- és 

Giulio Turco-féle 16. századi alaprajzok (142-143. ábra) jelzik következetesen támpillérek 

nélkül, de ezt a helyzetet mutatják a helyszíni maradványok is.
297

 A megvastagított új várfal 

tetején egy mellvédekkel határolt védőfolyosó futott.
298

 Az építkezések során a második 

emelet magasságában egy sajátos faljáratot alakítottak ki a várfal testében, pontosabban a 15. 

századi várfal és a köpenyfal külső síkja között. Ez a faljárat (vagy figyelőfolyosó) 

feltehetőleg körbefutott a teljes falvastagításban, maradványait a nyugati, északi, keleti és déli 

szakaszokon is azonosítani lehetett. A külső nyugati homlokzaton a járatot megvilágító 

néhány kisméretű, kőkeretes ablaknyílás is eredeti helyén látható.
299

 A nyugati oldalon, a 

helyreállított, látogatható szakaszon a faljárat 80 cm széles (144-145. ábra).  

A támpilléres falvastagítás keltezésére Gergelyffy András vállalkozott,
300

 aki egy, az 

északi várfalba beépített évszámos kőre alapozta a korhatározást, mely „falazókőbe vésve 

olvasható egy 1537-es évszám”. Az évszámot, „más adat híján”, a támpilléres köpenyfal 

építésére vonatkoztatta, mivel ezt a korhatározást az írott adatok is megerősíteni látszottak. 

Több forrás beszámol ugyanis a vár 1533. évi, Laszki Jeromos-féle ostromáról, mely a falak 

jelentős pusztulását okozta. A szükségszerű újjáépítés vagy helyreállítás pedig kézenfekvően 

volt köthető a Podmaniczky testvérekhez, akik a várat éppen 1537-ben kapták meg a király 

kezéből. Ha az 1537-es felirat esetleg csupán Podmaniczky János és Rafael birtokba lépését 

örökítette is meg, Gergelyffy szerint minden bizonnyal akkor is nekik köszönhető a várfalak 

megerősítése.  

Az évszámos kő fenti értelmezése azonban minden bizonnyal téves. A kőről – 

Gergelyffy dolgozatát leszámítva – csak egyetlen forrásból tájékozódhatunk: Faller Jenő 

1932. évi leveléből, melyben nemcsak leírását, de rajzát is közli a helytörténet iránt élénk 

érdeklődést mutató bányamérnök.
301

 Soraiból világosan kiderül, hogy a mindössze 22×27 cm 
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 A talán legbiztosabban ismert nyugati oldalon a köpenyfalat tizennégy támpillér erősítette. (Lásd László 
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301

 Faller levelét és rajzát lásd: Kovács – Prohászka 2016, 97-98, 101. Dr. Radnai Lóránt építész leírása már csak 

a „római feliratos kődarabot” említi, mely az évszámos kő felett volt beépítve, ahogy az Faller leveléből is 
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méretű faragványt az északi várfalba fejjel lefelé, 3,25 m magasan falazták be a falszövet egy 

nagyrészt téglából rakott részébe, melyet már Faller is későbbi eredetűnek feltételezett. A 

kövön két sorban PK felirat és pontosan alatta 15…7 évszám volt olvasható, a hiányzó 

harmadik szám Faller „érzése szerint” 2 vagy 4 lehetett, de nem volt egyértelműen 

meghatározható. A faragvány ezek alapján tehát kétségtelenül másodlagos/sokadlagos 

beépítésű lehet, így a köpenyfal építési felirataként nem értelmezhető, ráadásul a rajta 

szereplő évszám is kérdéses.
302

   

Ha a történeti adatok felől közelítjük meg a támpilléres falöv építésének kérdését, a 

Gergelyffy-féle keltezés újra bizonytalanná válik. Horváth Richárd kutatásai nyomán 

tudomásunk van róla, hogy 1531-ben egy Franciscus Italus murator név alatt szereplő mester 

dolgozott a palotai építkezéseken, akinek várépítészeti szakértelmére Nádasdy Tamás is 

igényt tartott, ezért levélben kérte a mester Zalavárra küldését Csulai Móré Lászlótól.
303

 

Ugyanezen évben a mester Francesco Lapicida Italico megnevezéssel szerepel egy másik 

levélben, már mint Nádasdy üzenetének közvetítője.
304

 Bár Móré erődítési munkálataira 

korábban is történtek utalások a szakirodalomban,
305

 ez, az építkezésekkel egykorú forrás a 

korábbiaknál sokkal világosabban tanúsítja, hogy birtoklása idején jelentős, elsősorban 

valószínűleg védelmi célú építkezések folytak Palotán. Bizonyítani ugyan nem tudom, 

mindenesetre az adatok alapján könnyen elképzelhető, hogy a támpilléres várfal szintén erre a 

korszakra tehető. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a források alapján Móré László tényleges 

székhelyeként használta a várat, míg a Podmaniczkyak számára – felvidéki birtokaik mellett – 

csupán másodlagos jelentőségű volt Palota.
306

  

Egy lényeges szempontot azonban még számításba kell vennünk: az 1533. évi ostromot 

és az általa okozott károkat. Ha a falköpenyezés korábbi, mint az ostrom, akkor az utóbbi 

pusztításainak már valóban jelentkeznie kellene a falmaradványokon. Az ostromról egyik 

alapvető forrásunk Istvánffy Miklós krónikája, melynek leírása szerint a katonák mellett ötven 

bányász is részt vett a vár elfoglalásában. Nekik köszönhető, hogy miután az általuk ásott 

akna berobbant, a fal leomlott, és a támadók bevehették az erősséget, melyet azután 

„elprédáltak”.
307

 A fal aláásásának és leomlásának hitelességét Erdődi Simon horvát bán 

1533. június 9-i levele is megerősíti. Beszámolója szerint „Palotát új ostromlási módszerrel 

bevették, mert miután alul bevágták és karókat tettek alá és ezeknek alágyújtottak, az egész 

épület összeomlott.”
308
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Bár nem ismerjük a falak pusztulásának pontos mértékét, nyilvánvalóan túlzás Erdődi 

leírásában, hogy az egész épület összeomlott. Mint láttuk, 15. századi részletek maradtak meg 

a nyugati szárnyon a második emelet magasságáig, a keleti szárnyon pedig a középkori 

földszinti falak állnak nagyobb mértékben, illetve kisebb mértékben az emelet maradványai 

is. Az in situ részletek alapján a saroktornyok sem szenvedtek hatalmas károkat. Nem 

igazolható tehát a leírások szerinti hatalmas falpusztulás. Így az az érvelés sem tartható, hogy 

a köpenyfal feltétlenül az 1533. évi események után készült el, hiszen ez fedi el az amúgy 

nagymértékű falkiromlásokat. A középkori északi palotaszárny szinte teljes elpusztulása 

ugyanakkor felveti annak a lehetőségét is, hogy az ostrom elsősorban az északi homlokzatot 

érintette, s esetleg ez okozza nemcsak a bizonytalan évszámos kőfaragvány helyét, hanem az 

északi várfal sajátos, támpillér nélküli voltát is.  

Összességében a megfigyelések és a történeti adatok még nem bizonyítják a támpilléres 

köpenyfal 1533 előtti keltezését, de mindenképpen kétséget támasztanak a korábbi 

értelmezésekkel szemben, és elképzelhetővé teszik, hogy az építkezések kezdeményezője nem 

a Podmaniczkyak, hanem Móré László lehetett. Móré mellett elméletileg felmerülhet még 

Újlaki Lőrinc neve is, de az eddig részletezett történeti, birtoklástörténeti adatok ezt kevésbé 

támasztják alá.  

Elképzelhető, hogy a falköpenyezéssel egykorú építkezések emlékét őrzi a vár 

kőtárában őrzött reneszánsz faragványok csoportja. A kövek közül biztosan reneszánsz 

formákat mutat tizenegy töredék, melyek összesen legkevesebb négy, eltérő tagozatú 

nyíláskerethez tartoztak. A keretek tagozatai: kima-lemez, kima-lemez-lemez, kima-lemez-

széles lemez és kima-lemez-kima. A két szemöldökpárkány tagozata: lemez-szima-homorlat-

félpálca, illetve lemez-szima-széles lemez-homorlat. Az ablakosztó kima-lemez-kima profillal 

bír. Pontosabb keltezésük a meglehetősen általános, széles körben elterjedt egyszerű formák 

miatt nehézségekbe ütközik. Koppány Tibor röviden utalva rájuk a Veszprém, Zala, Somogy 

és Tolna megyei Jagelló-kori nyíláskeretekkel rokonította őket profiljaik és faragásuk alapján, 

mindazonáltal Palotán „a Mohács utáni reneszánsz építészet változatlan formanyelvének” 

bizonyítékait látta bennük.
309

 A történeti adatok valóban azt valószínűsítik, hogy az általuk 

fémjelzett építési korszak későbbi, mint az Újlakiak palotai birtoklása. Igaz ez még úgy is, 

hogy a reneszánsz stílus valószínűleg igen korán megjelent az Újlakiak építkezésein. 

Tudomásunk van róla, hogy Újlaki Miklós 1475. évi római zarándoklatáról hazatérőben két 

napot töltött Ferrarában, ahol „kifejezett kérésére végiglátogatták a város palotáit és 

díszkertjeit”, sőt „három ferrarai építőmestert azonnal szerződtetett”. Munkájukat azonban 

minden bizonnyal máshol (talán Újlakon és Raholcán) végezték Újlaki Miklós haláláig, majd 

– amennyiben szakértelmükre Lőrinc is igényt tartott – 1477 után is.
310
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A reneszánsz faragványok mindenesetre a vár történetének egy olyan korszakát jelzik, 

mikor az még birtokosai számára bizonyos reprezentációs értékkel bírt, esetleg tényleges 

lakóhelyként is szolgált (mint fő- vagy mint mellékrezidencia). A további 16. századi 

építkezések már egyértelműen a védelmi szerep erősítését szolgálták. Ennek érdekében 

készülhetett el – akár a támpilléres köpenyfallal egyidejűleg – a külső védőművek összetett 

rendszere kőfalakkal, árkokkal és palánkkal. Az épületegyüttes mai képét a 17. század 

legvégén elinduló építkezések során nyerte el, melynek eredményeképpen a romos végvár 

helyén a Zichyek kora barokk kastélya alakult ki. A kisebb későbbi munkálatok a kastély 

képén már nem sokat változtattak, míg az 1950-es évektől el nem indult Károlyi Antal építész 

tervei nyomán az épület modern helyreállítása.
311

  

II.1.4. Összegzés 

Történeti, építészettörténeti jelentőségéhez képest a palotai vár régészeti kutatása 

meglehetősen későn, az 1960-as években indult el, és jellemzően csak különböző 

állagmegóvási, kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan adódott lehetőség kisebb részletek 

vizsgálatára. Tervszerű, régészeti szempontú feltárásokra alig volt mód. Átfogó falkutatásra 

szintén nem kerülhetett sor, de elsősorban Gergelyffy András és László Csaba alapos 

megfigyelései sok, rendkívül fontos adatot eredményeztek. Az adattárakban így jelentős 

ásatási és falkutatási dokumentációs anyag gyűlt fel, azonban azok alaposabb kiértékelése a 

korai, délkeleti palotaépületet leszámítva jórészt elmaradt. A közöletlen, sok forrásból 

származó, rendkívül eltérő színvonalú feljegyzések, rajzok és fényképek áttekintése, valamint 

a kevés jobban értékelhető, közelebbről keltezhető kőfaragvány vizsgálata így fontos 

összefüggésekre, adatokra világíthatott rá. Kutatásaim alapján összességében ugyan több 

kérdés merült föl, mint ahány válasz és egyértelmű megállapítás született, mégis néhány 

részlet talán már pontosabban ismert, s a középkori építéstörténet folyamata, főbb mozzanatai 

és irányai is jobban megrajzolhatóak.  

A palotai nemesi lakóhely történetének kezdetei több szempontból homályosak, a 

Zsigmond-kor folyamán több lépésben kialakított épületegyüttes azonban nagy vonalakban 

felvázolható. Legelőkelőbb épülete minden bizonnyal a 9×29 m alapterületű emeletes 

délkeleti palota lehetett, földszintjén egy, az udvarról megközelíthető, gazdagon kifestett 

nagyteremmel, egy ebből nyíló, díszes ablakcsoporttal megvilágított kisebb teremmel és egy 

további, hasonló méretű helyiséggel. Az udvari homlokzatán is díszesen kiképzett épület 

emelete nem ismert. Az udvarházhoz tartozott egy talán korábbi eredetű, egyhajós, egyenes 

szentélyzáródású kápolna is, keresztboltozatos szentéllyel és sekrestyével. A kápolnához 

egyértelműen utólag, de még a Zsigmond-kor során épülhetett hozzá egy emeletes, kétosztatú 

épületszárny. Kérdéses, hogy az északi palotaszárnynak elkészült-e már esetleg földszinti 

része, a későbbi nyugati palotaszárnynak azonban ekkor még valószínűleg nem álltak 

kőfalazatú előzményei. Az emeletes délkeleti palota délnyugati sarkához egy minden 

bizonnyal alárendelt szerepű keskeny korai déli szárny csatlakozott. Az 1970-es években 
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közzétett elképzelésekkel szemben az udvarház északkeleti sarkán nem emelkedett 

kaputorony, az együttesnek azonban valamiféle védelmet biztosíthatott egy egyelőre csupán 

szerény részleteiben ismert falgyűrű.  

A Zsigmond-kori épületegyüttes összképe gyökeresen megváltozott az 1440-es években 

végzett átépítés hatására. Újlaki Miklós 1445-1446-ig várrá alakított dunántúli 

birtokközpontját nem csak az erődítettség mértéke, jellege választotta el élesen az 

előzményektől, hanem a lehetőségekhez mérten szabályos, középudvaros alaprajzi elrendezést 

megvalósító, határozott építészeti koncepció is. A szabályosságot és a korszakban jellegzetes 

várformát hatásosan hangsúlyozhatta a négy hatszintes saroktorony. A várnégyszögön kívül 

rekedt részleteket, azaz az emeletes délkeleti palota déli részét, a korai déli szárnyat és a 

falgyűrűt megtartották, s az utóbbiakhoz építhették hozzá a némileg bizonytalan keltezésű déli 

kapuépítményt. Az együttes legrangosabb egysége így a keleti oldalról átkerült a nyugatira, 

ahol a teljesen új építésű palotaszárny emeletén egy kéthajós szerkezetű nagytermet 

alakítottak ki. Az emeleti nagytermet a várudvar felől egy szabályos kiosztású ablaksor és egy 

pilléreken nyugvó udvari folyosó emelte ki. A nagyterem szintje fölött egy második emelet is 

létesült, az azonos jellegű ajtókeretek alapján feltehetően szintén a század közepi munkálatok 

eredményeképpen. A nyugati palotaszárnytól elkülönülten álló északi szárny ekkor már 

egyértelműen emeletes, talán szintén kétemeletes, rangos termeket magába foglaló épület volt.  

A század közepi várépítést követően jelentős bővítésekre került sor a század második 

felében is. Ezek a munkálatok a rezidencia összképén, különösen külső megjelenésén nem 

sokat változtattak, a beépített alapterület azonban nagymértékben megnőtt, s a várudvar képe 

is látványosan átalakult. Feltehetőleg ekkor építették meg a tekintélyes méretű, a korábbi 

palotaszárnyakhoz képest közel kétszeres szélességű déli szárnyat, valamint egy árkádokra 

támaszkodó, boltozott emeletes udvari folyosót. Utóbbi az északi és a nyugati szárnyat 

összekötve három vagy négy palotaszárny előtt futhatott végig, s udvari lépcsők segítségével 

az emeleti terek közvetlen megközelítését is biztosíthatta. A gondosan faragott elemekből 

összeállított folyosó által a várudvar a 15. század második felében (talán harmadik 

negyedében) egységesebb, szabályosabb és díszesebb formát nyert. Erődítés jellegű 

átalakításokra valószínűleg csak a 16. század során, már az új birtokosok idején került sor.  
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II.2. AZ ÚJLAKI VÁRKASTÉLY A 15. SZÁZADBAN 

II.2.1. Kutatástörténet 

Újlak (ma Ilok, Horvátország) a középkori Magyar Királyság délvidéki területeinek 

kiemelkedő központja, Oláh Miklós leírása szerint a bortermeléséről híres Szerémség 

„kezdete és fővárosa” volt.
312

 A modern horvátországi várkutatás kiemelkedő egyénisége, 

Gjuro Szabo 1920-ban megjelent, Horvátország középkori erődítményeit összefoglaló 

monográfiájában így természetesen ismertette Újlakot is, ám ekkor az írott és képi források 

összefoglalásán túl érdemben még csak a jórészt ma is fennálló városfalak és védőművek 

leírását, elemzését végezhette el (146-147. ábra). Szabo úgy vélte, Újlaki Miklós egykori 

rezidenciája az erődített városon belül nem maradt fenn, helyére épült a város északnyugati 

szélén álló Odescalchi-kastély.
313

 A 2000-ben kiadott, A középkori Dél-Alföld és Szer című 

tanulmánykötet két tanulmánya jól jelzi, hogy egészen az ugyanazon évben elkezdődő 

tényleges régészeti-épülettörténeti kutatásokig milyen korlátozottak voltak ismereteink az 

Újlak városában a 15. század közepén emelt várkastélyról. Az egyik tanulmány szerzője, Gere 

László Szabohoz hasonlóan szintén azt feltételezte, hogy az Újlakiak vára volt a 18. századi 

Odescalchi-kastély előzménye, azonban ő a középkori épület meglévő maradványait is 

felfedezni vélte a kastély földszinti dongaboltozataiban.
314

 A helyszíni megfigyelések és a 

történeti források összevetése által a legtovább ugyanitt talán Buzás Gergely jutott. Buzás a 

földszinti részletek mellett az északkeleti falsarkon az emelet középkori boltozatának és 

ablaknyílásának maradványait is azonosította, s összességében egy négyzetes alaprajzú, 

középudvaros épületet határozott meg. Az udvart övező palotaszárnyak számát illetően – 

megfelelő adatok hiányában – nem foglalt egyértelműen állást.
315

  

Újlak középkori városának területén már az 1950-es években megindultak az ásatások 

az egykori Szent Péter és Pál plébániatemplom részleges feltárásával, majd 1972-ben az 

ágostonos rend templomának kutatásával. 1979-ben, illetve az 1980-as években az északi 

városfalak előterében végeztek jelentősebb kutatásokat.
316

  

Dolgozatom szempontjából a 2000-ben megkezdett nagyléptékű, korszerű 

módszertannal fellépő, (ásatást és falkutatást is magába foglaló) épületrégészeti és történeti 

irányú kutatás a meghatározó, ugyanis ennek keretében került sor az Újlaki Miklós-féle 

várkastély első tudományos vizsgálatára is. Az első évben a Horvátországi Restaurátori 

Intézet munkatársai, Zorislav Horvat építész irányításával, megkezdték a barokk Odescalchi-

kastély helyreállításához kapcsolódó falkutatásokat. A munkák során meghatározták a déli 

palotaszárny középkori válaszfalait, és hamarosan igazolást nyert, hogy a kastély falai a 

második emelet magasságáig in situ középkori részleteket (keresztosztós ablaknyílásokat) 

tartalmaznak.
317
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A kutatások alapos, a részletmegfigyeléseket is rögzítő publikációjára mind ez ideig 

nem került sor. Zorislav Horvat közreadott dolgozatai mindenesetre jól jelzik munkájának 

jelentőségét, melyek révén alapvető új ismereteink születtek az épület korábban szinte teljesen 

bizonytalan középkori maradványait illetően.
318

 Sajnos a falszövetvizsgálatok pontos 

kiterjedésére a publikációkból nem derül fény, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sok 

esetben nehezen ellenőrizhetőek a kutató egyes megállapításai és feltételezései. Ahogy 

dolgozatai rajzi anyagában is ritkán válnak el a biztosan ismert maradványok az eltérő 

valószínűséggel rekonstruálható részletektől, úgy a szöveges részből is helyenként hiányzik az 

egyes következtetéseket alátámasztó érvek kifejtése, jellegük (történeti adatok, helyszíni 

megfigyelések, analógiák stb.) rögzítése.  

A helyreállításhoz kapcsolódó ásatásokat a zágrábi Régészeti Intézet munkatársai 

végezték el, Željko Tomičić irányításával. A 2001-2002-es évek során a fő cél a teljesen föld 

alá temetett északi palotaszárny meghatározása volt.
319

 Az ásatások tovább folytatódtak a 

2003-2006 közötti években az északi palotaszárny területén, annak nyugati és északi 

előterében, illetve a vár középudvarán.
320

 2007 és 2008 során a középkori várkastélytól 

északra és nyugatra nagy felületen kutatták az erődített város védőműveit, várfalait, tornyait, a 

várkastély melletti nyugati udvar részletét, valamint az épület keleti szárnyára merőleges 

kapuépítményt és a délkeletre eső erődítésrészleteket. 2008-ban, az ásatások utolsó évében 

teljes feltárásra került a várkastély keleti kapuépítménye.
321

 Az Újlaki-rezidencia és a város 

erődítésein túl 2006-2008 között feltárást végeztek a város Szent Péter és Pál 

plébániatemploma területén is, melynek maradványai már korábbi ásatásokból is részben 

ismertek voltak.
322

 A kutatások nem érintették a várkastély előzményének tekinthető korai 

(valószínűleg a 13-14. század fordulóján épült, alább említendő) várat, így annak 

maradványairól lényegében továbbra is csak feltételezéseket lehet megfogalmazni.  

Összességében a 2001-2008 közötti feltárások ásatási módszertanát, valamint 

dokumentációját egyaránt példás alaposság jellemezte, mely az őskori objektumoktól az 

újkori építményekig mindenre kiterjedt. Ennek során teljes feltárásra került a várkastély 

területe, sőt annak nyugati, északi és keleti előterében is nagykiterjedésű kutatásokat 

folytattak. A ma is álló, Odescalchi-féle épületen belül, illetve a várudvar déli felén azonban 

semmiféle régészeti feltárást nem végeztek. Így a várkastély déli palotaszárnyát, illetve a 

barokk épület keleti és nyugati szárnyának területét illetően csak az épületkutatást irányító 

Zorislav Horvat közleményeire hagyatkozhatunk.
323

 Željko Tomičić és munkatársai 

eredményei évente megjelenő, viszonylag tömör kutatási jelentések formájában kerültek 

közlésre;
324

 ezen kívül egy áttekintő jellegű, de szintén rövid terjedelmű összefoglaló is 
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megjelent Tomičić tollából egy 2011. évi konferenciakötet lapjain.
325

 A feltárt leletanyag 

átfogó feldolgozására egyelőre nem került sor, csupán részeredmények láttak napvilágot a 

díszes kályhacsempe-töredékek és az előkerült könyvveretek kapcsán.
326

 Tomičić 

publikációinak megállapításai általában tényleges terepi megfigyelésekre vezethetőek vissza, 

s ahol ez nem teljesül, ott is többnyire egyértelműen követhető, ellenőrizhető a kutató 

gondolatmenete, érvrendszere. A várkastély és a felsőváros területén megfigyelt hódoltság 

kori jelenségeket és leleteket a helyi városi múzeum fiatal régésze, Andrea Rimpf foglalta 

össze.
327

  

Doktori disszertációm újlaki kutatásaihoz kapcsolódó eredményeimet 2018-ban tettem 

közzé először, mely tanulmány lényegében jelen fejezet kismértékben eltérő változata.
328

 

Munkám során alapvetően három forráscsoportra támaszkodhattam: 1) a témában eddig 

megjelent tudományos közlemények; 2) a rendelkezésemre bocsátott kutatási dokumentációk; 

3) a helyszíni szemle során tett személyes megfigyelések.
329

 Összességében az első és 

második csoport jelentősége bizonyult meghatározónak, s ebben a vonatkozásban igencsak 

tanulságos az az ismerettöbblet, mely a dokumentációkban „megbújó”, korábban 

publikálatlan megfigyelésekből származik. A helyszíni szemle ezekhez képest viszonylag 

szerény mértékben járult hozzá a dolgozat eredményeihez, mely elsősorban a múzeumként ma 

is használt épület jó állagával, a megfigyelhető középkori részletek kis számával 

magyarázható. A másodlagos helyzetű kőfaragványok vizsgálatára csak korlátozott mértékben 

nyílt módom, ugyanis a múzeum kiállításán nem szerepel a várkastélyhoz egyértelműen 

köthető töredék, az épület külső oldalán felhalmozott középkori faragványok többsége pedig 

az egykori plébániatemplom feltárásából származik. Így csak alig néhány építészeti töredéket 

tudtam biztosan az Újlaki-féle rezidencia elemeként azonosítani, azokat is csupán a 

publikációk közlései nyomán, mivel a töredékeken nem látszott semmilyen, az előkerülési 

helyre utaló jelzés.  

II.2.2. Történeti háttér 

A Duna jobb partján, a part fölé mintegy ötven méterre emelkedő hosszúkás 

löszteraszon végzett ásatások a város területének lényegében folyamatos lakottságát 

bizonyították a neolitikumtól a római és középkori időszakon keresztül napjainkig.
330

 A 15. 

század közepén kialakított várkastély középkori előzményeit illetően az első fontosabb 

időszak az Árpád-kor vége. A 13. század első felében a későbbi mezőváros már a Csák 
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nemzetség újlaki ágának székhelyeként működött. Újlak legkorábbi várának kiépítését a 

kutatás az 1311-ben elhunyt Csák Ugrin tárnokmesterhez, Károly Róbert egyik legrangosabb 

támogatójához köti. Minden bizonnyal ő alapította a Szűz Mária tiszteletére szentelt ferences 

kolostort és templomot is.
331

  

Bár a korai erősség helyét még nem sikerült egyértelműen, régészetileg is meghatározni, 

Željko Tomičić feltételezése szerint a plató magasabbra emelkedő északkeleti szélén lehetett, 

nagyjából ott, ahol a középkori alapokon álló mai ferences rendház található (148. ábra). A 

Csákok kihalását követően 1364-ben I. (Nagy) Lajos Kont Miklós nádornak, az Újlakiak 

ősének adományozta a várost, így ő és utódai 1365-től egészen 1524-ig használták a de Wjlak 

előnevet. Ebben az adománylevélben kerül említésre először az újlaki vár, mely a feltételezett 

korábbi, Csák Ugrin-féle erődítés átépített vagy azonos formában álló változata lehet.
332

  

A középkori Újlak legmeghatározóbb időszaka, virágkora Kont Miklós dédunokája, 

Újlaki Miklós idején kezdődött el. Közvetett adatok alapján a 15. század közepén indulhattak 

meg a városban azok a nagyszabású fejlesztések és építkezések, melyek során Újlaki Miklós, 

majd fia Lőrinc alatt elkészültek többek között a városfalak és erődítései, a nagyméretű, 

háromhajós, szentélykörüljárós Szent Péter-templom, valamint a jelen fejezetben részletesen 

vizsgált várkastély a löszterasz északnyugati szélén. Mint láttuk, Újlaki Miklós 

birtokpolitikájában az 1450-es években érhető tetten a változás, melynek keretében a súlypont 

délvidéki birtoktömbjére helyeződött át. Itteni territoriális hatalmát macsói báni tisztsége 

mellett 1457-től már a szlavón báni hivatal elnyerése is támogatta.
333

 Nem véletlen, hogy az 

1450-es években adhatta Miklós vajda Újlaknak azokat a privilégiumait és szabályzatait is, 

melyek az 1525. évi városi jog, az ún. statútum első könyvét töltik ki, mely egyben a város 

korabeli gazdasági, társadalmi életének alapvető forrása.
334

 1451-ben egy második ispotályt 

alapított Újlakon, 1455-ben pedig a ferences kolostort az obszervánsoknak adta át.
335

 A 

városfejlődést, illetve a báró helybeli törekvéseit tekintve nem mellékes Kapisztrán János 

1456. évi halála és újlaki eltemetése sem. Ekkor – legalábbis a szemtanú ferences Giovanni 

Tagliacozzo híradása alapján – Újlaki Miklósnak jelentős szerepe volt abban, hogy a már 

életében szentként tisztelt Kapisztrán testét (az elhunyt akaratának megfelelően) megőrizte a 

város számára.
336

 Sírja a várost népszerű kegyhellyé tette, ezzel nemcsak rangját, de 

kereskedelmi forgalmát is emelve.
337

 Újlak elsődleges székhely szerepe megmaradt az 1471. 

évi bosnyák királyi kinevezés után is, itt őrizték a család kincs- és levéltárát, s Kapisztrán 

mellé, a ferences templomba temetkezett Újlaki Miklós, valamint fia Lőrinc is.
338
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Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei ellen indított királyi hadjárat (1494-1495) során Újlak 

is ostrom alá került 1494-ben, azonban az alsóváros és a téglafalakkal erődített felsőváros 

elfoglalása után védői feladták a várat, így az – feltehetőleg – csak kisebb sérüléseket 

szenvedett.
339

 1526-ban a polgárok átadták Szulejmánnak a várost, mely ezt követően a 

szerémségi szandzsák központjaként működött egészen 1688-ig. Evlia Cselebi leírása szerint 

az oszmán uralom alatt sok építkezés történt a városban, az általa említett dzsámik, fürdő, 

csorgókút részben azonosíthatóak is a visszafoglalás kori ábrázolásokon.
340

 Elképzelhető, 

hogy bizonyos ideig maguk a szandzsákbégek is rezidenciájukként használhatták az épületet, 

amint arra egy 1618. évi leírásból következtetni lehet.
341

 A korabeli, 16-17. századi leírások a 

várkastély gazdag és díszes megjelenéséről számolnak be, külön is megemlítve a nagyméretű 

ablakokat.
342

  

Bár az oszmán fennhatóság idejét viszonylag jó állapotban vészelte át, a város 1688. évi 

visszafoglalásakor azonban jelentős károkat szenvedett a várkastély északi és nyugati része. 

Az ostromot követően további pusztításokat okozott, hogy a péterváradi erőd építéséhez 

építőanyagnak való köveket szállítottak el a romokból. Feltehetőleg ekkor bontották el a 

rezidencia teljes északi szárnyát is. A 17. század végén készült számos alaprajz és látkép a 

felsőváros topográfiája kapcsán igen sok adattal szolgál, azonban az egyes épületeket, s így 

magát a várkastélyt is többnyire csak sematikusan tüntetik föl (149. ábra). Egyedül a 

Giovanni Bonini-féle (148. ábra), valamint a közel hasonlóan alapos, ismeretlen spanyol 

szerzőtől származó alaprajzok (150. ábra) őriztek meg az épület egykori belső elrendezése 

szempontjából is figyelembe vehető részleteket.
343

 A török kiűzése után Újlak a Szerémség 

hercegévé kinevezett Livio Odescalchi birtoka lett, aki a középkori várkastély 

maradványaiból egy három palotaszárnyból álló, U alaprajzú barokk kastélyt építtetett. A 

kastély 18-19. századi átalakításai során alakult ki az épület nagyrészt ma is látható arculata 

(151. ábra).
344

  

                                                 
339

 Fedeles 2012b, 98-103. 
340

 Horvat 2002, 197; Tomičić 2011a, 194.  
341

 Lásd Rimpf 2016, 5-6; valamint a 2006. évi ásatási jelentés 7-8. oldalán, illetve a 2008. évi ásatási jelentés 6-

7. oldalán. Zorislav Horvat még azt feltételezte, a várkastély átalakítások, újjáépítések nélkül vészelte át a 

hódoltság idejét. Horvat 2002, 199.   
342

 Lásd pl. Horvat 2002, 199.  
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II.2.3. Építéstörténet 

II.2.3.1. A 15. századi várkastély előzményei 

Az eddigi nagykiterjedésű ásatások ellenére nagyrészt továbbra is homály fedi a 

várhegy északnyugati sarkán emelt várkastély területének középkori használatát az Újlaki 

Miklós-féle rezidencia megépítését megelőzően (152. ábra). Ennek magyarázata egy 

feltételezhető jelentős tereprendezés, melynek során az építkezés első lépéseként a leendő 

épület helyén és környezetében nagy felületen elhordták a felső földréteget. Ennek 

megfelelően a 15. századi padló- és járószintek alatt már közvetlenül őskori kultúrrétegek 

sora, illetve a természetes löszös altalaj rétege jelentkezett. A várkastély építésénél korábbi 

középkori réteget sehol nem lehetett megfigyelni. Az őskori és főleg az őskornál későbbi 

(római és középkori) jelenségek közül így csak azokat lehetett azonosítani, melyek alja az 

őskori kultúrrétegekbe vagy az altalajba mélyült.
345

  

Ezek után nem meglepő, hogy az ásatásokat irányító régész hiába számított eredetileg 

az Újlaki Miklós-féle épület alatt Kont Miklós gótikus palotája maradványainak 

előkerülésére,
346

 a 15. század közepét megelőző jelenségeket csak csekély számban tudott 

azonosítani. A legjelentősebb közülük egy kb. 2 m széles és kb. 12 m hosszú falrészlet, mely 

a várkastély nyugati falától nyugatra, azzal párhuzamosan futott (153. ábra). Építésmódja a 

későbbi középkori falakkal azonos: a kő- és téglatörmelékből álló falmagot szabályosan rakott 

tégla falsíkok keretezik. A falmagban vízszintes kötőgerendák fészkeit lehetett megfigyelni, 

az itt talált famaradványok szénizotópos vizsgálata a 14. századra utalt. A falat valószínűleg 

csak a várkastély építésekor bontották el, ezt támasztják alá azok a 15. századi pénzek és 

kerámiatöredékek, melyek a rezidencia-építést megelőző, a fallal egykorú rétegtani helyzetből 

kerültek elő. A jelentős falvastagság és a fal topográfiai helyzete alapján feltételezhető, hogy 

védelmi célú építmény részletével van dolgunk, Željko Tomičić szerint elképzelhető, hogy 

egy korai nyugati várfal maradványáról van szó.
347

  

Előkerült továbbá egy, a 14. század második fele és a 15. század első fele közé keltezett 

árokszakasz is a várkastély nyugati fala mellett, ennek viszonya azonban a fent leírt 

falmaradvánnyal sajnos nem egyértelmű.
348

 Egy további, kelet-nyugati irányú fal a várkastély 

északnyugati sarkánál befut az épület északi fala alá, ennek a falnak azonban szélessége sem 

ismert.
349

 Kérdéses az épület két kelet-nyugati irányú, északnyugati támpillérének 

korhatározása is (154. ábra). A támpillérek vagy szintén egy, a 15. század közepét megelőző 

építmény részei vagy a század közepi építkezések egy sajátos építési fázisát jelzi ezek 

utólagos(?) befoglalása a rezidencia vastag nyugati falába.
350
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A várkastély udvarának északnyugati sarkában egy 5,3 m hosszú, az Újlaki Miklós-féle 

építkezéseket megelőző lemélyített objektum került elő, melyet Željko Tomičić középkori 

pinceként határozott meg (155. ábra). Az ásatási fényképek tanúsága szerint meglehetősen 

szabálytalan alaprajzú beásásról van szó, tényleges szerepe nem egyértelmű. Korhatározását 

mindenesetre jól körülhatárolja a betöltéséből előkerült nagyszámú kerámiatöredék, melyet a 

14. század második fele és a 15. század első fele közé keltezett ásatója. A betöltés felett 

megsüppedt rétegekben azonosították a várudvar középkori járószintjét is.
351

 Végül az északi 

szárny északnyugati részén került elő egy középkorinak meghatározott kemence, melyet az 

északi épületfal és egy válaszfal építése során bontottak el véglegesen.
352

  

Zorislav Horvat megfigyelése szerint a 15. század közepi épület alapfalaiban egy 

korábbi épületből való kőanyagot használtak fel másodlagosan.
353

 Ez az adat azonban nem 

sokat segít a várkastély építésénél korábbi térhasználat rekonstrukciójában, hiszen az elbontott 

épület helyét illetően nem szolgál támpontokkal.  

Összességében a megfigyelések alapján három következtetést vonhatunk le. 1) A 

várkastély építése során szükségessé vált egy vaskos, minden bizonnyal védelmi célú fal 

elbontása a rezidenciától nyugatra, és talán néhány további, kevésbé széles fal visszabontása 

is az új épület északnyugati sarkánál. 2) Ezeket a falakat leszámítva a terület csekély 

beépítettsége feltételezhető, pontosabban: komoly alapozással bíró, jelentősebb kőépületek 

valószínűleg nem álltak a várkastély északi szárnya és keleti kapuépítménye területén, illetve 

a rezidencia északi felének nyugati, északi és keleti előterében. 3) Jelenlegi tudásunk szerint 

Újlaki Miklós várkastélyának falait nem korábbi építmények alap- vagy felmenő falaihoz 

igazították, az új falakat (leszámítva talán az északnyugati támpilléreket) új alapozásokra 

terhelték.  

II.2.3.2. Az újlaki várkastély a 15. század közepén 

A középkori maradványok felhasználásával született barokk Odescalchi-kastély sok 

tekintetben mindmáig megőrizte az Újlaki-rezidencia tömegét. A jelenlegi épület magassága 

és a déli homlokfal szélessége a 15. századinak felel meg, sőt a falkutatások szerint 

valamennyi külső fal középkori eredetű.
354

  Az eredetileg négyzetes alaprajzú, 45×47 m 

területű várkastélyban a szabályos középudvart kétemeletes palotaszárnyak övezték (156. 

ábra). A déli szárny kétemeletes voltát az in situ gótikus ablakkeretek önmagukban is 

bizonyítják, az épület egészét tekintve pedig az északi szárny keleti falának megmaradt 
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falcsonkja és a kora újkori képi források tanúskodnak a falkorona egységes magasságáról.
355

 

A rezidencia négyzetes épülettömbjének falsíkjai elé eredetileg csak a támpillérek, valamint 

két északi támpillér között egy (alább részletezett) toldaléképítmény léphetett ki.
356

 A keleti 

bejárat előtti nagyméretű kapuépítmény esetében – mint később látni fogjuk – kérdéses, hogy 

egykorúnak tekinthető-e a 15. századi közepére helyezett építkezéssel. Maga a négyzetes 

alaprajzú várkastély a kutatások szerint egyetlen építési periódus eredménye, noha az északi 

palotaszárny feltárása során egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy a külső vastag 

falakhoz utólag épült hozzá a szárny déli fala, s ehhez képest is utólagosak a válaszfalak. Ez a 

sorrend azonban valóban csak építési fázisokat jelent, hiszen az északi szárny területén a 

legelső középkori járószintet képviselő téglaburkolatos padló már a válaszfalakhoz 

igazodik.
357

 A falakat azonos építési technika jellemzi: a kőalapozásra vegyes kő-tégla 

felmenő falakat emeltek úgy, hogy a szabályosan rakott tégla falsíkok között a falmagot fehér 

habarcsba rakott törtkő és téglatörmelék tölti ki.
358

  

A külső falak vastagságát nagyrészt a védelmi szempontok határozhatták meg, ennek 

felelhet meg a nyugati fal 4 m-es, az északi fal 3,2 m-es, illetve a déli és keleti fal 3 m-es 

mérete. A falkoronán Željko Tomičić és Zorislav Horvat körbefutó pártázatos gyilokjárót 

feltételez, ennek egyértelmű régészeti-építészeti bizonyítéka azonban – tudomásunk szerint – 

nem ismert, a 17. század végi ábrázolások pedig ebből a szempontból nem egységesek. Egy 

1697. évi vedután (147. ábra) és a Bonini-féle látképeken (149. ábra) az épület falkoronáját 

egyértelműen pártázat nélküliként jelölték, míg egy 1698. évi vedután (146. ábra) és a 

Schmalkalder-féle ábrázoláson kétségtelenül feltűnnek pártázatként azonosítható részletek.
359

 

A várkastélyt övező 5-6 m széles árok maradványait az épület nyugati és keleti oldalán 

azonosították a feltárások során.
360

  

A rezidencia bejárata kelet felől nyílt, melynek emlékét az Odescalchi-kastély is 

megőrizte, hiszen a középkori kapu újrafelhasználása magyarázza a barokk épület keleti 

bejáratának sajátos, aszimmetrikus elhelyezését. A 15. század közepén egy kettős 

kapuszerkezet: egy gyalog- és egy kocsikapu vezetett a várkastélyba (157. ábra). A falkutatás 

során azonosítani lehetett a meglepően magasan elhelyezett gyalogkapu küszöbkövét, a 

küszöbkőnél a felvonóhíd tengelyét tartó perselyköves konzolt, a nyílás bal oldali szárkövét és 

a kaputükör részletét (158. ábra). A kapu szélességét megadta a fal belső oldalán megfigyelt 

szegmensíves áthidalás. A kaputükör és a perselyköves konzol helyzete által 

meghatározhatóvá vált a felvonóhíd hossza is: 4,2 m, mely egyben a feltételezhető 

farkasverem vagy árok méretére is utal. Egy, a fal vastagságában kialakított lépcső vezethetett 
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a kapu feletti térhez. Itt, a második emeleten megfigyelt, a fal vastagságában kialakított és 

ablakkal is megvilágított fülke az őrök szobája lehetett, mely a felvonóhíd és a csapórács 

kezelésére szolgálhatott, s itt egy ún. szuroköntővel is számolnak.
361

  

A kocsikapu a gyalogkapu mellett, annak északi oldalán, a mai barokk, váll- és 

zárókővel tagolt kapu helyén állt, a középkori keleti homlokzat középtengelyében. A kapu 

eredeti küszöbszintje és szélessége pontosan nem ismert, csak feltételezhető, hogy a barokk 

kapunál valamivel keskenyebb lehetett. A felette azonosított, 220 cm széles, szegmensíves 

áthidalású fülke Zorislav Horvat szerint itt is egy konzolosan előreugratott szerkezetre, ún. 

szuroköntőre nyílhatott. A fülke szélessége az egykori kapuszélességet is hozzávetőlegesen 

jelezheti. A kaput a gyalogkapuhoz hasonlóan valószínűleg felvonóhídon keresztül lehetett 

megközelíteni.
362

 

A kapun belépve a szabályos alaprajzú várudvar tárult az érkező szeme elé. Az udvaron 

durva kavicsból és kőtörmelékből álló járószintet alakítottak ki, melyet csak kis foltban 

lehetett megfigyelni, a várkastélyt megelőző, említett középkori pince megsüppedt betöltése 

felett. Mivel csak e mélyebb részen őrződött meg, az udvar szintje valószínűleg magasabb 

volt a 18-19. századi járószinteknél, s talán a gyalogkapu küszöbszintjéhez igazodott.
363

 A 

várudvar építészeti kiképzéséről máskülönben keveset tudunk, tényleges kutatás híján 

legfeljebb csak feltételezhető, hogy a ma is látható, kissé aszimmetrikus elhelyezkedésű kút 

középkori eredetű.
364

 Zorislav Horvat véleménye szerint az épületszárnyakat a fal 

vastagságában kialakított járatokon túl konzolokon nyugvó udvari folyosók is összekötötték, 

ezek létéről azonban nincsenek tényleges adataink.
365

 

Az északi palotaszárny 

Az északi palotaszárny végleges pusztulásához az 1688. évi ostrom és az azt követő 

építőanyag-kitermelés vezetett. Ezeknek régészeti bizonyítékai is előkerültek a szárny 

padlószintjén nagyobb foltokban megfigyelt kénes elszíneződés és a törmelékben talált 

csákányok formájában.
366

 Újlak visszafoglalása után az épületrészt majdnem teljesen 

elbontották, az alapfalakon kívül csupán az egykori padlószint és felette változó, néhány 

kősor magasságban a felmenő falak maradtak meg, valamint a szárny keleti végét lezáró 

keleti homlokzati fal részlete az első emelet fölötti magasságig (159. ábra). A pusztulásnak is 

köszönhető, hogy ezt az épületrészt később nem építették vissza és nem foglalták bele a 

barokk kastélyba, így a 2000-es években (a keleti végződést leszámítva) lényegében teljes 

felületű feltárását el lehetett végezni.  

Az épületszárny északi és nyugati fala – melyek egyben a várkastély külső homlokzati 

falai is – rendkívül erős, szilárd építmény: széles alapárkukban az alapozás alját még 6 m 
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mélyen sem érték el a feltárások során.
367

 Az északi fal a löszplató peremére, a meredek oldal 

szélére épült, ez is indokolja a fallal egybeépített, 1,9 m széles támpillérek elhelyezését, 

melyeknek eredeti hosszát, lepusztult északi végződésük miatt, az ásatások nem tudták 

meghatározni.
368

  

Csak a várudvar egy pontján megfigyelt, eredeti középkori járószint azonosítása után 

vált egyértelművé, hogy a palotaszárny jelenlegi maradványai nem a földszint, hanem a 

pinceszint tereit őrizték meg.
369

 Az egytraktusos széles pince négy helyiségből állt, az 

alábbiakban nyugatról számított sorrendjük alapján nevezzük meg őket. (156. ábra) A keleti, 

4. pincehelyiséget egy kelet-nyugati irányú válaszfal további két térrészre osztotta. 

Valamennyi helyiségben megfigyelhető volt a padló egykori téglaburkolatának maradványa, 

bár eltérő állapotban és mélységben: az 1-2. helyiség padlószintje közel fél méterrel 

magasabban volt, mint a 3-4. helyiségé (160. ábra).
370

 Azonban egyik helyiségben sem került 

elő semmilyen nyoma a téglapadló megújításának, alatta a természetes altalaj, illetve őskori 

rétegek, felette már a pusztulási réteg jelentkezett, így feltételezhető, hogy ezt a padlószintet 

használhatták mindvégig a várkastély fennállása során. A helyiségeket északról határoló fal 

belső oldalán az egykori fehér vakolat kisebb foltjai maradtak meg in situ.
371

 A pincébe a 

várudvar felől lehetett bejutni, a 2. és 3. helyiségben előkerült a levezető lépcső maradványa 

is. A helyiségek közötti közlekedést, az egykori ajtónyílásokat a válaszfalak visszabontása 

miatt nem ismerjük, csak a 3. és 4. helyiség között lehetett megfigyelni egy utóbb átalakított 

ajtónyílás maradványait. Szintén kérdéses, hogy a pince és a földszinti helyiségek között volt-

e közvetlen összeköttetés.
372

 A pince padlószintjén, a palotaszárny kelet-nyugati 

középtengelyében négy, téglából falazott pillér maradványait lehetett megfigyelni, lecsapott 

sarkú négyzet (szabálytalan nyolcszög) átmetszettel (160-161. ábra). A pillérek rendkívül 

masszív, mintegy 2×2 m széles kőalapozáson nyugszanak, melyek mélysége több mint 3 m a 

padlószinttől számítva (162. ábra). Két pillér a 3., egy a 2. pincehelyiség területére esett. A 

negyedik pillér sajátos helyzetű: alapozását az 1. és 2. helyiségek közötti válaszfalba foglalták 

bele úgy, hogy mind a két falsík elé kilép. Az alapozások méretei és a válaszfalba foglalt 

pilléralap arra utalnak, hogy a pillérek nem csupán a pince (feltehetőleg fagerendás) 

síkmennyezetének támaszául szolgáltak.
373

  

A palotaszárny földszintjéről és emeleteiről a csekély maradványok miatt igencsak 

korlátozottak ismereteink. A boltozatokat illetően leginkább a szárny máig fennálló keleti 

falcsonkja nyújthatna támpontokat a keleti helyiségekre vonatkozóan, azonban a falszövet 

javításai és újrafugázásai miatt a lenyomatok értelmezése nem egyöntetű (163. ábra). Buzás 
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Gergely csúcsíves boltozat homlokív lenyomatait vélte felismerni, mely alapján borda nélküli 

(vagy legalábbis falborda nélküli) keresztboltozatra, esetleg valamilyen bonyolultabb 

boltozati formára következtetett mind a földszint, mind az emelet vonatkozásában.
374

 A 

falkutatásokat irányító építész, Zorislav Horvat a délkeleti földszinti helyiség esetében észak-

déli irányú dongaboltozat nyomait ismerte fel, az északkeleti helyiség esetében pedig gótikus 

keresztboltozatot valószínűsített (164. ábra).
375

 Későbbi tanulmányának rekonstrukciós 

rajzain azonban már kelet-nyugati irányú, csúcsíves (?) dongaboltozatot ábrázolt, mindkét 

helyiség födémjeként (165. ábra).
376

 Az első emeleti szinten a 4. pincehelyiség felett kelet-

nyugati válaszfal nélküli, egységes teret feltételezett mindkét tanulmányában. Eltérés azonban 

itt is akad: korábbi dolgozatában háromszakaszos keresztboltozatot rekonstruált, míg későbbi 

dolgozatában ide már nem jelölt keresztboltozatot.
377

 Összességében tehát a szárny földszinti 

és emeleti keleti helyiségei boltozottak lehettek, ennél pontosabbat azonban a falszövet 

alaposabb (szemrevételezésen túlmenő) kutatása nélkül elhamarkodott lenne 

megállapítanunk.
378

 

A további helyiségek számát és boltozatát illetően még kevésbé rendelkezünk tényleges 

támpontokkal. A pinceszint válaszfalai számos variációs lehetőséget biztosítanak a földszinti 

és emeleti válaszfalakat illetően, a Horvat által közölt rekonstrukció nyilvánvalóan csak egy a 

több lehetséges változat közül. Az utóbbi kutató a 2008. évvel záruló ásatások eredményeinek 

ismeretében a földszinten négy helyiséget feltételezett, egy kisebb nyugati helyiség mellett a 

2. és 3. pincehelyiség felett egyetlen hosszú termet, valamint a keleti két pincehelyiség felett 

azoknak megfelelő egy-egy szobát. Az első és második emeleti szinten már csak három 

helyiséggel számolt, egy-egy nyugati és keleti szobával és középen egy hosszú nagyteremmel. 

Véleménye szerint a földszinti hosszú termet fagerendás síkmennyezettel zárhatták le, mely 

felett egy kétszintnyi belmagasságú, 2×4 boltszakaszos keresztboltozattal fedett nagyterem 

helyezkedhetett el. Álláspontját a pillérek és a válaszfalak méreteivel és a középkori 

építészetben bevett térarányokkal igyekezett alátámasztani.
379

 Figyelemre méltó azonban, 

hogy ugyanezen tanulmányban az épület észak-déli keresztmetszeti rekonstrukciós rajza 

ellentmond mind az írott szövegnek, mind a rekonstrukciós alaprajzoknak, az északi szárny 

ugyanis itt csak háromszintesként jelenik meg, ahol az első és második emelet pedig 

síkmennyezetű (3. ábra). Így tehát alapvetően bizonytalan marad az itt feltételezhető egykori 

szintek száma is. 

Véleményem szerint a pince feletti terek rekonstrukciójához a legfontosabb kiindulási 

pont a négy pillérmaradvány. Elhelyezkedésük és a válaszfalakhoz való viszonyuk alapján 

valóban egy kéthajós nagytermet jelezhetnek, kérdéses azonban, hogy mely szinten, 

szinteken. Horvathoz hasonlóan valószínűnek tartom, hogy nem csupán a földszint, hanem az 
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emelet (vagy emeletek) hosszú terme is kéthajós lehetett, máskülönben a pilléralapok mérete 

és mélysége indokolatlannak látszik. A pillérek minden bizonnyal boltozat támaszaiként 

szolgáltak, a hevederívekkel erősített keresztboltozatos forma könnyen elképzelhető, bár nem 

bizonyítható. Tény, hogy egyetlen kő- vagy idomtégla bordatöredéket sem ismerünk, azonban 

a boltozat egyrészt élkeresztboltozatos kialakítású is lehetett, másrészt a várkastélyhoz 

köthető nem in situ kőfaragványok száma olyan csekély, hogy egy bizonyos típus hiányából 

nem lehet komolyabb következtetéseket levonni. A pillérek kiosztása ugyanakkor némileg 

ellentmond Horvat rekonstrukcióinak, mivel azok alapján a nyugati válaszfalba befoglalt, 

pinceszinten lévő pilléralap fölött valamennyi szinten csak válaszfal húzódott volna. Tény, 

hogy e pillér és a nyugati épületfal közötti nagyobb távolság meghaladja a többi pillér által 

valószínűsíthető keskenyebb (közel azonos) boltszakasz-szélességeket, ugyanakkor nem 

valószínű, hogy e nyugati pilléralapnak semmilyen statikai szerepe nem lett volna. 

Összességében valószínűbbnek látszik, hogy a négy pillérmaradvány egy hosszabb, 2×5 

boltszakaszos, egyenlőtlen boltmezőkkel fedett nagytermet jelez a palotaszárny földszintjén 

és/vagy emeletén. Szintén elképzelhető, hogy a pillérek sajátos kiosztása egy építkezés 

közbeni tervmódosulásra utal, vagy akár több építési periódussal magyarázható. 

A bizonytalan boltozati lenyomatokon túl a szárny keleti falcsonkja megőrizte egy első 

emeleti, nagyméretű ülőpadkás ablak fülkéjének maradványait is (166. ábra).
380

 Könnyen 

elképzelhető, hogy egykori ablakkerete ahhoz lehetett hasonló, mint amelyet az északi szárny 

nyugati falának külső oldalán a pusztulási rétegben találtak 2007-ben. Itt egy vasrácsos, 

élszedett keresztosztós ablakkeret töredékeit tárták fel, melyek szóródásából jól látszik, hogy 

a kőkeret bolygatatlanul maradt meg kizuhanás utáni állapotában (167. ábra). Így eredeti 

helyeként a várkastély nyugati homlokzatának északi része valószínűsíthető. A faragvány 

mellett ablaküveg-töredékek is előkerültek, a kereten pedig vörös festés nyomait lehetett 

azonosítani.
381

 A feltáró régész, Željko Tomičić szerint az ablak az első emeletet világíthatta 

meg, s ugyanilyen ablakok helyezkedhettek el az első emeleti homlokzatokon máshol is. 

Feltételezése akár helyes is lehet, azonban valószínűleg csak annyi alapja van, hogy a 

második emeleti ablakokat a déli szárny in situ nagyméretű, szintén élszedett és keresztosztós 

(alább részletezett) ablakkeretei mintájára képzelte el az északi palotaszárnyon is.
382

 

A kizuhant ablakkerettől nem messze, gazdag késő középkori leletanyagot tartalmazó 

rétegben kerültek elő azok a fehér alapon vörös festésű vakolattöredékek is, melyek a feltáró 

véleménye szerint az északi szárny első emeleti falait díszíthették.
383

 A várkastély 
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falfestményeiről egy 1702. évi leírás is beszámol, azonban az északi szárny ekkor már 

nagyrészt elbontott állapotban lehetett.
384

 A forrás így inkább a déli szárnyra vonatkozhat, 

azonban itt a falkutatások során nem találták meg falképek nyomait.
385

 Mladen Radić, az 

eszéki Szlavón Múzeum régésze PhD disszertációjában további, zöld, sárga és sötétszürke 

színű, figurális díszítésű freskótöredékeket közölt az ásatási leletanyagból (168. ábra). Ezek 

részben növényi motívumokat, részben redőzött, övvel összefogott ruházat részleteit 

ábrázolják. Lelőhelyüket nem határozta meg egyértelműen, bár lábjegyzetben a fehér alapon 

vörös festésű töredékekről hírt adó Tomičić-közleményre hivatkozott. Feltűnő ugyanakkor, 

hogy Tomičić sem ásatási jelentésében, sem közleményében nem számolt be ilyen színekről 

vagy figurális díszítésű részletekről. Így kissé kérdéses, hogy e festett vakolatdarabok 

lelőhelye szintén az északi palotaszárny nyugati homlokzata előtt lehetett-e. Bár középkori 

keltezésük nem kétséges, de eredeti helyük a várkastélyon belül ily módon bizonytalan.
386

 

Nagy valószínűséggel az északi palotaszárnyhoz kapcsolható ugyanakkor egy gótikus 

ajtókeret töredéke, mely a pince téglapadlószintje feletti égett réteg felszínén került elő (169. 

ábra). A réteget a feltáró régész Újlak török elfoglalásához kötötte, azaz a visszafoglalást 

követő építőanyag-kitermelés által nem bolygatott leletről lenne szó. A faragvány egy íves 

záródású nyíláskeret töredéke lehet, a közölt fénykép alapján pontos profilja nem határozható 

meg, de egy homorlatok közé fogott tagozat (talán pálcatag) egyértelműen azonosítható.
387

 

Összetettebb profilja alapján feltételezhető, hogy a palotaszárny egy rangosabb helyiségébe 

vezető ajtónyílás kereteként kerülhetett beépítésre.  

Az épületszárny külső, dunai homlokzatán, az északi fal nyugatról számított 3. és 4. 

északi támpillérje között egy dongaboltozatos építmény helyezkedett el, melyből a 

támpillérhez csatlakozó boltváll és a beszakadt téglaboltozat maradványai kerültek elő a 

feltárás során (156. ábra B, 170-171. ábra).
388

 A boltzáradék viszonylag mélyen helyezkedett 

el: a déli palotaszárny földszinti padlószintjével egy magasságban. Az építmény szélességét a 

két támpillér köze határozta meg, északi végfala azonban ismeretlen.
389

 Željko Tomičić az 

északi oldal erődítésével összefüggő védelmi célú szerkezetként értelmezte,
390

 ezzel szemben 

Zorislav Horvat egy jóval merészebb feltételezést fogalmazott meg.
391

 Véleménye szerint az 

építmény viszonylag durván vakolt falsíkjai arra utalnak, hogy kellett lennie felette egy 

emeletnek, mely az első emeleti nagyteremmel állhatott összeköttetésben. Egy, a feltöltésben 

talált „szakrális jellegű” ablaktöredék alapján az emeleti tér kápolna voltát valószínűsítette. 
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Az ablaktöredékről az ásatási dokumentációk nem adnak hírt, így csak feltételezhetjük, hogy 

a „szakrális jelleg” egy mérműves ablakra utalhat. Az építmény értelmezése – mint látjuk – 

meglehetősen bizonytalan, az említett ablaktöredék pontos lelőhelye és lelőkörülménye sem 

ismert. A rendelkezésre álló adatok alapján akár egy, a palotaszárny nagyterméből nyíló, a 

Dunára tekintő zárterkély alépítményeként is értelmezhetnénk a maradványokat.
392

 Ráadásul 

az építmény téglafalazata az ásatási dokumentáció alapján sárgásfehér habarcsba rakott, míg 

szinte valamennyi egyéb középkori falat fehér habarcs jellemez, így nem kizárt, hogy esetleg 

egy későbbi középkori hozzáépítés emlékével van dolgunk.  

Talán nem tévedünk nagyot, ha feltételezzük, hogy a csekély maradványaiban 

azonosítható építmény kápolnaként való értelmezésében komoly szerepet játszhatott egy 

külső szempont is: a várkastély egyes tereinek funkcionális rekonstrukciójának kísérlete. Mint 

említettük, Zorislav Horvat a Dunára néző északi palotaszárny első-második emeletét 

reprezentatív szerepű nagyteremként értékelte, mely a terem jelentős, kb. 12 m-es szélessége 

és középpilléres, kéthajós szerkezete alapján valóban ésszerű következtetés.
393

 A déli szárny 

keskenyebb voltának megfelelően hasonló méretű nagyterem az épületen belül máshol nem 

valószínűsíthető. További rekonstrukciós elképzeléseit azonban erős fenntartásokkal kell 

kezelnünk, hiszen gyakran gyenge alapokon nyugszanak, egyes esetekben csak különböző 

korabeli analógiák részletmegoldásait vetíti ki, általánosítja (172. ábra). Nem véletlen, hogy 

több feltételezését is utóbb cáfolták az ásatási eredmények. Így például nem kerültek elő 

nyomai a kéthajós emeleti nagyteremhez a várudvarról felvezető, általa feltételezett árkádos 

lépcsőfeljárónak, sem az északi támpillérekre támaszkodó erkélyfolyosónak.
394

  

A déli palotaszárny 

Bár a legtöbb in situ részlet a várkastély déli palotaszárnyából maradt meg, biztos 

ismereteink mégis meglehetősen korlátozottak róla, részben az itt végzett ásatások híján. Így 

főként Zorislav Horvat rövid közleményeire kell hagyatkoznunk, ahol az egyes 

megállapítások kapcsán gyakran nehezen dönthető el, hogy azok tényleges megfigyelésen 

alapulnak vagy csak az építészeti logika, illetve az analógiás gondolkodásmód mentén tett 

következtetések.
395

  

Eredeti, félköríves dongaboltozatával ma is áll az egykori pince, mely Horvat rajza 

alapján két helyiségre oszlott. Felette a földszinten már három helyiség lehetett: egy középső 

nagyobb terem, két oldalán egy-egy kisebb méretű szobával. Horvat szerint a földszinti 

tereket szintén dongaboltozat fedte és kisméretű ablaknyílásokkal világították meg. A középső 
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 A zárterkély ötletét, mint az egyik lehetséges értelmezést, ezúton is köszönöm Feld Istvánnak.  
393

 Horvat 2002, 200-203; Horvat 2009, 45, 47.  
394

 Horvat 2002, 205, 210. Későbbi, 2009. évi közleményeiben Zorislav Horvat ezeket az elképzeléseit már nem 

is szerepelteti. Az erkélyfolyosót lényegében csak a budai és vajdahunyadi analógiák alapján feltételezte a 

szerző, az árkádos lépcsőfeljáróra elméletileg azok a pillértöredékek is utalhattak, melyek tanulmánya szerint 

egyéb kőfaragványok mellett a várudvaron hevertek rendezetlenül: Horvat 2002, 201. A pillértöredékeket a 

helyszíni kőfaragvány-anyagban nem tudtam azonosítani. 
395

 Zorislav Horvat általános kijelentéséből, miszerint a déli szárny válaszfalait a Horvátországi Restaurátori 

Intézet kutatásai határozták meg, nehezen állapítható meg, hogy pontosan milyen mértékű volt a kutatás, 

mekkora felületet lehetett megvizsgálni, és maradtak-e kutatatlan falrészletek. Horvat 2002, 201.  
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teremben egy kéménykürtő helyét figyelte meg a déli falazatban.
396

 Az épületszárny mintegy 

5 m-es belmagasságú emeletein a fölszinti hármas térosztás ismétlődött, mennyezetük pedig 

fagerendás síkfödém lehetett. Középkori ablakok maradványait az első emeleten nem lehetett 

azonosítani, valószínűleg a barokk ablakok kialakítása során pusztultak el, tehát nagyrészt 

azok helyén állhattak és azoknál nem voltak nagyobbak.
397

 Könnyen elképzelhető, hogy a már 

említett, a várkastély északnyugati sarka előtt kizuhanva talált, vasrácsos kerethez hasonló 

keresztosztós ablakok lehettek, erre azonban semmilyen biztosabb adatunk nincs.
398

  

A déli szárny leglátványosabb in situ középkori részletei a második emelet nagyméretű 

keresztosztós ablakkeretei (173. ábra). A széles élszedéssel díszített, félgúlás 

profilmegállítású, négy külön ablaktáblával zárható ablakok 234×156 cm-es méretükkel a 

legnagyobb ismert középkori keresztosztós keretek Horvátországban, leszámítva a tengerparti 

területek emlékeit (174. ábra).
399

 Rendkívüli méretük a kortársak számára is szembeötlő 

lehetett, erre utal legalábbis, hogy Maximilian Prandstetter 1608. évi beszámolója és Giovanni 

Bonini 1702. évi leírása egyaránt kiemeli az épület nagyméretű ablakait.
400

 Megmaradásukat 

éppen nagy méretüknek köszönhetik, mivel a kisebb méretű barokk ablakokat anélkül 

helyezhették be a középkoriak helyére, hogy a gótikus kereteket ki kellett volna bontani.
401

 

Így csak az ablakosztókat volt szükséges eltávolítani, melyek helyét azonban az in situ kövek 

is jelzik, s a szórvány kőfaragványok között is megtalálható eredeti darabjuk.
402

 Az ablakok 

nagyméretű fülkékben foglaltak helyet, ezek középkori káváját azonosítani lehetett a 

kutatások során. A fülkékben két oldalt élszedett profilú ülőpadokat alakítottak ki, a fülkék 

belső falait pedig talán faburkolattal boríthatták.
403

 A második emeleti keleti helyiség két déli 

és két keleti ablaka ma is eredeti helyén látható helyreállított formában. A tégla falszövetben 

három ablaknyílás fölött
404

 megfigyelhető a teherhárítóív (illetve annak részlete), mely sajátos 

módon jóval keskenyebb az ablakoknál (175. ábra).
405

 Zorislav Horvat a helyreállított négy 
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 Horvat 2009, 44 (23. kép), 48 (27. kép). Horvat a déli homlokzat rekonstrukciós rajzán eggyel több földszinti 

ablakot jelöl, mint rekonstrukciós alaprajzán. Az ellentmondás valószínűleg a rekonstrukció bizonytalanságával 

is összefügg. A szövegben nem szerepel, hogy az ablakok helyét azonosítani tudták volna, bár ennek 

ellenkezőjére sem történik utalás. 
397

 Horvat 2009, 44-47. (23, 27. kép).   
398

 Zorislav Horvat egyébként a később előkerült kizuhant kerettől függetlenül maga is keresztosztós ablakokat 

feltételezett, a déli várfalba foglalt egyik négyzetes torony in situ kőfaragványa alapján. Horvat 2002, 205-206. 
399

 Csupán összehasonlításképp, az újlaki ablakok több mint másfélszeres méretűek a Miklós vajda várpalotai 

várában kialakított, hasonló jellegű, keresztosztós keretekhez képest. A várpalotai ablakkeretek felmérési rajzát 

lásd: Gergelyffy 1978, 108-109.  
400

 Horvat 2002, 198; Rimpf 2017, 421. A Schmalkalder-féle, 17. század végi látkép szintén hangsúlyosan 

jeleníti meg a nagyméretű keresztosztós ablakokat az épület déli homlokzatán, igaz, a feltételezhető hat helyett 

csak hármat jelez. Lásd Horvat 2009, 43 (22. kép).  
401

 Horvat 2002, 201, 205-206 (15-16. kép); Horvat 2009, 44; Tomičić 2003, 150.  
402

 Az Odescalchi-kastély keleti szárnyának északi vége előtt a szabad ég alatt rendezetlenül heverő faragványok 

között egyértelműen azonosítható a 2. emeleti ablakok egyik osztótöredéke.  
403

 Horvat közleményei alapján nem egyértelmű, hogy a faburkolat csak feltételezés vagy valamiféle jeleit is meg 

lehetett figyelni. Közleményében hol kijelenti, hol csak valószínűsíti egykori létüket. Horvat 2009, 44, 46.  
404

 Mivel a tégla áthidalás nem teljesen azonos magasságban mutatkozik a három szemöldökkő felett, 

elképzelhető, hogy a negyediket a jelenlegi főpárkányzat takarja el.  
405

 Pontosabb megfigyelések híján nem egyértelmű, hogy ez csak egy sajátos építéstechnikai eljárás eredménye, 

esetleg tervváltozásra, építési fázisokra utal.  
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nyíláson felül további két-két azonos ablakot feltételez a középső és a nyugati helyiség déli 

homlokzatán (165, 172. ábra).
406

  

A déli palotaszárny jelentős részben ma is középkori falai, részletei valamivel jobb 

lehetőséget biztosítanak az egykori szintek és terek szerepének meghatározására. A 

dongaboltozatos pince esetében okkal feltételezhető, hogy bor tárolására (is) használták. 

Nagymennyiségű bor raktározását nem csupán egy, az 1494. évi ostromra vonatkozó, 

Bonfoni-féle adat valószínűsíti (mely alapján a várost elfoglaló királyi seregek 3000 akó bort 

szállítottak el a rezidenciából),
407

 hanem Újlak központi jelentősége is a híres szerémségi bor 

középkori kereskedelmében.
408

 A déli szárny (ma is borospinceként használt) boltozatos 

pincéje nyilvánvalóan alkalmasabb lehetett erre a szerepre, mint az északi szárny említett, 

síkmennyezetűnek feltételezett pincesora.
409

 A földszinti terek esetében inkább csak az 

általános középkori gyakorlat és más rezidenciák példái nyomán feltételezhetjük az 

alárendeltebb (raktár, konyha, műhely stb.) szerepeket, mintsem tényleges adatok, 

megfigyelések alapján. Zorislav Horvat a középső helyiségben azonosított kéménykürtőt az 

egykor itt működő konyha bizonyítékaként értékelte.
410

 Természetesen a kürtő elméletileg 

kifejezett fűtőberendezés(ek)hez is tartozhatott, ekként értelmezett in situ maradványokról 

azonban a közleményekből nem értesülünk. Az emeletek lakosztályokként történő azonosítása 

azonban valóban meggyőző, nem csupán a helyiségek (az északi szárnyhoz képest) 

viszonylag kisebb mérete alapján, de a második emelet középső helyiségében megfigyelt, 

konzolokon nyugvó árnyékszék-maradvány alapján is (165, 172. ábra).
411

  

A további palotaszárnyak kérdése 

A 2007. évi ásatások kimutatták, hogy az északi és déli palotaszárny között nem 

húzódott a keleti fal mentén épületszárny, hanem a fal belső oldalához már közvetlenül 

csatlakozott a várudvar.
412

 Ezt megelőzően Željko Tomičić négy (északi, keleti, déli és 

nyugati) palotaszárnyat feltételezett, míg Zorislav Horvat három (északi, keleti és déli) 

szárnnyal számolt.
413

 A 2007. évi kutatásokat követően már mindketten úgy foglaltak állást, 

hogy a várudvart három oldalról övezte épületszárny, az északin és délin kívül nyugatról 

(164-165. ábra).
414

 Véleményük meggyőző erejét azonban nagyban csökkenti, hogy 

közleményeikben semmilyen kutatási megfigyelés nem olvasható a nyugati palotaszárnyról, 

sőt az ásatási dokumentációk alapján az Odescalchi-kastély mai nyugati szárnya alá eső 

területen nem is folytak régészeti feltárások. Különös, hogy a falkutatásokat irányító Zorislav 

Horvat sem közölt semmilyen adatot arról a szárnyról, mellyel korábban – már bizonyos 

kutatási eredmények birtokában – egyáltalán nem is számolt.  
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 Lásd rekonstrukciós rajzait: Horvat 2009, 45 (23. kép), 47 (26. kép).  
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 Fedeles 2012a, 102; Horvat 2009, 46.  
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 Andrić 2000, 37-39.  
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 Horvat 2009, 44; Tomičić 2011a, 189.  
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 Horvat 2009, 44-45.  
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 Horvat 2002, 200, 202-203 (10-12. kép); Horvat 2009, 44-45.  
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 Lásd a 2007. évi, a várkastélytól nyugatra eső felület dokumentációját, ásatási jelentés 9. oldal. 
413

 Tomičić 2003, 141; Horvat 2002, 202-204 (10-14. kép).  
414

 Horvat 2009, 43-47; Tomičić 2011a, 189.  
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Mindez még meglepőbb a kora újkori képi források tükrében.  A korábban említett, két 

17. század végi alaprajz, melyek a várkastély belső elrendezésére vonatkozóan érdemi 

adatokkal szolgálhatnak (Giovanni Bonini és egy ismeretlen spanyol szerző munkája), 

ugyanis csak egy északi és egy déli szárny meglétét jelölik (148, 150. ábra).
415

 Természetes, 

hogy ezeket csak erős forráskritikai megközelítéssel lehet értékelni, hiszen pontatlanságaikra, 

hiányosságaikra az ásatási eredmények is rámutattak, elég csak a két szárny 

helyiségfelosztására vagy az alább tárgyalandó keleti kapuépítmény jelölésére utalnunk. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a valóságnak megfelelően szélesebbnek jelzik az északi 

szárnyat a délinél, s a várkastély közel négyzetes alaprajzát tekintve is lényegében hitelesnek 

mondhatók. Összességében úgy vélem, további kutatások nélkül (vagy a rendelkezésre álló 

falkutatási eredmények részletesebb közlése hiányában) egyelőre nyitott kérdés, hogy a 

várudvart nyugat felől a várfal vagy egy épületszárny övezte-e.  

A keleti kapuépítmény 

A várkastély keleti falában azonosított középkori kettős kapu előtt tárták fel egy 11×23 

m-es téglalap alaprajzú, kelet-nyugati tengelyű kapuépítmény alap-, illetve néhány téglasor 

magasságban megmaradt felmenő falait (156. ábra A). Északi és déli falához széles 

támpillérek csatlakoztak, részben falbekötéssel, részben hozzáépítéssel. Az északi támpillérek 

közül a keleti és a nyugati a külső erődítésfalakban folytatódtak. A déli támpillérek közül a 

két keleti között pedig előkerült a középkori, téglaburkolat alkotta járószint.
416

  

A falak építési technikája megegyezett a várkastély falaival: törtkő alapfalakon a 

felmenő falak falmagja terméskőből és téglatöredékekből áll, a falsíkokon szabályosan rakott 

téglafalazatot alakítottak ki. A kötőanyag – legalábbis bizonyos falszakaszokon – sárga 

habarcs, szemben az északi palotaszárny falmaradványain megfigyelt fehér habarccsal.
417

 Ez 

az apró különbség természetesen véletlenszerű is lehetne, azonban más okból is felvethető, 

hogy a kapuépítmény nem azonos építési periódus eredménye a várkastély tömbjével. A 

2007. évi ásatási jelentés szerint ugyanis a rezidencia keleti falával párhuzamosan futó, kb. 6 

m széles és 3,3 m mély, védelmi célú árok a várkastély építésével egyidős, a kapuépítménynél 

azonban korábbi.
418

  

Összességében mégsem állíthatjuk egyértelműen, hogy az építmény utólagos lenne a 

várkastély négyzetes tömbjéhez képest. Egyrészt a közleményekben semmilyen utalás nem 

történik erre vonatkozólag, inkább az a kép rajzolódik ki, hogy a teljes gótikus rezidenciát 

egységes tervek szerint, egyidejűleg építették föl.
419

 Másrészt a kapuépítmény területén belül 

nem kerültek elő az építménynél korábbinak meghatározott falak. A támpilléres északi és déli 

hosszfal között feltárt falmaradványokat az ásató részben középkoriként, részben hódoltság 
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 Horvat 2002, 198-201 (2, 4-6. kép); Tomičić 2011a, 199 (6. kép).  
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 2008. évi ásatási dokumentáció alaprajzai és ásatási jelentése 5-6. oldal; Tomičić 2009, 11; Tomičić 2011a, 
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2007. évi, a várkastélytól keletre eső felület ásatási jelentése 4-5. oldala ugyanezen fal nyugati, rövid szakasza 

esetében fehér habarcsról ír.  
418

 2007. évi, a várkastélytól keletre eső felület ásatási jelentése 6. oldal.  
419

 Horvat 2009, 43-44.  
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koriként azonosította, azonban a középkoriakat is a kapuépítmény falaihoz hozzáépítettként 

írta le.
420

 Márpedig a várkastély keleti falában megfigyelt kapukhoz szolgáló felvonóhíd 

(melynek tükre és perselyköve a gyalogkapu esetében egyértelműen azonosítható volt) 

valamilyen kőépítményt feltételezne a kapuk előterében abban az esetben is, ha a nagyméretű 

kapuépítmény csak később készült volna el. Tény ugyanakkor, hogy a már álló 

kapuépítménnyel számolva is egy azon belül kialakított felvonóhíd (vagy felvonóhidak) 

szintén egy meglehetősen sajátos szerkezetet feltételezne (157. ábra).
421

 Így tehát az építmény 

pontos keltezése a nyitott kérdések egyike marad, csakúgy, mint az építményen belül feltárt 

falmaradványok értelmezése, szerepe.  

II.2.3.3. A korhatározás kérdései 

Az épület jelentőségéhez mérten és a rendelkezésre álló lehetőségekhez képest, úgy 

tűnik, eddig meglepően kevés előrelépés történt a várkastély pontosabb, régészeti 

megfigyeléseken alapuló korhatározásában. Az ásatási dokumentációk alapján jelentős 

mennyiségű leletanyag került elő  (többek között kályhacsempék, kerámia- és üvegedények 

töredékei, fémtárgyak stb.) a várkastély északi és nyugati külső falának széles alapozási 

árkából, melyek terminus post quem módon közvetlenül keltezhetnék az építkezést.
422

 Szintén 

nagy mennyiségű és változatos összetételű leletanyag került felszínre a várkastély 

északnyugati külső oldalán, a rezidencia középkori használatával egyidősnek meghatározott 

rétegekből.
423

 A közleményekben azonban a leletek legalább vázlatos kiértékelése sem jelent 

meg, egyedül a 15. század utolsó negyedére keltezett kályhacsempeanyag, valamint az azonos 

korszakra datált könyvveretek feldolgozása történt meg.
424

 Mindkét lelőhely esetében több 

alkalommal középkori pénzek előkerüléséről is beszámolnak az ásatási jelentések, ezek 

meghatározása, közlése egyelőre szintén hiányzik.
425

  

A fentieknek megfelelően az eddigi beszámolókban a meglehetősen általános, a 15. 

század közepére vonatkozó keltezés köszön vissza újra és újra, különösebb indoklás nélkül, 

nyilván az ismert történeti adatokból, Újlaki Miklós előzőekben ismertetett 
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 2007. évi, a várkastélytól keletre eső felület ásatási dokumentációja, összesítő alaprajz, 5, 9. fotó, SJ 3789, SJ 

3654 stratigráfiai egységek leírásai; 2008. évi ásatási dokumentáció összesítő alaprajzai, ásatási jelentés 6-7. 
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oldal. 
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 Tomičić 2004; Tomičić 2011b.  
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 2004. évi ásatási jelentés 7-8. oldal; 2006. évi ásatási jelentés 10. oldal; 2007. évi, a várkastélytól nyugatra 

eső felület ásatási jelentése 10. oldal. Az éremleletek feldolgozása annak ellenére elmaradt, hogy maguk a 

jelentések is rögzítik: segítségükkel pontosabban lehetne keltezni a rétegeket, jelenségeket. 
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birtokpolitikájának változásaiból kiindulva.
426

 Zorislav Horvat a várkastély és a 

városerődítmények relatív kronológiáját felvázolva a 15. század közepén induló nagyszabású 

építkezések egyik első lépésének tekintette a négyzetes alaprajzú rezidencia kialakítását, mely 

véleménye szerint viszonylag rövid idő alatt el is készülhetett.
427

 Željko Tomičić ásatási 

jelentéseiben két alkalommal felbukkan a 15. század közepére vagy a század második felére 

történő keltezés is.
428

  

A történeti háttér ismeretében ugyanakkor rendkívül érdekes kérdés lenne, hogy a 15. 

század középső évtizedein belül pontosabban mikor mehettek végbe a várkastély építési 

munkálatai. Az írott források alapján, mint láttuk, legvalószínűbb periódusnak talán az 1450-

es évtized látszik, ugyanakkor nem ismerünk olyan adatot, mely ténylegesen cáfolná akár a 

korábbi, akár a későbbi korhatározást. 

A rezidencia ismert műrészletei – alaprajzi elrendezése, élszedett ablakkeretei, íves 

nyíláskerettöredéke – nem teszik lehetővé a pontosabb korhatározást, sőt, akár a század 

közepénél korábbi keltezést is megengednék. Azt a (történeti adatokból is leszűrhető) 

következtetést mindenesetre megerősítik, hogy az építkezés valószínűleg a 15. század utolsó 

negyede előtt végbemehetett. A rezidenciával egykorú rétegekből előkerült – közölt vagy a 

dokumentációkban szereplő – középkori leletek jellemzően a 15. század második fele és a 16. 

század eleje közé keltezhetőek, s a közlemények és ásatási jelentések is következetesen, 

kizárólag ilyen korú leletekről adnak hírt a megfelelő rétegekből. Azonban az ásatások átfogó 

feldolgozását vagy legalábbis a kulcsfontosságú helyekről származó leletek közlését 

megelőzően csak óvatos korhatározást fogalmazhatunk meg. Elméletileg nem kizárt ugyanis, 

hogy a leletanyag jelzett keltezését némileg a történeti adatokból fakadó előzetes 

elgondolások is befolyásolták, s így a század közepétől feltételezett építkezésnek megfelelően 

a leletek korábbi eredete érdemben talán fel sem merült. Összességében jelenleg mégis az 

tűnik legvalószínűbbnek, hogy a várkastély felépítésére a 15. század közepén vagy a század 

harmadik negyedében került sor, nagyjából az 1440-es – 1470-es évek között. Ezen belül 

talán továbbra is az 1450-es, 1460-as évek időszaka látszik a legesélyesebbnek, ez a szűkebb 

keltezés azonban kevésbé tekinthető megalapozottnak, s talán túlzott mértékben is az írott 

források sugallják. 

II.2.3.4. Átalakítások, kisebb építkezések a 16. század elejéig 

A kutatási eredmények alapján – ha a keleti kapuépítményt és a két északi támpillér 

közötti dongaboltozatos építményt (156. ábra A, B) nem számítjuk – nem látszik nyoma a 

rezidencia komolyabb átalakításának a középkor későbbi időszakában.  Az északi szárny 3. és 

4. pincehelyisége között egy kőkeretes ajtónyílás küszöbszintjének kb. 0,5 m-es megemelését 

lehetett megfigyelni, azonban e felfalazás építkezés közbeni tervmódosítás eredménye is 
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lehet, hiszen egyik helyiségben sem maradt jele a padlószint megújításának vagy 

megemelésének.
429

  

Az északi szárny nyugati fala előtti, késő középkori leletekben gazdag rétegből egy 

vegyes- és zöldmázas, ún. regensburgi kályhacsempékből álló leletegyüttes került napvilágra. 

A lelőkörülmények és a csempék típusegyezése, motívumkészlete alapján a töredékek nagy 

valószínűséggel egyazon kályhához tartoztak. A feltáró régész véleménye szerint a 15. század 

utolsó negyedére keltezhető kályha az északi szárnyban, az első emeleti nagyterem nyugati 

végében állhatott, s csak az 1688-as ostrom során pusztult el.
430

 A fűtőberendezés felállítása 

elméletileg a rezidencia bizonyos építészeti átalakításaival is együtt járhatott, ez azonban 

egyáltalán nem szükségszerű. Önmagában az a tény, hogy átépítéseknek nem ismerjük 

nyomait, természetesen nem igazán sokatmondó, hiszen átfogó kutatás csak a csekély 

maradványaiban vizsgálható északi szárny esetében történt, míg a déli szárny kutatásának 

mértékéről és eredményeiről jóval korlátozottabbak ismereteink. Így összességében csupán 

annyit állapíthatunk meg, hogy a négyzetes alaprajzú várkastély elrendezését, tömegét, 

palotaszárnyainak és szintjeinek számát tekintve nagy valószínűséggel egyetlen építési 

periódus eredménye, melyen inkább csak kisebb módosítások történhettek az Újlakiak 

birtoklása idején.  

II.2.3.5. 15. századi építkezések a várkastély környezetében 

A várkastély, mint láttuk, egy alapvetően városias környezetben épült fel. Két 

koldulórendi kolostorával Újlak már a 15. század előtt is kitűnt a mezővárosok közül, a 15. 

század közepén pedig a virágzó borkereskedelemnek és az itt élő számos kézművesnek, 

kereskedőnek és hospesnek köszönhetően valóban jelentős településről beszélhetünk. 

Hozzávetőleges becslések szerint ebben az időben 2100-2500 fő lakossal számolhatunk. A 

löszteraszt övező alsóváros saját plébániatemplommal és további három kápolnával 

rendelkezett, de még Újlak 1494. évi ostroma idején is csak sövénykerítés és árok védte.
431

 A 

kiemelkedésen épült felsővárost 900 m hosszú, téglából falazott, pártázatos védőfolyosóval 

ellátott városfal kerítette, a fal védelmét pedig négyzetes, félköríves és patkó alakú tornyok 

fokozták (176. ábra). A felsővárosba nyugat felől egy többszörösen összetett, barbakánnal és 

felvonóhidas elővédművel erődített bejárati rendszeren keresztül lehetett bejutni, a főutcára a 

várkastély délkeleti sarkától induló falba foglalt negyedik kapun át vezetett az út.
432

  

A 17. század végi, Bonini-féle városalaprajz meglehetős pontossággal mutatja a 

felsőváros középkor végi településszerkezetét (148. ábra). Eszerint a két oldalán lakóházakkal 

sűrűn beépített főutca a nyugati kapurendszertől a löszterasz keleti végéhez közel 

                                                 
429

 2001. évi ásatási jelentés 12-13. oldal. Egy, a 4. pincehelyiségben az ajtónyílásra merőlegesen futó, 

középkorinak meghatározott kőfal esetleg kapcsolatban állhat még a küszöbszint megemelésével. Lásd 2001. évi 

ásatási dokumentáció SJ 163 stratigráfiai egység leírása.  
430

 A kályha eredeti helyének ilyen pontos meghatározása inkább csak feltételezés, azonban a lelőkörülmények 

alapján talán elfogadható az északi szárnyhoz való kötése. Tomičić 2004, Tomičić 2011a, 191. Utóbbi 

közlemény az 1480-as évekre keltezi a kályhát.  
431

 Andrić 2000, 42-45; Tomičić 2011a, 188, 193; Buzás 2000, 501; Fedeles 2012b, 98-103.  
432

 Tomičić 2011a, 189-192; Horvat 2002, 199, 208-209; Horvat 1996, 187-188;  



93 

elhelyezkedő plébániatemplom irányába vezetett. A plébániatemplomhoz közel, attól délre 

állt az ágostonosok Szent Anna-temploma. A főutcától kissé elkülönülve, a löszterasz 

északnyugati végében foglalt helyet a várkastély, míg a Kapisztrán János sírját is őrző 

ferences templom a terasz északkeleti végében emelkedett.
433

 

A vázolt településkép azonban nem minden elemében egykorú a várkastély építésével. 

A Szent Péter apostol plébániatemplom középkor végi formájában, összetett kőbordás 

boltozatával valószínűleg Újlaki Lőrinc 1500 körüli építkezésének eredménye. A temetővel 

övezett templom nagyfelületű feltárása (177. ábra) ellenére sem került elő annak előzménye, 

noha az egyházat még Újlaki Miklós elődjei alapították. Az írott források szerint maga Miklós 

is jelentős újjáépítést hajtott végre az épületen, s minden bizonnyal az átalakítást követő újbóli 

felszenteléssel magyarázható, hogy 1475-ben már Szent Péter és Szent Pál a templom 

titulusa.
434

 Kérdéses, hogy a templom háromhajós, szentélykörüljárós, nyugati toronnyal 

ellátott hatalmas épülete már Miklós idején elkészült-e, s csak a boltozat köthető fia 

birtoklásának idejére, esetleg az egész építkezés 1500 körül vagy még 1475 előtt valósult 

meg.
435

 

A városfal legkorábbi, a várkastéllyal egyidős elemei lehetnek a déli oldalon álló, 

élükkel kifelé forduló, négyzetes alaprajzú tornyok, melyek egyikén a rezidencia emeleti 

ablakaihoz hasonló, élszedett, keresztosztós ablakkeret is megfigyelhető. Ezek a tornyok 

nincsenek kötésben a városfallal, közöttük eredetileg – tehát még a 15. század közepén – talán 

csak valamilyen fa paliszád húzódott.
436

 A felsővárost teljesen körülfogó védvonal keltezését 

illetően a szakirodalomban nem mutatkozik egységes álláspont (148. ábra). A 2000-es évek 

ásatási eredményeit megelőzően Zorislav Horvat elsősorban Újlaki Miklós személyéhez 

kötötte az építkezéseket, fokozatos, több fázisú munkálatokkal számolva, melyek a 15. század 

közepén indultak meg, de még a 16. század elejéig is elhúzódtak.
437

 Szintén még a 

feltárásokat megelőzően Buzás Gergely legalább két periódust feltételezett: egy, a 15. század 

közepére eső szakaszt a paliszáddal összekötött négyzetes tornyokkal és egy 16. század eleji 

szakaszt az együttes további elemeivel.
438

 Az ásatásokat irányító Željko Tomičić 

közleményeiben már nagyobbrészt Újlaki Lőrinc korszakára keltezte az erődítéseket, bár a 

munkálatok véleménye szerint is még apja idején elindulhattak.
439

 A közleményekben feltűnő 

keltezések általában részletesebb indoklás nélkül állnak, kiindulópontjuk többnyire a történeti 
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háttér közvetett adatai vagy a haditechnikai változásokkal feltételezett lépéstartás.
440

 A város 

1494. évi ostromáról tudósító Bonfini leírása mindenesetre arra enged következtetni, hogy a 

tornyokkal tagolt téglafal – ha nem is végleges formájában – már teljesen körülvette ekkor a 

felsővárost, hiszen ez tehette szükségessé az ostromtornyok felállítását és a falak több napon 

keresztül való lövetését.
441

  

Megbízhatóbb adataink csak a várkastély nyugati és északi előteréről vannak, ahol a 

falmaradványok korát és összefüggéseit a régészet módszereivel közvetlenül is vizsgálni 

lehetett (178. ábra). A megfigyelések alapján az itt talált erődítésfalak és tornyok a 

várkastéllyal azonos szerkezetet, építésmódot és építőanyagot mutatnak, annak ellenére, hogy 

a rezidenciát eredetileg övező, 5-6 m széles ároknál későbbiek.
442

 A falelválások alapján a 15. 

század közepét követően kiépült nyugat-északnyugati védelmi együttes több periódus 

eredménye lehet.
443

 Sajnos a négyzetes alaprajzú rezidencia és az annak északkeleti és 

északnyugati sarkához csatlakozó erődítések kapcsolatát nem lehetett vizsgálni.
444

 A 

löszterasz nyugati peremén húzódó, észak-déli irányú falban vízszintes kötőgerenda helyét 

lehetett azonosítani (179. ábra), csakúgy, mint egy, a várkastély építésénél korábbi, széles 

erődítésfalban.
445

 A hasonló építési technika azonban önmagában még nem bizonyítja a fal 

korai voltát. A 15. század végére, a 16. század elejére mindenesetre a rezidenciát északról és 

nyugatról már jelentős védelmi építmények fogták közre, melyek annak homlokzatait is 

bizonyos magasságig kitakarhatták.
446

  

II.2.4. Összegzés 

Annak ellenére, hogy számos kérdésben nem látunk még tisztán, a 2000-es években 

végzett épületrégészeti vizsgálatok eredményei alapján már körvonalazódni látszik az 

Újlakiak fő rezidenciájának építészeti képe. A város nyugati végén, a várhegy pereméhez 

közel a várkastély valószínűleg úgy épült föl, hogy kialakítását érdemben nem befolyásolták 

jelentősebb épített előzmények. A rezidencia feltehetőleg egyetlen építési periódus 

eredményeképpen készült el, valószínűleg a 15. század közepén vagy a század harmadik 

negyedében. A szinte teljesen szabályos, négyzetes alaprajzú, kétemeletes magasságú 

épülettömb kettős, minden bizonnyal felvonóhidas kapuszerkezete a város felé tekintett. Az 

épület palotaszárnyai egy szintén szabályos alaprajzú, kőtörmelékes-kavicsos burkolatú 

középudvart öveztek. A külső homlokzatával a Dunára tekintő északi palotaszárny egy 

nagyméretű (mintegy 12 m széles és ismeretlen hosszú), középpillérekkel osztott kéthajós 

nagytermet is magába foglalt. A déli szárny emeletén/emeletein igényes kialakítású 
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lakosztályokat feltételezhetünk. A várkastély homlokzatainak jellegzetes elemei lehettek az 

egyszerű kialakítású, belső oldalukon ülőpadkákkal kísért, részben vörös színezésű, üvegezett 

keresztosztós ablakok, ezek közül a második emeleten megőrződött kereteket szokatlanul 

nagy méret jellemzi. A helyiségek belsejét a gazdag színes falfestmények, valamint az 

értékes, zöld- és vegyesmázas csempékből felépített kályhák tették még díszesebbé.  

A várkastély kiépítésének körülményei és a megvalósult építészeti forma számos 

kérdést vet föl, melyek megválaszolásával fontos adatokat nyerhetnénk a korabeli rezidencia-

építészetről. A munkálatok mozgatórugóinak vizsgálata szempontjából nyilvánvalóan nem 

lenne közömbös pontosabban ismernünk az újlaki építkezés kronológiai viszonyát Újlaki 

Miklós jól keltezhető, 1440-es években lefolyt palotai várépítéséhez képest. Kérdés ugyanis, 

hogy az újlaki építkezés már a palotaival párhuzamosan (netalán még korábban) 

megkezdődött, vagy valóban csak a délvidéki birtoktömb felértékelődésével indult meg az 

1450-as, 1460-as években? Biztos vagyok benne, hogy az ásatási és falkutatási eredmények 

átfogó feldolgozása, részletes közzététele alapvetően bővítheti (és több ponton akár 

felülírhatja) majd az építéstörténet fenti összefoglalóját, mely azonban talán így is lehetőséget 

ad néhány alapvető kérdés vizsgálatára az esettanulmányokat követő elemzés során.  
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II.3. A KISNÁNAI VÁR A 15. SZÁZADBAN 

II.3.1. Kutatástörténet 

Kisnána „hajdani várának omladékait” már 1837-ben megemlítette egy értekezés, 

közelebbi adatokkal azonban nem szolgált róla.
447

 A század második felében kibontakozó 

korai tudományos érdeklődést jól jelzi dr. Erdey Fülöp rövid összefoglalója a vár történetéről, 

mely 1860-ban jelent meg a Vasárnapi Ujság hasábjain. A szerző rendelkezésére álló írott 

források alapján készült beszámoló nem foglalkozott részletesebben a vár látható 

maradványaival, viszont közölt egy többé-kevésbé megbízható rajzot a romok déli nézetéről 

(180. ábra).
448

 A későbbiekben egészen az 1940-es évekig nem született önálló dolgozat a 

kisnánai várról, viszont említésre került több, a terület váraival, műemlékeivel és egyéb 

látnivalóival foglalkozó összefoglaló munkában.
449

 A műemléki topográfiai munkák kapcsán 

1902-ben Gerecze Péter alaprajzot, nézeti rajzot és felvételeket is készített a romokról (181. 

ábra). Jelentésében részletesen ismertette az épületmaradványok pusztulását, s felhívta a 

figyelmet a templomtorony északi oldalán az aláfalazás szükségességére.
450

  

Az első ásatásokat az 1940-es évek elején a helyi leventék szervezete végezte, 

valószínűleg a Műemlékek Országos Bizottsága engedélyével, nagyrészt szakember jelenléte 

nélkül, kisebb részben Lux Kálmán és fia, Lux Géza építészek irányítása mellett. Az 

elsődleges cél egy „kultúrhelyiség” kialakítása lehetett, melyet a középkori vár keleti 

palotaszárnyának ekkor feltárt falaira építettek rá. A belső kaputoronyban leventeotthont 

alakítottak ki, és ide gyűjtötték az ásatásokból származó apróleleteket és kőfaragványokat is. 

A korai feltárások kiterjedésére nincsenek pontos adataink, általánosságban azonban 

elmondható, hogy alapvetően a törmelékes omladék eltávolítása történt meg, a legkésőbbi 

középkori padlószintek eléréséig. Biztosan feltárták a templomot és a sekrestyét, illetve 

közvetlen környéküket, a keleti palotaszárny közel teljes területét, valamint a belső 

kaputorony előtt a várudvar kövezett járószintjének, illetve a várudvar alatti pincének 

részletét. Nagy valószínűséggel nem érintették sem a középkori északi palotaszárny, sem a 

falszorosok területét. A munkák leglátványosabb és talán leglényegesebb lelete az 1428-ban 

elhunyt Nánai Kompolt László díszesen faragott sírkövének három nagyobb töredéke volt, 

melyek a templomban szétszóródva kerültek elő.
451

 1940-ben Csányi Károly és Lux Géza 

építészek irányításával a budapesti Műegyetem hallgatói felmérték a két tornyot, valamint az 

                                                 
447

 Tahy 1837, 50.  
448

 Erdey 1860, 480, 482-483.  
449

 Lásd Balássy 1868, 425-426; Ipolyi 1868, 419; Pásztor 1928, 9; Pásztor 1929, 112-115; Pásztor 1930, 9; 
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 Gerecze 1902. A nézeti- és alaprajzokat, fényképfelvételeket a MMA MÉM MDK Tervtár és Fotótár őrzi. Az 

1902-es jelentés mikrofilmen ugyanitt megtekinthető.  
451

 Lásd Csányi Károly és Lux Géza beszámolóját: Csányi – Lux 1941, 81-85; valamint az ásatások egyik 

résztvevője, Bejczy Gyula (1957-1974 között győri iskolaigazgató) 1955. évi visszaemlékezését: Bejczy 1955.  
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addig feltárt maradványokat (182. ábra).
452

 Sor került bizonyos fokú állagvédelmi munkákra 

is a két torony esetében, melyek nélkül azok talán jelentősen sérültek volna a későbbi 

helyreállításokig.
453

  

A vár feltárása 1962-1966 között 

A leventék tevékenysége után mintegy húsz évvel, 1962 őszén indultak újra a 

munkálatok a vár romterületén. Az elsődleges cél a két álló torony megmentése volt. Az eltelt 

két évtized alatt a templomtorony és a belső kaputorony viszonylag épen megmaradt, tovább 

pusztultak azonban a templom szentélyének déli falmaradványai, s eltűnt maga a Kompolt-

sírkő is. Az állagmegóvási munkákhoz szükséges régészeti kutatásokat Pámer Nóra végezte 

el. Az 1962. évi ásatás eredményei alapján megfogalmazódott a vár teljes feltárásának igénye. 

Az öt éven át tartó kutatások eredményeképpen kirajzolódott a vár teljes alaprajza és 

feltárásra került a vár összes fontosabb épülete (183. ábra).
454

  

1962-ben a templomon és sekrestyéjén kívül feltárták a nyugat felől hozzáépített déli 

helyiség területét, valamint néhány kisebb szelvényben megkutatták a belső és a külső várfal 

föld alá temetett folytatását is. Az ásatások során magyarázatot nyert a templom szokatlan 

alaprajzi formája: a gótikus templom falai alatt egy patkóíves szentélyű körtemplom alapfalai 

jelentkeztek. Jórészt 1963-ban folyt le a vár északi palotájának feltárása, melynek megmaradt 

földszinti- és pincefalait korábban vastag omladékréteg takarta. Az északi palotán kívül a 

kutatások során tisztázódott a belső várfal teljes vonala, valamint a belső kaputorony előtti 

farkasverem területe is. 1964-ben került sor a keleti palotaszárny és a várudvar alatt kialakított 

nagyméretű pince kutatására. Befejezték továbbá az északi palotaszárny feltárását is, a belső 

és külső várfal közötti falszorosban pedig több keresztirányú árokkal vizsgálták a középkori 

járószintet. 1964 és 1966 között zajlott le a külső kaputorony, valamint a vár nagyméretű 

délnyugati épületének feltárása. 1965-ben lehetőség nyílt a külső várfalon kívüli területek 

vizsgálatára is néhány kutatóárokkal, valamint a belső kaputorony kutatására. 1965-1966-ban 

további ásatásokat végeztek a falszorosban.
455

  

A templom körüli temető kisebb részletének feltárását Szabó János Győző végezte el. 

Így 1966-ban a templomtorony délnyugati oldalán nyitott szelvényben hatvanhat, ép vagy 

részben bolygatott sír kibontására került sor (184. ábra). Az előkerült pénzek alapján a temető 

biztosan használatban volt a 12. századtól a 15. század közepéig, az egyéb mellékletek pedig 

egy tágabb, a 15. század végéig tartó időkeretet jelöltek ki. A rendkívül alapos, jól 

dokumentált temetőfeltárás leletei és megfigyelései alapvető adatokat szolgáltattak a templom 

és a vár építéstörténetének meghatározásához. A kutatásról megjelent egyetlen közlemény jó 
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 Elkészült a belső kaputorony és a templom alaprajza, a két torony déli nézete, a templom nyugati és északi 

nézete, illetve hossz- és keresztmetszeti nézete, a templomtorony földszinti és emeleti alaprajza, nyugati 

mérműves ablakának felmérése, valamint a leventék által kiásott Kompolti-sírkő rajza és fotója. Lásd Csányi – 
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 Pámer 1970a, 312, 1. lábjegyzet.  
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 Pámer 1970a, 295.  
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 Lásd Pámer 1970a; valamint a vonatkozó évek ásatási dokumentációját.  
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összefoglalóját adta az ásatási eredményeknek, de bővebben csak a kései, 15. századi sírokat, 

azon belül is két pártaöves temetkezést tárgyalt.
456

 

Az 1966-os évvel lezárult a kisnánai vár legjelentősebb, öt éven át tartó régészeti 

kutatása. Már a feltárásokkal párhuzamosan megindultak a helyreállítási munkák Erdei Ferenc 

tervei alapján, minek eredményeképpen a szélesebb közönség előtt is feltárult a késő 

középkori vár egykori építészeti gazdagsága (185. ábra). Pámer Nóra ásatásainak 

elvitathatatlan érdeme, hogy tervszerűen haladó, a kivitelezési munkáktól ugyan nem 

független, de döntően tudományos célú kutatás mehetett végbe, mindvégig azonos irányítás és 

egységes rendszer keretei között. A korabeli feltárásokkal összehasonlítva (lásd például 

Nagyvázsony vagy a részletesebben bemutatott Várpalota esetét) az ásatási módszertan és a 

dokumentáció egyértelműen alaposnak és korszerűnek tekinthető, bár kétségtelen, hogy Szabó 

János Győző rövid temetőfeltárása egy határozottan magasabb színvonal lehetőségét is 

felmutatja.  

A különböző hiányosságok jórészt az ásatási körülmények számlájára írhatóak. Az antik 

régészetre szakosodott Pámer Nóra csak 1960-tól vezetett középkoros ásatásokat,
457

 hiányos 

előismeretei a dokumentációban és a kerámia leletanyag kezelésében is tetten érhetőek.
458

 A 

feltárásokat lényegében egyedüli szakemberként vezette, a kézi bontást végző munkatársainak 

nem voltak ásatási tapasztalatai,
459

 és rajzolóinak munkája is alapvető kívánnivalókat hagy 

maga után.
460

 Az ásatások során az elsődleges cél az eltemetett falak feltárása és a középkori 

járószintek meghatározása volt, a falakkal párhuzamos hosszanti árkok azonban a kelleténél 

több merőleges metszetet pusztítottak el dokumentálatlanul (186. ábra).
461

 Pámer Nóra 

szándékai ellenére a várfalon kívüli területeken jelentősebb kiterjedésű feltárásokra végül nem 

került sor. A kutatás viszonylag ritkán hatolt a legkésőbbi, 16. századi járószint alá, ennek 

azonosítása után pedig időnként a helyreállítási munkák kivitelezőjének munkásaira bízták a 

feltöltés „kitermelését”.  

Feltűnően kis figyelem jutott a vár felmenő falaira: a falcsatlakozások és falelválások, a 

habarcs és kőanyag különbségei kevéssé részletezettek a dokumentációban, tényleges 

falszövetvizsgálat, azaz falkutatás pedig sehol nem történt. Jellemző, hogy az összesítő 

alaprajzokon (183. ábra) is egyes falcsatlakozások, elfalazott részletek jelzése meglehetősen 

ellentmondásos vagy téves, míg egyes elbontott falszakaszok hiányoznak, egy kidőlt 

falszakasz feltüntetésre került.
462

 Az ásatási eredmények közzétételének szintje messze 

elmaradt a kutatások jelentőségétől. Pámer Nóra első közleménye
463

 ugyan teljességre törő 
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abban a tekintetben, hogy minden fontosabb építészeti egységre és korszakra kitért, azonban a 

finomabb részletek elemzésére nem került sor. A dolgozat szerzője egy logikus és koherens 

építéstörténet felvázolására törekedett, ennek érdekében azonban figyelmen kívül hagyott 

bizonyos megfigyeléseket, melyek érvrendszerét nem erősítették vagy annak ellentmondani 

látszottak. A közlemény és az ásatási dokumentáció között így bizonyos pontok esetében 

ellentétek feszülnek. Az építéstörténeti kiértékelésben a feltárt leletanyagra támaszkodó 

érvelés – a pénzeket leszámítva – szinte teljesen hiányzik, újabb adatokat vagy értelmezéseket 

pedig Pámer Nóra későbbi rövid közleményei sem tartalmaztak érdemben.
464

  

Újabb kutatások 

Az 1960-as évek után a kisnánai várat közvetlenül érintő jelentősebb kutatások közel 

negyven évig szüneteltek. 2000-ben Feld István jelezte tömören néhány kritikai észrevételét 

Pámer Nóra egyes keltezéseit, értelmezéseit illetően.
465

 Ugyanebben az évben Virágos Gábor 

végzett rövid, kisfelületű (mindössze 10 m²-es) ásatást a külső várfal déli, külső oldalán, ahol 

Pámer Nórához hasonlóan azonosította a várat övező árok egy részletét, de alját ő sem érte 

el.
466

 2006-ban Virágos Gábor megjelentette angol nyelvű dolgozatát, mely három 

esettanulmányra – Pomáz, Kisnána és Nyírbátor középkori lakóépületeire – építve vizsgálta a 

korszak magyar nemesi rezidenciáinak társadalomtörténeti kérdéseit. A kisnánai vár Pámer-

féle építéstörténetét felülvizsgálva számos ponton eltérő keltezést javasolt, s elemzésében új 

szempontokat érvényesítve kitért a térhasználat és az építészeti reprezentáció kérdéseire is.
467

  

2008 nyarán újra ásatások indultak a kisnánai vár területén. Fodor László szakmai 

irányításával a gótikus templom szentélyétől délre, a nyugati falszorosban, valamint a 

délnyugati nagy épülettől közvetlenül északra nyitottak kisebb szelvényeket. A kutatások 

számottevő eredményt leginkább a templom szentélyétől délre kijelölt szelvényben hoztak. Itt 

a templom körüli temető sírjait és csontkupacait tárták fel. A sírmellékletek között találtak 

három darab dénárt is I. Ulászló (1440-1444) uralkodásának idejéből (187. ábra).
468

 2009-ben 

a Magyarország várainak topográfiája sorozat második kötetetében Feld István foglalta össze 

a vár történetét és régészeti kutatásait, jelezve benne az építéstörténet azon bizonytalan 

pontjait, melyeket a kutatás még nem tisztázott megnyugtatóan.
469

  

2010-ben a vár újabb helyreállítási és hasznosítási munkáihoz kapcsolódó régészeti 

feltárások első (tavaszi-nyári) szakaszát Feld István, második (őszi) szakaszát Buzás Gergely 

vezette. Az első szakasz a várudvar és a délnyugati épület, a második szakasz elsősorban az 

északi és nyugati falszoros, illetve az északi palota területét érintette. A kutatások számos 

ponton jelentős új eredményeket hoztak, így például a délnyugati épület keltezése, periódusai 
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és elpusztult felépítménye, a templom körüli temető kiterjedése, az északi palota előzményei, 

keltezése és periódusai vagy a nyugati falszorosban állt egykori palánképítmény kérdésében. 

Más esetekben a korábbi megfigyelések megerősítésére vagy pontosítására nyílt mód, mint a 

várudvar egykori járószintjei vagy az udvar alatti pince vonatkozásában. Az ásatásokból 

értékes leletanyag látott napvilágot, az Árpád-kortól a késő középkorig keltezhető 

töredékekkel, nagyobbrészt természetesen 15-16. századi leletekkel. 2011 tavaszán újabb 

megfigyelésekre nyílt mód a nyugati falszorosban, valamint a külső várfaltól nyugatra, az 

egykori várárok területén (188. ábra). Az új eredmények hamarosan közlésre is kerültek, 

részben rövidebb ásatási beszámolók formájában,
470

 részben a teljes építéstörténetet 

újraértékelő
471

 vagy csupán egyes részleteket – a korai udvarház épületét,
472

 a vár 

boltozatait
473

 – tárgyaló dolgozatok formájában (189. ábra). A 2010. évi ásatásokkal 

megindult újabb kutatások bár korszerűbb módszertannal jellemezhetők, a korábbi munkák 

néhány hiányosságát – az adott körülményeknek megfelelően – mégsem tudták túllépni. Így a 

vár eredeti épített elemeinek alapos falszövetvizsgálata mindmáig várat magára, bár 

előrelépés, hogy elkészült az építmények fotogrammetriai felmérése (190-191. ábra).
474

 

Szintén alapvető hiányosság, hogy az ásatásokból előkerült leletanyag teljes feldolgozása még 

egyetlen kisebb anyagcsoport esetében sem történt meg, illetve került közlésre.
475

 Ennek 

ellenére a 2010. évi eredményeken alapuló keltezések – vonatkozó éremleletek híján – több 

esetben a fel nem dolgozott kerámialeletekre támaszkodnak. 

II.3.2. Történeti háttér 

Kisnána tágabb környezete a 10-11. században az Aba nemzetség birtokai közé 

tartozott. A település szűkebb környezetének jelentőségét jól mutatja, hogy 15 km-es körzetén 

belül már a 11. század első felében két monostor (Debrő és Sár) létesült az Abák 

alapításaként, majd ugyanezen területen belül 1280 előtt létrejött a kompolti monostor is.
476

  

A későbbi kisnánai vár építtetője, a Nánai Kompolt család a 13. századi birtokosztályok 

során vált ki az Aba nemzetségből. A Kompoltok az Anjou-dinasztia magyarországi 

hatalomra kerülésével emelkedtek ki igazán a nemzetség számos családja közül. Kompolt 

Péter a trónharcokban (Vencel távozása után) Károly Róbert mellé állt, s ezzel családjának 

mintegy két évszázados jólétét és befolyását alapozta meg. Péter már 1273-ban királyi 

étekhordómester volt, majd 1317-től királynéi tárnokmester, 1318-ban sebesi, 1323-ban pedig 

talán hevesi ispán lett.
477

 Feltehetőleg ő építtette a Kisnánától légvonalban mindössze 6 km-re 
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fekvő, nehezen megközelíthető hegycsúcson álló Oroszlánvárat (192. ábra).
478

 Péter testvére, 

Kompolt Pál szintén Károly Róbert oldalára állt, jelentőségét legjobban talán tekintélyes vejei 

jelzik: Szécsényi Tamás későbbi országbíró, Mikcs bán és Rátót nembéli Kakas 

pohárnokmester.
479

 A következő generációban a birtokosztályok révén új néven megjelenő 

önálló családok alakultak ki. E családok megalapítói továbbra is Heves megye nemességének 

legkiemelkedőbb tagjai közé tartoztak, udvari tisztségeket, szerepeket is betöltöttek, de 

országos méltóságot egyikük sem viselt. Kompolt Péter fiai közül Gergely pohárnokmester a 

Domoszlai ág, Kompolt és István hevesi ispánok (utóbbi később gömöri ispán) a Nánai 

Kompolt ág atyja volt. Kompolt Pál fia Imre szintén hevesi ispánként a Visontai családot 

alapította meg.
480

  

A birtokosztályok kapcsán kerülünk közelebb magához a kisnánai várhoz, illetve annak 

előzményeihez is. Az első történeti adat, mely a települést közvetlenül érinti, Kompolt Péter 

örökségének 1325. évi felosztása három fia között, ahol a felsorolt javak között találjuk 

Lowaznana (Lovásznána) és Eghazasnana (Egyházasnána) birtokokat is.
481

 Utóbbit Kompolt 

István választotta, s ez a helynév már nagy valószínűséggel a középkori Kisnánával 

azonosítható. A birtokosztály után a de Nana előnévvel illetett Kompoltok számára a 

középkori Kisnána már nagy valószínűséggel rezidencia szereppel bírt. Oroszlánvár 

ugyanakkor megmaradt a három testvér családjának közös tulajdonában.
482

 Az 1332-1337. évi 

pápai tizedjegyzék alapján a nánai templomot Mindenszentek tiszteletére szentelték.
483

 A 

település neve később 1415-ben Kysnana possessio deserta formában jelent meg egy birtokba 

iktató oklevélen.
484

 Az említés alapján nem egyértelmű, hogy ezzel a kifejezéssel a nánai 

birtok melyik részét jelölték elhagyatottként, illetve hogy az 1325. évi Eghazasnana és az 

1415. évi Kysnana mennyiben feleltethető meg egymásnak.  

A Nánai Kompoltok fénykora a 15. század első felére tehető. Luxemburgi Zsigmondhoz 

fűződő szoros viszonyukat, hűségüket és érdemeiket jól jelzik ekkor viselt tisztségeik. Nánai 

Kompolt István fia István 1415-től az uralkodó legbelsőbb udvari köréhez tartozott. 1417-től 

1438-ig folyamatosan a család valamelyik tagja vagy tagjai töltötték be a pohárnokmesteri 

tisztséget, mely a korszakban figyelemreméltóan hosszú hivatalviselésnek számított. 

Feltétlenül az érdemek közé tartozhatott hűséges katonai szolgálatuk, melyet a fenti II. István 

fia Péter halála is megpecsételt, aki az uralkodó csehországi hadjárata során hunyt el. A család 

politikai pályafutásának csúcsa II. István országbírói hivatala, melyet 1423-tól haláláig, 1425-

ig töltött be. Fiai közül Miklós egri prépost lett, János hevesi ispáni és ajtónállómesteri 

tisztséget is nyert. A család egyes tagjai bekerültek a Zsigmond által szervezett Sárkányos-

rend bárói közé is.
485
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A magas méltóságok viselésével párhuzamosan a családi birtokállomány is fokozatosan 

növekedett. 1416-1417-ben a kihalt Debrőiek birtokainak egy részét, valamint Pély birtokot és 

könyékét szerezték meg. Néhány éven belül magva szakadt a rokon Domoszlai és Visontai 

családoknak is (1418 és 1421), így a koronára szálló javakból újabb jelentős, kedvező fekvésű 

birtoktestek – többek között Heves és Fegyvernek oppidumok és számos népes falu – 

elnyerésére nyílt lehetőség. 1440-ben a Rozgonyiakkal közösen még Szanda várát és 

tartozékait is megszerezték, igaz, csupán átmeneti rövid időre.
486

 Hamarosan sor került 

azonban a család második, ténylegesen bírt várának kiépítésére, melyet János ajtónállómester 

a családi rezidencia bővítésével, erődítésével hozott létre a mai Kisnánán. 1445-ben a pesti 

országgyűlés az 1439 óta engedély nélkül emelt erősségek között sorolta fel Nánai Kompolt 

János újonnan épített várát is, mely – a palotai várhoz hasonlóan – mentesült a leromboltatás 

alól. A vár további történetéből ismerjük ugyan néhány várnagy nevét, de egyéb részletekre 

vonatkozólag az írott források nem adnak sok felvilágosítást. A Castrum Nana kifejezés 

1468-ban jelenik meg először az okleveles anyagban.
487

  

Nánai Kompolt János ajtónállómester 1451. évi halála után a család egyetlen tagja sem 

viselt már országos méltóságot, sőt megyei szinten sem találkozunk Kompoltokkal a 

tisztségviselők között. A politikai életben való háttérbe szorulásuk okai nem egyértelműek, 

mivel vagyonuk és kapcsolataik látszólag nem indokolják azt. Házasság révén a 15. század 

második felében kerültek közvetlen rokoni kapcsolatba többek között a Hédervári, Ország és 

Apafi családokkal.
488

 Legnagyobb 15. századi birtokgyarapodásuk is erre az időszakra tehető: 

1465-ben még csak zálogbirtokként, 1472-ben örökjogon szerezték meg Gúti Ország Mihály 

nádorral közösen a fiú utód nélkül elhunyt Tari György birtokait. Így a 15. század végére a 

család Oroszlánvár és Nána mellett Sirok várának és tartozékainak felét is magáénak tudhatta. 

A Kompoltok utolsó férfi tagjai, Zsigmond és Ferenc, apjuk 1491 utáni halálát követően 

anyjuk rokonsága, a Gúti Országok gyámsága alá kerültek. 1510-1512 között megkötött 

kölcsönös örökösödési szerződésük révén Nánai Kompolt Ferenc halála, 1521 után a 

Kompolt-javak a Gúti Ország testvérek kezére jutottak.
489

 

A Gúti Országok birtoklása idején Nána minden bizonnyal elvesztette rezidencia 

jellegét. 1542-ben Istvánffy Miklós (1538-1615) történetíró leírása szerint a vár Losonci 

István kezén volt, aki annak használatát átengedte rokonának, Csulai Móré Lászlónak. 

Istvánffy színes történetben meséli el a vár 1543. évi török ostromát és bevételét, mely után 

Nána vára a török által „földig lerontaték, megmaradván még a falromladékok.”
490

 A vár 

rendbehozatalát 1567-ben és 1569-ben törvényben rendelték el, a helyreállítás azonban 

valószínűleg elmaradt. A török kiűzése után a vár megmaradt rom állapotában, s folyatódott a 

maradványok fokozatos, évszázados pusztulása.
491
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II.3.3. Építéstörténet 

II.3.3.1. A 15. századi vár előzményei 

A Mátra déli lábainál fekvő, környezetéből alig 20 méterre kiemelkedő későbbi 

várdomb legkorábbi ismert épített emléke a Mindenszentek tiszteletére szentelt templom (193. 

ábra). Bár írott forrásokban csak a 14. század folyamán tűnik fel, a templom körüli temető 

sírleletei alapján legkésőbb a 12. században már biztosan állt a patkóíves szentéllyel ellátott 

rotunda.
492

 Az építményből csupán sekély, sárba (esetleg igen mészszegény habarcsba) rakott 

alapfalai maradtak meg, a későbbi építkezések során ugyanis a felmenőfalakat teljesen 

elbontották.
493

 Megőrződött ugyanakkor a rotunda nyugati, a hajónál csak kevéssel kisebb 

köríves bővítménye, melyet egy későbbi építési periódusban toldottak a templomhoz, áttörve 

ezáltal annak nyugati zárófalát. Az átépítéssel a templom sajátos, az ismert középkori magyar 

emlékanyagban szokatlan alaprajzot nyert. Falait belülről színes falfestmények díszíthették, a 

templom körül pedig temető húzódott, melynek egyes sírjait díszített vagy díszítetlen, ovális 

alakú kőlapokkal jelölték (194. ábra).
494

  

Mivel a rotunda a domb lapos platójának déli részén helyezkedik el, felmerül a kérdés, 

hogyan használhatták annak északi felét. A régészeti kutatások szerint a templom körüli 

temető csupán a terület déli felét foglalta el.
495

 Pámer Nóra egy építési törmelékes réteg 

alapján az északi palotaszárny helyén egy korábbi kőépületet feltételezett, elképzelése 

azonban az újabb kutatások során egyértelműen megcáfolódott.
496

 Szabó János Győző 

megfigyelései szerint elképzelhető, hogy a templom felépítését megelőzően egy kora Árpád-

kori, esetleg honfoglalás kori település állt a dombon (mely részben akár a rotunda létesítése 

után is tovább működhetett), ezt azonban egyértelműen bizonyítani nem lehetett.
497

 

Mindenesetre a várdomb Árpád-kori lakottságát valószínűsíti a teljes területén megfigyelhető, 

eltérő vastagságú sötétbarna-fekete réteg, melyből viszonylag sok Árpád-kori jellegű 

edénytöredék is előkerült.
498

 Buzás Gergely az északi palotaszárny északkeleti helyiségében 

egy faszerkezetű építmény karólyukaiként és oszlophelyeként értelmezhető maradványokat 

tárt fel, melyek a palotaszárnynál egyértelműen korábbiak, pontosabb keltezésük azonban 

nem ismert.
499
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A templomtól mintegy 20-25 méterre nyugatra épült fel az a közel 10×25 m 

alapterületű, téglalap alaprajzú objektum, mely a terület első biztosabban ismert világi 

épületének tartható (195. ábra). Az építmény alsó, félig földbe mélyülő pinceszintjének 

jelentős maradványai őrződtek meg, melyek a felette húzódó elpusztult magasföldszint 

néhány részletére is fényt derítenek. Ezek közül a legfontosabb talán az egykori fűtési 

rendszer nyomai: a pinceszinten néhány kősornyi magasságban megtalált kis négyzetes 

alaprajzú kamra egy légfűtő-berendezés tüzelőtere lehetett, melyből a forró levegőt a 

magasföldszinti térbe vezették fel (196. ábra). A berendezés kör alakú, elzárható 

légnyílásokkal áttört fedkőveiből két töredék került elő az ásatások során, ezek sajátossága, 

hogy kiképzésük alapján nem a padlószintbe süllyesztve, hanem valamivel magasabban, 

padkaszerűen lehettek elhelyezve (197. ábra).
500

 A kamra egyetlen ajtónyílása nyugat felé 

nézett, azt tehát az épületen kívülről fűtötték,
501

 s ide húzták ki az elszenült égésterméket is, 

mielőtt a felforrósodott levegőt a légnyílásokon felengedték volna.
502

 Valószínűnek látszik 

Buzás Gergely feltételezése, miszerint a magasföldszint favázas (Fachwerk) szerkezetű 

falakkal készült, erre utalhat, hogy a közel 1 m széles pincefal födémszintjén a gerendahelyek 

nem fészekként mélyültek a falmagba, hanem áttörték a teljes falvastagságot (198. ábra).
503

  

A kőből falazott pince gerendás síkmennyezetét mestergerenda támaszthatta alá, mely a 

hosszanti középtengelyben álló kőtalapzatokon nyugodhatott. In situ megőrződött a keleti fal 

két kisméretű, fekvő téglalap alakú, kőkeretes ablaknyílása, az előkerült kerettöredékek pedig 

további, ezekkel azonos ablakokra utalnak. A pince északi ajtónyílása nagyjából az épület 

középtengelyébe esett, ehhez észak felől egy rézsűs lejárat vezetett. Déli ajtónyílását, Pámer 

Nóra megfigyelése szerint, a keleti sarok felé eltolva alakították ki, a középtengelyben 

feltehetőleg csak egy széles falifülke állhatott.
504

 Legépebb állapotban félköríves záródású 

keleti ajtónyílása maradt meg, melynek tagozat nélküli faragott keretkövei is eredeti helyükön 

láttak napvilágot. Az ásató véleménye szerint az ajtót csak az északi és déli bejárat 

megszüntetése után alakították ki, mellyel összevághat, hogy küszöbszintje mintegy 60 cm-rel 

magasabban került elő, mint az északi ajtónyílás feltételezett küszöbszintje.
505

 Ugyanakkor 

talán csak a küszöbszint megemeléséről lehet szó, ugyanis a 2010. évi ásatás megfigyelései 

szerint az ajtónyílás helyét eredetileg is kihagyták a falban, s nem egy utólagos áttörésről van 

szó.
506

 A pince alját valószínűleg fapadlóval burkolták, azonban elképzelhető, hogy ez csupán 
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egy későbbi átalakítás eredménye, mivel alatta egy változó vastagságú, állatcsont-, edény- és 

kályhaszemtöredéket is tartalmazó feltöltési réteg húzódott.
507

  

A légfűtő-berendezés nyilvánvaló jele annak, hogy lakófunkcióval bíró épülettel, 

méghozzá a társadalmi elithez tartozó személyek lakóhelyével van dolgunk. Buzás Gergely 

megfigyelése szerint a pince falait egy 13. századi kerámia-leleteket tartalmazó rétegbe és az 

a fölötti járószint rétegébe ásták bele.
508

 A vár építéstörténetének relatív kronológiája, illetve 

maga az alkalmazott fűtési rendszer 15. századinál korábbi, de legalábbis mindenképpen a 15. 

század közepét megelőző keltezést határoz meg. A korhatározás pontosítását a megvalósult 

építészeti forma ismert analógiái, illetve a Kompolt család fent vázolt birtoklástörténete 

segítheti. Ezek alapján valószínű, hogy a kőből falazott pincével ellátott, légfűtéses, 

favázszerkezetes épület az 1325. évi birtokosztály után itt megtelepedő és székhelyüket 

nevükben is hordozó Nánai Kompoltok korai udvarházaként azonosítható, melyet a 14. század 

középső harmadában építtethettek.
509

  

II.3.3.2. Építkezések a 15. század első felében 

A templom gótikus átépítése 

A Nánai Kompoltok székhelyén a család jelentős birtokgyarapodását és társadalmi 

emelkedését szorosan követve nagyléptékű építkezések indultak a 15. században (199. ábra). 

A királyi udvar tagjaihoz, sőt a rövid ideig viselt országbírói ranghoz méltó átalakítások, úgy 

tűnik, először a falu templomát érték el.
510

 A bárói lakóhely szomszédságában a kisméretű 

rotunda közel kétszáz éves falaival már meglehetősen régimódinak tűnhetett ekkor, annak 

ellenére, hogy a templom újabb része, a nyugati köríves bővítmény talán szintén a Kompoltok 

egy korábbi kegyúri építkezésének eredménye lehetett.
511

 A korszerű gótikus divatnak 

megfelelő átépítés azonban, érdekes módon, bizonyos értelemben féloldalasnak tűnik. A 

munkálatok két legfontosabb eleme egy díszes, poligonális záródású új szentély és egy, a 

reprezentáció szempontjából nyilván kiemelt jelentőségű templomtorony megépítése volt 

(200. ábra).  

Első lépésként a régi apszis lebontására és az új szentély felépítésére kerülhetett sor.
512

 

A nyolcszög három oldalával záródó szentély közepén alakították ki Nánai Kompolt László 

pohárnokmester síremlékét: egy falazott sírgödröt, melyet egy, a padlószintbe süllyesztett 

sírkővel zártak le (201. ábra).
513

 A sírgödör keleti végével a régi apszis alapfalait részben 

elpusztították. A sírkő töredékei a heraldikus ábrázolás és a minusculás körirat részleteit is 

megőrizték. Előbbiek a kiterjesztett szárnyú, koronából kinövő sasos sisakdíszt, valamint a 
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töredék is. Nagy 2010, 23 
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sisaktakaró és a (feltehetőleg az egykori címerpajzsot övező) Sárkány-rendi jelvény kis 

részletét mutatják, utóbbiak az elhunyt nevén, rangján és származásán túl az elhalálozás 

évszámát is jelzik: 1428. Ez egyben az egész gótikus átépítés keltezésének legfőbb támpontja 

is: mivel nem ismerünk olyan nyomot, mely hosszan elhúzódó építkezésre utalna, 

valószínűleg a teljes gótikus átalakítás végbemehetett a 15. század első harmadában.
514

  

A sírgödör alján találták meg annak a csúcsíves háromkaréjos, orrtagos díszítésű 

ablakkeretnek egy rétegkövét, mely a másodlagos lelőhely alapján minden bizonnyal a 

szentély keleti vagy déli falát törte át (202. ábra).
515

 A síremléken és az egykori mérműves 

ablak(ok)on túl a szentély éke lehetett kétszakaszos bordás keresztboltozata (203. ábra). 

Ismert részletei: kétszerhornyolt borda- és homlokívtöredékei, három bordaindítás és egy 

tárcsás zárókő lényegében a legegyszerűbb formákat mutatja, rajtuk díszítés csak egykori 

kifestésük formájában volt.
516

 Feltételesen a gótikus templomhoz, s azon belül talán a 

szentélyhez köthető egy kisméretű faragott férfifej töredéke, kérdéses, hogy ez milyen 

építészeti elem figurális dísze lehetett (204. ábra).
517

 A kőből falazott oltár, illetve a szentély 

déli falába mélyülő ülőfülke egykori kőfaragványait nem ismerjük.
518

  

Az építkezések leglátványosabb és talán legnagyobb műgonddal elkészült eredménye a 

négyszintes templomtorony lehetett, melyet a falcsatlakozások alapján az új hajóval 

egyidejűleg, annak déli oldalán építettek föl (205. ábra). A torony a korabeli nagy városi 

plébániatemplomok és kisméretű falusi templomok körében egyaránt népszerű, jellegzetes 

összetett formát követte: a négyzetes alaprajzú tömb a második szint fölött karcsú 

nyolcszögletes hasábba vált át.
519

 Ez a gazdagabb építészeti kiképzés a torony kisebb 

részletein is megfigyelhető. Bejáratát valószínűleg csúcsíves záródású ajtókeret díszítette, két 

homorlat közé fogott körtetagos profillal (206. ábra).
520

 A kisméretű toronyalj maga is 

boltozott volt, nem kizárt, hogy a (szentély bordáival szinte azonos) kétszerhornyolt kőbordák 
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 Nagy 2010, 31-32.  



107 

és az in situ bordaindítások itt egy egyszakaszos hálóboltozatot alkottak (207. ábra).
521

 A 

torony déli sarkait az első és második szint magasságában egy-egy átlós irányú támpillér 

erősítette, ezek fölött a nyolcszögletes toronytest minden sarkát gondosan faragott 

kváderkövekből rakták ki (208. ábra). A templomtorony legfelső, egyben legdíszesebb 

emeletét négy nagyméretű ablak törte át. A nyugati, a déli és (feltehetőleg) a keleti oldalon 

egy-egy azonos formájú, az ismert szentélyablaknál összetettebb szerkezetű, osztott 

mérműves ablakkeret állt, míg az északi oldalon egy keskenyebb, csupán élszedéssel tagolt 

keret, melyet a templomhajó tetőzete nagyrészt talán ki is takart.
522

  

A szentélyhez és a templomtoronyhoz képest, úgy tűnik, kisebb figyelmet fordítottak a 

többi részletre, az új hajóra és a szentélyhez észak felől kapcsolódó sekrestyére. Utóbbit a 

szentély északi oldalán, azzal egy időben építették föl, nyugati falába kisméretű, keret nélküli 

falifülkét vágva, keleti falában egykor talán lavabófülkét is kialakítva.
523

 A hajót a rotunda 

falait lebontva, de az újabb építésű köríves nyugati bővítmény falait megtartva alakították ki 

úgy, hogy nagyrészt a régi alapozásra terhelték az új felmenő falakat. Így egy sajátos, közel 

négyzetes alaprajzú, de kissé íves oldalú teret képeztek, melyet a nyugati bővítményhez 

diadalívszerű pillérpárral csatlakoztattak. Az így nyert alaprajz megtartotta a korábbi templom 

jellegzetes, hosszanti tengely mentén való hármas tagozódását, miközben az épület 

alapterülete sem növekedett jelentősen. Láthatóan az építtetők nem érezték feltétlenül 

szükségesnek, hogy az előzmények teljes lebontásával egy, a korszakban általánosan bevett, 

téglalap alaprajzú, egységes terű, s esetleg kissé nagyobb méretű hajót építsenek fel új 

alapokon.
524

  

Az egész templomot négyzetes téglákból kialakított padlóburkolattal látták el, melynek 

szintje a szentélyben egy lépcsőfokkal magasabb volt a hajóéhoz képest.
525

 A diadalívpillér, 

valamint a hajót a köríves nyugati bővítménytől elválasztó pillérek nyugati oldalán a 

téglaburkolat fölé emelkedő falmaradványokat lehetett megfigyelni, melyek az egykori 

mellékoltárok helyére utalnak (200. ábra).
526

 A templombelső egykori kifestését tanúsítja az 

in situ máig megőrződött, néhány tenyérnyi egyszínű vörös festett vakolat a hajó északi falán, 

valamint az 1941. évi ásatási beszámolóban említett „inkább ornamentális jelleggel” bíró 

színes foltok. Falfestmények díszíthették egykor a templom külsejét is, a bizonytalan korú és 

jellegű maradványokat szintén a korai ásatások során figyelték meg, azonban mára teljesen 
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megsemmisültek.
527

 A templom új építésű részeinek külső homlokzatait pálcatagos-rézsűs 

lábazati párkány, vízvető lemezes övpárkány és koronázó párkány tagolhatta.
528

  

Az északi palota  

A templom átépítését követően hamarosan sor került a Nánai Kompolt bárók 

székhelyének továbbfejlesztésére, az udvarház bővítésére is. A temetővel övezett, megújult 

Mindenszentek-templommal szemben, az alacsony domb túlsó, északi végén felépült egy 

alápincézett, többosztatú kőház, a korai udvarház épületétől elkülönülten, attól meglepően 

távol. Az épület keltezése két megfigyelésen nyugszik: 1) a déli pincelejárat alapfalánál egy 

csomóban összetapadva előkerült 36 db Zsigmond-quarting;
529

 2) a lejárat pince felőli 

homlokzatába beépített bordatöredék, mely a templomtorony bordáival azonos, a boltozatba 

azonban végül nem építették be.
530

 A pénzlelet és a másodlagos beépítésű kőfaragvány két, 

egymástól független érvként erősíti meg, hogy az építkezés csak 1430 után mehetett végbe,
531

 

azonban, ahogy az alábbiakban a további építkezések kronológiája alapján látni fogjuk, 

minden bizonnyal még az 1440-es évek közepe előtt.
532

 A templom és az északi palota 

munkálatainak időbeli közelsége felveti a lehetőségét, hogy lényegében egyazon nagyszabású 

építkezés egyes lépéseiről van szó, s az udvarház bővítése már a rotunda régi falainak 

elbontása idején is tervben volt.  

Az északi palota legjobban ismert része a viszonylagos épségben megőrződött pincéje 

(209. ábra). Ide dél felől egy széles pincegádor vezetett le, melynek déli végét egy félköríves 

záródású, tagozat nélküli kőkeretes ajtónyílás zárta le.
533

 A gádor a nyugati, nagyobb 

pincehelyiségbe (P2) nyílt, melyből a keleti pincetérbe (P3) az osztófal egy ajtókeret nélküli, 

széles nyílása vezetett át.
534

 A keleti pincehelyiség Buzás Gergely véleménye szerint 

kétszintes lehetett, erre utalhat az északi és déli falon megőrződött négy-négy gerendafészek, 

melyek szintje alatt egy 16. század eleji épülettörmelékes réteggel utóbb nagyrészt feltöltött 

alsó pince helyezkedhetett el (210-212. ábra).
535

 Bizonytalanságra ad okot azonban, hogy a 

két pinceszint közötti födémgerendák nem azonos síkban találhatók, a két-két keleti 

gerendafészek körülbelül egy gerendavastagsággal magasabban látható, mint a két-két 

nyugati. Az alsó, mindössze 165 cm belmagasságú pinceszint megközelítése nem ismert, a 
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felső pince azonban egy szűk és alacsony ajtónyíláson keresztül kívülről, észak felől is 

megközelíthető volt. Az ajtó élszedett keretkövei teljes épségben megmaradtak, íves 

zárókövei eredetileg talán egy félköríves záródású, szélesebb nyílás számára készültek, s csak 

másodlagosan kerültek itt beépítésre, esetleg az ajtónyílás maga is másodlagos vagy 

átalakításon esett át (213. ábra).
536

 Megőrződött a felső pince két, keret nélküli falifülkéje is 

az északi, illetve a nyugati falon (209, 211. ábra).  

Mindkét pincehelyiséget eredetileg gerendafödémes síkmennyezettel fedték le. A keleti 

felső pincében a gerendafészkek sora az északi és a déli falon ma is jól kivehető. A nyugati 

pincében gerendafészkek nem láthatók, de az egykori síkfödémre utal, hogy a későbbi 

dongaboltozat válla már takarja a pince eredeti északi ablakát. A pincéket összesen három 

ablaknyílással tervezték megvilágítani. Szinte érintetlenül megmaradt a keleti felső pince 

kelet felé, illetve a nyugati pince dél felé néző ablaka (214. ábra). A nyílások szerkezete, 

mérete lényegében azonos, azonban feltűnő, hogy az utóbbit élszedett, keresztvasas 

ablakkerettel látták el (215. ábra), míg az előbbi díszítetlen, kissé nagyoltan faragott 

keretkövekből áll és keresztvas nélküli. A különbség talán a palota déli (fő)homlokzatának 

hangsúlyosabb építészeti kiképzésével magyarázható, mely még az ilyen alárendeltebb 

szerepű és egyszerű megformálású részleteken is lecsapódott. A nyugati pincét észak felől 

megvilágító ablak a többiekkel azonos szerkezetű lehetett, azonban utóbb, az északi 

helyiségsor kiépítése során elfalazásra került (209, 211. ábra).
537

 

A pincék felett húzódó földszint és a feltételezhető emelet a csekély maradványok miatt 

szinte ismeretlen (216. ábra). A földszint belső osztása a pincék térosztásával egyezett meg: 

egy nagyobb nyugati és egy kisebb keleti helyiségre tagolódott.
538

 A helyiségeket 

téglaburkolattal látták el.
539

 Buzás Gergely feltételezése szerint az épület déli oldalához egy, a 

szintek közötti közlekedést szolgáló torony csatlakozott, mely a pincegádor észak felé 

megvastagodó falaira épült volna.
540

 Az elképzelést a csekély maradványok nem cáfolják 

meg, néhány részlet azonban bizonytalanságra ad okot. A részlegesen máig álló gádorfalak 

megvastagodása valójában csak a nyugati fal esetében jelentkezik határozottan, ráadásul a 

keleti fal eleve egyértelműen keskenyebb, mint nyugati párja.
541

 Másrészt a feltárások során a 

keleti fal lepusztult falkoronája fölött egy középkori leleteket tartalmazó, égett pusztulási 

réteg került elő, melyet közvetlenül a palota déli falától kezdve kb. 1,8 m hosszan a fal teljes 

szélességében lapos kövekkel burkoltak le (217. ábra). A burkolat a várudvar 16. század eleji 

kőburkolatára emlékeztet, szintje azonban annál határozottan magasabb, s inkább a tőle 

keletre lévő tér egyik szemetes feltöltésének nívójához igazodik.
542

 Valószínű tehát, hogy a 
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MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
542

 Lásd 1964. évi ásatási napló november 25-i bejegyzése, 1963/XVII, XVIII. fényképtáblák, valamint 1963/3. 

metszetrajz. (Lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. ) 
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feltételezett torony vagy jelentős átalakításra, elbontásra került a 16. század során, vagy a 

pincegádor északi, az udvar szintje fölé emelkedő falmaradványait másképpen kell 

értelmeznünk. Nem kizárt például, hogy a maradványok a palota támpillérjeinek tekinthetők, 

melyek az épület déli főhomlokzatán akár még egy emeleti zárterkélyt is alátámaszthattak. 

Mint alább látni fogjuk, a pincehelyiségek fölötti emeleti terem lehetett egykor a palota 

reprezentatív nagyterme, néhány kőfaragvány pedig akár egy erkély kőszerkezeteiként is 

értelmezhető. Természetesen a zárterkély feltételezése ezekkel együtt is még távolról sem 

megalapozott.  

A kétosztatú pince és a felette kialakított helyiségek egy kéttraktusos palota részét 

alkották, bár, mint alább látni fogjuk, annak talán legkorábban elkészült egységeként. 

Földszinti helyiségeihez nyugat felől egy azonos szélességű, a nyugati pincetérnél valamivel 

hosszabb helyiség csatlakozott, mely így a két pince fölötti térrel a palota háromosztatú déli 

traktusát tette ki. Ehhez kapcsolódott észak felől egy keskenyebb, és kelet felől jelentősen 

rövidebb, szintén három helyiségből álló északi traktus. A palota délnyugati földszinti 

helyiségének legkorábbi téglapadlójából nagyobbrészt csak annak fektetőhabarcsa maradt 

meg.
543

 A délkeleti sarokban egy kandalló állhatott, melynek egykori helyét a fektetőhabarcs 

felszínén megfigyelt hamus réteg jelzi,
544

 faragott kőpárkánya pedig a helyiség 

törmelékrétegéből került elő. Szerkezete a kőtöredékek alapján viszonylag jól rekonstruálható, 

bár a faragványok pontos egykori helye, magassága nem maradt ránk (218. ábra).
545

 A 

helyiség keleti falába (az északkeleti saroktól indulva) egy nagyméretű, körülbelül 2 m széles 

és legalább 176 cm magas falifülke mélyült. A fülke déli kávája ma már nem állapítható meg 

egyértelműen. A padlószinttől mintegy 70 cm magasan húzódó alját deszkabéléssel 

boríthatták az elszenesedett famaradványok alapján (219-220. ábra).
546

 A falifülkét később 

befalazták, illetve egy függőleges falmegállítás alapján talán csak beszűkítették. Buzás 

Gergely a maradványokat befalazott ajtónyílásként értelmezte,
547

 aminek azonban 

ellentmondanak nemcsak a hivatkozott rajzok és felmérések, illetve a fülke aljának kb. 70 cm-

es magassága, hanem az is, hogy a keleti fal keleti oldalán nem látható falelválás. Pámer Nóra 

a helyiség in situ vakolatfoltjain, illetve a korai padlószint fölött, a később megemelt padló 

alatti feltöltésből előkerült vakolatdarabokon „sötét szürkéskék” festést vélt felfedezni.
548

 A 

                                                 
543

 1965. évi ásatási napló október 13-i bejegyzése (a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában); 

Pámer 1970a, 305; Buzás 2012c, 6-7.  
544

 Buzás 2012c, 6-7. 
545

 Előkerült továbbá két, egyszerű díszítésű kőkonzolja is, valószínűleg azonos lelőhelyről. Lásd 1963. évi 

ásatási jelentés, 2. oldal; 1963. évi ásatási napló július 24., 30., 31-i bejegyzése; Pámer 1970a, 304. A kandalló 

mindvégig használatban maradhatott. A helyiség padlószintjének egy későbbi megemelésével egykorú az ívesen 

rakott, átégett felszínű téglapadka a sarokban.  
546

 Lásd a helyszíni maradványokat, valamint az 1963. évi ásatási napló augusztus 12-i bejegyzését és az 

1963/III/1 és 1963/IV/1, 2. fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. Lásd továbbá 

Erdei Ferenc helyreállítások előtti 1964/2, 5, 7. felmérési rajzait, MMA MÉM MDK Tervtár 035038, 035041, 

035043 ltsz.  
547

 Lásd Buzás 2012d, 21-22; Buzás 2013a, 13.  
548

 1965. évi ásatási napló október 13-i bejegyzése (lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. 

dokumentumában).  



111 

helyiséget egykor gerendás síkmennyezet fedhette, erre utalnak az omladékban feltárt, 

nagyméretű, észak-déli irányú elszenült gerendák.
549

  

A kandallós helyiségből lehetett megközelíteni az északi traktus két kisméretű nyugati 

helyiségét. A nyugati kisebb kamra északi végébe egy kutat ástak, ennek megfelelően a palota 

északi falát is belülről kissé ívesen alakították ki. Belsejét körülbelül 5 m mélységig kővel 

bélelték, alatta az agyagos altalajba vágott akna tölcsérszerűen mélyül. Alját 8,4 m mélységig 

tárták fel, itt már a víz is feltört.
550

 A betöltésében mutatkozó kőfaragványok, valamint sok 

nyílhegy és puskagolyó arra utalhat, hogy a kút a vár 16. századi pusztulásával járó ostromáig 

használatban lehetett.
551

 A kandallós teremből nyíló másik helyiségbe egy élszedett keretű 

(eredetileg talán szemöldökgyámos lezárású
552
) ajtókereten keresztül lehetett belépni.

553
 A 

kamrát észak felől egy keret nélküli ablak világította meg, falait fehérre vakolták és 

dongaboltozatos födémmel zárták le (216, 220. ábra). A feltárások során burkolt padlózatot 

nem lehetett azonosítani, de a járószint magassága a kandallós helyiség eredeti 

padlószintjének felelt meg.
554

  

A kéttraktusos palota fent leírt három helyiségből álló nyugati egysége esetében a kevés 

ismert részlet lehetőséget ad bizonyos feltételezések megfogalmazására a földszinti terek 

egykori szerepét illetően. A délnyugati nagyobb terem valószínűleg a palota konyhájaként 

szolgálhatott, erre utal a kandallón kívül a csak belőle nyíló két északi kamra is. Míg a kisebb, 

nyugati kamrában a kút a közvetlen vízforrást biztosította, a keleti, boltozatos kamra – 

melyben semmilyen fűtőberendezés nyoma nem került elő – feltehetőleg raktározási, tároló 

szerepet töltött be.
555

 Így a nánai rezidencia arra a külföldön gyakori, Magyarországon alig 

ismert megoldásra lehet példa, amikor a kutat lényegében belefoglalták a konyhába.
556

 

Kevésbé egyértelmű az északi traktus keleti helyiségének funkciója. Buzás Gergely az 

alapján, hogy a helyiség mindkét ajtónyílása befelé nyílt, elképzelhetőnek tartja, hogy a tér 

lépcsőházként szolgált.
557

 Az északnyugati sarkában álló ajtónyílás elveszett keretköveinek 

                                                 
549

 Pámer 1970a, 303; 1963. évi ásatási napló július 30-i bejegyzése; 1963/II/1. ásatási fénykép (lásd a MMA 

MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában).  
550

 1963. évi ásatási jelentés, 2. oldal; 1964. évi ásatási napló szeptember 4-i bejegyzése; 1963/VIII. ásatási 

fényképek (lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában). Elméletileg elképzelhető, hogy a 

kút a helyiség felépítésénél akár korábbi is lehet.  
551

 1963. évi ásatási napló október 15, 17, 22-i bejegyzése (lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. 

dokumentumában); Mikesy 2015, 13-16, 18.  
552

 Buzás 2012d, 22.  
553

 Az eredeti maradványokra: 1963/VI. ásatási fényképek, 1963. évi ásatási napló szeptember 2-i bejegyzése 

(lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában). 
554

 1963/VII. ásatási fényképek, valamint 1963/2. rajz (lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. 

dokumentumában). 
555

 Így értelmezte már Virágos 2006, 51; Buzás 2012d, 22; Buzás 2013a, 13 is. A konyhának vélt délnyugati 

helyiségből, „a fal tisztítása közben” került elő egy 15. századi zsetonként azonosított érem (1963. évi ásatási 

napló augusztus 21-i bejegyzése; 1963. évi ásatási jelentés 3. oldal). Huszár Lajos meghatározása szerint a 

„francia jeton” valószínűleg számolási célra készült, azaz számvető pénz volt. Huszár 1972, 216-217. A lelet 

azonban nem feltétlenül visz közelebb a helyiség egykori szerepéhez, főleg mivel a lelőkörülmények alapján az 

is kétséges, hogy eredetileg a földszinti vagy az emeleti térhez tartozott.  
556

 Orosz Krisztina összefoglaló tanulmánya szerint erre a megoldásra Magyarországon még nem (volt?) ismert 

példa. Orosz 2010, 576.  
557

 Buzás 2012d, 24; Buzás 2013a, 14.  
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fészke a külső, északi homlokzaton látható, itt tehát a palota északi bejáratát alakíthatták ki. A 

helyiségből továbbhaladni a nyugati pincerész feletti földszinti terem felé lehetett.
558

  

Bár a palota felmenő falai a földszint födémszintjének magasságáig sem maradtak fenn, 

az egykori emeletre (esetleg emeletekre) több jel is mutat. A délnyugati helyiség téglapadlója 

feletti omladék alsó sávja, egy téglákat és égett gerendákat is tartalmazó réteg feltehetőleg a 

palota emeleti termének téglás padlóburkolatára utal.
559

 Minden bizonnyal az épület 

többszintes volta indokolta az északi oldalon fennmaradt, a palota falába bekötött támpillér 

megépítését is, melyet később a belső várfalba foglaltak bele.
560

 Elképzelhető, hogy egy 

feltételezett emeleti boltozat oldalnyomása tette szükségessé az északi támpillért,
561

 feltűnően 

aszimmetrikus elhelyezkedése alapján leginkább dongaboltozatra gondolhatunk. 

Az egykori emeleti terek emlékét őrzi az épület omladékában előkerült többszáz 

kőfaragvány is,
562

 bár valószínűleg nem minden, itt előkerült darab tartozott az északi palota 

elpusztult felmenő szerkezeteihez. A vár köveinek újkori kitermelése és építőanyagként 

történő felhasználása, illetve az 1940. évi, kezdetleges kutatások egyaránt felvetik a 

lehetőségét, hogy néhány kőfaragvány csak a 16. századi pusztulás után került a palota 

területére.
563

 Mindezek ellenére a faragványok többsége valószínűleg megőrizte az épület 

összeomlásakor kialakult helyét. Ugyan a dokumentáció csak ritkán egyértelműsíti a kövek 

lelőhelyét, a faragványokra felvitt azonosítók többé-kevésbé mégis elárulják azt.
564

 Az 

alábbiakban így lehetőség nyílik bizonyos elpusztult építészeti részletek meghatározására is, 

újra hangsúlyoznunk kell azonban, hogy e szerkezetek közül néhány esetleg más épülethez 

tartozhatott, vagy egy későbbi átépítés idejéből is származhatott.  

Az ablakkeretek közül viszonylag sok díszítetlen vagy egyszerű díszítésű köthető az 

északi palotához, ezek jellemzően kisméretűek voltak és a megfigyelhető csaplyukak alapján 

több esetben vasrácsot is elhelyeztek a keret függőleges síkjában. Szép számmal fordulnak elő 

tagozat nélküli, csupán egyetlen tokhoronnyal ellátott töredékek, szintén gyakoriak az 

élszedéssel díszített keretek és ismert egy homorlattal tagozott darab is. E keretek többsége 

egyenes lezárású lehetett, de előkerültek egy kisméretű, csúcsíves záradékú, élszedett 

vasrácsos ablak elemei is. A faragványok mérete, egyszerű kialakítása és az egykori rácsra 

valló csaplyukak alapján feltehető, hogy túlnyomórészt az alárendeltebb szerepű, többségében 

                                                 
558

 Az in situ küszöbkövet lásd: 1963/XIV. ásatási fénykép (lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. 

dokumentumában).  
559

 Lásd az 1963/2. ásatási rajzot MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. A pinceboltozatok 

fölötti későbbi földszinti padlót szintén egy agyagrétegre fektethették, lásd: 1963. évi ásatási napló augusztus 21, 

szeptember 2-i bejegyzése (a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában).  
560

 A támpillérnek az északi falba bekötött volta a helyszíni maradványokon ma is jól látható.  
561

 Buzás 2012d, 24-25; Buzás 2013a, 14.  
562

 Az 1963. évi ásatási jelentés 3. oldalán (lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában), az 

ásató régész már közel 400 kőfaragványról tesz említést.  
563

 Egy esetben ez bizonyítottnak is látszik: Pámer Nóra „gótikus kőtöredék az északi palotaszárnyból” 

meghatározással látott el egy késő gótikus nyíláskeret-töredéket, mely már az 1940. évi, a templom feltárásáról 

készített fényképek között is szerepel. Lásd MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentum egyik 

számozatlan 1963. évi fotóját, illetve a MMA MÉM MDK Fotótár 8881. sz. felvételét.  
564

 A kövek egy részén jól olvasható a sorszám mögött egy, az előkerülési helyre utaló, a dokumentáció alapján 

feloldható betűkód, más köveken azonban ennek csak részlete őrződött meg. Valamennyi, az északi palota egyik 

helyiségének betűkódját viselő töredéken piros krétával szerepel az azonosító, ugyanakkor (egy ismert kivételtől 

eltekintve) a más helyről származó töredékeken jellemzően eltérő színű festéket használtak. Így feltételesen az 

északi palotához kapcsolható az elmosódott betűkódú, de piros krétával megírt darabok döntő többsége is.  
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valószínűleg földszinti terek számára készülhettek. E változatos formájú, kialakítású 

töredékek számából következtetve nagyobb, összetettebb tagozatú ablakkeretek inkább csak a 

jelentősebb, többségében nyilván emeleti termeket díszíthették. Az előkerült faragványok 

alapján a nagyobb ablakok fülkéiben rézsűsen visszametszett vagy negyedhomorlatos profilú 

ülőpadokat is kialakítottak.  

Rézsűbe metszett homorlat profilja jelenik meg egy viszonylag kisméretű, de magas, 

egyenes lezárású kereten, valamint egy jóval látványosabb, nagyméretű, kettős 

szemöldökgyámos záradékú, osztott ablakon egyaránt (221. ábra). Utóbbi kerettípusból 

legalább kettő készülhetett a fennmaradt töredékek alapján.
565

 A palota legjellegzetesebb 

ablaktípusát az ún. grafikus stílusú, nagyméretű, keresztosztós keretek képviselhették (222. 

ábra). A töredékek alapján legalább hat ilyen keret készülhetett, melyek közül kettő biztosan, 

kettő nagy valószínűséggel az északi palotához köthető (s természetesen lehet, hogy a többi is 

ide tartozott).
566

 Érdekes módon a nagyjából egységes kialakítás ellenére számos kisebb 

különbség mutatkozik az egyes ablakokon. Öt közülük azonos, rézsű-lemez-horony profillal 

ellátott, míg egyet rézsű-horony-lemez-horony profil jellemez, s esetében az is kérdéses, 

osztott ablakról beszélhetünk-e (223. ábra).
567

 Kisebb eltérések mutatkoznak a hat keret 

méretében vagy a tagozatok szélességében, valamint a lábazati profilmegoldásban 

(mélységében két lépcsőre tagolódó lábazat vagy egyszerű, rézsűre futó profilmegállítás) is. 

Nem tapasztalható egységesség az üvegezés módjában sem. A tokhornyok alapján a 

töredékek többsége négy külön ablaktáblával zárható ablakra utal, az egyik keret azonban 

olyan, mintha nem kapott volna üvegezést: sem a szemöldökkövön, sem az azonos profilú 

osztókon nem faragtak ki tokhornyot az ablaktáblák számára. Egy másik keret esetében pedig 

egyetlen ablaktáblával történő lezárásra gondolhatunk a tokhorony nélküli, de a tokhornyos 

szárkőnél kisebb mélységű osztósudár alapján. A különbségek egy részét természetesen az is 

indokolhatja, hogy nem feltétlenül mind azonos építési periódusból való, de a hasonló keretek 

tág keltezési határai a kérdés eldöntésében nem sokat segítenek.
568

  

Elképzelhető, hogy az északi palota leglátványosabb ablakának/ablakainak emlékét őrzi 

egy faragványtöredék, melyen az Aba nemzetség két címerváltozatát jelenítették meg sajátos 

heraldikai kompozícióban: a kiterjesztett szárnyú sas jobb szárnya alatt vágásos pajzs látható 

(224. ábra).
569

 Buzás Gergely a háromszögletű oromzatos, kúszólevelekkel díszített 

kialakítás, valamint a töredék alján látható, keresztvirágra emlékeztető részlet alapján – a 
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 Hacsak az ablakot nem egy hármas osztású, két függőleges osztósudárral ellátott kerettel képzeljük el.  
566

 Biztosan a palotához köthető az a két töredék, mely a pincehelyiségek beomlott boltozata alatti feltöltésből 

származik, lásd az 1965. évi ásatási napló október 27-i bejegyzését. (Pámer Nóra megjegyzésével ellentétben a 

töredékek valószínűleg nem egyazon keret elemei, mivel a szemöldökkövön nem faragtak ki tokhornyot, míg a 

szárkövön igen.) A másik két keret a töredéken látható azonosító alapján köthető az északi palotához.  
567

 Nem került elő hozzá tartozó osztósudár-töredék, s a szárköveken sem látszik az osztók illesztési helye.  
568

 A hasonló, ún. grafikus stílusú keretek keltezési kérdéseit bővebben a palotai vár század közepi építkezései 

kapcsán foglaltam össze. Mint korábban szintén említésre került, Buzás Gergely az ablakok egyetlen táblával 

történő zárását a 15. század végére, második felére jellemző megoldásnak írta le, lásd Buzás 1990, 33.  
569

 Az Aba nemzetség címerváltozataira lásd: Körmendi 2011. A faragványt Körmendi Tamás eltérő módon 

értelmezi, véleménye szerint a címerpajzs heraldikai jobb oldalán madárszárnyként értelmezett részlet inkább 

csak a sisaktakaró részlete lehet, már csak azért is, mert a sávozott pajzsot egyik szárnyával ölelő sas mint 

pajzstartó meglehetősen példátlan heraldikai kompozíciót képviselne a korszak magyar címeres emlékei között. 

Körmendi Tamás észrevételét ezúton is köszönöm. 
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pozsonyi városházatorony ablakainak mintájára – egy ikerablak vimpergájaként értelmezte a 

követ (225. ábra).
570

 Bizonytalanságot okoz azonban nemcsak minden további, ehhez 

kapcsolható töredék hiánya, hanem a faragvány lelőhelye is: a kő közvetlenül a belső 

kaputorony mellett, a farkasverem omladékrétegéből került elő, de lehet, hogy ide már csak 

másodlagosan-sokadlagosan jutott.
571

 Amennyiben a pozsonyi analógia alapján feltételezzük, 

hogy – Buzás rekonstrukciójának megfelelően – az eredetileg csak kétosztatú kőház emeleti 

teréhez tartozott, sajátos döntésnek tűnik, hogy miért cserélték le alig néhány éven belül a 

reprezentatív címeres ablakot/ablakokat a látszólag egyszerűbb, ún. grafikus stílusú 

keresztosztós keretekre.
 572

  

Feltehetően szintén az emeleti terek egyike számára készülhetett egy díszes, szinte 

teljesen elpusztult kőszerkezet, melyre egy mindkét oldalán rézsűbe metszett homorlattal 

tagozott, szimmetrikus profilú ívtöredék utal (226. ábra).
573

 Ezzel azonos, de aszimmetrikus 

(egyik oldalán csak egyszerű homorlattal tagozott) profilt mutat további három ívtöredék, 

melyek kialakítása talán azt jelzi, hogy ez utóbbi ív két különböző teret választott el 

egymástól, például egy szimmetrikus hevederívű erkély nyílásának kereteként (227. ábra).
574

  

A palota legjellemzőbb korabeli ajtókeretei a széles élszedésű, szemöldökgyámos 

lezárású keretek lehettek (228. ábra). Hasonlóan széles élszedéssel készültek a földszinti 

kandallós teremből nyíló két kis kamra in situ ajtómaradványai, illetve egy ismeretlen eredeti 

helyű, íves lezárású keret is. Ezeknél gazdagabban díszített ajtókat csak egy típus képvisel a 

kőtári anyagban, melyet rézsűbe metszett homorlattal tagoltak, s feltehetőleg 

szemöldökgyámos záradékkal láttak el (229-230. ábra). A többi ismert ajtótípus keskenyebb 

élszedéssel tagolt, esetleg tagozat nélküli, és egyenes vagy íves lezárású.  

A kőfaragványok felületét fehér meszeléssel, illetve vakolással vonták be, néhány 

esetben azonban fennmaradt egykori színes kifestésük nyoma is. Talán nem véletlen, hogy 

éppen a reprezentatív jellegű nyíláskereteken lehet azonosítani ezeket: az egyik, ún. grafikus 

ablakkeret keresztosztóinak homlokzati homorlatában egyértelmű vörös, míg az egyik széles 

élszedésű, szemöldökgyámos ajtókereten bizonytalan pirosas-rózsaszínes foltok mutatkoznak. 

Természetesen könnyen lehet, hogy a megfigyelt festett díszítés csak egy későbbi, 15. század 

végi, 16. század eleji átalakítás eredménye. Ez a későbbi keltezés kifejezetten valószínű azon, 

a törmelékből előkerült vakolatdarabok esetében, melyek azt jelzik, hogy a palota pince fölötti 
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 Buzás 2012d, 20; Buzás 2013a, 12.  
571

 A lelőhely egyértelmű az 1963. évi ásatási napló május 27-i bejegyzése alapján, azonban elgondolkodtató az 

eredeti, kézzel írt napló egy mondata, melyet ceruzával utólag kihúztak, s a végleges, gépelt változatba már be 

sem került: „A tornyot itt egy vezeték lehelyezése miatt kivésték, az üreget a címeres kővel tömték el.” (Lásd 

Pámer Nóra hagyatékában, az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára MI-C-I-231 számú 

dokumentumában. Farbakyné Deklava Lilla segítségét ezúton is köszönöm.)  
572

 Buzás a pozsonyi ablakok Zsigmond-kori keltezése alapján feltételezi, hogy a kisnánai vimpergás ikerablakok 

az északi palota legkorábbi, még csupán kétosztatú periódusához készültek. Buzás 2012d, 20; Buzás 2013a, 12. 

Ésszerű, hogy az ablakok a főhomlokzat emeleti szintjét díszíthették, ugyanakkor az is valószínűleg helytálló 

Buzás rekonstrukciójában, hogy itt a déli főhomlokzat keleti felén később ún. grafikus stílusú, keresztosztós 

ablak (is?) állt – erre utal ugyanis az egyik szárkövön olvasható PP1 és PU betűkód.  
573

 A faragvány lelőhelyére/lelőkörülményeire csak a piros krétával felvitt, elmosódott azonosító utal. 
574

 A faragványok értelmezésében nyújtott segítségét Buzás Gergelynek ezúton is köszönöm. Figyelemreméltó, 

hogy az aszimmetrikus ív egyik, talán indító elemén a gondosan faragott homloklemez szabályosan szűkül, mely 

mintha egy, az ív gazdagabban tagozott oldalát kísérő vimpergát jelezne.  
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valamelyik terének fehér (esetleg sárgásfehér) falfelületeit keskeny festett vörös 

csíkkal/csíkokkal tagolták.
575

  

A földszinti és emeleti helyiségek egykori szerepeinek meghatározásához kevés biztos 

támpont áll rendelkezésre. Egy díszes kőbordás boltozat elemeinek előkerülési helye alapján a 

palota nagyterme a pincehelyiségek feletti, feltehetőleg egybenyitott emeleti tér lehetett. Mint 

a vár 15. század végi története kapcsán részletesebben is látni fogjuk, a boltozat keltezése 

kérdéses, s elképzelhető, hogy csak egy késő gótikus átalakítás eredménye. Mindenesetre akár 

egykorú a boltozat az északi palota kiépítésével, akár későbbi, valószínű, hogy a nagyterem 

helye nem változott. Amennyiben a boltozat utólagos, meggyőzőnek tűnik Buzás Gergely 

elképzelése,
576

 miszerint a termet eredtileg síkmennyezet fedhette, melynek fagerendáit a 

kőtárban őrzött címerpajzsos konzolok tarthatták. Az egyik faragványról a dokumentáció 

alapján is feltételezhető, hogy a palota feltárása során került elő (231-232. ábra).
577

 Az emelet 

további helyiségei részben nyilván lakóterek lehettek, pontos kiosztásuk, az egykori 

válaszfalak helyzete azonban nem ismert.
578

 Szintén kérdéses, hogy a palota melyik – 

valószínűleg alárendeltebb szerepű – terében állhatott az a meglehetősen hevenyészett módon 

összeállított, szerényebb méretű, egyszerű kialakítású kandalló, melynek párkányköveit eltérő 

kőzetfajtákból, részben egy ablakkeretkőből faragták ki másodlagosan (s ennek megfelelően 

talán csak egy későbbi periódusban).
579

 A palota felépülte után valószínűleg alapvetően 

megváltozott a korai udvarház nagyméretű épületének, hatalmas pincéjének és főleg 

(légfűtéses) magasföldszinti tereinek szerepe, azonban e változás pontos irányát a 15. század 

első felében nem ismerjük.  

Az északi palota több lépésben történő kiépítésére több jel is mutat. Legfőbb tanúja 

talán a nyugati pincehelyiség északi falán látható – fentebb már említett – elfalazott 

pinceablak. Szintén ezt erősítheti egy jól látható falelválás az északi traktus nyugatról 

                                                 
575

 A vakolatmaradványok a Dobó István Vármúzeumban, 71.1.206.0-21. leltári szám alatt találhatók. A festett 

vörös csíkozás cca. 1,3 cm széles.  
576

 Buzás 2012d, 20; Buzás 2013a, 12.  
577

 Összesen két címerpajzsos konzoltöredék maradt fenn, ezek lelőhelyére nincs adat. Az ásatási fényképek és 

Erdei Ferenc manuálé rajzai között azonban szerepel egy további töredék, mely a majdnem pontosan egyező 

méret és a címerpajzstöredék alapján szintén ilyen konzol lehetett. (Különbség ugyanakkor, hogy ezen a darabon 

a címerpajzs nem önmagában áll, hanem azt egy alak – talán herold – fogja.) A kő fotója az 1963. évi, a 

palotából előkerült faragványok fényképei között szerepel, 1963-ban pedig legnagyobbrészt az északi palota 

területén kutattak, bár nem kizárólagosan. Lásd az 1963. évi ásatási fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 

12021. sz. dokumentumában. Hasonló címerpajzsos konzolok játszhattak szerepet az esztergomi érseki palota 

15. századi nagyterme mennyezetének alátámasztásában is, ott azonban egy monumentális, kazettás fadonga 

boltozat talpgerendáit hordhatták a rekonstrukciók szerint. Lásd Vukov 2004, 35-37; Buzás – Tolnai 2004, 179. 

(Kat. 31.) 
578

 Az előkerült leletek sem igazítanak el érdemben a funkcionális rekonstrukció kérdéseiben. Az északi traktus 

dongaboltozatos helyiségének feltöltéséből való egy sárga mázas, koronás oroszlánt ábrázoló kályhacsempe-

töredék, míg a keleti pincehelyiség feltöltéséből sok kályhaszem származott. (Lásd az 1963. évi ásatási napló 

augusztus 12-i és szeptember 10-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.) 

Azonban e fűtőberendezések helyei már inkább csak a 16. századi térhasználatra mutatnak, amikor a 

tulajdonosváltás után a Gúti Országok idején gyökeresen megváltozott a vár szerepe, elsődleges rezidenciából 

erődített birtokközponttá minősülve át. 
579

 A párkány két szélső eleme konzolszerűen tartotta a középső átkötő gerendát, melyet azok illesztési fészkébe 

fektettek bele. Ilyen megoldással találkozhatunk a visegrádi királyi palota északkeleti palotájának faragványai 

között is, lásd Buzás 1990, 29. (208. kép). A kisnánai párkány bal oldali elemét egy riolittufa élszedett, 

tokhornyos, vasrácsos ablakkeretből alakították át, jobb oldali elemét andezittufából faragták ki.  
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második helyiségének keleti fala és a déli traktus északi fala között (233. ábra).
580

 Némi 

bizonytalanságot okoz ugyanakkor a nyugatról harmadik helyiség keleti fala és a déli traktus 

északi fala közötti kapcsolat, mely egy ma is megfigyelhető falcsorbázat alapján inkább 

egykorúságra mutat. A pontos periodizációt nehezíti, hogy tényleges falkutatás még nem 

tisztázta a kapcsolatokat, a szemrevételezéses megfigyelés lehetőségei pedig erősen 

korlátozottak az 1960-as évek helyreállítási munkái következtében. A ma látható részletek 

(falsarkok és falcsatlakozások) mindenesetre arra utalnak, hogy a déli traktus nyugati 

helyisége egyszerre épülhetett a teljes északi traktussal. Ez azt jelentené, hogy – Buzás 

Gergely elképzelésének megfelelően – először csupán a kétosztatú pince és a fölötte emelt 

helyiségek készültek el, amihez képest utólagos lenne a délnyugati helyiség és az északi 

traktus. Ez utóbbi, több mint kétszeres alapterületű bővítés során cserélhették le a pincék 

eredeti gerendaszerkezetes síkfödémét is szegmensíves dongaboltozatra, mivel a nyugati 

pince feletti terem és a tőle északra álló helyiség közötti ajtónyílás in situ küszöbköve már a 

boltozat feletti, kissé mélyebb padló szintjéhez igazodik (211-212. ábra).
581

  

A vázolt periodizációt azonban egyértelmű régészeti megfigyelés nem támasztja alá,
582

 

a falcsatlakozások és falelválások rendszerét pedig csak tényleges falkutatás tisztázhatná. 

Ráadásul a feltételezett kétosztatú kőház felépítése és annak jelentős bővítése között csak 

rendkívül kevés idő telhetett el. Az 1445 előtt felépített vár belső várfala az északi palota 

armírozott déli falsarkaira rátakart, az északi oldalon álló támpillért magába foglalta, az északi 

traktus nyugatról harmadik helyiségének északi bejáratát pedig megszüntette. Mindezek 

alapján világos, hogy az 1445 előtti várfal kiépítésével a palota bármely részének kialakítása 

idején még nem számoltak. Ez pedig azt jelenti, hogy a palota 1430 után elkészült, legkorábbi 

periódusát kevesebb mint 10-15 év leforgása alatt kellett volna új elképzelések szerint 

nagymértékben kibővíeni és átalakítani. Birtoklástörténeti, családtörténeti adatokkal ezt a 

koncepcióváltozást nem tudjuk egyszerűen megindokolni, hiszen az építkezések 

kezdeményezője mindvégig Nánai Kompolt János ajtónállómester lehetett.
583

 A szűk 

időtartam és a vázolt ellentmondásos megfigyelések alapján így elképzelhető, hogy talán nem 

is különálló építési periódusokról van szó, csak egy elhúzódó építkezés jelentős 

tervváltozásának emlékeit őrzik az északi palota romjai.  

                                                 
580

 A falelválás csak kelet felől figyelhető meg, a nyugati oldalról ez eredeti vakolt falfelületek miatt nem 

vizsgálható.  
581

 Buzás 2012d, 24; Buzás 2013a, 14. Óvatosságra ad azonban okot, hogy a pincék feletti termek földszinti 

padlószintjei csak részlegesen ismertek. A keleti felső pincét lezáró födém gerendafészkeinek felső síkja csupán 

néhány cm-rel alacsonyabb, mint a küszöbkő felső síkja a Győrfi-Vajda-féle 2010. évi fotogrammetriai 

felmérésen. Erdei Ferenc 1964. évi (helyreállításokat megelőző) felmérésén ugyanakkor a gerendafészkek felső 

síkja a küszöbkő alsó síkjával egyezik meg. (Lásd MMA MÉM MDK Tervtár 1964/5. metszetrajz, 035041. ltsz.) 

A nyugati pince esetében csak feltételezhető, hogy födémmagassága nagyjából megfelelt a keleti pince 

födémmagasságának. A dongaboltozat megépítése utáni földszinti padlókról már biztosabban állíthatjuk, hogy 

szintjük a két teremben kb. megegyezett. Lásd 1963. évi ásatási napló augusztus 21, szeptember 2-i bejegyzése 

(a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában). 
582

 A déli traktus nyugati helyiségében végzett feltárása során Buzás Gergely megfigyelte, hogy a nyugati 

pincefal alapozási árkának betöltése fölött átfut egy kb. 5 cm vastag szürkés réteg, s e fölött következik a 

helyiség legkorábbi téglapadlójának fektetőhabarcsa. Lásd Buzás 2012c, 6-7. Ha a megfigyelést jól értelmezem, 

ez önmagában még nem bizonyítja a helyiség utólagos voltát a feltételezett kétosztatú palota periódusához 

képest. Az építkezés logikája szerint a vázolt rétegtani helyzet a két tér egykorúsága mellett is fennállhatna.  
583

 Engel 1996 I. 45, 50, 135., II. 131. 
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Palánkerődítések 

A díszes, emeletes palotával bővített főúri lakóhelyet valószínűleg egy fa-, illetve fa-

földszerkezetű palánképítménnyel övezték. Az erődítés szerény maradványai a később 

részletezett belső és a külső kővárfal közötti falszorosban az 1960-as évek ásatásai során 

kerültek napvilágra először.
584

 2010-2011-ben kis felületeken újabb kutatásokra nyílt mód, 

azonban a feltárt cölöplyukak, cölöpsorok és cölöpárkok értelmezése továbbra is nyitott 

kérdéseket tartogat. Így indokoltnak látszik az alábbiakban az ellentmondásos megfigyelések 

és kutatói álláspontok részletes áttekintése és óvatos értékelése.  

1963-ban a nyugati falszorosban, a belső kaputoronyra merőleges kutatóárokban két, 

közel egyenes oldalfalú, keskeny beásás került elő, melyek a feltárót „egy földsánc erősítésére 

alkalmas gerendarendszerre” engedték következtetni (234. ábra).
585

 A következő évben a 

falszorosnak a kaputoronytól északra eső felén szintsüllyesztést hajtottak végre a kaputorony 

és a várfal (már 1963-ban azonosított) építési szintjéig. Az ásatási jelentés szerint ennek az 

építési szintnek a felszínén világos (sárga agyagos, illetve sárga agyagos-homokos) sávok 

formájában jelentkezett a jelenség folytatása, a falszorossal párhuzamosan, egymástól 1-1,5 m 

távolságra futó kettős cölöpárok (235. ábra).
586

 A feltárások folytatása során kiderült, hogy a 

kettős árok közvetlenül a délnyugati korai udvarház épületének északi bejáratától indult, majd 

kb. 37 m után már csak a nyugati árok jelentkezett további kb. 6 m hosszan. A cölöpárok 

északi végződése nem ismert, mindenesetre a falszoros északnyugati befordulásánál ásott 

kutatóárokban már nem jelentkezett.
587

 

2010-ben Buzás Gergely a falszorosnak a kaputoronytól északra eső szakaszán nyitott 

keresztirányú kutatóárkot, ahol a kettős cölöpárok maradványai újra előkerültek. 

Megállapítása szerint az árkokat jelző két beásás az építési szint rétege alatt indult (236. 

ábra).
588

 Feld István ásatása során a korai udvarház épületétől északra a cölöpárok ugyan nem 

került azonosításra, de ez esetben is egy sóderes, habarcsos építési szint alatt húzódott az a 

paticsos-faszenes réteg, mely – ahogy alább látni fogjuk – valószínűleg a palánképítmény 

pusztulásához kapcsolható.
589

  

2011-ben a szerző által végzett régészeti szakfelügyelet keretében nyílt mód újabb 

adatgyűjtésre egy, a kaputorony északkeleti sarkától induló kelet-nyugati árok és egy abból 

délre leágazó, észak-déli irányú árok vonalában (237. ábra).
590

 Megfigyeléseim alapján a 

cölöpárkokat abba a jellegzetes, vastag sötétbarna-fekete rétegbe ásták bele, mely a várdomb 

területén mindenhol a középkori lakottság első intenzívebb időszakához köthető, leletanyagát 

pedig 13-14. századi jellegű edénytöredékek jellemzik (238. ábra). Ennek felszínén 
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 Pámer 1970a, 309-310.  
585

 1963. évi ásatási jelentés 3. oldal; 12021/1963/XXIV. ásatási fénykép, 1963/7. metszetrajz.  
586

 1964. évi ásatási napló május 7, 8-i bejegyzése; 1964. évi ásatási jelentés 1. oldal; 12021/1964/1, 2, 4. ásatási 

fényképek, 1964/2. metszetrajz. 
587

 Pámer 1970a, 302; 1966. évi ásatási jelentés 1. oldal. Lásd továbbá az 1966. évi összesítő ásatási alaprajzot 

(melyen azonban sajnálatos módon nincs jelölve valamennyi kutatóárok és szelvény).  
588

 Buzás 2012c, 4-6.  
589

 Lásd az RM 43 ásatási metszetrajzot, valamint a VII/C szelvény metszetfotóit a 2010. évi ásatási 

dokumentációban.  
590

 A régészeti szakfelügyelet dokumentációját lásd a 2010. évi ásatási dokumentációhoz csatolva, a Dobó István 

Vármúzeum adattárában.  
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mutatkozott az északi palota (délnyugati helyiségének) jellegzetes építési szintje is.
591

 A 

nyugati cölöpárok beásásának közepén egy 15-20 cm széles, lazább szerkezetű, függőleges 

barnás sávot figyeltünk meg a metszetfalon, mely talán az árokba állított egyik cölöp helyét 

jelöli ki.
592

 Az egymástól 1,5 – 2 m távolságra párhuzamosan futó cölöpsor közét valószínűleg 

földdel töltötték föl, de ebből a feltöltésből in situ semmi sem maradt (ahogy az 1960-as évek 

ásatásain sem). Minden bizonnyal a fa-földszerkezetű erődítés pusztulásához köthetőek a 

sötétbarna-fekete réteg felszínén megfigyelt faszenes csíkok és keményre égett felület, 

valamint a felette húzódó szürke agyagos réteg, melyben (valamint felszínén is) vörös 

paticsrögök, vöröses-rózsaszínes paticsos-hamus foltok és faszenes sávok jelentkeztek.
593

 A 

jellegzetes pusztulási réteg meglehetősen nagy felületen mutatkozott, azonban kizárólag a 

palánkerődítés belső (keleti) oldalán volt megfigyelhető. Külső oldalán a sötétbarna-fekete 

réteg fölött közvetlenül már egy barna, néhol meszesen kevert réteg feküdt, mely, úgy tűnt, 

nem csak a pusztulási réteg fölött húzódott át, de a két cölöpárok beásása fölött is.
594

  

Hogyan keltezhetjük tehát a fenti, ellentmondásos megfigyelések alapján a szerkezetet? 

A kettős cölöpárok pontosan nekifut a korai udvarház északi pincebejáratának, melyet ennek 

megfelelően az erődítés kialakítása előtt (vagy azzal egyidejűleg) elfalaztak.
595

 A tömött 

palánk tehát az udvarház építésénél kétségtelenül későbbi. Pámer Nóra kutatási 

dokumentációja szerint a belső várfal és kaputorony kialakításánál sem lehetne korábbi, 

hiszen (elvileg) utóbbiak építési szintjén jelentkezett a cölöpárkok beásásának sávja. 1963. évi 

jelentésében még így is foglalt állást, ám későbbi publikációjában már – különösebb indoklás 

nélkül – a kővárnál korábbra, a 14. század végére keltezte.
596

 Ásatási metszetrajzai sajnos 

nem sokat segítenek a kérdés eldöntésében (234, 239. ábra).
597

 A 2010-2011. évi 

megfigyelések azonban a dokumentációban foglaltakkal szemben egybehangzóan 

megerősítik, hogy a fa-földszerkezetű erődítés valóban még a belső várfal és kaputorony 

felépítése előtt készülhetett.
598

  

                                                 
591

 A réteg jellegére, keltezésére lásd: Nagy 2011a, 83-84. A rétegből 2011-ben is hasonló jellegű 

edénytöredékek kerültek elő: sok csigavonal vagy bordázott díszű fehér kerámia-töredék, jellegzetes csillámos 

soványítású fekete töredékek, néhány hullámvonalköteggel díszített barnás és egyéb töredékek. 
592

 A keleti cölöpárok beásásának betöltéséből csigavonaldíszes, bordázott fehér kerámia-töredékek, valamint 

szürkés és barnás színű töredékek kerültek elő.  
593

 A rétegből bekarcolt vonaldíszes (csigavonaldíszes?) fehér kerámia-töredékek, jellegzetes csillámos 

soványítású, csigavonaldíszes fekete töredékek, enyhén bordázott barnás, szürkéssárga és egyéb töredékek 

kerültek napvilágra.  
594

 A beásások indulásának szintje nem volt egészen biztosan megállapítható, ugyanis a beásások barnás kevert 

betöltése közel állt a felettük húzódó réteghez.  
595

 Pámer 1970a, 302;  
596

 1963. évi ásatási jelentés 3. oldal; Pámer 1970a, 302.  
597

 Az 1963/7. metszetrajz alapján a cölöpárkok betöltése a vár vastag habarcsos-törmelékes omladékrétegével 

lenne egyidős, de ez a rajz a külső várfalat úgy jelzi, mintha annak lepusztult falkoronája fölött átfutna az altalaj 

agyagos rétege. Az 1964/2. metszetrajz elvileg a falszorosnak az építési szintre történő süllyesztése után készült, 

a faszenes-agyagos réteg vastagabban jelentkezik a sánc belső (keleti) oldalán, de a két beásás között és tőlük 

nyugatra is vékonyan megfogható. A rajzon a belső várfal építési szintje azonban nem azonosítható (hacsak nem 

a faszenes-agyagos réteget tekinti annak, mely azonban, a 2010-2011. évi megfigyelések szerint, sokkal inkább a 

palánképítmény pusztulásához köthető).  
598

 Az 1960-as években a falszorosban végzett szintsüllyesztés nyilvánvalóan beszűkítette a későbbi 

megfigyelések lehetőségeit, hiszen a felsőbb rétegek eltávolításával lényeges vonatkoztatási pontok vesztek el, 

ráadásul a középkori rétegekre újabb, a modern helyreállításokhoz kapcsolódó rétegződés kerülhetett. Azonban a 

2010. és 2011. évi ásatások egyaránt igazolták, hogy a paticsos-faszenes pusztulási szint felett azonosított 
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A tömött palánk erődítés a várdomb nyugati oldalán nyilván nemigen állhatott 

önmagában. A falszorosban feltárt további cölöplyukak közül a domb déli szélén futó 

cölöpsor mutatja a legnagyobb szabályosságot, itt a hasonló átmérőjű (18-20 cm-es) 

cölöplyukak földes-faszenes betöltése szintén az egykori szerkezet leégésére utalt.
599

 A 

cölöpsor külső várfallal közel párhuzamosan haladó vonala alapján akár egy, a kőfalat 

belülről megtámasztó földtöltés nyoma is lehetne, ráadásul a dokumentáció mindhárom 

vonatkozó metszetrajza e palánkszakasz kései voltát látszik megerősíteni (240-241. ábra).
600

 

Mindezek ellenére erősen valószínű, hogy korábbi szerkezet maradványairól van szó, amit 

nem csak az támaszt alá, hogy a földtöltésnek semmilyen nyoma sem került elő a szöveges és 

rajzi dokumentáció szerint, vagy hogy maga az ásató is e cölöphelyeket mindvégig egy, a kő 

várfalakat megelőző „palánkvár” maradványainak tartotta.
601

 Könnyen belátható, hogy a korai 

udvarház pincegádorának fala és a külső várfal között feltárt cölöplyukak eleve 

valószínűtlenné teszik, hogy a palánkszakasz a gádorfal megépítése után készült (vagy 

egyáltalán fennállt) volna. A cölöpsor ugyanis rendkívüli mértékben leszűkítette volna a 

pincelejáró szélességét, minden bizonnyal ellehetetlenítve annak rendeltetésszerű 

használatát.
602

 Fontosabb azonban egy, a déli külső várfal mellett feltárt habarcskeverő-hely 

meszes lenyomata (242. ábra), mely alatt a palánk további cölöphelyei kerültek napvilágra 

(noha a rajzi dokumentációban ezek nem szerepelnek).
 603

 Helyzete alapján a habarcskeverő a 

külső várfal vagy az annak folytatásában a korai udvarházat átszelő (s annak déli végét 

levágó) kőfal építése kapcsán lehetett használatban, esetleg a pincegádor falának emelésekor. 

A habarcskeverő és a mellette feltárt meszesgödör mindenesetre valószínűleg középkori 

építkezés emlékének tartható, s így az alatta előkerült cölöphelyek a déli palánksort ezen 

építkezés elé keltezik.
604

  

                                                                                                                                                         
habarcsos építési szint felett is még érintetlen középkori rétegek maradtak meg. (Az építési szint tehát nem a 

modern helyreállítások során keletkezett.) 
599

 1963. évi ásatási napló július 23-i bejegyzése. Elgondolkodtató, hogy szintén a déli falszorosban, a 

templomtoronytól nyugatra Szabó János Győző is egy határozott, vörös égett pusztulási réteget azonosított, bár 

azt – s szintviszonyok alapján – a még nyugati bővítmény nélküli rotunda leégésével magyarázta. Szabó 1972, 

57-59.  
600

 Az 1963/14. metszetrajz alapján az ábrázolt cölöpöt a törmelékes pusztulási réteg alatti legfelső szintről 

verték volna le. Az 1965/10. metszetrajzon ábrázolt cölöp esetében leverésének szintje ugyan nem állapítható 

meg, de biztosan nem emelték ki a felső kevert feltöltési réteg keletkezése előtt. Az 1966/10. metszetrajz a 

cölöpmaradványt kifejezetten úgy ábrázolja, hogy az egykori járószintet átmetsző cölöpárkának betöltése azonos 

a felső törmelékes réteggel, maga a cölöp pedig magasan a járószint fölé nyúlik a felső törmelékes rétegben. 

Lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. dokumentumában. Mindhárom rajz tehát arra engedne 

következtetni, hogy a cölöpsor a vár használatának utolsó (feltehetőleg 16. századi) korszakából való. Azonban, 

mint korábbi példákon is láttuk, az ásatás rajzi dokumentációja több olyan hibát is tartalmaz, mely az egyes 

rajzok megbízhatóságát erősen megkérdőjelezi.  
601

 1963. évi ásatási jelentés 3. oldal; 1964. évi ásatási jelentés 2. oldal; Pámer 1970a, 310. 
602

 A gádorfal pontosabb keltezése ugyanakkor nem ismert, azt a 2010. évi ásatások sem határozták meg, lásd 

Buzás 2012c, 3. Kialakítását talán a külső várfallal létrejött falszoros megváltozott szintviszonyai indokolhatták.  
603

 A habarcskeverő-hely a külső várfal belső oldalán, a várfal és a korai udvarház keleti falának találkozásánál 

került napvilágra, lásd az 1965. évi ásatási napló május 5-i bejegyzését, valamint a MMA MÉM MDK Tervtár 

12021/1964/53-54. felvételeit. (Talán valamilyen keveredéssel magyarázható, hogy a fényképek a naplóhoz 

képest két évvel korábbi dokumentációban jelennek meg, mindenesetre a képek és képaláírások lehetővé teszik 

az egyértelmű azonosítást.) 
604

 Némi bizonytalanságot okoz, hogy az 1965/9. metszetrajz a déli külső várfalon világosan jelez egy „újkori 

felfalazást”, pont ott, ahol a fal túloldalán a habarcskeverő-helyet azonosították. Ennek ellenére a napló 

„középkori mészkeverőnek” nevezi a jelenséget. Keltezése szempontjából döntő lehet, hogy az 1965. évi ásatási 
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A déli falszorosban feltárt cölöpsorhoz a cölöphelyek sűrűségét tekintve hasonlónak 

látszik a korai udvarház nyugati és déli oldalán előkerült cölöphelyek rendszere. Ezek egy, az 

épületfalakat kísérő döngölt agyagpadka külső szélén jelentkeztek, melynek szintje azonos 

volt az épület belsejében talált, 15. század vége – 16. század elejénél nem korábbi agyagos 

feltöltési réteg szintjével.
605

 Pámer Nóra megfigyelése szerint a cölöpök egy részét egy égett 

pusztulási rétegbe ásták be.
606

 A falakkal párhuzamos szabályos sorban, illetve a nyugati 

oldalon (talán egy megújítás eredményeként) kettős sorban beállított cölöpök keltezése talán 

az eddig tárgyaltaknál is bizonytalanabb. Elhelyezkedésük mindenképpen arra vall, hogy a 

palánkszerkezet, melyhez tartoztak, a korai udvarháznál későbbi, viszont korábbi a külső 

várfal azon szakaszánál, mely az épület nyugati falát megköpenyezi.  

Ez utóbbi falszakasz keltezése azonban nem egyértelmű. Pámer Nóra közleménye 

szerint a külső várfal eredetileg csak az udvarház északnyugati sarkáig futott, 

meghosszabbítására, azaz a falköpenyezésre csak később került sor. A közölt alaprajzon jól 

látszik a fal vonalának határozott törése is a jelzett sarokponton.
607

 Megfigyelése szerint a 

külső várfal alapozása a köpenyezés szakaszán szélesebbre is módosul.
608

 Azonban kétségeket 

ébreszt Pámer ásatási dokumentációjának két fényképe is, melyeken a két falszakasz 

alapozásaik iránya alapján – véleményem szerint – inkább egykorúnak tűnik (243. ábra).
609

 A 

vár legújabb, Vajda József – Győrfi Ilona-féle, fotogrammetriai felmérésen nyugvó alaprajza 

sem jelez törést a fal futásának irányában a sarokponton (188, 190. ábra). Amennyiben a két 

falszakasz esetleg valóban egykorú lenne, akkor a korai udvarházat két oldalról övező palánk 

a külső várfal építésénél egyértelműen korábbi.  

A keleti és északi falszorosban feltárt cölöplyukak esetében a rajzi és szöveges 

dokumentáció, valamint Pámer Nóra közleménye egybehangzóan alátámasztja a külső 

várfalnál korábbi keltezést (244-245. ábra).
610

 A keleti cölöpsor viszonylag szabályos 

rendszert alkot, bár a feltárt cölöphelyek jóval ritkábban jelentkeznek, mint délen (246. ábra). 

Néhány, a sorba nem illeszkedő cölöplyuk talán építési állványzat emléke lehet, de ezeken 

kívül is napvilágra kerültek utólag nehezen magyarázható helyzetűek, mint például egy, 

                                                                                                                                                         
napló július 23-i bejegyzése szerint a közelében (pontosabban nem ismert helyen) tártak fel egy középkori 

meszesgödröt is, mely „a nyerstalajig, ill. a homokos rétegig nyúlt”. Mivel a két jelenség minden bizonnyal 

összetartozott, a meszesgödör jelzett rétegtani helyzete lényegében kizárja, hogy a habarcskeverő-hely a vár 

pusztulását, illetve a pincegádor rézsűjének 16. századi feltöltését követően lett volna használatban.  
605

 1965. évi ásatási jelentés („Régi palota”), 3. oldal; 1964/17. metszetrajz. A jelentés szerint az agyagpadkába 

mélyülő beásás, melyben a cölöplyukak is jelentkeztek a bizonyítéka annak, hogy a palánkszerkezet a külső 

várfalhoz képest utólagos. Megállapítását azonban nem indokolja. Kérdéses mindenesetre, hogy a döngölt 

agyagpadka az agyagos altalaj eredeti szintje vagy egy agyagos feltöltés eredménye. (A dokumentáció a 

„kemény döngölt altalaj” kifejezést is használja, lásd a jelentés 2. oldalán.) 
606

 Pámer 1970a, 310.  
607

 Pámer 1970a, 301 (389. kép), 303. 
608

 1965. évi ásatási jelentés („Régi palota”), 2. oldal.  
609

 A fényképeken a felvételek minősége miatt az egykori falelválás jelenléte nem ellenőrizhető. Úgy tűnik 

azonban, a fal alapozása az udvarház sarkán túl, attól délre is egy darabon még a külső várfal eredeti irányát 

követte, s csak a felmenőfal igazodott pontosan az épület nyugati falának irányához. Ez a két falszakasz 

egykorúsága mellett szól, a Pámer-féle alaprajzon megjelenő törés pedig valószínűleg azzal magyarázható, hogy 

a rajzon – valamilyen oknál fogva – nem a felmenő-, hanem az alapfalaknál megfigyelhető sarkos törést jelezték. 

Lásd az 1965/16-17. ásatási fényképeken a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
610

 1964. évi ásatási jelentés 1-2. oldal; 1965. évi ásatási napló június 23-i bejegyzése; 1966. évi ásatási jelentés 

1. oldal; 1964/4. és 6., 1965/6. ásatási metszetrajzok; Pámer 1970a, 309-310.  
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melyet közvetlenül a külső várfal külső síkja mellett találtak meg (247. ábra).
611

 Az ásatási 

napló megjegyzése szerint a cölöplyukak sokkal nagyobbnak bizonyultak, mint a korai 

udvarház épülete körül.
612

 Az északi falszorosban ugyanakkor „csak néhány, az előbbieknél 

sokkal nagyobb átmérőjű cölöplyukat” tártak fel.
613

 Az ásatási jelentés és egy metszetrajz 

alapján ezek (vagy legalábbis egy részük) a belső várfal építésénél korábbiak lehetnek (244. 

ábra).
614

 Egyértelmű rendszert azonban nem rajzolnak ki, ráadásul 2010-ben viszonylag 

közel, az északi palotaszárny északkeleti helyiségében is felszínre kerültek egy faszerkezetű 

építmény karólyukaiként és oszlophelyeként értelmezett maradványok, melyek a palotaszárny 

építését egyértelműen megelőzték (248. ábra).
615

 Ez még inkább felveti a lehetőségét, hogy az 

északi falszoros nagyméretű cölöplyukai akár egy, a palánkerődítéstől független, 

könnyűszerkezetes építményhez is tartozhattak. 

Az áttekintett régészeti megfigyelések világosan jelzik, mennyi bizonytalansággal kell 

számolnunk továbbra is a falszoros különböző területein előkerült cölöphelyek értelmezése, 

keltezése kapcsán. Nyilvánvaló, hogy az egyes cölöplyukak, cölöpsorok nem feltétlenül mind 

azonos palánkszerkezet egykorú részletei.
616

 Könnyen belátható ugyanakkor, hogy a nyugati 

kettős cölöpárok által jelzett tömött palánk – amennyiben teljesen elkészült – csak úgy 

tölthette be védelmi szerepét, ha hozzá két oldalról az épületegyüttest körbefogó védvonal 

épült. A tömött palánk hosszú észak-déli irányú kiterjedése alapján kézenfekvőnek látszik, 

hogy az erődítés a várdomb teljes területét befogva az alacsony kiemelkedés peremén 

futhatott végig. A kutatás jelen állása szerint tehát legnagyobb valószínűséggel a falszoros 

egyes szakaszaiban előkerült cölöpsorok jelezhetik azt a védelmi vonalat, mely a tömött 

palánkkal együtt a Kompoltok birtokközpontját övezte.  

A feltárt maradványok a szerkezet egykori jellegéről nem sokat árulnak el, elképzelhető, 

hogy (a nyugati oldalt leszámítva) csupán egyszerű palánkkerítés készült. Az erődítés 

keltezését tekintve szintén a nyugati palánkszakasz hossza lehet árulkodó, ez ugyanis arra 

utal, hogy építése idején már állt az északi palota (vagy legalábbis annak valamiféle 

előzménye). Így a palánkkal valószínűleg a korai udvarházat, az északi palotát, a templomot, 

valamint az esetleges (mára nyomtalanul eltűnt) könnyűszerkezetes melléképületeket vehették 

körbe, feltehetőleg a 15. század első felében, második negyedében.
617

  

Az erődítés egykori bejáratát Pámer Nóra a külső kaputorony első periódusával 

azonosította,
618

 míg Buzás Gergely a kaputorony belső oldalán egy fából ácsolt korai tornyot 

                                                 
611

 1965. évi ásatási napló június 23-i bejegyzése; 1965/6. ásatási metszetrajz.  
612

 Az 1965. évi ásatási napló szeptember 29-i bejegyzése.  
613

 Pámer 1970a, 310. 
614

 1964/4. ásatási metszetrajz.  
615

 Buzás 2012c, 7-8; Buzás 2012d, 8; Buzás 2013a, 6.  
616

 Ezen a téren jól szemlélteti a bizonytalanságokat az a kelet-nyugati irányú cölöplyuksor-részlet, mely 2010-

ben a nyugati falszorosban, a belső kaputorony déli falával közel egy vonalban került elő. A mindössze 7 db, két 

sorban szorosan egymás mellé levert cölöp értelmezése nyitott kérdés maradt: keltezését meghiúsította, hogy 

Pámer Nóra egy kutatóárka itt már elpusztította az összefüggéseket. A cölöpök a fent ismertetett, 13-14. századi 

jellegű leleteket tartalmazó, jellegzetes sötétbarna-fekete rétegen belül mutatkoztak, azonban a réteg felső sávját 

az 1960-as években már kitermelték. Nagy 2011a, 86-87.   
617

 Így foglal állást Buzás Gergely is, lásd Buzás 2012d, 21-27; Buzás 2013a, 12-15.  
618

 Pámer 1970a, 305.  
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feltételezett a feltárt falazott akna fölött.
619

 Ahogy azt alább részletesebben is ismertetni 

fogom, az akna valószínűleg későbbi építkezés eredménye lehet, azonban a kaputorony 

legkorábbi formája talán valóban a palánkerődítés bejárataként azonosítható. Mivel a torony 

területén és környezetében csak Pámer Nóra végzett feltárásokat, újabb megfigyelésekre ez 

esetben nem hagyatkozhatunk.  

A téglalap alaprajzú kaputorony 1,5 – 2 m széles falaival a várdomb délkeleti lábánál 

épült föl.
620

 Keltezése, értelmezése szempontjából kikerülhetetlen az ásató észrevétele, 

miszerint első periódusához tartozó falait sajátos építőanyagból: rendkívül puha, márgás 

kövekből rakták. Ez az adat, melyet kőzetanyag-vizsgálat is megerősített, azért jelentős, mivel 

a toronyhoz futó külső várfalat patakok kemény hordalékköveiből építették, s így e határozott 

eltérés mindenképpen felveti a lehetőségét annak, hogy a várfal és a torony más-más időben 

készült.
621

 Megerősíthetik ezt a gyanút Pámer Nóra ásatási megfigyelései a torony és a fal 

fizikai kapcsolatára vonatkozóan (249. ábra). A torony északi falához a keleti külső várfal 

egyértelműen falbekötés nélkül épült hozzá, ezt az ásatási dokumentáció és a közlemények 

egyöntetűen alátámasztják.
622

 A torony és a déli várfal csatlakozásánál falelválást nem lehetett 

észlelni, azonban a torony nyugati falától mintegy 0,5 méterre nyugatra a várfal vonalában 

egy enyhe törés (irányváltoztatás) mutatkozott. E ponttól kelet felé a várfal patakok kemény 

hordalékköveiből álló falazatát fokozatosan felváltotta a torony puha, márgás kövekből épülő 

falazata (250. ábra).
623

 Ez a jelenség akár arra is utalhatna, hogy a fal és a torony emelése 

egyazon építkezés több fázisban kialakult eredménye. Véleményem szerint azonban 

valószínűbbnek tűnik, hogy a torony déli falának nyugati végét részlegesen visszabontva 

építették hozzá utólag a külső várfalat. A déli toronyfal nyugat felé eredetileg talán kissé 

hosszabban elnyúlt. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a kaputorony legkorábbi formájának 

nyugati végződését nem ismerjük. Jelenlegi nyugati zárófala az ásatási megfigyelések szerint 

egy utólagos átalakításhoz köthető, a torony északi falának nyugati végződéséhez nem is 

illeszkedik pontosan.
624

 Ez utóbbi falvégződés ráadásul kifejezetten szabálytalan – talán ez 

esetben is visszabontott – formát mutat az ásatási alaprajzokon.  

A kőtorony keltezésének kérdésében sokáig meghatározó volt az építmény legkorábbi 

formájának lényegében egyetlen jellegzetes műformája, a keleti sarkokon in situ megőrződött 

ún. púposkváderes armírozás (251. ábra). Pámer Nóra döntően e gondosan faragott 

kváderkövek párhuzamaira alapozta véleményét, miszerint a torony a 13. század második 
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 Pámer 1970a, 305; 1965. évi ásatási jelentés 1-3. oldal, lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. 

dokumentumában.  
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felében épülhetett.
625

 Megállapításának első kritikáját Feld István fogalmazta meg, 

hangsúlyozva, hogy a műforma nemcsak a 13. században jelent meg, „sőt, ez a típus épp a 15. 

század első felére jellemző”, azonban széles körű használata miatt pontos keltezésre 

alkalmatlan.
626

 Hasonlóan értékelte a kváderköveket Virágos Gábor, majd Buzás Gergely is, 

aki a Zsigmond-kori budai és pozsonyi várban fellelhető analógiákra hívta fel a figyelmet.
627

  

Így a fentiek alapján okkal feltételezhető, hogy a délkeleti kaputorony a külső várfaltól 

eredetileg független építmény lehetett, s talán a 15. század első felére, második negyedére 

keltezhető palánkerődítés bejáratát védhette. Ugyanakkor fontos látni azokat a szempontokat 

is, melyek ennek az értelmezésnek – látszólag vagy ténylegesen – ellentmondanak. Tény, 

hogy a torony sajátos elhelyezése a domb lábánál kérdéseket vet fel, hiszen talán 

ésszerűbbnek tűnne, hogy a palánkerődítés tornya a domb fennsíkján kapjon helyet. Azonban 

a torony környékén a korabeli domborzat szintviszonyait nem ismerjük pontosan,
628

 ráadásul 

úgy tűnik, a palánkszerkezetű védőöv feltételezett vonala sem igazodott szorosan a várdomb 

alakjához, pereméhez.
629

 Szintén kétséget ébreszthet, hogy az egyszerű fa, illetve fa-föld 

szerkezetű védőövhöz képest talán aránytalannak tűnnek a torony vastag kőfalai, nem 

beszélve a jellegzetes sarokarmírozásokról. (Ezt az ellentmondást talán az oldhatja fel, ha a 

palánkszerkezetet csak átmeneti, gyorsan felállítható erődítésnek szánták.) Másrészről 

azonban legalább ilyen nehéz lenne megmagyarázni, hogy egy külső kővárfalnak miért éppen 

a kaputornya épült volna jóval puhább, a kutató megfogalmazásában „ásóval is könnyen 

vájható” kövekből.
630

 Elméletileg nem kizárt ugyanakkor, hogy a falazókövek anyagának 

eltérését csak a ránk maradt csekély maradványok sugallják, pontosabban elképzelhető lenne, 

hogy a torony elpusztult felső részeit már a várfallal azonos keményebb kőből falazták.
631

 

Ennek igazolására azonban természetesen ma már semmilyen lehetőség nem kínálkozik. Így 

összességében, az ellenérveket is szem előtt tartva, a kaputorony legkorábbi kőfalazatú 

formáját inkább a palánkerődítéssel vélem egykorúnak.  

A torony korai kialakításáról nagyon keveset tudunk, csupán déli, északi, valamint 

keleti (utóbb részlegesen visszabontott) puha márgás falazata ismert. Kérdéses, hogy az 
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dokumentumában.  
630

 Lásd az 1965. évi ásatási jelentés 1-2. oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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építményt nyugat felől kőfallal zárták-e le, ennek maradványai mindenesetre nem kerültek 

elő.
632

 A vár belseje felé nyitott kaputornyokra természetesen több példa is hozható, többek 

között a csókakői alsóvár 15. század harmadik negyedére keltezett vagy a szászvári püspöki 

mellékrezidencia (később részletesebben bemutatott) 14. század végére keltezett 

kaputornya.
633

 A nánai, belül 5 m hosszú és legalább 4 m széles torony esetleges belső 

osztását, egyéb részleteit homály fedi.  

A palánkszerkezet legszembetűnőbb jellegzetessége a nyugati oldal hangsúlyos, a 

többitől határozottan eltérő erődítése. Ezt minden bizonnyal kifejezetten a védelmi 

szempontok indokolták, ugyanis – ahogy azt az újabb kutatások is igazolták – a várdomb 

eredetileg nyugat felé hosszabban laposan elnyúlt, tehát a főúri birtokközpont ebből az 

irányból lehetett a legsebezhetőbb (252. ábra). Elképzelhető, hogy a palánkerődítéssel 

egyidejűleg megásták annak külső oldalán azt a mintegy 14 m széles árkot is, melynek két 

oldalát a 2010. és 2011. évi megfigyelések során lehetett azonosítani (253. ábra).
634

 Az árok 

és a tömött palánk együtt már határozottan levágta volna a várdomb nyugati folytatását, az 

árokból kitermelt föld pedig talán a palánkszerkezet építése során hasznosult. Kérdéses, hogy 

a déli és keleti oldalon megfigyelt árok már ebben a korai időszakban körbefutott-e a várdomb 

körül, s így a teljes épületegyüttest árok övezte-e a palánkfal külső oldalán.
635

  

II.3.3.3. Várépítés a 15. század közepén 

A 15. század első feléből való épületegyüttes eddig bemutatott részletei egy jelentős 

birtokközpontra, gazdag nemesi lakóhelyre mutatnak, melyet – mint láttuk – nagy 

valószínűséggel palánkerődítéssel (és talán árokkal) vettek körül. A fa-föld szerkezetű 

erődítés és annak feltételezett kő kaputornya ellenére a védelmi szempontoknak elsődlegesen 

továbbra is a közeli, de nehezen megközelíthető hegycsúcson álló Oroszlánvár felelhetett 

meg. A század közepén azonban egy hirtelen, – s mint láttuk – korábban nem (vagy nem így) 

tervezett változás következett be ezen a téren is (254. ábra). Az 1445. évi országgyűlés Palota 

mellett Nána várát is az 1439 óta engedély nélkül emelt erősségek között említette, s egyben 

engedélyezte fennmaradását.
636

 Pámer Nóra ásatásainak hála a régészeti adatok ez esetben 
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nem csupán hitelesítik a várrá történő kiépítés idejét, de arra is fényt vetnek, mely részletek 

készülhettek el 1445-ig, mi alapján tekinthették ezután a birtokközpontot várnak.  

A belső várfal és kaputorony 

1963-1964 során egyértelműen azonosítani lehetett a belső várfal és az azzal egybeépült 

belső kaputorony építési szintjét, mely a falszorosban nyugat felé elvékonyodó elterítésként 

jelentkezett, pontosan a torony alapozási szintje fölött. Közvetlenül e szint fölött került elő két 

Ulászló denár, egy Zsigmond quarting, valamint 30 db „nyilvánvalóan pénzverés céljára 

előkészített” rézlapka.
637

 Az egységes korú éremanyag, a feltehetőleg Zsigmond quartingok 

hamisítására kiszabott rézlapocskák,
638

 valamint a „zavaros idők” éveiben (elsősorban I. 

Ulászló uralkodása alatt) igencsak jellemző pénzhamisítás kevés kétséget hagynak afelől, 

hogy a várfal és a torony valóban az 1440-es évek elején épülhetett.
639

 Így feltételezhető, 

hogy az országgyűlési határozatban Nánai Kompolt János újonnan épített váraként már nem a 

valószínűleg korábbi palánkerődítésre, hanem a kőfalakkal övezett, tekintélyt parancsoló 

megjelenésű birtokközpontra utaltak. A nyugati falszorosban tett megfigyelések, mint láttuk, 

azt valószínűsítik, hogy a kő várfal és kaputorony építése idején a feltehetőleg nem sokkal 

(talán csak alig) korábban kialakított palánkerődítés már nem állt. A faszenes-paticsos 

maradványok a szerkezet pusztulását, leégését valószínűsítik (hacsak nem feltételezzük a 

tömött palánk tudatos kiégetését).  

A belső kaputorony több mint 3 méter vastag falai, korabeli formája és egyes részletei 

kifejezetten hadi jelentőséggel bíró építményre vallanak (255-261. ábra). Elhelyezését is 

minden bizonnyal védelmi szempontok határozták meg, hiszen, mint láttuk, a várdomb 

nyugati oldala számíthatott a leginkább erődítésre szoruló résznek. A kaputorony bejárata dél 

felől nyílt, előtte egy nagyméretű, kétosztatú farkasverem helyezkedett el (262. ábra). A 

farkasverem déli részén megvastagodó falak és a déli in situ küszöbkő alapján könnyen 

elképzelhető, hogy itt egy, a farkasverem falaira emelt kapu-előépítményt alakítottak ki.
640

 A 

farkasverem egykori kialakítása részleteiben nem ismert, így az északi, 3,8 m mély és a déli, 

eredetileg 3,25 m mély szakaszt elválasztó fal nagyobb vastagságának, illetve áttört voltának 

indoka is bizonytalan.
641

 Bár a torony egykori déli kapuja (legkésőbb) a 20. századi 

átalakítások során teljesen elpusztult, két másodlagos helyzetű kőfaragvány alapján talán egy 
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íves záródású, élszedéssel tagolt, felvonóhidas nyílásszerkezet feltételezhető (263. ábra).
642

 A 

leeresztett felvonóhíd végét a farkasverem széles osztófala támaszthatta alá, mely a kaputól 

mintegy 3 m-re állt.  

A lekerekített sarkú négyzet alaprajzú torony belső terének kialakítása is védelmi 

jelentőségét látszik alátámasztani. Földszintjének a déli kapun és a várudvarra néző, keleti, 

nagyméretű, csúcsíves árkádíven kívül más nyílása nem volt. A déli kapu mellett a falba egy 

kisméretű falifülke mélyült, míg az északi falban egy, a toronybelső felé teljesen nyitott, a 

torony alapozásának szintjéig leérő akna fülkéje helyezkedett el.
643

 Jellemzőnek tűnik, hogy a 

falvastagságot csökkentő fülkék közül egyik sem a nyugati oldalon került kialakításra. E 

részletek káváin egykori keretkövek nyomai nem észlelhetők, az Anjou- és Zsigmond-kori 

uralkodói és főúri rezidenciák toronyaljainak, bejárati folyosóinak tagozott ülőfülkéihez 

hasonló díszes elemeket itt hiába keresünk.
644

  

A kaputorony, s különösen annak első emeletének eredeti kialakítása a későbbi 

építkezések – részben egy feltételezett 15. század végi átalakítás, részben a 20. századi 

helyreállítások – miatt csak töredékesen ismert (262. ábra). Az 1940-es és 1960-as évek 

munkálatait megelőzően készült fényképek némileg azt is sejtetik, milyen ismeretek 

veszhettek el a maradványok átfogó falkutatásának hiánya miatt. A déli homlokzaton az első 

emelet magasságában megfigyelhető például az egykor itt bekötő várfal csorbájához közel, a 

torony legkorábbi falszövetében egy keskeny, álló téglalap alakú elfalazásnak tűnő részlet 

(265-266. ábra). Talán egykori nyílás nyoma lehet, melyet azonban tényleges helyszíni 

vizsgálat nélkül nem értelmezhetünk megnyugtatóan.
645

  

Az első emelet délnyugati sarkában egy álló téglalap alakú nyílás került kialakításra, 

melynek feltételezhető egykori kőkerete nem ismert (255, 256, 259, 262, 264. ábra).
646

 

Szokatlan, a padlószint alá mélyedő helyzete, rézsútosan lejtő aljú fülkéje,
647

 valamint a 

falsarokban való elhelyezése alapján talán lőrésről lehet szó, bár kérdéses, hogy a korai 

udvarház épülete, annak tetőszerkezete nem takarta-e ki szinte teljesen a belőhető területet. 

Így talán ennek a nyílásnak a keltezése is kérdésessé válik,
648

 hasonlóan az emelet többi, 

                                                 
642

 A két kőfaragvány közül csupán az erősen töredékes darab lelőhelye ismert: a kövön található jelzés alapján a 

keleti szárny területéről, esetleg a szárny fölött emelt 20. századi épület elbontásából került elő. (A zöld karika 

jelzés értelmezésére lásd az 1965. évi ásatási napló január 27-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. 

sz. dokumentumában.) Mivel a keleti szárny fölötti mozi építésére, illetve a belső kaputorony átalakítására 

egyidőben került sor az 1940-es években, a kapukeretkő eredeti helyeként valószínűbbnek látszik a belső, mint a 

külső kaputorony. A kevésbé töredékes darabon jól megfigyelhető az élszedés, illetve a felvonóhíd tükre is.  
643

 Az aknára, mélységére lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. számú dokumentumában az 1965/5. ásatási 

fényképet, valamint az 1965/3. ásatási metszetrajzot.  
644

 Lásd például Diósgyőr, Zólyom, Visegrád, Beckó stb. esetét: Feld 2006a, 28-29, 31, 35, 37.  
645

 Lásd a közel azonos szögből készült 12020a/35 és 12020a/36 fotókat a MMA MÉM MDK Tervtár 12020. sz. 

dokumentumában. 
646

 Talán az egykori kőkeret fészke sejthető a MMA MÉM MDK Tervtár 12020a/7, 29. sz. fényképei és Erdei 

Ferenc alaprajzi felmérése (MMA MÉM MDK Tervtár, 035068. sz. dokumentum) alapján.  
647

 Lásd Erdei Ferenc felmérését (MMA MÉM MDK Tervtár, 035073. sz. dokumentum).  
648

 A nyílást lőrésként értelmezve kézenfekvőnek látszik, hogy csak a korai udvarház 16. századi visszabontását 

követően (vagy azzal egyidejűleg) készülhetett, amikor az épület már nem korlátozta a belőhető teret. A korai 

udvarház visszabontásának keltezése a pinceszintjében feltárt feltöltési rétegek alapján feltételezhető, lásd Nagy 

2011a, 86.  
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később tárgyalt építészeti részletéhez, azaz két kisméretű ablaknyíláshoz és egy 

falifülkéhez.
649

  

A jelenlegi toronyépület több periódusú kiépítését Buzás Gergely vetette fel először a 

kutatásban (267. ábra). Kívülről nézve a tornyon szabad szemmel is feltűnhet, hogy nagyjából 

az első emelet magasságában egy határozott váltás jelentkezik. Nemcsak az alsó részeken 

lekerekített nyugati sarkokat váltja föl egy nagyméretű kváderekkel armírozott szögletes 

sarokkiképzés, hanem a falsíkokon is eltérő, nagyobb kövekből fölrakott falszövet 

mutatkozik.
650

 A falazatváltás önmagában semmiképpen sem lenne elégséges bizonyíték, 

azonban néhány további szempont szintén a torony utólagos felmagasítását támaszthatja alá. 

A legfontosabb közülük Buzás Gergely megfigyelése, mely szerint az első emelet falait egy 

későbbi periódusban belülről megköpenyezték, s erre a megvastagított falra húzták föl a 

torony további emeleteit.
651

 Fontos továbbá a torony udvari (keleti) homlokzatának első 

emeleti ablaka, melynek lepusztult, de a maradványok alapján eredetileg profiláthatásos 

kerete az építkezést a 15. század végére – 16. század elejére valószínűsíti (256, 266, 268. 

ábra).
652

 Esetleg Buzás Gergely feltételezését támogathatja a 2010. évi feltárások egy 

megfigyelése is. A belső várfal és a torony északkeleti sarkának találkozásánál nyitott 

kisméretű kutatóárokban egyértelműen jelentkezett a torony eredeti építési szintje egy 

határozott habarcskifolyásos sáv és a rétegelválások alapján (269. ábra). E szint fölött, egy 

földes réteg felszínén mutatkoztak olyan habarcsos foltok és kisebb habarcsrögök, melyek 

akár a torony újabb emeleteinek építési szintjeként is értelmezhetőek.
653

  

Mindezen tényezők ellenére biztosabb állásfoglaláshoz elsősorban a belső 

falköpenyezés tényét megerősítő dokumentációra lenne szükség, illetve hasznos lehetne az 

emeleti keleti ablaknyílás környezetének falkutatása is a nyílás és a falazat egykorúságának 

tisztázására. (Még ha a jellegzetesen kisméretű keret utólagos behelyezése vagy a nyílás 

utólagos kialakítása nem is tűnik igazán valószínűnek.) A fentieken túl óvatosságra ad okot 

nemcsak a torony szokatlanul nyomott, a várfallal egyező magassága, de egy, a torony északi 

falában futó, a földszintet az emeletekkel összekötő kürtőszerű nyílás is. A kürtő az északi 

falba mélyedő, fent leírt földszinti fülke boltozatát áttörve folytonosan, nagyjából 

függőlegesen halad az emeletek felé.
 654

 Szerepe, ahogy a 15. század végi építkezések kapcsán 

részletesebben is látni fogjuk, meglehetősen kérdéses, mindenesetre a földszint és az emeletek 

egykorúságát bizonyíthatja, amennyiben nem utólagosan alakították ki a toronyfalban.
655

 

                                                 
649

 A déli és keleti ablak teljesen a későbbinek feltételezett falszövet magasságában ül, míg a fülke alsó része 

még a korábbi, felső része a későbbinek gondolt falszövet magasságába esik. Lásd pl. MMA MÉM MDK 

Tervtár 12020a/25. és 35. sz. fényképeit.  
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 Lásd pl. egy, az 1960-as évek helyreállításait megelőző fotón is: MMA MÉM MDK Tervtár 12020a/39. sz. 

fényképe.  
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 Buzás 2012d, 41; Buzás 2013a, 23.  
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 Buzás 2012d, 43-48; Buzás 2013a, 24-29.  
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 Nagy 2011a, 84-85. 
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 Pámer Nóra megfigyelését lásd az 1965. évi, a belső kaputoronyról szóló ásatási jelentés 2. oldalán. A kürtő 

futására lásd Erdei Ferenc felmérését és helyreállítási tervrajzát, a MMA MÉM MDK Tervtár 035080., illetve 

035086. számú dokumentumait. 
655

 Egy további megfigyelés szintén kérdéseket vet föl a torony falköpenyezése tekintetében. A MMA MÉM 

MDK Tervtár 12020a/25. sz., 1964. évi fényképén úgy tűnik, mintha az első emeleti déli falifülke nyugati 

káváját utólag alakították volna ki a falszövetben (pontosabban az első periódus magasságába eső falszövetben). 

Ez a megfigyelés a belső falköpenyezés ellen szólna, hacsak nem feltételezzük, hogy a falifülke a torony 
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Összességében tehát – véleményem szerint – a torony több periódusú kiépítése mellett fontos 

érvek szólnak, de a kérdést megnyugtatóan csak részletes dokumentáció és falkutatás 

tisztázhatja. Így a kaputorony emeleteinek kialakítását – Buzás Gergely felvetését egyfajta 

munkahipotézisnek tekintve – a vár késő gótikus építkezései kapcsán fogom tárgyalni.  

A kaputorony déli homlokzata őrizte meg legépebben az egykori, 2-2,5 m széles belső 

várfal formáját, pártázatos, védőfolyosós kialakítását (255, 256, 265, 266. ábra). Sajátos 

módon a toronyhoz délről csatlakozó, kb. 8 m magas várfal kissé alacsonyabb, mint a torony 

északi oldalához kapcsolódó várfalszakasz, mindenesetre a maradványok vizsgálata 

egyértelműen igazolta, hogy a torony és a két oldalról becsatlakozó várfal egyazon építkezés 

során készült.
656

 A toronyhoz csatlakozó várfal magassága egyben azt is jelzi, hogy – 

feltételezve a torony több periódusú kiépítését – az első emelet fölött még egy, talán 

faszerkezetű emelet állt, melyen keresztül a várfal gyilokjárója megközelíthető volt.
657

  

Korábbi épületek átalakításai, módosulásai 

A várdomb délnyugati oldalában álló korai udvarház épülete legkésőbb a 15. század 

közepén egyértelműen másodlagos szerepűvé vált, hiszen a belső várfal határolta vármagon 

kívül szorult. A templomot ezzel szemben az épületegyüttes belső magjába foglalták be, 

annak ellenére, hogy a nem sokkal korábban végigvitt gótikus átépítés során még – mint 

láttuk – nem számoltak vele, hogy a plébániatemplomot később várkápolnaként 

hasznosítják.
658

 A változás magát az épületet ismereteink szerint csak kevéssé érintette.
 659

 

Kérdéses, hogy a közvetlenül a hajó- és szentélyfalak előtt felhúzott várfal a templom 

valamennyi déli és keleti ablakát eltakarta-e (miáltal a kápolna ezt követően csak rendkívül 

kevés természetes fényt kapott volna), vagy az ablakok előtt a várfalban is nyílásokat 

alakítottak ki. Utóbbi lehetőség mellett szól a szentély sírgödrében feltárt (korábban említett) 

ablakkeret-rétegkő, melyen a profilt utólag átfaragva a korábbi külső tokhorony helyett egy 

belső tokhornyot alakítottak ki (202, 270. ábra). Az átalakítás ténye önmagában is azt 

valószínűsíti, hogy a szentélyablak valószínűleg nem csupán két-három évtizedig volt 

használatban. Mivel a belső tokhorony nem fut végig a teljes profilon, csupán egy, minden 

bizonnyal a merevítővas számára készült csaplyuk magasságáig, a csaplyuk helyzete talán az 

ablaknyílás méretét csökkentő egykori felfalazás magasságát is megadja.
660

  

                                                                                                                                                         
második periódusú felmagasításánál is későbbi, ami ugyanakkor kissé valószínűtlennek tűnik. Könnyen lehet 

azonban, hogy a fülke káváit csak a modern helyreállítás során rakták újra, mivel a fotó olyan fényképek között 

szerepel, melyek már a torony részleges helyreállítása után készültek.  
656

 Az egykorúság a ma is látható maradványok, falbekötések alapján kétségtelen, s ennek nem mond ellent az 

sem, hogy a torony falait mélyebb alapozással készültek. Lásd az 1965. évi ásatási napló április 29-i bejegyzését. 

Buzás Gergely a két várfalszakasz eltérő magasságát azzal indokolja, hogy a déli szakaszt nagyjából a templom 

párkánymagasságához igazíthatták. Lásd Buzás 2012d, 41; Buzás 2013a, 23.  
657

 Buzás 2012d, 41; Buzás 2013a, 23.  
658

 Azzal legalábbis biztosan nem számoltak, hogy a templom déli és keleti falát a várfallal hamarosan teljesen 

eltakarják, amint ezt az itt feltárt lábazati párkányok is jelzik. Lásd Nagy 2010, 36.  
659

 A nyugati köríves bővítmény északnyugat felé nyíló ajtónyílása talán korábbi (magával a bővítménnyel vagy 

a gótikus átépítéssel egykorú). A közlemények és az ásatási dokumentációk erről nem adnak felvilágosítást. 

Figyelemre méltó, hogy az 1941. évi felmérés még egy szélesebb ajtónyílást jelez, mint az 1960-as évek során 

készült felmérések. 
660

 Nagy 2010, 28-29.  
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A templom körüli temető használatában ugyanakkor alapvető változást hozhatott a 

várfal felépülése. A temető egyes részeit valószínűleg már a gótikus átépítés idején is fel 

kellett számolni az új szentély, sekrestye és templomtorony területén, ahogy arra a torony 

támpilléreibe befalazott három korai sírkő helyzete is utal.
661

 Miután azonban a temető 

jelentős területe és a templom egésze a várfalon belülre került, kérdéses, hogy továbbra is 

temetkeztek-e a Mindenszentek egyháza köré, s ha igen, a település teljes közössége vagy 

csak a főúri rezidencia lakói és az ott szolgálatot tevők. Sajnos a feltárások korlátozott 

mértéke nem teszi lehetővé minden kérdés egyértelmű megválaszolását. Mindössze négy 

feltárt sírt lehetett a 15. századon belül pontosabban meghatározni. Ezek közül két, pénzzel 

keltezhető akár még a várépítés idejét is megelőzhette: az egyikből 1 db 1439. évi, a másikból 

3 db 1443. évi érem került elő. Két másik sírt a pártaöves mellékletek alapján keltezett Szabó 

János Győző a 15. század harmadik negyedére, illetve a század utolsó évtizedére.
662

 Utóbbiak 

korhatározását és a temető használatának kérdéseit alább, a külső várfal kapcsán tárgyalom 

részletesebben.  

A várépítés kisebb változásokat hozott a kéttraktusos északi palota használatában is. Az 

épület falait három oldalról megköpenyező várfal elzárta az északi földszinti bejáratot (mely 

az északi traktus keleti helyiségébe nyílt), így (legkésőbb) ezután a palota már csak dél felől, a 

várudvar irányából volt megközelíthető. Az ajtónyílást ugyanakkor nem falazták el, mivel, 

úgy tűnik, új szerepet szántak neki. A nyílás sarkától indulóan a várfal testén belül egy 

nagyméretű (kb. 2,5×1,2 m-es alapterületű), a külső járószint alá mélyülő falazott aknát 

alakítottak ki (271-272. ábra).
663

 Az akna helyzete, öntött kemény alja, valamint nagyszámú 

kerámiatöredéket, egy kisméretű ép edényt és néhány faragott követ tartalmazó feltöltése arra 

utal, hogy árnyékszék falazott emésztőaknájáról lehet szó.
664

 Az akna helyét láthatólag úgy 

választották ki, hogy az elsősorban az északi traktus középső helyisége fölötti emeleti teret 

szolgálja ki, de elérhető legyen a földszintről is, éppen a várfal miatt eredeti funkcióját 

vesztett északi ajtónyílás felől.
665

 (Talán ezen a nyíláson keresztül történhetett az akna 

időnkénti kitisztítása is.) A várfal által jelzett árnyékszék egyértelműen utal az emelet 

megfelelő helyiségeinek lakószárny jellegére, mely szerep feltehetőleg a falazott aknát 

megelőzően is hasonlóképpen érvényesülhetett.  

A palotaépület északkeleti sarkánál a belső várfal nem követte annak visszaugrását, 

hanem az északi traktust kelet felé mintegy meghosszabbítva csak a déli helyiségsor keleti 

homlokzatának vonalában fordult dél felé. Sajnos az így keletkezett, falakkal övezett 
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 A sírkövek előkerülési helyére lásd: Pámer 1970a, 302, 310 (24. lábjegyzet); Pámer 2004a. A három közül 

kettő ma is befalazva látható a templomtorony délnyugati támpillérében.  
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 Az 1443. évi Ulászló-pénzekkel keltezett temetkezést a 2008. évi feltárások során bontották ki, lásd 

http://www.kisnanaivar.hu/content/var-regeszeti-kutatasa. (2018.04.17-i letöltés.) Az érmékről csak restaurálás 

előtti fotó érhető el, melyen az éremkép nem értelmezhető. A közleményből nem derül ki, ki végezte el a pénzek 

numizmatikai meghatározását. A másik három temetkezés Szabó János Győző ásatásából és dolgozatából ismert: 

Szabó 1972, 59-65; Huszár 1972, 215-216.  
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 Az akna pontos mélysége a dokumentációkból nem ismert, az ásatási fotók alapján legfeljebb csak 

becsülhető, lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1963/XXI. sz. fényképtábláját. Elméletileg a falazott akna a 

várfalnál korábbi is lehetne, azonban nem figyelték meg annak jeleit, hogy azt csak utólag foglalták volna bele a 

várfalba.  
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 Lásd az 1963. évi ásatási napló október 30-i bejegyzését.  
665

 Buzás 2012d, 32; Buzás 2013a, 18.  
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északkeleti térről rendkívül bizonytalanok ismereteink, feltehetőleg az újkori bolygatások 

(kőelhordás és talán kincskeresés) következtében. Pámer Nóra többnyire csak a kiszedett fal 

helyét tudta megfigyelni, alaprajzon azonban ezt nem jelölte, csupán egyetlen metszetrajzon 

azonosítható. Ez alapján inkább úgy tűnik, hogy a belső várfal futása az északkeleti saroknál 

nem teljesen derékszögű, hanem – ahogy a későbbi helyreállítás is jelzi – a fal kissé 

szabálytalan, lekerekített vagy többszörösen megtörő vonalvezetésű lehetett.
666

 A helyreállítás 

során bemutatott alaprajz mindazonáltal nem tekinthető hitelesnek. A várfal minden bizonnyal 

közvetlenül a déli traktus keleti falát köpenyező falban folytatódott, nem pedig egy sajátos 

töréssel a falsaroknál mutatkozó falcsonkhoz csatlakozott, ahogy azt az újabb rekonstrukciós 

alaprajzok tévesen mutatják.
667

  

A belső várfal és az északi palota korábbi sarka által határolt térnek nem csupán az 

alaprajza bizonytalan, de egykori járószintjét sem lehetett azonosítani az 1960-as években és 

2010-ben végzett ásatások során.
668

 Így teljes bizonyossággal még az sem dönthető el, hogy 

egy, az északi palota épületébe befoglalt, fedett belső helyiséget alakítottak-e itt ki (erre 

utalhatna például egy határozott padlóburkolatot jelző járószint vagy az északkeleti falsarok 

esetleges szabályos derékszögű volta), vagy esetleg csupán egy világító udvar jellegű térről 

beszélhetünk. Talán a belső várfal megépítése idején készült az északi pinceajtó külső oldalán 

az aknaszerű keskeny kőfalazat, mely feltehetőleg a magasabb külső járószintről a mélyebben 

fekvő pinceajtóhoz való lejutást szolgálhatta.
669

 A pincéhez falbekötés nélkül (utólag) 

hozzáépült szerkezetből mára csupán nyugati pillérszerű indítása és az abból kelet felé induló 

falcsonk maradt meg, a dokumentációkból azonban egyértelműen ismert a szerkezet keleti 

lezárásának maradványa is (273. ábra).
670

 Azon kívül, hogy e pincelejárónak megfelelően az 

új északkeleti tér részben közlekedőtérként is szolgált, egyéb lehetséges szerepeit, 

rendeltetését nem ismerjük.  

A keleti palotaszárny kiépítése 

A különböző szakaszain eltérő magasságban megmaradt belső várfal számos jelét 

mutatja annak, hogy készítésekor az építtetőnek milyen elképzelései voltak az új rezidencia 

egészét illetően. A fal keleti szakaszának jellegzetes részlete egy, a falmagon belül kialakított, 

kb. 1,4×0,6 m átmetszetű akna, mely helyzeténél fogva a keleti szárny emeleti 

                                                 
666

 Lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában az 1963/6. sz. metszetrajzot. A metszet 

alapján a fal valószínűleg annyira azonban mégsem volt szabálytalan vonalvezetésű, mint azt az 1963/1. sz. 

alaprajzon mutatkozó törés jelezné. Jellemző, hogy ezt a törést a későbbi alaprajzok már nem tüntetik föl – 

feltehető, hogy csupán egy kissé megmozdult, megdőlt falszakaszról van itt szó.  
667

 Az 1962, 1963. évi ásatási alaprajzok világosan jelzik, hogy a déli traktus keleti helyiségét köpenyező várfal 

északi vége nem szabályos falmegállítás, csupán a fal csorbázatos vége. Az 1962. évi ásatási napló október 15-i 

bejegyzése és egy helyreállítási tervrajz szintén egyértelműen bizonyítja, hogy a Pámer publikációiban a 

saroknál feltüntetett falcsonk csupán egy kizuhant és helyben konzervált falszakasz, nem pedig eredeti helyén 

álló várfalmaradvány.  
668

 Lásd pl. a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában az 1963/6. sz. metszetrajzot, illetve Buzás 

2012c, 7-8.  
669

 Buzás 2012d, 32-34; Buzás 2013a, 18.  
670

 A keleti pillérszerű (utóbb elbontott) maradványra lásd az ásatási alaprajzokat (pl. 1963/1. rajz), vagy az 

1963. évi ásatási napló szeptember 16-i bejegyzését. A nyugati pillérszerű falcsonk esetében a falbekötés hiánya 

ma is megfigyelhető, de azonosítható a helyreállítások előtti fényképeken is, pl. a MMA MÉM MDK Tervtár 

12021. sz. dokumentumában az 1963/XI/3. felvételen.  
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árnyékszékének emésztőaknája lehet (254. ábra). Ez az akna egyben legfontosabb 

bizonyítéka annak, hogy a várépítés idején már tervben volt a keleti szárny kialakítása, annak 

ellenére, hogy az épületszárny falai a várfallal nincsenek kötésben.
671

 Ugyanerre utalhat az 

épületszárny északi helyiségének keleti falában (azaz a várfalban) in situ megőrződött 

egyszerű konzolkő, mely körül a falszövetben nem észlelhetőek egy esetleges utólagos 

beillesztés nyomai (274. ábra).
672

  

A palotaszárny ugyanakkor nem egyetlen építkezés keretében, hanem (legalább) két, 

időben is elkülönülő szakaszban készült el, először feltehetőleg csak a sekrestye északi 

oldalához kapcsolódó tér, majd a szárny északi folytatása. Az északi (a földszinten) 

négyosztatú palotarész utólagos voltát jól jelzi egyrészt armírozott délnyugati sarkának 

hozzáépítése a déli helyiség kissé eltérő irányítású északi falához (pontosabban északnyugati 

falsarkához), másrészt a belső várfal jellegzetes megtörése a két rész találkozásánál (183, 275. 

ábra).
673

 Mivel azonban a belső várfalban kialakított emésztőakna és az in situ konzolkő 

egyaránt az északi palotarészhez tartozik, világos, hogy nem különálló építési periódusokról 

lehet szó, inkább csak valamilyen építkezés közben tervváltozásra gyanakodhatunk ez esetben 

is.
674

  

Az északi palota déli homlokzata és a keleti palotaszárny északi végfala között egy 

közel négyzetes tér alakult ki, melyet keletről a belső várfal, nyugatról az északi palota 

pincéihez vezető gádorfal határolt (276. ábra). Pámer Nóra a teret fedetlen zárt udvarként 

értelmezte, mivel nem találtak ide vezető ajtónyílást a határoló falakban.
675

 Az ásatási 

fényképek alapján meggyőző, hogy a teret négy oldalról övező falak mindenhol a várudvar 

(16. századi) járószintje fölé emelkednek, s bennük ajtónyílás nyoma sehol sem észlelhető.
676

 

Ezek alapján Buzás Gergely szintén tető nélküli zárt udvarként, magánkertként azonosította a 

teret, melyet az északi palota emeleti nagyterme felől, egy feltételezett falépcsőn keresztül 

lehetett volna megközelíteni. A kert egyben a világítóudvar szerepét is betölthette, mivel, 

ahogy Buzás rámutatott, az északi palota földszinti délkeleti tere talán csak innen kapott 

természetes fényt.
677

 Érdekes ugyanakkor, hogy az álló maradványok alapján a keleti palota 

északi végfalán (legalábbis annak földszintjén) nem nyitottak ablakokat a feltételezett udvar 

vagy kert felé.
678
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 Pámer 1970a, 308; Buzás 2012d, 37; Buzás 2013a, 21.  
672

 A kőre lásd az 1963. évi ásatási napló július 17-i bejegyzését, valamint a MMA MÉM MDK Tervtár 

12021/1963/XXIII. sz. fényképtábláját.  
673

 A hozzáépítésre lásd 1964/31-33. ásatási fényképek, 1964/12. metszetrajz, 1964. évi ásatási napló május 4-i 

bejegyzése a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. Érdekes módon az 1964. évi ásatási 

jelentés 2. oldalán Pámer Nóra még éppen ellentétes építési sorrendet feltételezett (mely szerint a palotaszárny 

déli helyisége lenne az utólagos), azonban publikációjában már maga is a fentieknek megfelelően foglalt állást: 

Pámer 1970a, 308.  
674

 Így értékelte Buzás Gergely is: Buzás 2012d, 37; Buzás 2013a, 19.  
675

 1963. évi ásatási napló szeptember 2-i bejegyzése; Pámer 1970a, 308.  
676

 Lásd az 1963/XVII. fényképtábla felvételeit a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
677

 Buzás 2012d, 35-37; Buzás 2013a, 19.  
678

 Lásd a helyreállítások előtti ásatási felvételeket: az 1963/IX. és X. fényképtáblai fotóit a MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021. sz. dokumentumában. A gyulai vár 15. század közepére keltezett délnyugati épületének földszinti 

saroktermében szintén nem ismert egyetlen eredeti ablak- vagy ajtónyílás sem, csupán egy, az emeletről szolgáló 

kőkeretes aknanyílás. Feld István óvatos hipotézisként a tér börtön szerepét vetette fel. Lásd Feld 2000b, 274.  
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Pámer Nóra esetében a zárt udvarként történő azonosítás másik alapja az volt, hogy az 

ásatás során (elvileg) nem került elő benne járószint.
679

 Ennek azonban határozottan 

ellentmond a teret kelet-nyugati irányban keresztülszelő kutatóárok metszetrajza, mely szerint 

a várudvar 16. századi járószintjével azonos mélységben egy vékony fehéres habarcsos 

réteget tártak fel (277. ábra).
680

 A vízszintesen futó rétegnek ugyan csak mintegy 1,5 m 

hosszú szakaszát érték el a mélyítéssel, mégis helyzete alapján kétségtelenül járószintként 

értelmezhető. E habarcsos szint jellegében teljesen a keleti palotaszárny helyiségeinek 

padlószintjével mutat rokonságot, így akár fedett helyiség padlómaradványaként is 

elképzelhető lenne, melyet, Buzás Gergely elképzelésének megfelelően, talán egy emeleti 

helyiségből falépcső segítségével lehetett volna megközelíteni.  

Egyértelmű ugyanakkor, hogy a tér használatában később egy határozott változás 

következett be. A habarcsos járószint fölé egy kb. 50 cm vastag kevert agyagos feltöltés került 

– közel vízszintes felülete alapján talán egy szintemelés emlékeként. E fölött két, szintén 

nagyjából vízszintes felületű rétegben, összesen mintegy 80 cm vastagságban egy barnás 

feltöltés jelentkezett, mely „feltűnően nagymennyiségű kerámia tömeget” tartalmazott. A 

különböző edénytöredékeken kívül losticei kerámia- és „igen szép” üvegedény-töredékek, 

gótikus áttört díszű, mázatlan kályhacsempék, valamint figurális díszítésű, zöldmázas 

kályhacsempék is származtak az állatcsontokkal és hamuval kevert rétegből. A dokumentáció 

alapján főként konyhai hulladékot és lebontott kályhák csempéit tartalmazó réteg a leletanyag 

tekintetében a vár egyik leggazdagabb lelőhelyévé tette a helyszínt. A szemetes feltöltés 

keletkezésének pontosabb ideje nem ismert, a leletanyag talán egy hozzávetőleg 15. század 

végi, 16. század eleji átalakításra utalhat.
681

 A rétegek nagyjából sík felülete inkább egy 

hirtelen feltöltést, semmint egy fokozatos feltöltődést sejtet. A réteg idehordásával 

egyidejűleg talán a tér megközelíthetősége is megváltozott. Az északi palota kapcsán már 

említettem a keleti pincegádorfal lepusztult falkoronájára fedő égett pusztulási réteget, melyet 

a palota déli falától kb. 1,8 m hosszan a gádorfal teljes szélességében lapos kövekkel 

burkoltak le (216, 217, 273, 276. ábra).
682

 E kőburkolat szintje a barnás szemetes feltöltés 

alsó vagy felső rétegének szintjéhez igazodik, így elképzelhető, hogy a kérdéses tér ebben az 

időben már nyugat felől, talán a várudvar felől is elérhető volt.  

A keleti palotaszárny maradványaiban jelentős pusztítást végeztek az 1940-es évek 

elején, amikor közvetlenül a középkori falakra (azokat helyenként erőteljesen visszabontva) 

egy modern épületet, „kultúrhelyiséget” emeltek (278. ábra). Az épület a palotaszárny 

északról számítva 2-3-4. helyiségei fölött húzódott, valamint az 1. helyiség déli felét foglalta 

el. A 2-3-4. helyiségek közötti egykori válaszfalakat mélyen, az újonnan kialakított 
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 Lásd az 1963. évi ásatási napló szeptember 2-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. 

dokumentumában.  
680

 Lásd az 1963/3. ásatási metszetrajzot a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
681

 Lásd az 1963. évi ásatási napló július 30-31-i bejegyzéseit, valamint az 1963. évi ásatási jelentés 2-3. oldalát a 

MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. Jellegzetes leletként említhetőek az ásatási napló 

leírása szerint a „zöldmázas házas, tornyos és lovas kályhacsempe töredékek”.  
682

 Lásd 1964. évi ásatási napló november 25-i bejegyzése, 1963/XVII, XVIII. fényképtáblák, valamint 1963/3. 

metszetrajz. (Lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. ) 
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küszöbszintig visszabontották (279, 280. ábra).
683

 Ezeken a részeken ma már Pámer Nóra 

későbbi ásatásai ellenére sem tisztázható megnyugtatóan a helyiségek középkori 

nyílásrendszere, az egykori járószintek helyzete (281, 282. ábra).
684

  

Lényegesen jobb állapotban őrződött meg a palotaszárny déli (északról számítva 5.) 

helyisége. Bejárata feltehetőleg észak felől, a (helyreállított formában) ma is látható helyén 

volt, mivel a várudvar középkori járószintje fölé emelkedő többi falán sehol máshol nem volt 

tapasztalható egykori ajtónyílás nyoma.
685

 Feltárása során a nagyköves omladékréteg alatt 

„öntött terrazzo” jelezte a középkori padlószintet, mely alatt már a várdomb korábban 

többször említett, jellegzetes sötétbarna-fekete rétege húzódott.
686

 A helyiség északkeleti 

sarkához közel egy keskeny kifolyós kőcsatorna törte át a belső várfalat, folyadék (víz) 

elvezetését biztosítva a helyiségből a falszoros felé (283. ábra). A belső falsík elé enyhén 

kiugró, nagyoltan faragott kőmedence eredeti helyén maradt meg kevéssel az egykori 

padlószint fölött.
687

 A kifolyós kőmedence jelenléte és a várudvar délkeleti sarkában 

kialakított kút közelsége akár a helyiség egykori konyha szerepére is utalhatna, kétségeket 

ébreszt azonban, hogy a helyiség nem volt közvetlenül elérhető a várudvarról.
688

  

Legtöbb eredeti részletével a palotaszárny északi helyisége maradt meg. Várudvarról 

nyíló bejáratát a délnyugati sarkon tárták fel, déli falának nagyjából középvonalában pedig 

egy másik ajtónyílás a szomszédos helyiségbe vezetett át.
689

 Utóbbi ajtó mellett, a délkeleti 

sarokban egy, a habarcsos-apróköves középkori padlószintre épített, kő-tégla vegyes falazatú 

tüzelőberendezés maradványai kerültek napvilágra. A kb. 2×1,5 m alapterületű építményt 

(legkésőbb) a 20. században visszabontották, de a feltárási fényképek alapján falazott lábazati 

része kb. 60 cm magas lehetett, felületét téglaburkolattal látták el, észak felé pedig megmaradt 
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 Pámer Nóra ugyan a válaszfalak visszabontását középkori átalakítás eredményének vélte (1964. évi ásatási 

jelentés 3. oldala, illetve Pámer 1970a, 308, 30. lábjegyzet), véleményének azonban az ásatási metszetrajzok 

(1964/10-11. rajzok) határozottan ellentmondanak. A jelentést és a rajzokat lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 

12021. sz. dokumentumában. (Annak ellenére tévesnek tartom Pámer Nóra véleményét, hogy az 1940-es 

évekbeli munkálatok egyik résztvevője, Bejczy Gyula 1955. évi visszaemlékezésében az újonnan kialakított 

épület helyén csak észak felé húzódó falakról ír, kelet-nyugati válaszfalakat egyáltalán nem említ, sőt 

hangsúlyozza, hogy falakat nem volt szabad elbontaniuk, s ezt gyakran ellenőrizték is. Lásd Bejczy 1955.) 
684

 A helyiségeken észak-déli irányban keresztülfutó kutatóárok metszetrajza kissé zavaros képet mutat: a három 

helyiség közül a középsőben egyáltalán nem jelöl középkori járószintként értelmezhető réteget, ugyanakkor az 

északiban és déliben közel azonos mélységben egy döngölt agyagréteg fölött, törmelékes feltöltés alatt világosan 

jelez egy járószintet. A három közül a déli helyiségben ezen kívül egy korhadt fapadló maradványaként 

értelmezhető réteget is jelez lényegében azonos mélységben. Lásd az 1964/11. rajzot, valamint az 1964. évi 

ásatási napló április 17-i, 21-i és 23-i bejegyzéseit a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
685

 Egykori nyílás helye a falazatban a helyreállításokat megelőző fényképeken sem észlelhető, lásd 1964/31. 

fotó a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
686

 Az 1962/4. árok kelet-nyugati metszetrajza, lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
687

 A kőcsatornát az ásatási dokumentáció csak érintőlegesen említi, lásd az 1964. évi ásatási napló május 14-i 

bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. A kőmedence fölött az eredeti falazat 

(feltehetőleg a 20. századi „kultúrhelyiség” építése vagy bontása során) megsemmisült, így utólag kérdéses, 

mélyedt-e valamilyen fülke a falba a kifolyó fölött. Lásd az 1964/31. ásatási fotót a MMA MÉM MDK Tervtár 

12021. sz. dokumentumában. 
688

 Többé-kevésbé hasonló konyhai kifolyókra és a várkonyhák kutakhoz/ciszternákhoz való közelségére lásd 

Orosz 2010, 561-578. (Itt érdemes megemlíteni, hogy 1975. évi rövid közleményében Pámer Nóra egy addig a 

publikációkban és dokumentációkban egyaránt előzmények nélküli megállapítást tett, miszerint a várban 

ciszterna is működött, mégpedig „a palota legdélibb helyiségében”. Feltehetőleg a keleti palota déli helyiségére 

gondolt, de semmilyen adat nem erősíti meg ezt a meglepő kijelentést. Pámer 1975, 189.) 
689

 Lásd az 1964. évi ásatási jelentés 2. oldalát, valamint az 1965. évi ásatási napló november 10. és 12-i 

bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. dokumentumában.  
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egy függőleges kávájú nyílása, feltehetőleg a fűtőajtó maradványa (282, 284-287. ábra). 

Tűzterét átvágva a felső hamus-faszenes réteg alatt összetört edénycserepekkel vegyes égett 

agyagréteg, alatta „nedves agyagtapasztás”, majd a padlószint következett. A faszenes 

rétegből egy égett bőrdarab is előkerült. A sarokban a déli válaszfalban azonosított elfalazott 

nyílást/nyílásokat Pámer Nóra fűtőnyílásként, illetve a falban vezetett kürtőként értelmezte. 

Véleménye szerint egy több periódusú fűtőberendezésről van szó: először egy kandallót 

alakítottak ki, melyet a délről szomszédos helyiség felől fűtöttek, majd a falban vezetett kürtőt 

elfalazva egy téglakemencét építettek, mely számára a belső várfalban (azaz a helyiség keleti 

falában) véstek ki egy kisebb kürtőt, fűtését pedig már észak felől oldották meg.
690

 Buzás 

Gergely a jelenséget egy szemeskályha alapjaként értelmezte, melynek kőkeretes fűtőajtaja 

északról nyílt, a válaszfalban pedig csupán egy kémény került kialakításra.
691

  

Az 1940-es években visszabontott és átalakított, majd az 1960-as években feltárt, majd 

részben elbontott, részben helyreállított maradványok egyértelmű értékelése ma már nem 

lehetséges.
692

 Kétségtelen, hogy a válaszfal túlsó oldalán, a délről szomszédos helyiségben 

nemcsak hamus égett nyomokat találtak a padlószinten, de a keleti falsíkon is azonosítani 

lehetett egy határozott, 120 cm hosszú kormos csíkot.
693

 Ezek a megfigyelések 

megerősíthetik, hogy a kérdéses jelenséget eredetileg valóban dél felől fűthették – hacsak nem 

arról van szó, hogy itt, a szomszédos helyiség sarkában is kialakítottak egy tüzelőberendezést, 

egyazon kéményhez csatlakoztatva. A kályhaalapként való értelmezés kifejezetten meggyőző, 

a 2010. évi tereprendezés során elő is került egy szürke tál alakú kályhaszem-töredék Pámer 

Nóra itteni ásatási szelvényének betöltéséből.
694

 Elgondolkodtató azonban, hogy Pámer ezt a 

lehetőséget fel sem vetette, mindvégig kemence, illetve kandalló maradványaként írt a 

jelenségről. A kő-tégla falazatú építménytől északra a felső köves, téglás törmelék alatt, úgy 

tűnik, a bolygatatlan rétegsort sikerült feltárnia: közvetlenül a középkori járószint felett egy 

észak felé elvékonyodó égett faszenes réteget, felette pedig egy jellegzetes vastag feltöltést 

nagyméretű, szinte kőkemény sárga agyagrögökkel, kövekkel és téglatöredékekkel.
695

 A 

feltételezett kályha omladékára ebben a feltöltésben számíthatnánk, azonban a dokumentáció 
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 A jelenség értelmezése az ásatás folyamán többször változott, a végső (de publikálásra nem került) változat, 

melyre már valószínűleg a helyszínre látogató Kozák Károly véleménye is hatással volt, az 1966. évi ásatási 

napló október 26-i bejegyzésében került megfogalmazásra. A berendezésre vonatkozóan lásd továbbá az 1964. 

évi ásatási napló szeptember 17-i és 23-i bejegyzéseit, az 1965. évi napló április 29-i és november 17-i 

bejegyzéseit, valamint az 1964. évi ásatási jelentést. Lásd továbbá az 1964. évi ásatási alaprajzot, az 1964/8. 

metszetrajzot, az 1964/40-43. ásatási fényképeket és az 1966/6. fotótábla fényképeit, illetve néhány további 

felvételt Pámer Nóra hagyatékában, az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára MI-C-I-231 számú 

dokumentumában. Az ásatási dokumentáció jelzett részleteit lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. 

sz. dokumentumában.  
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 Buzás 2012d, 37-39; Buzás 2013a, 20.  
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 A rossz megtartású maradványok elbontását Pámer Nóra felmérés után engedélyezte (lásd az 1966. évi ásatási 

napló október 26-i bejegyzését), csak a déli válaszfalban jelezték a helyreállítás során a tüzelőnyílásként 

értelmezett kávákat. Sajnos felmérését az 1964. évi rajzokon túl nem ismerem, még a publikált alaprajzon is 

csupán az 1964. évi állapot látszik, melyen az építmény nyugati falának csak belső falsíkját jelezték, mivel a 

külső sík akkor a metszetfal alatt feltáratlanul maradt.  
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 Lásd az 1966. évi ásatási napló október 26-i bejegyzését, valamint 1966/6. fotótábla fényképeit a MMA 

MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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 Buzás 2012d, 39 (37. lábjegyzet).  
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 Lásd az 1964. évi ásatási napló szeptember 23-i bejegyzését, valamint az 1964/8. metszetrajzot a MMA MÉM 

MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
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egyáltalán nem számol be kályhaszemek nagymennyiségű (vagy akár csak szórványosan 

előforduló) törmelékéről. Az ellentmondásnak többféle feloldása is lehet: az ásató esetleg nem 

ismerte föl a kályhaomladékot, vagy az építmény (legalábbis a vár használatának utolsó 

periódusában) nem kályhaalapként szolgált. Véleményem szerint a sütőkemence vagy 

tűzpadka értelmezés sem kizárt, bár ennek alátámasztására az előkerült égett bőrdarab, az 

északi palota alatti pincék közelsége és az északról szomszédos tér konyhai hulladékban 

rendkívül gazdag feltöltése önmagában még nem elegendő.  

A tüzelőberendezéssel átellenes északnyugati sarokban Pámer Nóra egy még 

kérdésesebb jelenséget tárt fel. Közvetlenül a habarcsos középkori járószint fölött egy dél felé 

erőteljesen lejtő felszínű, fokozatosan elvékonyodó habarcsréteg mutatkozott (288. ábra). Az 

egynemű habarcsos tömb pontos kiterjedése nem ismert, csak a fényképek alapján becsülhető: 

az északi faltól indulva közvetlenül a nyugati fal mellett fut talán kb. 1 m széles sávban, déli 

végét pedig valamivel az ajtónyílás északi kávája előtt érheti el.
696

 Értelmezésére az ásatás 

idején nem született megoldási javaslat, s a mai napig teljesen nyitott, annak ellenére, hogy 

helyzetéből adódóan minden valószínűség szerint a helyiség középkori használatával állhat 

összefüggésben.  

A keleti, északi (és kisebb részben a nyugati) belső falsíkon az egykori vakolat jelentős 

– a feltárások óta elpusztult – maradványai őrződtek meg, melyek a középkori járószint 

mélységéig voltak követhetőek. A keleti fal északi végéhez közel egy kis kiülésű, 

negyedköríves profilú, élszedés és egyéb díszítés nélküli egyszerű konzol ül in situ a falban 

(274. ábra).
697

 Az erősen megégett felületű gyámkő minden bizonnyal a helyiség 

gerendafödémét támasztotta alá: felső felületén jól megfigyelhető a konzolra merőleges 

irányú gerendának lemélyített, kb. 26 cm széles felszín. Az északi falban ma a helyreállítások 

után két nehezen értelmezhető, nagyjából függőleges kávákkal határolt falmélyedés látható. A 

feltárási fényképek alapján biztosan állíthatjuk, hogy nem egykori elfalazott ablaknyílásokról 

van szó, mivel a fal túloldali, északi síkján nem azonosítható erre utaló nyom a 

falszövetben.
698

 A rendelkezésre álló dokumentációs anyag azonban nem elégséges annak 

eldöntésére, hogy csupán falkiromlásokról vagy esetleg falifülkék maradványairól lehet-e 

szó.
699

  

A maradványok alapján Buzás Gergely arra következtetett, hogy a palotaszárny egy 

sorban felfűzött, öt helyiségből álló földszinti része két kétszobás lakóegységre és köztük 

középen egy önálló lakószobára tagolódott.
700

 Véleményem szerint a maradványok 

értelmezése kapcsán olyan sok a homályos pont, hogy egy ilyen funkcionális 
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 Lásd az 1964. évi ásatási napló szeptember 23-i bejegyzését, az 1964. évi ásatási jelentés 3. oldalát, valamint 

az 1964/38-39. ásatási felvételeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
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hiánya kifejezetten szabályos alsó és oldalsó határait rajzolja ki a keletebbi falkiromlásnak vagy falifülkének.)  
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 Buzás 2012d, 39; Buzás 2013a, 21.  
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rekonstrukcióhoz még nem áll rendelkezésre elég adat. Láthattuk, hogy a két legépebben 

megőrződött helyiség egykori használata is kérdéseket vet fel, nem beszélve az egyes 

helyiségek közötti közlekedés nagyobbrészt ismeretlen rendszeréről vagy a zárt udvarként 

azonosított északi tér kapcsán felmerült bizonytalanságokról.  

Nem kétséges azonban, hogy a palotaszárny emeletes épület lehetett, hiszen a már 

említett, belső várfalba foglalt emésztőakna olyan magasságban helyezkedett el, hogy a 

földszintről nemigen használhatták. A palotaszárnyhoz több-kevesebb bizonyossággal 

kapcsolható, másodlagos helyzetű kőfaragványok egy része szintén az emeleti terekhez 

tartozhatott. Önmagában a dokumentáció említései alapján csak nagyon kevés töredéket lehet 

az épülethez kötni, azonban több kövön fennmaradt az egykori előkerülési helyre utaló 

betűjelzés. Legnagyobb valószínűséggel a „P8” jelzésű faragványokat kapcsolhatjuk a palota 

szerkezeteihez, ez a kód ugyanis az északi, in situ konzollal fennmaradt helyiségre utal. Itt – 

mint láttuk – Pámer Nóra még látszólag érintetlen omladékrétegeket tudott feltárni, melyeket 

az 1940-es években végzett építkezések feltehetőleg nem bolygattak meg. Az épülethez, 

minden bizonnyal annak egyik alárendeltebb szerepű (talán földszinti) teréhez tartozhatott egy 

valószínűleg kisméretű, tagozatlan, vasráccsal és belső oldalán tokhoronnyal ellátott 

ablakkeret. A riolittufa kőtöredékek túlnyomó többségével szemben salakos andezitből 

faragták azokat a negyedhomorlatos profilú, fehérre meszelt felületű padkákat, melyek 

minden bizonnyal nagyobb méretű (feltehetőleg emeleti) ablakok fülkéiben elhelyezett 

ülőpadokat fedhettek (289. ábra). A négy vagy öt, egyértelműen ehhez a csoporthoz tartozó 

töredék akár egyazon ablakfülke két oldali ülőpadjaihoz is tartozhatott, de természetesen 

valószínűbb, hogy több ablakfülke több ülőpadkájának darabjairól lehet szó. Az épület egyik 

(talán díszesebb, hangsúlyosabb) ajtónyílásában állhatott az a keret, melynek rézsűbe metszett 

homorlattal tagozott töredékén az egykori meszelés nyoma szintén megőrződött.
701

 Szintén 

„P8” jelzéssel láttak el egy élszedéssel díszített konzoltöredéket is, mely azonban másodlagos 

felhasználás, talán falazókőként való beépítés jeleit mutatja.
702

  

Kevésbé határozottan köthetjük a palota egykori szerkezeteihez a zöld „I” jelzéssel 

ellátott faragványokat. Ezek lelőhelye ugyan a keleti falszorosnak a palotaszárny mögött 

húzódó szakasza (183. ábra), azonban az itt előkerült kövek jó eséllyel másodlagos 

(sokadlagos) helyzetűek. Az 1940-es évek kutakodásai és a „kultúrhelyiség” felépítése során 

ugyanis az eltávolított törmeléket itt és a déli falszorosban halmozták föl, a köveket a földtől 

többnyire külön dobálva.
703

 Ennek ellenére e faragványok többsége – helyzetükből és az 

1940-es évek ásatásainak kiterjedéséből adódóan – feltehetőleg mégis a keleti palotaszárny 

omladékának eltakarításából származhat. Egy feltehetőleg küszöbkőként alkalmazott, simára 

kopott felszínű töredéken kívül két reneszánsz faragvány: egy nagyméretű, andezittufából 
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 Mivel sérült állapotú töredékről van szó, s így teljes profilja sem ismert, nem kizárt, hogy ajtókeret helyett a 

templomtorony lényegében azonos tagozatú koronázópárkányának elemeként szolgált. Egyező profillal, de az 
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során tévesen a külső kaputoronyba építettek vissza rekonstruktív jelleggel, a felvonóhíd tengelyét alátámasztó 

gyámkőként.  
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 Lásd Bejczy Gyula visszaemlékezését és vázlatrajzait: Bejczy 1955.  
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faragott, osztott reneszánsz ablak elemei, valamint egy – feltehetőleg élszedett ajtószárkőből 

átfaragott – párkány tartozik ehhez a csoporthoz (290. ábra).  

Végül meg kell említeni azokat a kőtöredékeket, melyek a rajtuk látható zöld „O” jelzés 

alapján a keleti szárny fölött épített „kultúrhelyiség” (később mozi) elbontásából kerültek elő. 

Legkézenfekvőbb származási helynek ezek esetében is a keleti palotaszárny omladéka tűnik, 

azonban nyilvánvaló, hogy máshonnan is beépíthettek középkori faragott köveket a modern 

falakba. Ezt meg is erősíti egy kapukeret elemeként értelmezett faragvány, mely – ahogy fent 

jeleztem – véleményem szerint leginkább a belső kaputorony felvonóhidas kapujához 

tartozhatott. A modern épület elbontásából származott továbbá legalább kettő vagy három 

élszedett ablakkeret töredéke, egy további élszedett nyíláskeret-töredék, egy egyszerű, 

élszedett gyámkő, valamint ismeretlen szerepű faragványok.  

A palotaszárny emeleti helyiségeinek elrendezését nyilvánvalóan meghatározták a 

földszinti falak, azonban, véleményem szerint, az egykori térosztás ma már az eltérő 

falvastagságok alapján sem tisztázható megnyugtatóan. Szintén kérdéses, hogy Buzás Gergely 

elképzelésének megfelelően valóban húztak-e emeletet a sekrestye fölé. A sekrestye északi 

falának jól megfigyelhető köpenyezése alátámaszthatná a feltételezést, kétségeket ébreszt 

azonban, hogy nyugati falát nem erősítették meg, noha annak alapozása viszonylag sekély, a 

tömör agyagos altalajig sem mélyül le.
704

 Így nem látom kellően igazoltnak a keleti és az 

északi palotaszárny kialakításának (feltételezett) nagyfokú hasonlóságát, s azt az egyébként 

tetszetős értelmezést sem, hogy e hasonlóság mögött esetleg az a szándék húzódott, hogy a 

két testvér, Nánai Kompolt Miklós és Vencel számára „közel azonos rangú lakórészt” 

hozzanak létre.
705

 Az emeleti helyiségek egykori szerepeit illetően egyelőre csak homályosan 

körvonalazódik a lakó és reprezentációs jelleg az árnyékszékakna, illetve a feltételezhető 

ülőpadkás ablakfülkék alapján. A látványos reneszánsz részletek talán szintén ezt a jelleget 

erősítik, feltételezve, hogy a megfelelő terek már a palota építésének idején is hasonló 

szerepet töltöttek be, mint a későbbi reneszánsz átalakítások során.  

A várudvar délnyugati saroképülete 

A század közepi várépítéssel egyidejűleg – a keleti palotaszárnyhoz hasonlóan – már a 

tervek között szerepelhetett a templom nyugati oldalán álló, nagyméretű épület kialakítása is 

(291. ábra). Ennek egyik jeleként értékelhető a várfal délnyugati sarkának szabályos, 

derékszögű alaprajza. A másik erre utaló nyom az a vízelvezető csatorna, melynek a belső 

várfalat áttörő nyílását éppen az épület északi fala és a belső várfal alkotta sarokban 

alakították ki.
706

 A kőből falazott csatorna a várudvaron összegyűlt esővizet vezethette el a 

belső várfalon és kaputorony előtti farkasvermen keresztül, a déli falszoroson át feltehetőleg a 

külső várfalon túlra.
707

 Buzás Gergely véleménye szerint a csatorna a belső várfal és 
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 Lásd az 1963/13. ásatási metszetrajzot a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
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 Buzás 2012d, 39-40; Buzás 2013a, 21-22.  
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 Lásd az 1962/36. ásatási fényképet, valamint az ásatási alaprajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. 

dokumentumában.  
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 A várfal testén belül, valamint a farkasveremben in situ megmaradtak a csatorna kőből faragott vályús (trapéz 

átmetszetű) elemei és egy vízgyűjtő medence. A falszorosban hosszú szakaszon feltárták a csatorna földbe 

vágott, deszkával bélelt folytatását, azonban ennek feltételezhető déli (a külső várfalhoz vezető és azon 
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kaputorony építésével egyidejűleg kerülhetett kialakításra, így a várudvarra kiérkező nyílása 

világosan jelzi, hol határozták meg a várudvart dél felől lezáró épület helyét.
708

  

A feltételezhető egykorúság ellenére a délnyugati saroképület falai – csakúgy, mint a 

keleti palotaszárny esetében – nem kötnek be a várfalba.
709

 Az épületen belül két padlószint 

részletei kerültek napvilágra. A korábbi habarcsos-meszes szint a templomhajó 

téglaburkolatával egyező mélységben húzódott, közvetlenül felette egy Hunyadi Mátyás 

aranyforint került elő. Mintegy fél méteres szintemelést követően később egy új, 

téglaburkolatos padló készült, ez már minden bizonnyal a várudvar 16. századi 

szintemelésével és lekövezésével lehet egyidős.
710

  

Az épület közel négyzetes alaprajzú, osztatlan földszinti tere a belső várfal által övezett 

vármag legnagyobb alapterületű földszinti helyiségeként készült. Északi fala kelet felé 

túlhalad a helyiség keleti falán, s itt, a templom nyugati bővítménye mellett futva egy nyújtott, 

folyosószerű teret képez. Ez talán – Buzás Gergely értelmezésének megfelelően –

lépcsőházként szolgálhatott, mely az épület emeletére és a templom feltételezett karzatára 

vezetett. A templom földszinti tereinek belső, azaz a várfalon belülről elérhető bejárata a 

nyugati bővítmény nyugat-északnyugati oldalán nyílt, s a várudvar délnyugati saroképületén 

keresztül volt megközelíthető.
711

 A saroképület várudvarról nyíló bejárata nem ismert, az 

erősen, helyenként a várudvar szintjénél is mélyebben lepusztult falkoronán küszöbkő nyoma 

nem maradt meg.
712

 A fal nyugati szakaszán ugyanakkor Pámer Nóra „kőburkolatnak látszó, 

ovális, cipó alakú köveket” figyelt meg egy sorban a falkoronán, melyeket ásatási alaprajzain 

is feltüntetett.
713

 A falszakasz északi szélén egy síkban rakott, lapos felületű kövek valóban a 

várudvar kőburkolatára emlékeztetnek, értelmezésük azonban nem egyértelmű. Helyzetük 

                                                                                                                                                         
keresztülfutó) vége nem került elő. E csatornából származott egy kb. 12×8,5 cm nagyságú, kőből faragott 

öntőforma egyik felének töredéke, oroszlánfej és egy körbe foglalt négykaréjidom negatívjával. Lásd az 1964. 

évi ásatási napló június 10-i, az 1965. évi napló augusztus 17-i bejegyzését, valamint az 1964/58. ásatási 

fényképet és az 1965/15. ásatási metszetrajzot a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában.  
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jelentés 1. oldala. A járószintek értelmezése kapcsán némi nehézséget jelent, hogy az ásatási metszetrajzok 

meglehetősen ellentmondásos képet festenek a helyiség rétegtanáról, még az egyazon rajzoló által készített, 

egymást keresztező metszetfalakat ábrázoló rajzok is. Lásd 1962/1 és 1962/1a árkok metszetrajza, valamint az 

1963/10. rajz a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. A Hunyadi Mátyás-féle aranyforint 

verését Huszár Lajos 1482-1490 közé keltezte, jelezve, hogy keltezési ereje azonban csekély, mivel ezek az 

aranyforintok évtizedeken (akár évszázadokon) keresztül forgalomban maradtak. Huszár 1972, 215-216. Buzás 

Gergely 1479-1485 közötti verésével számol, lásd Buzás 2012d, 40 (40. lábjegyzet). A későbbi téglapadló feletti 

feltöltésből I. Ferdinánd denárjai kerültek elő.  
711

 Az ajtónyílást már a romok 1941. évi felmérésén is feltüntették, lásd Csányi – Lux 1941 (bár az ott jelzett 

nyílás szélesebb, mint az 1960-as évek felmérésén). Pámer Nóra közleményei és ásatási dokumentációja nem 

szolgál további ismeretekkel.   
712

 Lásd pl. az 1964/15. ásatási metszetrajzot a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
713

 1962. évi ásatási napló október 10-i bejegyzése, 1963/XXIX/2. ásatási fénykép, lásd a MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
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alapján akár a vízelvezető csatorna kifolyójával is összefügghetnének, azonban a fotó és a 

rajzok alapján egyaránt úgy tűnik, hogy a kifolyóhoz csatlakozó csatornaszakasz nem a falon, 

hanem a fal előtt, annak várudvar felőli oldalán lehetett kialakítva (292. ábra). Pámer Nóra 

részben éppen e kőburkolat miatt feltételezte, hogy a délnyugati saroképület földszintje a 

várudvar felé nyitott tér lehetett, s északi fala egy alacsony támfalként a födémet hordozó 

oszlopokat támasztotta alá.
714

 Az ásató egy kéziratos feljegyzése szerint „közvetlenül e 

helyiség előtt egy árkád vállkő töredékét” találták meg, mely szintén ezt az elképzelést 

látszott erősíteni.
715

  

Ehhez az oszlopos szerkezethez kötötte Pámer Nóra azokat a kőből faragott talapzatokat 

is, melyek felső felületébe egy-egy 12,5×12,5 cm átmetszetű, 5-7 cm mély illesztési fészket 

véstek (293. ábra). Az eredetileg valószínűleg öt faragvány közül mára csak három maradt 

meg,
716

 ezek közül kettő előkerülési helye az ásatási fotók képaláírása szerint a palotaudvar, a 

harmadik lelőhelye ismeretlen.
717

 Egy faragvány az épület feltöltéséből származott.
718

 

Kiképzésük jelentősen eltérő: a fotón megörökített két kő közül az egyik csupán nagyoltan 

faragott oldalakkal bír, s részben a járószint alá süllyesztve helyezhették el, míg a gondosan 

faragott, élszedett faragványt közvetlenül egy falazott vagy burkolt sík felületre állíthatták. A 

harmadik, szintén gondosan faragott, élszedett elem szintén sík felületen nyugodhatott, s 

kiképzése alapján talán sarokhelyzetben állt. A talapzatok eltérő kialakítása és közelebbről 

(részben) ismeretlen lelőhelye összességében nem igazolja elég meggyőzően, hogy valóban 

egy feltételezett alacsony támfalra helyezve fogták volna a födémet tartó oszlopokat.
719

  

Buzás Gergely ezzel szemben az épület földszintjén csupán ajtó- és ablaknyílásokkal 

áttört, zárt kőfalazatot feltételezett, míg az emeleten – az északi fal csekély, mintegy 70 cm-es 

vastagsága alapján – favázas szerkezetű falazatot.
720

 Bár a kőburkolatra emlékeztető 

falkorona-részlet így megmagyarázatlanul marad, elképzelése meggyőzőnek tűnik az egyik 

ásatási metszetrajz alapján is (294. ábra). Az épület északi falának külső oldalán, azzal 

párhuzamosan húzott kutatóárokban a várudvar lekövezésének feltételezhető szintje fölött 

jellegzetes pusztulási, illetve omladékrétegeket figyeltek meg: agyagos. mészszemcsés 

agyagos, illetve vastag agyagos-faszenes rétegeket.
721

 Mivel ezek alapvetően csak az épület 
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 Pámer 1970a, 308.  
715

 Lásd a kéziratos lapot Pámer Nóra hagyatékában, az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára MI-C-I-

231 számú dokumentumában. Ez az adat a közleményekbe már nem került bele, s az ásatási dokumentációban 

sem találkoztam vele sehol.  
716

 Az 1969. évi kőtárrendezés egyik tervrajza tanúskodik arról, hogy eredetileg (legalább) öt hasonló kő került 

napvilágra, kettő szabálytalan, három szabályosan síkra faragott alsó felülettel. Lásd Erdei Ferenc rajzát a MMA 

MÉM MDK Tervtár 12024. sz. dokumentumában.  
717

 Lásd az 1963. évi számozatlan ásatási felvételeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
718

 Lásd az 1963. évi ásatási napló június 20-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. 

dokumentumában.  
719

 Az épület területéről származott a templomszentély bordás boltozatához köthető zárókő is, mely feltehetően 

az 1940-es évek munkálatai során került oda, lásd Nagy 2010, 28.  
720

 Buzás 2012d, 40; Buzás 2013a, 22.  
721

 Lásd az 1962/2a-2b árok ásatási metszetrajzát. Feltűnő ugyanakkor, hogy az épületen belül nem jelentkezik 

hasonló rétegződés. A metszetrajzok már jelzett (ön)ellentmondásain túl ezt alapvetően azzal magyarázhatjuk, 

hogy az 1940-es években a területről az omladékot nagyrészt valószínűleg eltávolították, illetve átforgatták. Erre 

utal, hogy a metszetrajzok szerint a későbbi padlószint feletti rétegeknek csak az alja maradt meg (pl. egy sárga 

agyagos és felette egy vörösre égett földes vékony réteg). Felettük már egy kevert humuszos-törmelékes réteg 
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kiterjedésének megfelelő hosszúságú szakaszon jelentkeztek, keleti falától keletre pedig 

megszűntek, így okkal feltételezhető, hogy valóban egy gerendavázas, agyaggal tapasztott 

szerkezet leégett omladékáról van szó, noha lenyomatos paticsdarabokról vagy egyben 

megőrződött szenült gerendákról nincs tudomásunk.  

Ugyanez a pusztulási réteg talán az épület egykori használatára is fényt vethet. Az égett 

agyagos-faszenes réteg tetején, szinte közvetlenül a felső vékony humuszréteg alatt egy 

határozott faszenes sáv mutatkozott az északi metszetfalban. Ebben az ásató égett árpa 

maradványait figyelte meg, közvetlenül fölötte pedig egy malomkő hevert a pusztulási réteg 

tetején.
722

 Ez a jelenség, úgy tűnik, megerősíti Buzás Gergely feltételezését, miszerint az 

épület alaprajza, mérete és osztatlan belső tere gazdasági, talán terménytároló szerepre 

utalhat.
723

 Helyzete alapján a gabonát és a malomkövet eredetileg az épület emeletén 

tárolhatták – legalábbis a vár használatának utolsó időszakában. A földszinti tér használatára 

közvetlenül utaló jel nem ismert, ezeket jórészt az 1960-as évek előtti munkálatok, 

kincskeresések pusztíthatták el. Mindenesetre a templomba vezető ajtónyílás a földszint 

esetében olyan szerepet feltételez, mely összeegyeztethető volt a liturgikus tér rendszeres 

látogatásával. Ha a feltételezett karzathoz külön lépcsőház is vezetett, a várban lakó és ott 

szolgálatot teljesítő alacsonyabb rangúak minden bizonnyal innen közelítették meg a 

várkápolnává alakított egykori plébániatemplom hajóját.  

A várudvar 

Mint láttuk, a régészeti megfigyelések arra utalnak, hogy amikor Nánai Kompolt János 

az 1440-es években a családi rezidenciát várrá fejlesztette, már egy kaputoronnyal ellátott, 

pártázatos fallal övezett, három szárnyból álló, összetett épületegyüttest kívánt kialakítani. A 

munkálatok léptékét jól jelzi, hogy a fokozatosan kiépülő új rezidenciában a kőfalakkal 

határolt helyiségek, termek számát hozzávetőleg megkétszerezte. Természetesen 

elképzelhető, hogy a megálmodott épületegyüttes nem készült el teljességében az építtető 

1451-ben bekövetkezett haláláig, s a kivitelezés befejezése már fiai, Nánai Kompolt Miklós és 

Vencel idejére maradt.
724

 Mindenesetre az építkezések révén létrejött a korabeli nemesi 

rezidenciák jellegzetes eleme: a palotaszárnyakkal határolt zárt középudvar, melyet ez esetben 

három oldalról teljesen körülvettek az épületek, míg nyugat felől csak a belső várfal és 

kaputorony övezte (254. ábra).  

A kialakult alaprajzi formát csak többé-kevésbé határozta meg a szabályos elrendezés 

igénye: az északkeleti sarokban a pincelejáró, a délkeleti sarokban a keleti palotaszárny 

homlokzatának megtörő vonala és a délnyugati saroképülethez csatlakozó, lépcsőházként 

értelmezett egység kiugrása bontotta meg a következetes szabályosságot. Összességében 

                                                                                                                                                         
mutatkozik, mely az eltérő mélységekig bolygatott terület beásásait is egységesen kitölti. Lásd az 1962/1a árok 

és az 1963/27. árok metszetrajzát a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
722

 Lásd az 1962/2a-2b árok ásatási metszetrajzát a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
723

 Buzás 2012d, 40; Buzás 2013a, 22.  
724

 Buzás Gergely alapvetően csak az udvarház fa-földszerkezetű erődítését és talán a belső kővárfal építésének 

megkezdését köti Nánai Kompolt János személyéhez, a további nagyszabású építkezéseket a belső 

kaputoronnyal, a keleti palotaszárnnyal, a délnyugati saroképülettel stb. már fiai idejéhez kapcsolja. Lásd Buzás 

2012d, 16-41; Buzás 2013a, 10-24.  
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mégis egy közel téglalap alakú (valójában nyújtott trapéz formájú), jelentős méretű várudvar 

jött létre. A kaputornyon át közvetlenül ide érkezett a vár valamennyi lakója és látogatója, 

személyzete és szolgálattevője, s maguk a Kompoltok is. A várudvaron keresztülhaladva volt 

elérhető a várfallal határolt épületegyüttes minden egysége, a gazdasági terek és tároló 

szerepű kamrák csakúgy, mint a személyzet szobái, a birtokos család lakosztálya és a 

reprezentatív nagyterem (vagy nagytermek). Jelenlegi tudásunk szerint ezen kívül kizárólag a 

templomtornyon keresztül lehetett még bejutni az épületegyüttes belsejébe, de összességében 

nem tűnik valószínűnek, hogy ezt a bejáratot a várkápolna megközelítésén túl más 

közlekedésre is rendszeresen használták volna.
725

  

Az a kevés adat, mely a várudvar egykori építészeti kialakításáról rendelkezésünkre áll, 

úgy látszik, nagyjából megfelel a váron belüli közlekedésben betöltött kiemelt szerepének. 

Járószintjét szilárd burkolattal látták el, mely azonban csak szórványosan került elő, így az is 

elképzelhető, hogy eredetileg nem borította az udvar teljes felületét. Pámer Nóra a keleti 

palotaszárny előtt, azzal párhuzamos kutatóárokban azonosította a burkolatot egy vízszintesen 

fektetett kősor formájában (295. ábra); míg 2010-ben az északi palotára merőlegesen nyitott 

kutatóárokban jelentkezett egy kő- és téglatörmelékből kialakított járószint, a délnyugati 

helyiség habarcskifolyásos építési szintjével egyező magasságban (296. ábra).
726

 Később, a 

16. század során, egy kb. 50 cm magas szintemelést követően új kőburkolattal borították az 

udvar (ekkor már biztosan teljes) felületét, a gondosan rakott kövezet nagy egybefüggő 

foltokban épen megőrződött a feltárások megkezdéséig (297. ábra).
727

  

Az udvar délkeleti sarkában létesített kút feltehetőleg szintén a század közepi építkezés 

eredménye, hiszen korábban itt a templom körüli temető húzódhatott.
728

 A 9,6 m mélységig 

feltárt, kővel bélelt kútakna feltöltése arra vall, hogy a kút a vár fennállásáig használatban 

lehetett.
729

 A kút felépítményéből csak a talapzat alja: az aknát körívben övező, gondosan 

faragott alsó lépcsőfok elemei maradtak meg in situ. Ezek felső felületén, középvonalukban 

azonosítani lehetett egy köríves bemetszést, mely egy felső lépcsőfok szélének vonala lehet 

(298. ábra).
730

 A kőtárban őrzött egyik rioluttufa faragvány görbületi sugara alapján talán a 

kútkáva párkányának töredéke volt, egykori tagozatának csupán részlete, egy rézsűs lemez és 

egy homorlat indítása maradt meg (299. ábra).
731

 Egy másik, salakos andezitből faragott 
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 Mint jeleztem, a belső várfal északkeleti sarkánál erőteljesen visszabontották, illetve kibányászták a falat. 
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valamint Nagy 2011a, 84, 90-91.  
727
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2010-ben feltárt sír, lásd Nagy 2011a, 84.  
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 A kút feltöltéséből kifejezetten kevés leletanyag származott, lásd az 1962. évi ásatási napló október 17-i és 

24-i, valamint az 1964. évi napló szeptember 4-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. 

dokumentumában.  
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 Pámer 1970a, 309.  
731

 A töredék értelmezésében nyújtott segítségét Buzás Gergelynek ezúton is köszönöm.  
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töredék talán azzal a kútaknából előkerült kővel azonosítható, melyen az ásatási jelentés 

szerint „vájatot koptatott a vödörhúzó kötél vagy lánc”.
732

 Pámer Nóra megfigyelései alapján 

a kutat valamiféle kútház vette körül, melynek csak bizonytalan, „amorf falmaradványai” 

kerültek elő a templomhajó és a sekrestye által alkotott falsarokban, valamint a keleti 

palotaszárny déli helyiségfalának külső oldalán. A dokumentációból csupán annyit szűrhetünk 

le e maradványokról, hogy az alsó sávjában földbe, felette már habarcsba rakott falalap 

lepusztult teteje a déli oldalon magasabban jelentkezett, mint a talapzat in situ kövei.
733

 Ez 

arra utal, hogy valóban valamiféle felmenő szerkezet maradványairól van szó, s nem csak a 

talapzat alapozását értelmezte tévesen kútházként az ásató. A kút környékén az udvar 

burkolatának jellege is eltért, Pámer Nóra egy 15 cm vastag, öntött habarcsos, „terrazzós” 

járószintet tárt fel,
734

 ami megerősítheti Buzás Gergely feltételezését, miszerint a várudvar e 

délkeleti beugrását tetővel fedhették.
735

  

Bizonytalanul ehhez a kútházhoz kötötte Pámer Nóra az ásatások egyik legdíszesebb 

faragványát, egy kisebb-nagyobb töredékekben fennmaradt, de hitelesen rekonstruálható 

vörösmárvány domborművet (300. ábra).
736

 A téglalap alakú, 93×85,5 cm méretű faragvány 

oldalhossza és szélessége pontosan ismert, vastagsága és hátlapja azonban a helyreállítások és 

restaurálás után (a műköves rekonstrukció szétbontása nélkül) már nem vizsgálható. A 

dombormű eredeti kompozíciója és részletei nagyrészt megőrződtek vagy a rendelkezésre álló 

töredékek alapján jól kiegészíthetőek. Felső kétharmadát egy aprólékosan kifaragott oroszlán 

alakja tölti ki, közvetlenül felette egy hullámosan ívelődő mondatszalag látható. A faragvány 

alsó harmadában két címerpajzs foglal helyet Nánai Kompolt János és felesége, Tari Margit 

címereivel, köztük az aragóniai Kanna-rend jelvényével, valamint a kőlap bal alsó mezőjében 

a Sárkány-rendi jelvénnyel. A gótikus minuszkuláris írástípussal faragott mondatszalag utolsó 

néhány betűje, betűtöredéke őrződött csupán meg, melyből Pámer Nóra egykori főnöke, Entz 

Géza állítólag az 1448-as évszámot azonosította (301. ábra).
737

 Újabban Körmendi Tamás 

véleménye szerint is, amennyiben a töredék évszámot takar, legnagyobb valószínűséggel ez a 

feloldás lehet helyes.
738

 A dombormű rendkívül igényes kivitele tanult mesterre, Marosi Ernő 

véleménye szerint „határozottan budai kőfaragók közreműködésére” utal.
739
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Körmendi Tamást, aki megerősítette az idézett közleményben megfogalmazott álláspontját. Véleménye szerint a 

balról számítva első, részlegesen fennmaradt betűkombináció az évszám harmadik helyiértékén álló „[x]l
o
” vagy 

„l
o
”, ablativusban ragozott sorszámnévként oldható fel. Az évszám negyedik helyiértékére így olyan sok hely 

marad, mely alapján a dátum utolsó számának kiírását kell feltételezni. Az „aui”-ként feloldható utolsó betűk 

egyedül az „octavi” értelmezést teszik lehetővé, még ha így az utolsó szám ablativus helyett genitivus 
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A rekonstrukciót készítő kőrestaurátorok, Szakál Ernő és Kőfalvi Imre megfigyelése 

szerint az egyik töredék hátoldalán egy, az oroszlán szájához futó, tölcsérszerűen kifaragott, 

vízkőlerakódásos kivezető nyílást lehetett azonosítani. Ez alapján feltételezték, hogy a 

dombormű valamilyen csorgókút díszes lapjaként szolgálhatott, mely talán a várudvar 

sarkában kialakított kútházhoz tartozott valamilyen formában.
740

 A faragvány töredékeinek 

lelőhelye nem mond ellent ennek az elképzelésnek. Túlnyomó többségük a várudvar alatt (a 

16. század során) kialakított pince és pincelejáró feltöltéséből került elő, néhány darab 

azonban a belső kaputorony aknájából származott.
741

 Ez utóbbiak eltérő lelőhelyét szinte 

biztosan az magyarázza, hogy már korábban, az 1940-es évek kutatásai-munkálatai során 

napvilágra kerültek, s több más töredékkel együtt a leventeotthonná és ideiglenes múzeummá 

alakított kaputoronyban kaptak helyet.
742

 Eredeti lelőhelyük így bizonytalan, egyaránt lehet – 

a többi töredékhez hasonlóan – a várudvar alatti pince és pincelejáró vagy a munkálatok során 

érintett többi terület környéke.  

Összességében a kút és a pincelejáró közelsége összevághat Pámer Nóra 

értelmezésével, azonban a vízköpőre vonatkozó megfigyelés ma már nem ellenőrizhető, 

márpedig ez lényegében az egyetlen támpontja a kútlapként való azonosításnak. A 

feltételezett csorgókúthoz tartozó vízvezetékcsövek vagy azokra utaló nyomok sem a kútakna 

környezetében, sem máshol nem kerültek feltárásra. A vár kőtárában három kőfaragvány 

található, melyeken körszegmens keresztmetszetű (kb. 15 cm széles és 5 cm mély) vályús 

kiképzés figyelhető meg (302. ábra). A vályú irányára merőleges illesztési síkjuk gyűrűs 

kialakítása valószínűleg arra utal, hogy a kőelemeket egymáshoz csatlakoztatva biztosíthatták 

a vályú egyenes vonalú hosszú futását. Az egykori szerkezetnek azonban nemcsak eredeti 

helye, de szerepe is teljesen bizonytalan, a vízelvezetés talán csak egy a lehetséges 

értelmezések közül.
743

  

Újabban Buzás Gergely fogalmazott meg teljesen eltérő véleményt a vörösmárvány lap 

eredeti helye és rendeltetése kapcsán. Feltételezése szerint a dombormű Nánai Kompolt János 

és Tari Margit síremlékét díszíthette, a templomhajó északi oldalán feltárt falazott sírgödör 

mellett a falba építve (303. ábra).
744

 A relieftöredékek lelőhelye nyilvánvalóan ezt az 

értelmezést sem zárja ki, hiszen az a tény, hogy Pámer Nóra egyetlen fragmentumot sem talált 

a templomon belül, egyszerűen az 1940-es évek munkálataival is magyarázható. A falazott 

sírgödör melletti hajófal belső síkjának jellegzetes (bár a domborműnél jóval nagyobb 

                                                                                                                                                         
ragozásban is áll. A faragvány stílusa alapján a 15. századi keltezés nem kétséges, Nánai Kompolt János 1451. 

évi halála alapján pedig az 1448. évszám adódik. Körmendi Tamás segítségét ezúton is köszönöm.  
739

 Marosi 1987, 661.  
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 Pámer 1970a, 309 (33. lábjegyzet); Szakál 1970, 370.  
741

 Lásd az 1964. évi ásatási napló április 21-i, május 27-i és október 29-i bejegyzéseit, valamint az 1965. évi 

ásatási napló január 7-i, 20-i és 27-i bejegyzéseit a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában.  
742

 Néhány töredék már az 1940-es években készült fényképeken is szerepel, lásd a MMA MÉM MDK Fotótár 

67.437. és 67.439. sz. felvételeit. Az ideiglenes múzeumi hasznosításra lásd Csányi – Lux 1941, 85; Bejczy 

1955. (Itt, a kaputorony aknájában látott napvilágot Kompolti László sírkövének egy kisebb, már 1940-ben 

megtalált töredéke is.) 
743

 Mindhárom kő esetében úgy tűnik, hogy egy eltérő rendeltetésű építészeti elem másodlagos átfaragásával 

alakították ki a vályús kiképzést.  
744

 Buzás 2012d, 31; Buzás 2013a, 17. 
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kiterjedésű) kiromlása akár meg is erősíthetné az elképzelést.
745

 A míves faragvány fali 

síremlékként, lényegében epitáfiumként történő azonosítása ellen szól ugyanakkor az 

ábrázolás ikonográfiája. Az epitáfiumok ugyanis rendszerint – elsősorban a korabeli külföldi 

emlékek alapján – az eltemetettek egyéni devócióját, túlvilági reményeit, „a mennyei szféra 

szereplőinek segítő közbenjárását” jelenítették meg,
746

 ezzel szemben a nánai faragványon a 

képmező kétharmadát kitöltő oroszlánalak, illetve az alatta feltüntetett címerpajzsok és 

lovagrendi jelvények sokkal inkább a társadalmi rang és státusz kifejezésére lehettek 

alkalmasak. A falazott sírgödör bolygatott volta miatt az egykori eltemetett(ek) megállapítása 

ma már nehézségekbe ütközik. A gödör alját és oldalait a templom padlóburkolatával azonos 

téglákkal borították, a sírból pedig 1962-ben egy „feltehetőleg fiatal férfi” csontváza, továbbá 

koporsóra utaló deszkarost- és vasalásmaradványok, valamint apró textilfoszlányok kerültek 

elő.
747

 A nem- és kormeghatározás azonban az ásató személyes véleményét tükrözi, szakszerű 

antropológiai vizsgálat nem történt, így ez az adat nyilvánvalóan nem lehet döntő a kérdés 

szempontjából. Az ábrázolás ikonográfiája és a feltételezhető 1448-as évszám azonban 

együttesen – véleményem szerint – már cáfolhatják a faragvány epitáfium vagy síremlék 

voltát.
748

 Bár a kútlapként történő értelmezés továbbra sem bizonyítható kétséget kizáróan, 

lényeges, hogy a mondatszalag egyfajta építési feliratként a munkálatok egy szakaszának 

befejezését keltezheti, akár egy kútépítmény, akár a várudvar vagy a század közepi 

nagyléptékű átépítések vonatkozásában. 

A külső várfal és a falszoros 

A Nánai Kompolt család névadó várának építéstörténetében talán az egyik 

legbizonytalanabb keltezésű részlet a külső várfal és annak kaputornya. Az eddigi 

szakirodalomban az átlagosan 1,5-2 m széles várfal korhatározásának meghatározó tényezője 

volt a várkápolnává alakított templom déli oldalán feltárt temetőrészlet. Mint korábban már 

jeleztem, a temető kései használatát legbiztosabban két pénzmellékletes sír keltezi, az egyik 1 

db 1439. évi, a másik 3 db 1443. évi érmet tartalmazott. Ezeken kívül további két sírt – 

melyekben kizárólag egy-egy jó megtartású fémveretes pártaöv került elő – jellegzetes 

mellékletük alapján helyezett Szabó János Győző a 15. század harmadik negyedére, illetve a 

század utolsó évtizedére.
749

 A régészeti megfigyelések tehát arra utaltak, hogy a temető 

használata a század közepi várépítést követően nem szakadt meg. Pámer Nóra és Virágos 
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 A falkiromlás már az 1940. évi felvételeken is bizonytalanul kivehető, lásd a MMA MÉM MDK Fotótár 

8878-8880. sz. felvételeit. Az 1960-as évek fényképein és alaprajzain még jobban azonosítható, lásd az 1962/13-

16. fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
746

 A középkori Magyarországról a kutatás jelen állása szerint csupán egyetlen (1520-1530 körüli) kőből faragott 

epitáfium ismert, így a korabeli epitáfiumok ábrázolásai szinte csak külföldi emlékeken őrződtek meg az utókor 

számára. Lővei 2009, 444-445. Megkeresésemre Lővei Pál szintén megerősítette, hogy a vörösmárvány 

dombormű ábrázolása jelen ismereteink alapján ellentmond az epitáfiumként való értelmezésnek. Segítségét, 

szakvéleményét ezúton is köszönöm. 
747

 Lásd az 1962. évi ásatási napló szeptember 24-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. 

dokumentumában.  
748

 Nánai Kompolt János halála után Tari Margit Losonci Bánfi István felesége lett, akinek 1459. évi halálát 

szintén túlélve utoljára 1474-ben szerepel az ismert forrásokban. Engel 2010. Így az évszám esetleges 1458. évi 

feloldása lényegében kiesik a lehetőségek közül.  
749

 Az 1443. évi Ulászló-pénzekkel keltezett temetkezést lásd http://www.kisnanaivar.hu/content/var-regeszeti-

kutatasa. (2018.04.17-i letöltés.) A másik három temetkezést lásd: Szabó 1972, 59-65; Huszár 1972, 215-216. 
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Gábor egyaránt a belső várfalat tekintette korábbinak, így mindketten úgy érveltek, hogy a 

külső várfal csak a temető felhagyása után kerülhetett kialakításra, hiszen meglehetősen 

szokatlan, képtelen helyzetnek tűnt, hogy a vár közlekedésének fő vonalát jelentő déli 

falszoros és az itt részlegesen feltárt temető egyidejűleg létezett volna. Ennek megfelelően a 

várfal Pámer véleménye szerint a 15. század második felében vagy a század közepén, de 

feltétlenül 1439 után készülhetett. (A régésznő ugyanis még csak ezt az egy éremmel keltezett 

sírt ismerte biztosabban korhatározhatóként.)
750

 Virágos szerint a fal legkorábban az 1490-es 

években épülhetett, de valószínűbbnek vélte az 1530-as éveket, amikor az erődítettség 

igényének a Mohács utáni időszakban hangsúlyosabban kellett érvényesülnie.
751

  

A vázolt kérdéskör vizsgálata kapcsán talán nem haszontalan a két pártaöves sír 

keltezésének áttekintése (304. ábra). Feltárójuk, Szabó János Győző az öveket a 

metallográfiai vizsgálatok alapján (is) egykorúnak vélte, az ismert párhuzamok körét 

áttekintve pedig készítésüket Mátyás és II. Ulászló korára helyezte. Ezen viszonylag tág 

határokon belül a Mátyás-kor első felét, azaz a 15. század harmadik negyedét jelölte ki 

legvalószínűbb időszaknak, figyelembe véve az azonos sírrétegen belül feltárt két további 

mellékletes temetkezést.
752

 A két pártaöv közül az egyik azonban csak pár évtizeddel 

készítése után, a 15. század utolsó évtizedében kerülhetett a földbe, a feltáró szerint legalábbis 

erre utalhat az övön azonosítható javítás, a sírban megfigyelt viseleti helyzet, valamint 

Lengyel Imre hisztokémiai vizsgálata, mely alapján a két temetkezés között mintegy 25-30 év 

telhetett el.
753

  

Szabó János Győző rendkívül alapos elemzése meggyőzően támasztja alá az általa 

javasolt, 15. század második felére meghatározott keltezés lehetőségét, azonban – 

véleményem szerint – egy tágabb, pontosabban korábbi keltezés is helytálló lehet. Erre 

mutatnak a részben Szabó által is felvázolt viselettörténeti adatok,
754

 valamint néhány 

párhuzam. Szembeötlő, hogy az elméletileg később sírba került öv veretei közül éppen a 

javítás bizonyítékaként értelmezett téglalap alakú díszlemez esetében a Szabó által felsorolt 

három analógia közül kettőt közlői a 14. század második felére, illetve végére kelteztek.
755

 

Ugyanezen övnek a liliomos stilizált mérművel és ugró kutya alakjával díszített szíjvége 

(mely részletgazdagsága folytán az egész öv korhatározása szempontjából is fontos lehet) 

Selmeczi László karcag-orgondaszentmiklósi közlése alapján szintén jóval korábbi, 14. 

századi párhuzamokkal is rendekezik.
756

 Mindezen észrevételekkel azonban nem akarom a két 

kérdéses pártaöves temetkezés 15. század közepi vagy a század első felére való keltezését 
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 Pámer 1970a, 306; Pámer 1975, 189. Utóbbi közleményben a kettős várfal megépítését a szerző (különösebb 

részletezés vagy pontosítás nélkül) a 15. század közepére helyezte.  
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 Virágos 2006, 50, 53.  
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 Utóbbiak közül az egyiket az említett 1439. évi érem keltezte, a másikat egy kampós felerősítésű, ovális 

karikájú és trapéz alakú testű vascsat, melynek azonban csak távolabbi, a 14-15. század fordulójára keltezhető 

párhuzamát találta. Lásd Szabó 1972, 59-65.  
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 Szabó 1972, 61-63.  
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 Szabó 1972, 63. A veretes pártaövek Zsigmond uralkodása idején való feltűnését, illetve térnyerését említi, 

pénzzel keltezett sírleletek példáit is felsorakoztatva: Hatházi 2004, 95-96.  
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 Szabó 1972, 64, 67 (különösen 39. lábjegyzet).  
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 Selmeczi 2006, 262-265. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a kisnánai öv Szabó által meghatározott 

keltezését, s annak néhány, Szabó által is említett, érmekkel keltezett kései párhuzamát Selmeczi László nem 

vitatta.  
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sugallni. Érzékeltetni szeretném azonban a korhatározásukban rejlő bizonytalanságot, és még 

inkább azt kívánom hangsúlyozni, hogy a temető legkésőbbi, valóban jól keltezhető sírjainak 

az említett éremmellékletes temetkezéseket tartom.  

A temlom déli oldalán lévő sírkert használata tehát – véleményem szerint – nem kizárt, 

hogy már a 15. század közepén megszakadt, de elképzelhető, hogy még a század második 

felében sem szűnt meg. Mindemellett azt gondolom, hogy a falszoros és a temető egyidejű 

létezése Nána esetében – bármennyire szokatlannak tűnik is – reális lehetőség. Természetesen 

mind a temető, mind a falszoros használata szempontjából furcsa lehetett ez a – feltehetőleg 

csak átmenetinek szánt – helyzet. A templom körüli temető rendes, szokványos működése, a 

felszentelt sírkert és a profán tér elválasztása azonban már korábban csorbát szenvedett. A 

várépítést megelőző feltételezett palánkerődítéssel minden bizonnyal már akkor a földesúri 

lakóhely épületegyütteséhez csatolták a temető területét vagy legalábbis annak egy jelentős 

részét. Később, a belső várfal felhúzásával és a várudvart övező épületek kialakításával a 

temetőkert feltehetőleg a templomtól délre eső részletre zsugorodott, melyet azonban egy 

magas, pártázatos várfallal választottak el a templomtól (még ha a toronyaljon keresztül a két 

tér összeköttetésben is maradt). Így a temető szokványostól eltérő használata és építészeti 

képe nem lett volna új keletű akkor sem, ha a falszoros felépülte után továbbra is temetkeztek 

volna a templom déli oldalán. 

A falszoros és a temető egyidejű használata természetesen kizárólag abban az esetben 

képzelhető el, ha a kései sírok csak a déli falszoros északi, templomhoz közel eső sávját 

foglalták el, s a déli sávban a szekerek, lovasok, gyalogosok közlekedése biztosítva volt. Ezt a 

kérdést azonban csak újabb ásatások dönthetnék el, mivel a temető sírrétegeire vonatkozó 

érdemi adatokkal csupán Szabó János Győző feltárása szolgált, amely viszont a 

templomtorony nyugati és a belső várfal déli oldala által határolt sarok területére 

korlátozódott (184. ábra). A falszoros déli sávjára vonatkozóan így nem rendelkezünk 

adatokkal a temető periódusait illetően. Mindenesetre tény, hogy azok a sírok, melyek 

biztosan keltezhetőek a 15. század második felére, nem szűkítették le jobban a falszoros 

közlekedésre alkalmas területét, mint maga a gótikus templomtorony.
757

 Kérdéses tehát a 

továbbra is használatban lévő temető déli kiterjedése a várépítést követően, azonban az ismert 

adatok alapján elméletileg nem kizárt a temető és a falszoros párhuzamos használata. 

Úgy tűnik tehát, a külső várfal keltezésében a temető nem jelent megbízható 

támpontot.
758

 Buzás Gergely nem is tekintette azt meghatározó tényezőnek, s a korábbiaktól 

egészen eltérő építéstörténetet vázolt fel. Véleménye szerint a külső várfal és kaputorony volt 

az az erődítés, melyre az 1445. évi országgyűlés Nánai Kompolt János építkezéseként 

utalhatott, a falszoros azonban csak később, a belső várfal 1460 körüli befejezése során 

alakult ki. A várfalak korábban feltételezett sorrendjének felcserélését Buzás részletesen nem 

indokolta, csupán annyit jegyzett meg, hogy a belső fal patakok hordalékköveiből, gyenge 

minőségű habarccsal épült, s bár erős védőmű volt, de nem nagy szakértelemmel készült, s 
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 Lásd Szabó 1972.  
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 Heves megye várainak topográfiájában Feld István úgy fogalmaz, hogy a temető használata „elvileg kizárná” 

a külső falgyűrű 1445 előtti építését, azonban „úgy a falszoros, mint építészeti forma, mint a külső fallal 

feltehetően együtt épült délkeleti kaputorony első formája elképzelhető lenne már a 15. század első felében is.” 

Lásd MVT 2, 42-43.  



147 

„nélkülözte mindazokat a díszes és drága kőfaragványokat, amelyek az országos méltóságot 

viselő, így jelentős jövedelmekkel rendelkező Kompolt János idején épült részeken még 

megvoltak.”
759

 Az érvelést azonban gyengíti, hogy a külső várfal sem tűnik feltétlenül 

nagyobb szakértelemmel épült falövnek, s egyáltalán nem köthetünk hozzá (vagy 

kaputornyához) több értékes faragványt, mint a belső falgyűrűhöz. 

A két várfal építésének sorrendjét a falszorosban végzett ásatások megfigyelései 

dönthetik el. Sajnos Pámer Nóra kutatásait ebben a tekintetben az újabb feltárások nem tudták 

ellenőrizni, mivel a nyugati oldalon a korábbi beásások (minden bizonnyal a 

helyreállításokhoz kapcsolódóan) teljesen eltüntették a falhoz futó rétegeket egészen a 

természetes altalaj mélységéig, a 2010. és 2011. évi árkok területén egyaránt.
760

 Így jobb híján 

az 1960-as években tett megfigyelésekre kell hagyatkoznunk. Az ásatási jelentések 

következetesen a belső fal korábbi volta mellett foglalnak állást.
761

 Az árkok metszetrajzai 

közül a legtöbb a kérdés eldöntése szempontjából értékelhetetlen, mivel gyakran nem jelölik 

az alap- és felmenőfalak határának vonalát, a falakhoz tartozó építési szintet, esetleg a 

habarcsos építési réteget.
762

 Ráadásul bizonyos esetekben teljesen képtelen, kétségtelenül 

félreértett rétegtani helyzetet ábrázolnak
763

 vagy két közeli tanúfal gyökeresen eltérő 

rétegviszonyai figyelmeztetnek a rajzok megbízhatóságának korlátaira (234, 244, 305. 

ábra).
764

 Mindenesetre egyetlen metszetrajz sem erősíti meg, hogy a külső várfal lenne a 

korábbi, ezzel szemben két északi és egy keleti tanúfal rajza a belső várfal előbbi volta mellett 

szól (244, 305. ábra).
765

  

A külső falgyűrű keltezése mindezek alapján még nem tisztázott megnyugtatóan, de 

nagyobb valószínűséggel valamikor a belső várfal felépítése után készülhetett. Továbbra is 

kérdéses azonban, hogy ez a sorrend csak építési fázisokat takar vagy a két falöv keletkezése 

között évtizedek, esetleg emberöltők teltek el. A külső kaputorony feltételezett korai, a 

palánkerődítéssel egyidős eredete inkább abba az irányba mutat, hogy a két falgyűrű közel 

azonos időben épült, hiszen valószerűtlennek tűnik, hogy a palánk lebontása után a tornyot 

sokáig meghagyták volna magában álló építményként. Azonban ha ásatások igazolnák, hogy a 
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 Buzás 2012d, 27-32; Buzás 2013a, 15-18.  
760

 Lásd Buzás Gergely 2010/13. kutatóárkának metszetrajzát az ásatási dokumentációban, valamint a 2011. 

régészeti szakfelügyelet kelet-nyugati árkának metszetrajzát és a jelentést a Feld István által vezetett ásatások 

dokumentációjában. Az északi falszorosban Buzás Gergely 2010/1. szondájában a falhoz futó rétegeket az újkori 

pince építése vagy helyreállítása pusztította el. A falszorosban mélyített többi szonda a várfalakat nem érintette, 

így a kérdés vizsgálatához kevéssé járult hozzá. A 2010/3. szondában a humusz és egy 16. század első felére 

keltezett szemetes betöltés alatt egy építési rétegként azonosított, a külső várfal felé lejtő habarcsos szint 

mutatkozott, alatta pedig már a domb természetes felszíne, a sötétbarna altalaj jelentkezett. Az építési réteget 

Buzás Gergely feltételesen a külső várfal építéséhez kapcsolta, erre azonban biztosabb adat nem ismert. Lásd 

Buzás 2012c, 3-4.  
761

 Lásd az 1964. évi ásatási jelentés 1-2. és az 1966. évi jelentés 3-4. oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 

12021. és 12022. sz. dokumentumában.  
762

 Lásd pl. az 1964/5., 1964/6., 1965/10., 1966/10., 1966/11. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021. és 12022. sz. dokumentumában.  
763

 Lásd pl. az 1963/7. és 1966/11. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában.  
764

 Lásd pl. az 1964/3. és 1964/4. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában.  
765

 Lásd az 1964/3., 1964/4. és 1966/2. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában.  
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templomtól délre eső temetőrészlet a század közepi várépítést követően is kiterjedt majdnem a 

déli külső várfal vonaláig, szilárd támpontokat nyerne, hogy a külső falöv csak a temető 

felhagyása után készülhetett valamikor a század második felében, esetleg még később.  

Az ásatási metszetrajzok alapján nem kétséges, hogy a külső falgyűrű észak
766

 és 

kelet
767

 felé a várdomb aljában, a határozottan lejtő, rézsűs domboldal lábánál épült föl. Ezzel 

szemben nyugat
768

 és dél
769

 felé az eredeti sík, illetve (dél felé) csak enyhén lejtő felszínen 

úgy jelölték ki vonalát, hogy a belső várfal futását mindenhol 8-10 méter széles falszorost 

alkotva kövesse, leszámítva a nyugati oldalt, ahol a kaputorony kiugrása és a korai udvarház 

különálló épülete miatt a falszoros egy szakaszon erőteljesebben kiszélesedett. A külső várfal 

északi szakaszán, valamint északnyugati sarkán az ásatási alaprajzok több építési periódust, 

esetleg építési fázist is jeleznek, meglehetősen sajátságos képet festve a falelválásokról, 

falcsatlakozásokról. Pámer Nóra az ásatási naplóban három periódussal számolt, véleménye 

szerint a támpillérek utólag épültek hozzá az északi falszakaszhoz, majd később egy 

falköpenyezéssel, mely a támpilléreket is magába foglalta, tovább erősítették a fal északi 

vonalát. A köpenyfal későbbi (talán 16. századi) volta elég nyilvánvaló a maradványok és az 

ásatási fotók alapján is, a támpillérek utólagosságát azonban nem erősíti meg további adat (s 

maguk az alaprajzok sem jelölik).
770

  

A külső várfal kialakításának egykori részleteiről, különösen egy esetleges pártázatos, 

védőfolyosós lezárásról nem maradtak fenn adataink. Négy nagyméretű (a fal síkjából 

eredetileg legalább 80 cm-re kiálló) konzolkő esetében a jelenlegi őrzési hely veti föl annak 

lehetőségét, hogy előkerülési helyük is talán a keleti falszoros lehetett (306/1, 2, 3, 5. ábra). 

Egy gyámkőtöredék esetében ez a kövön olvasható jelzés alapján igazolható (306/4. ábra). E 

robosztus kialakítású, de részleteikben eltérő kiképzésű konzolok egy része akár a várfalak 

gyilokjáróját is támaszthatta, bár – mint a keleti palotaszárny példáján láttuk – a keleti 

falszoros sok faragványnak feltehetőleg csak másodlagos lelőhelye volt.  

A várfal külső oldalát árok övezte, melynek jelei az északi, kutatatlan oldalt leszámítva 

mindenhol azonosításra kerültek. Az árok alját a feltárások sehol sem érték el, szélessége a 

nyugati oldalon kb. 14 m, a déli és keleti oldalon kb. 6-8 m lehetett (247, 253, 307-309. 

ábra).
771

 Mint láttuk, az árok akár korábbi, a palánkerődítéssel egyidős is lehet. Különösen a 
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 Lásd az 1964/3., 1964/4., 1964/5., 1966/11. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 

12022. sz. dokumentumában. Az 1964/4. rajz alapján úgy tűnik, az északi oldal középső sávjában a várdomb 

hosszabban elnyúlt észak felé, amit a külső várfal vonala nem követett, így itt a várfal nem a várdomb lábánál 

épült föl.  
767

 Lásd az 1964/6., 1966/2. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában.  
768

 Lásd az 1963/7., 1964/2. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. 
769

 Lásd az 1963/14., 1964/16., 1965/10., 1966/10. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. 

és 12022. sz. dokumentumában.  
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 Lásd az 1963. évi ásatási napló június 6-i és 14-i bejegyzését, az 1963/34. árok metszetrajzát és az 

1963/XXXIII. fényképtáblát a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában. A falvastagítást esetleg 

egy ismeretlen korú, részleges sérülés is indokolttá tehette, talán ezzel magyarázható, hogy a fal északnyugati 

külső oldalán kijelölt szelvényben az ásató a falhoz futó járószint rétege alatt egy beomlott köveket tartalmazó, 

törmelékes réteget is megfigyelt.  
771

 Lásd az 1965/5., 1965/6., 1965/13. és 1965/17. ásatási metszetrajzokon a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. 

sz. dokumentumában, valamint Buzás 2012c, 8. és a 2011. évi régészeti szakfelügyelet jelentésének 2. oldalát és 
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nyugati oldal esetében merülhet ez fel, ahol maga a palánk is erőteljesebb szerkezettel épült, s 

az árok is szélesebbnek mutatkozott. Azonban a csupán néhány kutatóárokban azonosított 

belső partfalak inkább a várfal vonalához látszanak igazodni, a palánk külső széle és az árok 

indítása között talán túlságosan is széles szabad sáv maradna. Így a várat eredetileg talán 

minden oldalról körülölelő árok kialakítása valószínűleg nem előzte meg a kőből épült külső 

falgyűrű létrehozását. Kérdéses, hogy száraz- vagy vizesárokról kell-e beszélnünk. A vár 

közvetlen környezetében a Mátra déli lábához lefutó, változó vízhozamú patakok – megfelelő 

duzzasztószerkezet kiépítésével – talán lehetővé tették (volna) az árok vízzel való feltöltését, 

erre vonatkozó biztosabb adatot azonban nem ismerünk.
772

 A keleti és déli oldal néhány 

ásatási metszetrajza alapján úgy tűnik, az árok külső oldalát sáncszerű földfeltöltéssel 

erősíthették meg, minden bizonnyal az árokásás során kitermelt agyagos-márgás föld 

felhasználásával. A külső kaputoronnyal szemben egy feltehetőleg cölöplyukhoz vagy 

cölöpárokhoz tartozó jellegzetes beásás mutatkozott a földfeltöltés tetején (247, 307, 309. 

ábra).
773

 Ez akár egy, a sáncszerű földfeltöltés tetején futó, palánkszerkezetű külső 

védvonalra is utalhatna, azonban erre utaló nyom máshol nem került elő, így elképzelhető, 

hogy esetleg csak a torony előterének valamilyen (közelebbről ismeretlen korú) erődítéséről 

vagy más szerkezet maradványáról van szó.
774

  

A külső falgyűrű megépítésével kialakult a falszoros, melynek szintjét az északi és 

keleti oldalon jelentős feltöltéssel egyenlítették ki, így hozva létre kifelé csak enyhén lejtő 

felszínű, hasznos teret a két várfal között. A feltöltésben Pámer Nóra egy égett hamus réteget 

figyelt meg több kutatóárokban is, melyet, mint említettem, a korábbi palánkerődítés leégése 

és elbontása emlékeként értelmezett.
775

 A várdomb nyugati és déli oldalának sík, illetve csak 

enyhén lejtő természetes felszíne miatt ezeken a részeken nem volt szükség feltöltésre.  

                                                                                                                                                         
3. metszetrajzát. A déli szakaszon Virágos Gábor is kutatta az árkot, de alját Pámerhez hasonlóan ő sem érte el. 

Lásd Virágos 2006, 53. Lásd tovább Pámer 1970a, 310.  
772

 A vár környezetének mai vízrajza nem egyezik az első és második katonai felmérésen, illetve egy 1886. évi 

kataszteri felmérésen megfigyelhető állapottal. A 18-19. században a Dolina-patakba a vártól északnyugatra 

csatlakozott be az Ördögvályú-patak, s a vízfolyás csak nyugat felől kerülte meg a várdombot. A mai Vár-forrás 

csak egy, az 1960-as években készült kutatófúrás eredményeképpen tört fel kb. 320 m mélyről. (Lásd 

https://geocaching.hu/poi.geo?id=48649, utolsó letöltés: 2018. május 28.) A várról közzétett 1860. évi 

dolgozathoz egy olyan rajzot mellékeltek, mely a vár déli oldalán egy határozott, vízzel telt vizesárkot ábrázol. 

Az épületromok amúgy meglehetősen pontosan szerepelnek az illusztráción, valószínű tehát, hogy csak a 

várdomb közvetlen környezetét másította meg a romantikus hangulat teremtésének szándéka. Lásd Erdey 1860. 

Pámer Nóra a keleti oldalon nyitott kutatóárokban a várárok felső vastag, leletgazdag feltöltési rétege alatt egy 

iszapos fekete réteget azonosított, annak alját azonban nem érte el. Lásd az 1965/6. ásatási metszetrajzon a 

MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában. Buzás Gergely a várdomb északnyugati előterében 

barna iszapos talajt azonosított, ami alapján arra következtetett, hogy a várárok külső oldalán túl a várat 

mocsaras terület övezte. Buzás 2012c, 8. Felmerül, hogy amennyiben a vár körül vizesárkot létesítettek, nem 

ehhez köthető-e a várdomb szélén álló korai udvarház épületében a pince padlószintje fölötti vastag agyagos 

feltöltési réteg mint egyfajta szükségszerű szintemelés eredménye. Mindenesetre a réteg leletanyaga alapján a 

15-16. század fordulójánál nem korábbi, így ha a vizesárokkal állna összefüggésben, akkor az is csak egy kései 

erődítési munkálat része lenne. A rétegre lásd Nagy 2011a, 86.  
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 Lásd az 1965/5., 1965/6. és 1965/17. ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. 

dokumentumában.  
774

 Palánkra utalhat – amennyiben beszámolóját e részletében is hitelesnek fogadjuk el – Istvánffy Miklós leírása, 

aki kőfalról és kerítésről (latin eredetiben: …) ad hírt az 1543. évi ostrom kapcsán. Istvánffy 2003, 86.  
775

 Lásd Pámer 1970a, 306-308; 1964. évi ásatási jelentés 1-2. oldal, valamint a falszorosokban készült, korábban 

jelzett ásatási metszetrajzokat a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. dokumentumában. A keleti 
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A vár belsejébe vezető, fő közlekedési útvonal a külső várfal délkeleti kaputornyától a 

déli falszoroson keresztül tartott a belső kaputorony felé. Ezek alapján egy határozott 

járószintet feltételezhetnénk legalább a falszoros ezen déli szakaszán, azonban a szöveges 

dokumentáció ilyenről nem tesz említést, a rajzok pedig az egész falszorosban meglehetősen 

következetlenül jeleznek vagy mulasztanak el jelezni egy-egy meszes vagy zúzalékos 

elterített réteget, esetleg vékony, döngölt agyagréteget. Közvetlenül a belső kaputorony 

farkasvermének déli fala előtt jelentkezik egy markáns, a rajz szerint két-három sor lapos 

kőből álló törmelékes elterítés, mely a szekerek közlekedését elősegítő útburkolat is lehetne, 

bár felszínének erős keleti irányú lejtése ezt az értelmezést kétségessé teszi (310. ábra).
776

  

A közlekedés biztosításán és a temető esetleges folytatólagos használatán túl a falszoros 

további szerepeket is elláthatott. Buzás Gergely tárt fel az északi falszorosban egy kőből 

falazott pillért, melynek nyugati oldalán egy függőleges fagerenda lenyomata jelentkezett 

(311. ábra). Az egykori építmény további részletei nem kerültek elő, az ásató így feltételesen 

egy favázszerkezetes épület sarokmegerősítéseként értelmezte a jelenséget.
777

 Bár a 

rétegmegfigyelések alapján a pillér a 16. század első felében készülhetett, hasonló 

könnyűszerkezetes épületek akár már korábban is állhattak a két várfal közötti, viszonylag 

széles sáv területén. Az északi és keleti falszorosban feltárt cölöplyukak közül néhány, mely 

nem illeszkedik a szabályos cölöpsorba, esetleg ilyen, talán gazdasági szerepű építmények 

maradványaként is értékelhető (254. ábra).  

A külső kaputorony átalakításai 

A külső várfal futásának délkeleti, jellegzetesen előreugratott sarkán állt a külső 

kaputorony, mely véleményem szerint (az előzőekben részletezetteknek megfelelően) 

feltehetőleg a külső várfal megépítésénél korábbi eredetű lehet. A korai torony későbbi 

jelentős átalakításainak pontosabb időrendje nem ismert, azok egy részét logikai alapon ugyan 

a külső várfal építéséhez köthetjük, de komolyabb régészeti vagy (művészet)történeti érvek 

híján ez csak hipotézis marad.  

Az új falazatokat már – a külső várfalhoz hasonlóan – kemény pataki hordalékkövekből 

rakták. A torony keleti sarkaihoz hatalmas, átlós irányú támpillérek épültek, melyek az eredeti 

púposkváderes armírozást is elfedték. A támpillérek sarkait és rézsűs lábazatát nagyméretű, 

gondosan faragott kváderkövekkel erősítették meg. (312-313. ábra)
778

 A pillérek építését a 

torony megszilárdításán túl talán újabb emeletek, esetleg boltozott szintek kialakítása 

indokolhatta.
779

 A torony keleti fala elé egy külső sarkain lekerekített formájú, kb. 1 m széles 

köpenyfalat húztak (249. ábra). A köpenyfal belső oldalán, a torony tengelyétől észak felé 

                                                                                                                                                         
oldalon a metszetrajzok nem jelölnek egyértelmű, a falszoros használatával egykorú járószintet, így csak 

feltételezhető, hogy a feltöltéssel itt is nagyjából vízszintbe hozták a felszínt.  
776

 Lásd a falszoros korábban jelzett ásatási metszetrajzait, valamint az 1962/13c árok metszetrajzát a MMA 

MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
777

 Buzás 2012c, 4.  
778

 Lásd Pámer 1970a, 306; valamint az 1965/16-18. ásatási fényképeket, valamint az 1965. évi ásatási jelentés 2. 

oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában. Pámer közleménye felhívja a figyelmet a 

támpillérek kiképzésének Zsigmond-kori analógiájára a budai királyi palotából.  
779

 Buzás Gergely felvetése (bár az építkezésre, ahogy jeleztem, eltérő periodizációt feltételez): Buzás 2012d, 48; 

Buzás 2013a, 29.  
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eltolt helyzetben egy ívesen rakott falazatú, kb. 1,8 m hosszú és 0,7 m széles fülkeszerű 

bevágást alakítottak ki a járószint alatt. E fülkeszerű, aknásan lemélyülő rész aljával egyező 

mélységben visszabontották a torony eredeti, puha márgás kőzetből rakott keleti falát, 

pontosan a fülke szélességének megfelelő szakaszon (314-315. ábra).
780

 Az átépítés minden 

bizonnyal a torony új, csapórácsos-felvonóhidas szerkezetű kapujának kialakításával függött 

össze. Az aszimmetrikus helyzetű, jóval az egykori járószint alá mélyülő akna fölött állhatott 

a széles lovaskapu felvonóhídja, tőle délre pedig a jóval keskenyebb gyalogkapu.
781

  

A kapuszerkezet számos további részlete előkerült a torony omladékából. Az egykori 

csapórács bizonyítéka egy, a rács négyszögletes hornyolatú menetét őrző rétegkő (316. ábra). 

Két-két darab, azonos szerkezethez köthető, perselykőnek megfaragott konzolkő valószínűleg 

a felvonóhíd, illetve felvonóhidak tengelyét tarthatta, az egyiken az erőteljes íves kopások 

nyomai is jól megfigyelhetőek (317-318. ábra).
782

 A torony délkeleti sarkában, a válaszfalak 

által határolt kis alapterületű aknából került napvilágra egy malomkő, mely a rajta átfűzött, 

vastag, nagy szemű vaslánc alapján az ásató szerint a felvonóhidas szerkezet ellensúlyaként 

szolgálhatott.
783

 Bár pontosan nem ismert szerepben, de valamilyen módon szintén a 

kapuszerkezethez tartozhatott az omladék eltávolítása során feltárt több nagyméretű vasszeg, 

kerek vagy négyzetes, az egyes gerendákat összefogó vasabroncs, valamint a tengelyvasként 

értelmezett jókora vasalatok és egy kb. 10-12 cm-es vaslakat.
784

  

A kaputorony tengelyében, annak külső falsíkjától keletre kb. 4,5 méterre sikerült 

feltárni egy, az altalajba mélyített nagyméretű beásást, benne cölöpmaradvánnyal (307. ábra). 

A beásás minden bizonnyal a felvonóhíd vagy az ahhoz vezető hídszakasz faszerkezetű 

hídpillérének emléke lehet. E beásástól keletre már az ismeretlen korú, láthatólag 
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 Lásd Pámer 1970a, 306; valamint az 1965. évi ásatási napló szeptember 8-i bejegyzését, valamint az 1965/11-

13, ásatási fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában. A fal visszabontását és a 

köpenyfal szándékosan ívesen rakott belső síkját az ásatási felvételek is, úgy tűnik, megerősítik. A visszabontott 

falszakaszt Pámer Nóra szaggatott vonalakkal jelölte a publikált összesítő alaprajzon.  
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 Buzás 2012d, 29; Buzás 2013a, 16-17. Buzás Gergely a köpenyfal építését későbbi fejleménynek tartja, s a 

keleti toronyfalon, a járószint alatt lévő nyílást nem utólagos visszabontásként, hanem eredeti részletként 

értelmezi. Véleménye szerint a nyílással a felvonóhíd kifelé nyitott ellensúlyaknáját hozták létre, melybe a híd 

felemelésekor a híd hátsó, a kapualjban a belső aknát fedő szakasza lesüllyedt, ezzel egyben el is zárva a nyílást. 

A szerkezet analógiájaként említi a budai vár Zsigmond-kori kapuit.  
782
Pámer 1970a, 306. ugyan csak két perselykőnek átfaragott konzolkőről ír, azonban a dokumentáció és a 

töredékek alapján négy kőről beszélhetünk. Lásd az 1965/1-4 ásatási fényképeket, valamint az 1965. évi ásatási 

napló január 7-i és március 19-i bejegyzését, továbbá az 1964. évi ásatási jelentést a MMA MÉM MDK Tervtár 

12022. sz. dokumentumában. A négyből kettő az ásatások óta elveszett, csak fényképről ismert. A megmaradt 

kettő, nem azonos szerkezethez tartozó konzolkő közül az egyiket rekonstruktívan visszaépítették a kaputorony 

falába. A rekonstrukció mindazonáltal kissé félrevezető: a kövek eredetileg minden bizonnyal a külső 

falköpenyben ültek, nem pedig a torony eredeti keleti falában. Ráadásul a visszaépített perselyes konzol elveszett 

párja helyett egy teljesen eltérő szerkezethez tartozó, ismeretlen származási helyű konzolkövet választottak.  
783

 Lásd az 1965. évi ásatási napló január 7-i bejegyzését. Elképzelhető, hogy ugyanerre a kőre vonatkozik az 

1965. évi ásatási jelentés és Pámer Nóra közleményének kissé eltérő leírása, mely szerint a nehezékkőnek 

nevezett kövön vájatot koptatott a „rajta átvetett kötél vagy lánc”. A pontos lelőhely valójában csak ez utóbbi kő 

esetében adatolt, a malomkő említésénél az ásatási napló nem közli a lelőhelyet a kaputornyon belül. Lásd Pámer 

1970a, 306, valamint az 1965. évi ásatási jelentés 4. oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. 

dokumentumában.  
784

 Lásd Pámer 1970a, 306; valamint az 1965. évi ásatási napló január 7-i és március 19-i bejegyzését, az 1965/5-

7. fényképeket, továbbá az 1964. évi ásatási jelentés 4. oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában.  
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mesterségesen kialakított sáncszerű földfeltöltés meredeken emelkedő felszíne indul.
785

 

Szintén egy erőteljes cölöp nyoma került elő a torony eredeti keleti fala és a falköpenyezés 

széle által alkotott falvarrat vonalában, a falköpenyben kialakított íves, fülkeszerű akna déli 

széléhez közel (249, 254. ábra). A cölöp az akna kővel kirakott aljáig mélyült, s bár 

nyilvánvalóan a kapuszerkezettel állhatott összefüggésben, pontos szerepét nem ismerjük.
786

  

Könnyen lehet, hogy Pámer Nóra elképzelésének megfelelően szintén a 

kapuszerkezettel függött össze valamilyen módon a torony túlsó, nyugati oldalán feltárt, 

rendkívül bizonytalan értelmezésű, kőből falazott akna is.
787

 A torony nyugati fala nemcsak 

az eltérő építőanyag, de a falelválások és a sekélyebb alapozás tanúsága szerint is utólagos a 

torony északi és déli falaihoz képest.
788

 Az ásató megfigyelései szerint az akna falai ezzel a 

nyugati fallal álltak összeköttetésben, sőt, e falban egy utólag befalazott, a járószint alatti, az 

akna felé vezető nyílás két kávája is előkerült.
789

 A kissé szabálytalan alaprajzú, kb. 5×2 m 

belméretű és kb. 4 m mély aknának nem kerültek elő az egykori járószint fölé emelkedő 

maradványai, az ásató szerint vékony (0,5 m széles) falainak jellege eleve arra utal, hogy azok 

csupán a föld megtámasztására készültek (319. ábra).
790

  

Buzás Gergely ezt az aknát azonosította a korai palánkerődítés feltételezett 

felvonóhidas, fából készült kaputornyának farkasvermeként, illetve a torony alapozásaként.
791

 

Elképzelésének azonban nemcsak Pámer Nóra fent részletezett megfigyelései mondanak 

ellent, hanem az akna feltöltéséből származó leletanyag is más irányba mutat. Innen került elő 

ugyanis egy kisméretű, kőből faragott férfifej, több „csatornakő töredék”, valamint egy ún. 

grafikus stílusú, „hatalmas kő”.
792

 A 12×12×7,5 cm-es, szakállas férfifejet mintázó töredék 

igényes, minden bizonnyal 15. századi kőfaragómunka, legnagyobb valószínűséggel a 

templom építészeti díszítőelemei közé tartozhatott (204. ábra). A csatornakő-töredékek 

azonosítása nem egyértelmű, a szerkezet egykori helye végképp kérdéses. Az ún. grafikus 

stílusúként meghatározott faragvány leginkább az északi palotánál leírt, negatív tagozatokkal 

rendelkező, nagyméretű, keresztosztós ablakkeretek egy eleme lehetne, ennek azonban 

ellentmondani látszik, hogy „a munkások bemondása alapján a kő másik oldalán hosszú 
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 Lásd az 1965. évi ásatási napló április 14-i bejegyzését, az 1965/5. metszetrajzot és az 1965/25. ásatási 

fényképet a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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 Lásd az 1965. évi ásatási napló szeptember 8-i bejegyzését, az 1965. évi ásatási alaprajzot és az 1965/11-13. 

fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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 Pámer 1970a, 306.  
788

 Pámer Nóra a nyugati falat a torony keleti falköpenyezésével és átlós támpilléreivel feltételezte egykorúnak, 

lásd Pámer 1970a, 305-306; 1965. évi ásatási jelentés 1-3. oldal a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. 

dokumentumában.  
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 Lásd Pámer 1970a, 306; valamint az 1965. évi ásatási napló szeptember 15-i, szeptember 17-i és október 27-i 

bejegyzését, továbbá az 1965. évi ásatási jelentés 2-3. oldalát. A falazott akna és a torony nyugati fala közötti 

esetleges átjáró kérdése a dokumentációból nem hámozható ki egyértelműen. A nyugati falban megfigyelt két 

kávát a napló és a jelentés is említi, az 1965/20-21. fotókon is azonosítható, azonban az 1966. évi ásatási napló 

április 14-i bejegyzése szerint az aknának kelet felé is van lezáró fala, ezért „feltehetően az akna korábbi, mint a 

kaputorony”. Elméletileg elképzelhető, hogy itt is utólagos elfalazásról lenne szó, az ásatási fotókon a keleti 

zárófal és a keleti sarkok majdnem a legalsó kőig hiányoznak, lásd az 1965/21-22. fényképeket. A 

dokumentációs adatokat lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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 Lásd az 1965. évi ásatási jelentés 3. oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
791

 Buzás 2012d, 26; Buzás 2013a, 14-15.  
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 Lásd Pámer 1970a, 306; valamint az 1966. évi ásatási napló április 14-i bejegyzését a MMA MÉM MDK 

Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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faragott vájat van.”
793

 A bizonytalanságok ellenére is a kövek elég határozottan jelzik, hogy 

az akna feltöltése/feltöltődése semmiképp sem korábbi, mint a 15. század közepe, sőt, nagy 

valószínűséggel nyitva állt még a 16. századi ostrom idején is. Valószínűtlen ugyanis, hogy a 

faragványok mind rontott darabként vagy egy átépítés eredményeként kerültek volna az akna 

betöltésébe, következésképp lelőhelyük a vár épületeinek egy jelentősebb pusztulásával 

magyarázható.
794

 Hacsak nem feltételezzük, hogy a palánkerődítés leégése során érte ilyen 

mértékű sérülés az épületegyüttest, a falazott akna biztosan nyitva állt a palánk elbontása után 

is. Összességében tehát valószínűbb, hogy az akna a külső kaputorony átépítésével lehet 

egyidős, s bár egykori szerepe teljesen homályos, talán valóban a kapuszerkezettel állt 

összefüggésben, tekintve, hogy szabálytalan alaprajza ellenére is a lovaskapu tengelyében 

került kialakításra.  

A kettős kapu szerkezetét leszámítva a torony egyes részletei szinte teljesen 

ismeretlenek. Pámer Nóra megfigyelései szerint a belső, csak alapjaikban megmaradt 

válaszfalak egy későbbi átalakítás során készültek, amikor a torony északi falát belülről és 

kívülről egyaránt megköpenyezték.
795

 Az északi (a helyreállítás során elbontott, s az összesítő 

alaprajzokon sem jelölt) falvastagítás az ásatási fényképek alapján a keleti köpenyezésre 

hasonlíthatott, de az ásató szerint csak hevenyészett, alapozás nélkül épült falazatról van szó 

(320. ábra).
796

 Elméletileg ezzel lenne egykorú a fal belső (a dokumentációból lényegében 

ellenőrizhetetlen) megvastagítása és az észak-déli irányú válaszfal is.
797

 Tényleges indoklás, 

bizonyítás e megállapításhoz azonban nem társul, így – legalábbis a válaszfalak – a torony 

jelentős, a külső várfal építésével egykorúnak feltételezett átalakításának idejéből is 

származhatnak.
798

 Figyelemre méltó, hogy az észak-déli válaszfalból leágazó, rövid kelet-

nyugati irányú falszakasz pontosan igazodik az eredeti keleti toronyfal visszabontásának 

vonalához, a feltehetőleg a lovaskapu felvonóhídja számára kialakított akna széléhez. Mint 

láthattuk, itt, a válaszfaltól délre, a torony apró délkeleti aknájában került elő az ellensúlyként 

értelmezhető kő is, mely alapján Pámer Nóra az apró teret nehezékaknaként azonosította.
799

  

A torony egykori védelmi szerepe helyzeténél fogva nyilvánvaló, s bizonyos értelemben 

ennek visszfénye, bár hozzávetőleg egy évszázad távlatából, az omladékából együtt előkerült 
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 Lásd az 1966. évi ásatási napló április 14-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. 

dokumentumában.  
794

 Az akna betöltéséről metszetrajz sajnos nem készült. Az 1965/21-22. fényképeken ugyanakkor nem látszik 

nagyköves törmelékes réteg a betöltés alján, ami egy pusztulás vagy ostrom utáni tereprendezés esetében talán 

várható lenne. Lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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 Pámer 1970a, 306. Pámer Nóra ugyanakkor jelezte, hogy itt még további kutatásokra lenne szükség a kérdés 

tisztázásához. Lásd az 1965. évi ásatási jelentés 3-5. oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. 

dokumentumában.  
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 Lásd Pámer 1970a, 306, valamint az 1965. évi ásatási napló szeptember 9-i bejegyzését, valamint az 1965/6-

8., 14. fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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 Lásd az 1965. évi ásatási jelentés 3-4. oldalát, valamint az 1965/19. ásatási fényképet a MMA MÉM MDK 

Tervtár 12022. sz. dokumentumában. Minden bizonnyal a belső falköpenyezést kívánja jelezni a publikált 

alaprajz is szaggatott vonallal.  
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 Pámer 1970a, 306. szerint a válaszfalak (melyek csak alapfalakként maradtak meg!) „építési módja 

kivitelében elüt a gondosan faragott, szépen kiképzett támpillérek építési technikájától.” 
799

 Lásd Pámer 1970a, 306, valamint az 1965. évi ásatási jelentés 4. oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. 

sz. dokumentumában.  
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három szakállas puska, valamint számos ágyúgolyó és nyílhegy is.
800

 A vár külső 

kaputornyaként kitüntetett szerepe lehetett az építészeti reprezentációban, a birtokos 

rangjának és hatalmának megjelenítésében is, ez azonban a csekély maradványokon ma már 

kevésbé igazolható. Az itt feltárt, szintén elsősorban a 16. századi használatot tükröző további 

leletek: négyzetes padlótéglák és egy szamócadíszes mázas díszedény töredéke mindenesetre 

igényesen kialakított, ízlésesen berendezett tereket sejtet a torony (osztás nélkül) kb. 20 m
2
-es 

szintjein.
801

  

II.3.3.4. Építkezések a 15. század második felében 

Amennyire nehezen érzékelhetőek a külső kaputorony jelenlegi maradványain a hatalmi 

reprezentáció jelei, legalább annyira látványosan mutatkoznak meg a vár történetének egy 

feltételezhetően későbbi időszakában, mindenekelőtt a belső kaputorony és talán az északi 

palota átépítésén. Ezek a munkálatok elsősorban a fennmaradt kőfaragványok alapján 

keltezhetőek a Nánai Kompolt család nánai birtoklásának végére, a 15. század második felére, 

esetleg a 16. sz. elejére.  

A belső kaputorony átépítése 

Az eredetileg – a korábban vázol feltételezésnek megfelelően – csak a belső várfal 

pártázatának magasságáig érő torony, mint láttuk, később jelentős átépítésen eshetett át, mely 

során a belülről megköpenyezett első emelet fölé újabb három szintet húzhattak. A 

gerendafödémmel elválasztott emeleteket a belső várfalra ültetett, a kaputoronyhoz északról 

csatlakozó csigalépcsőtornyon keresztül lehetett megközelíteni (321. ábra).
802

 Könnyen lehet, 

hogy ennek szerkezetéhez tartozott a korai udvarház épületének feltöltési rétegéből 2010-ben 

előkerült lépcsőfok, valamint a kőtári anyagból ismert további négy orsótöredék (322. 

ábra).
803

 Az első emeletre a csigalépcső és a várfal védőfolyosója felől egy derékszögben 

megtörő vonalú, a fal testén belül kialakított járat vezetett le. Ezt a járatot világította meg 

kelet felől egy rendkívül kisméretű (kb. 34×39 cm) ablaknyílás, várudvar felőli oldalán a 

torony feltételezett átépítésének lényegében egyetlen jellegzetesebb műformájával, az említett 

egyenes záródású, profiláthatásos, feltehetőleg pálcatagos díszítésű kerettel (256, 260, 262, 

268. ábra). Az emelet osztatlan terű, közel négyzetes alaprajzú helyisége jelentős, kb. 3,5 m-

es belmagassággal és kb. 14 m
2
-es alapterülettel rendelkezett. Déli falában egy nagyméretű, 

szegmensíves záródású, kőkeret nélküli, mély falifülkét alakítottak ki. Szintén a déli falban, a 

délnyugati sarok felé eltolva ült egy kifejezetten magasra helyezett, kisméretű ablaknyílás, 
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 Lásd Pámer 1970a, 306, valamint az 1965. évi ásatási napló július 1-i bejegyzését a MMA MÉM MDK 

Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
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 Lásd az 1965. évi ásatási napló január 7-i és április 29-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. 

dokumentumában.  
802

 A csigalépcsőtorony (helyreállítást megelőző) maradványaira lásd többek között a MMA MÉM MDK Tervtár 

12020. sz. dokumentumának fényképmellékletét.  
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 A négy orsótöredék közül csak az egyiknek ismert lelőhelye, mely a rajta látható zöld + jelzés alapján a belső 

kaputorony aknájából kerülhetett elő.  
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melynek széles élszedéssel tagozott kőkerete is in situ, bár roncsolt állapotban maradt meg 

(256-259, 261, 262. ábra).
804

  

A második emelet elrendezése sok szempontból az első emeletire emlékeztetett, még 

belmagassága is közel azonos, csak kissé szerényebb volt (kb. 3,3 m). A csigalépcső felől 

ugyanolyan tört vonalú, falmagon belül kialakított járat vezetett hozzá, melyet kelet felől 

szintén egy kisméretű (bár a pontosan alatta láthatónál valamivel nagyobb) ablaknyílás 

világított meg. Az ablak eredeti kőkerete elveszett. A helyiség déli falának közepén egy, az 

első emeletihez hasonló méretű, de jelentősen kisebb mélységű falifülkét képeztek ki. A terem 

egyetlen természetes fényforrását az északi fal nyugati sarkához közel kialakított, ismeretlen 

kőkeretű ablaknyílás biztosította. Ennek nyílása az alsóbb szintet dél felől bevilágító 

ablaknyíláshoz képest mintegy kétszeres méretű volt (256-260, 324. ábra). A harmadik 

emeletre a csigalépcső felől a torony északi falát rézsútosan áttörő bejárat vezetett. A szint kb. 

2,7 m-es belmagassága, az első és második emeletektől eltérő elrendezése minden bizonnyal 

eltérő használatot is jelez. Falifülkét nem azonosítottak belső falsíkjain, egyetlen ablaknyílása 

a nyugati fal közepén állt, a második emeleti északi és az első emeleti, lőrésként értelmezett 

ablaknyílással közel azonos méretben. Kőkerete ennek is ismeretlen (256-261, 324. ábra). A 

torony erősen lepusztult falkoronája miatt a negyedik emelet maradványai érdemben nem 

vizsgálhatóak, csupán annyi valószínűsíthető, hogy bejárata pontosan a harmadik emeleti 

ajtónyílás felett helyezkedett el (325. ábra) Buzás Gergely itt egy fedett, pártázatos 

védőszintet feltételezett. A belső falsík visszaugratása miatt falai kissé vékonyabbak, de 

ugyanilyen visszaugratás figyelhető meg az első és második emelet közti födém 

magasságában is.
805

  

Több jel is arra utal, hogy a torony egyes szintjeit – elsősorban valószínűleg az első és 

második emeletet – úgy alakították ki, hogy azok akár lakásra is alkalmasak legyenek. A 

legfontosabb ebből a szempontból a már jelzett kürtő, mely a torony északi falában a 

földszinti mély aknától egészen a harmadik emelet magasságáig egyértelműen azonosítható, 

folytonos volt. E kürtő szellőzőjeként készülhetett a földszinti dongaboltozat 

középmagasságában az északi toronyfalat áttörő kisméretű kőkeretes nyílás. Ugyancsak a 

kürtőhöz tartozhatott egy, a helyreállítás előtti fényképeken és felméréseken látható, 

kisméretű, álló téglalap alakú faláttörés az első emelet magasságában a lepusztult falsíkon, 

mely talán szintén egy szellőzőnyíláshoz vezethetett (256, 321, 324, 326, 327. ábra).
806

 Buzás 

                                                 
804

 Lásd Csányi-Lux 1941, 82 (2. kép), továbbá az 1965. évi alaprajzi, metszet- és homlokzati felméréseket a 

torony első emeletéről, valamint az 1900-as években, 1960-ban és 1964-ben készült fényképeket a MMA MÉM 

MDK Tervtár 12020.,12021. és 12022. sz. dokumentumában. Lásd továbbá Buzás 2012d, 43; Buzás 2013a, 24-

25.  
805

 Lásd az 1965. évi alaprajzi, metszet- és homlokzati felméréseket a torony felsőbb emeleteiről, valamint az 

1900-as években, 1960-ban és 1964-ben készült fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12020.,12021. és 

12022. sz. dokumentumában. Lásd továbbá Buzás 2012d, 43-45; Buzás 2013a, 26. 
806

 A kürtő futására és nyílásaira lásd Erdei Ferenc 1965. évi felméréseit és helyreállítási tervrajzát a toronyról, 

pl. a MMA MÉM MDK Tervtár 035070., 035080., illetve 035086. számú dokumentumait, valamint az 1900-as 

és 1960-as években készült fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12020. és 12021. sz. dokumentumaiban. A 

földszinti dongaboltozat középmagasságában lévő nyílás a ’60-as évek helyreállításait megelőzően készült 

fényképen (12020a/40) is jól megfigyelhető, azonban az 1900-as évekből való felvételen (12021/3 fotó) nem 

látható. Ezt talán csak a fénykép minősége és a magasra nőtt növényzet indokolja, ellenkező esetben 

elképzelhető, hogy az 1940-es évek munkálatai során nyúltak hozzá. Pámer Nóra a kürtőt „szellőző-kürtőként” 
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Gergely véleménye szerint kéménykürtőről lehet szó, mely így a szintek egykori fűthetőségét 

bizonyítaná.
807

 Fűtőberendezések nyomait vagy az emeleti termekből a kürtő felé vezető 

nyílásokat, faláttöréseket a kutatások azonban még nem azonosítottak a toronyban, ezeket 

talán csak későbbi alapos falszövetvizsgálatok mutathatnának ki a helyreállítás utáni 

falazatokon. A négyzetes átmetszetű (40×40 cm-es), közel függőleges futású kürtőt 

közvetlenül a csigalépcsőtorony nyugati oldalán alakították ki, így a fűtőberendezéseket (az 

első és második emelet esetében) elsősorban közvetlenül a termek bejárata mellett, az 

északkeleti sarokban kereshetnénk.
808

 Ez az elhelyezés ugyanakkor kissé szokatlannak, 

valószerűtlennek tűnik, még úgy is, hogy a második emelet esetében jó magyarázatot nyújtana 

az északi ablaknyílás sarokba tolt helyzetére. Szintén nem egyértelmű, milyen szerepe lett 

volna a jelzett szellőzőnyílás(ok)nak, illetve hogy miért vezették volna le a kéménykürtőt a 

földszintig, az északi falba mélyedő akna boltozatát is áttörve. Tény továbbá, hogy a kürtőnek 

legalsó, az aknához csatlakozó végén kormozás nyomait nem lehetett felfedezni.
809

 Így a 

torony egykori fűtésrendszere, fűthetősége továbbra is nyitott kérdéseket tartogat.  

Nem kevésbé bizonytalan az esetleges egykori árnyékszék kérdése. Az ásatási napló 

egyetlen, a dokumentációban máshol nem ellenőrizhető bejegyzése szerint a kaputorony 

északi külső oldalán, a torony és a várfal alkotta sarokban 1963-ban egy „hulladékgödör után” 

kutattak. A kisméretű (kb. 1,5×2 m-es) szelvényben csak egy fekáliás elszíneződést tudtak 

azonosítani, illetve előkerült egy „vékony, külső falsíkján szépen rakott fal (2 drb nagy 

megmunkált kő, esetleg küszöb)”, melynek belső oldalán, a várfal és toronyfal alkotta 

negyedben „terrazzóval leöntött padozat” mutatkozott.
810

 További adatok hiányában nehéz 

értelmezni a megfigyelést, hiszen nyilván volt valamilyen oka, hogy Pámer Nóra 

hulladékgödröt keresett a falsarokban, azonban ez a kiinduló feltételezés is teljesen homályba 

vész. Elméletileg a kürtő által az emeletekkel összekötött földszinti mély akna 

árnyékszékaknaként is elképzelhető lenne, ha a toronyalj belseje felől valamilyen határozott 

lezárást kapott volna. Erre utaló nyom azonban nem ismert, bár igaz, hogy az aknát az 1940-

es években is megbolygathatták, hiszen tudjuk, hogy a boltozatát áttörő kürtőt elfalazták, 

számos akkoriban talált kőfaragvány pedig az akna aljából került elő később.
811

 Az emeleti 

termek északi falának belső síkján nem azonosítottak semmilyen nyílást vagy nyíláselfalazást, 

mely a fal testében kialakított emeletes latrinára utalhatna.  

                                                                                                                                                         
azonosította az egyik 1964. évi fotó képaláírásában (lásd a MMA MÉM MDK Tervtár 12020. sz. 

dokumentumában).  
807

 Buzás 2012d, 45; Buzás 2013a, 27.  
808

 A harmadik emeleten a terem északkeleti sarkát maga a bejárat foglalja el, így itt a fűtőberendezés esetleg az 

északi fal közepe táján vagy az északnyugati sarokban kerülhetett volna kialakításra.  
809

 Lásd az 1965. évi ásatási jelentés 2. oldalát a MMA MÉM MDK Tervtár 12022. sz. dokumentumában.  
810

 Lásd az 1963. évi ásatási napló szeptember 5-i bejegyzését. Ugyanennek a területnek egy részét érintette az 

1962/14. árok is, azonban az itt tett megfigyelésekről nincsenek adataink, csak annyi, hogy az árkot egy itt 

feltételezett lépcsőalap megkutatására nyitották. Lásd az 1962. évi ásatási napló szeptember 21-i bejegyzését, 

szintén a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában.  
811

 Érdekes módon a torony egy 1934. évi átépítési tervén az aknát észak felől lezáró toronyfal másodlagos 

befalazásként vagy az átépítés során befalazandó nyílásként van jelölve. A tervben szereplő átépítésre azonban 

nem került sor, s más adatok sem erősítik meg, hogy az akna észak felé nyitott lett volna. Lásd MMA MÉM 

MDK Tervtár 2917. sz. dokumentum.  
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A kaputorony feltételezett átépítésének egyik leglátványosabb emléke az a nagyméretű 

címerkő, melynek jelenleg csak egyetlen, az eredeti kompozíció kevesebb mint felét őrző 

töredékét ismerjük biztosan. A téglatest alakú faragványon az Aba nemzetség címerállata, a 

kiterjesztett szárnyú sas látható architektonikus keretezésben: egy kúszólevelekkel díszített, 

fiálék által közrefogott, szamárhátíves háromkaréjos vimpergában (328. ábra). A töredék 

felső sík illesztési felülete épen megőrződött, erre ültethették a dombormű legfelső, elveszett 

elemét, mely minden bizonnyal a szamárhátívet koronázó keresztrózsát, illetve a kompozíció 

esetleges további részleteit ábrázolta. A szamárhátíves keretelés heraldikai bal oldalán egy 

erősen sérült részlet emelkedik ki a relief síkjából. A maradványok alapján talán a Sárkány-

rend címerállatának szárnnyal borított teste, két lába és hosszú nyaka őrződött meg, a többi 

részlet azonban, s különösen a nyak köré tekeredő farok, mely az azonosítás szempontjából 

perdöntő lehetne, már nem figyelhető meg egyértelműen (329. ábra). A faragvány a 

kaputorony délnyugati sarkánál, a farkasverem mellett került elő, mely lelőhely pontosan jelzi 

a dombormű eredeti helyét is. A torony déli falának külső homlokzatán ugyanis már Pámer 

Nóra felfigyelt egy illesztési fészekként értelmezett, függőleges kávákkal határolt mélyedésre, 

melynek szélessége, mélysége jól megfeleltethető a címerkő méreteivel (255-256, 258-259, 

265-266, 324. ábra).
812

 A faragvány így rekonstruálható helye kissé meglepő: bár második 

emeleti magas elhelyezésére magyarázatul szolgálhat a farkasverem fölött emelkedő kapu-

előépítmény,
813

 nem világos, miért a kapu középtengelyétől balra eltolva építették be. 

Falkutatás híján a faragvány és a kaputorony kronológiai kapcsolata kérdéses lehet, bár tény, 

hogy egy esetleges utólagos beépítés nyomai nem mutatkoztak.  

Talán a dombormű egyik elveszett töredékére utal Gerecze Péter 1902. évi adata: „Egy 

öreg ember elbeszéléséböl tudom, hogy az öregtorony délkeleti sarkán kevéssel ezelött még 

egy ’négy évszámmal jelölt’ Cseh Móré László feliratu kötábla állott, de ma ezt már minden 

utánjárásommal sem tudtam felkutatni.” Mivel Gerecze kissé elforgatott tájolást használt 

következetesen, így a kő állítólagos helye pontosan azonos az imént bemutatott 

faragványéval.
814

 Móré László neve természetesen nem szerepelhetett a kövön (az minden 

bizonnyal az 1543. évi ostrom Istvánffy Miklós által lejegyzett, mesébe illő történetéből 

szivárgott át), de könnyen elképzelhető, hogy a címerdíszes dombormű egy feliratos és/vagy 

évszámos töredékének emlékét őrizte meg a szóbeli hagyomány. Elgondolkodtató, hogy 

szintén a kaputorony előtti farkasverem omladékos feltöltéséből, bár talán csak másodlagos-

sokadlagos helyzetből a került elő az a címerdíszes töredék is, melyet az északi palota 

ablakkeretei között fent már bemutattunk (224. ábra).
815

 Amennyiben Buzás Gergely 

korábban jelzett elképzelése
816

 téves az északi palota feltételezett vimpergás lezárású 
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 Lásd Pámer 1970a, 308, valamint az 1963. évi ásatási napló június 26-i bejegyzését, az 1965. évi ásatási 

jelentés 1-2. oldalát és a torony déli homlokzatának felmérését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában.  
813

 Buzás 2012d, 43; Buzás 2013a, 26.  
814

 Lásd Gerecze 1902. Gerecze Péter az általunk északinak nevezett (valójában északkeleti) irányt keletinek, a 

keletit délinek stb. nevezte.  
815

 Lásd az 1963. évi ásatási napló május 27-i bejegyzését a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. és 12022. sz. 

dokumentumában 12021. sz. dokumentumában, illetve az eredeti, kézzel írt naplót Pámer Nóra hagyatékában, az 

MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára MI-C-I-231 számú dokumentumában.  
816

 Lásd Buzás 2012d, 20; Buzás 2013a, 12.  
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ikerablakaira vonatkozólag, úgy kézenfekvőnek tűnik, hogy lelőhelye alapján ez a faragvány 

is a kaputorony heraldikai reprezentációját gazdagította.
817

 Szerkezete, a vimpergás oromzat 

szélessége miatt azonban nem valószínű, hogy a téglatest alakú dombormű felső, lezáró eleme 

lett volna.  

A kapu fölött elhelyezett, nagyméretű, gondosan faragott címerdíszes kompozíció 

világosan jelzi, hogy a torony bejárati homlokzata elsődleges felülete lehetett az építtető 

hatalmi reprezentációjának. Úgy tűnik azonban, a vár belseje felé igyekvők nemcsak a 

birtokos család előkelő származását és státuszát hirdető domborművel szembesültek itt, 

hanem egy más természetű, de talán hasonló célú és hatású további elemmel is. Virágos 

Gábor hívta fel a figyelmet egy, a farkasverem feltöltésében feltárt fosszilis csonttöredékre, 

mely mérete és formája alapján talán egy mamut állkapocscsontjának kisebb darabja lehet 

(330. ábra).
818

 A fosszilis csont konyhai hulladékként nyilvánvalóan semmiképpen sem 

magyarázható, jellegzetes lelőhelye (a hatáskeltés szempontjából a vár egyik legfontosabb 

tere) pedig érdekes feltételezésekre vezet. Összességében meggyőzőnek tűnik Virágos 

elképzelése, miszerint a kiállított csont szerepe az lehetett, hogy a korabeli képzelt lényekkel 

(sárkányokkal, óriásokkal) kapcsolatos asszociációkat keltsen, akár az elrettentés, akár az 

ámulatba ejtés szándékával.
819

  

Átalakítások az északi palota épületében 

A belső kaputorony műformái nem igazán engednek meg pontosabb korhatározást, még 

az oly részletgazdagon kidolgozott címeres domborműtöredék is csak egy tágabb keltezést 

tesz lehetővé. Egyedül az első emelet keletre néző ablakkeretén a lepusztult tagozatok ellenére 

is felismerhető profiláthatásos megoldás mutat arra, hogy az építkezések a 15. század utolsó 

harmadában vagy a 15-16. század fordulója táján mehettek végbe. Buzás Gergely véleménye 

szerint ezt erősíti meg, hogy a torony faragott köveivel azonos puha sárga tufából készült 

néhány további, jobban keltezhető késő gótikus faragvány is, melyek nagyrészt az északi 

palotához tartozhattak.
820

 Megfigyelését a felhasznált kőanyagok alapos, tételes elemzésével 

lehetne kellőképpen igazolni. Kertész Pál 1975-ben végzett kőzettani vizsgálata ugyanis nem 
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 A faragvány alján roncsoltan fennmaradt, Buzás Gergely által keresztvirágként értelmezett motívum ebben az 

esetben talán inkább az aragóniai Kanna-rend jelvényének részlete lehet a virágszirmok alatti filigrán szár és 

levelek alapján. Azonban a maradvány rossz megtartása miatt ez már nehezen eldönthető, s inkább a találgatások 

mezeje felé vezet.  
818

 Virágos 2006, 55. A csont fosszilis voltát és mamut állkapocsként való értelmezését Csippán Péter 

archaeozoológus régész is lehetségesnek vélte a töredékről készült fényképek alapján. Segítségét ezúton is 

köszönöm. A lelet szakszerű vizsgálata még nem történt meg. A töredéket a Dobó István Vármúzeum őrzi 

71.1.174.0. leltári szám alatt.  
819

 Virágos Gábor szerint a csont a család ősei által véghezvitt mitikus sárkányölést kívánhatta kifejezni. Mivel a 

feltételezhető állkapocscsontnak csak kis, 28×15×7 cm-es töredékéről van szó, a csont egykori szándékos 

kifüggesztése csak abban az esetben lehetséges, ha eredetileg az egész csont vagy legalábbis annak jóval 

nagyobb töredéke megvolt. Hasonló jelenségre utalhatnak a budai vár Bécsi kapujának kapualjában egykor 

kifüggesztett tárgyak, melyek között egy „óriás csont, egy állkapocs és egy kopja” is volt Stephan Gerlach 1573. 

évi leírása szerint. A tárgyakat a török hagyomány különböző török hősökhöz, a magyar hagyomány pedig Toldi 

Miklós alakjához kötötte – legalábbis a kora újkor évszázadaiban. Lásd Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai 

1986, 115; valamint Fekete – Nagy 1986, 19.    
820

 Megfigyelése szerint a külső kaputorony átlós támpilléreinek sarokarmírozása és rézsűs lábazata is ebből a 

kőanyagból készült, s ennek megfelelően határozza meg keltezésüket is. Buzás 2012d, 47-48; Buzás 2013a, 27-

29. 
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különített el alcsoportokat a faragványok túlnyomó többségét alkotó riolittufa kőanyagon 

belül, csupán annyit rögzített, hogy egyes esetekben már inkább riodácit-dácittufáról lehet 

beszélni.
821

 Az egyéb kőanyagok használata – megfigyeléseim alapján – nem mutat jellemző 

eltéréseket az egyes építési korszakok szerint.
822

  

Mindenesetre az ásatások során előkerült faragványok között jól elkülöníthető egy késő 

gótikus formákat mutató csoport, mely legalább öt különböző nyíláskerethez tartozott. A 

tizennégy töredék fele az ásatási dokumentáció vagy a kövön olvasható jelzés alapján az 

északi palota feltárásából származott,
823

 így – e lelőhely korábban jelzett bizonytalanságai 

ellenére is – feltételezhető, hogy legalábbis a szerkezetek többsége a palota tereit díszítette. 

Egy csúcsíves ajtókeret profilját rézsűbe metszett homorlatok által közrefogott körtetag 

jellemezte, a körtetag egy kannelúrázott csavart lábazati dobból indult, rézsűre futó 

profilmegállítással (331. ábra). Valószínűleg teljesen hasonló kialakítású volt egy további 

ajtókeret, melynek lábazati részlete nem őrződött meg, csak szárköveinek és csúcsíves 

záradékának darabjai (332. ábra). A keretek több töredékén megfigyelhetőek az eredeti fehér 

vakolás foltjai is. Három profiláthatásos szemöldökkő-töredéket és egy erősen roncsolt 

állapotú lábazati elemet a fentieknél gazdagabb tagozatsor jellemez, melyben a homorlatok 

által közrefogott körte- vagy pálcatagot további pálca- és lemeztagok, illetve homorlatok 

kísérik (333. ábra). Ezek legalább három különböző, de egyaránt szemöldökgyámos lezárású 

ajtókerethez tartoztak. A csúcsíves keretek csavart lábazati dobja, valamint a 

szemöldökköveken látható átmetsződő tagozatok e faragványokat legkorábban az 1470-1480-

as évektől teszik keltezhetővé.
824

 Így e késő gótikus részletek (a belső kaputorony emeleti 

ablakkeretével együtt) nagy valószínűséggel a Nánai Kompolt család utolsó két 

generációjának idejéből való építkezések emlékét őrzik.  

Az építkezések jellegéről a faragványok keveset árulnak el. Az északi palotán kívül más 

épületek, elsősorban talán a keleti palotaszárny helyiségei is elképzelhetőek a keretek eredeti 

helyeként, annál is inkább, mivel az egyik szemöldökkő-töredék már az 1940-es évek 

munkálatai során készült fotókon is szerepel (333/2. ábra).
825

 Díszes kialakításuk miatt 

feltételezhetően többségében rangosabb, emeleti terek számára készülhettek. Talán nem csak 
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 Kertész 1975, 18. Leírása szerint e tufás kőzet a közvetlen környék vulkáni kőzetei közé sorolható, de a 

kőbánya pontos helyét nem lehet kijelölni.  
822

 A Mátrában gyakori, jól faragható, de könnyű salakos andezitet alkalmaztak a konzolok és néhány további, 

jellemzően nagyobb statikai terhelésnek kitett faragvány esetében. A várfalak és egyéb épületek falazóköveiként 

általában jellegzetes mátrai piroxénandezit-görgetegeket használtak, melyeket a közeli patakok és vízmosások 

medréből hordhattak a várhoz és megmunkálás nélkül kerültek beépítésre. A várudvar bemutatásánál leírt 

oroszlános dombormű esetében a piszkei vörös mészkő választása nyilvánvalóan a relief kitüntetett szerepével, 

magas művészi értékével függött össze. Egy nagyméretű osztott reneszánsz ablakkerethez barnásszürke 

(feltehetőleg gyöngyösi eredetű) andezittufát alkalmaztak. Kertész 1975, 1-3, 12-22.  
823

 Lásd az 1963. évi ásatási napló augusztus 16-i bejegyzését, az 1963. évi ásatási fényképeket, valamint a 

köveken látható, piros krétával írt P3, P(…) és elmosódott jelzéseket. A töredékek másik felének előkerülési 

helye nem ismert.  
824

 Ahogy a dolgozat várpalotai fejezetében analógiák segítségével bemutattuk, önmagukban a két homorlat 

közötti körtetagok vagy további elemekkel bővített tagozatsorok nem adnak lehetőséget szorosabb keltezésre, 

azonban a jellegzetes lábazati megoldás és a tagozatok összemetsződése már kijelölik legvalószínűbb készítési 

idősávként a 15. század utolsó harmadát-negyedét és a századforduló időszakát. Lásd még a királyi udvar 

építkezéseinek hasonló típusú kereteiként: F. Tóth 1958, 367, 375; Papp 2005, 19.  
825

 Lásd ugyanarról a kőről a MMA MÉM MDK Fotótár 8881. sz. fényképét és a MMA MÉM MDK Tervtár 

1963. évi fényképeit a 12021. sz. dokumentumban.  
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a véletlen műve, hogy a töredékek alapján biztosabban meghatározható öt keret mind 

ajtónyílásokhoz tartozott, s egyetlen hasonló, késő gótikus jegyeket őrző, ablaknyíláshoz 

köthető faragvány sem található a vár kőtárában.  

Érdekes módon éppen ellentétes a helyzet a reneszánsz stílusú faragványokkal: ilyen 

tagozatok kizárólag három ablakkeret töredékein jelennek meg (290, 334. ábra). A 

legegyszerűbb keretet lemez-kima-lemez; egy keresztosztós ablakkeretet lemez-kima-lemez-

háromnegyed pálca-lemez; egy függőleges osztóval tagolt nagyméretű ablakkeretet pedig 

lemez-kima-lemez-kima-lemez tagozat díszít. A keretek következetesen síkra faragott hátsó 

(falmaghoz csatlakozó) felülete arra utalhat, hogy ún. önhordó szerkezetekként akár utólag is 

behelyezhették azokat a falban előre kialakított helyükre.
826

 Talán szintén az egyik ablakhoz 

tartozott egy sajátos, élszedett ajtószárkőből másodlagosan átfaragott párkánykő, melynek 

széles vízvetőlemeze alatt lemez-szima-lemez-lemez tagozat indul. A párkánykő és a 

nagyméretű, függőleges osztóval tagolt keret töredékei, mint láttuk, a keleti falszorosnak a 

keleti palota hosszával megegyező középső szakaszáról kerültek elő, így könnyen lehet, hogy 

a palota leomlása vagy 1940-es években végzett lebontása során kerültek oda.
827

 A 

keresztosztós ablakkeret töredéke az északi falszoros feltárása során látott napvilágot, az 

északi palota nyugati felének megfelelő szakaszról.
828

  

Az a körülmény, hogy a bemutatott késő gótikus keretek kizárólag ajtókhoz, míg az 

ismert reneszánsz keretek kizárólag ablakokhoz tartoztak, természetesen felvetheti, hogy 

egyazon építkezés emlékeiről lenne szó. A bizonyításhoz azonban önmagában ez az 

összefüggés kevés. A reneszánsz keretek viszonylag egyszerű, általánosan elterjedt 

tagozatsorai nem zárják ki a 15. század végi és a 16. század eleji keltezést sem.
829

 A késő 

gótikus, illetve reneszánsz faragványok által fémjelzett építkezések jellegét nem tudjuk 

egyértelműen meghatározni. Elméletileg elképzelhető lenne, hogy valamelyik palota új 

szintjéhez volt szükség a nyíláskeretekre, azonban legalább ennyire felvethető bizonyos 

régebbi nyíláskeretek cseréje vagy nyílások áthelyezése is. Míg a reneszánsz párkánykövet 

egy korábbi élszedett ajtókeret szárkövéből alakították ki, addig egy szemöldökgyámos, 

rézsűbe metszett homorlattal tagozott ajtókeret szemöldökkövét – ismeretlen időpontban – 

egy élszedett ajtókeret szárkövévé faragták át (230. ábra).
830

 Mivel, mint láttuk, a rézsűbe 

metszett homorlattal tagozott ajtók – amennyire a fennmaradt faragványokból ez 

megállapítható – a 15. század közepén épített terek legigényesebb kialakítású keretei közé 

tartozhattak, nem kizárt, hogy az egyik díszes késő gótikus ajtó éppen a tárgyalt 

szemöldökgyámos példányt váltotta fel. Összességében azonban a vár másodlagosan 

                                                 
826

 Az ún. önhordó szerkezetekkel kapcsolatban Papp 2005, 145. hangsúlyozta, hogy a faragványok jellegzetes 

hátfelülete és a rétegkövek közel azonos szélessége csak felveti a keretek utólagos beépítésének lehetőségét.  
827

 Lelőhelyükre utal a töredékeken mutatkozó zöld I jelzés, valamint az 1964. évi ásatási napló szeptember 17-i 

bejegyzése a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában, illetve ugyanott az 12021/1963 

számozatlan képtáblájának képaláírása.  
828

 Lelőhelyére utal a töredéken olvasható, piros krétával írt 274/M[…] jelzés.  
829

 Ahogy a palotai (részben hasonló profilú) reneszánsz faragványok kapcsán már láttuk, ezeket a profilokat a 

gótikus jellegű tagozatok és részletmegoldások továbbélése alapján Koppány 1984 a korai reneszánsz 

időszakhoz kötötte, azonban az újabb kutatások hosszabb használatukra mutattak rá, elvetve a szűkebb 

időhatárok közötti keltezés lehetőségét, lásd László 2008; Hegyi 2014, 98-100.  
830

 Az egyező profil alapján talán ugyanezen szemöldökgyámos ajtókeret szárkövéből faragták ki másodlagosan 

az egyik vályús kiképzésű, talán a vízelvezetésben alkalmazott (a várudvar kútja kapcsán már leírt) kőelemet.  
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átfaragott vagy beépített kőfaragványainak száma viszonylag alacsony, tehát legalábbis a 

nyíláskeretek átfogó cseréjére valószínűleg nem került sor az egyes épületekben.
831

 

A késő gótikus átalakítások talán leglátványosabb eredménye az északi palota összetett 

bordás boltozatának kiépítése lehetett, s kézenfekvőnek tűnik, hogy az új ajtókeretek (és 

esetleg reneszánsz ablakkeretek) elhelyezésére is ezekkel a munkálatokkal összefüggésben 

kerülhetett sor. Azonban, ahogy korábban is jeleztem, a boltozat keltezése meglehetősen 

ellentmondásos, s mint látni fogjuk, egy másik korhatározás mellett is határozott érvek 

szólnak. Pámer Nóra feltárásai során mindenesetre az egyszerhornyolt boltozati bordák, 

valamint azonos profilú boltozatindítások és csomópontok kizárólag az északi palota 

pincéinek omladékos feltöltéséből kerültek elő,
832

 így az egykori boltozat helye valószínűleg 

jól meghatározható. Minden bizonnyal a két pincehelyiség feletti egybenyitott tér, emeleti 

nagyterem lefedéséről lehet szó, mivel a földszinti falmaradványokon nem mutatkozik bordás 

boltozat lenyomata vagy boltozatindítás fészke.
833

 A boltozat legszembetűnőbb 

jellegzetessége a bordacsomópontok címerpajzsos díszítése, melyek sík felületén az esetleges 

festésnek semmilyen nyoma nem azonosítható, csupán a bordákat és boltozatindításokat is 

borító, helyenként többrétegűnek mutatkozó fehér meszelés (335. ábra). A boltozat elméleti 

rekonstrukciójával Szőke Balázs foglalkozott, aki a bordák, a két különböző típushoz tartozó 

négy fennmaradt csomópont és a három azonos kialakítású boltozatindítás alapján egy, a 

főtengelyben váltakozó állású rombuszmezőkből felépített, ún. törtvonalú páros bordás 

keresztháló boltozatot valószínűsített (336. ábra). A rekonstrukciót bonyolította, hogy a 

csomópontokon a roncsolt hátfelület miatta a bordák emelkedési szöge nehezen volt mérhető, 

ráadásul a feltételezett rendszer egyik csomóponttípusa, mely három befutó bordát fogadna, 

hiányzik a fennmaradt töredékekből. Szőke Balázs az általa rekonstruált boltozati rendszer 

párhuzamai és a címerpajzsos díszítésű csomópontok analógiái alapján az építkezést a 15. 

század végére – 16. század elejére helyezte.
834

  

A boltozat keltezése szempontjából ugyanakkor kulcsfontosságú a tari plébániatemplom 

és udvarház hasonló, egyszerhornyolt bordákból felépített boltozati rendszereinek értékelése. 

Mind az ívesen visszametszet aljú indítások, mind a címerpajzzsal díszített csomópontok 

rendkívül szoros kapcsolatot mutatnak a két birtokközpont boltozatai tekintetében.
835

 

Ráadásul a két helyszínt nemcsak földrajzi közelségük, hanem a birtokosaik közötti 

kapcsolatok is összekötik. Mint láttuk, Nánai Kompolt János felesége Tari Margit volt, így 

Tari Lőrinc fia, Tari Ruppert és Kompolt János között após-vő viszony állt fenn.
836

 Később a 

                                                 
831

 A vár közel 500 kőfaragványa közül külső jegyek alapján mindössze huszonnyolc töredék esetében 

igazolható vagy feltételezhető a másodlagos felhasználás, de ezek között a 20. századi „kultúrhelyiség” falaiba 

beépített darabok is lehetnek. Csak tizennégy faragvány esetében állítható biztosabban, hogy még a vár 16. 

századi pusztulása előtt másodlagos felhasználás céljából átfaragták vagy egy új szerkezet elemeként helyezték 

el (s nem csupán falazókőként hasznosították).  
832

 A lelőhelyre lásd az 1963. évi ásatási napló szeptember 2-i és 10-i bejegyzéseit, illetve az 1963. évi ásatási 

fényképeket a MMA MÉM MDK Tervtár 12021. sz. dokumentumában; valamint az egyik bordán olvasható, 

piros krétával írt P(…) jelzést. Lásd még: Pámer 1970a, 303-304.  
833

 Buzás 2012d, 48; Buzás 2013a, 28-29.  
834

 Szőke 2012, 4-13.  
835

 A szoros kapcsolatra a tari kutatásokat közzétevő Juan Cabello és Szekér György is rámutatott, lásd Cabello 

1993a, 117; Szekér 1993, 131 (24. lábjegyzet).  
836

 Cabello 1993b, 17-18.  
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Nánai Kompoltok befolyásos rokonukkal, Gúti Ország Mihály nádorral közösen 1465-ben 

még csak zálogbirtokként, 1472-ben pedig örökjogon is megszerezték Tari György birtokait, 

így magát a tari udvarházat és a templom kegyuraságát is.
837

 Bár az udvarház feltehetőleg az 

Ország család kezelésébe került,
838

 a közvetlen családi kapcsolatok is alátámaszthatják, hogy 

a két építkezésen azonos műhely dolgozott.  

A tari boltozatokat Juan Cabello és Szekér György a plébániatemplom és birtokközpont 

építéstörténete alapján a 15. század első harmadára, Tari Lőrinc idejére keltezte.
839

 Szőke 

Balázs ezzel szemben ezek építésének alsó határát is az 1480-as években határozta meg.
840

 

Ezen a ponton érdemes rövid időre szétválasztanunk a tari udvarház és a tari templom 

kutatása során tett megfigyeléseket. Mint dolgozatom következő fejezetében részletesebben is 

bemutatom, az udvarház építéstörténete, az egyes építkezések pontos keltezése több 

bizonytalanságot hordoz magában. Tény, hogy a jelzett késő gótikus korszakban kifejezetten 

jelentős építkezések is folyhattak az udvarházban, így a díszes boltozatot elméletileg akár 

ezekhez is kapcsolhatnánk.
841

 Ráadásul a kérdéses boltozattal fedett földszinti terem nyugati 

falán egy dongaboltozat fészkeként értelmezett részletet is meg lehetett figyelni, mely alapján 

felmerült, hogy a kőbordás boltozat esetleg utólagos készítésű lenne. A maradványok azonban 

összességében arra mutatnak, hogy inkább csupán egy építés közbeni tervváltozás emlékéről 

lehet szó, s a dongaboltozat (vagy más, a kérdéses kőbordás boltozatot megelőző födém) 

valójában soha sem készült el.
842

  

A tari plébániatemplomban esetében azonban határozottabb megállapításokat lehetett 

tenni. Itt az ásatások és falkutatások megfigyelései, valamint a megmaradt falképek 

stíluskritikai elemzése is egyértelműen arra mutatott, hogy egy esetleges, a 15. század első 

harmadánál későbbi középkori építési periódusnak semmilyen nyoma nem maradt.
843

 Az 

egyetlen 15. századi építkezést ráadásul megbízhatóan keltezi a falkutatás alapján a 

boltozattal kétségtelenül egykorú déli kapu.
844

 A kapu timpanonjában megformált heraldikai 

ábrázolás az építkezéseket Tari Lőrinc idejére helyezi.  

                                                 
837

 Horváth 2012b, 47-48.  
838

 Horváth 2012b, 48.  
839

 Cabello 1993b, 43-46; Cabello 1993a, 116-118; Szekér 1993, 127-128.  
840

 Szőke 2012, 7-9.  
841

 Egy 15. század végi – 16. század eleji építkezésre utal a feltárás során előkerült néhány kőfaragvány: egy 

gyémántmetszéses lábazati dob töredéke, mely feltehetőleg ablakkerethez tartozott és egy reneszánsz 

kandallókonzol. Elképzelhető, hogy ezen átalakítások során állították fel azokat a kályhákat is, melyekből két 

csempetöredék ugyancsak a 15. század végi periódushoz sorolható. Cabello 1993a, 112-113, 118.  
842

 Cabello 1993a, 110, 116. Szekér György a kőbordás boltozatot kétségkívül egyidősnek tartotta a falazattal 

(lásd Szekér 1993, 125-128.). Juan Cabello 1993. évi dolgozatában a kérdést nem tekintette egyértelműen 

eldöntöttnek, de az építés közbeni tervváltozást tartotta valószínűbbnek. 2018. évi megkeresésemre a kutató 

határozottan úgy foglalt állást, hogy a dongaboltozat valójában sohasem készülhetett el, mivel nyomát a terem 

sarkától csak a délnyugati ablaknyílás déli széléig lehetett azonosítani, attól északra már nem. Megállapítását 

kétségtelenül megerősíti a közölt falszövetrajz, lásd Cabello 1993c, 165. kép. Segítségét, szakvéleményét ezúton 

is köszönöm.  
843

 Cabello 1993b, 43-46; Wehli 1993, 73-84. Wehli megállapítása szerint egészen a 17-18. századig semmi 

nyoma annak, hogy Tari Lőrinc halála után jelentős változás állt volna be a templom falképállományában.  
844

 Cabello 1993b, 45-46. A kapu és a boltozat (pontosabban a boltozatot alátámasztó déli konzol) falkutatás 

során megfigyelt egykorúságára lásd: Cabello 1993b, 29, 36. Juan Cabello megkeresésemre külön is 

hangsúlyozta a kapuzat és a konzol egykorúságát, valamint a tényt, hogy semmilyen olyan nyom nem maradt 

fenn, mely (a kérdéses boltozat esetleges későbbi készítését feltételezve) a 15. század első harmadából való hajó 

egy korábbi mennyezetére utalna.  
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A nánai vár esetében nem ismert olyan régészeti megfigyelés, sajátos lelőkörülmény, 

mely a boltozat keltezését meghatározhatná. A rezidencia építéstörténete alapján készülhetett 

akár a 15. század első felében, azaz az északi palota kialakításával egyidejűleg, akár a 

többségében szórvány kőfaragványok által fémjelzett késő gótikus építési periódusban. A 

korhatározás ily módon kizárólag az analógiákra, stíluskritikai összefüggésekre támaszkodhat. 

A legközelebbi párhuzam – mind szerkezeti, stílusbeli, mind kultúrföldrajzi szempontból – 

kétségkívül a tari udvarház földszinti termében és a plébániatemplom hajójában megvalósított 

kőbordás boltozat. Utóbbit határozott kutatói megfigyelések nehezen vitatható módon a 15. 

század első harmadára keltezik. Ugyanakkor a feltételezett boltozattípus Szőke Balázs által 

vázolt távolabbi analógiái több mint fél évszázaddal későbbi korhatározást sugallnak. 

Figyelemre méltó, hogy a tari rekonstrukciókat közlő építész, Szekér György maga is 

hangsúlyozta a boltozattípus megjelenésének viszonylag „korai” voltát Taron, melyet a 

mintaképül szolgáló központok „napra kész” követéseként értékelt.
845

 Összességében a 

felsorakoztatott érvek és analógiák ellentmondásait jelenleg nem tudom megnyugtatóan 

feloldani, így a boltozat keltezését továbbra is nyitott kérdésnek tekintem.  

II.3.3.5. Kitekintés: a vár története a 15. századot követően 

A középkori régészeti és építészettörténeti kutatások szempontjából a kisnánai vár a 

kivételesen szerencsés sorsú épületek közé sorolható, amennyiben a késő középkori romokat 

átfogó újjáépítés nem érintette a későbbi századok során, ráadásul majdnem teljes története 

egyetlen főúri családhoz kötődik, akik azt mindvégig lényegében azonos szerepben, egyedüli 

tényleges rezidenciájukként birtokolták. 1521-ben a vár Nánai Kompolt Ferenc halálával a 

Gúti Országok kezére jutott, akik bár nem rezidenciaként használták az erősséget, mégis 

jelentősebb átalakításokat is végeztettek a birtokközpontban (nagyméretű pince kialakítása a 

várudvar alatt és az udvar szintemelést követő lekövezése, a korai délnyugati udvarház 

lebontása, és pinceszintjének feltöltése, járószintemelések az északi palotában stb.).
846

 A vár 

sorsát a 16. századi ostrom (esetleg ostromok) pecsételték meg. Istvánffy Miklós leírása az 

1543-ban a törökök által „földig lerontott” épületekről természetesen túlzó, ahogy azt a 

fennmaradt magas tornyok és például az északi palota romjai is bizonyítják.
847

 Az egykori 

hadi esemény valódiságát és súlyát azonban világosan jelzik a külső kaputorony és 

templomtorony környékén előkerült ágyúgolyók és nyílhegyek,
848

 a templomtorony keleti, 

délkeleti oldalán megfigyelhető, minden bizonnyal lövedékek által okozott sérülések
849

 vagy a 

keleti falszorosban egy hevenyészetten ásott sírgödörbe bedobált emberi csontok, köztük egy 
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 Szekér 1993, 127-128.  
846

 A vár történetének erre a szakaszára lásd a főbb vonalaikban egyező, de részleteiben (főleg a külső várfal és 
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átlyukasztott koponyával.
850

 Az ágyútűz által okozott pusztításokat jól szemléltetik azok a 

kőfaragványok is, melyek a korai udvarház vagy a külső kaputorony előtti falazott akna 

feltöltéséből kerültek elő: a templom boltozati rendszeréhez tartozó töredékek, egy 

csigalépcsőfok feltehetőleg a belső kaputorony lépcsőtornyából vagy egy ún. grafikus stílusú 

nyíláskeret eleme, minden bizonnyal az északi vagy keleti palota épületéből. Ezek a feltöltési 

rétegek egyben felvetik annak a lehetőségét is, hogy az 1559-ben még véghelyként említett 

romos vár területén megkezdődött valamiféle tereprendezés, s nem teljesen eredménytelenül 

rendeltek ki Heves megyei jobbágyokat a vár rendbehozatalára 1567-ben és 1569-ben.
851

  

A 16. század középső harmadát követően azonban az írott források már nem említik a 

várat hadi szempontból bármiféle jelentőséggel bíró erősségként. A feltárt leletanyag 

összetétele és a kései erődítések hiánya egyaránt megerősíti, hogy az épületegyüttes 

használatával, lakottságával ezután számottevő mértékben már nem számolhatunk.
852

 A 

rommá dőlt épületek omladéka maga alá temette, s bizonyos mértékig megőrizte az egykori 

rezidencia középkor végi mindennapjainak nyomait, elsősorban a legkésőbbi korszak 

emlékeit és építészeti képét. A romok utóéletét a 18. századtól a törmelékből kinyerhető, 

másodlagos felhasználásra alkalmas kövek elhordása jellemezhette, s ez lehetett meghatározó 

még a 20. században is, feltehetőleg egészen az 1960-as években lezajlott helyreállításokig.
853

 

Emellett biztosan számolhatunk különböző kincskereső célzatú bolygatásokkal is ebben a 

korszakban, különösen mivel Istvánffy (kissé topikusnak tűnő) leírása szerint az 1543. évi 

ostrom során Móré László aranyat szórt az ostromlók közé, mely történet minden bizonnyal 

felkeltette a régiségek iránt fogékonyak érdeklődését.
854

 Mindazonáltal nagyobb 

beavatkozásoktól mentes maradt a rom területe, magukat az épületmaradványokat 

valószínűleg nem építették ki, bontották le vagy alakították át jelentősebb mértékben egészen 

az 1940-es évekig.  

II.3.4. Összegzés 

A középkori régészet szempontjából szinte eszményinek mondható tehát a vár újkori 

sorsa, s modern kutatástörténete is összességében jó alapokat teremt a 15. századi korszak 

vizsgálatára. Az 1940-es évek szakszerűtlen, de korlátozott kiterjedésű kutatásait követően 

Pámer Nóra 1962-1966 között szisztematikus, tervszerű munkával a várfalakkal övezett 

terület közel teljes felületét megkutatta, végül a 2010. évi feltárások során lehetőség nyílt 

eredményei ellenőrzésére is több ponton. Ennek ellenére a Nánai Kompolt család 

rezidenciájának építéstörténetében még mindig több alapvető részlet tisztázásra szorul, egy-

egy kérdés eldöntésében a pro és kontra érvek tüzetes áttekintése sem hozott egyelőre valóban 

megnyugtató választ. Ezekben az esetekben, úgy vélem, nem haszon nélkül való a 
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bizonytalanság beismerése és érzékeltetése, az eltérő lehetséges értelmezések párhuzamos 

bemutatása. Mindazonáltal a főbb vonalak talán mégis megrajzolhatóak, alátámasztva már a 

szerteágazó ásatási megfigyelések és az eltérő helyzetű kőfaragványok feldolgozásával, 

valamint a helyszíni álló falmaradványok figyelembevételével.  

A rezidencia jelenléte csak a 14. századtól igazolható egyértelműen Kisnánán, a korszak 

nemesi lakóhelyeinek egy jellegzetes topográfiai helyzetében: a település fölé enyhén 

magasodó dombon, az itt évszázadokkal korábban felépített plébániatemplom közelében. A 

főúri család Anjou-kori udvarháza jelenlegi tudásunk szerint egyetlen nagyméretű, kb. 10×25 

m-es nyújtott téglalap alaprajzú, emeletes épületből állt, melynek félig földbe mélyített 

pinceszintje kőből, magasföldszintje valószínűleg Fachwerk-es szerkezettel épült. Az épület 

rezidenciális jellegét leginkább egykori légfűtő-berendezésének maradványai őrizték meg az 

utókor számára. A rangos kőépületet kísérő esetleges könnyűszerkezetű melléképületek 

nyomait nem sikerült azonosítani a feltárások során.  

Az Anjou-kori rezidenciához képest hatalmas változást hoztak az udvarház Zsigmond-

kori és a 15. század közepére keltezhető átépítései. A munkálatok valószínűleg a templom 

látványos, gótikus stílusú átalakításával kezdődtek a 15. század első harmadában, majd 

legalábbis az 1440-es évekig szinte folytonos építkezések zajlottak, bár két, határozottan 

elkülönülő szakaszban. A templom megújítását követően egy emeletes palotaépület 

kialakítására került sor a domb északi szélén. A családi temetkezőhelyként kiválasztott 

templom és az új, valószínűleg több lépésben megépített kéttraktusos kőpalota már 

egyértelműen magán viselte a Nánai Kompolt bárók reprezentációs igényeit, ahogy azt a 

nyíláskeretek és egyéb építészeti részletek gondos kőfaragómunkái is világosan jelzik. Az 

újabb régészeti megfigyelések alapján úgy tűnik, ezt az északi palotával kibővített 

udvarházegyüttest vehették körbe egy fa-földszerkezetű palánkerődítéssel, mely a falu 

plébániatemplomát is a főúri lakóhely épületegyütteséhez csatolta. A palánkszerkezet már 

nem csupán a terület lehatárolását szolgálta. Az erődítettség igénye ebben a korszakban 

jelentkezett először a rezidencia történetében, bár a védelmi céloknak továbbra is elsősorban a 

család 13. századi eredetű közeli kővára, Oroszlánvár felelhetett meg.  

Az északi palota és a templom egyes részleteinek kialakítása, valamint maga a kevésbé 

biztosan keltezhető palánk is egyértelműen jelzi, hogy építésük idején még nem volt tervben a 

rezidencia egy újabb, de alig néhány éven belül megkezdett nagyszabású bővítése és 

erődítése. Az 1445. évi adat Nánai Kompolt János újonnan épített váráról, valamint az 1468. 

évi Castrum Nana említés azonban már feltehetőleg a kőfallal övezett, kaputoronnyal ellátott, 

új együttesre vonatkozott, nem pedig a palánkerődítésre. Az építkezés hátterében minden 

bizonnyal a Luxemburgi Zsigmond, illetve Habsburg Albert halálát követő évek megváltozott 

belpolitikai viszonyait sejthetjük. A várfal és a torony ismert részletei egyértelműen jelzik a 

birtokközpont biztosabb védhetőségének szándékát, de egyben kirajzolódik az igény egy, a 

korábbinál jóval nagyobb udvartartás befogadására képes, fényűző rezidencia megalkotására 

is. Az épületegyüttes a korszak építészeti divatját követve központi udvar köré szervezett 

épületekkel, köztük új palotaszárnnyal bővült. A mívesen faragott vörösmárvány 

domborművön feltételezett 1448-as évszám talán az építkezések egy jelentős szakaszának 

lezárulását jelöli ki. A nagyszabású átépítéssel egyidejűleg vagy kevéssel azt követően 
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kerülhetett sor a rezidenciát övező falszoros kialakítására is, bár pontos régészeti 

megfigyelések hiányában a külső falöv keltezése továbbra is meglehetősen bizonytalan.  

A vár építészeti összképe így a 15. század közepe után már talán csak kisebb mértékben 

módosult. A 15-16. század fordulója környékén újra számottevő átalakításokba kezdtek a 

rezidencián. Az építkezések legbiztosabb tanúi azok az omladékrétegekben előkerült, 

gazdagon tagozott késő gótikus ajtókeretek, melyek az északi, s részben talán a keleti palota 

termeit díszíthették. Feltehetőleg szintén ekkor készült el a belső kaputorony átalakított első 

emelete fölötti további három szint, bár a torony építésénél későbbi voltuk még nem tisztázott 

megnyugtatóan. Az egyosztatú, négyzetes alaprajzú emeleti terek közül az alsóbbak 

lakóhelyiségként is működhettek. A torony feltételezett felmagasítását vélhetőleg inkább 

reprezentatív, semmint védelmi szempontok indokolták. A kapubejárat fölött magasan 

elhelyezett, nagyméretű címeres kőtábla látványosan hirdethette az építtető család rangját, 

hatalmát. Kérdéses, hogy az északi palota nagytermét lefedő, magas színvonalú, összetett 

szerkezetű, csomópontjain sík felületű címerpajzsokkal díszített bordás boltozat szintén ebben 

az időszakban készült-e vagy még a palota építésével egyidejűleg. Mindenesetre a 

palotaépület(ek) és a kaputorony feltételezett késő gótikus átalakításai határozottan jelzik a 

birtokos család igényét, hogy rezidenciájukat, legalábbis annak legrangosabb részeit a 

korabeli közkedvelt stílusirányzathoz és építészeti elvárásokhoz igazítsák. 
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II.4. TOVÁBBI SÍKVIDÉKI REZIDENCIÁK 

II.4.1. A tari udvarház 

II.4.1.1. Kutatástörténet  

Az udvarház birtokosai, a Tari család és névadó rezidenciájuk történetével Békefi 

Remig foglalkozott először részletesebben 1898-ban megjelent ciszterci rendtörténeti 

munkájában (337. ábra). Az írott adatok összegyűjtése és értelmezése során egy apró 

félreértése hosszú életűnek bizonyult a későbbiek során: csak Horváth Richárd tisztázta 2012-

ben, hogy a tari rezidenciát a források (Békefi adatával szemben) egyszer sem nevezték 

várnak, arra a középkor során mindvégig udvarházként tekinthettek.
855

 Az épületmaradványok 

első régészeti vizsgálatára az udvarháztól mintegy 150 méterre, észak-északnyugatra álló 

Szent Mihály-plébániatemplom kutatása kapcsán került sor 1976-ban. Az ekkor végzett 

terepbejárás és szondázás már erősen valószínűsíthetővé tette a romok azonosítását a Tari 

család írott forrásokból ismert rezidenciájával. A kegyúri templom gazdag eredményeket hozó 

épületrégészeti kutatása 1980-ban fejeződött be Juan Cabello vezetésével, majd 1983-1985 

között lehetőség nyílt az udvarház maradványainak részleges feltárására is, szintén Juan 

Cabello irányításával. A nemesi lakóhely romjai területének mintegy 70%-át sikerült 

megkutatni az ásatások során (338. ábra).
856

 Kivételesen szerencsés módon a (történetileg is 

egymással szorosan összefüggő) plébániatemplom és udvarház kutatásainak eredményei rövid 

időn belül elérhetővé váltak: 1992-ben egy rövidebb cikk, 1993-ban önálló tanulmánykötet 

jelent meg róluk. A kötet alapos, átfogó feldolgozását nyújtja a régész, művészettörténész, 

restaurátor és építész szakma képviselői figyelemre méltó ásatási és falkutatási 

megfigyeléseinek, eredményeinek.
857

 Az alábbiakban az udvarház vázlatos bemutatása során 

döntően erre a munkára támaszkodom.  

II.4.1.2. Történeti háttér 

A Rátót nemzetség nádori ága az Árpád-kor végén a királyság befolyásos családjai közé 

tartozott. Rátót nembeli „Porc” István királynéi lovászmester és utódai kapták meg 1265-ben 

királyi adományként Ágasvárat, melynek tartozékai között találjuk Tart is. „Porc” István 

leszármazottai között feltehetőleg a 14. század első harmadában került sor birtokosztályra, 

melynek során István fia (I.) László bánnak jutott – többek között – Tar birtoka is. (I.) László 

fia (II.) Istvánt egy 1346. évi oklevél már Tarinak nevezi, fiát, (szintén) Tari Lászlót pedig tíz 

évvel később itteni birtokáról idézi meg az egri káptalan, mely adatok egyöntetűen a település 

birtokközponti szerepére, földesúri székhely jelenlétére utalnak. Bár „Porc” István és fiai még 

rangos udvari és kormányzati tisztségeket töltöttek be a 13. század végén és a 14. század 

elején is – (I.) László testvére, (II.) Domokos egészen a nádori tisztségig emelkedett – ezt a 
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magas közéleti szerepvállalást a következő generáció tagjai körében már nem tapasztaljuk, 

csak másod-unokatestvéreik esetében.
858

  

A Tari család pozíciói Zsigmond uralkodásának idején erősödtek meg: Tari László – aki 

1393-ban már hevesi ispánként tűnik fel – 1389-ben szerezte meg örök adományul Sirok várát 

és uradalmát, a következő évben pedig Drégelyt és tartozékait. László, valamint fia, Lőrinc 

felemelkedésében minden bizonnyal szerepet játszott a Rátót nemzetség ez idő tájt 

legbefolyásosabb tagja, Ilsvai Leusták nádor. A királyi udvarban nevelkedett Tari Lőrinc 

pályafutásában ezen túl nagy jelentőséggel bírhatott legalább két további tényező is. Egyrészt 

az uralkodó iránti hűsége Zsigmond 1401. évi letartóztatása és az 1403. évi felkelés idején, 

másrészt a politikai válság utáni átrendeződés, melynek során Zsigmond fokozatosan 

leváltotta tisztségeiből az ellene pártot ütött hatalmi elitet, helyükbe pedig megbízható új 

méltóságviselőket nevezett ki. Így Lőrinc 1404-től a pohárnokmesteri, majd királynéi 

pohárnokmesteri és asztalnokmesteri tisztségeket viselte, valamint udvari címein túl – birtokai 

fekvésének megfelelően – a honti és nógrádi ispáni méltóságokat nyerte el. 1408 után (talán 

1409-ben) indult el zarándokútjára Compostella és az írországi Szent Patrik-purgatóriuma 

felkeresésével, melynek másolatban fennmaradt beszámolója a középkori magyar 

művelődéstörténet egyik jellegzetes forrása, s talán a művelt báró személyiségére, 

vallásosságára is némi fényt vet. Utazásaiból hazatérve Zsigmond bizalmas emberei körében 

tűnik fel diplomáciai megbízásokkal, királyi tanácsosként és a Sárkány-rend tagjaként, 

jelentős birtokgyarapodást vagy nagyobb politikai hatalommal járó tisztségeket azonban nem 

ért el.
859

  

Lőrinc fia, Tari Ruppert szintén a királyi udvarban forgott fiatal korától fogva. 

Zsigmond mellett diplomáciai feladatokat is teljesített, 1438-1440 között királynéi 

lovászmester volt, majd I. Ulászló uralkodása és az interregnum ideje alatt a királyi, illetve az 

országos tanács tagjai között találjuk. Apjához hasonlóan tehát az országos politika 

formálóinak tágabb körében mozgott, s a hevesi ispán címét is viselte. Leányai házasságával 

előkelő családokkal került rokonságba: Tari Margitot Nánai Kompolt János, majd halála után 

Losonci István vette feleségül; Tari Erzsébet Kusalyi Jakcs András hitvestársa lett. Fia, Tari 

György ugyanakkor a kevésbé jelentős Derencsényi családból házasodott. A Tariak utolsó 

férfi tagja esetében országos közéleti szerepvállalásnak nyomát nem ismerjük, birtokai 

jelentős részének többszöri eladása, illetve zálogba adása pedig arra utal, hogy családi 

kapcsolatai és felmenőinek egykori tekintélye ellenére örökölt vagyonát nemcsak gyarapítani, 

de megtartani sem volt módja. Maga a birtokközpont, Tar települése György idején 

(pontosabban halála évében) már mezővárosként tűnik fel a forrásokban. A fiú örökös nélkül 

álló, vélhetőleg pénzügyi-gazdasági nehézségekkel is küzdő Tari György birtokaira többen is 

szemet vetettek. 1454-ben a rokon Pásztóiakkal született kölcsönös örökösödési szerződés, 

később unokaöccseinek, a Nánai Kompoltoknak adta zálogba valamennyi birtokát. 1465-ben 

aztán 24.000 aranyforintért Gúti Ország Mihály nádor, valamint Nánai Kompolt Miklós és 
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Vencel szerezte meg zálogbirtokként valamennyi birtokot, kikötve, hogy György magtalan 

halála esetén azok a nádorra és a Nánai Kompolt fiúkra szállnak.
860

  

Tari György 1472. évi halála után a javak így fele-fele arányban valóban a nevezett 

zálogbirtokosok kezére jutottak, s a Pásztóiak tiltakozása ellenére 1478-ban megtörtént a 

hivatalos birtokba iktatás is. Mint a nánai vár és a Nánai Kompolt család története kapcsán 

már láttuk, maga az udvarház épülete valószínűleg a gúti Országok kezelésébe került. Nánai 

Kompolt Ferenc 1521. évi, fiú örökös nélküli halála után a többi Kompolt-birtokkal 

egyetemben az Ország család a tari javakat is megörökölte. Az 1511-ben először közvetlenül 

(curia megnevezéssel) említett udvarház a történeti adatok alapján még 1558-ban is állt, 

tizenegy évvel később már castellum megnevezéssel. Pusztulása, romba dőlése feltehetőleg 

ezt követően indult meg, melynek részletei azonban nem ismertek.
861

 

II.4.1.3. Építéstörténet 

14. századi előzmények 

A nemesi lakóhely legkorábbi ismert maradványát egy korai építési réteg és egy 

keskeny falalapozás képviseli, mely a feltáró, Juan Cabello szerint egy földszintes, törtkőből 

falazott nemesi ház része lehetett, s feltehetőleg (I.) László fia (II.) István birtokközpontjaként 

épült a 14. század közepén.
862

 Helyét a – jelen tudásunk szerint – 13. századi eredetű, 

kisméretű, egyszerű kialakítású plébániatemplommal szemközti kiemelkedésen jelölték ki, 

melyet a templomdombtól egy árok (s jelenleg az árok alján futó út) választ el.
863

 A település 

két legfontosabb középkori épülete így is csak – mint említettük – kb. 150 méterre emelkedett 

egymástól. Történetük legkésőbb a Tariak birtokközpontjának kialakítását követően 

összefonódott.
864

 A templom jelentős átépítését (középoszlopra terhelt, bordás boltozatú 

nyugati hajóval történő bővítését) és új kifestését a kutatók művészettörténeti és történeti 

összefüggések alapján az 1370-1380-as évekre keltezték. A plébániatemplom egyben a 

kegyurak temetkezőhelye is lett, erre utal egy másodlagos lelőhelyű sírkőtöredék bizánci 

kereszt és két hársfalevél ábrázolásával, mely talán az első nemesi ház feltételezett építtetője, 

László fia István síremlékével azonosítható.
865

  

Az emeletes udvarház kiépítése a 14-15. század során 

Az alig ismert, feltehetőleg szerény kialakítású korai udvarházat egy 31×7 méteres 

belterületű, emeletes palota váltotta fel. Az egytraktusos épület északi feléből helyenként az 

emeleti ablakok magasságáig megőrződtek az eredeti felmenő falak (339. ábra). A földszinten 
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itt két helyiség épült, melyekbe a bejárat kívülről, kelet felől egy-egy kőkeretes ajtónyíláson 

keresztül nyílt. A kisebb, déli, síkmennyezetes és a kétszeres hosszúságú, északi, boltozott 

termet egy, a válaszfalban elhelyezett ajtónyílás kötötte össze. A láthatóan rangosabb északi 

terem kályháját a déli helyiség északnyugati sarkában kialakított tüzelőberendezésen keresztül 

lehetett fűteni. A földszinti tereket közepes méretű, fatokos, négyzetes ablaknyílások 

világították meg. A két földszinti helyiség felett húzódó emeletet valószínűleg egy ismeretlen 

külső feljáró segítségével lehetett elérni. Az emelet megismételte a földszinti térosztást, 

ráadásul a déli helyiség itt is síkmennyezetes volt, míg az északit kétszakaszos kőbordás 

keresztboltozat fedhette. Utóbbi helyiség magasan álló nyugati fala megőrizte két 

nagyméretű, ülőpadkás kialakítású, ún. önhordó szerkezetű ablaknyílás helyét. Ezekben – 

másodlagos helyzetben feltárt kőtöredékek alapján – ún. grafikus stílusú, lemez-horony-

lemez-horony profillal tagolt, függőleges osztóval ellátott ablakkeretek helyezkedhettek el. 

Talán hasonló ablakokat lehet feltételezni a terem egykori keleti falában is, míg a rövidebb 

déli helyiség keleti és nyugati falait valószínűleg csak egy-egy, ismeretlen kőkeretű 

ablaknyílás törte át.
866

  

Az egytraktusos épület déli fele a megfigyelések szerint az északihoz utólag épült hozzá 

– kérdéses, hogy egy tervmódosítás vagy egy különálló építési periódus keretében.
867

 Itt két 

dongaboltozatos és egy (feltehetőleg) síkmennyezetű, jóval magasabb padlószintű, rendkívül 

keskeny pincehelyiség foglalt helyet. E helyiségeket kívülről egy keleti rézsűs pincelejárón 

keresztül lehetett megközelíteni. Külső kőkeretes kapujának küszöbkövén és a boltozott 

pincehelyiségek járószintjén megfigyelt jellegzetességek alapján Juan Cabello a pince 

bortároló szerepét (pontosabban hordók tárolását) tudta kimutatni. A kőből épült pincegádor 

északi és déli oldalán egy-egy féltetős, félig nyitott teret alakítottak ki, melyeket présházként 

és raktárként lehetett értelmezni. A pincehelyiségek esetleges összeköttetése a felettük húzódó 

egykori földszinti termekkel nem ismert, sőt az egész épület déli, alápincézett felének 

földszintjére, annak beosztására és esetleges emeleti szintjére sincs adat.  

Az ásatási megfigyelések szerint az épület önmagában állt, külső falait meglehetősen 

szorosan kerítette körbe egy csupán részleteiben feltárt, közelebbről ismeretlen korú, kb. 2-3 

m széles és kb. 2 m mély, ovális alaprajzú árok. Az árok külső és belső oldalát valamiféle 

kerítés vagy palánk övezhette. Az árok és az udvarház közötti keskeny sávban az épület keleti 

oldalán egy egyszer megújított sütőfelületű, egykor feltehetőleg szabadon álló kemence 

maradványait sikerült feltárni. E kemence azonban a sütőfelületébe tapasztott edénytöredékek 

tanúsága alapján az udvarház későbbi, 15. század végi korszakából származhat.
868
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A történeti adatok alapján az emeletes udvarház kiépítése aligha keltezhető 

pontosabban, tekintve, hogy Tar a 14. század közepétől kezdve 1472-ig folyamatosan 

földesúri székhelyként használt birtokközpont szerepben tűnik fel a forrásokban. Talán 

kézenfekvő lenne a legmagasabbra emelkedett, s kétségkívül leghíresebb családtag, Lőrinc 

alakjához kötni az építkezést, azonban a megrendelő ugyanúgy lehetett például apja vagy fia 

is, még ha az okleveles anyag tanúsága fényében unokáját esetleg ki is zárjuk a valószínű 

építtetők köréből. Juan Cabello véleménye szerint mindazonáltal a régészeti leletanyag, illetve 

a kőfaragványok és építészeti részletformák is megerősítik, hogy a kiépítés a 14. század végén 

vagy a 15. század első felében mehetett végbe.
869

  

A feltárások során érem, illetve kifejezetten szűken keltezhető fémtárgy vagy egyéb 

lelet a közlemények alapján sajnos nem került elő, mely ezt a keltezést egyértelműen 

alátámasztaná. Természetesen, ahogy az gyakran előfordul, a leletanyag túlnyomó többsége 

az épület fennállásának utolsó időszakából – jelen esetben a 16. század első feléből, 

közepéből – származott. Az udvarházat övező árok aljából, valamint az árok és az épületfalak 

közötti járószint területéről elő kerültek azonban olyan fehér anyagú, szögfej és galléros 

formájú peremmel jellemezhető fazéktöredékek, illetve egy fenékbélyeges aljtöredék, 

melyeket a feltáró az emeletes udvarház korai periódusának emlékeként értelmezett. A 

fazekak korhatározásának alapjául a budai várból való, a 14. század végétől keltezhető 

analógiák szolgáltak.
870

  

Az építkezés keltezése szempontjából a legszerencsésebb lelőkörnyezetből, az udvarház 

nyugati falának alapozási árkából néhány tál alakú kályhaszem-töredék látott napvilágot. A 

vörös anyagú, meredek falú és élesen metszett peremű kályhaszemek feltehetőleg az alig 

ismert korai nemesi ház fűtőberendezéséhez tartozhattak. Figyelemre méltó, hogy a kályha 

korhatározását a feltáró láthatóan a fent jelzett (feltételezett) építéstörténetnek igyekezett 

megfeleltetni: a kályhát a nemesi ház utolsó periódusához kötötte, s még így (közvetlenül a 

kérdéses építkezés elé keltezve) is a típus korai megjelenését állapította meg. A kályhás 

kerámiák kérdésénél maradva tény, hogy a közölt leletanyagban nem találni a 15. század 

utolsó harmadánál korábbi kályhacsempe-töredékeket, bár igaz, hogy a publikációk alapján 

eleve rendkívül kevés kályhacsempe ismert.
871

   

Összességében tehát a leletanyag a budai párhuzamok által meghatározott 

fazéktöredékeken túl nem biztosít egyértelmű támpontot a keltezéshez. További 

szempontokkal szolgál azonban az építészeti részletek, kőfaragványok vizsgálata. Az épület 

földszinti északi terme esetében a kutatások során egy dongaboltozat fészkeként értelmezett 

részletet lehetett megfigyelni, valamint egy, a nánai vár 15. század végi építkezéseinél már 

leírt háromszakaszos boltozat lenyomatát. A boltozat vállköveit és bordacsomópontjait – a 

másodlagos helyzetű faragványok alapján – címerpajzsos faragott díszítéssel látták el. Szekér 

György elméleti rekonstrukciója szerint egy, a tari templomhajóban alkalmazott 
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hálóboltozattal azonos szerkezetű, de a terem rövidebb voltához igazított hálóboltozat 

maradványairól lehet beszélni.
872

  

Mint láttuk, Szekér György és Juan Cabello az udvarház földszinti hálóboltozatát a 15. 

század első harmadára határozta meg, jelezve (jellemző módon ez esetben is) a típus 

megjelenésének viszonylag korai voltát (340-341. ábra). A keltezésben döntő súllyal bírt a 

tari templom Sedlmayr János által azonos szerkezetűként rekonstruált, s szintén egyszer 

hornyolt bordákból felépített hálóboltozata.
873

 A templom hajójának nyugati bővítésével és 

újraboltozásával járó átalakítás ugyanis legnagyobb valószínűséggel Tari Lőrinc birtoklásához 

kapcsolható, a kőfaragványok (elsősorban a Tari-címeres kapuzatok), illetve a falkép-

maradványok alapján egyaránt.
874

 Ezzel szemben Szőke Balázs a kisnánai, szintén azonos 

szerkezetűként értelmezett boltozat kapcsán a késő Mátyás-kori vagy Jagelló-kori keltezés 

mellett foglalt állást. Véleménye szerint a tari plébániatemplom és udvarház átépítésére is 

ekkor került sor.
875

 Mint korábban részleteztem, végleges, kétségeket kizáró korhatározás – 

véleményem szerint – talán még nem adható.  

Az építészeti részletformákon nyugvó keltezés további támpontjai a feltárások és 

terepbejárások során előkerült, másodlagos helyzetű kőfaragványok, elsősorban a 

legjellegzetesebb darabok: az ún. grafikus stílusú osztott ablakkeret(ek) töredékei. Utóbbiak 

korhatározó ereje azonban, ahogy azt korábban már Palota példáján is láttuk, szintén kérdéses. 

Érdekes, hogy esetükben ún. önhordó szerkezetű beépítéssel számolhatunk, mely megoldás 

természetesen (ahogy a feltáró maga is jelzi)
876

 semmiképp sem a reneszánsz építészet újítása, 

mégis, a korábbiaknál valamivel gyakoribb előfordulása az új stílusirányzat elterjedésének 

idejére tehető.
877

 Mindent összevetve tehát az emeletes udvarház kiépítése legnagyobb 

valószínűséggel továbbra is a Tariak idejére, a 15. század első felére tehető, azonban ennél 

szűkebb keltezés jelenleg nemigen körvonalazható, s teljes bizonyossággal talán még a 

későbbi korhatározás sem zárható ki.  

Az épület sorsa a 15-16. század során 

Az udvarház két jelentős részlete esetében is tehát nyitva maradt a kérdés, hogy 

tervmódosítás vagy utólagos bővítés, illetve átalakítás emlékéről van-e szó. A déli, 

alápincézett épületrész a curia alapterületének megduplázódását hozta, míg az északi terem 

földszinti hálóboltozata egy rendkívül igényes kialakításra utal. Néhány másodlagos helyzetű 

építészeti töredék egyértelműen jelez egy 15. század végére – 16. század elejére tehető, 

színvonalas építészeti beavatkozást. Gazdagabban tagozott nyíláskeret(ek) beépítését 
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bizonyítja egy (feltehetőleg ablakkeret profilmegállításához tartozó) gyémántmetszéses 

lábazati dob töredéke. Díszes fűtőberendezések felállítását mutatja egy rozetta motívumos 

reneszánsz kandallókonzol, valamint egy ún. lovagalakos kályhából származó és egy másik, 

szintén a 15. század végéről való csempetöredék.
878

  

Az udvarházban végzett munkálatokkal feltehetőleg többé-kevésbé egyidejűleg a 

templom gótikus déli kapuzatának Tari-címeres timpanonját geometrikus kifestéssel fedték el. 

Külső oldalához egy déli előcsarnokot építettek, egy sajátos, kettős íves lezárású reneszánsz 

kapukerettel.
879

 A történeti adatok fényében rendkívül tanulságosak ezek az összességében 

jelentéktelennek aligha nevezhető munkálatok, hiszen az udvarház ekkor az írott források 

alapján tulajdonosainak csupán másodlagos jelentőségű birtokközpontja lehetett. A curia 

épülete, mint láttuk, valószínűleg a 16. század második felében indult pusztulásnak, ahogy azt 

a legkésőbbi használati, illetve a pusztulási rétegekből előkerült leletek is alátámasztják.
880
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II.4.2. Az ónodi vár 

II.4.2.1. Kutatástörténet  

A Sajó melletti kis kiemelkedésen, lényegében síkságon épült várat a 19. századi 

helytörténeti munkákat követően Soós Elemér ismertette 1927-ben önálló kötetben, később 

Détshy Mihály közölt részletes tanulmányt a vár korai történetét érintő forrásanyag 

feldolgozásával.
881

 1985-1991 között került sor az erősség első tervszerű régészeti kutatására 

Révész László vezetésével. A helyreállítási munkálatokat megelőző részleges feltárások 

alapvető adatokat nyújtottak az erősség alaprajzi elrendezéséhez és főbb periódusaihoz, 

tekintve, hogy a vár belső – 15. századi részleteket is őrző – területén felszín fölé emelkedő 

falszakaszok nem maradtak fenn. Az ásatások eredményeiről Révész László tömör 

összefoglalót nyújtott 1992-ben, majd 2000-ben Tomka Gábor adta közre a történeti adatokat 

és régészeti megfigyeléseket részletesen feldolgozó, átfogó tanulmányát.
882

 Döntően ez 

utóbbira támaszkodik a vár középkori történetének jelen vázlatos összefoglalása is. Újabb 

kutatásokra 2003 és 2006 között négy ásatási idényben nyílt mód, melyeket már Tomka 

Gábor irányított, eredményeit rövid ásatási jelentések formájában megjelentetve.
883

 Feltárásai 

számos ponton bővítették ismereteinket az erődítmény középkori periódusát illetően is, 

többek között a déli palotaszárny keleti sarokhelyisége és a várudvar középkori rétegei, a 

nyugati zárófalban megőrződött kapunyílás vagy a kora újkori rétegekből előkerült középkori 

leletek tekintetében.  

II.4.2.2. Történeti háttér 

A település feltehetőleg már a 13. század végén földesúri birtokközpont vagy székhely 

lehetett, erre utal legalábbis korabeli birtokosának, Miskolc nembeli Jakabnak, majd később 

utódjának, Jakab fia Pálnak ónodiként történő említése. Pál 1356. évi, fiú örökös nélküli 

halálával a birtok a királyra szállt, aki azt lényegében azonnal Cudar Péternek és hat fivérének 

adományozta, bár a beiktatásra csak két évvel később került sor. A Cudar testvérek királyi 

apródként, illetve udvari ifjúként, Nagy Lajos kedvelt híveiként korábban is jelentős 

birtokadományokban részesültek, már 1343-ban szert tettek például az Ónodtól talán északra 

fekvő Felsőónodra is. Uralkodói segédlettel való vagyongyarapításuk később sem szűnt meg, 

ezen kívül Nagy Lajos jóvoltából egyre magasabb tisztségeket nyertek el. Megyei 

hivatalviseléseiken túl (sárosi, szepesi és borsodi ispáni címek) udvari méltóságokban is 

részesültek: huzamosabb ideig töltötték be a pohárnokmesteri, udvarmesteri és ajtónálló 

mesteri szerepköröket. Cudar Péter egészen a szlavón báni méltóságig emelkedett, sőt néhány 

hét erejéig az országbírói hivatalt is viselte, majd uralkodása végén Nagy Lajos oroszországi 
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vajdává nevezte ki. Két fivér az egyházi hierarchiában jutott magas rangra: János a fehérvári 

prépostságot, Imre a váradi, majd egri püspökséget nyerte el pályafutása csúcsán.
884

  

Nagy Lajos halála fordulópontot jelentett a család történetében. Péter bán szembekerült 

Erzsébet királynővel, Imre püspöknek ideiglenesen Olaszországba kellett távoznia, országos 

méltóságokban pedig a Cudarok a későbbiekben már nem részesültek, leszámítva Péter rövid 

ideig tartó horvát báni megbízatását. Birtokaik számát ennek ellenére tovább tudták növelni: a 

már korábban megszerzett Sáros megyei Makovica és Újvár várai mellé Péter további, Zágráb 

megyei várak birtokába jutott, zálogjogon pedig Boldogkő várára is szert tett.
885

  

Az okleveles adatok világosan jelzik, hogy a mezővárossá emelkedett Ónod a Cudar 

testvérek idején is székhelyként („specialem residentiam mansionemque”) szolgált birtokosai 

számára: az Ónodról való keltezések mellett erre utal, hogy a testvérek közül többet is 

ónodiként említenek a források.
886

 Ezen kívül tudomásunk van Péter bán budai és visegrádi 

házairól is, melyet udvari méltóságai és jelenléte indokolhatott, valamint testvére, György 

szamosszegi és bőcsi (a család korábbi székhelyén való) tartózkodásairól. Bár az adatok 

ellentmondásosak az építtető vagy építtetők személyére vonatkozólag, kétségtelen, hogy már 

Cudar Péter idején megkezdődött az ónodi rezidencia várrá történő kiépítése, melyhez ekkor 

még nem kértek királyi engedélyt. Péter bán 1395 májusa előtti halálát követően csak 1413-

ban kért és kapott uralkodói beleegyezést két fia, Jakab és Simon a várépítés befejezésére, 

mely tehát ekkor még nem állhatott teljesen készen. Péter fiai ellen unokatestvérük, Cudar 

István fia Benedek indított pert, azt állítva, hogy a várat a néhai szlavón bán nem egyedül, 

hanem István testvérével közösen építtette, így abban egyenlő részesedés illeti meg őt is, mint 

unokatestvéreit. 1416-ban a per ítéletlevele elismerte Benedek jogait, s az egyenlő arányú 

osztozkodás leírása során több fontos adatot megőrzött a várra vonatkozólag.
887

  

Az erősség ezek szerint a plébániatemplom körül („per circuitum ecclesie parochialis”) 

épült, egy nagy tornya pedig a vár közepén, a templom (de legalábbis a templom telke) fölé 

(„in medio ipsius Castri supra dictam ecclesiam parochialem”). A vár déli és keleti része az 

ítélet szerint Benedeket illette, északi és nyugati része pedig Jakabot és Simont. A nagy 

tornyot, mely eredetileg csak a két testvérnek juttatott rész felől volt megközelíthető, szintén 

meg kellett osztaniuk, egyik boltozott helyiségében helyezve el a család okleveleit.
888

  

Bár a család hatalmának, befolyásának fénykora Nagy Lajos halálával lezárult, a 

Cudarok második generációja is udvari ifjúként az uralkodó és a hatalmi elit környezetében 

forgott. Benedek Zsigmond király mellett a boszniai hadjáraton és a konstanzi zsinaton is 

részt vett, birtokait pedig új adományokkal gyarapította. A harmadik generáció tagjait szintén 

megtaláljuk Zsigmond udvarában, majd az uralkodó halála után, 55 év hiátus után újra bárói 

méltóságra tettek szert I. Ulászló, V. László, illetve Mátyás környezetében, pohárnokmesteri, 

ajtónálló mesteri, udvarmesteri hivatalokat betöltve.
889
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1470-ben, Cudar Jakab fia Jakab halálával férfiágon kihalt a család, a birtokok java 

Ónod várával és uradalmával pedig a Rozgonyiak, majd néhány éven belül a királyné kezére 

jutott. Az erősség így a század utolsó harmadára elvesztette rezidencia szerepét, s úgy tűnik, 

mintegy negyven év alatt állapota is erősen leromlott. Egy 1510. évi oklevél – bizonyos 

mértékig feltehetőleg túlzó – leírása szerint „Ónod vára teljesen romos, épületeitől teljesen 

megfosztott és puszta”.
890

 Az 1508-1516 közötti gyakori tulajdonosváltásokat követően 1516-

ban Perényi Imre nádor és felesége szerezte meg az uradalmat. Perényi nagyléptékű építkezést 

végzett az egykori rezidencián, a 15. századi falakat jellemzően az egykori járószintnél is 

mélyebben visszabontva. A 16-17. század során több szakaszban további átalakításokat, 

építkezéseket végeztek a végvári rendszer részévé váló erősségen. 1688. évi felgyújtása után 

18-19. századi részleges újjáépítését, újrahasznosítását leszámítva a romokat elbontották vagy 

pusztulni hagyták.
891

   

II.4.2.3. Építéstörténet 

14. századi előzmények 

A vár területén feltárt legkorábbi épített maradvány egy több mint 11 m hosszú és 9 m 

(vagy legalább 9 m) széles téglalap alaprajzú épület északi és keleti, 80 cm széles alapfala 

(342-343. ábra).
892

 Az északi fal mindkét oldalán feltárt több sírrétegű temető faltól eltérő 

tájolású sírjai valószínűtlenné teszik, hogy az épület az írott forrásokban említett 

plébániatemplommal lenne azonosítható. Az ismeretlen kiterjedésű és belső osztású épület 

keltezése kapcsán csak annyi világos, hogy korábbi a Cudarok 15. század első évtizedeire 

elkészülő váránál, melynek építése során e falakat visszabontották. Mindezek alapján 

feltételezhető, hogy a csak részlegesen feltárt alapfal egy, a plébániatemplom temetőjének 

területén álló nemesi udvarház emléke lehet, akár Miskolc nembeli Jakab és fia idejéből, akár 

a 14. század második feléből, a Cudarok birtoklásának korából.
893

  

Várépítés a 14-15. század fordulóján 

A jelen tudásunk szerint egykor önmagában álló, 13. vagy 14. századi eredetű házhoz 

képest jelentős változást hozott az – az írott források alapján hosszan elhúzódó vagy elakadó – 

építkezés, melynek eredménye egy közel szabályos alaprajzi elrendezésű, összetett 

épületegyüttes lett. Az előzmények, úgy tűnik, csak igen kis mértékben befolyásolták az új 

lakóhely kialakítását. A korábbi háznak talán csak déli alapfalát hasznosították az új felmenő 

fal ráépítésével, minden bizonnyal ez indokolja a két épület (pontosabban a korai udvarház és 

az új együttes déli palotaszárnya) egyező tájolását.
894
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A Cudarok ónodi vára jelenlegi ismereteink szerint egy kb. 39×39 m-es négyzetes 

épülettömb lehetett nagyméretű belső udvarral és az udvart övező, a várfalakhoz közvetlenül 

hozzáépült két vagy három palotaszárnnyal. A várat talán árok övezte, ennek azonban 

régészeti nyoma mind ez ideig nem került azonosításra.
895

 A bejárat feltehetőleg a nyugati, 

beépítetlen oldalon nyílt, ahol egy összetett gótikus profilú kapu maradványai kerültek elő a 

kutatások során.
896

 A várfal északi oldala talán szintén beépítetlen maradt, mindenesetre az itt 

feltárt falmaradványok közül csak a kb. 1,5 m széles várfal esetében lehetett igazolni 14-15. 

századi eredetét.
897

 Az egyaránt kb. 8-8 m külső szélességű keleti és a déli palotaszárny közül 

előbbi épülhetett korábban, a falelválás azonban talán csak építési fázisra utal. Mindkét 

palotaszárny falait erőteljesen, az alapfalakig vagy akár az alapfalak aljáig visszabontották a 

későbbi építkezések során. A keleti szárny teljesen elfoglalta a vár keleti oldalát, földszintjén 

pedig legalább négy, eltérő hosszúságú helyiséget foglalt magába. A déli szárny földszintje 

feltehetőleg szintén legalább négy helyiségből állhatott.
898

  

A feltárások mind ez ideig (a sírokat leszámítva) nem találták nyomát a forrásokban 

említett plébániatemplomnak, sem a vár közepén a templom fölé felépített nagy toronynak.
899

 

Mindenesetre valószínűsíthető, hogy ha a templom és temetője a korai nemesi ház idején még 

meg is tartotta eredeti szerepét (bár a temető esetében csökkent kiterjedéssel), az új, 

nagyméretű rezidencia kialakításával ez véget ért. Az okleveles adatok leginkább a templom 

elbontását és a temető teljes felszámolását sejtetik, de mindennek egyértelmű régészeti 

bizonyítéka (vagy cáfolata) hiányában indokoltnak látszik az óvatos állásfoglalás.
900

  

Összességében az épületegyüttes alig mutat várszerű megjelenést: az említett nagy 

tornyot és a csupán feltételezett külső várárkot nem ismerjük, a feltárt palotaszárnyak és 

azoknak (jobb híján) várfalnak nevezett külső, kb. 1,5 m széles fala kevés védelmi jelleget 

tükröz. Nem téveszthetjük azonban szem elől, hogy az egykori épületegyüttesről részlegesen 

feltárt alapfalakat leszámítva szinte semmit nem tudunk. További adatokkal a kutatások jelen 

szintjén csak a többségében másodlagos helyzetű középkori leletek szolgálnak. Az udvar kora 

újkori rétegeiből származó egyszer hornyolt bordatöredékek feltehetőleg a középkori vár egy 

(esetleg több) ismeretlen terének kőbordás boltozatú lefedéséről tanúskodnak, esetleg az 

ismeretlen helyű egykori templom maradványai lehetnek. Mázas kályhaszemek és áttört 

mérműves kályhacsempék a rezidencia díszes – bár a királyi udvar színvonalától elmaradó – 

cserépkályháira utalnak. Különleges lelet egy háromágú lándzsacsúcs, mely a várban 
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rendezett vagy a vár lakói által látogatott (de máshol lezajlott) lovagi tornák emlékét 

őrizheti.
901

  

A várépítés döntően írott forrásokon nyugvó keltezését ez esetben a régészeti leletek is 

megerősítik. A várudvar járószintjéről előkerült Mária denár, a keleti palotaszárnyban talált 

Zsigmond quarting, valamint egy, az építkezésekkel egykorú vagy azokat megelőző feltöltés 

késő középkori kerámiaanyaga alátámasztják, hogy a vár építését a Cudarok a 14. század 

végén kezdhették meg és a 15. század első évtizedeiben fejezhették be.
902

  

Az épület sorsa a 15. század során 

Minden bizonnyal több átalakítás, bővítés is lezajlott a vár megépítése és a Cudar család 

1470. évi kihalása közötti mintegy fél évszázad folyamán, s hasonlóképpen az 1470 és 1516 

közötti években, amikor az egykori rezidencia csupán szerény birtokközpontként működött 

tovább. A tény, hogy ezeknek építéstörténeti lenyomatát a kutatások nem találták, 

valószínűleg elsősorban a 15. századi maradványok rendkívül töredékes fennmaradására, 

másodsorban a kutatások részleges voltára vezethető vissza. Mindez újfent felhívja a 

figyelmet, mennyire csekély ismeretanyagra támaszkodhatunk a vár (építés)történetének 

elemzése, következtetések levonása során. Annyi mindenesetre az írott adatok alapján 

sejthető, hogy a Cudarok kihalása és főleg az uradalom királynéi kézre való kerülése az 

épületegyüttes karbantartásának elhanyagolását eredményezhette, mely által a 16. század 

elejére a vár sokat veszthetett egykori fényéből. Nem csoda, hogy az erősség nagyszabású 16-

17. századi építkezéseinek nyitányaként 1516-1520 között Perényi Imre lényegében a 

középkori épületszárnyak teljes újjáépítése mellett döntött.
903
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II.4.3. A pomázi udvarház 

II.4.3.1. Kutatástörténet 

A pomázi Klissza-dombon álló csekély falmaradványokat 1863-ban Rómer Flóris írta 

le, vázlatrajzokat készítve a romokról és néhány, a felszínen talált leletről. Az épületet 

monostor maradványainak vélték egészen a tényleges régészeti kutatások kezdetéig, 1937-ig. 

Ekkor egy erős történeti-régészeti érdeklődésű helyi lakos, Sashegyi Sándor 

kezdeményezésére terepbejárások és ásatások kezdődtek a lelőhelyen. 1937 és 1944 között 

több szakaszban zajlottak feltárások Nagy Tibor, Gallus Sándor, Domanovszky György és 

Bottyán Árpád, a korszak elismert régészei vezetésével. Bár a munkák során az egykori 

épületegyüttes maradványai nagy felületen napvilágra kerültek és az alaprajzi elrendezés is 

főbb vonalaiban tisztázódott, a romok megnyugtató értelmezése továbbra is váratott magára. 

Az ásatások eredményei alapján a korabeli történészek királyi vadászháznak vagy az utazó 

királyi udvar egyfajta szálláshelyének, pihenőhelyének gondolták, de felmerült az óbudai 

királynéi rezidenciával történő azonosítása is. Ez utóbbi feltételezés nyomta rá bélyegét 

Sashegyi Sándor feljegyzéseire és a feltárásokat követően 1953-ban összeállított „ásatási 

naplójára” is. E dokumentum kivételes jelentőséggel bír a korai kutatások eredményeinek 

kiértékelésében, ugyanis az 1937-1944 közötti dokumentáció és leletanyag döntő része a 

második világháború során elveszett. A munkálatokat általában személyesen követő Sashegyi 

jegyzeteinek, saját készítésű rajzainak és fényképeinek összeállítása így valóban 

felbecsülhetetlen értékű, még ha az egyes falak és egyéb részletek méreteiben, 

elhelyezkedésében pontatlanságok, a leírásokban ellentmondások és komoly hiányosságok 

mutatkoznak is.
904

  

1969-ben Fülöp Zoltán egyetemi szakdolgozatában a romokat a Pomázon birtokos Cikó 

család középkori rezidenciájával azonosította, s ezt az értelmezést fogadták el a Pest megye 

régészeti topográfiája 1986-ben megjelent kötetének szerzői is. A kötetben Parádi Nándor 

segítségével a korábbi ásatási megfigyelések részletes összefoglalására, a rendelkezésre álló 

dokumentációs anyagok kritikai áttekintésére is vállalkoztak.
905

 Noha a feltárási eredmények 

hitelesítésére a lelőhely további pusztulása miatt nem láttak „reális reményt”, az 1995-1998 

között Virágos Gábor által vezetett ásatások számos ponton fontos észrevételeket, 

kiigazításokat tettek lehetővé. Virágos Gábornak elsősorban hosszanti kutatóárkokkal és 

kisebb-nagyobb méretű szondákkal nyílt módja az udvarház és a vele szomszédos, temetővel 

övezett templom területének kutatására, az épületegyüttes teljes kiterjedéséhez képest 

viszonylag kis felületen. Megfigyeléseit a korábbi eredmények és leletanyagok kritikai 

áttekintésével kiegészítve több közleményben is összefoglalta, átfogóan, a feltételezhető 

építéstörténetet és történeti értelmezést a korábban már többször említett, 2006. évi 

monográfiájában is közreadva.
906
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A maradványokat Virágos Gábor is egyértelműen a Cikó család középkori lakóhelyével 

azonosította (344. ábra). Jelenleg ez az értelmezés látszik legvalószínűbbnek, bár kétséget 

kizáró bizonyítéka, mint látni fogjuk, sem történeti, sem régészeti oldalról nem ismert. 

(Jellemző, hogy a korábbi elképzelések elvetésének egyik alapvető oka az volt, hogy „az 

oklevelek a királyi vagy királynéi birtoklásról hallgatnak”.)
907

 Az alábbiakban az udvarház 

történetét alapvetően Virágos Gábor közleményeire támaszkodva, a Cikó-rezidenciaként való 

értelmezésnek megfelelően mutatom be vázlatosan. Az eddig megszokottól eltérően a 

maradványokat nem szigorúan az építéstörténeti korszakok, keltezések mentén ismertetem, 

mivel a kronológia a pomázi esetben számos ponton különösen is bizonytalan. 

II.4.3.2. Történeti háttér 

A Pilis keleti lábainál fekvő Pomáz településben a 13-14. század során egyszerre több 

nemesi család rendelkezett birtokokkal. Az egymással is gyakran viszályban álló birtokosok 

közül a Cikó család emelkedett ki legnagyobb jelentőségű földesúrként. A falu Szent 

Miklósnak szentelt középkori templomáról az írott forrásokban egyedül egy 1351. évi pápai 

búcsúkérelem tanúskodik. Bár a kérelmező maga az uralkodó, az udvarház újabb értelmezése 

kapcsán feltételezik, hogy a búcsút I. Lajos a Cikó család érdekében, a feltehetőleg az ő 

kegyuraságuk alatt álló templom számára kérte. A család pomázi lakóhelyére vonatkozó első 

ismert írott adat egy 1418. évi levélből származik, az udvarházra „domum nostrum” alakban 

utalva. A következő említés csak 1488-ból való, mikor csere útján Haraszti Ferenc szerezte 

meg a Cikók pomázi birtokát, valamint azzal együtt a „domus et curia nobilitaris” 

megjelölésű rezidenciát is.
908

   

A Cikó család 1300 körül válhatott ki a Kartal-Kurszán nemzetségből, majd tagjai az 

Anjou-dinasztia idején hamarosan magas méltóságra emelkedtek.
909

 A Péternek is nevezett II. 

Cikó különböző kisebb udvari és várnagyi tisztségek után 1347-1359 között Torna és Borsod 

vármegyék ispánja lett, majd 1353-59 között a tárnokmesteri hivatalt viselte. Mindeközben I. 

Lajos megbízható udvari embereként kiemelt diplomáciai feladatokat is ellátott, valamint 

rövidebb ideig királynéi tárnokmesterként is szolgált. Két fia közül Ferencről alig 

rendelkezünk adattal, országos politikai hivatalt tudomásunk szerint nem töltött be. Másik fia, 

István ugyanakkor egyházi vonalon követte apja kimagasló pályafutását: 1381-ben már 

speciális királynéi káplán, majd váradi prépost lett, végül 1387-1399 között az egri püspöki 

címet is elnyerte. A rangos tisztségek és méltóságok ellenére igazán jelentős birtokgyarapodás 

vagy legalább egyetlen váruradalom megszerzése hiányában a család nem tudta hatalmát 

hosszú távon is bebiztosítani. Így a következő generációk tagjai a 15. század során lényegében 

a középbirtokos megyei nemesség szintjére süllyedtek vissza, egykori befolyásuk visszfénye 

talán csak az új előkelő házassági kapcsolatokban csillant meg. Ferenc unokája, az 1437-1471 
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közötti években említett Sandrin az utolsó a családban, aki még következetesen és 

kizárólagosan használta a Pomázi előnevet. Testvére, IV. János esetében már a „de Felkezy” 

predicatum jelenik meg a forrásokban. A pomázi birtokok és udvarház 1488. évi elcserélése 

után egy alkalommal, az 1505. évi országgyűlésen Pilis vármegye követeként IV. János 

keresztfiát, Gáspárt még Pomázi Cikó előnévvel említették.
910

  

II.4.3.3. Építéstörténet 

Az udvarház építészeti képe a 14-15. század során 

A pomázi Klissza-domb észak-déli irányú dombhátán legkésőbb a 12. század közepére 

egy Árpád-kori település jött létre földbe mélyített (és talán földfelszíni) házakkal, szabadon 

álló kemencékkel, árkokkal, kúttal és egyéb telepjelenségekkel. A település mellett egy 

viszonylag kisméretű, egyszerű alaprajzú, de színvonalas építészeti tagozatokkal díszített 

templom és templom körüli temető helyezkedett el.
911

 A templom szomszédságában, az 

Árpád-kori falu maradványai fölött a 14-15. század során fokozatosan alakult ki az udvarház 

összetett alaprajzú épületegyüttese (345. ábra).  

Az együttes meghatározó, központi eleme egy 6×12 m-es téglalap alaprajzú kőépület 

lehetett. Eredetileg valószínűleg csak egy alápincézett, egyosztatú földszintes ház volt, 

melynek falait később kívülről megköpenyezték és támpillérekkel is megerősítették. A ház 

így az egész együttes legvastagabb falú, s ezután feltehetőleg emeletes épületévé vált. Az 

átalakítással egyidejűleg vagy annál később a ház északnyugati és délkeleti oromfalához, 

valamint délnyugati hosszfalához eltérő nagyságú, kőből falazott további épületrészeket 

toldottak. Az alápincézett kőház és a hozzácsatolt bővítmények foglalhatták magukba az 

épületegyüttes lakótereit. Erre utal a központi épület feltételezett emeletes volta, a külső 

sarkain talán árnyékszékaknaként értelmezhető kisméretű négyzetes építmények, valamint az 

előkerült jellegzetes leletanyag (kőfaragványok, festett ablaküvegek, padló- és 

kályhacsempék) is. A rézsűs pincegádor által megközelíthető, boltozott pincét (többek között) 

bortárolásra használhatták.
912

  

A leírt épületszárnyra merőlegesen helyezkedett el az épületegyüttes egytraktusú 

északnyugati szárnya, mely négy azonos szélességű, de eltérő hosszúságú földszinti 

helyiséget foglalt magába (346. ábra). A helyiségekben feltárt hamus-salakos rétegek sajátos, 

gazdag leletanyagot tartalmaztak. A különböző ezüst és bronztárgyak, vaseszközök, 

fegyverek, amorf fémdarabok, valamint az olvasztótégelyek és rengeteg vasszeg alapján 

Virágos Gábor az északnyugati szárnyban fémműves (kovács, ötvös) tevékenységeket, esetleg 

konyhát, sütőházat feltételezett. A szárny mellett az épületegyüttes nyugati sarkát egy 

könnyűszerkezetes építmény foglalhatta el. Az átellenes keleti (délkeleti) sarokban egy 

nagyméretű kétosztatú kőépület és egy szintén faszerkezetesként rekonstruálható építmény 
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állt. A feltételezések szerint ezeket istállóként, illetve a termények és mezőgazdasági 

eszközök tárolóiként használhatták.
913

  

Az épületegyüttest egy mindössze 80-100 cm vastag alapozáson nyugvó falgyűrű 

övezte, mely az északnyugati szárnnyal egyidős lehet, míg a délkeleti kétosztatú kőépületnél 

talán korábbi. A falgyűrű külső oldalát nem kísérte árokerődítés.
914

 A fal és az épületszárnyak 

által határolt, többé-kevésbé trapéz alaprajzú udvart a nemesi lakóhely használatának utolsó 

korszakában kavicsos burkolattal látták el.
915

 Az épületegyüttes déli sarkához közel az övező 

falat egy kapuépítmény szakította meg. Részletei a kocsikerekek által kikoptatott küszöbkövet 

leszámítva alig ismertek. A falgyűrűnél határozottan vastagabb falai mindenesetre egy 

emeletes, a rezidencia összképét tekintve hangsúlyos, talán kaputoronyra emlékeztető 

építményt sejtetnek.
916

  

A nemesi lakóhely kiépítése a déli szomszédságában álló, árokkal is elválasztott 

templomot sem hagyta érintetlenül. A szerény méretű Árpád-kori egyházat teljesen lebontva, 

alapterületét megsokszorozva egy poligonális szentélyzáródású, egyhajós új templom épült. A 

hajó északi és déli oldalán, a nyugati oromfal síkját meghosszabbítva egy-egy négyzetes 

alaprajzú tornyot alakítottak ki. A sajátos elrendezésű nyugati toronypáron túl az építmény 

rangját emelhette kőbordás boltozata és figurális díszű téglás padlóburkolata is. Minden 

bizonnyal az építkezés anyagi hátterét biztosító kegyúr temetkezését láthatjuk a szentély 

területén belül talált sírban/sírokban. A templom körüli temető használata – a feltárt kb. 500-

600 sír tanúsága szerint – a templom nagyszabású átépítését követően is folytonos volt. A 

temetőt kőből falazott körítőfallal vették körül, később a körítőfalat és a rezidencia falgyűrűjét 

két rövid falszakasszal össze is kapcsolták.
917

  

Építéstörténeti korszakok és keltezések 

A lelőhely késő középkori korszakainak elkülönítése, korhatározása a megjelent 

közlemények alapján döntő mértékben közvetett történeti adatokon (pontosabban az azokra 

alapozott feltételezéseken) nyugszik.
918

 Ennek elsődleges oka természetesen a kutatástörténeti 

adottságokban rejlik: a terület bolygatottságában, a korai, 1937-1944 közötti ásatási 

dokumentációk és leletek egy részének eltűnésében, a korai kutatások módszertanában, illetve 

a meglévő leletanyag feldolgozásának hiányában.
919

 A korai alápincézett, földszintes épületet 

Virágos Gábor a Cikó család pomázi birtoklástörténete (és az építkezések relatív 

kronológiája) alapján keltezte a 13. század végére, noha, mint említettük, kétséget kizáró 

bizonyíték arra sincs, hogy a kőház Pomáz több birtokosa közül már ekkor egyértelműen a 

Cikó családé lett volna. Meggyőzőnek tűnik, hogy a falköpenyezés és a feltételezett emelet 

kiépítése egy következő periódus emléke, azonban hogy a két építkezés között mennyi idő telt 

                                                 
913

 Virágos 2004, 666-667, 671; Virágos 2006, 32-33.  
914

 Virágos 2004, 666, 671; Virágos 2006, 33.  
915

 Lásd Virágos 2006, 39. (Fig. 31.).  
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el, s az átalakítás a 14. század elején, első felében vagy valamivel később történt, nehezen 

meghatározható.
920

  

Annyi mindenesetre határozottan állítható, hogy a 14. század második felére vagy 

legalábbis utolsó harmadára már állt egy rangos udvarház, hiszen az innen származó 

legkorábbi kályhacsempe-töredékek által ez a korszak már egyértelműen képviselve van a 

leletanyagban.
921

 Ezt megerősíti a templom építéstörténete is: a gótikus hajóval egykorú déli 

torony sarkából (feltehetőleg az építkezést megelőző rétegből) való, 14. század első felére 

keltezett kerámiatöredék, valamint a kőbordás boltozat rozettás díszű záróköve. A templom 

körítőfalából előkerült román stílusú kőfaragványok minden bizonnyal a korai templom 

elbontásából származnak, így a temetőt övező fal szintén ebben az időszakban épülhetett.
922

 

Virágos Gábor megfigyelése szerint a templom körítőfala és a rezidencia udvarát övező 

falgyűrű azonos építéstechnikát, alapozási jellegzetességeket mutat.
923

 Ez arra utal, hogy a 

teljes északkeleti és északnyugati szárny, az udvart övező falgyűrű és az azzal egykorú 

kapuépítmény elkészülhetett már a 14. század során, noha a falazatokban több építési 

periódus mutatkozik.
924

 Kérdéses azonban, hogy ezeket a feltételezett építési periódusokat mi 

támasztja alá. Amennyiben ugyanis kizárólag falelválások megfigyeléséről van szó, nem 

feltétlenül meggyőző, hogy a kőházhoz csatolt árnyékszék-építmények és egyéb 

toldaléképületek, valamint az északnyugati szárny és a falgyűrű későbbi a korai kőház 

falköpenyezésénél.
925

 Szintén kérdéses a nagyméretű, kétosztatú délkeleti kőépület keltezése: 

a falgyűrűnél későbbi voltára talán csak az utal, hogy annak feltételezett eredeti vonalához 

kívülről csatlakozik.
926

  

Az épületegyüttes 15. századi, rezidenciaként való működésére utalhatnak a feltárt 

kályhacsempe-töredékek, melyeket Holl Imre különböző Zsigmond-kori csoportokhoz, 

valamint az ún. lovagalakos kályha köréhez sorolt.
927

 A korai kőház boltozott pincéjének 

padlójáról előkerült I. Mátyás érem bizonyítja az épület folyamatos használatát a század 

második felében is.
928

 Elképzelhető azonban, hogy mind az ún. lovagalakos kályhához tartozó 

csempetöredék, mind a pénzlelet abból az időszakból való, amikor a Cikó család kései 

leszármazottjai már nem elsődleges lakóhelyükként tekintettek pomázi birtokközpontjukra, 

ahogy azt a családi előnév használatában jelentkező változások, majd a birtok 1488. évi 

elcserélése jelzi.  
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A Cikó-birtoklás utolsó éveihez, s az azt követő évtizedekhez ugyanakkor határozott 

építő tevékenység köthető a megfigyelések és leletek alapján. Ide tartozik valószínűleg 

egyrészt a templomi körítőfalat és a nemesi épületegyüttes falgyűrűjét összekapcsoló két 

rövid falszakasz megépítése. Ekkor tölthették fel a két egységet elválasztó, feltehetőleg 

mesterséges árkot is, melynek aljáról származó kerámiatöredékek az árok kialakítását a 13. 

századra valószínűsítik, míg a feltöltésből kikerült 15. századi leletek a világi és egyházi 

épületek összekötésének idejére utalnak.
929

 Még látványosabb átalakítások emlékét őrizheti 

néhány kőfaragvány: nyíláskeretek csavartoszlopos és gyémántmetszéses lábazati dobbal, egy 

kannelúrázott nyolcszögletes pillér 1483-as évszámú oszlopfővel, valamint egy vörösmárvány 

reneszánsz nyíláskeret-töredék. Feltételesen a templomhoz köthető egy 

másodlagos/sokadlagos lelőhelyű, 1519. évszámos felirattal ellátott reneszánsz pasztofórium 

szemöldökköve.
930

 E késő gótikus és reneszánsz építkezések jelenlegi ismereteink szerint, az 

írott forrásokra alapozott birtoklástörténet alapján meglepőnek tűnnek, s még az 

épületegyüttes helyes értelmezése terén is némi kételyt ébresztenek. Ezzel szemben a 

település, a templom és a nemesi ház felhagyásának, elpusztulásának korát: az 1520-as évek 

végét határozottabban jelöli ki a gótikus templom padlószintje fölött feltárt, emberi csontokat 

tartalmazó égett réteg.
931

 

Az ásatások során rendkívül gazdag leletanyag látott napvilágot a lelőhelyről, 

értelmezésüket azonban nagyban nehezíti, hogy egy részükről csak feljegyzések maradtak 

fenn, más részük eredeti lelőhelye pedig nem ismert. Bizonyos leletek származhattak a nemesi 

épületegyüttes vagy a templom és temető területéről, de akár Sashegyi Sándor egyéb pomázi 

gyűjtéseiből is.
932

 Mindazonáltal a különböző, változatos fegyverleletek, különösen három 

tornalándzsa-hegy és egy tornasisak töredéke, import és hazai asztali díszkerámiák (köztük 

egy aragóniai címeres tál fenéktöredéke) és üvegedények, a jelzett kályhacsempék, valamint 

arany és ezüst gyűrűk, ezüst és bronz veretek a királyi udvar anyagi kultúrájához igazodó, az 

udvari kultúrával szoros kapcsolatban álló műveltséget, életformát mutatnak.
933

 A leletek egy 

része azonban (ahogy az például az étkező villák esetében is feltételezhető)
934

 már nem 

feltétlenül a Cikó család birtoklásának idejéből való. Ez azt is jelenti, hogy az épületegyüttes 

egyes elemeinek használatára vonatkozó feltételezések – melyek részben a helyben feltárt 

leletanyagra alapoztak – talán csak az udvarház fennállásának utolsó évtizedeire érvényesek, 

talán már eltérő tulajdonosi háttérrel és szerepkörrel.  
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vendéglátó.” Holl 1990, 68. (22. lábjegyzet).  
934

 Virágos 2006, 38. 



185 

II.4.4. A pécsi püspökök szászvári mellékrezidenciája 

Nem vitás, hogy a késő középkori magyar püspöki lakóhelyek számos vonatkozásban 

eltérő jellegzetességeket mutattak a világi főurak lakóhelyeihez képest. Ezek a különbségek 

azonban elsősorban a püspöki székvárosban álló székhelyek tekintetében érvényesültek, 

melyek a főpapok elsődleges lakóhelyeiként, fő rezidenciáiként szolgáltak, s számos, az 

egyházkormányzati feladatokkal összefüggő sajátos elvárásnak kellett megfelelniük.
935

 Ezzel 

szemben a püspökök másodlagos tartózkodási helyeiként működő, a püspöki birtokokon, 

esetleg egyes birtokközpontokban felépült mellékrezidenciák sokkal inkább a főpapok 

földesúri, nagybirtokosi szerepéhez igazodtak, kialakításukat hasonló igények, szempontok 

határozták meg, mint a világi birtokosok esetében. Így az utóbbi években intenzíven kutatott 

szászvári mellékrezidencia vizsgálata dolgozatom szempontjából nem csak jó összehasonlítási 

alapot jelent, de fontos tanulságokkal is szolgál.  

II.4.4.1. Kutatástörténet  

Szászvár plébánosa, Horváth János már 1838-ban leírta egy levélben a plébániaházban 

látható középkori részleteket, s az épületet övező romok alapján úgy vélte, az egykori vár 

szabályos négyzetes alaprajzú lehetett, várfalai nyolc kerek toronnyal erődítve. A 19. század 

végétől több felmérés, helyszínrajz is készült a középkori maradványokról, a műemlék átfogó 

épületrégészeti kutatása azonban csak 1980-ban indult meg G. Sándor Mária és Gerő Győző 

vezetésével. A falkutatást és ásatást egyaránt magába foglaló, 2005-ben megszakadó munka 

eredményeként a rezidencia központi udvar köré szerveződő belső magjának mintegy 

háromnegyede került napvilágra, míg a tornyokkal erődített külső várfalaknak csupán északi 

és nyugati részletei.
936

 A látványos eredményeket, Szászvár kiemelkedő építészettörténeti 

jelentőségét először az 1999-ben, Gerő Győző neve alatt megjelent összefoglaló mutatta be, 

mely a kutatások ezen első szakaszának egyetlen részletesebb közleménye.
937

 Az alapos, bár 

terjedelménél fogva sem teljességre törekvő elemzés a vár gazdag faragott kő szerkezeteit 

leszámítva a leletanyag további csoportjait érdemben nem ismertette, azokból nyert adatokra 

az építéstörténet vizsgálata során kevéssé támaszkodott. A megfigyelések ellenőrzésére, 

pontosítására, valamint korábban nem érintett felületek megkutatására 2013-ban nyílt 

lehetőség. A Buzás Gergely által vezetett feltárások elsősorban az épületegyüttes keleti 

szárnyának északi felén, illetve annak környezetében zajlottak. 2015-2016 során a vár 

műemléki helyreállítása újabb adatok feltárására adott módot régészeti megfigyelés keretei 

között. A 2013 óta végzett ásatások és megfigyelések eredményeit a korábbi kutatások 

adataival összevetve Buzás Gergely egy alapvetően új, részletes építéstörténetet vázolt fel 

2013. és 2017. évi közleményeiben (347. ábra).
938

 Az alábbiakban elsősorban az ő munkáira 
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 Gerő 1999, 113-114; Buzás 2013b, 2-4; Buzás 2017, 350.  
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 Gerő 1999.  
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támaszkodva foglalom össze, jelen tudásunk szerint hogyan körvonalazható a pécsi püspökök 

mellékrezidenciájának története.  

II.4.1.2. Történeti háttér 

A püspöki székvárostól északkeletre, mintegy 40 km-re elhelyezkedő középkori Szász 

település legkorábbi ismert okleveles említése a 13. század első feléből származik. 1393-ban 

már kétségtelenül a pécsi püspökök birtokaként tűnik fel, majd 1401-ben vásáros helyként 

történő megnevezése jelzi a 15. századtól egyértelműen igazolható központi szerepét a 

környék településhálózatában.
939

 Hét évvel később a Szász mezővárosban alapított Keresztelő 

Szent János-kápolna pápai búcsúengedélyben részesült. A szászi birtokközpontban épült vár 

„castrum Zaas” néven 1439-ben jelenik meg először az írott forrásokban, ekkor mint Albeni 

Henrik püspök vára. 1476-ban Ernuszt Zsigmond püspök az erősséget apja egykori 

familiárisára, Nagylucsei Orbánra bízta, akit a várnagyi jövedelmek mellett további 200 forint 

is megilletett a váruradalmi bevételekből.
940

 Magáról a középkori mellékrezidenciáról további 

írott vagy képi adatok érdemben nem maradtak fenn. 1540-ben Athinai Simon foglalta el a 

várat Izabella királyné számára, majd 1543-ban török kézre került. Szászvár a hódoltság 

idején mindvégig igazgatási központként, a náhije székhelyeként működött. Vára stratégiai 

jelentőséget nyert ebben az időben, amit a benne állomásoztatott katonaság létszáma is jelez. 

A 17. századi háborúk és hadjáratok során az erősséget több alkalommal felgyújtották, majd 

1680 körül fel is robbantották. A romos épületegyüttes legépebben megmaradt részletét, a 

nyugati palotaszárnyat 1776-1821 között egyemeletes barokk plébániaházként építették újjá, 

mely ebben a formában jelentős középkori részleteket őrzött meg az utókor számára.
941

  

II.4.1.3. Építéstörténet 

A 14. századi erődítetlen udvarház 

A püspöki mellékrezidencia területén annak építését megelőző jelentősebb 

maradványokat a kutatások nem tudtak azonosítani, csupán egy nagykiterjedésű, jellegzetes 

faszenes réteget, illetve néhány beásást, melyek egy ismeretlen korú települési előzményre 

utalhatnak.
942

 Az épületegyüttes legkorábbi eleme a barokk plébániaházzá átalakított, 

háromosztatú, 10×20 m-es alapterületű, sarkain faragott kváderekkel armírozott nyugati 

palota (348/1. ábra). Az épület nyugati oldalfalának közepe táján egy, a homlokzatból kiugró, 

kisméretű, csekély falvastagságú torony emelkedett, mely lépcsőházként szolgált az egyes 

szintekhez. Az épület nyugati oldalához – Buzás Gergelynek a hiányzó sarokarmírozásokra és 

egy falalapozás támaszkodó véleménye szerint – egy fallal övezett udvart tervezhettek 
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csatolni, melynek kivitelezésére végül nem került sor.
943

 A háromszintes épület legalsó, 

pinceszintje részben a föld alá mélyült. Bejárata a nyugati torony aljában kialakított, két kis, 

profilálatlan kőkeretű ülőfülkével is ellátott pincegádorból nyílt. Kisebbik, déli helyiségét 

dongaboltozat fedte, míg északi helyisége, melyet az emeleti válaszfal vonalában hevederív 

tagolt két részre, síkmennyezetes lehetett. A pince ablakait kizárólag a keleti és az északi 

falban alakították ki. Az épület magasföldszintje a pince térosztását követve egy nagyobb 

északi teremre és egy kisebb déli helyiségre tagolódott. Az északi termet nagyméretű, 

ülőpadkás fülkéjű ablakok világíthatták meg, melyekbe – egy in situ részlet és több 

másodlagos helyzetű kőfaragvány alapján – keresztosztós kereteket helyeztek. A déli 

helyiséget csak egyetlen kisebb, déli ablaknyílással, valamint egy, az északnyugati sarokban 

elhelyezett kisméretű, zárható falifülkével látták el. Az emelet térosztása szintén az alsóbb 

szinteknek felelt meg egy nagyméretű ablakokkal rendelkező északi nagyteremmel, valamint 

egy (ez esetben) hasonló méretű ablak által megvilágított déli helyiséggel.
944

   

Gerő Győző a szászi vár legkorábbi épületét mindenféle indoklás nélkül, tévesen 

Burgundiai Bertalan pécsi püspökhöz (1219-1252) kötötte.
945

 Az udvarház jellegű épület 

pontosabb keltezését a stíluskritikai összefüggések és az írott források közvetett adatai 

segíthetik. Buzás Gergely a homorlatok közé fogott horony- vagy éltaggal jellemezhető 

keresztosztós ablakkeretek sajátos kőfaragói megoldását emelte ki, ahol a szárkövek 

tagozatsora profilmegállítás nélkül közvetlenül metsződik rá a rézsűs kialakítású könyöklőre. 

E jellegzetességeknek IV. Károly-féle prágai és karlsteini párhuzamait, valamint egyszerűbb 

zólyomi és véglesi analógiáit sorakoztatta fel. Véleménye szerint szintén nem sokkal a 14. 

század közepe utáni időszakra mutat a pincegádor egyszerű kialakítású ajtajának pontos 

visegrádi analógiája, mely a királyi palota 1350-es évekbeli építkezéseiből való.
946

  

Többszörösen egymásra épülő feltételezések segítségével talán az 1408. évi 

búcsúengedély is összefüggésbe hozható az udvarház keletkezésével. Buzás Gergely a még 

Gerő Győző által kis részletében feltárt, az udvarház közvetlen szomszédságában előkerült 

épületmaradványt azzal a Keresztelő Szent János-kápolnával véli azonosíthatónak, melyet a 

pápai búcsúengedély szerint Pécs 1374-1408 között hivatalban lévő püspöke, Alsáni Bálint 

másokkal együtt alapított.
947

 Feltéve, hogy e hipotézis helyes, elhelyezkedése alapján az 

udvarház valószínűleg nem korábbi az 1408 előtt alapított kápolnánál. Amennyiben a kápolna 

– Buzás elképzelésének megfelelően – valóban a püspöki udvarház igényeinek kiszolgálására 
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 Buzás 2017, 358-359. A szerző korábbi közleménye a fallal övezett udvart még megvalósult építkezésként 

írta le: Buzás 2013b, 5.  
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 Buzás 2017, 359-362. Buzás 2013b, 4. a földszintet még háromosztatúként határozta meg.   
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 Gerő 1999, 110, 125. (Gerő a keltezés kapcsán csak Genthon Istvánra utal, akinek téves adatát feltehetőleg 

kritika nélkül átvette, lásd Genthon 1959, I. 337-338.  
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 Buzás 2017, 362-363.  
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 Buzás 2017, 364-365. A kápolna lokalizálási, azonosítási kísérlete a felsorakoztatott érvek alapján 

összességében meggyőző, bár – figyelembe véve pl. a kérdéses épület feltárt részleteinek szerény mértékét – 

igazán megnyugtató eredményeket csak újabb megfigyelések, hitelesítő ásatások tennének lehetővé. A 

közleményekből nem derül fény a feltételezett kápolna és az udvarház szintviszonyainak összefüggéseire, noha – 

Gerő Győző Buzás Gergely leírásának ellentmondó megállapítása szerint – a kérdéses falmaradványnak kb. 50 

cm magas felmenő részleteit lehetett megfigyelni, határozott alapozási kiugrással és azzal egy magasságban egy 

„lejárt talajként” mutatkozó belső szinttel. Figyelemre méltó továbbá, hogy Gerő nem említi sírok vagy 

szórványos helyzetű embercsontok előkerülését a falmaradvány közvetlen környezetében, bár ez talán 

közleménye rövid terjedelmének tudható be. Lásd Gerő 2003, 207.  
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létesült, a két épület lényegében egykorúnak tekinthető, s mindkettő Alsáni Bálint püspök 

alapításának tartható. Buzás Gergely a történeti adatok és a kőfaragványok stílusösszefüggései 

alapján az udvarház és a kápolna építését Alsáni püspökségének kezdetére, az 1370-es évek 

közepére valószínűsítette.
948

 A keltezést megerősítő, kifejezetten régészeti jellegű érvekkel az 

eddigi közlemények nem szolgálnak, azonban az udvarház későbbi átépítéseinek régészetileg 

is igazolható kronológiája – mint látni fogjuk – alapvetően összevág a 14. század végi 

korhatározással.  

A megfigyelések alapján egyértelműen utólag építették hozzá a korai udvarház keleti 

sarkaihoz azt a mindössze 75-80 cm széles kerítésfalat, mely egy 24×24 m-es területű udvart 

övezett az épület keleti oldalán. A kőfal – jelen tudásunk szerint – egy beépítetlen, teljesen 

szabályos négyzetes területet kapcsolt az emeletes palotához oly módon, hogy déli irányban 

az udvar/kert túlnyúlt az épület déli végfalán. A kerítésfalat nem sokkal az udvarház 

elkészülte után, esetleg – tervváltozást feltételezve – lényegében még azonos építkezés során 

emelhették. Mindenesetre valószínű, hogy az eredeti tervek szerint is egy udvart szántak az 

épület keleti oldalára, bár talán nem kőből épült kerítéssel övezve. Egy rövid feltárt falszakasz 

alapján elképzelhető, hogy az épület nyugati oldalán is kialakítottak egy kőfallal kerített 

udvart, ennek keltezése és kiterjedése azonban meglehetősen bizonytalan.
949

  

Az udvarház erődítése és bővítései a 14-15. század során 

Néhány évvel az első udvarház felépítése után alapvető átalakítások nyomait 

fedezhetjük fel a püspöki mellékrezidencia történetében, melyek a korábbiaktól eltérő 

építtetői igényekről, elképzelésekről árulkodnak (349. ábra). A keleti négyzetes udvart is 

magába foglaló együttest új, a korábbinál alig vastagabb, 80-100 cm-es külső fallal vették 

körül, ezzel egy átlagosan 6 m széles falszorost kialakítva. Ez utóbbi futását csak két, a 

falszoros teljes szélességét kitöltő torony szakította meg: a palotaépület nyugati bejárati 

tornya, valamint az újonnan emelt, impozáns déli kaputorony. Hogy az udvarház ilyetén 

erődítése biztosan nem szerepelt a korábbi tervek között, azt világosan jelzi nemcsak a külső 

falöv utólagos hozzáépítése a nyugati torony sarkaihoz, de a belső kerítésfal fölött átfutó, azt 

kényszerűen megbontó kaputorony is.
950

  

A 8×9 m-es alapterületű kaputorony kifejezetten vastag, 220-240 cm széles falakkal 

épült. Külső kapuját felvonóhidas szerkezettel és csapóráccsal látták el, ezek sajátságos 

elrendezése folytán a hidat a rács leengedett állapotában nem lehetett felvonni. A torony 

további jellegzetessége az egy-egy keskeny ülőfülke elhelyezése, melyeket nem a 

toronyaljban alakítottak ki, hanem a keleti és nyugati toronyfalnak a belső kapun pillérszerűen 

túlnyúló, a palotaudvar felé nyitott szakaszain, azok belső oldalán. A toronyaljból nyugat és 
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kelet felé egy-egy ajtónyílás vezetett a falszorosba.
951

 A torony felvonóhídja előtt 

valószínűleg farkasverem húzódott.
952

  

A palotaépület nyugati tornyának bejárati és közlekedő szerepe jelentősen átalakult az 

új falöv megépítésével. A torony nyugati homlokzatán a pince felé vezető ajtónyílást 

befalazták, helyére egy kisméretű, vasrácsos ablakot beépítve. A magasföldszintre vezető 

ajtónyílást ugyanakkor megtartották, sőt egy lépcsőépítményt és az új falövben egy kisméretű 

ajtót alakítottak ki, melyek által a tér az épületegyüttesen kívülről, nyugat felől 

megközelíthetővé vált. A torony magasföldszintjét rendkívül igényes kőfaragómunkával egy 

keresztboltozatos kápolnává alakították, melyhez dél felől egy poligonális záródású, szintén 

kőbordás boltozatú és gazdagon tagozott mérműves ablakokkal megvilágított szentélyt 

csatlakoztattak. A torony eredeti tömbjéből kinyúló szentélyt egy, a külső járószinttől induló, 

díszes lábazati párkánnyal tagolt, tömör falazatú alépítményre terhelték.
953

  

A nyugati torony bejárati és közlekedő szerepét egy az átellenes, keleti oldalon 

felépített, közel azonos alapterületű lépcsőtorony vette át. Elődjéhez hasonlóan alsó szintje 

ennek is pincegádorként szolgált. A palota magasföldszintjéhez egy, a torony déli oldalán 

kialakított bejárat vezetett. Ezt, a méreteit tekintve ajtónyílásnak tartható bejáratot egy sajátos 

felvonóhidas szerkezettel is ellátták. Leengedett állapotában a híd egy rendkívül kisméretű, az 

udvar szintje fölé emelkedő, s ezért lépcsők által megközelíthető, falazott farkasvermen 

vezetett át. Az udvarról így a lépcsős farkasvermen és a tornyon keresztül volt elérhető a 

palota magasföldszinti terme, valamint egy, a tornyon belül feltételezhető lépcsőn felsétálva a 

palota emelete.
954

  

A déli kaputorony és az új falöv megépítését, valamint a palotaépület ezekkel 

összefüggő átalakításait elsősorban a 2013. évi feltárások jelentős megfigyelései alapján lehet 

pontosabban keltezni. Ekkor került napvilágra a keleti falszoros északi felében egy kőből 

falazott konyhaépület, északkeleti sarkában többször megújított sütőfelülettel, a konyha körül 

a falszorosban pedig egy konyhai hulladékban gazdag, többrétegű, kormos, szemetes 

feltöltéssel. A szemétréteg zárt kontextusából került elő egy hamis Mária denár, egy 1434-

1437 közötti Zsigmond quarting, egy I. Albert denár, I. Mátyásnak egy 1462. és egy 1490. évi 

verete, valamint II. Ulászló két darab, 1497-1503 között kibocsátott pénze. A konyha külső, 

északi oldalán nem sokkal később egy kőből falazott kerek kemencét építettek, melynek 

alapozása már vágta a hamis Mária denár által keltezett szemetes réteget. Ennek a külső 

kemencének a szája előtt egy cseréptöredékkel tapasztott sütőfelületet lehetett feltárni, mely 

felett a második hamus rétegből származott egy 1440-1444 közötti I. Ulászló denár. Mindezek 

alapján a konyha felépítése legkésőbb Zsigmond uralkodásának utolsó évtizedeiben 
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történhetett, sőt, a hamis Mária denárt is figyelembe véve talán már a 14. század végén állnia 

kellett.
955

  

Ennél a 15. század eleji – 14. század végi periódusnál még korábbi a kaputorony és az 

új falöv megépítése, mivel az ásatók megfigyelése szerint utóbbi építési szintje a konyha 

építési szintjénél mélyebben helyezkedett el. Buzás Gergely a keltezés pontosításához a 

történeti adatokat hívta segítségül. Véleménye szerint a püspöki birtokközpont új, vastagabb 

falövvel és méretes kaputoronnyal való megerősítése az I. Lajos halálát követő „zavaros 

időkkel”, pontosabban a Horváthiak 1386. évi lázadásával és a püspök közvetlen 

fenyegetettségével állhatott összefüggésben. Hogy az udvarház felépítése, majd későbbi 

erődítése között nem sok idő telt el, azt az egyes periódusokban alkalmazott kőfaragványok 

egyező anyaga és minősége, alig eltérő stílusa is alátámasztani látszik.
956

 

Feltehetőleg az erődítéssel egyidejű keleti lépcsőtorony építését követhette egy új 

palotaszárny kialakítása, mely az épületegyüttes belső udvarának teljes északi sávját kitöltötte 

(350-352. ábra).
957

 A szárny földszintjén öt kisebb helyiséget hoztak létre, melyből négy 

kizárólag az udvarról, míg az ötödik, nyugati a szomszédos helyiségből volt megközelíthető. 

A palotaszárny földszintjén az udvari homlokzat elé hat nagyméretű, 85 cm széles, faragott kő 

lábazattal tagolt és kváderekből falazott támpillér lépett ki, egymástól közel azonos távolságot 

tartva. Az előkerült ív- és vállkő faragványok alapján a pillérek közét kissé nyomott félkörívű 

dongákkal boltozták át.
958

 Maguk a pillérek egyértelműen utalnak a palotaszárny elpusztult 

emeletére. Mivel a palotaszárny déli homlokfala (a válaszfalakhoz hasonlóan) mindössze 65 

cm vastagságú volt, könnyen lehet, hogy az emeleti homlokfalat a pillérek déli síkjáig 

előreugratták, ezáltal mintegy 2 m-rel szélesebb belső ter(ek)et (és minden bizonnyal 

statikailag is kedvezőbb helyzetet) kialakítva.
959

 A válaszfalak szerény vastagsága miatt 

Buzás Gergely az emeleten egyetlen osztatlan nagytermet valószínűsített.
960

 A palotaszárny 

felépítése után beszűkült udvart enyhén déli irányban lejtő kőburkolattal látták el, melynek 

maradványai a pillérközökben is előkerültek.
961

  

Az északi palotaszárny keltezésére kevés biztos támpont adódik. Gerő Győző az ásatás 

során előkerült Albeni-címeres kályhacsempék és az épület Zsigmond-korra utaló 

stíluskritikai összefüggései alapján kialakítását Albeni Henrik püspöksége idejére (1421-

1444) határozta meg. Buzás Gergely korábbi, szűkebb idősávot állapított meg: Zsigmond 

király, az Albeniek és Eberhard zágrábi püspök címerábrázolásai a kályhacsempéken a 

hivatalviselések és Eberhard 1419. évi halála alapján 1410-1419 közé valószínűsítik a kályha 
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felállítását.
962

 Véleménye szerint a kályha a palotaszárnyban, annak emeleti nagytermében 

állhatott, feltételezését azonban nem indokolta.
963

 Állítása szerint a kályhacsempék az északi 

palotaszárnyból kerültek elő, erre utaló adat azonban Gerő közleményében nincs, 2013-ban 

pedig csak a konyha területén találtak egy-két kisebb újabb töredéket a 2017. évi közlemény 

alapján.
964

 Szintén nem világos, miért a palotaszárny építésével állt összefüggésben a konyha 

külső kemencéjének kialakítása.
965

  

Az épületegyüttes számos elemének pontosabb keltezése, meghatározása kérdéses 

maradt a feltárások után. A nyugati palotaszárny déli homlokzatához egy kettős 

árnyékszékakna épült valamikor a belső körítőfal felépítése után és a mellékrezidencia 15. 

század végi átalakításai előtt. Az osztófallal kettéválasztott falazott akna nyugati része a 

magasföldszint számára készülhetett egy fölötte elhelyezkedő, a palota déli falába utólagosan 

bevágott ajtófülke alapján, míg keleti része feltehetőleg egy emeleti árnyékszéket szolgált.
966

 

Az épületegyüttes keleti oldalán valószínűleg még a 15. század utolsó negyede előtt egy újabb 

falöv épült, az 1 m vastag kőfal egy 8 m széles sávval bővítette a mellékrezidencia területét.
967

 

További erődítések részletei kerültek elő az északi oldalon, ahol egy új, északnak tartó, 100-

120 cm vastag kőfal egy 6 m-es külső átmérőjű, háromnegyed kör alaprajzú saroktorony 

közbeiktatásával derékszögben kelet-északkeletnek fordult. A toronynak egyetlen, kifelé 

tölcséresen táguló keresztmetszetű lőrése maradt meg in situ, azonban talán ehhez az 

erődítéshez kapcsolható két másodlagos helyzetű, kulcslyuk alakú lőrés faragványa, melyek 

így a saroktornyos kőfalat talán a 15. század második harmadától teszik keltezhetővé. Még 

bizonytalanabb a helyzete egy hasonló formájú saroktoronynak az épületegyüttes 

keleti/északkeleti oldalán, mely helyzete alapján valószínűleg egy eltérő, csak kis részletében 

feltárt (de részben földradar által is kimutatott) falrendszerhez tartozhatott.
968

  

Ezeknek az erődítéseknek a közelebbi keltezését a pontosabb régészeti megfigyelések 

vagy művészettörténeti fogódzók hiányán túl az írott források adatai sem igazán segítik. 

Ugyan 1439-ből határozott adatunk van az épületegyüttes első várként történő említésére,
969

 

igencsak kérdéses, hogy a castrum megnevezést mi indokolta (348/2, 353. ábra). A 

feltételezett építéstörténet alapján több évtizeddel korábbi, impozáns kaputoronnyal erődített, 

falszorost alkotó külső falöv vagy a keleti oldal ehhez képest utólagos kőfala, mely viszont 

önmagában nem tűnik igazán jelentős védelmi fejlesztésnek? Esetleg a bizonytalan keltezésű 

és alaprajzú, de a kulcslyuk alakú lőrésformák alapján inkább későbbinek vélhető kerek 
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saroktornyos falrendszer?
970

 Ugyanígy kérdéses, hogy valóban a Habsburg Albert halálát 

követő polgárháborús időszak magyarázza-e – amint az egyébként kézenfekvőnek látszana – 

az erődítések kiépítését, s ha igen, mely falrendszerek kapcsolhatóak ténylegesen ehhez a 

periódushoz. Mindenesetre talán nem véletlen, hogy az oklevél éppen a püspök szászi 

familiárisainak hatalmaskodási ügyében keletkezett: az erődítettség mértékét (amennyire az 

ma meghatározható) szem előtt tartva az épületegyüttes várként történő azonosítása akár kissé 

túlzónak is tűnhet.  

Átalakítások a 15. század végén 

A régészeti megfigyelések szerint a 15. század végén kerülhetett sor az épületegyüttes 

belső magjának nagyobb léptékű átalakítására. Ennek során a korábbi, mintegy 6 m széles 

keleti belső falszoros teljes területét kitöltő keleti palotaszárnyat emeltek, mely az egykor 

önmagában álló konyha épületét is magába foglalta. A palotaszárny belső térosztása, 

kialakítása alig ismert, keltezését döntően másodlagos helyzetű régészeti leletek segítik. Az 

épület belsejében és a várudvaron előkerült, összetartozó, reneszánsz stílusú 

faragványtöredékek alapján feltehetőleg a palotaszárny udvari homlokzatát díszíthette az 

általuk rekonstruálható, kima-lemez-kima-lemez tagozattal profilált, legalább két 

keresztosztós ablakkeret.
971

 A konyha 16. század során megemelt padlószintje alatti 

feltöltésben találtak olyan mázas és mázatlan kályhaszemeket és –csempéket, melyek a feltáró 

véleménye szerint a keleti szárny egy emeleti szemeskályhájának elbontásából 

származhatnak. Feltehetőleg ugyanehhez a kályhához tartoztak olyan töredékek is, melyek az 

Ernuszt Zsigmond püspök (1473-1505) címerével díszített pécsi és pécsváradi kályhák 

csempéinek párdarabjai.
972

 Ezeken túl a palotaszárny pontosabb keltezését éremleletek teszik 

lehetővé. Az épületszárnynál korábbinak tartható konyhai szemétréteg legkésőbbi verete I. 

Mátyás 1490-ben kibocsátott denára, míg a szárny építési állványzata emlékeként azonosított 

egyik cölöplyuk betöltése felett került napvilágra II. Ulászló egy 1497. évi denára és 1497-

1503 közötti obulusa.
973

  

A keleti palotaszárny és a kaputorony keleti homlokzata közötti keskeny teret ekkor 

szintén beépítették, az itt emelt, osztatlan terű épület földszintjére egyedül a várudvar felől 

nyílt bejárat, mivel a toronyalj keleti ajtónyílását befalazták. Az udvari ajtónyílás szintje már a 

várudvar megújított, a korábbinál magasabb kőburkolatos szintjéhez igazodott. Az udvar 

átalakításához tartozott a legbelső körítőfal déli szakaszának visszabontása is, mellyel a 

várudvar kiterjedése a kaputorony nyugati oldalán az egykori falszoros területével dél felé 

megnőtt (348/3. ábra). Nyugat felől az udvart egy új, keskeny épület zárta le, mely a nyugati 

palota kettős árnyékszékaknájától, azzal egyező szélességben futott az egykori falszoros külső 

körítőfaláig. Itt, a kibővült várudvar délnyugati sarkánál egy új bejáratot törtek a déli 
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kőfalban, mely a magas külső járószinthez igazodott, s ennek megfelelően belülről lépcső 

vezetett fel hozzá. Fülkéjének indítása és megmaradt küszöbköve alapján szélessége 

mindössze 136 cm volt. Buzás Gergely véleménye szerint a küszöbkő egyező vastagsága 

alapján ehhez a bejárathoz lehet kötni a kőtári töredékek közül egy gazdagon tagozott, 

csúcsíves záródású késő gótikus kapukeret vállkövét.
974

 Kérdéses, hogy a szűk gyalogkapu 

elegendő volt-e az udvar megközelítésére vagy esetleg törtek egy új, szélesebb kocsikaput is 

valahol a belső várudvart övező falon. 

Az új bejárat megnyitásával egyidejűleg ugyanis elfalazták a kaputorony külső, déli 

kapuját, valamint egy jóval keskenyebb fallal a belső, északi kaput is, továbbá, mint láttuk, a 

toronyaljból kelet felé nyíló átjárót. A nyugati átjárót valószínűleg nyitva hagyták, szárköveit 

pedig ívesen megvésték, mely a toronyalj új, (bor)tároló szerepére utalhat. A kaputorony 

elfalazása után áshatták meg annak egykori belső kapuja előtt a várudvar kútját, melyet 

egyszerű díszítésű faragott kő kútkáva keretezett.
975

  

A vár később nyolc toronnyal erődített külső falövvel és új épületekkel bővült a 16-17. 

század folyamán, majd a háborús sérüléseket követő romos állapotából a 18. század végén 

született újjá eltérő szerepkörben, lényegesen kisebb alapterületen.
976
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III. ELEMZÉS: AZ ÉPÍTÉSZETI REPREZENTÁCIÓ KÉRDÉSEI 

III.1. BEVEZETÉS 

III.1.1. Az építészeti reprezentáció szerepe a hatalmi reprezentációban  

Középkori személyek, közösségek és csoportok társadalmi helyzete és rangja részben 

azon is múlt, hogy megjelenésükkel, viselkedésükkel és tárgyi környezetükkel milyen hatást 

gyakoroltak kortársaikra, milyen gazdagság vagy hatalom benyomását keltették. A hatalom 

megfelelő megjelenítése emelhette az adott személy tekintélyét, s a kortársak által neki 

tulajdonított (a ténylegesnél esetleg nagyobb) hatalom egyben annak valódi növekedését is 

hozhatta. Új rezidenciák, fényűző paloták építése vagy a korábbiak nagyszabású átalakítása 

így alkalmas lehetett a tekintély és befolyás megerősítésére, fokozására, vagy egyszerűen csak 

szinten tartására.
977

 A középkori várak egyik alapvető szerepe volt tehát a reprezentáció, azaz 

az építtető hatalmának, gazdagságának vagy méltóságának megjelenítése. 

A fentiekből világosan következik az is, hogy az egyes középkori szereplők társadalmi 

helyzetéről nem alkothatunk teljes képet kizárólag birtokaikat és jövedelmeiket, politikai 

szerepüket, hivatalviseléseiket és címeiket áttekintve, hanem lehetőség szerint figyelembe 

kellene vennünk társadalmi helyzetük kortársi megítélését, korabeli tekintélyüket is.
978

 Sajnos 

erre a forrásadottságok a legtöbb esetben kevés lehetőséget adnak, a rendelkezésre álló írott 

adatok pedig a legtöbb esetben erőteljesen elfogultak. Így gyakran csak azoknak az 

erőfeszítéseknek (esetleg az erőfeszítések hiányának) szórványos jeleit vizsgálhatjuk, melyek 

a kedvező társadalmi megítélést, s – ennek érdekében – az elvárásoknak megfelelő 

reprezentációt célozták meg. Ezek segítségével azonban sok esetben nem is annyira az adott 

személy kortársi megítélése, hanem inkább saját ambíciói, társadalmi helyzetét érintő igényei, 

illetve önképe tekintetében vonhatunk le óvatos következtetéseket.  

Az építészeti reprezentáció vizsgálata tehát közelebb vihet mind a várak, udvarházak 

egykori szerepeinek kérdéséhez, mind az egykori társadalmi kapcsolatok és viszonyok 

történetéhez. A téma szempontjából azonban rendkívül fontos, hogy az egykori hatalom és 

tekintély megjelenítésére a rangos építkezéseken túl természetesen számos más eszköz is 

rendelkezésre állt a középkori elit számára. Valamennyi főbb kifejezési formát talán nem 

szükséges ezen a helyen összefoglalni, mégis, a reprezentáció csupán néhány jellegzetes 

(önkényesen kiválasztott) műfajának számbavétele és egy kezdetleges csoportosítás 

reményeim szerint segít jobban kijelölni az építészet helyét és jelentőségét a hatalom 

megjelenítésének tágabb összefüggéseiben.  
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A társadalmi helyzet kifejezésének elsődleges színterei a különböző nyilvános 

események, ünnepségek, ceremóniák lehettek, melyek talán a leghatásosabb, legvilágosabb 

módon szemléltették a ranggal, hatalommal kapcsolatos elképzeléseket, igényeket. Mivel 

rendkívül egyértelmű állásfoglalást igényelt, ezért nyilván nagy jelentőséggel is bírt, hogy 

egy-egy koronázáson ki milyen feladatot kapott, ünnepélyes fogadásokon milyen ülésrendet 

alakítottak ki, a városi körmenetekben hol jelölték ki az egyes városi elöljárók vagy céhek 

helyét, és általában az eseményeket milyen gesztusok és rituálék kísérték.
979

 Hasonló módon 

egyfajta hierarchiát jelenítettek meg az uralkodói oklevelek végére illesztett méltóságsorok 

vagy a levelezésekben és hétköznapi érintkezésben használt címzések, megszólítások. Szintén 

világos értékelést fogalmazott meg egy másik, nyilvános eseményekhez kapcsolható 

jellegzetesség, a diplomáciai fogadások során átadott ajándékok, melyeket a vendégek, 

követek rangjához, illetve vélt jelentőségéhez igazítottak.
980

  

A fenti, nagyon határozott üzenetet hordozó reprezentációs formákkal szemben 

áttételesebb jelentéssel bírhattak a hatalom, rang megjelenítésének egyéb, látványos eszközei, 

melyek jellemzően jobban kapcsolódtak a korabeli anyagi kultúrához és életmódhoz. Ide 

sorolhatjuk többek között az uralkodói és főúri kíséretek pazar öltözetét és felszerelését, az 

elit még költségesebb öltözködését, ékszereit és fegyvereit vagy a távolsági kereskedelem 

luxusáruit is igénybe vevő étkezési kultúrát.
981

 A nemesi életmód jellegzetes 

megjelenítőjeként a megfelelő fegyverzet és hadi felszerelés birtoklása, a várak, erődített 

nemesi lakóhelyek, vagy a vadászatok és a vadászatokhoz kapcsolódó anyagi kultúra szintén 

jól szolgálta a gazdagság és rang láthatóvá tételét, bár nem feltétlenül jelenített meg olyan 

világos hierarchiát, mint a fent említett nyilvános események szabályozott rendje.
982

 A kora 

újkorban általánosabb elterjedő, de már a késő középkor végétől megfigyelhető (I. Mátyás 

udvarában közismerten is feltűnő) művészetpártolás, mecenatúra hasonlóan alkalmas formája 

lehetett a reprezentációnak.
983

 A kevésbé anyagi természetű, mégis nagy jelentőségű 

reprezentációs lehetőségek között említhetjük például szentek ereklyéinek birtoklását, 

felhalmozását is – nem beszélve az azokat kísérő gazdag iparművészeti keretről.
984

  

Hogyan határozhatjuk meg ezek után az építészeti reprezentáció helyét? Világosan 

látszik egyrészt, hogy csupán egy volt a társadalmi helyzet megjelenítésének számos, 

rendkívül változatos formái közül; s valószínűleg nem is a legalapvetőbb, legnagyobb hatású 

válfaj, hiszen üzenete általában jóval kevésbé volt egyértelmű, mint a reprezentáció egyéb, az 

előzőekben részben áttekintett módjainak. Ugyanakkor nem szerencsés mesterségesen 

elválasztani a reprezentáció többi megnyilvánulásától, hiszen eredetileg éppen azok 
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tárgyiasult környezetét, szükséges keretét teremtette meg az esetek többségében.
985

 A 

fogadások és lakomák fényét emelték a kellő méretű és illően díszes paloták, nagytermek, a 

vendégek és kíséretük elszállásolása és ellátása pedig megfelelő szobákat és gazdasági 

melléképületeket igényelt.
986

 Jellegzetes példaként említhetjük I. Mátyás és Aragóniai Beatrix 

lakodalmát 1476-ban, ahol a pazar ünnepség és gazdag fogások illő hátteréül szolgált a budai 

vár nagyterme, s az alkalom fényét tovább emelték azok a nemesfém edények, melyeket az 

asztalok előtt felállított pohárszékek polcain helyeztek el.
987

 A vár méltó építészeti keretet 

biztosított az eseményekhez, de csupán egyike volt a jólét és hatalom bőségesen felvonultatott 

jeleinek, s kérdéses, hogy üzenetének egyértelműségében felvehette-e a versenyt a gazdagság 

félreérthetetlen jelképeként a polcokon csillogó arany és ezüst edényekkel.  

Éppen amiatt, mivel a hatalom megjelenítése számos más síkon is egyidejűleg 

folyhatott, egy-egy rezidencia kevésbé díszes kialakításából nem feltétlenül következtethetünk 

az adott személy, család vagy közösség általános reprezentációs igényeire, reprezentációs 

színvonalára. Talán ennek a jelenségnek egy példájaként értelmezhető az angliai Barnard 

Castle, ahol David Austin kutatásai a vár birtoklástörténete és építéstörténete között rendkívül 

szembeötlő (de csupán látszólagos) ellentmondásokat tártak fel, ugyanis a jelentősebb 

átépítések megközelítőleg sem követték a birtokosok vagyoni, ill. társadalmi helyzetének 

változásainak dinamikáját. A kutató megállapításai szerint a 12. század során a korábbi 

favárnál hatszor nagyobb kővárat emeltek, miközben a birtokosok gazdasági-politikai 

helyzete lényegében nem változott. Ezzel szemben a 13. század közepén, a család vagyonának 

és társadalmi rangjának tekintélyes növekedésével egy időben számottevő átalakítás vagy 

bővítés nem figyelhető meg a várban, annak ellenére, hogy az továbbra is a család fő 

rezidenciájaként szolgált.
988

  

Bár a hatalom és rang építészeti megjelenítése feltehetőleg nem tartozott a reprezentáció 

legnyilvánvalóbb formái közé, és szerepe az egyéb műfajok mellett változó lehetett, 

mindazonáltal a források és a történeti kutatás egyaránt kiemeli egykori jelentőségét. Magyar 

vonatkozásban közismert Bonfini megjegyzése Hunyadi Mátyásról az Averulinus-fordítás 

előszavában, mely szerint a király minden más művészet közül az építészetet támogatja 

leginkább, mivel semmi sem látszik az uralkodói méltósághoz jobban illőnek, mint ez.
989

 

Ésszerűnek tűnik, hogy bár az építészet a reprezentáció egyik legköltségesebb, de egyben 

rendkívül kézenfekvő módja volt, hiszen lakóépületekre nyilvánvalóan mindenkinek szüksége 

volt, s felépítésük különösebb reprezentációs igényektől eltekintve is komoly ráfordításokat 
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988

 Austin 1998, 180-182. Tanulmányában a kutató nem foglalt egyértelműen állást a látszólagos ellentmondást 
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igényelt.
990

 A szakrális építészetben legalább ennyire kiemelt jelentőségűként mutatkozik a 

reprezentáció szerepe, ahogy az az ún. nemzetségi (családi) monostorok, utóbb a magán 

alapítású kolostorok, temetőkápolnák vagy a kegyúri segítséggel díszesen átépített 

plébániatemplomok példáján is látható.
991

  

III.1.2. Az építészeti reprezentáció értelmezési lehetőségei 

Bár a vár- és rezidencia-építészetben a hatalmi reprezentáció jelentősége ma már nem 

kérdéses, a szakirodalomban mégsem alakult ki egy közös, egységes álláspont e fogalom 

használatáról. A bizonytalanságot növeli, hogy a tudományos munkákban ritkán találkozunk a 

kifejezés világos meghatározásával, annak ellenére, hogy pontos tartalma nem teljesen 

kézenfekvő. Mint a dolgozat bevezetőjében már utaltam rá, a középkori építészet kapcsán 

bizonyos értelemben anakronisztikus reprezentációról beszélni, hiszen a középkori 

latinságban nem ismerünk ennek megfeleltethető fogalmat, a re-praesentatio kifejezés pedig 

egyértelműen más jelentéstartalmakkal bírt.
992

 Egy, a modern kutatás által felismert, és a 

tudományos vizsgálat érdekében elkülönített jelenségről van tehát szó, melyet a korabeli 

gondolkodás valószínűleg sokkal kevésbé érzékelt önálló, önmagában is értelmezhető 

jelenségként – s ennek megfelelően önálló szava sem volt rá. 

Az alábbiakban néhány bevett, gyakran egymást is erősen átfedő értelmezést vázolok 

fel, melyek természetesen nem választhatóak el élesen egymástól. Bár közel sem fedik le az 

építészeti reprezentáció valamennyi lehetséges meghatározását, annak érzékeltetésére mégis 

alkalmasak, milyen eltérő jelentésekben, jelentésárnyalatokban tűnhet fel a kérdéses fogalom. 

Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban az építészeti reprezentációra gyakran csak rövidítve, 

a reprezentáció szóval utalok.  

Célszerűség vs. reprezentáció 

A reprezentáció sokszor a célszerűséggel, funkcionalitással szembeállítva jelenik meg: 

azokat az építészeti jellemzőket, melyeknek kérdéses közvetlen gyakorlati rendeltetése, a 

kutatás sok esetben a hatalmi reprezentáció számlájára írja. A tényleges használattal függött-e 

össze a 14-15. század változatos megoldású várkápolnáinak térosztása vagy inkább a főúri 

reprezentáció sajátos formájáról van szó? Milyen célt szolgáltak az udvari árkádos folyosók: 

tipikus „reprezentációs kellékek” vagy az új belső térszervezés, közlekedési rendszer jelei 

voltak? Leggyakrabban a várak katonai és reprezentációs szerepének szembeállítása 
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fogalmazódik meg a külső falrendszerek és más, kétséges hatékonyságú védelmi építmények 

kapcsán.
993

  

Általánosságban a reprezentáció ilyen értelmezése kapcsán két szempont tűnik 

megfontolandónak. Egyrészt világos, hogy a reprezentációs szerep nem csak ott 

érvényesülhetett, ahol a kutatás a célszerűségnek látszólag ellentmondó megoldást tapasztal – 

bár természetes, hogy jellemzően ezekben az esetekben válik a legkönnyebben 

felismerhetővé. Másrészt kézenfekvő, hogy a kutatásnak mindig óvakodnia kell attól, hogy a 

reprezentáció címkéjét esetleg túl gyakran, indokolatlanul ragassza a mai fogalmaink szerint 

nehezen megmagyarázható építészeti megoldásokra. E szempontból is tanulságos March 

Bloch megjegyzése: bár a történészek ösztönösen hajlamosak rá, hogy a múltat racionális 

okok mentén értelmezzék, az irracionalitás minden korszakban fontos tényező volt.
994

  

A reprezentáció mint díszlet 

Némileg ellentétes a fenti értelmezéssel a reprezentáció díszletként, megfelelő 

háttérként való bemutatása, hiszen ebben az esetben a kérdéses építészeti megoldások jobban 

illeszkednek az építtető egyéb, részben kifejezetten funkcionális igényeihez. Az építészeti 

reprezentáció itt egy nagyobb egység, (általában) a tágabb reprezentáció elemeként tűnik fel, s 

szerepe valóban a színpadi háttéréhez hasonlítható: fontos és szükséges kerete a színészi 

játéknak, annak jelentőségével azonban nem vetekedhet. Marosi Ernő megfogalmazása szerint 

a (modern szóhasználatban vett) reprezentáció „…tágabb fogalom, mint a képzőművészeti 

ábrázolás: ceremoniális, liturgikus aktusokban, ünnepségekben és látványosságokban 

nyilvánul meg. A képzőművészeti ábrázolások ezek tükörképei vagy megörökítései, az épületek 

pedig színhelyeik.”
995

 Az építészeti forma tehát ezen értelmezésekben nem önmagában 

reprezentációs értékű, inkább a hatalmat megjelenítő gesztusok, események stb. megfelelő 

tárgyi környezetét biztosítja.
996

  

A reprezentáció mint üzenet 

Kézenfekvőnek látszik, hogy a hatalom, rang stb. építészeti megjelenítése elsősorban 

egyfajta vizuális, szimbolikus kommunikációként működhetett. A középkori nonverbális és 

szimbolikus kommunikáció az utóbbi évtizedekben komoly hangsúlyt kapott a nemzetközi 
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kutatásban,
997

 Marosi Ernő a reprezentáció kifejező eszközei kapcsán metaforikusan maga is 

„építészeti kronológiai szókészletet”, illetve szókincset említett.
998

 Sajnos a kommunikáció 

egyes tényezői közül a legtöbb esetben csak az üzenet feladóját tudjuk egyértelműen 

megnevezni, a tényleges címzettet és az üzenet pontos tartalmát csak ritkábban határozhatjuk 

meg kellő magabiztossággal. A feladó általában nyilvánvalóan az építkezések megrendelője 

volt, a címzettek között rangban felette és alatta állók egyaránt lehettek. Az üzenet többféle 

jellegű lehetett, s csak néhány szerencsés esetben áll előttünk viszonylag tisztán.  

Papp Szilárd megfogalmazása szerint Hunyadi Mátyás nagyszabású építészeti 

reprezentációjának „…a hódításokkal tulajdonképpen közös mozgatórugója is volt: a 

nagybirtokos – s nem királyi – családból uralkodóvá váló, törvényes utóddal nem rendelkező 

Mátyás egész regnálását végigkísérő legitimációs probléma.” Tehát az építkezések célja az 

uralkodó hatalmi igényeinek alátámasztása volt, s a pazar épületek üzenete a király 

gazdagsága, hatalma, ill. uralkodásra alkalmas, méltó volta lehetett.
999

 Hasonló jelenséget 

mutatott ki Radu Lupescu az uralkodó építkezéseinek egy szűkebb körén, a Corvin Jánosnak 

adományozott rezidenciák Mátyás-kori átépítéseit vizsgálva. A kutató szerint a bővítések, 

átalakítások kifejezetten reprezentációs jelleget mutatnak, s céljuk részben Mátyás saját 

hatalmának, gazdagságának megjelenítése, részben fia társadalmi elismertségének 

előmozdítása volt.
1000

 

További példákat hozhatunk az 1980-as évek óta előszeretettel kutatott, jóval gazdagabb 

forrásadottságú kora újkori magyar udvari reprezentáció témaköréből is. R. Várkonyi Ágnes a 

17. századi magyar főúri udvarok reprezentációjának kétféle üzenetét fogalmazta meg. 

Feltételezése szerint a korszak magyar arisztokráciájának egyik fő célja volt az önálló magyar 

királyi udvar kereteinek, lehetőségének megteremtése. Így az egyik üzenet a császári 

udvarnak és döntéshozóinak szólt, s azt fejezhette ki, hogy „az udvar működtetésére alkalmas 

társadalmi réteg”, az udvarképes viselkedési kultúra, műveltség és életstílus jelen van a 

királyi Magyarországon. A másik, a fentivel szorosan összefüggő üzenet azt igyekezhetett 

hangsúlyozni, hogy a királyi Magyarország a perszonálunió keretei között jelentős hatalmi 

pólus, bizonyos szintű különállással a Habsburg Birodalmon belül. Címzettként ez esetben a 

nemzetközi közvélemény, az európai döntéshozók határozhatók meg. A 17. századi főúri 

udvarok építészeti kerete ezekhez az üzenetekhez járult hozzá az európai kulturális minták 

követésével, az épületek elrendezésének, megformálásának színvonalával.
1001

 

 A reprezentáció mint elvárás – a reprezentáció mint verseny 

Számos esetben a kutatás nem tulajdonít különösebb üzenetértéket az építészeti 

reprezentációnak, s a hatalom megjelenítése egyszerűen mint kötelesség fogalmazódik meg, 
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melyet az építtető méltósága, illetve annak igénye követel meg, hogy az épület a társadalmi 

álláshoz illő kialakítású legyen.
1002

 Ma már azonban nehezen határozhatóak meg olyan 

világos ismérvek, melyek mentén részleteiben vizsgálhatnánk, hogy egy-egy középkori 

lakóhely típusát, formáját, díszítettségét tekintve mennyire felelt meg birtokosa egykori 

társadalmi rangjának, esetleg annál többet vagy kevesebbet mutatott.
1003

 Úgy tűnik, a korabeli 

gyakorlatban sem érvényesültek e téren egységes szempontok, kötelező érvényű elvárások, 

ahogy azt a ránk maradt emlékek sokszínűsége is tanúsítja.
1004

 Így azonban a reprezentáció 

fogalmának használata – további pontosítás, magyarázat nélkül – kissé kiüresedhet, hiszen a 

középkori elit szinte minden fontosabb építészeti alkotása többé-kevésbé megfelelhetett az 

építtető rangjának, s ilyen értelemben szinte minden lakóépület vagy kápolna elválaszthatatlan 

velejárója a reprezentáció.  

A megfelelő ranghoz illő megfelelő épületek igénye az esetek többségében valószínűleg 

egy tágabb összefüggésbe helyezhető, mely a reprezentáció verseny jellegére mutat rá. A késő 

középkori rezidenciák esetében megfigyelhető, építészeti divatokra utaló jelenségek
1005

 

magukban rejtik annak lehetőségét, hogy azok a birtokosok, akik nem tudtak beruházni a 

legújabb ízlés szerint való átalakításokba, lemaradtak a vetélkedésben, mellyel esetleg 

társadalmi állásukat, tekintélyüket, valamint az ezekkel összefüggő politikai befolyásukat is 

kockáztatták. Bár ez a jelenség sokkal inkább érvényesülhetett például jelentős városok éles 

rivalizálásban álló, szorosan egymás mellett élő patríciusi közegében,
1006

 bizonyos mértékben, 

talán nem tudatos szinten a magyarországi arisztokrácia körében is elképzelhető. Ugyanakkor 

a versenyként való értelmezés kapcsán itt is szem előtt kell tartanunk azt a többször 

hangsúlyozott tényt, hogy az építészet csupán az egyik, bár jelentős terepe lehetett a hatalom 

megjelenítésének és a versengésnek.  

Az építészeti reprezentáció fentiekben vázolt néhány, részben egymásnak ellentmondó, 

részben azonban szorosan összekapcsolódó, együtt érvényesülő értelmezését mind 

megalapozott, a jelenség középkori formáinak leírására, vizsgálatára alkalmas modellnek 

tartom. Célszerűnek látszik azonban a fogalom használatában egyfajta nagyobb 

következetesség, illetve világosabb körülhatárolás a különböző emlékek, emlékcsoportok 

jellegzetességeinek tárgyalása során. Nem közömbös ugyanis, hogy az adott építészeti 

formának kifejezett, sajátos üzenetértéket tulajdoníthatunk (esetleg a célközönséget és az 

üzenet tárgyát is meghatározva), vagy csupán az építtető rangjának megfelelő építészeti 

gazdagságról beszélhetünk. Nem mindegy, hogy a reprezentációról mint egy-egy motívum 
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elsődleges szerepéről vagy csupán járulékos jellegéről, (szükségszerűen) igényesen 

kidolgozott formájáról van szó.  

III.2. „VÁRSZERŰSÉG” ÉS REPREZENTÁCIÓ:  

A VÉDHETŐSÉG ÉS A VÉDELMI JELLEGŰ ELEMEK KÉRDÉSE 

A 15. század közepén, szinte pontosan egyező években az Újlaki és a Nánai Kompolt 

család nagyszabású átépítéseket kezdeményezett palotai, illetve nánai rezidenciáján. 

Figyelemre méltó, hogy a régészeti megfigyelések szerint mindkét esetben egy-egy 

komolyabb tűzeset előzhette meg a munkálatokat: Palotán a korai délkeleti palota belsejében 

és környékén jelentkezett elszenesedett gerendadarab, illetve vastag faszenes réteg,
1007

 míg 

Nánán a palánkerődítmény leégése adatolható.
1008

 Kérdéses, hogy az egyes esetekben véletlen 

káresetről vagy esetleg (írott forrásokból nem ismert) erőszakos cselekmények emlékéről van 

szó, ahogy az is bizonytalan, hogy a tűzesetek mennyiben játszottak katalizátor szerepet az 

építkezések elindulásában. Tény ugyanakkor, hogy a munkálatok során nemcsak a két 

épületegyüttes alapterülete bővült jelentős mértékben, de a rezidenciák jellege is döntően 

megváltozott: eltérő erődítettséget mutató udvarházakból ekkor váltak igazi várrá. Palota és 

Nána (jelen tudásunk szerint ismert) korábbi védelmi jellegű elemei – a feltehetőleg árokkal 

kísért, kőből falazott falgyűrű, illetve a fa- és fa-földszerkezetű palánképítmény a kérdéses 

korai kaputoronnyal – nem igazán mérhetőek az új, védőfolyosós magas kővárfalakhoz, a 

hatszintes saroktornyokhoz, illetve a kaputoronyhoz/kaputornyokhoz.  

A történeti adatok és régészeti megfigyelések arra mutatnak, hogy a látványos 

átalakítások meglehetősen gyorsan el is készültek mindkét rezidencia esetében. Az erődítési 

munkálatok hirtelen szükségessége kézenfekvőnek tűnhet: az Albert király halálát követő 

„zavaros idők” belháborús viszonyai, továbbá Nána vára esetében talán a husziták által 

jelentett veszély
1009

 is kellő magyarázatul szolgálhat. Újlak esetében az erődítés indoka talán 

még világosabbnak látszik. Ha a királyság belső területein sokáig nem is éreztette hatását, a 

Szerémség Duna menti „fővárosában”, s egyben 1456 után Kapisztrán János nyughelyén az 

oszmán-török fenyegetettség már a 15. század közepén sem csupán távoli, bizonytalan 

veszélyként jelentkezhetett.
1010

 Mindezek ellenére a szakirodalomban jogos kétségek merültek 

fel az elemzett rezidenciák hadi-védelmi szerepével kapcsolatban. Ahogy Kubinyi András 

már 1989. évi tanulmányában felhívta a figyelmet a század közepén emelt erősségek kapcsán: 

„Egyáltalán nem biztos azonban, hogy ezek az új várak – talán a délvidékiek kivételével – 
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katonai szerepet játszottak volna.”
1011

 Az alábbiakban tehát érdemesnek látom áttekinteni, az 

egyes rezidenciák milyen védelmi jellegű elemekkel, jellemzőkkel rendelkeztek, ezek 

mennyire alkottak egységes, célszerű rendszert, s végtére is hogyan határozható meg a 

tényleges védelmi, reprezentációs és egyéb szerepek súlya, összefüggése.  

III.2.1. Ismert védelmi jellegű elemek és tényezők 

Fekvés és környezet 

Palota és Nána vára lényegében azonos épített előzményekből emelkedett a forrásokban 

castrum megnevezéssel illetett erősségek szintjére. Mindkét esetben megalapozottan 

feltételezhetjük, hogy a 14. századi udvarházak helyválasztása során a védelmi tényező nem 

játszott szerepet. Bár a korabeli település elhelyezkedését egyik esetben sem ismerjük 

megbízhatóan,
1012

 valószínűsíthető, hogy a falusias települések központjában kerültek 

kialakításra, ahol a terepadottságokból adódó komolyabb természetes védettséggel egyik 

lakóhely esetében sem számolhatunk. Ezzel szemben Palotától légvonalban mintegy 4,5 km-

re, Nánától légvonalban mintegy 6 km-re, erdővel borított dombok-hegyek között állt Bátorkő 

és Oroszlánvár erőssége 379 m és 604 m tengerszint feletti sziklaormon, illetve hegycsúcson 

(7-8, 192. ábra). A nehezen megközelíthető, valószínűleg 13. századi eredetű várak az írott 

források szerint a 14-16. század során folyamatosan használatban lehettek, sőt Bátorkő 

esetében a birtokos többszöri jelenlétéről is biztos tudomásunk van: 1442-ben és 1444-ben 

két-két levelét innen keltezte Újlaki Miklós.
1013

 A közelben álló erősségek tehát mindkét 

esetben lakható állapotban lehettek a 15. század közepén. Ennek ellenére a birtokosok nem az 

eredetileg is részben védelmi céllal épített közeli toronyváruk
1014

 további megerősítését, 

bővítését választották, hanem a csekély természetes védelemmel bíró, síkvidéki rezidenciájuk 

várrá történő kiépítése mellett döntöttek. Önmagában tehát e két rezidencia fekvése is talán 

arra utalna, hogy a század közepi várépítés során nem a hadi-katonai szempont lehetett az 

elsődleges vagy legalábbis nem az egyedüli.
1015

 Tény ugyanakkor, hogy Bátorkő és 

Oroszlánvár egyaránt olyan terepviszonyokkal rendelkezik, melyek érdemi alapterület-

növekedéssel járó bővítést nem igazán tettek volna lehetővé. Ezen felül Bátorkő közvetlen 

közelében a várnál magasabb, a tűzfegyverek korában már komoly sebezhetőséget jelentő 

csúcsok is emelkedtek.  

Bár a Bakony, illetve Mátra kiemelkedései között álló toronyvárakhoz képest a 14. 

századi udvarházak domborzati viszonyai hadi szempontból kedvezőtlen helyzetűnek 
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látszanak, nehezen megítélhető, hogy a várépítés idején mennyire számoltak a közeli 

forrásokkal és vízjárásokkal mint védelmi szempontból hasznosítható tényezővel. Palota vára 

esetében a 16. századi írott és képi források egyaránt tanúskodnak a vár északi és nyugati 

oldalán fakadó források hathatós felhasználásáról, a széles vizesárokról és a várat övező 

mocsaras területről (142. ábra).
1016

 Közvetve a vár területének vizenyős voltára utalnak a 

régészeti megfigyelések is: a falak rendkívül erőteljes alapozása, illetve a falak alatt és 

előterében nagy mélységben feltárt cölöpös-gerendarácsos szerkezetek.
1017

 A 15. századi 

állapotokra közvetlen megfigyelések híján csak óvatosan lehet visszakövetkeztetni, 

mindenesetre elképzelhető, hogy a Zsigmond-korinak vélt falgyűrű külső oldalán feltételezett 

árok szintén jól hasznosította a vár vízrajzi adottságait. A nánai vár esetében, mint utaltam rá, 

az erősség környezetében futó patakok – megfelelő munkálatok után – elméletileg szintén 

lehetővé tették volna a víz védelmi célú hasznosítását. A keleti oldalon húzódó várárok 

feltöltésének alján, illetve az erősség északnyugati előterében megfigyelt iszapos rétegek talán 

egykori vizesárkot, illetve a várat övező mocsaras területet jeleznek. Így Palota, s talán Nána 

esetében is felvethető, hogy az udvarházból várrá alakított nemesi lakóhely természetes 

védettségéhez valamilyen (közelebbről ismeretlen) mértékben a hely vízrajzi adottságai is 

hozzájárultak, ahogy az a közel egykorú kanizsai és gyulai rezidenciák esetében jobban 

bizonyítható.
1018

  

Az újlaki várkastély hadi-katonai szempontból kedvező fekvése a fentiekkel szemben 

aligha kérdéses, hiszen egy Duna menti magas löszteraszon került kialakításra, mely 

eredetileg is erődítés: a korai újlaki vár helyéül szolgált (146-148. ábra). A várhegy platóját 

elfoglaló felsőváros nyugati irányból volt a legkönnyebben megközelíthető, s egyben a 

leginkább sebezhető, így nem meglepő a felsőváros nyugati oldalának fokozatosan kiépített 

hangsúlyos erődítése falak, tornyok és kapuk összetett rendszerével. Meglepő lehet 

ugyanakkor, hogy maga a várkastély – a korai vár feltételezett helyével ellentétben – 

korántsem a várhegy legvédettebb pontján épült, hanem annak északnyugati sarkán. E döntés 

valódi okának megértéséhez azonban egyelőre kevés adattal rendelkezünk. Nyilvánvaló, hogy 

az épület védelmi szerepe nehezen értékelhető a város korabeli erődítményeinek ismerete 

nélkül, melyek pontosabb keltezése még várat magára. Így nem tudjuk sem azt, hogy a 

felsőváros beépítettsége vagy egyéb tényezők hogyan befolyásolták a rezidencia helyének 

kijelölését, sem azt, hogy a várkastély kialakításakor észak és nyugat felől már állt vagy 

egyidejűleg épült-e valamilyen városfal vagy védmű. Elméletileg az sem kizárt, hogy a 

várkastély megépítésével éppen a várhegy sebezhetőnek ítélt északnyugati sarkát kívánták 

megerősíteni.  
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Várfalak, védőfolyosók, várárkok 

A szabályos alaprajzú újlaki rezidencia esetében a neki szánt védelmi szerep mellett 

szólhat homlokzati falainak jelentős, oldalanként eltérő vastagsága is. Nem lehet véletlen, 

hogy éppen a nyugati homlokzatot jellemzi a legnagyobb, mintegy 4 m-es falszélesség, míg 

az északi fal 3,2 m, a déli és nyugati fal 3 m széles volt. Az északi, Duna felé néző falat 

támpillérek is erősítették, bár ezekre talán csak amiatt volt szükség, mivel az épület itt 

közvetlenül a löszterasz meredek peremén állt. A falkoronákon feltételezett egykori 

védőfolyosóról, mint láttuk, nincsenek megbízható adataink, a fal külső oldalát kísérő, 5-6 m 

széles árok részleteit azonban sikeresen azonosította a kutatás. Palota váránál a falkoronán 

körbefutó egykori mellvédes védőfolyosót egyértelműen bizonyítják a saroktornyokról nyíló 

megfelelő ajtónyílások (69. ábra). Itt a kb. 15-16 m magas kővárfal hozzávetőleg azonos 

szélességben övezte az épületegyüttes négy oldalát, s bár az újlaki falvastagságokat meg sem 

közelítette, közel 2 m-es szélességével jelentősen felülmúlta a korábbinak feltételezhető külső 

falgyűrű alig 60-70 cm-es felmenőfalait. Mint láttuk, a falgyűrű külső és belső oldalán eltérő 

helyzetű alapozási kiugrás talán egy árokra utal, mely tehát már a század közepi várépítés 

előtt is az épületegyüttest övezhette. A palotaszárnyakat határoló magas várfal mindössze 

egyetlen emeleti, dél felé néző nyílása kapcsán merült föl, hogy esetleg lőrés maradványa 

lehet, de az átfogó falkutatások hiánya, s a falhoz kívülről hozzáépített, 16. századi 

köpenyezés miatt a nyílásrendszer egyelőre alig ismert.  

Nána vára esetében a kő várfalak megépítését megelőző, feltehetőleg a 15. század első 

felében készült palánkerődítés kialakítása – mint láttuk – kifejezetten védelmi jelleget tükröz, 

tekintve, hogy egyedül a – domborzati viszonyok alapján – legvédtelenebbnek tűnő nyugati 

oldalon lehetett megfigyelni tömött palánk szerkezet nyomait (252. ábra). Az épületegyüttest 

övező árok is ezen az oldalon lehetett a legszélesebb. A kő várfalak ugyanakkor – mind a 

belső, 2-2,5 m, mind a külső, 1,5-2 m széles – nagyjából egyenletes falvastagságot mutatnak, 

a vár különböző oldalai között e tekintetben nem jelentkezik érdemi eltérés. A belső, 8 m 

magas várfal pártázatos mellvédű védőfolyosójának lenyomata pontosan leolvasható a belső 

kaputorony déli homlokzatán (255. ábra).  

Tornyok, kapuépítmények 

Maga a nánai belső kaputorony elhelyezkedése is beszédes: talán nem véletlen, hogy 

éppen a legsebezhetőbbnek feltételezett nyugati oldalon került kialakításra. Mint láttuk, 

szerkezete sem mond ellent védelmi szerepének: több mint 3 m vastag földszinti falait 

kizárólag a kapuval és a várudvarra néző árkádívvel törték át, az egy-egy dísztelen, falba 

mélyített fülke pedig csak az északi és a déli oldalon csökkentette a falvastagságot. 

Feltehetőleg felvonóhidas kapuja előtt mély, kétosztatú farkasvermes előépítmény készült 

(256-257. ábra). Amennyiben a vázolt építéstörténeti feltételezés helyes, a torony jelenlegi 

első emelete részben, második-negyedik emelete teljes mértékben egy későbbi, 15. század 

végi – 16. század eleji átépítés emléke lehet. Ezek kialakításánál a védelmi szempont már 

kevésbé szilárdan fogható meg. Figyelemre méltó azonban, hogy az első emeletet a lőrésként 

értelmezett délnyugati nyíláson kívül csak egy, rendkívül kisméretű, magasra helyezett 

ablaknyílás világította meg, míg a második és harmadik emeleten már egy-egy, az előbbihez 
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képest mintegy kétszeres méretű ablakot képeztek ki. E három emelet ablakait a torony három 

különböző, a falszorosra és a vár nyugati előterére néző oldalán helyezték el. A védelmi 

jellegű elemek szempontjából lényeges lenne a torony legfelső emeletének ismerete, ahol – 

Buzás Gergely véleményének megfelelően – akár egy pártázatos mellvéddel ellátott, fedett 

védőszint is elképzelhető, azonban ennek maradványai nem őrződtek meg. 

A nánai vár külső kaputornya már legkorábbi formájában is a 1,5-2 m széles külső 

várfallal azonos falvastagságban épült, az erősség délkeleti sarkán. Helyének kijelölését talán 

befolyásolta, hogy az alacsony várdomb a nyugati oldalt leszámítva még dél felé nyúlt el 

laposabban, így a nyugati mellett a déli oldal lehetett a legsebezhetőbb. Egyértelműen 

igazolható egykori felvonóhidas, csapórácsos kapuszerkezetét leszámítva kialakítása alig 

ismert, így védelmi ereje nehezen értékelhető. A feltárások során közvetlen környezetében és 

omladéka alatt előkerült fegyverek és lövedékek arra utalnak, hogy a 16. század közepén 

nemcsak célpontja lett az ellenséges támadásnak és ágyútűznek, de szerepet játszhatott az 

ostromlók tűz alatt tartásában is. Kérdéses persze, hogy ez az adat mennyire vetíthető vissza 

száz évvel korábbi helyzetre, s így a torony kialakítását mennyiben határozta meg tudatosan a 

védhetőség igénye.  

Palota vára esetében a négy saroktorony kétségtelenül meghatározó eleme volt a század 

közepi Újlaki-rezidencia megjelenésének, hadi-katonai jelentőségük megítélése azonban nem 

egyértelmű (54-55. ábra).
1019

 A tornyok a várfal síkjába simulnak, és több ismert részletük 

alapján is viszonylag egységes, szabályos kialakításúak lehettek. Egységes szerkezetük az 

alaprajzi hasonlóság és az egyes emeleteket elválasztó födémrendszer megfelelésein túl 

leginkább az ötödik szint elrendezésén igazolható. Itt a várudvar felé tekintő két-két 

homlokzatukon ajtónyílások nyíltak a védőfolyosóra, míg kifelé tekintő két-két 

homlokzatukon keresztosztós ablakkereteket helyezhettek el. Az északnyugati torony 

negyedik szintjének két külső homlokzatán szintén egy-egy, ülőpados fülkéjű ablaknyílást 

lehetett azonosítani, míg az északkeleti torony harmadik szintjének keleti homlokzatán egy 

résablak, talán lőrés helyezkedett el. Kérdéses azonban, hogy ezek a jellegzetességek a többi 

torony negyedik, illetve harmadik szintjén is megjelentek-e. 

A vár feltehetőleg Zsigmond-kori eredetű külső falgyűrűjének délkeleti sarkán 

részleteiben feltárt kisméretű torony az ismert lőrések és az omladéka alatt előkerült szakállas 

puska alapján – legalábbis a 16. század közepén – elláthatott tényleges védelmi szerepeket is, 

a torony keltezése azonban nem tisztázott (45-47. ábra).
1020

 Szintén bizonytalan a várfal előtt 

álló, minden bizonnyal a falgyűrűhöz kapcsolt kapuépítmény korhatározása. Ez esetben 

ugyanakkor az építmény védelmi jelentőségét illetően – a kapu felvonóhidas szerkezete 

ellenére – kétségeket ébreszthet, hogy a földszinti falait áttörő két-két ablak nem csak 

viszonylag nagy, de (a csaplyukak hiánya alapján) vasrács nélkül állt. A várfal síkjában, a déli 

homlokzat tengelyében kialakított (belső) kaput csapóráccsal látták el, itt felvonóhíd nyomát 

nem lehetett azonosítani.  

                                                 
1019

 Hasonlóan kérdéses például Tata vagy a részleteiben alig ismert kismartoni vár saroktornyainak védelmi 

jelentősége, lásd Szatmári 1987; Feld 2019.  
1020

 A falgyűrű feltételezhető további tornyai feltárások híján nem ismertek, mindenesetre az a korábbi ásatások 

alapján is megállapítható, hogy északkeleti, 135  -os megtörésű sarkán nem állt torony. A hiány oka kérdéses, de 

esetleg felmerülhet, hogy a déli, bejárati oldal erődítése reprezentációs szempontok miatt volt fontosabb.  
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Elhelyezését illetően az újlaki várkastély keleti kapuépítménye feltűnően hasonló a 

palotaihoz: ugyanúgy a bejárati homlokzatra merőlegesen, annak középtengelyében foglal 

helyet hosszúkás, téglalap alaprajzú kialakítással, bár itt közvetlenül a négyzetes 

épülettömbhöz csatlakoztatva, s lényegesen nagyobb alapterülettel. A két építmény azonban 

nem igazán segít értelmezni egymást, mivel az újlaki keltezése szintén kérdéses, ráadásul itt a 

maradványok is szinte csak az alapfalak szintjén ismertek. Magának a felvonóhidas, s a 

feltételezések szerint csapóráccsal és ún. szuroköntővel is ellátott kapunak a keleti oldalon 

történő kijelölése nyilván nem véletlen: leginkább ez a homlokzat tekintett a város felé, de 

egyben ez lehetett az épület legvédettebb oldala is. A palotai és az újlaki rezidencia 

szembetűnő alaprajzi hasonlósága ellenére markáns eltérést jelenthetett a négyzetes 

saroktornyok újlaki hiánya. Tornyok azonban valószínűleg itt is épültek. Mint láttuk, a 

felsőváros erődítése már Újlaki Miklós idején elindulhatott, s a kutatás legalábbis a déli 

városfal élükkel kifelé forduló, négyzetes alaprajzú tornyait az ő építkezéseihez köti. Így 

elképzelhető, hogy a várkastélynak talán azért sem készültek tornyai, mivel nem önmagában 

álló épületegyüttesről van szó, s a rezidencia tornyainak szerepét többé-kevésbé betölthették a 

városerődítés már álló, egyidejűleg emelt vagy csak tervezett megfelelő elemei.  

Nagyméretű ablaknyílások a várfalakon és tornyokon 

A védőfolyosós, s talán pártázatos magas várfalak, felvonóhidas kapuk, várárkok és 

egyéb, hadi jelentőséget sugalló részletek mellett meglepőnek tűnhet mind Újlak, mind Palota 

esetében néhány, az épületek külső homlokzatain megjelenő nagyméretű ablaknyílás. Az 

újlaki várkastély második emeletén különösen nagy keresztosztós ablakkereteket helyeztek el, 

igaz, egykori létük csak az épület védettebb déli és keleti homlokzatain igazolható (173. 

ábra). Ugyanakkor egy kisebb méretű, vasrácsos, szintén keresztosztós ablakkeret a nyugati 

homlokzat előtti omladék alatt is előkerült, mely alapján hasonló keresztosztós ablakok 

könnyen elképzelhetőek az első és második emeleti nyugati, s minden bizonnyal északi 

homlokzaton is. A palotai vár négyzetes saroktornyainak negyedik emeleti, szintén viszonylag 

nagyméretű ablakairól már esett szó. Ezek a nyílások a rezidenciák védelmi szerepével talán 

ellentétesnek látszanak, figyelemre méltó azonban, hogy az újlaki városfal egyik élével kifelé 

forduló négyzetes tornyán szintén feltűnik egy hasonló keresztosztós ablak, mely a várkastély 

második emeleti ablakaihoz képest fele akkora, azonban a palotai toronyablakok méretétől 

már nem sokkal marad el.
1021

 A nánai várban (a belső kaputorony tárgyalt nyílásait 

leszámítva) nem ismerjük érdemben a várfalak külső homlokzatán megjelenő egykori 

ablakokat. Egyedül a szentélyhez köthető mérműves ablakkeret esetében merült föl, hogy 

profiljának átfaragása esetleg az ablaknyílás részleges befalazására, azaz a szentélyablak alsó 

felének felfalazására utalhat.  

 

                                                 
1021

 Az újlaki várkastély második emeleti ablakkereteinek belső nyílásméretei: 2,34×1,56 m; a városfal tornyánál 

ugyanez a méret kb. 1,2×0,85 m, míg a palotai toronyablaknál kb. 1,5×1 m.  
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III.2.2. A védelmi szerep értékelése 

„Kiskapuk” a védelmi rendszerben  

Különböző védelmi jellegű elemek és tényezők áttekintése után ideje megvizsgálnunk, 

ezek mennyire alkothattak egységes, logikus, hatékony rendszert, s összességében mit 

állapíthatunk meg a kérdéses rezidenciák tényleges védelmi értékéről. Pámer Nóra 1970. évi 

közleményében olvashatjuk az alábbi részletet a nánai vár kialakításáról:  

„A védelem biztonságára a belső várfalba egy farkasveremmel ellátott 10,0×9,60 m 

alapterületű vastagfalú, magas belső kaputornyot iktatnak be. A többszintes kaputorony 

egyben kiváló megfigyelőállásul is szolgált, ahonnan a környéket jól be lehetett látni. A 

délkeleti külső kaputornyon áthaladva – a déli falszoroson át, a belsővárfal délnyugati sarkát 

megkerülve – vezetett az út a nyugati falszorosban álló belső kaputornyon keresztül. E 

kaputorony kialakításában a kapunyílások elhelyezése döntő és jellegzetes, mivel azok nem 

egy vonalban, hanem a torony keleti és déli oldalán helyezkednek el, hogy a behatolók csak 

derékszögben haladva közlekedhettek, ami az ellenséges betörést nagyon megnehezíti. A kapu 

védelmét a torony előtti farkasverem és egykori felvonóhídja fokozták.”
1022

 

A leírásból az erődítéseknek egy jól átgondolt rendszere sejlik föl: a vár két 

kaputornyának helyét és szerkezetét úgy jelölték ki, hogy azzal minél jobban megnehezítsék a 

támadók dolgát (254. ábra). A tornyokat egymástól meglehetősen messze alakították ki, s ha 

a külső kapun az ellenség esetleg be is jutott, végig kellett haladnia a déli falszoros teljes 

hosszán, miközben ki volt téve a várfalak pártázatos védőfolyosóin felsorakozott védők heves 

támadásának. A déli falszoroson túljutva, majd derékszögben északnak kanyarodva érték csak 

el az ostromlók a farkasvermes-felvonóhidas belső kaputornyot. Amennyiben ezt a kaput is be 

tudták törni, a támadás lendületét tovább fékezte, hogy a toronyaljban egy újabb derékszögű 

fordulat után értek csak be a vár belső területére, a várudvarba. Tudatos tervezés, összetett, 

többlépcsős védelmi rendszer rajzolódna ki, azonban az elképzelésnek, úgy tűnik, van egy 

alapvető hibája: a díszes kialakítású, karcsú templomtorony. A torony kapuja a déli 

falszorosra nyílt, a külső kaputoronyhoz viszonylag közel állt, s a belső kaputoronnyal 

ellentétben semmilyen hadi jellegű megerősítését nem ismerjük, egykori elfalazására vagy 

eltorlaszolására pedig semmi sem utal.
1023

 A gótikus templomtorony így meglehetősen 

kedvezőtlen helyzetűnek látszik az erősség védelmének szempontjából, e helyzet 

kiküszöbölésére azonban, úgy tűnik, nem tettek erőfeszítéseket.
1024

 

A nánai példánál talán még szemléletesebb a szászvári mellékrezidencia esete. Az 

épületegyüttes első, 14. század végére keltezett erődítése során, mint láttuk, elkészült egy 

közel négyzetes területet kerítő falöv, valamint egy, a falövhöz képest közel háromszoros 

falvastagságú, emeletes déli kaputorony. A torony erős, kifejezetten védelmi célú 

                                                 
1022

 Pámer 1970a, 308.  
1023

 A toronykapu kérdése természetesen nem választható el attól a kérdéstől, hogy a templom meddig tölthetett 

be plébánia jellegű funkciókat a település lakói számára. Ennek meghatározása azonban, ahogy később 

részletesebben is tárgyalni fogom, meglehetősen bizonytalan.  
1024

 Természetesen elképzelhető, hogy adott esetben (jobb híján) még a templomtornyot is hasznosíthatták a vár 

védelme során. Ennek lehetőségét legalábbis felvetik a torony mérműves ablakokkal áttört, legfelső szintjének 

jellegzetes sérülései. A kisebb lövedékek okozta sérülések és az egyedül a keleti oldalon hiányzó ablakkeret 

talán arra utalhat, hogy az ostromlók a toronyból tüzelő vagy nyilazó védőkkel így vették fel a harcot. A 

templomtorony ilyen hasznosítása azonban alogha tekinthető egy előre eltervezett védelmi stratégia részének.  
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építménynek tűnhet, a püspöki mellékrezidencia bejáratát felvonóhíd, csapórács és 

feltehetőleg egy farkasverem is biztosította (348/2. ábra).
1025

 Ugyan a hidat a rács leengedett 

állapotában nem lehetett felhúzni, az erődítésnek azonban talán mégsem ez a legmeglepőbb 

vonása, hanem újfent egy „kiskapu”. A mindössze 80-100 cm falvastagságú falövön ugyanis 

nyitottak egy másik bejáratot is a nyugati oldalon: egy kisméretű ajtónyílást, mely által az 

újonnan kialakított díszes kápolna nyugati megközelítését biztosították (349. ábra). A szűk 

oldalsó bejárat azonban közvetlenül a falszorosra nyílt, s így a nánai példához hasonlóan 

felmerül, hogy nem okozott-e komolyabb sebezhetőséget a látszólag jól erődített rendszerben, 

s az impozáns kaputornyok nem csupán egyfajta illúziót sugároztak-e.  

Úgy tűnik, ha a védelmi jellegű elemeket nem csupán önmagukban vizsgáljuk, hanem a 

teljes rendszerben betöltött helyüket is figyelembe vesszük, fény derülhet olyan 

hiányosságokra és ellentmondásokra, melyek kétségeket ébresztenek hadi-katonai 

jelentőségüket illetően. Az újlaki várkastély masszív emeleti falait áttörő, s a palotai 

saroktornyok felső szintjein is megjelenő nagyméretű ablaknyílások talán ugyanilyen 

jellegzetességnek látszanak. Szintén itt említhetőek a szászvári mellékrezidencia középkori 

várfalai, illetve falövei. Az említett korai falöv, mely a déli kaputoronnyal együtt épült, s így – 

részben az írott források által is igazoltan – akár várfalnak is nevezhető, valójában alig 

vastagabb, mint a korábbi, kerítésfalként értelmezett (75-80 cm széles) falvonulat. A későbbi, 

15. századi falgyűrűk vastagsága sem haladja meg a 100-120 cm-t (ráadásul a 15. század 

végén még a déli kaputorony bejáratát is elfalazták, mellette egy szűkebb bejáratot törve a 

falban). Talán nem véletlen, hogy a 16. század során az új, nyolctornyos külső várfal 

felépítése után – Buzás Gergely megfigyelése szerint – a korábbi külső falrendszert el is 

bontották.
1026

  

A várszerű megjelenés mint reprezentációs eszköz 

A régészeti, művészettörténeti kutatás számára immár évtizedek óta jól ismert tény, 

hogy a nemesi rezidencia-építészetben a katonai jelleg hangsúlyozása, a lakóhelyek gyakorlati 

rendeltetésétől akár független, akár azzal összefüggő várszerű megjelenése a hatalmi 

reprezentáció egyik általánosan jellemző formája volt a késő középkor során. Marosi Ernő 

megfogalmazása szerint a korszakban a bárói réteg legfőbb ethosza, erkölcsi alapelve volt a 

harci készültség, s így a csoport meghatározó ideológiai hátterével, illetve önképével 

összefüggésben a „világi nemesek reprezentációja (…) lényegében katonai szolgálatukon 

alapul…”. Ezt tükrözheti a 15. századi, egész alakos bárói síremlékeken az elhunyt teljes 

vértezetben, fegyverekkel, lába alatt oroszlánnal való ábrázolása, s ez jelentkezik az épített 

emlékekben is. A védelmi jelleg hangsúlyozása a hatalom és erő üzenetét hordozhatta, sőt úgy 

tűnik, hogy a korszakban éppen a várszerű megjelenés lehetett a hatalom megjelenítésének 

egyik elsődleges módja, s a lőréses várfalak, magas tornyok mintegy a nemesi státusz 

                                                 
1025

 Buzás Gergely szerint a tornyot ráadásul „nem csak a kapu védelmére szánták, hanem szükség esetén 

önállóan is védhető öregtoronyként építették fel.” Buzás 2017, 370.  
1026

 Buzás 2017, 387-388.  



209 

jelképeiként is működhettek.
1027

 A „várszerűség” tehát a tényleges védhetőségtől függetlenül 

önmagában is kívánatos cél lehetett, mivel alapvető reprezentációs értékkel bírt.  

A védelmi jellegű elemeknek bizonyos esetekben a hatalmi reprezentáció lehetett az 

elsődleges vagy szinte kizárólagos szerepe. Ennek jó példáját szolgáltatja a pomázi rezidencia 

kapuépítménye, melynek részletei ugyan nem ismertek, de alapfalait tekintve egy kifejezetten 

hangsúlyos, kaputoronyszerű kialakítása feltételezhető (344, 346. ábra). Jellemzőnek tűnik, 

hogy az egész udvarháznak (leszámítva a közeli templom vaskos nyugati tornyait) ez volt az 

egyetlen toronyszerű építménye, ugyanakkor a rezidenciát csupán egy 80-100 cm vastag 

alapozáson nyugvó falgyűrű övezte, melynek külső oldalát nem kísérte árok. Így teljességgel 

meggyőző az ásató, Virágos Gábor értékelése, miszerint a kapuépítmény alapvetően nem 

hadi-katonai jelentőségű lehetett, hanem a hatalmi reprezentáció összefüggéseiben 

értelmezhető. A pomázihoz rendkívül hasonló a szászvári mellékrezidencia már említett korai 

kaputornyának helyzete, hiszen ez esetben is egy meglehetősen keskeny, szabályos alaprajzú 

falövet emeltek csupán az épületegyüttes 14. század végi erődítése során. Bár az 

építkezésekkel egyidejűleg készült a palotaépület keleti oldalán egy új lépcsőtorony is 

felvonóhidas szerkezettel, ennek jellege – véleményem szerint – még világosabban jelzi a 

reprezentációs szempontok elsődlegességét. Ugyanis, mint láttuk, a felvonóhíd egy rendkívül 

apró, szinte jelképes méretű farkasvermet hidalt csupán át, s egy méreteit tekintve 

ajtónyílásnak tartható bejárathoz vezetett (351-352. ábra). Számos, részben magyarországi 

példa alapján amúgy is igen jól ismert a tornyok, s különösen a kaputornyok kitüntetett 

szerepe a társadalmi rang és hatalom kifejezésében.
1028

   

Bármennyire is alapvetőnek tűnik azonban a birtokos családok reprezentációjában az 

erődítettség, illetve az erődítettség illúziójának szerepe, a tari udvarház példája talán arra 

figyelmeztet, hogy kötelező érvényű, általános szabályról ez esetben sem beszélhetünk. Tari 

Lőrinc és fia, Rupert bárói rangja, valamint a királyi, királynéi udvarban betöltött szerepük 

alapján azt várhatnánk, hogy magas társadalmi rangjuk a család névadó rezidenciájának 

építészeti kialakításán is tetten érhetővé vált. Az udvarház és a közeli plébániatemplom 

átépítései többé-kevésbé vissza is tükrözik a család jelentőségének megnövekedését, azonban 

a rezidencia a várszerű megjelenésnek szinte semmilyen jelét nem mutatja az alapos kutatások 

ellenére sem (337. ábra). A viszonylag kis alapterületű nemesi lakóhelyet csupán egy szerény, 

bizonytalan keltezésű árok, s annak külső és belső oldalán egy kerítés vagy palánk övezte. A 

feltételezhető faszerkezetű kapun belépve az érkező egy emeletes palotaépülettel találta 

szemben magát, annak előtere pedig a présházzal és külső kemencével – legalábbis az 

udvarház kései periódusában – kifejezetten egy egyszerűbb gazdasági birtokközpont 

benyomását kelthette.  
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 Marosi 1984, 531-533; Marosi 1992, 42; Virágos 2006, 89-91.  
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 Lásd pl. Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás építkezései kapcsán, részben összefoglaló jelleggel és 

nemzetközi áttekintéssel: Buzás – Lővei 2001, 31-32; Buzás 2010a, 125; illetve Bozóki 2012, 19-25. Újabban a 

cseszneki vár hangsúlyos keleti tornyának, illetve felvonóhidas, címeres-feliratos kapujának példáján lásd Rácz 

2017, 132-136.  
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Védhetőség a gyakorlatban – várostromok  

A hadi erények és ideológia összefonódása a nemesség önkifejezésével és társadalmi 

rangjának, hatalmának megjelenítésével a korszak viszonyait és életkörülményeit tekintve 

könnyen érthetőnek tűnik. Az építészetben a katonai jelleg hangsúlyozása nem tekinthető 

valamilyen életidegen díszletnek vagy egy idejétmúlt identitás-elem indokolatlan előtérbe 

állításának. A dolgozatban tárgyalt rezidenciák birtokosainak pályafutását átfutva is feltűnhet, 

hogy számtalan családtag viselt hadat az uralkodó oldalán vagy hivatali méltóságából 

adódóan, s nem kevesen el is estek a harcokban. A hadi-katonai légkör a nemesek, bárók 

életét az ifjúkortól kezdődően végigkísérhette, többé-kevésbé a mindennapok tapasztalatait is 

meghatározva, így természetes, hogy e társadalmi réteg önképében, identitásában is alapvető 

helyet foglalt el. A külföldi hadjáratoknál és a királyság területi integritását védő háborúknál 

azonban témánk szempontjából talán fontosabbak a korszakban a központi hatalom átmeneti 

válságait kísérő magánháborúk és belső hatalmi villongások. Alább néhány, a történeti kutatás 

által részletesebben feldolgozott ilyen hadjárat és várostrom tanulságait igyekszem felvázolni 

a dolgozatban vizsgált emlékcsoport védelmi jelentőéségének szempontjából.  

A palotai és nánai vár építési idejének éveit a Habsburg Albert halálát követő, hosszan 

elhúzódó, rendkívül kiterjedt polgárháborús viszonyok fémjelezték. A belháború dunántúli 

eseménytörténetét tekintve szembetűnő lehet a Rozgonyiak 1442-1443 közötti, rendkívül 

gyors és hatékony katonai akciója, melynek során rövid idő alatt erőszakkal elfoglalták többek 

között Sárvár, Kapuvár és Somló várát, Zalavárt, Komárt, valamint Tapolcát, Keszthelyt, 

Tihanyt és Szigligetet is. Látványos terjeszkedésük során szinte ellenállás nélkül tettek szert 

számos várra és váruradalomra, kifosztva a terület oppidumait, templomait is.
1029

 Pálosfalvi 

Tamás kutatásaiból ismerjük, hogy a katonai akciók bázisát feltehetőleg többszáz külföldi 

zsoldos és a várostromokhoz szükséges hadiszerek és költséges ostromfelszerelések 

jelentették. Mindezek előteremtése jelentősen meghaladhatta a Rozgonyiak anyagi 

lehetőségeit, így dunántúli terjeszkedésük hátterében részben valószínűleg Cillei Ulrik 

tekintélyes katonai és pénzügyi támogatása állhatott. A várfoglalások vázolt viharos 

sebességű sorozata tehát egy nagyszabású, a konszolidáció hátráltatásában érdekelt hadi-

politikai vállalkozás része lehetett.
1030

  

A Rozgonyiak erőszakos terjeszkedése kapcsán figyelemre méltó a kanizsai vár 1443. 

évi ostromának esete. Az erősség védelmét – miután annak birtokosát, Kanizsai Imrét a 

Rozgonyiak a támadást megelőzően elfogták és börtönbe vetették – két várnagya irányította, 

akik az odamenekült környékbeli Kanizsai-familiárisok, valamint zsoldosok segítségével 

sokáig sikeresen meg is tartották. Végül egy alku fejében az Alsólendvai Bánfiak siettek a vár 

felmentésére, s így az ostrom sikertelen maradt, annak ellenére, hogy az írott források szerint 

a támadók hadigépekkel is fel voltak szerelve – bár ezek pontos mibenlétére a megjelenő 

machanis kifejezése nem derít fényt. Vannak azonban adatok az ostrom költségeire, 

pontosabban a várvédők anyagi áldozataira vonatkozóan: az egyik oklevél szerint Bakónaki 
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Török László várnagy saját vagyonából kétezer forintot fordított a katonák, zsoldosok, a 

fegyverek és hadiszerek biztosítására.  

A hosszan elhúzódó ostromnak sikeresen ellenálló erősség építészeti képére 

vonatkozólag ez esetben szerény történeti és régészeti források is rendelkezésünkre állnak 

(354. ábra). A vár belső magjának csupán alapfalaiban megmaradt és részlegesen feltárt, 

közel négyzetes alaprajzú, középudvaros épülete sok hasonlóságot mutat az Újlakiak korabeli 

dunántúli rezidenciájával. A palotainál jelentősen kisebb alapterületű, feltehetőleg emeletes 

épülettömb egyenletesen 1,4-1,5 m széles homlokzati falait szabályos kiosztású, sűrűn 

elhelyezett támpillérek sora tagolta.
1031

 Saroktornyok itt nem készültek, s könnyen 

elképzelhető, hogy a déli homlokzat középtengelyében álló kaput sem erősítette még ebben a 

korszakban a hangsúlyos kaputorony.
1032

 A vár egy mocsaras-ingoványos terület alig 

kiemelkedő alacsony homokszigetén épült föl, úgy, hogy a belső vármag teljesen elfoglalta a 

szerény kiemelkedést. Az ostrom idejéből származó forrás valamiféle külső, bástyaszerű 

elemekkel erődített védvonalra is utal, melyet azonban a feltárások még nem tudtak 

azonosítani.
1033

  Összességében a Kanizsaiak egyik tényleges rezidenciájául szolgáló erősség 

topográfiai helyzetét és építészeti formáját tekintve sem tűnik a palotai, Újlaki Miklós-féle 

várnál feltétlenül jelentősebb védelmi értékkel bíró objektumnak.
1034

  

A dolgozatban tárgyalt 15. századi rezidenciák védelmi szerepeire vonatkozóan szintén 

tanulságos lehet a II. Ulászló által Újlaki Lőrinc és szövetségesei ellen vívott, Fedeles Tamás 

által alaposan feldolgozott 1494-1495. évi hadjárat. A katonai akció legelső lépése volt Újlak 

ostroma. Az ostrom szándékáról értesülve Lőrinc herceg (a források szerint) valamilyen 

formában megerődítette Újlakot, feleségét és kincstárát pedig Németújvár várába vitette, míg 

maga raholcai várába költözött be. A támadók a sövénykerítéssel és árokkal övezett alsóvárost 

foglalták el először, melynek érdekében az árkok feltöltését kezdték el, végül mégis egy 

helyen az árkot sikeresen aláásva jutottak be a településre, így megadásra késztetve a 

városiakat. A tornyokkal és téglafalakkal erődített felsőváros bevétele már nagyobb kihívás 

elé állította a királyi csapatokat. A kapuk elé fából ácsolt ostromtornyokat emeltek a védők 

teljes elszigetelése érdekében. Az erős tüzérségi támadás komoly károkat okozott a falakban, 

melynek hatására végül egy éjszakai roham és kézi tusa során az ostromlók sikerrel 

elfoglalták a felsővárost is. Ezt látva a várkastély védői, szabad elvonulásukat kikötve, 

lényegében azonnal átadták a Bonfini által arx megnevezéssel illetett rezidenciát is. Itt 

tartózkodott az ostrom idején Lőrinc herceg özvegy édesanyja, Felsőlendvai Szécsi Dorottya 

is, akit II. Ulászló illő kísérettel és ellátmánnyal a család palotai várába szállíttatott.
1035
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Az ostrom legkevesebb húsz napot vett igénybe 1494 novembere és decembere között. 

A védők oldalán Fedeles Tamás mintegy 500-600 katonát, valamint 2000-2500 helyi lakost 

feltételezett. A Drágfi Bertalan erdélyi vajda vezette királyi erők gyalogsági, lovassági és 

tüzérségi egységeket egyaránt tartalmaztak, a bárói és főpapi bandériumok katonasága mellett 

cseh gárdának nevezett zsoldosok is részt vettek a harcokban, a tüzérség puskásait, ágyúit és 

hajítógépeit pedig négy ágyúmester irányította.
1036

  

Újlak bevétele után januártól párhuzamosan indult meg a támadás Lőrinc herceg és 

szövetségesei különböző délvidéki és kelet-szlavóniai várai, kastélyai, mezővárosai ellen. Az 

egy tucatnál is több erősség az írott források alapján általában alig néhány napos (egy hétnél is 

rövidebb) ostrom után került átadásra, a castrumok, castellumok ágyúval való lövetésére több 

esetben is van adat. Az elfoglalt várak között volt Raholca is, ahonnan Újlaki Lőrinc még az 

ostromot megelőzően Németújvárba vonult. A herceg kedvelt szlavóniai erőssége
1037

 hamar, 

Bonfini alapján harc nélkül átadásra került, míg Istvánffy Miklós szerint csak miután a főúri 

csapatok három oldalról megkezdték ostromát.
1038

 Raholca (ma: Orahovica, Horvátország) 

vára egy viszonylag nehezen megközelíthető, keskeny sziklagerincen, 378 m tengerszint 

feletti magasságban állt (355-356. ábra). Nagyméretű termeivel, szabályos, középudvaros, 

hossznégyszögű (a gesztesi váréra emlékeztető) alaprajzi elrendezésével kényelmes és 

fényűző, de látványosan erődített családi rezidencia lehetett. Az erősség központi magjának 

2,5 m széles várfalai délen egy hangsúlyos, 7 m vastag élben futottak össze, a földszinten és 

az emeleten a falakat lőrések törték át. Az ostrom idején már egy tornyokkal erődített külső 

körítőfal is övezte a (régészeti kutatások alapján) feltehetőleg 15. század eleji eredetű 

központi épülettömböt. Ez utóbbi tágas, első és második emeleti termeit nagyméretű, 

ülőpadkás fülkéjű ablaknyílások világították meg.
1039

  

A herceg és szövetségesei ellen indított királyi hadjárat leghosszabb ostromát az 

Újlakiak kaposújvári erősségénél vívták meg 1495. január elejétől március elejéig. A támadó 

csapatokat – a castrum jelentőségének megfelelően – Újlakhoz hasonlóan ezúttal is Drágfi 

vajda vezette. Bár az ostrommal párhuzamosan ekkor már a Dráván túli várak és kastélyok 

hódoltatása is zajlott, az erők megosztása ellenére jelentős tüzérséget és gyalogságot 

irányítottak a somogyi birtokközponthoz. Bonfini leírása szerint a vizesárkok és sáncok 

hármas rendszerét áttörve véres kézitusa bontakozott ki, végül a vár feladásához a védők 

puskaporának felrobbanása, s az ezáltal keletkezett károk vezettek. A két hónapig elhúzódó 

ostrom jelentős veszteségeket, halottakat és sebesülteket eredményezett mindkét oldalon.
1040

 

Sajnos a vár korabeli formájáról meglehetősen hiányosak ismereteink. A castrum Kanizsához 
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hasonlóan egy mocsárral körbevett szigeten épült, a vizenyős talaj miatt még az alapfalak alá 

levert cölöpök és agyagos rátöltés is hasonlóságot mutat. A közel négyzetes, kb. 42×42 m-es 

alapterületű belsővárat 1,5 m széles, kőalapozáson nyugvó téglafalak határolták. A falakon 

belül egy talán 14. századi eredetű, vastag falú, négyzetes alaprajzú toronyépület emelkedett. 

A belsővár sarkai közül legalábbis az északkeletit egy (az ostrom idején talán még 

sokszögletes alaprajzú) torony is erődítette.
1041

 A külsővár Bonfini által említett vizesárkainak 

és sáncainak rendszere régészeti kutatás híján egyelőre lényegében ismeretlen.
1042

  

1495. március elején indulhatott meg a hadjárat utolsó várostroma, a herceg 

kincstárának, családjának és magának Lőrincnek is védelmet nyújtó Németújvár ellen. A 

királyi csapatokat Somi Józsa temesi ispán vezette, aki Bonfini híradása szerint maga 6000 

lovassal és gyalogos egységekkel érkezett, de csatlakozott az ostromlókhoz Móré György 

nándorfehérvári bán is lovasai élén. Miután a tüzérség feltehetőleg komoly károkat okozott az 

erősség falaiban, Újlaki Lőrinc végül március közepén kegyelmet kért és behódolt az 

uralkodónak.
1043

 Az összességében közel négy hónapos királyi hadjárat így sikeresen véget 

ért: célját, a „lázadók” megtörését és behódolását elérte annak ellenére is, hogy a fő célpont, 

Lőrinc herceg több jelentős dunántúli és felvidéki birtokát (pl. Palotát) érintetlenül hagyta. A 

fennmaradt királyi számadáskönyv alapján Fedeles Tamás közel 14.000 forintra becsülte az 

uralkodó hadjárattal kapcsolatos kiadásait, mely az éves királyi bevétel rendkívül jelentős 

hányada, mintegy 8-10%-a lehetett. A kiadások több mint kétharmadát a zsoldköltségek tették 

ki.
1044

 A katonai akció során az uralkodó oldalán felvonuló hadak összlétszáma 10.000 fő 

körüli lehetett.
1045

  

A védhetőség eltérő szintjei 

Középkori váraink hadi-katonai szerepének megítélése kapcsán, véleményem szerint, 

egy alapvető ellentmondás érzékelhető a jelenlegi kutatásban. Ahogy azt a kutatástörténeti 

bevezetőben láthattuk, hozzávetőleg az 1980-as évektől kezdődően Magyarországon is 

megjelent és fokozatosan teret nyert az a korszerű kutatói szemlélet, mely a késő középkori 

erősségek hatalmat kifejező és biztosító voltára, reprezentációval, birtokigazgatással és a 

kényelmes lakhatással összefüggő szerepeire hívta fel a figyelmet, rámutatva egyben bizonyos 

védelmi jellegű elemek, szerkezetek csekély gyakorlati értékére, hadi jellegű hasznosításuk 

alkalmatlanságára. Így napjainkra már szinte közhelyszerű a hadászati szerep 

elsődlegességének vagy tényleges megalapozottságának megkérdőjelezése. A korábbi, a hadi 

jelentőséget előtérbe állító vagy akár kizárólagossá tevő szemlélet lényegében csupán a 

szakma határain mozgó (vagy azon túllépő) népszerűsítő irodalomban él tovább. Ugyanakkor, 

úgy tűnik számomra, a hagyományos („katonai”) megközelítés elvetése után jelenleg talán a 

reprezentációval összefüggő értelmezés került indokolatlan túlsúlyba, elnyomva ezzel a 

védelmi szerep kérdéseinek behatóbb vizsgálatát vagy egyáltalán érdemleges számbavételét. 
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Annak ellenére, hogy ez utóbbira az igény természetesen továbbra is tetten érhető a 

kutatásban.
1046

  

A kutatás mozgásterét erősen beszűkíti a hasznosítható történeti források szerény 

mennyisége, de a hadtörténetírás uralkodó irányzatai sem igazán sietnek segítségünkre. E 

tudományterület a 15. századot illetően hagyományosan – részben feltehetőleg 

érdeklődésének, részben a forrásadottságoknak is köszönhetően – a jelentősebb külföldi 

hadjáratokra, illetve az oszmán-török hadakkal szemben vívott háborúkra, ütközetekre 

helyezte a hangsúlyt, míg a korszak belháborúinak vizsgálata azokhoz képest elsikkadt. 2017-

ben jelent meg a középkori magyar hadtörténetírás legújabb eredményeinek nagyszabású 

összefoglalója, a Magyarország hadtörténete I. A kezdetektől 1526-ig c. munka, mely ugyan 

szándékai szerint a szakmán túli szélesebb érdeklődő közönséget is megcélozza, de egyes 

fejezeteit a témakörök legavatottabb kutatói dolgozták ki.
1047

 A 15. század történetét illetően 

ebben is a jelzett hangsúlyokat tapasztaljuk, alapvető azonban, hogy pár oldalas összegzés 

formájában már egy külön fejezet tárgyalja az általában hatalmaskodás gyűjtőfogalom alatt 

említett, jogos vagy jogtalan erőszakos érdekérvényesítések kérdését.
1048

 A szerző, Tringli 

István kutatásai nagymértékben járulnak hozzá a korszak nemesi lakóhelyeit, várait is 

közvetlenül érintő, a magánháborúkkal részben átfedésben álló erőszakos cselekmények jogi 

és társadalmi hátterének, mozgatórugóinak és jellemző forgatókönyvének megértéséhez.
1049

 E 

kutató munkássága mellett újabban több alapvető történeti tanulmány és monográfia is a 

belháborúk vagy a 15. század közepi „zavaros idők” erőszakos foglalásai felé fordult, 

részletekbe menően feltárva azok eseménytörténeti és – ami számunkra legalább ennyire 

lényeges – logisztikai-hadszervezési hátterét is. Mint láttuk, ezeknek hála ismerjük 

behatóbban a fent vázolt, 15. század közepi Rozgonyi-féle terjeszkedés, illetve a század végi 

belháború részleteit is.
1050

  

Az 1440-es évek eseményei, illetve az 1494-1495. évi hadjárat története, véleményem 

szerint, fontos tanulságokkal szolgálnak a dolgozatban tárgyalt rezidenciák és a korabeli 

erősségek védelmi szerepét illetően, még ha általános következtetések levonására 
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 „Mindezzel azonban természetesen nem kívánom azt sugallani, hogy a késő-középkor hazai uralkodói és 
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2006a, 176, illetve 141-142.  
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nyilvánvalóan nem is biztosítanak kellő alapot. Mindkét eseménysorozat kapcsán az 

erősségek látszólag teljes kudarcot vallottak: alig néhány napos ostrom vagy esetenként talán 

csak a támadók megjelenése hatására egymás után sorban kapituláltak. Hadi jelentőségük 

hiánya, súlytalan volta talán nem is lehetne nyilvánvalóbb, az egy-két hosszabb ideig 

elhúzódó ostrom vagy sikeres ellenállás (így Kanizsa) példájának ellenére sem. Az adatok 

azonban talán más nézőpontból szemlélve is értelmezhetők. A kutatások mindkét esetben 

világosan érzékeltették a katonai akciók léptékét és pénzügyi hátterét. Ezek alapján 

kétségtelen, hogy olyan, rendkívüli befektetéseket igénylő, kivételes erőket megmozgató hadi 

vállalkozásokról kell beszélnünk, melyek jelentősen túlmutattak egy-egy tekintélyesebb bárói 

família anyagi lehetőségein. Világos, hogy olyan katonai akciókról volt szó, melyek jóval 

túlléptek a királyság egyes nagybirtokosainak egymás közötti ellentéteiből fakadó helyi 

konfliktusok, hatalmaskodások szintjén. Kanizsa vára ennek ellenére is ki tudott tartani, míg 

Újlak és különösen Kaposújvár viszonylag hosszabb időre kötötte le a támadók erejét. 

Önmagában is beszédes a tény, hogy mindkét hadjárat elsősorban várostromok sorozataként 

írható le, melyet kiegészített az elfoglalt erősségekből a környék pusztítása. Szintén feltűnő, 

hogy az 1440-es évek eseményei kapcsán több adat szól új fortaliciumok építéséről is, melyek 

esetében az írott források világosan jelzik azok hadi-katonai jelentőségét, amikor 

lerombolásuk szükségességét nyilvánítják ki vagy a támadások bázisaiként írják le őket.
1051

 

Számos közvetlen adatot ismerünk arra is, hogy közelgő veszély, illetve ostrom hírére a 

várbirtokosok vagy várnagyok megerődítették erősségeiket.
1052

 

Mindezek alapján úgy vélem, az írott forrásanyag – ha mégoly csekély is – nem 

támasztja alá a korabeli várak hadi-védelmi szerepe túlzott lebecsülésének jogosságát. Amúgy 

sem tűnik igazán életszerűnek, hogy amennyiben a birtokos költséget nem kímélve eleve 

várszerű megjelenésűvé formálta rezidenciáját, ne tett volna erőfeszítéseket, hogy az, szükség 

esetén, legalább bizonyos szintig védhető is legyen. Ha a Károly Róbert trónharcait kísérő 

„zavaros idők” emléke már nem is lehetett igazán eleven a 15. század során, a Luxemburgi 

Zsigmond uralomra jutását megelőző időszak és az 1401-1403 körüli hatalmi válság 

figyelmeztető lehetett a belpolitikai helyzet ingatag voltára, nem beszélve a Habsburg Albert 

halálát követő, elhúzódó polgárháborús évekről. A nemesi lakóhelyek és birtokközpontok 

védhetőségének igénye tehát feltételezhetően jelen volt és szerepet játszhatott az építkezések 

során. A kulcskérdés természetesen az, milyen szintű fenyegetettséggel szemben igyekeztek 

védelmet nyújtani ezek a várak vagy várkastélyok.  

Úgy vélem, az ország belső területein épült 15. századi rezidenciákon indokolatlan 

lenne számon kérni olyan erődítettséget, mely a korabeli oszmán-török hadi képességekkel 

vagy akár csak a királyság katonai erejével szemben sikerrel felvehette a versenyt. Azt 

gondolom azonban, kisebb helyi konfliktusok, hatalmaskodások idején, vagy a központi 

hatalom átmeneti válságát kísérő „zavaros időkben” a lakóhelyek és birtokközpontok eltérő 
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színvonalú védelmi elemei és szerkezetei jó szolgálatot tehettek. A korabeli várak, 

várkastélyok számottevő hadászati jelentőségének kétségbevonása tehát inkább csak akkor 

lehet indokolt, ha azt szigorúan a királyságok, birodalmak közötti konfliktusokra szűkítjük. 

Tágabb értelemben – melyet a hadi-katonai helyett a védelmi jelző talán jobban visszatükröz 

– ez a szerep és elvárás nagyon is valóságos lehetett.
1053

 Számos korabeli, az írott forrásokból 

ismert erőszakos cselekmény (nemesek udvarházainak lerohanása, értékek és oklevelek 

elvitele vagy egy-egy vitatott birtoktömb megszerzése a birtokközpont elfoglalása által) 

esetén a várak, várkastélyok különböző erődítései biztosíthatták a különféle jogok, érdekek 

(esetleg személyek) védelmét.
1054

 Bár komolyabb ostromoknak talán nem tudtak ellenállni, de 

az építkezések idején reálisan felmerülő későbbi esetleges támadókról sem lehetett talán 

feltételezni, hogy az erősségek bevételéhez szükséges költséges ostromgépeket, 

tűzfegyvereket, katonaságot elő tudnák teremteni. Természetesen az így meghatározott 

védelmi szerep érvényességének biztosabb megállapításához további példák vizsgálatára 

lenne szükség.  

A dolgozatban tárgyalt rezidenciák története és a vázolt, 15. század közepi, illetve 

század végi eseménysorozat talán néhány további jellegzetességre is felhívhatja figyelmünket. 

A bemutatott példák legalábbis felvetik annak lehetőségét, hogy a korabeli erősségek 

síkvidéki helyzete nem feltétlenül jelentett olyan hátrányt a nehezen megközelíthető, erdők és 

hegyek között álló „klasszikus” várakkal szemben, mint az a kutatásban néha 

közmegegyezésszerűen jelentkezik.
1055

 A lényegében ellenállás nélkül feladott, bár 

klasszikusan hegyvidéki helyzetű raholcai várral szemben 1495-ben a síkon álló Kaposújvár 

jelentett tényleges kihívást a király oldalán harcoló erők számára, s már mintegy fél 

évszázaddal korábban is Kanizsa erőssége volt képes elhúzódó (s ez esetben ráadásul 

sikertelen) ostrom kikényszerítésére. Talán nem véletlen, hogy mindkét esetben mocsaras 

terület közepén épült várakról van szó. Az épületeket övező vizenyős, ingoványos terület 

mellett nagy jelentőséggel bírhattak a részleteiben alig ismert, korabeli fa- és földszerkezetű 

külső erődítések. Ezek védelmi értékét nem csupán az ország északkeleti részén már 

régészetileg is vizsgált, a huszita háborúkhoz köthető erődítmények jelzik,
1056

 hiszen az 1440-

es évek dunántúli eseményei kapcsán említett, újonnan emelt fortaliciumok is – gyors 

felépítésükből következtetve – többségükben minden bizonnyal ilyen jellegű objektumok 

lehettek.  
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A korabeli nemesi várak hadi-katonai szerepét természetesen nem úgy kell 

elképzelnünk, mintha építtetőik szándéka szerint valamiféle bevehetetlen erődítmények lettek 

volna.
1057

 Véleményem szerint – az eddigieket összegezve – sokkal inkább úgy, mint amelyek 

kisebb, helyi konfliktusok idején a támadásoknak ellen tudtak állni, nagyobb katonai akciók 

esetén pedig – legalábbis a jelentősebbeknek – esélyük volt kitartani egy darabig. Időt nyerve 

ugyanis – ahogy Kanizsa, Újlak, Kaposújvár vagy Németújvár példáján is ismert – 

lehetőséget nyújthattak a szövetségesek mozgósítására vagy arra, hogy a szemben álló felek 

között tárgyalásokra kerüljön sor, egy mindkét fél számára elfogadható alku megkötése 

céljából. Ebből a szempontból ésszerűnek tűnne, hogy az erősségeken belül kialakíthattak 

olyan védettebb pontokat, ahol a várúr és családja biztonságba húzódhatott a vár felmentéséig 

vagy (feladás esetén) a szabad elvonulást garantáló egyezségig. Azonban hiába lenne érdekes 

tudnunk, pontosan hol tartózkodott például Lőrinc herceg özvegy édesanyja, „Bosznia 

királynéja” Újlak ostromának napjaiban,
1058

 ezek a részletek többnyire végképp homályba 

vesznek.  

Összegzés 

Az eddigiek alapján talán kijelenthető, hogy a hadi jellegű építészeti formák és 

megoldások a 15. századi várépítészetben részben egyértelműen szimbolikus, a társadalmi 

állást jelző szereppel bírtak, részben tényleges védelmi jelentőséggel is rendelkezhettek. 

Előbbiek szemléltetésére már több meggyőző elemzés is napvilágot látott, azonban utóbbiak 

részleteit a régészeti-építészettörténeti kutatások még kevésbé tárták fel, különös tekintettel a 

század első felére-közepére.
1059

 További vizsgálatra vár, hogy a Kárpát-medencei várak, 

erődítmények építészete hogyan igazodott a meghatározó technikai, hadügyi változások és 

újítások jelentette kihívásokhoz, mi tett egy-egy erősséget igazán ellenállóvá, s maga a 

várépítészet milyen szerepet játszott a magánháborúktól terhelt „zavaros idők” történetében.  

Mivel a hadi vagy védelmi szerep tudományos megközelítésű, részletekbe menő 

elemzésére még kevés kísérlet történt, így nem rendelkezünk olyan, akár csak többé-kevésbé 

körvonalazott kritériumokkal, melyek alapján egy-egy erődítmény védhetőségének mértékét 

hitelesen rekonstruálhatnánk. Palota esetében mindenesetre – ahogy azt a következő 

fejezetekben látni fogjuk – a rezidencia átépítése során alkalmazott jellegzetes építészeti 

formát elsősorban reprezentációs szempontok határozhatták meg. Ennek ellenére a század 

közepére felépült vár védelmi értékét valószínűleg hiba volna alábecsülnünk, legalábbis erre 

figyelmeztethet az ismereteink szerint hozzávetőleg hasonló topográfiájú és erődítettségű 

Kanizsa előzőekben tárgyalt esete. A Kompoltok nánai rezidenciájának a palotaival egykorú 

megerődítése, mint láttuk, több olyan jellegzetességet is mutatott, mely a katonai szerep 
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nemzetközi kontextusba ágyazva, a tűzfegyverek elterjedése által okozott kihívások mentén vázolja a 

magyarországi vár- és erődítményépítészetben megjelenő újításokat, már elsősorban a 15. század második fele és 

a 16. század első fele vonatkozásában, lásd Buzás 2014.  
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erősebb figyelembe vételére utalhat. A „zavaros idők” kisebb helyi konfliktusainak szintjén 

minden bizonnyal megfelelhetett a felmerülő védelmi igényeknek, de annak megítélése már 

kevésbé egyértelmű, hogy kialakítását mennyiben befolyásolhatta a husziták által jelentett 

veszély. Topográfiáját tekintve az ónodi vár és birtokközpont még közvetlenebb 

fenyegetésnek lehetett kitéve, ráadásul Cudar Jakab maga is több huszita ellenes akcióban 

viselt hadat, itt azonban lényegében semmilyen korabeli erődítettség nyomát nem ismerjük 

(347. ábra). Egyedül a vár közepén állt nagy toronyra van írott adat, régészeti azonosítására 

azonban nem volt mód. Így a Cudarok birtokközpontjának egykori védhetősége bizonytalan, s 

a huszita veszély mértékére, hatásaira sem vet fényt. Az újlaki várkastély bizonyos 

részleteinek kialakítását, mint láttuk, kifejezetten hadi szempontok is meghatározhatták, 

azonban a rezidencia védelmi értékének vizsgálatát csak a felsőváros erődítéseinek pontosabb 

építéstörténeti kronológiája teheti majd lehetővé.  

A különböző várak, várkastélyok és udvarházak egy-egy sajátos építészeti 

megoldásának védelmi értékét illetően sokszor még inkább csak találgatásokra vagy 

megérzésekre hagyatkozhatunk.
1060

 Tisztán szimbolikus szerepűnek gondolhatnánk azokat a 

várfalakat és védműveket, melyek falvastagsága nem ért el egy bizonyos (pontosabban 

egyelőre meg nem határozott) méretet. A várak homlokzatain megjelenő nagyméretű 

ablaknyílások szintén a védelmi szereppel ellentétesnek tűnhetnek, ennek ellenére rendkívül 

gyakoriak, s nemcsak a síkvidéki épületeken tűnnek fel, de a klasszikus, nehezebben 

megközelíthető hegyi erősségeken (pl. Raholca) vagy városerődítések tornyain (pl. Újlak) 

is.
1061

 Talán arról van szó, hogy ezek a jellegzetességek valójában csak olyan nagyobb katonai 

akciók, költséges hadi vállalkozások esetén jelentettek számottevő hátrányt, melyekre a 

birtokosok nem is igazán számíthattak az építkezés idején? A 15. századi erősségek védelmi 

szerepének jobb megértéséhez a továbblépés útja talán azon délvidéki és erdélyi erődítmények 

alapos vizsgálata lehetne, melyek esetében kevés kétség férhet az erődítési munkálatok hadi 

motiváltságához.
1062

 A falak, árkok, tornyok, lőrések stb. tényleges katonai szerepének értéke 

természetesen még a kifejezetten az oszmán-török betörések és hódítások ellenében épített 

vagy megerősített objektumok esetében is kérdéses lehet, de legalább annyit biztosan 

megállapíthatnánk, hogy az egyes szerkezeteknek valóban hadi szerepet szántak, azoktól 

nagyobb védettséget vártak vagy reméltek.  

                                                 
1060

 A korszak talán hangsúlyosabban védelmi szerepű építményei kapcsán: „Így az csupán feltételezés, hogy a 

szélesebb körben elterjedő külső- vagy elővárak, kaputornyok, falszorosok, továbbá az utóbbiakban alkalmazott, 

a fal síkjából kiugró és így az oldalazó védelemre alkalmas alacsonyabb toronyépítmények hatásosabb védelmet 

biztosítottak, mint az Árpád-kor (…) erősségeinek  központi tornyai és várfalai.” Feld 2017, 393.  
1061

 Ellenpéldaként azonban mindenképpen említésre méltó a gyulai vár esete, ahol a 15. század eleji építkezés 

során eredetileg egy kifelé teljesen zárt déli lakóépület megépítését tervezték. Lásd Feld 2000b, 266.  
1062

 Feld Istvánnak a korabeli ún. déli végvárrendszer erősségeiről előkészítés alatt lévő dolgozata alapján 

ugyanakkor úgy tűnik, túlzott várakozásaink ezen a téren sem lehetnek. A kérdéses kővárak esetében egyelőre 

nem igazolható egy, a korszerű haditechnikai követelményeknek megfelelő erődítési hullám – részben talán a 

kutatottság alacsony foka és az eredmények publikálásának szerény mértéke miatt, részben mivel inkább talán 

fa-földszerkezetű erődítésekről lehet szó. Megfigyelései megosztását témavezetőmnek ezúton is köszönöm.  
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III.3. AZ IMITÁCIÓ ÉS A DIVAT SZEREPE AZ ÉPÍTÉSZETI REPREZENTÁCIÓBAN 

„A Zsigmond uralkodásának második felében az arisztokrácia sorába emelkedett bárók 

építkezései az udvari építészeti reprezentáció (Buda, Tata, Pozsony) egyenes követői közé 

tartoznak. Amennyire a Budáról szétterjedő vörös márvány síremlékek, olykor a falfestészeti 

emlékanyag összefüggései is mutatják, az országos központok erőteljes meghatározó 

szerepével, az udvari művészet kialakult normáinak a 15. század második harmadában is 

folyamatos érvényesülésével találkozunk ebben a körben (…). Ez az igazodás aligha lehet 

véletlen, hiszen udvari szolgálatban felnőtt, kultúrájukat ott szerző főurak építkezéseivel van 

dolgunk.”
1063

  

A hazai művészettörténeti és régészeti szakirodalomban szinte közhelyszerű 

megállapítás az udvari építészet jelentős hatása a 14-15. század folyamán a kor legrangosabb 

világi és egyházi építkezéseire, melyek megrendelői között elsősorban az arisztokrácia és a 

felsőpapság tagjait, valamint a tehetősebb városi közösségeket találjuk. A kutatás szerint a 

bárók rezidenciáin tetten érhető építészeti reprezentáció tehát alapvetően a királyi udvarban 

uralkodó főbb tendenciákhoz igazodott volna.
1064

 Ezen „igazodás” jellege és háttere azonban 

igencsak eltérő lehetett, és gyakran nehéz meghatározni, hogy az egyes esetekben közvetlenül 

a királyi udvar hatásáról vagy csupán egy általánosabb (közép-európai vagy országos) divat 

érvényesüléséről beszélhetünk. Szintén érdekes lehet, hogy a hatás valóban megragadható 

jegyei mennyiben értelmezhetők tudatos imitációként, az „országos központok” szándékolt, 

célzatos másolásaként. Az alábbiakban e kérdésekre a dolgozatban tárgyalt emlékcsoport 

példáján keresztül keresem a választ, elsősorban Újlaki Miklós építkezéseit helyezve a 

vizsgálat középpontjába.  

A délvidéki főúr alakja és tevékenysége különösen is alkalmas lehet kutatásunk 

szempontjából, nem csupán ismertetett rezidenciáinak viszonylagos épségben megmaradt 

részletei miatt, de pályafutásának történészek által alaposan feltárt bizonyos vonatkozásait 

tekintve is. Újlakinak ugyanis a királyi ranghoz, illetve a magyar királyi hatalomhoz fűződő 

viszonyát tekintve meglehetősen sajátos tendenciákat tapasztalhatunk. Kubinyi András által 

feltételezett tartományúri törekvéseire, valamint I. Ulászló és Hunyadi Mátyás trónra 

kerülésének idején vállalt szerepeire a korábbi fejezetekben már utaltunk. Bizonyos 

értelemben úgy tűnik, mintha Mátyás 1471-ben kifejezetten Újlaki számára élesztette volna 

fel a Bosznia királya címet, mely által nemcsak a báró hűségét igyekezett jutalmazni és magas 

ambícióit kielégíteni, de a török elleni védelemnek a kincstárra nehezedő terhein is 

könnyíthetett.
1065

  

Újlaki ettől fogva haláláig következetesen tényleges királyként lépett föl, ahogy az 

kormányzati, diplomáciai, pénzügyigazgatási téren egyaránt igazolható. Címét nemcsak a 

Magyar Királyság véleményformálói, de a nemzetközi diplomácia fontos szereplői is 

                                                 
1063

 Marosi 1987, 661. (Kiemelés: N. Sz. B.) 
1064

 Marosi 1983, 293-294. vagy Marosi 1992, 41-42. az „országos központok” 15. századi „kisugárzásáról” 

ugyanakkor hangsúlyosan csupán mint a művészettörténet-írás köztudatába bevésődött hipotézisről ír.  
1065

 Kubinyi 1999b, 50; Fedeles 2011a, 381-382. Árulkodó lehet, hogy Újlaki Miklós halála után Mátyás meg is 

szüntette az ideiglenes jellegű királyságot. s Lőrinc már csak a Bosznia hercege címet viselhette, mindenféle 

területi hatalom nélkül.  
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kétségtelenül elismerték.
1066

 Ráadásul egy 1472. évi oklevél „Bosznia és Szlavónia királya” 

címzése, valamint több más adat is arra utal, hogy hatalmi igényei ezen is túlléptek, s 

hamarosan Szlavóniát is saját királyságaként kezdte kezelni.
1067

 Minden bizonnyal ennek 

kívánta elejét venni Mátyás 1473-ban, amikor szlavón báni hivataláról leváltotta.
 1068

 Újlaki 

Miklós kivételes ambícióihoz tehát nem férhet kétség, azonban az, a Bonfini megjegyzésein 

alapuló elképzelés, miszerint az 1440-es, 1450-es években a magyar trón megszerzésére tört 

volna, a történeti adatok alapján nem igazolható.
1069

  

A királyi központok hatása a bárói réteg szintjén természetesen nem csupán (s talán nem 

is elsősorban) az épített környezet vonatkozásában jelent meg. Ennek szemléltetésére csupán 

néhány esetleges példát, felvetést fogalmazok meg az alábbiakban.  

A 15. századi bárói udvarokra általánosan jellemző lehetett, hogy a személyzet és annak 

szervezete terén számos, a korabeli uralkodói udvarokéval rokon vonás érvényesült.
1070

 Azt 

ugyanakkor nehezebb lenne meghatározni, hogy a feladatkörök egy részének szükségszerű 

megfelelésén túl a tisztségek megnevezésében és kialakításában milyen mértékben játszott 

közre a királyi hatalomgyakorlás szándékos utánzása is. Újlaki Miklós esetében jól ismert, 

hogy már jóval bosnyák királyi címe előtt valódi udvartartással rendelkezhetett. 1458-ból 

származik egy oklevél, mely szerint későbbi újlaki és palotai várnagya, Pácmáni Tamás 

gyermekkorától fogva a báró udvarában nevelkedett, kezdetben apródként, majd kamarásként 

szolgálta, utóbb tárnokmesterévé és pohárnokmesterévé lépett elő.
1071

 Tudunk továbbá Újlaki 

kancellárjáról, udvarnokmesteréről is.
1072

 Az udvartartás hasonlósága természetesen szűkebb 

témánk, az építészet szempontjából is jelentőséggel bír, hiszen az udvari élet csak a megfelelő 

épített környezet keretei között valósulhatott meg. Így a királyi és a főúri rezidenciák 

térszervezése között bizonyos párhuzamok szükségszerűek, azaz ilyenkor kevésbé egy tudatos 

utánzásról, semmint járulékos hasonlóságról lehet szó.  

Kérdéses, hogy esetleg szintén az uralkodói udvar hatását fedezhetjük-e fel a Palotától 

mindössze 8 km-re álló ösküi castellum felépítésében. Topográfiai helyzetéből adódóan az 

épület se számottevő gazdasági-birtokigazgatási, se komolyabb hadászati jelentőséggel nem 

bírhatott, így, Horváth Richárd véleményének megfelelően,
1073

 a vadászkastélyként való 

                                                 
1066

 Utóbbit legjobban 1475. évi itáliai fogadtatása szemléltetheti római zarándoklata során. Erre lásd Fedeles 

2008, a báró pályafutására legutóbb: Fedeles 2017. Bosnyák királyi címére és annak tartalmára, illetve 

elismertségére lásd Salihović 2016.  
1067

 Kubinyi 1991a, 215.  
1068

 Kubinyi 1991a, 215; Kubinyi 1999b, 50; Kubinyi 1973, 33; Fedeles 2011a, 409. (Úgy tűnik, ha hatalmi 

pozíciókról volt szó, a bárónak máskor is meggyűlt a baja a helyes címzésekkel. Az 1440-es években hatalma 

csúcsán Cillei Frigyesnek írt levelében következetesen a magnificus titulust használta a grófot megillető illustris 

cím helyett. A történelmi helyzetet tekintve nehéz másként értelmezni a helytelen megszólítást, mint hatalmának 

és (ideiglenes) fölényének érzékeltetését. Lásd Kurelić 2006, 154-155.  
1069

 A feltételezés újabb megjelenései a szakirodalomban: Horvat 2002, 197; Horvat 2009, 42-43. A korábbi 

előfordulásokra vonatkozólag lásd Kubinyi 1973, 32. Bár Bonfini leírása szerint Újlaki „nagyon ácsingózott a 

királyságra”, s arra „méltónak vélte magát” (lásd Bonfini 1995, 701, 706 (3.9.70, 3.9.170.))., Thuróczy ilyet 

sehol sem említ, s ennek a történeti adatok is összességében ellentmondanak. Kubinyi András érvelése szerint a 

tény, hogy Újlaki birtokpolitikája egyértelműen az ország nyugati felére korlátozódott, önmagában is 

valószínűtlenné teszi ezt az elképzelést. Kubinyi 1973, 32.  
1070

 Fügedi 1974, 140-141.  
1071

 Koppány 2014, 11.  
1072

 Kubinyi 1999b, 49.  
1073

 Horváth 2002, 30-31.  
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értelmezés tűnik a legvalószínűbbnek. Talán a hasonló szerepű uralkodói mellékrezidenciák 

mintájára kell elképzelnünk a castellum egykori használatát?  

Bizonyos értelemben az uralkodói minták követéséről beszélhetünk az egyházi 

intézmények támogatásának, templomok, kápolnák építésének, kolostorok alapításának 

szokása kapcsán is. A jelenség azonban rendkívül széles körben elterjedt, általános volt az 

arisztokrácia körében, s feltehetőleg nem a királyi gyakorlat utánzása lehetett az elsődleges 

szempont. Bár a vallásossághoz kötődő, érdemszerző cselekedeteknek a középkorban 

nyilvánvalóan státuszt jelző szerepe is lehetett,
1074

 Újlaki Miklós rendkívüli buzgóságát az 

egyházi célú alapítások és adományok terén Fedeles Tamás szerint inkább vagyoni 

helyzetével és személyes elkötelezettségével kell magyaráznunk, semmint hatalmi igényei 

kifejezéseként.
1075

  

A királyi udvar építészete és Újlaki Miklós építkezései 

Az építészeti hatások, az udvari művészet mintaadó jellege kapcsán a szakirodalom 

gyakran tárgyalja bizonyos motívumok, részletmegoldások terjedését.
1076

 Nyilvánvaló, hogy 

az ilyen apróbb részletek kialakítása a legtöbb esetben inkább csak a mesterek körében 

lehetett tudatos döntés eredménye, hiszen nem valószerű, hogy az építkezések megrendelői 

egyáltalán megfogalmazták volna igényeiket a különböző tagozatsorok, profilmegállítások 

stb. szintjén. Ezen formai összefüggések feltárása tehát elsősorban az egyes emlékek 

keltezésében segíthet, s csak meghatározott esetekben vethet fényt az építészeti reprezentáció 

kérdéseire. Magas megrendelői igényekre, s talán az udvari művészet követésének szándékára 

utalhat például, amennyiben meggyőzően sikerül bizonyítani, hogy azonos műhelyek, 

mesterek dolgoztak egy-egy főúri és uralkodói építkezésen.
1077

 A nánai várban előkerült, lépő 

oroszlánnal, valamint Nánai Kompolt János és Tari Margit címereivel, jelvényeivel díszített 

vörösmárvány dombormű rendkívül igényes megformálását például Marosi Ernő 

egyértelműen budai kőfaragók közreműködésével magyarázta (300. ábra).
1078

 Az Újlakiak 

építkezésein azonban (legalábbis tudásunk jelen szintjén) nem ismerhetők fel ilyen típusú 

formai összefüggések, melyek közvetlen kapcsolatra utalnának a királyi udvar műhelyeivel, 

mestereivel.  

Miután a részletmegoldások terén hiába keressük az udvari építészet közvetlen hatásait 

vagy a mintakövetés egyértelmű jeleit, figyelmünket a nagyobb formák, összetettebb 

szerkezetek felé érdemes fordítanunk. Kézenfekvő lenne megvizsgálnunk a térszervezés 

hasonlóságait, azonban, mint láttuk, ezt döntően meghatározhatta az udvartartás és az udvari 
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 Fedeles 2011a, 382.  
1075

 Fedeles 2011. Az egyes alapításokat, adományokat stb. részletesen számbaveszi a dolgozat, s ezen 

túlmenően a személyes motivációk kérdését is vizsgálja.  
1076

 A fejezet bevezetőjében idézett nagyszabású, enciklopédikus művészettörténeti áttekintésben is Marosi Ernő 

az „országos központok erőteljes meghatározó szerepének” megállapítása után egy, a gyámköveken 

megfigyelhető sajátos díszítés, illetve megformálás analógiáit mutatja be, mint a jelzett összefüggések egyik 

példáját. Marosi 1987, 661.  
1077

 A műhely- vagy mesterazonosítások azonban gyakran komoly nehézségekbe ütköznek, és újabban a 

művészettörténeti kutatás is egyre hangsúlyosabban érzékeli módszertani korlátait ezen a téren. Papp Szilárd – 

elsősorban a 15. század végi, 16. század eleji példákon – világosan mutatja be, mennyire problématikus a formai 

jegyekből munkaszervezetre, munkafelosztásra következtetni, lásd Papp 2005, 142-144.  
1078

 Marosi 1987, 661.  



222 

élet jellege, s így részben szükségszerűen is mutathatna párhuzamokat. Ráadásul az egykori 

térhasználat, az egyes palotaszárnyak, szintek és helyiségek szerepének meghatározásához 

rendkívül kevés adattal rendelkezünk mind Palota, mind Újlak esetében.
1079

  

Az udvari építészet esetleges imitációja kapcsán tanulságos lehet azonban az Újlaki 

család szerémségi fő rezidenciájának topográfiája, a várkastély megjelenésétől 

elválaszthatatlan felsővárosi építmények elrendezése, összképe. Újlaki Miklós nagyratörő 

ambícióit tekintve talán nem lenne meglepő, ha székhelyének építészete is a királyi 

hatalommal vetekedő erő és tekintély megjelenítésének igényét tükrözné vissza. Egy ilyen 

szándék megvalósítására elméletileg kivételesen alkalmas terepet jelenthetett volna Újlak, 

ahol látszólag minden adott volt a magyar királyi udvar épített kereteinek utánzására. Mint 

láttuk, Újlak elhelyezkedése rendkívül hasonló Budáéhoz: a város a Duna jobb partján, egy 

kb. 50 m magas, hosszúkás löszplatón terült el. Buda és Újlak fekvésének hasonlósága 

nyilván a kortársak számára is feltűnő lehetett, erről tanúskodik legalábbis Bonfini és Oláh 

Miklós leírása.
1080

 Ráadásul az Újlakkal szemközti Palánk település (ma Bačka Palanka, 

Szerbia) középkori neve Pest volt, 1486-ban oppidumként említve.
1081

 Kézenfekvőnek tűnne, 

hogy amennyiben a korszakban jellemző volt az arisztokrácia körében a királyi udvar 

építészetének tudatos, közvetlen imitációja, úgy ez biztosan megvalósult az Újlakiak kivételes 

fekvésű családi rezidenciáján.  

Tény, hogy a fallal és tornyokkal erődített település topográfiája néhány pontban Budára 

emlékeztethet. A főúri rezidencia a hosszúkás alaprajzú felsőváros egyik (nyugati) végét 

foglalta el, csakúgy, mint Budán a királyi várpalota a hegy déli sarkát. Ezen a (lényegében 

szükségszerű) hasonlóságon túl azonban nehezen lehetne kimutatni további közvetlenebb 

kapcsolatokat. A Dunához lefutó budai kortinafalaknak, a látképeken hangsúlyos elemként 

ábrázolt István-toronynak, a város irányába tekintő, rendkívül gazdag homlokzati 

architektúrájú Zsigmond-palotának stb. nem ismerjük megfelelőjét Újlakon. A várkastély 

méretei és építészeti megformáltsága nem mérhető a budai királyi rezidenciához, ahogy az 

utóbbinak egyetlen vonalra felfűzött több udvaros tagolódása sem jelenik meg a szerémségi 

központban.
1082

 A különbségeket természetesen még hosszan lehetne sorolni, de talán ennyi is 

elég annak érzékeltetésére, hogy nem igazolható Újlakon kifejezett rájátszás a város Budára 

emlékeztető fekvésére; s nem ragadható meg egyfajta „második Buda”-illúzió 

megteremtésének igénye.  

Egy sajátos épülettípus – általános divat vagy sokatmondó jelkép? 

Ennek ellenére, úgy vélem, a felsőváros nyugati szélén emelt várkastély építészeti 

formájának megértéséhez mégis az udvari művészet jelentheti a kulcsot, ha nem is az 

uralkodói minták kifejezetten szoros követése által. A báró, majd bosnyák király szerémségi 

és dunántúli rezidenciájának kialakítása feltűnően nagy hasonlóságot mutat (53, 156. ábra). 
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 Újlak (és Raholca) esetében Zorislav Horvat ugyan megfogalmazott lényeges megfigyeléseket, 
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Közös vonásuk az épület tömbjének négyzetes (vagy közel négyzetes) alaprajzba történt 

szerkesztése, melyben a palotaszárnyak egy-egy belső udvart fognak közre. A négyzetes 

alaprajzból mindkét esetben hangsúlyosan kilóg egy-egy téglalap alakú, a homlokzatra 

merőleges irányú kapuépítmény (bár pontos keltezésük, mint láttuk, bizonytalan). Palota 

esetében a 14-15. századi előzmények miatt további részletek is megtörik az elméletileg 

szabályos négyzetes alaprajzot a vár déli és keleti homlokzatán. Újlakon csak a palota északi 

oldalán azonosított a kutatás egy további, a négyzetes tömbön túlnyúló, feltételesen kápolna 

alépítményeként értelmezett maradványt. Az épületek külsejét tekintve – a jelzett kisebb 

szabálytalanságok ellenére – alapvetően a négyzetes épülettömb szabályossága lehetett 

meghatározó látvány, melyet Palota esetében a sarkokon emelt négy torony hatásosan 

kiemelhetett. Az egységes építészeti koncepciót tükröző Újlakon a palota belseje is 

nagymértékű szabályosságot mutatott. A várudvar téglalap alaprajzú lehetett, s ha a nyugati 

palotaszárnnyal kapcsolatos feltételezések helytállóak, az udvar hosszabbik oldala pontosan 

kétszerese volt a rövidebbiknek.
1083

 Ezzel szemben a dunántúli rezidencia belső udvarán a 

palotaszárnyak több beugró sarkot is létrehoznak, bár közös vonás, hogy a bejárati oldalon 

eredetileg talán itt sem állt épületszárny.  

A Palotán és Újlakon megfigyelhető alaprajzi-, illetve tömegforma a 14-15. századi 

magyarországi világi építészet egy jól ismert típusát képviseli, mely először az új uralkodói 

(mellék)rezidenciák építkezésein jelent meg, majd az arisztokrácia rezidencia-építészetében is 

hamarosan népszerűvé vált. A kérdéses uralkodói épületek között említhetőek Nagy Lajos  

diósgyőri, véglesi, zólyomi, visegrádi építkezései, a budai királyi palota korabeli épületei és 

Gesztes vára, valamint Luxemburgi Zsigmond tatai és pozsonyi vára. A 15. század közepéig 

elkészült főúri épületek között – a teljesség igénye nélkül – a Cudarok ónodi vára, a 

Kanizsaiak kismartoni és kanizsai várai, Filippo Scolari ozorai várkastélya, Újlaki Miklós 

palotai és újlaki építkezései, valamint a korszakunkban szintén Újlaki-birtok Raholca vára is.  

A magyar művészettörténeti és régészeti kutatás előszeretettel vizsgálta az emlékcsoport 

előképeinek kérdését.
1084

 Ugyanakkor Marosi Ernő 1984-ben meglehetősen visszafogottan 

foglalt állást az ügyben: „Könnyebb rámutatni a típus antikizáló előzményeire és általános 

elterjedtségére a 14. századi udvari építészetben, mint pontosan felismerni eredetét.”
1085

 

Újabban Buzás Gergely tett kísérletet rá, hogy az épülettípus magyarországi elterjedésének 

forrásait meghatározza. Bár a nemzetközi (franciaországi, itáliai, balti és lengyel, illetve 

hazai) lehetséges előképeket áttekintve nem feltételezett kizárólag egyirányú hatást, mégis a 

királyi építkezéseket illetően leginkább a dél-francia és északi-itáliai várakat tekintette 

elsődleges mintaadónak: „…építészeti előzményei – különösen Diósgyőr és Zólyom négyzetes 

saroktornyai miatt – a dél-francia régió építészetében fedezhetőek fel a 14. század első 

felében.” A diósgyőri, zólyomi, véglesi és visegrádi Nagy Lajos-kori építkezések között a 

kapcsolatot olyan szorosnak ítélte, hogy azokat egyazon tervező, János kőfaragómester 

munkájának vélte, sőt a budai ún. Istvánvár és az előtte megépült ún. belső udvar építését is a 
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mesterhez, illetve műhelyéhez kapcsolta.
1086

 Feld István a külföldi előképek szerepével 

szemben az önálló, hazai szerves kifejlődés lehetőségét hangsúlyozta: „…a később széles 

körben kedveltté vált épülettípus – különböző művészeti hatások eredőjeként – I. (Nagy) Lajos 

udvarában is kialakulhatott. ”
1087

 Az eredet kérdése mellett viszonylag kisebb hangsúlyt 

kapott a kutatásban annak alaposabb vizsgálata, hogy volt-e valamilyen többletjelentése az 

épületforma alkalmazásának, átvételének az uralkodói és főúri rezidenciák között. Ennek 

ellenére, különösebb indoklás nélkül, gyakran az építészeti reprezentáció kitüntetett 

műfajaként szerepel a szakirodalomban.
1088

  

A kérdést vizsgálva először is látnunk kell, hogy egy meglehetősen sokszínű, közel sem 

egységes vagy jól elkülöníthető csoportról van szó.
1089

 Jelentős eltérések mutatkoznak már az 

egykori rendeltetést illetően is: az uralkodói épületek közül egyesek a királyi székhely 

szerepét látták el, míg mások csak mellékrezidenciák. Az arisztokrácia építkezései körében 

szintén előfordulnak fő- és mellékrezidenciák egyaránt. Az épületek megjelenését nagyban 

meghatározó különböző tornyok hasonlóképpen nagy változatosságot mutatnak. Míg 

Diósgyőr, Tata, Palota és Kismarton négy saroktoronnyal épült, Zólyomban pedig feltehetőleg 

kettő építését tervezték, addig számos rezidencia fő épülettömbje torony nélküli (pl. Ozora, 

Újlak) vagy csupán egyetlen toronnyal ellátott (pl. Ónod?). A palotaszárnyak számában és 

elrendezésében szintén a sokszínűség érzékelhető: míg a királyi rezidenciák körében szinte 

mindenhol négy palotaszárny vette körül teljesen a belső udvart, a főúri épületek 

vonatkozásában a 15. század közepéig ez csak Ozora és Kanizsa esetében teljesült, valamint 

esetleg Kismartonban feltételezhető.
1090

 Ónodon és Újlakon csak két vagy három 

palotaszárnnyal számolhatunk, Palotán is talán csak a század végére alakították ki a negyedik, 

déli szárnyat, míg Raholca vára e tekintetben a gesztesihez hasonló alaprajzot mutat.  

Igencsak jellemző, sőt, az arisztokrácia építkezésein szembeötlően gyakori a központi 

épületmag négyzetes vagy négyzeteshez közelítő alaprajza. Ez a jellegzetesség azért is 

figyelemre méltó, hiszen nem látszik semmilyen gyakorlati szempont, mely ezt előírná, vagy 

például a téglalap alaprajzú elrendezés kevésbé előnyös voltát indokolná. Több esetben 

feltűnő, hogy a pontosan egyező oldalhosszakkal mintha mértani szabályosságra törekedtek 

volna (pl. Újlak), más esetekben az alaprajz kissé a trapéz, a téglalap vagy az ötszög felé tart, 

a kortárs szemlélő feltehetően mégis négyzetesnek érzékelhette (pl. Diósgyőr, Kanizsa). Az 

épületek lényeges építészeti jellemzője továbbá a belső zárt udvar, melynek részletei azonban 

– pl. az árkádokra, pillérekre vagy konzolokra támaszkodó emeleti folyosók vagy az eltérő 

elhelyezésű kutak – szintén nagy változatosságot mutatnak.  

Az emlékcsoport sokszínűségét látva csak kevés olyan jellegzetességet lehet kiemelni, 

mely valóban kivétel nélkül valamennyi rezidenciára érvényes. Az épületek általánosan közös 

vonásaként határozható meg a szabályosság felé mutató elrendezés és a középudvar köré 
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szerkesztett épületszárnyak – ezek azonban a korszak számos további világi épületén is 

megfigyelhetőek. Talán legkézenfekvőbb példánk a Kompoltok nánai lakhelye, ahol, mint 

láttuk, feltehetőleg már a század közepi építkezések során is egy három oldalról 

épületszárnyakkal övezett belső zárt udvar kialakítását tervezték (254. ábra). Többé-kevésbé 

akár még szabályosnak is nevezhető a vármag és a középudvar közel téglalap (valójában 

nyújtott trapéz) alakú alaprajza. Itt az elrendezést azonban elsősorban az alacsony várdomb 

felszíne határozhatta meg, ráadásul a várudvar viszonylagos szabályosságát oldhatta az északi 

palota pincegádora feletti építmény, valamint az udvar délkeleti sarkának beugrása a 

feltételezett kútházzal. A pomázi udvarház esetében az udvar szabályosságáról még kevésbé 

lehet beszélni, azonban az épületek itt is egy közel négyzetes területet övező együttes szélein 

álltak, egy középső udvart három oldalról körülfogva (346. ábra). Szászvár esetében 

különösen is feltűnő, hogy már a 14. század második felében az akkor még lényegében 

önmagában álló nyugati palotaépülethez egy pontosan négyzetes, 24×24 m alapterületű, 

kerítésfallal övezett udvart csatoltak (349. ábra). A későbbiek során ebből alakult ki a 

mellékrezidencia középudvara, melynek szabályos formája a 14., illetve 15. század végi külső 

falövek közel négyzetes alaprajzát is alapvetően meghatározta. A példákat a dolgozatban 

tárgyalt épületeken túl is hosszasan lehetne még sorolni, de elég talán a Marótiak gyulai 

várára utalni, ahol az épülettömb és a középudvar egyaránt közel téglalap, pontosabban 

nyújtott trapéz alaprajzú, s Palotához hasonlóan a palotaszárnyak itt is csak fokozatosan, a 15. 

század közepe után épültek ki az udvar valamennyi oldalán.
1091

  

Ezek a jellegzetességek, a palotaszárnyakkal övezett középudvar és egyfajta 

szabályosság felé mutató térszervezés tehát sokkal inkább egy általánosabb divat 

jellegzetességeit mutatják, mintsem az udvari építészet közvetlen hatását.
1092

 Maga az 

alaprajzi és tömegforma talán csak akkor idézhette fel a királyi építkezések színvonalát és 

karakterét, ha több, csak szűkebb körre jellemző kritérium egyszerre érvényesült. Ezen 

jellegzetességek között szerepelhetett talán a mértanilag szabályos vagy legalábbis optikailag 

négyzetes tömegforma, a négy saroktorony jelenléte vagy a teljesen körbefutó 

palotaszárnyakkal egységes homlokzati rendszerű szabályos várudvar. Lényeges szempont 

lehetett az épületek uralkodói rezidenciákkal vetekedő mérete is, úgy az alaprajzi kiterjedés, 

mint az emeletek száma tekintetében. Azok a főúri rezidenciák, melyekben e kritériumok 

közül több is érvényesült, talán kiemelkedhettek a többé-kevésbé szabályos, középudvaros, 

összességében mégis meglehetősen változatos elrendezésű nemesi lakóhelyek közül. Ezáltal 

szorosabban kötődhettek a királyi udvar vagy a legszűkebb elit építészeti reprezentációjához, 

annak presztízsét is bizonyos mértékben birtokolva. Fontos leszögeznünk ugyanakkor, hogy a 

tárgyalt épülettípus távolról sem képviselte a korabeli rezidencia-építészet kizárólagos vagy 

elsődleges reprezentációs formáját, hiszen olyan kiemelkedő, újabban részletesen is elemzett 

emlékek is eltérő sajátosságokat mutatnak, mint például Vajdahunyad vagy Csesznek vára.
1093
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Tudatos mintakövetés mint reprezentációs forma 

Az udvari építészet jellegzetes megoldásait szorosabban követő főúri rezidenciák 

hatalmi jelképként fejezhették ki építtetőik társadalmi állását és ambícióit, sőt adott esetben az 

imitáció mögött tudatos politikai szándék is húzódhatott. A moldvai fejedelmek 14. század 

végi építkezései kapcsán már Buzás Gergely is felhívta a figyelmet a magyar udvari építészet 

hatására,
1094

 s egy 2003. évi szakdolgozat megállapításai is megerősíteni látszanak ezt. A 

dolgozat szerzője, Sabina-Lacramioara Stanila meggyőzően érvel amellett, hogy a kérdéses 

alaprajzi- és tömegformával jellemezhető fejedelmi várak egyik lényeges feladata a 

tulajdonos rangjának és hatalmi igényeinek kifejezése lehetett. A rivális magyar uralkodók 

építészetének utánzásával a fejedelmek a saját (vélt) státuszukat is látványosan 

megjeleníthették. Az ismert történelemi helyzeten túl ezt az értelmezést támaszthatja alá a 

tény, hogy a fejedelmek olyan helyszíneken is a tárgyalt épülettípus kialakítását erőltették, 

ahol a terep természetes adottságai ezt jócskán megnehezítették, s máskülönben egy 

szabálytalan alaprajzú vár létrejöttét írták volna elő.
1095

  

Hasonló szándékoltság, tudatos imitáció sejlik föl Újlaki Miklós század közepi palotai 

várépítése kapcsán is. Az építmény alaprajzát tekintve szembeötlő az udvar mérete, mely a 

hasonló elrendezésű korabeli rezidenciák között nem csupán a főúri lakóhelyek (pl. Ozora, 

Kanizsa), de számos királyi vár (pl. Diósgyőr, Zólyom, Tata) szabályos középudvarát is 

jelentősen felülmúlja. Az abszolút méreteknél azonban még beszédesebb az udvarnak a 

szabályos vártömbhöz viszonyított méretaránya. Az épülettípus tárgyalt példái között (a kevés 

biztosabban ismert rezidencia esetében) jellemzőnek látszik, hogy a középudvar a 

négyszögletes központi épület területének körülbelül egynegyedét, de legalábbis kevesebb, 

mint egyharmadát foglalja el.
1096

 Ezzel szemben Palotán az udvar aránya a négysaroktornyos 

központi épülethez képest határozottan nagyobb, mint egyharmadnyi. Még a déli palotaszárny 

esetleges meglétével számolva is az udvar a négyzetes vártömbnek mintegy kétötödét foglalja 

el, a szárny nélkül pedig az udvar aránya természetesen még nagyobb. Hasonló arányt az 

ismert emlékek között csak Luxemburgi Zsigmond pozsonyi vára mutat, melyet azonban az 

uralkodó tényleges rezidenciájának szánt, így az udvar méretét ott a kormányzati funkciók és 

a császári reprezentáció követelményei kellően indokolják.
1097

 

E sajátosságot véleményem szerint nem az udvar nagy méretének valamiféle gyakorlati 

hasznával, hanem az építtető reprezentációs igényeivel magyarázhatjuk. Mivel Miklós vajda 

az ősei által emelt rangos épületegyüttest alakította át, s a korábbi épületeket – tudomásunk 

szerint – nem bonttatta le, a vár kiépítése során kénytelen volt alkalmazkodni az 

előzményekhez. A báró korabeli hatalmi ambícióit ismerve kézenfekvőnek látszik, hogy a cél 

egy, a királyi udvar jellegzetes épületeire emlékeztető rezidencia kialakítása lehetett. Bár a 15. 

század közepén mintaadó szerepben már a Kanizsaiak és a Cudarok új rezidenciái, valamint 

az ozorai várkastély is szóba jöhettek, az ismert emlékek alapján az épülettípus még mindig 
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szorosan kötődhetett Nagy Lajos és Zsigmond reprezentatív építészetéhez. Így, bár a palotai 

udvarház elrendezése szempontjából valószínűleg jóval célszerűbb lett volna akár egy 

szabálytalan, akár egy hosszúkás, téglalap alakú váralaprajz, Újlaki, úgy tűnik, feltétlenül 

ragaszkodott a négyzetes formához. A minden bizonnyal magas presztízsű épülettípus 

kialakítását választotta még annak az árán is, hogy a korai épületegyüttes déli vége kívül 

rekedt az új várfalakon, a középudvar és maga a négyzetes vártömb pedig aránytalanul nagy 

lett a palotaszárnyak összterületéhez képest.
1098

 Az építészeti reprezentáció üzenete ez esetben 

a királyi udvarhoz és hatalomhoz fűződő viszonyról, kapcsolatról fejezhetett ki valamit, de 

ennél pontosabb meghatározás már nehezen adható. Az épületforma jelezhette az udvari 

műveltséghez és életvitelhez való igazodást, a királyság legelőkelőbb köreihez való tartozást 

vagy akár a királyi hatalommal vetekedő gazdagságot és tekintélyt is.
1099

  

III.4. ÉPÍTKEZÉSEK MÁSODLAGOS JELENTŐSÉGŰ REZIDENCIÁKON, BIRTOKKÖZPONTOKON 

Amennyire kézenfekvőnek tűnhet Palota század közepi kiépítésének indokoltsága és a 

választott épületforma szerepe, legalább annyira kérdéses lehet – legalábbis első látásra – a 

vár átalakításának magyarázata a század második felében. E munkálatok jelentőségét az 

árkádos folyosó és néhány korabeli kőszerkezet gazdag megformáltságán túl a (feltételesen 

erre a korszakra keltezhető) déli szárny felépítése is jelzi, hiszen ez alapterületileg is 

számottevő bővítést jelentett (109, 111. ábra). Ezen építkezések értelmezése a történeti 

adatok összefüggésében nem nyilvánvaló, hiszen, mint láttuk, az Újlakiak számára a 

dunántúli birtokközpont szerepe elméletileg az 1450-es évektől fokozatosan csökkent és 

egyértelműen Újlak vára került előtérbe. Mi indokolhatta tehát a vár díszes, magas igényekről 

árulkodó átépítését akkor, amikor ura feltehetőleg csak elvétve tartózkodott ott?  

Hasonló ellentmondásra hívta fel a figyelmet Lupescu Radu is Hunyadi Mátyás 1480-as 

években, törvénytelen fiának juttatott váraiban végzett nagyszabású építkezései kapcsán. 

Vajdahunyad, Solymos és talán Gyula váraiban egyaránt igényes átalakítások, díszes új 

palotaszárnyak készültek ebben az időben. Ezek semmiképpen sem az épületek védelmi vagy 

esetleg birtokigazgatási szerepével hozhatók összefüggésbe, hanem kifejezetten a birtokosok 

ott tartózkodásával, reprezentatív funkciók betöltésével lennének magyarázhatóak – azonban 

nyilvánvaló, hogy ez valójában fel sem merülhetett az uralkodónak szánt ifjú herceg 

esetében.
1100

 Szintén paradox jellegű már Hunyadi János vajdahunyadi építkezése is: „… 

felmerül a kérdés, hogy az ország peremvidékén álló vár, távol Hunyadi János és Mátyás 

gyakori útvonalaitól, illetve az országos notabilitások szemétől, miért lett kiépítve ilyen 

                                                 
1098

 A négy saroktorony szerepet játszhatott az előzmények miatt kissé szabálytalan alaprajz ellensúlyozásában, 

illetve az udvari építészethez (elsősorban Diósgyőr és Tata várához) való szorosabb kötődésben is.  
1099

 A következtetések terén óvatosságra int Fedeles Tamás 2017. évi tanulmánya, melyben a két Újlaki, Miklós 

király és Lőrinc herceg pályafutását a rendelkezésre álló források alapos ismeretével felvértezve úgy kívánta 

felvázolni, hogy egyben egyedi személyiségvonásokat is körvonalazzon. Dolgozata hűen mutatja, hogy még a 

középkor utolsó szakaszának az országos politikában kiemelkedő jelentőségű szereplői esetében is milyen 

korlátokat állít az írott forrásanyag mennyisége és főleg jellege a személyes indítékok, jellemvonások 

rekonstruálása elé. Fedeles 2017.  
1100

 Lupescu 2006b; Lupescu 2010, 872-873.  
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igényes formában?”
1101

 A szerző meggyőzően érvel amellett, hogy az ellentmondás csak a 

hatalmi reprezentáció összefüggéseiben oldható fel: az építtetők társadalmi rangja 

megkövetelte a ranghoz méltó építészeti formákat, környezetet – az egyes rezidenciák 

tényleges használatától, látogatottságától függetlenül. Lupescu Radu véleménye szerint a 

reprezentáció által célba juttatni kívánt üzenet a közvetlen vizuális élményen kívül (vagy 

annak hiányában) a szóbeszéd útján érkezhetett meg a címzettekhez.  

Minden bizonnyal Palota esete szintén e jelenség egy példájaként értelmezhető: 

reprezentációs jelleggel bizonyos társadalmi-vagyoni szint felett az elit különösebb gyakorlati 

szükségszerűség nélkül is folytathatott költséges építkezéseket akár több birtokán egyidejűleg. 

A méltóságához illő épített környezetet megteremtve, a rezidenciákat a korszerű ízléshez 

igazítva egyben gazdasági erejét is nyilvánvalóvá tehették a párhuzamosan végzett 

építkezések. Ezek a munkálatok ilyen értelemben aligha választhatóak el élesen az egyházi 

alapítások, építkezések kérdésétől: bár azok esetében természetesen a vallásos meggyőződés 

is fontos szerepet játszhatott, hasonló reprezentációs jelleggel is nyilvánvalóan bírtak.
1102

 

Talán még a palotainál is szemléletesebb példája a jelenségnek a tari udvarház középkori 

használatának kései korszaka. A 15. század utolsó harmadában az épület már a gúti Ország 

család tulajdonát képezte, akik számára az nem jelenthetett többet másodlagos 

birtokközpontnál. Ennek ellenére a kőfaragványok és kályhacsempe-töredékek alapján, mint 

láttuk, egy kifejezetten magas igényű átépítés jelei mutatkoznak késő gótikus 

nyíláskeretekkel, díszes új fűtőberendezések felállításával. E kései reprezentatív építkezések 

legjelentősebb emléke – amennyiben újabban megfogalmazott keltezése
1103

 esetleg helytálló – 

a földszinti terem gazdag hálóboltozatos lefedése lehet.  
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 Lupescu 2006a, 180-181.  
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 Fedeles Tamás tanulmánya részletesen bemutatja Újlaki Miklós szerteágazó, rendkívül hangsúlyos egyházi 

alapításait, egyidejűleg végzett építkezéseit kolostorok, ispotályok, plébániatemplomok, várkápolnák stb. terén. 

Fedeles 2011.  
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 Szőke 2012, 7-9.  
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III.5. AZ ÉPÍTÉSZETI REPREZENTÁCIÓ NÉHÁNY JELLEGZETES ÉRVÉNYESÜLÉSI TERÜLETE 

Dolgozatom elemző fejezetében az építészeti reprezentáció számos megjelenési 

formáját érintettem a rezidenciák várszerűségét meghatározó várfalaktól, tornyoktól, egyéb 

erődítésektől egy kedvelt, magas presztízst tükröző épülettípuson át a másodlagos jelentőségű 

birtokközpontok pazar kiépítésének gyakorlatáig. Az alábbiakban néhány további, a 

rezidenciák központi épülettömbjében található építészeti egységet mutatok be, melyek a 

hatalmi reprezentációban szintén kiemelt szerepet tölthettek be. Nem célom valamennyi 

jelentősebb ilyen egység vizsgálata, csupán azokat teszem elemzés tárgyává, melyek esetében 

a dolgozatban tárgyalt emlékek fennmaradt részletei is az alaposabb értelmezést indokolják. 

III.5.1. Nagytermek  

Palotán a század közepi várépítés idején egy határozott váltás észlelhető a rangosabb 

nyilvános eseményeknek, fogadásoknak helyet biztosító nagyterem kialakítását illetően. Mint 

láttuk, a Zsigmond-kori épületegyüttes legkorábbi nagyterme a díszes homlokzatú délkeleti 

palota déli, földszinti helyisége lehetett (15. ábra).
1104

 Ez a terem az udvarról közvetlenül 

elérhető volt, míg a földszint további helyiségeit csak ezen keresztül lehetett megközelíteni. 

Jelentős méretén túl (kb. 7,5×15 m, azaz kb. 112 m
2
) egykori szerepére utalhat belső falainak 

gazdag figurális kifestése többek között divatos öltözetű előkelő ifjak alakjával, vadászatot 

vagy sárkánnyal szembeni küzdelmet ábrázoló jelenettel, valamint talán heraldikai 

motívumokkal.
1105

 A síkmennyezetű terem nyugati bejáratának két oldalán nagyméretű, 

részben ülőpadkás szerkezetű ablaknyílásokkal törték át a falat, a keleti falba egy közepes 

nagyságú, polcos, zárható falifülke mélyült. A terem tehát kívül-belül igényes kialakítású 

formát mutatott, mérete pedig felülmúlta nemcsak a nánai és tari udvarházak, valamint a 

cseszneki vár nagytermeit
1106

 (egyaránt hozzávetőleg 60-70 m
2
 között), de például a szászvári 

püspöki mellékrezidencia 14. század végi nagytermét
1107

 (hozzávetőleg 90 m
2
), sőt az ozorai 

rezidencia legnagyobb emeleti termét
1108

 (kb. 98 m
2
) is. Ennek ellenére az 1440-es években 

Újlaki Miklós a palotát átszelő várfal és a helyiség északi felére terhelt saroktorony 

kiépítésével a déli terem eredeti szerepét teljesen felszámolta, s egy több szempontból eltérő 

új nagyterem kialakításába fogott. A döntés pontos okait nem ismerhetjük, de a megvalósított 

forma árulkodó lehet a báró igényei tekintetében.  
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 A helyiség építészeti formája alapján kézenfekvőnek tűnik szerepének azonosítása, bár a palota egykori 

emelete teljesen ismeretlen, így elméletileg ott is elképzelhető lenne egy nagyterem jellegű helyiség. 
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 A falképekre lásd Lángi 2002, 162. A restaurálásukat végző Lángi József kutató kétfejű sárkánnyal küzdő 

alakot vélt azonosítani, magam – csupán szemrevételezés alapján – inkább vadászjelenet részletének 
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 Utóbbira lásd Rácz 2017, 134, 161. (2. tábla).  
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A század közepétől a közel szabályos alaprajzú vár rangosabb közösségi eseményeinek, 

mint láttuk, elsősorban a nyugati palotaszárny emeleti tere biztosíthatott megfelelő keretet 

(78. ábra).
1109

 Szerepére csupán kevés ismert, de jellegzetes építészeti sajátossága alapján 

következtethetünk. A méretek ez esetben is beszédesek, annak ellenére, hogy két lehetőség is 

felmerül: a – véleményem szerint – valószínűbb változatnak megfelelően egy kb. 6×27 m, 

azaz mintegy 162 m
2
 alapterületű, a másik változat szerint egy kb. 6×17 m, azaz mintegy 102 

m
2
 alapterületű térről van szó. Talán legfontosabb jellemzője azonban az a kettő (vagy a 

rövidebb változatnak megfelelően egy) oszlop, mely a helyiség középtengelyében állva 

kéthajós szerkezetűvé formálhatta a rendkívül hosszúkás, nyújtott térarányú termet. A 

közelebbről ismeretlen mennyezet hevederíveit támasztó oszlopokra elsősorban az építészeti 

összkép érdekében lehetett szükség, hiszen statikai szerepüket a szárny feltűnően keskeny 

volta semmiképpen sem indokolja. A termet a várudvar felől jellegzetesen szabályos 

elrendezésű, viszonylag nagyméretű keresztosztós ablakok világították meg. A nyugati szárny 

udvari homlokzata előtt kialakított, kőpillérekre támaszkodó folyosó látványosan kiemelhette 

az épületegyüttes elsődleges jelentőségű terét, miközben feltehetőleg a nagyterem közvetlen 

megközelítését is biztosította az udvar felől.
1110

  

A terem kéthajós szerkezete, valamint a földszinti homlokfal elé kilépő pillérek által 

hordozott udvari folyosó kifejezetten a korabeli uralkodói és főúri építkezések rangos 

nagytermeit idézi,
1111

 s így azok mintáját követve – csakúgy, mint a rezidencia tárgyalt 

alaprajzi formája esetében – a megfelelő presztízst is biztosíthatta. Talán ezzel állhat 

összefüggésben az a sajátos eljárás is, hogy az északi palotaszárnyat nem hosszabbították meg 

a teljesen újonnan épített nyugati szárnyig. Ez által ugyanis (ha a déli szárny valóban későbbi) 

a nyugati szárny, melynek szerepét döntően meghatározhatta az emeletének háromnegyedét 

kitöltő nagyterem, a vár többi épületétől viszonylag elkülönítve állhatott, leszámítva 

természetesen a saroktornyokat. A nagytermeket magukba foglaló palotaépületek bizonyos 

térbeli elválasztása a rezidenciák többi egységétől szintén egy jellegzetes korabeli, a Magyar 

Királyságban is feltűnő építészeti tendenciának tűnik a néhány ismert példa alapján.
1112

  

A méreteket tekintve ugyanakkor a század közepi palotai terem jelentősen elmarad akár 

a budai, visegrádi, diósgyőri, zólyomi uralkodói példáktól, akár az esztergomi érseki 

nagyteremtől. Újlaki Miklós kormányzóvá emelkedett vajdatársa, Hunyadi János néhány 

évvel későbbre keltezhető vajdahunyadi nagytermeihez képest is alapvető az eltérés. Ez 

nemcsak a jóval szerényebb belmagasság és épületplasztikai megoldások terén érhető tetten, 

ugyanis a vajdahunyadi termek alaprajzát hosszában megfelezve majdnem pontosan a palotai 

nagyteremnek – a korabeli példák körében rendhagyóan keskeny – alaprajzát kapjuk.
1113
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A 15. század második felében a falpillérekre támaszkodó udvari folyosót elbontva egy 

olyan új, díszes kialakítású emeleti folyosó készült, mely a nyugati szárnyat valószínűleg az 

északi és a (legkésőbb ekkor felépített) déli palotaszárnnyal is összekötötte. Könnyen lehet, 

hogy nemcsak az épületszárny viszonylagos különállása szűnt ekkor meg, de magát a 

nagytermet is alapvetően átalakították: mint láttuk, a középoszlopot befoglaló válaszfal is 

talán ezzel az építkezéssel egyidős. A változtatás oka nem ismert, elméletileg akár egy új, a 

korábbiaknál lényegesen nagyobb terem készülhetett volna a déli palotaszárny emeletén is.  

Újlaki Miklós palotai építkezéseit a család névadó rezidenciájával összevetve a 

legszembetűnőbb eltérés talán a méretek tekintetében mutatkozik. A szerémségi várkastély 

nagyterme Zorislav Horvat szerint kb. 12×22 m, azaz mintegy 264 m
2
, véleményem szerint 

talán inkább kb. 12×30 m, azaz mintegy 360 m
2
 alapterületű lehetett (164-165. ábra). 

Akárhogy is, a terem egyértelműen kiemelkedik az ismert főúri rezidenciák hasonló 

helyiségeinek sorából, léptékét tekintve Hunyadi János kormányzó vajdahunyadi, illetve Nagy 

Lajos diósgyőri és zólyomi építkezéseivel vethető össze. A terem kialakításának részletei 

szinte teljesen ismeretlenek, egyedül a középpillérekre támaszkodó kéthajós szerkezet 

mutatható ki itt is kétségek nélkül. A csarnokszerű helyiség keresztboltozatos lefedése, illetve 

nagyobb méretű keresztosztós ablakai logikusan valószínűsíthetőek, de nem igazolhatóak 

egyértelműen. Az észak felé kiugró, feltételezett kápolnával való közvetlen összeköttetése, 

valamint figurális díszű belső kifestése még bizonytalanabb, ahogy már önmagában az is 

kérdéses, hogy mely szinten vagy szinteken kerülhetett kialakításra.  

A Kompoltok nánai várában feltételezhető nagyterem sok szempontból eltérő 

jellegzetességeket mutat az eddig áttekintett példákhoz képest. A helyiség valószínűleg már a 

várrá történő kiépítés előtt elkészült az északi palotaszárny emeletén, a két pincehelyiség 

feletti egybenyitott térként (216. ábra). Alapterülete így kb. 5,5×12,5 m, azaz mintegy 69 m
2
 

lehetett, amivel, mint láttuk többek között a tari és cseszneki nagytermek méretéhez igazodott. 

A maradványok nagyfokú pusztulása miatt nem zárhatjuk ki, hogy a terem esetleg az északi 

szárny teljes déli traktusát kitölthette, sőt a keleti palotaszárny felépítése után akár annak 

emeletén is kialakíthattak egy újabb nagytermet. Mindenesetre a legnagyobb lehetséges 

méretekkel számolva sem épülhetett Nánán a vajdahunyadi nagytermek alapterületének akár 

csak felét elérő tér sem, sőt a Szászváron feltételezett, 15. századi északi nagyterem méretével 

sem vetekedhetett. Igaz, hogy utóbbi alaprajzának rekonstrukciója többszörösen 

feltételezéseken nyugszik, többek között, hogy a század közepi palotaival szinte egyező 

udvari pillérsor itt nem egy folyosót, hanem az előreugratott emeleti homlokfalat tartotta.  

Az északi szárny emeleti nagytermét jellemző módon nem kéthajós szerkezetűként 

alakították ki, annak ellenére, hogy a helyiség szélessége alig maradt el a palotai szélessége 

mögött. A teremben kétségtelenül nagy hangsúlyt kapott a címeres reprezentáció, akár a 

címerpajzsos csomópontokkal díszített, összetett szerkezetű hálóboltozatra, akár a feltételesen 

szintén ide kötött, címerpajzsos konzolok hordozta síkmennyezetre gondolunk (336. ábra). 

Előbbivel szinte azonos boltozat készült a tari udvarházban is, némileg meglepő módon 

azonban itt a földszinti terem mennyezeteként, míg az emeleti termet egy egyszerűbb, 

kétszakaszos kőbordás keresztboltozattal fedték le (341. ábra). A nánai nagyterem 

közlekedési rendszere és nyílásai nem ismertek, a nagyszámú vonatkozó faragvány alapján 
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csak feltehető, hogy (legalábbis részben) nagyobb méretű, kereszt- vagy függőleges osztós 

keretű, ülőpadkás kiképzésű ablakfülkék díszítették homlokzatát, csak úgy, ahogy az Tar és 

Szászvár esetében is adatolt. 

III.5.2. Zárt belső udvarok  

A 14-15. századi uralkodói és főúri rezidenciák körében a palotaszárnyakkal és fallal 

övezett, belső zárt udvar egy sajátos építészeti motívummá vált, az épületegyüttesek 

összképének olyan jellegzetes, gyakori elemévé, mely a hatalmi reprezentáció és megfelelő 

benyomás keltése szempontjából is felértékelődött.
1114

 Bár hazai viszonylatban egykori 

használatukról, gyakorlati szerepeikről, sőt kinézetükről és berendezésükről is általában 

meglehetősen szűkösek ismereteink,
1115

 kétségtelen, hogy korszakunkban már jóval többet 

jelentettek, mint az épületek hiányát, egyfajta köztes területet. A várudvar lehetett bizonyos 

értelemben az első benyomások helyszíne, hiszen általában itt tárult fel először a várba érkező 

szeme előtt az épületegyüttes belseje, a palotaszárnyak elrendezése, az esetenként díszesebb 

homlokzatú nagyterem és kápolna elhelyezkedése. Innen lehetett tenni az első 

megfigyeléseket is a rezidencia belső életére vonatkozóan: milyen és mekkora udvartartás 

(szolgálók, kézművesek, nemesi ifjak és familiárisok) veszi körül, szolgálja ki a vár urát. Az 

udvar emellett egy sajátos, köztes helyzetű tér is volt, egyfajta „kint is, bent is” szerepben: a 

belső helyiségeken kívül, de már az épületegyüttesen belül.  

Ez a „kint is, bent is” helyzet kérdéseket vet fel az építészeti reprezentáció üzenet 

jellegét tekintve. Ésszerűnek látszik, hogy ha valóban működött a várak szimbolikus 

kommunikációja, akkor az építtetők az erősségek mindenki számára látható külső 

megjelenésével esetleg más üzenetet kívánhattak közvetíteni, mint a belső terek és a várudvar 

építészeti formái által. Leegyszerűsítve a kérdést, elképzelhető lenne például, hogy kifelé az 

erő, az elrettentés, befelé pedig a luxus, a jó ízlés kifejezése érvényesült volna. Bár a várak 

építészeti formájának az egykori szemlélőkre gyakorolt hatását már több kutatás vizsgálta,
 1116

 

a reprezentáció jelentéstartalmainak ilyen kettéválására egyértelmű, részletesen elemzett 

példát a vizsgált a magyar emlékanyagban nem ismerek.  

Valamiféle tendencia természetesen megrajzolható, amennyiben kifelé a várszerű 

megjelenés, katonai jelleg bizonyos elemei szinte minden esetben feltűntek, míg a várudvar 

gyakran inkább palotaudvar jelleget öltött szabályosabb elrendezésével, díszesebb, tagoltabb 

homlokzataival. Ez a kettősség azonban részben szükségszerű, hiszen hol máshol jelentek 

volna meg az erő, bevehetetlenség jelképszerű kifejezői (a pártázatos várfalak, a magas 

tornyok, vagy a felvonóhidas és csapórácsos kapuk), mint a rezidenciák külső homlokzatán. 
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Lásd Marosi 1992, 42-43. 
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Az udvarok legalapvetőbb lehetséges szerepeinek és a szabályos váralaprajzok kapcsolatának rövid 

összefoglalását lásd Buzás 2010a, 125-126.  
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 A nemzetközi irodalomból kiemelhető például David Austin dolgozata, aki az északkelet-angliai Barnard 

Castle vára kapcsán igyekezett rekonstruálni, hogy az eltérő társadalmi rétegek (a várúr, hűbéresei, szolgái, a 

jobbágyok és a városi polgárok) hogyan láthatták az erősséget, milyen képek és benyomások alakulhattak ki 

bennük a várat illetően. Lásd Austin 1998, 174-177. Magyar vonatkozásban említhető Rácz Miklós cseszneki 

kutatása, mely során a vár építészeti formáit és építészeti szimbolikáját kifejezetten a tájbeli elhelyezkedés és a 

közeli országút összefüggésében vizsgálta. Lásd Rácz 2017, 132-136.  
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Másrészt a külső és belső megjelenés között az eltérés általában, úgy tűnik, nem volt 

kifejezetten éles, ahogy azt több korabeli példán is láthatjuk.  

Kézenfekvő példaként adódik Filippo Scolari alaposan kutatott ozorai rezidenciája, 

mely az újkori átalakítások ellenére is sokat megőrzött középkori részleteiből mind a 

homlokzatokon, mind a belső tereket illetően. Bár a várat széles és mély árok övezte, s a 

központi épület körül még egy saroktornyokkal ellátott várfalat is emeltek, azonban az épület 

külső homlokzatain megjelenő zárterkélyek és nagyobb méretű ablakok, a díszes fecskefarkas 

pártázat vagy a farkasverem és felvonóhíd hiánya a bejárati kapu előtt talán nem kifejezetten a 

várszerű hatást erősítette.
1117

 (Kérdéses ugyanakkor, hogy a nagymértékben visszabontott 

külső várfal egykor milyen magasságig takarta ki a központi épület homlokzatait, s ennek 

megfelelően a kevésbé várszerű jellegzetességek mennyire voltak láthatóak kívülről.) A külső 

megjelenés várszerűségének viszonylagos voltát Palota, Újlak és Nána példáján is láttuk, 

elsősorban a homlokzatokon feltűnő nagyméretű ablaknyílások kapcsán. Figyelemre méltó, 

hogy a palotai saroktornyokat áttörő ablakokat lényegében azonos keretekkel látták el, mint a 

nyugati szárny emeleti nagytermének udvari homlokzatát, ami talán azt jelzi, hogy nemcsak a 

várszerűség, de a homlokzatok díszítettsége sem mutat igazán éles eltérést a rezidenciák külső 

és udvari megjelenése között.  

Egyfajta kontraszt mégiscsak tetten érhető Ozorán, ha nem is annyira a várszerűség, 

mint inkább a szabályosság terén. A rezidencia külső homlokzatait tagoló nyílások és a kiugró 

zárterkélyek meglehetősen rendszertelenül helyezkedtek el, kiosztásukat nyilvánvalóan az 

egyes helyiségek igényei, s nem valamiféle szabályosság vagy szimmetria szándéka határozta 

meg (357. ábra). A négyzetes várudvar ugyanakkor a négy oldalt körbefutó pilléres 

folyosóval és a mértani középpontban álló kúttal kellően szabályos képet mutathatott, még ha 

az udvarra néző nyílások kiosztása itt is a belső térosztáshoz igazodott (358. ábra).
1118

 Ugyan 

a vizsgált emlékcsoportban a kutak centrális helyzete inkább a kivételek közé tartozott, a 

középudvarok szabályosabb elrendezése általánosabb jelenségnek számított. A belső zárt 

udvarok így kialakított, egységes hatást keltő megjelenése különösen is fontossá válhatott 

azokban az esetekben, ahol a rezidencia külső megjelenésében ez a szabályosság kevésbé 

tudott érvényesülni. Így például a visegrádi királyi palota számos épülettömbbel és falakkal 

körülfogott északkeleti palotájában
1119

 vagy a városfalakkal és egyéb épületekkel övezett 

Újlakon is valószínűleg a középudvarban vált leginkább érzékelhetővé a szabályosság felé 

mutató, egységes koncepció.  

Ahogy Ozora példája is mutatja, az udvarok egységes képében gyakran nagy szerepet 

játszhattak a palotaszárnyak előtt körbefutó emeleti folyosók. Néhány esetben úgy tűnik, a 

konzolok vagy pillérek által hordozott szerkezetek kiépítésének egyik legfőbb indítéka is 

éppen az lehetett, hogy a belső zárt udvarnak egységesebb megjelenést biztosítsanak. A 

Marótiak gyulai várudvarának kialakítása a számos átépítés, bővítés hatására meglehetősen 

távol állt a szabályos, szimmetrikus elrendezéstől a 15. század során. Az erősség kutatója, 

Feld István szerint az árkádokon nyugvó udvari folyosó 1500 körüli kiépítését elsősorban az 
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 Feld – Koppány 1987, 332-346; Feld 2006a, 40-43.  
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 Lásd Buzás 2010b, 11-105. (a Nagy Lajos-kori emeletes udvari folyosóról a kötet 32-34. oldalán).  
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egységesebb udvari homlokzatok kialakításának szándéka ösztönözhette (359. ábra).
1120

 

Hasonló értelmezési keretben tárgyalta Gergelyffy András a palotai, pillérekre támaszkodó 

boltozott emeleti folyosó szerepét, mely elképzelés annak ellenére is indokolt lehet, hogy 

továbbra is kérdéses, a vár hány épületszárnya előtt futhatott végig az építmény (109. 

ábra).
1121

  

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ezen pilléres, árkádos vagy konzolos szerkezetek 

gyakorlati jelentőségét, valamint a kifejezetten ehhez kapcsolódó reprezentációs szerepét sem 

becsülhetjük alá. A rezidenciákon belüli közlekedés eszközeiként természetesen nemcsak 

összekötöttek bizonyos tereket, de nagyobb elkülönítést is biztosíthattak. A dolgozatban 

vizsgált épületek és azok „kortársai” esetében általános, ha nem is kizárólagos tendencia, 

hogy az épületek előkelőbb termei, helyiségei alapvetően az emeleti szinten, szinteken 

helyezkedtek el.
1122

 Ezeknek a tereknek a közvetlen megközelítését többek között éppen az 

udvari folyosók tették lehetővé, elérhetővé téve a rangosabb termeket és szobákat az 

alárendeltebb szerepű földszinti helyiségek érintése nélkül. Ezt a szerepüket természetesen 

különböző lépcsőtornyok is betölthették, ahogy Szászvár és talán Nána példája mutatja. Ezen 

felül azonban a folyosók hozzájárulhattak az emeleti terek nagyobb szétválasztásához is, 

hiszen általuk közvetlen bejárat nyílhatott az egyes helyiségekbe, anélkül, hogy szükség lett 

volna más termeken keresztülhaladni.
 1123

 Természetesen az udvari folyosók gyakorlati 

(közlekedési) rendeltetésének egészen egyszerű, faszerkezetű megoldások is megfelelhettek 

volna, mégis jellemzővé vált gazdagabb, árkádokra támaszkodó, boltozott, díszes pillérekkel 

ellátott építészeti megformálásuk. Ez már egy, az eredeti funkción túlmutató építészeti divatot 

sejtet,
1124

 mely által az építtetőknek egy adott közösséghez, esetünkben a társadalmi elithez 

való tartozása is kifejeződhetett.  

Az elkülönítés, szétválasztás fokozott igénye talán összefüggésben állt a szabályos 

elrendezésű rezidenciák sajátos térszervezésével is.
 
Míg az uralkodói (fő) rezidenciák 

esetében a központi épület több esetben egy nagyobb épületegyüttesnek csupán részét 

képezte, a főúri szabályos alaprajzú várak és várkastélyok gyakran lényegében magukban 

álltak, jelentősebb külső, kőből falazott melléképületek, gazdasági, kiszolgáló és egyéb 

szárnyak nélkül. Így a „klasszikus”, kevésbé szabályos alaprajzú várakhoz képest, melyekben 

a paloták, lakószárnyak, tárolók, műhelyek szórtabb helyzetben jobban elkülönültek, a 

vizsgált épülettípus esetében az udvartartás eltérő rangú szereplői által használt tereket egy 
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 Bizonyos mértékig talán az udvar eltérő társadalmi helyzetű rétegei elkülönítésének igényét tükrözheti a 

gyulai vár 1500 körüli új északkeleti épületszárnyának kialakítása is, ahol az emeleti terem kályháját az udvari 

folyosóról lehetett fűteni. Feld 2000b, 276. Természetesen hasonlóan fontos szempont lehetett a tüzeléssel járó 

füst és kosz kiküszöbölése is.  
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Lásd a felvetést: Feld 1992, 19.  
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szorosabb, zárt építészeti egységbe fogták össze, melyben az egyes terek megközelítésének 

közös kiindulópontja a palotaszárnyak által övezett udvar lett. Bár a személyes és a nyilvános 

terek tényleges szétválásáról, a magánszféra hangsúlyos megjelenéséről a korszakban – főleg 

a főúri udvarok körében – még kevéssé beszélhetünk, az udvari folyosók népszerűsége az elit 

14-15. századi rezidencia-építészetében részben talán már ebbe az irányba is előremutat.
 1125

  

III.5.3. Épületfaragványok, kőszerkezetek 

Igénytelenség a részletformák terén? – Újlaki Miklós építkezései 

Palotán a század közepi várépítés és a későbbi bővítések építészeti részleteit áttekintve 

egy sajátos szembenállás látszik kirajzolódni. Miklós vajda új várának in situ maradványai és 

ismert kőfaragványai azt mutatják, hogy a faragott kőszerkezeteket illetően egy meglehetősen 

puritán építkezéssel van dolgunk, annak ellenére, hogy a megmunkálásra alkalmas kőanyag 

jól hozzáférhető volt.
1126

 Kőbordás boltozatokkal a kápolnát leszámítva nem találkozunk, az 

ismert nyíláskeretek között pedig lényegében a legigényesebb darabok közé sorolhatók az 

egyetlen homorlattal (esetleg két homorlattal) tagolt faragványok (66, 84. ábra). Analógiák 

alapján feltételezhetnénk, hogy a vár egykor legdíszesebb terei közé tartozott a nyugati szárny 

kéthajós nagyterme és a várkápolna, ennek ellenére egyiket sem jellemzik igazán 

részletgazdag kőszerkezetek. A nagyterem középoszlopának és ismert nyíláskereteinek 

kiképzése rendkívül visszafogott, a kápolna esetében pedig a (feltehetően) korábbi, eredetileg 

is csupán egyetlen homorlattal, illetve élszedéssel tagolt ablakkeretek újrafelhasználása már-

már igénytelen megoldásnak tűnik a vár egészéhez képest (70-72, 75-76. ábra). Jellemzőnek 

tűnik, hogy a nagyterem ajtónyílásait azonos élszedett, szemöldökgyámos keretekkel látták el, 

mint a reprezentáció szempontjából minden bizonnyal sokadlagos, védőfolyosóra vezető 

ajtónyílásokat. Szintén beszédes lehet, hogy az északnyugati saroktorony negyedik szintjének 

északi oldalán egy ugyan ülőpadkás kiképzésű, de tagozat nélküli kőkeretű ablakot alakítottak 

ki.  

A feltehetőleg későbbi déli szárny és a bizonytalan keltezésű földszintes kapuépítmény 

ismert épületfaragványait hasonló dísztelenség jellemezte. A palotaszárny földszinti tereit 

dongaboltozat fedte, a középtengelyben húzódó bejárati folyosó két oldalán a szegmensíves 

záródású ülőfülkék kőkeret nélküliek voltak (110. ábra). A szárny keleti részében az 

építkezés menete közben elfalazott, kerek átmetszetű oszlop lábazati kiképzése a nyugati 

szárny középoszlopánál is egyszerűbb. A földszintes déli kapuépítmény szegmensíves 

ablakait egyszerű élszedett keretekből alakították ki, a könyöklőkövek ülőpadkákra 

emlékeztető, konzolos formája pedig kissé szokatlan megoldás (61. ábra). Ezekkel szemben a 

század második felére keltezhető árkádos folyosó egy kifejezetten színvonalas, komoly 

szaktudást igénylő kőfaragómunkának minősíthető (124, 129. ábra). Hasonló 
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 Hasonló irányultság figyelhető meg a 14-15. századi Anglia rezidencia-építészetében a középudvaros, 

szabályos alaprajzú várak elterjedése és a társadalmi rétegek elkülönítésének fokozatosan erősödő igénye 

tekintetésben, lásd Liddiard 2012, 58-61.  
1126

 Ahogy korábban már jeleztem, a faragványok nyersanyaga néhány kivétellel a kevesebb mint 10 km-re 
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részletgazdagság jellemzi a leírt pálcatagos keresztosztós ablakot és a kapukeret-lábazatot; 

valószínű, hogy ezeket a folyosó építésével egyidőben azonos kőfaragók is készítették (130. 

ábra, Katalógus 21.).  

Bár elsőre talán kézenfekvőnek tűnne a részletformák alapján az árkádos folyosót, 

illetve a déli szárnyat két külön periódus emlékeként meghatározni, véleményem szerint 

azonban egy ilyen értelmezés nem lenne kellően megalapozott. Elképzelhetőnek tartom 

ugyanis, hogy egyazon építkezés keretében a loggia és néhány további kőszerkezet munkáin 

egy külön kőfaragó csoport dolgozott, mialatt a déli szárny egy másik csoport 

közreműködésével egyidejűleg épült. Szintén lehetséges, hogy a részletgazdagság terén 

mutatkozó markáns különbség csupán az árkádos folyosó kiemelt szerepével magyarázható, s 

még csak tényleges munkaszervezeti eltérés sem áll mögötte.
1127

  

Az ún. Újlaki-loggiát megelőző 15. századi periódusok épületfaragványainak 

viszonylagos egyszerűségét illetően rendkívül figyelemre méltóak az újlaki megfigyelések. 

Miklós vajda szerémségi fő rezidenciája ugyanis nem csupán alaprajzi elrendezését illetően 

hasonlít nagymértékben a század közepén kiépített palotai várhoz. Zorislav Horvat 

megállapításai szerint Újlakon is elsősorban a monumentalitás érzetét keltő térszerkezet és 

arányok kialakítására fordítottak gondot (lásd pl. a feltételezett nagyterem és a második 

emeleti ablakok méreteit), míg a részletformákat (nyílászárókat, boltozatokat stb.) tekintve 

egy meglepően ellentétes egyszerűség, igénytelenség érvényesült (173-175. ábra).
1128

 A 

dunántúli vár esetében természetesen elképzelhető, hogy az építkezés menetének 

viszonylagos gyorsasága is esetleg közrejátszott abban, hogy a faragott kőszerkezetekre 

kisebb hangsúlyt fektettek az 1440-es években. Újlakon azonban – bár a várkastély építésének 

finomabb időrendje még tisztázásra vár – nem ismerünk ilyen sürgető tényezőt. Így felmerül a 

kérdés: vajon a szembeötlő kontraszt talán arra utal, hogy a század közepén mind Palotán, 

mind Újlakon az építészeti részletgazdagság és díszítettség másodlagos szempont lehetett a 

jellegzetes épületforma és az udvartartás számára szükséges terek kialakítása mellett? Vajon a 

korszakra általánosan is jellemző sajátosságról van szó, vagy a két példa csak Újlaki Miklós 

építkezéseinek egyéni vonását tükrözi?  

Néhány korabeli rezidencia példája 

Csupán szemléltetésképpen talán tanulságos lehet egy térben és időben egyaránt 

meglehetősen távoli elbeszélő forrás, Galvano Fiamma domonkos szerzetes, Giovanni 

Visconti milánói érsek káplánjának leírása kortársa, Azzone Visconti palotájáról, a 14. század 

első feléből. A milánói palota szépségeit magasztaló bemutatása során elsőként a nagyobb 

építészeti egységeket említi – a tornyot és annak beosztását: szintjeit és helyiségeit. Ezután 

következik a díszítés leírása, melynek kapcsán kizárólag a figurális falfestményekről számol 

be. A boltozatokról, díszes nyíláskeretekről, esetleg zárt erkélyekről vagy egyéb 

kőfaragómunkákról egyáltalán nem értesülünk, ezzel szemben megismerjük a palota néhány 

berendezési tárgyát, díszes kerengőjét, valamint elegáns kertjét és egzotikus állatait. 
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 A vázolt értelmezések létjogosultságára lásd a visegrádi királyi palota (természetesen jóval nagyobb léptékű) 

Mátyás-kori építkezéseit: Buzás 1990, 43-44. vagy általánosan Papp 2005, 143-144.   
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 Horvat 2009, 46-47.  
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Kőfaragványok közül kizárólag a kutakról esik szó, melyeket érezhetően részben a mérnöki 

teljesítmény, részben a szobordíszek miatt csodál. Összességében úgy tűnik, a faragványok 

csak akkor voltak számára lényegesek, ha szobrászati alkotásokról volt szó, vagy ha esetleg 

valamilyen nagyobb szerkezet (pl. kerengő) részét képezték.
1129

 A domonkos szerzetes 

látásmódját nyilvánvalóan nem általánosíthatjuk, már csak a jelentős kronológiai, 

kultúrföldrajzi távolságok miatt sem, mégis valószínű, hogy az épületfaragványok súlyát az 

építészeti reprezentáció egészében többé-kevésbé hűen adja vissza. Ez megint csak 

figyelmeztetés lehet számunkra az elpusztult épületek megismerésének gyakran elsődleges 

forrásaiként szolgáló faragott kőszerkezetek túlértékelésének veszélyei tekintetében.  

A palotai és újlaki épületfaragványok kidolgozottságának kérdéséhez közelebbi 

mintákat keresve egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a királyi udvar építészetében a 

részletformák gazdagon díszített megjelenése számtalan példával adatolható, elég ha Nagy 

Lajos visegrádi vagy Luxemburgi Zsigmond budai és pozsonyi építkezéseire utalunk. 

Ugyanakkor a visegrádi fellegvár Károly Róbert-kori palotaépületein hasonlóan meglepő 

egyszerűség is tetten érhető a nyíláskeretek tekintetében: „Nem zárhatjuk, hogy mindkét 

palota elpusztult emeleti és külső falát talán nagyobb és gazdagabban díszített ablakok törték 

át, mindenesetre meglepő az a formai egyszerűség, amely a Károly Róbert kori két palota 

megmaradt udvari homlokzatát jellemzi.”
1130

 A vajdahunyadi várban már az 1440-es évek 

építkezései során igen igényes épületfaragványok és szerkezetek készültek (pl. az ún. Régi 

kaputorony és a Nebojsza-torony gazdagon tagolt ajtókeretei vagy az északi szárny előtt 

felépült, nyolcszögletű pillérekre támaszkodó kétszintes árkád, az ún. Mátyás-loggia).
1131

 A 

következő építési periódus, döntően az 1450-es évek alkotásait pedig kifejezetten magas 

színvonalú, gazdag épületszobrászati megoldások jellemezték, akár a kápolna, a palotaszárny 

vagy az átalakított kerek tornyok részleteit tekintjük.
1132

  

Filippo Scolari ozorai rezidenciáján szintén egyértelműen megtalálhatjuk az igényesen 

megformált, összetett tagozatú kőfaragványokat, úgy a nyugati kapuzat (a kismartoni vár 

kapujához igen közel álló) kiképzése, mint például az árkádos udvari folyosó részletei 

esetében. Feltűnő ugyanakkor, hogy az épület emeleti homlokzatain megjelenő, szegmensíves 

záródású keresztosztós ablakok profilja csupán egyszerű széles élszedéssel tagolt.
1133

 A 

Marótiak gyulai várának 15. század közepéig elkészült épületein a kifejezetten egyszerűbb 

nyíláskeretek mellett gazdagabban tagozott ablak- és ajtókereteket is elhelyeztek, utóbbiakat 

részben éppen a későbbi palotai boltozott folyosó és az azzal egykorú nyíláskeretek 

tagozatsorával szinte egyező profillal díszítve.
1134
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 Dean 2000, 42-43. A rezidenciák védelmi szerepe kapcsán figyelemre méltó a szerzetes egy további 

megjegyzése is, miszerint az épület „pompás kialakítása miatt szinte bevehetetlennek tűnt”, s ez pontosan 

egybeesett az építtetők szándékával. A megjegyzés jól szemléltetheti, hogy a gazdag építészeti megformáltság 

valóban összekapcsolódhatott a hatalom és erő képzetével, egyben a fokozott védhetőség illúzióját is keltve. 

Dean 2000, 41.  
1130

 Bozóki 2012, 25. (A nyugati palota udvari homlokzatának első és második emeleti nyílásai is ismertek, a 

keleti palota esetében, melyben a nagyterem is helyet foglalt, csak a földszinti nyílások ismertek a korszakból.)  
1131

 Lupescu 2006a, 133-135, 142-143.  
1132

 Lupescu 2006a, 148-153.  
1133

 Az említett részletekre, a szerkezetek felmérésével együtt lásd Feld – Koppány 1987.  
1134

 Lásd Feld 2000b.  
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Különösen érdekes lehet a dolgozatban részletesen elemzett nánai vár példája, nem 

csupán az építtetők társadalmi helyzetének a század közepén már határozottan mutatkozó 

eltérése miatt, hanem mivel itt a viszonylag nagyszámú faragott kőtöredék teljességre törekvő 

feldolgozása is elkészült. Nánán a maradványok nagyfokú pusztulása miatt viszonylag kevés 

az in situ vagy ismert eredeti helyű, s ezáltal akár jobban keltezhető építészeti töredék, 

mindazonáltal bizonyos irányultságok kimutathatók. Kérdésünk szempontjából talán a 

leglényegesebb, hogy a kőfaragványok döntő többsége rendkívül egyszerű tagozású vagy 

egyenesen tagolatlan. A várkapuk ismert darabjai a palotaiakoz hasonlóan egyetlen 

élszedéssel tagoltak, az ismert kandallópárkányok kifejezetten egyszerű kiképzésűek, az 

ajtókeretekre pedig itt is a szemöldökgyámos élszedett forma lehetett a legjellemzőbb (218, 

228, 263. ábra). Az emeleti ablakkeretek tekintetében a legjellemzőbb az ún. grafikus stílusú, 

keresztosztós kialakítás lehetett, többségükben rézsű-lemez-horony profillal (222. ábra).  

Ugyanakkor néhány területen egyértelműen mutatkoztak gazdagabb tagozású 

kőszerkezetek is. Az ablakok körében a fentieken túl megjelentek rézsűbe metszett 

homorlattal ellátott keretek, köztük valószínűleg több darab kettős szemöldökgyámos 

záradékú osztott ablak is (221. ábra). Egy címerdíszes faragvány, mint láttuk, talán egy 

kifejezetten látványos, vimpergás lezárású ikerablakra utalhat (224. ábra). Néhány 

bizonytalan keltezésű vagy értelmezésű faragvány szintén a díszesebb szerkezetek 

bizonyítékai között említhető, mint például egy vakmérműves párkány, egy aszimmetrikus 

profilú hevederív vagy egy fiálé töredéke.  

Kétségtelenül igényes, színvonalas kőfaragómunkát jeleznek a 15. század első 

harmadában átépített templom új részletei, még ha nem is kifejezetten bonyolult formák vagy 

összetett tagozatsorok alkalmazásáról volt szó. A templomkapu, a torony és a szentély 

mérműves ablakai, a kőbordás boltozatok, a feltételesen szintén a templomhoz kapcsolható 

faragott férfifej stb. mind arra utalnak, hogy még a század közepi várépítés után is a templom 

épületfaragványait jellemezhette a leginkább részletgazdag megformáltság (202-204, 207-

208. ábra). Épületszobrászati elemei közül talán Kompolt László sírkövén érhető tetten a 

mesterségbeli tudás és aprólékos kidolgozás legmagasabb foka (201. ábra).  

Jellemzőnek tűnik, hogy a heraldikai motívumokat (is) feltüntető faragványok 

gazdagabb megformálására általában is nagyobb gondot fordítottak a Kompoltok 

rezidenciáján. Az építészeti töredékek közül művészi kivitelét tekintve kétségkívül 

kiemelkedik a már említett vörösmárvány oroszlános dombormű (300. ábra). A címerpajzsok 

ugyanakkor az északi palotaszárny feltételezett nagytermének egyébként meglehetősen 

egyszerű kiképzésű födémtartó konzolain is megjelenhettek, némelyik (legalább egy) gyámkő 

esetében a címertartó herold(?)alak kíséretében (231-232. ábra). A heraldikai reprezentáció a 

vár 15. század végi – 16. század eleji átépítései folyamán is kifejezetten hangsúlyos maradt, 

amennyiben a címerpajzsos csomópontokkal ellátott hálóboltozat és a belső kaputorony déli 

homlokzatára illesztett címerkő erre az időszakra keltezhető (328, 336. ábra). Azok a további 

töredékek, melyeket szintén e kései építkezésekhez köthetünk, már szinte mind a 

korábbiaknál egyértelműen gazdagabb tagozású ajtó- és ablakkeretek – igaz ugyanakkor, 

hogy bizonyára egyszerűbb profilú faragványok is készülhettek ekkor, melyeket azonban 

általában nem tudunk pontosabban keltezni (331-333. ábra).  
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A szászvári püspöki mellékrezidencia épületfaragványainak díszítettsége kapcsán 

részben a nánaihoz hasonló jellegzetességeket figyelhetünk meg. A 15. század közepéig 

bizonyos szintű egyszerűség jellemzi a kőszerkezeteket. Bár például a nyílásbélletek és egyéb 

részletetek kváderezése egyértelműen igényes kőfaragómunkára vall, maguk a nyíláskeretek 

az ún. grafikus stílusú profilt leszámítva viszonylag egyszerű tagozatúak, az impozáns 

kaputorony kapuja ez esetben is csak élszedéssel díszítve, a torony keskeny, félköríves 

záródású ülőfülkéi pedig tagolatlan keretelésűek. A nyugati szárny nyugati lépcsőházában a 

14. század végén kialakított kápolna ugyanakkor kifejezetten gazdag épületplasztikai 

elemekkel, mérműves ablakokkal, boltozattal, lábazati párkánnyal stb. rendelkezik. A 

kápolnát leszámítva azonban az első ismert, valóban gazdagabb tagoltságú elemnek a 

délnyugati csúcsíves kapubejáratként rekonstruált nyíláskeretet tarthatjuk a 15. század 

végéről.
1135

  

Nyitott kérdések 

Szélesebb körű áttekintés hiányában a fent vázolt néhány példa inkább csak 

kérdésfelvetésekre, esetleg sejtések megfogalmazására ad alkalmat. Összességében úgy tűnik, 

az arisztokrácia rezidencia-építészetében a különböző részletformák aprólékos kidolgozása és 

díszítettsége talán csak a 15. század utolsó harmadától kezdve játszott központibb szerepet, 

előtte, a század korábbi évtizedeiben talán valamivel kisebb hangsúly esett erre a területre. 

Ilyen szempontból tehát a palotai vagy újlaki birtokközpontok „puritán” faragott 

kőszerkezetei nem tekinthetők különleges, egyedi kivételnek. A korabeli rezidenciák külső 

vagy udvari homlokzatainak ablakait több esetben olyan, viszonylag egyszerű profilú, 

gyakran keresztosztós (a korszakban minden bizonnyal népszerű) keretekkel szerelték fel, 

mint amilyenek Újlaki Miklós építkezésein is megjelentek. Palota és főleg Újlak 

épületfaragványainak szerény díszítettsége részben talán látszólagos is lehet, hiszen mindkét 

esetben viszonylag kevés töredék maradt fenn, így elképzelhető, hogy az eredetileg is 

feltehetőleg kisebb számú nívósabb elemek vesztek el nagyobb arányban, jelentősen torzítva 

ezáltal képünket.  

Mindezek ellenére különösen az e tekintetben jobban ismert Palota még így is 

meglehetősen szerény igényeket mutat a részletformák terén, amit leginkább a korábbi 

eredetű kápolna egyszerű műformái és egy jelentősebb átépítés hiánya jelezhetnek. A század 

közepi várépítés során talán valóban a magas presztízst hordozó, szabályos épületforma, a 

jellegzetes, nagytermes palotatípus és az előkelő udvartartás szükségeit kiszolgáló terek 

kialakításán lehetett elsődlegesen a hangsúly. E szempontok mellett, úgy tűnik, háttérbe 

szorult az épületplasztikai elemek részletgazdag kidolgozása, olyannyira, hogy e tekintetben 

talán a jóval kevésbé tehetős birtokosok építkezésein is gazdagabb formák jelenhettek meg. 

Nána és Palota összevetése kapcsán különösen szembetűnő, milyen komoly súllyal jelent meg 

a címeres reprezentáció a Kompoltok rezidenciáján, míg Újlaki Miklós dunántúli építkezésén 

– néhány keresztosztós ablakkeret alsó sarkába helyezett címerpajzson túl – ennek alig maradt 

észlelhető nyoma (84. ábra). Kérdés, hogy ezt csupán a vonatkozó emlékek eltérő 
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 Óvatosságra ad azonban okot, hogy rengeteg egykori kőszerkezet szinte nyomtalanul eltűnhetett. Gerő 1999, 

138. szerint a szárkövek egy jelentős részének profilja nagyon hiányos, illetve töredékes.  
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fennmaradása indokolhatja, vagy esetleg az arisztokrácia alsóbb rétegében mozgó Nánai 

Kompolt család nagyobb szükségét érezte származását és társadalmi rangját ilyen módon is 

hangsúlyozni.  

III.5.4. Kevéssé ismert és elpusztult részletek 

Az elbeszélő források alapján Újlaki Miklós tekintélyének egyik meghatározó 

elemeként mutatkozik előkelő származása.
1136

 Az identitás ezen összetevőjének egyik 

legalkalmasabb megjelenítője lehetett a heraldikai reprezentáció, így még szembetűnőbb 

ennek hangsúlytalan volta a báró építkezésein.
1137

 A látszólagos ellentmondás feloldására két 

egyszerű magyarázat is adódik. Egyrészt kézenfekvő, hogy a főúr talán kevésbé szorult rá 

nagyhatalmú ősei rangjának kiemelésére, ha származása e nélkül is kellően közismert volt a 

korabeli hatalmi elit körében. Másrészt a címeres reprezentáció szerény mutatkozása palotai 

rezidenciáján talán csak látszólagos: a faragott kőszerkezeteket leszámítva az épületek 

számos, mára elpusztult elemén is jelentkezhetett. A Zsigmond-kori palotai udvarház 

látványos belső kifestésének megőrződött részletei jellemzően a nemesi ideálok és életmód 

kifejezői voltak, az egyik falkép-töredék esetében pedig – mint jeleztem – felmerült, hogy 

heraldikai ábrázolás maradványáról lehet szó. A század közepi és a század végi vár további 

épületeinek egykori kifestése sajnos nem ismert. Ugyanakkor az újlaki várkastély röviden 

bemutatott, figurális (emberalakos) és növényi motívumos díszű freskótöredékei felvetik a 

lehetőségét, hogy az újlaki, s talán a palotai rezidencia is egykor gazdag (s részben talán 

heraldikai) belső kifestéssel rendelkezhetett (168. ábra). A nánai vár rangosabb termeinek 

falait szintén díszíthette valamiféle (talán szerényebb) kifestés, melynek talán csupán halvány 

visszfénye az északi palota feltárásából előkerült néhány, egyenes vörös csíkkal festett 

vakolattöredék, valamint a palota délnyugati földszinti helyiségének falain a padlószint fölött 

in situ megfigyelt „sötét szürkéskék” festés. Tényleges falképekre itt ugyan semmilyen adat 

nem utal, azonban az északi nagyterem feltételezett címerpajzsos gyámkövei, illetve szintén 

címerpajzsos bordacsomópontjai is talán jobban elképzelhetőek festett díszítéssel, semmint 

csupán fehérre meszelve. A festések nyom nélküli eltűnése önmagában nem kizárt: a kápolna 

1940-es években megfigyelt figurális, illetve ornamentális freskói, valamint a leírás szerint 

festett díszű bordakövek színei is teljesen elpusztultak mára.  

A címeres reprezentáció természetesen a falképeken túl is számos formában 

megjelenhetett az épületekben, elég ha az esetleges kárpitokra, bútorokra, egyéb 
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 Thuróczy és különösen Bonfini – részben nyilván a Hunyadiakkal való szembeállítás érdekében – egyaránt a 
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Jolán véleménye szerint Miklósét „a 15. század végén faraghatták”, Lőrincét „saját maga csináltatta a 16. század 

elején” (Balogh 1983, 136.). Ismert egy további kisméretű, címerpajzsos faragványtöredék is, mely valószínűleg 

Újlaki Lőrinchez és családjához köthető. Eredeti helye bizonytalan, talán boltozati zárókő lehetett. Lásd Lővei 

1985.  
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berendezésekre utalunk.
1138

 A falképek és a heraldikai reprezentáció kérdése mindenesetre jól 

szemlélteti, mennyire hiányosak, féloldalasak ismereteink, melyek alapján az egyes 

rezidenciák építészeti reprezentációját igyekeztem vizsgálni. Óvatosságra intenek már maguk 

a közelebbről vizsgált faragott kőszerkezetek is. Mind Nánán, mind Palotán megőrződtek 

olyan építészeti részletek, melyek – mint láttuk – talán egy-egy zárt erkélyhez tartozhattak. 

Azonban a maradványok egyik esetben sem tették lehetővé annak egyértelmű eldöntését, 

hogy valóban a korszak jellegzetes – a reprezentáció szempontjából is figyelemre méltó – 

„erkélydivatja”
1139

 érvényesült-e a két várban.  

Hasonlóan tanulságos a témánk szempontjából talán még lényegesebb várkápolnák 

kérdése.
1140

 Újlakon magának a rezidencián belüli kápolnának a léte sem bizonyított, míg a 

felsővárosban az Újlakiak jelentős egyházi építkezéseinek látványos maradványai ismertek. A 

várkastély északi palotájának nagyterméből nyíló, a homlokfalból kiugró alépítményen 

nyugvó épületrész értelmezése meglehetősen bizonytalan lábakon áll, a közelebbről 

ismeretlen lelőhelyű, talán mérműves ablaktöredék önmagában nem perdöntő. Palotán 

egyértelmű az egyszerű falusi templomok alaprajzát követő kápolna azonosítása. Szinte 

zavarba ejtő azonban
1141

 a kápolna építészeti képe a század közepi várépítést követően: nem 

csupán a rezidencia jelentőségéhez méltó bővítése maradt el, de jelzett kisebb átalakításai sem 

tükrözik az építészeti reprezentáció igényét. Ugyanakkor a várral feltehetőleg közel 

egyidejűleg felépített palotai ferences kolostor – a kevés ismert részlet alapján – színvonalas 

faragott kőszerkezetekkel ellátott, rangos épületegyüttes lehetett (138. ábra). Hogyan 

értelmezhető ezek után a palotai várkápolna látszólag szinte igénytelen építészeti formája? A 

közeli, díszes ferences rendház miatt nem fektettek hangsúlyt a rezidencián belüli templom 

kialakítására? Vagy az épület 15. századi képéről, helyzetéről alapvetően tévesek, hiányosak 

az elképzeléseink? A korábban jelzett néhány mérműves ablaktöredék talán egy szinte 

teljesen ismeretlen, jelentős gótikus átépítés emlékét őrzi, s esetleg egy, a korszakban nem 

ritka kétszintes kápolnáról lenne szó?  

A palotai várkápolna egy további, a reprezentáció értékelése szempontjából szintén 

alapvető kérdéshez is elvezet: a nemesi lakóhelyeknél korábbi eredetű, azoktól eredetileg 

különálló templomoknak a rezidenciák épületegyüttesébe foglalásának jelenségéhez. Ez a 

folyamat Palota esetében csak feltételezhető, Nána esetében azonban viszonylag jól ismert. 

                                                 
1138

 Királyi, főúri, főpapi udvarok lakáskultúrájának, berendezési tárgyainak átfogó áttekintését lásd Orosz 2017. 

A kárpitok és címerdíszes kárpitok reprezentatív szerepére Orosz 2017, 102-104.  
1139

 „Még egy, vélhetően a 15. századi palotaépítészetben felkapott reprezentatív motívumra kell felhívni a 

figyelmet, s ez az erkély (…) .” „Kétségtelen, hogy a 15. századi kőfaragóművészet egyik minden bizonnyal jól 

jövedelmező munkafeladatát a várak erkélydivatja adta” Marosi 1992, 46.  
1140

 A korabeli várkápolnák reprezentatív funkciójára lásd többek között Marosi 1992, 46-47; Feld 1992, 19. 

Horváth 2009, 86-87. a várkápolnák szerepei kapcsán a reprezentáció „kétségtelenül megragadható” szempontja 

mellett a vallási indíttatás jelentőségét hangsúlyozza.  
1141

 Ez az egyszerűség meglepő még annak ellenére is, hogy egy kápolna egy vár lényegében „(…) bármely 

helyiségében viszonylag könnyen berendezhető, felszentelhető és működtethető volt, sokszor annak létére utaló 

bármilyen csekély építészeti nyom nélkül.” Horváth 2009, 89. A kanizsai várkápolna a fenti tétel igazolásának 

példája lehet, ha elfogadjuk Méri István feltételezését, miszerint az a kaputoronnyal szemben, az északi szárny 

középső helyiségében került kialakításra. Érve azonban, az itt feltárt négy temetkezés, véleményem szerint nem 

meggyőző. A sírok rendellenes, részben egymásra is merőleges tájolásúak, a 3. számú temetkezés váza a közölt 

fénykép alapján kissé szabálytalan, kicsavart pózban fekszik. Mindenféle melléklet, koporsónyom stb. hiányában 

keltezésük, értelmezésük így bizonytalan. Lásd Méri 1988, 22-23; Vándor 1992a, 171.  
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Többé-kevésbé hasonló jelenség mehetett végbe Pomázon is a középkor végére, míg Ónodon 

feltehetőleg a korábbi templom elbontásával számolhatunk.
1142

 Az esetek többségében a 

nemesi lakóhelyek részévé váló templomok használatáról rendkívül szűkösek ismereteink.
 1143

 

Még a Kompoltok rezidenciája esetében sem világos, hogy a település lakói meddig 

temetkezhettek az egykori plébániatemplom köré, meddig látogathatták itt az egyházat, s 

létesült-e az újkor előtt önálló új kápolna a jobbágyok számára.
1144

 Így természetesen a 

számottevő maradványokkal megőrződött nánai templom reprezentációs szerepe is 

nehezebben elemezhető, hiszen gótikus bővítésekor talán még csak egy falusi 

plébániatemplom kegyúri átépítéséről beszélhetünk, s bizonytalan, hogy mikor vált (ha vált) 

tényleges várkápolnává. Újlak, Palota és Nána példája így tehát egyaránt jól szemléltetheti az 

építészeti reprezentáció vizsgálatához rendelkezésünkre álló alapadatok szerény mennyiségét 

a várkápolnák kérdése kapcsán is.  

                                                 
1142

 Újabban felmerült, hogy esetleg a Veszprém megyei Essegvár erősségében is hasonló átrendeződés zajlott le, 

talán a 14-15. század során. Lásd Nagy 2018b, 14-16.  
1143

 Figyelemre méltóak ebből a szempontból a Marótiak gyulai és valpói várkápolnáinak 1445. és 1453. évi 

okleveles adatai. Mindkét esetben a várbeliek (Gyulán a vár környékiek is) jogot szereztek a várkápolnában 

tartott szentmisén részt venni, sőt Valpón a kápolna teljes parochiális joghatóságot kapott a várbeliek fölött, a 

gyermekkeresztelést leszámítva. A települések plébániatemplomának joghatósága alóli kiemelés szükségességét 

a várkapu körülményes nyitásával, illetve a zavaros időkkel és a városbeli távolságokkal indokolták. Lásd Feld 

2000b, 261; Horváth 2009, 87. Úgy tűnhet ezek alapján, hogy a Marótiak a legkevésbé sem törekedtek 

várkápolnájukat „kisajátítani”, onnan az alacsonyabb társadalmi helyzetűeket kiszorítani.  
1144

 Ahol új templom alapítására került sor, ott nem csak az építkezés és a templomi felszerelések költségei, 

hanem a papi személyzet javadalmazása és a területileg illetékes helyi plébánia felé fizetendő összeg is az 

alapítót terhelhette. Lásd Virágos 2006, 103, valamint Horváth 2009, 87-88. valpói példáját. Így új kápolnák 

létesítése helyett a korábbi egyházak valamiféle megosztott használata jóval takarékosabb megoldás lehetett – 

még ha a falusi templomok építésének, karbantartásának terheiben az egyes helyi közösségek, jobbágyok is 

kivehették részüket. Lásd a középkori templomgondokságok intézménye kapcsán: Kubinyi 1991b, 35-38.  
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III.6. ÖSSZEGZÉS 

A várurak hatalmát, rangját megjelenítő építészeti megoldások kérdéseit elemezve 

számos esetben csupán felvetéseket fogalmazhattam meg, s ahogy gyakran utaltam is rá, a 

legtöbb vonatkozásban csak a kutatások folytatása és egy, hazai és nemzetközi téren egyaránt 

jóval szélesebb körű áttekintés hozhat érdemi előrelépést. Az mindenesetre a hasonló 

szempontrendszerű tanulmányok mellett talán jelen dolgozat elemző fejezete alapján is 

meggyőző, hogy a reprezentáció a Magyar Királyság 15. századi főúri rezidencia-

építészetében hangsúlyos szerepet töltött be. E közhelyszerű általános megállapításon túl a 

részletkérdések boncolgatása jelenthet igazi kihívást, mely által túl lehet lépni például azon, 

hogy a nehezen értelmezhető építészeti megoldásokat egyszerűen a reprezentáció számlájára 

írjuk, vagy hogy az elit építkezéseinek természetes velejáróiként klisészerűen utaljunk 

különböző alaprajzi rendszerek, építészeti motívumok vagy akár csupán szórványos, 

gazdagon tagolt kőfaragványok „reprezentatív” voltára. A jelen fejezet bevezetőjében vázolt 

értelmezési lehetőségek talán segítséget jelenthetnek ebben is. Mint láttuk, időnként éppen 

bizonyos szerkezetek közvetlen gyakorlati hasznosításának kétséges volta mutathat rá azok 

szimbolikus szerepére, mint például a szászvári nyugati palota „miniatürizált” 

farkasveremmel ellátott felvonóhidas kapuja vagy a pomázi kapuépítmény esetében. Az újlaki 

várkastély monumentális tereivel méltó építészeti kerete, látványos díszlete lehetett a bárói, 

később királyi udvartartásnak, mérete és elrendezése Újlaki Miklós kormányzatának, 

kíséretének tagjai, vendégei és szolgái mindennapjaihoz is megfelelő tárgyi környezetet 

teremthetett. A Nánai Kompoltok rezidenciáján a címerek és rendi jelvények hangsúlyos 

szerepeltetése minden bizonnyal a család előkelő származása, s egy szűk bárói rétegbe 

tartozása üzenetét hirdethette, elsősorban talán a kortárs arisztokrácia és a középnemesség 

tagjai számára. Divatot, s ezáltal egyfajta elvárást és versengést jelezhet a zárt belső udvarok 

és a szabályosságra törekvő alaprajzi formák széles körű elterjedése a nemesség 

építészetében.  

A palotai építkezések példája ugyanakkor azt is szemléltetheti, hogy a reprezentáció 

értelmezésének különböző megközelítési lehetőségei távolról sem zárják ki egymást. A 

század közepi várépítés alapvető mozgatórugója lehetett egy, a főkapitányi tisztséghez (és 

reménybeli tartományúri hatalomhoz) illő személyes rezidencia kialakítása, mely már 1446 

januárjában ragyogó építészeti háttérként, mintegy díszletként szolgálhatott az Újlaki és a 

Cilleiek közötti szövetségkötés alkalmával. A rezidencia azonban nem csupán a viselt 

hivatalok és méltóság által megkövetelt, megfelelő számú és méretű termet, helyiséget 

teremtette meg, nem csupán a birtokos hatalmát sokkal alkalmasabban kifejező várszerű 

megjelenést nyert. Kialakításakor, mint láttuk, egy sajátos, négyzetes alaprajzi elrendezést 

erőltettek rá a korábbi épületegyüttesre, annak ellenére, hogy egy téglalap alakú vagy 

szabálytalan alaprajzi rendszer, s egy kisebb méretű középudvar sokkal célszerűbb lehetett 

volna. A döntés oka feltehetőleg az lehetett, hogy ez az alaprajzi elrendezés és tömegforma 

minden bizonnyal egy sajátos üzenetet hordozott: talán a királyság legszűkebb, 

legtekintélyesebb előkelői köréhez tartozást fejezhette ki a korabeli hatalmi elit számára. Az 

ország báróinak egymás közötti vetélkedése így nyilvánvalóan építészeti megfogalmazást is 
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nyerhetett, aminek életszerűségét az Újlakiak egy másik példája is alátámaszthatja. Jól ismert, 

hogy Hunyadi János ifjú éveiben több magyarországi báró (Ozorai Pipo, Tallóci Frank, a 

Csákiak), Lazarevics István szerb despota és a milánói herceg mellett Újlaki Miklós bátyja, 

István bán udvarában is szolgálatot teljesített.
1145

 Kézenfekvő, hogy az előkelő urak 

kíséretében apródként vagy familiárisként szolgáló fiatal nemesek közvetlenül vihették hírét 

egy-egy családi rezidencia, udvartartás fényének, aminek különös súlyt adhatott, ha idővel 

(közel) olyan magasra emelkedtek, mint maga Hunyadi.  

  

                                                 
1145

 Engel 2003, 522-524.  
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IV. ÖSSZEGZÉS 

Luxemburgi Zsigmond uralkodásának kezdete a késő középkori várépítészet 

történetében egyfajta fordulópontként tűnik fel. A 14. század vége és a 15. század közepe 

között a nemesi rezidenciáknak egy olyan csoportja jelent meg, melyek fő jellemvonásai a jó 

megközelíthetőség, a szabályos (vagy közel szabályos) alaprajzi forma, kialakításuk 

vezérelveit illetően pedig a lakályosság és a reprezentáció előtérbe kerülése. Részben 

előzmények nélküli épületekről van szó, több esetben azonban korábbi, szerényebb kivitelű 

lakóhelyek nagyszabású átépítéséről. Az átalakítás alá eső épületek (kevés kivétellel) vidéki 

udvarházak, paloták – azaz jellemzően nem a nemesség korábbi leghangsúlyosabb világi 

építményei, a „nehezen megközelíthető hegyi várak”.
1146

  

Kétségtelenül ezek körébe sorolható a dolgozatban alaposabban vizsgált Palota és Nána 

vára, valamint – sajátos, városi helyzete ellenére is – az újlaki várkastély. A számos további 

példával (Ozora, Kanizsa, Kismarton, Ónod, Gyula stb.) jellemezhető csoport bizonyos 

értelemben nem is egy egészen új típust képvisel, inkább talán két típus összeolvadásaként 

írható le kialakulása. A vizsgált rezidenciák mintegy magukba olvasztották a várak és az 

udvarházak jellegzetességeit: átvették az előbbiek védelmi és reprezentatív szerepét, 

miközben utóbbiak jó megközelíthetőségét és kényelmét (lakályosságát) is biztosították. A 

várak alatti településeken álló 13-15. századi udvarházak korábban is adatolható használatát 

ismerve
1147

 a folyamat valószínűleg kevésbé a nemesek úgymond „leköltözéseként”
1148

 

jellemezhető, sokkal inkább egy régóta kedvelt lakóhelytípus várszerű átformálásaként, mely 

által az a birtokos hatalmához méltó rezidenciává válhatott.  

Ezen épületek jellegzetes helyválasztásán és belső térszervezésén túl reprezentációs 

jellegük szembeötlő. Utóbbi kapcsán talán nem is az építészeti reprezentáció korábbinál 

esetleg hangsúlyosabb szerepe említhető (ennek megítéléséhez kérdéses, milyen 

szempontrendszert alkalmazhatnánk), hanem a reprezentáció módjának, nyelvezetének 

átalakulása. E változás lenyomata lehet többek között a sokat említett, szabályosságra törekvő 

alaprajzi elrendezés, a palotaszárnyak által övezett középudvar motívuma, s talán a század 

második felétől a részletformák, épületfaragványok gazdagabb kialakításának fokozódó 

igénye is. Ugyanakkor fontos látni, hogy távolról sem egy kizárólagos irányt követnek a 

jelzett rezidenciák, hiszen például a dolgozatban is jelzett Csesznek és Vajdahunyad várának 

korabeli építkezései alapvetően eltérő sajátosságokat mutatnak mind a helyválasztás, mind a 

reprezentációs forma terén.
1149

  

Az épülettípus megjelenése, elterjedése mögött természetesen számos, utólag nehezen 

rekonstruálható ok húzódhatott, a királyi udvar építészetének követésén túl is. Minden 

bizonnyal szerepet játszott a várak katonai szerepének változása. A 15. században a 

                                                 
1146 Zsigmond trónra lépését korszakhatárként értékelve elsősorban Feld István írta le a tárgyalt 

emlékcsoportot, lásd Feld 1992, 16-17., valamint újabban Feld 2017, 391-392; Feld 2018, 124-126.  

1147 Elsősorban a 13. század és a 14. század eleje vonatkozásában lásd: Feld 2014, 362-365. Lásd továbbá 

Simon 1988, 115-116.  
1148

 Lásd pl. Kubinyi 1991a, 219.  
1149

 Annak ellenére, hogy az épített előzmények Cseszneken és Vajdahunyadon sem játszottak meghatározó 

szerepet az építészeti koncepció megalkotásában.  
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tűzfegyverek szélesebb körű fokozatos elterjedésével, a gyalogság és a nyílt színi ütközetek 

lassú felértékelődésével a „klasszikus”, nehezen megközelíthető erősségek jelentősége hosszú 

távon viszonylagossá vált. Bár a védhetőség kérdései a korszakban, ahogy láttuk, még számos 

tekintetben tisztázatlanok, az 1440-es évek dunántúli eseményei, köztük Kanizsa ostroma, a 

korszakban újonnan emelt, kifejezetten hadi szerepű fa-földszerkezetű fortaliciumok, vagy az 

1494-1495-ös, Újlaki Lőrinc ellen viselt királyi hadjárat ostromai talán a síkvidéki várak 

katonai jelentőségének fokozódását jelezhetik. A 16-17. század legkorszerűbb hadi 

építményei aztán már kétségkívül a nagy alapterületű, szabályos alaprajzú, sánc- és 

árokrendszerekkel övezett, (s részben ezeknek is megfelelően) síkvidéki erődök voltak, annak 

ellenére, hogy birtokosaik jelentős erőfeszítéseket tettek a korábbi eredetű „klasszikus” várak 

erődítésére is.  

Ezt a fokozatosan, lassú lépésekkel teret nyerő változást az építkezések mintha csak 

valamiféle erőteljes késéssel tükröznék vissza. A hadi technika fejlődése a helyi szintű 

konfliktusokban sokáig jóval kisebb mértékben jelentkezhetett, hiszen az új fegyverek, 

ostromtechnikák alkalmazása komoly anyagi áldozatokat követelt. Így a helyi konfliktusok 

szintjén a várak továbbra is fontos védelmi szereppel bírhattak, ha nem is klasszikusan hadi 

szempontból, de az értékőrzés, személyi és anyagi biztonság szempontjából feltétlenül.
1150

 

Másrészt a várakat építtető arisztokrácia és a hozzá rendkívül szoros szálakkal kötődő 

főpapság önképének, ideáljának alapvető eleme volt a hadi érdem, a katonai virtus. Ennek 

megfelelően fontosabb építkezéseiken sokáig, még a kora újkorban is gyakran hangsúlyozták 

ezt a jellegzetességet különböző, néha kifejezetten összefüggések nélkül álló, hadi jellegű 

motívumok, építészeti részletek alkalmazásával.
1151

 Palota, Nána és a Zsigmond-kortól 

felépülő nemesi rezidenciák tárgyalt csoportjának újszerű helyválasztása tehát részben azzal is 

összefügghetett, hogy a „klasszikus” hegyi várak topográfiai helyzete katonai-védelmi 

szempontból talán már nem biztosított olyan kétségtelenül kiemelkedő előnyöket a síkvidéki 

erősségekkel szemben.  

A rezidenciatípus megjelenését, elterjedését további tényezők is előmozdíthatták. A 

magánszféra iránti igény lassú, fokozatos felerősödése, s ezzel párhuzamosan a (személyes) 

lakóterek számának növekedése újfajta épületszárnyakat és térszervezést követelt, melyek 

kialakítására talán alkalmasabbak voltak azok a helyszínek, ahol a sajátos terepviszonyok nem 

korlátozták a lehetőségeket. A közkedveltté váló, s talán gyakorlati előnyöket is biztosító 

szabályos, középudvaros alaprajzi elrendezés létrehozására szintén megfelelőbbek lehettek 

általában a síkvidéki, jól megközelíthető területek. A haditechnikai fejlődés, az új lakóigények 

és építészeti divatok mind egy hosszú távú változás összetevőinek látszanak, melyek csak 

lassan, fokozatosan fejtették ki hatásukat, idővel azonban a jellegzetes kora újkori kastélyok 

megjelenéséhez és széles körű térhódításához vezettek.
1152

 Ebben a folyamatban a dolgozat 

                                                 
1150

 Az írott forrásokból jól ismert a nehezen megközelíthető Korlátkő várának példája, lásd Neumann 2007, 

111-116.  
1151

 Lásd például az északkelet-magyarországi kastélyok esetén: Feld 2000a, 115-116.  
1152

 Többé-kevésbé hasonló folyamatot ír le Anglia példáján Robert Liddiard, a „klasszikus” váraktól a kora 

újkori rezidenciákig tartó fokozatos átalakulást, átmenetet hangsúlyozva, lásd Liddiard 2012, 58-64. A 

palotaszárnyakkal övezett középudvaros vártípus 14-15. századi elterjedését a szerző összetett társadalmi, 

életmódbeli változásokkal magyarázza. Többek között a mozgó udvartartás gyakorlatának visszaszorulásával, a 
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által tárgyalt rezidenciák talán egy nagy jövő előtt álló épülettípus sajátos előfutáraiként 

értékelhetőek, még ha nem is beszélhetünk egy lineáris fejlődésről, törések nélkül 

folyamatosan kiteljesedő változásról.
1153

  

A részletesebben elemzett rezidenciák néhány további tanulsággal is szolgáltak. Az 

Újlakiak és a Nánai Kompoltok példáján rendkívül látványos, hogyan tért el az egyaránt bárói 

méltóságokat viselő, az arisztokráciához tartozó, ám annak két különböző rétegéhez sorolható 

családok építészeti reprezentációjának színvonala, jellege. Feltűnő, hogy a jellegzetes, minden 

bizonnyal magas presztízst sugárzó szabályos épületformát Újlakon és Palotán még akár 

nehézségek árán is kialakították, míg Nánán megelégedtek az előzményekhez és 

terepviszonyokhoz jobban alkalmazkodó elrendezéssel. A palotai négy saroktorony és a 

központi épületmag magas várfalai tovább fokozhatták a különbségeket a két, szabálytalan 

elhelyezésű kaputoronnyal és karcsú templomtoronnyal ellátott, kb. fele magasságú várfallal 

övezett nánai erősséggel szemben. Jelentős eltérést észlelhettünk nemcsak a nagytermek 

méretét, de kialakítását illetően is: a kéthajós, Palota esetében kőszerkezetű emeleti udvari 

folyosóval is hangsúlyozott forma a Kompoltok székhelyén nem jelent meg. A 

legszembeszökőbb különbség azonban talán a családok elsődleges rezidenciáin kívül végzett 

építőtevékenységében mutatkozik. Az Újlakiak számos castrum és castellum építkezése és 

még nagyobb számú, építészetileg is kiemelkedő egyházi alapítása, templom- és 

kolostorépítése
1154

 mellé alig állíthatunk hasonló példákat a Nánai Kompoltok részéről.  

Ez a szembenállás a részletformák, épületfaragványok terén nem volt megfigyelhető, sőt 

inkább egy ellentétes irányultság mutatkozott, mintha a nánai vár épületplasztikai elemeit 

gazdagabb megformáltság jellemezné. Ennek oka részben a faragott kőszerkezetek 

fennmaradásának eltérő arányaiban is rejtőzhet, ugyanakkor az áttekintett példák alapján úgy 

tűnt, hogy a részletformák hangsúlyosabb díszítettsége talán csak a század második felétől, 

utolsó harmadától került előtérbe a nemesi rezidencia-építészetben. Leszögezhető 

mindenesetre, hogy a korszakban inkább a nagyobb építészeti szerkezetek, épületegységek és 

tömegformák adhatnak alkalmat a reprezentáció szintjének, jellegének vizsgálatára. Szintén 

módszertani szempontból nevezhető tanulságosnak a palotai boltozott udvari folyosó és az 

egyéb, másodlagos jelentőségű helyszíneken végzett díszes építkezések kérdése. Lupescu 

                                                                                                                                                         
megszilárduló kiemeltebb rezidenciák tartósabb lakottságával; a várakban állandóan vagy átmenetileg 

elszállásolt / vendégül látott népesség számának növekedésével és fokozódó térigényével; az eltérő társadalmi 

helyzetű várbeliek jobb elkülönítésének szándékával és a magánszféra igényének erősödésével; valamint 

ezeknek megfelelően a kisebb, egyéni(bb) és jól felszerelt kényelmes lakóterek elterjedésével. Figyelemre méltó, 

hogy a védelmi jellegű építészeti elemek itt is többnyire csupán szimbolikus, reprezentációs összefüggésben 

látszanak értelmezhetőnek.  
1153

 Feld István a 15. század második felétől „egy bizonyos visszafordulás”, a „hagyományos várhoz” való 

visszatérés jeleire hívta fel a figyelmet, lásd (Feld 1992, 16-17.), mivel számos nehezen megközelíthető vár 

jelentős bővítése, átépítése adatolható ebben az időszakban. Ezek kapcsán természetesen (lehetőség szerint) 

fontos elkülöníteni azokat a rezidenciákat, ahol a tulajdonos rendszeres jelenléte történetileg nem igazolható, 

csupán jelentős bővítések, akár reprezentatív paloták, lakószárnyak emelése ismert. A század második felét 

meghatározó tendenciák, arányok megállapítása túlmutat dolgozatom célkitűzésein, mindenesetre teljesen 

egyirányú, általános folyamatokról ez esetben sem beszélhetünk. Ahogy a század első felében is épültek várak 

sziklacsúcsokon és nehezen megközelíthető kiemelkedéseken, úgy a század második felében is kialakítottak 

rezidenciákat síkvidéki helyszíneken, szabályos, középudvaros elrendezéssel, lásd például Nagyvázsony, 

Kisvárda vagy Botszentgyörgy esetét. (Lásd Éri 1971 és újabban Buzás 2009a; Feld 2000a, 55-58, 107, 112-113; 

Vándor 1992c, 206-209.)  
1154

 Az egyházi alapításokat, adományokat és építkezéseket történeti források alapján áttekinti: Fedeles 2011.  
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Radu észrevételei és a jelen dolgozat példái világosan mutatták a különböző építési 

periódusok közvetlen történeti keltezésének veszélyeit. Ezek szerint egy-egy átépítést nem 

szerencsés közmegegyezésszerűen – gyakran csak jobb híján – a birtokos család valamely 

kiemelkedő tagjához, vagyoni-hatalmi felemelkedéséhez kapcsolni, vagy a birtokosok 

oklevelekkel adatolt rendszeresebb ott-tartózkodásának időszakához kötni. Ez az óvatosság 

indokolt a fordított irányból is: várak, rezidenciák bővítése, új paloták, lakószárnyak emelése 

nem lehet közvetlen bizonyítéka a helyszín felértékelődésének, tényleges rezidenciaként való 

használatának.  

Dolgozatom záró bekezdéseiben újra hangsúlyoznom kell fejtegetéseim 

megalapozottságának eltérő jellegét. Az egyes rezidenciák építéstörténetét tárgyaló fejezetben 

lehetőség szerint szigorú tényszerűségre és erősen kritikus hozzáállásra törekedtem, így az 

érvek mellett az ellenérveket is felsorakoztatva csupán óvatos következtetések levonására 

vállalkoztam. Ezáltal bízom benne, hogy megfigyeléseim és megállapításaim a későbbi 

kutatások számára is jól használhatóak és viszonylag könnyen pontosíthatóak, javíthatóak 

lesznek. Ezzel szemben az építészeti reprezentáció kérdéseit elemző fejezet, valamint jelen 

összegzés is döntően egymásra épülő (s ezáltal fokozottan ingatag) feltételezéseket, részben 

vitaindítónak szánt felvetéseket és homályosabb sejtéseket tartalmaz.
1155

 Az itt felvetett 

kérdések csak a további kutatásoktól remélhetik megalapozottabb megválaszolásukat.  

A bizonytalanságok szemléltetésére és a jövőbeli vizsgálódások szükségességére álljon 

itt egy utolsó példa, a Raholca melletti curia nobilitaris esete (360. ábra). A nemesi udvarház 

egyelőre egyetlen ismert említése (és fenti megnevezése) egy 1702. évi forrásból származik. 

A curia nagy valószínűséggel azzal a romjaiban ma is álló, jelentős épületegyüttessel 

azonosítható, mely Raholca vára alatt, attól mintegy 600-800 m-re fekszik észak-északnyugati 

irányban. A lelőhely első, 2017. évi ásatásai alapján az udvarház korábban is ismert, kb. 

28×10 m alapterületű, többosztatú, emeletes kőépületéhez további épületszárnyak vagy 

toldalékok is csatlakoztak. A feltárásra került csekély mennyiségű leletanyag erősen hasonlít a 

várban talált leletekhez, pontosabb keltezést azonban egyelőre nem tett lehetővé. 

Mindenesetre a töredékek és a megőrződött építészeti részletek (az épületforma, az 

ablaknyílások és az in situ kandallókonzolok) segítségével feltételezhető, hogy az udvarház 

valamikor a 15. század során, esetleg a 16. század elején épülhetett.
1156

 A maradványok 

alapján úgy tűnik, a curia a castrumhoz hasonlóan kényelmes és a magas ranghoz méltó 

lakótereket foglalhatott magába. Amennyiben a 18. század eleji említés curia nobilitaris 

megnevezése hiteles (s a rom azonosítása is helytálló), alapvető kérdések merülnek fel az 

Újlakiak 1470-es évektől kifejezetten gyakori raholcai tartózkodása,
1157

 illetve az udvarház és 

a vár használata, kapcsolata tekintetében. Ezen túlmenően nem kerülhető meg egy további 

kérdés sem. Vajon hány vár alatt fekhetnek még egyelőre ismeretlen nemesi lakóépületek, 

                                                 
1155

 Marosi Ernő kérdése bizonyos értelemben az általam vizsgált rezidenciák csoportjára is vonatkoztatható: 

„Van-e fogalmunk arról, hogy mennyire képviselnek ezek általános 15. századi tendenciát, s mennyire éppen 

specifikumot? Marosi 1992, 41-42.  
1156

 Az épületre lásd Szabo 2006, 99, 101; Zec 2007. A 2017. évi feltárások eredményei egyelőre közöletlenek, 

azokról röviden a kutatások vezetője, Andrej Janeš levélben tájékoztatott. Segítségét az új megfigyelések és a 

korábbi irodalom kapcsán ezúton is köszönöm. A feltárásokról tömören hírt adó sajtómegjelenés: 

http://www.glas-slavonije.hr/329757/4/Orahovica-je-pravo-blago-za-arheologe. (Utolsó letöltés: 2019.01.11.) 
1157

 Fedeles 2011b, 210-212.  
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ahonnan esetleg azon oklevelek egy részét is keltezhették, melyeket a kutatás hagyományosan 

a birtokosok várbeli tartózkodása bizonyítékaként értelmezett?  
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MELLÉKLET 

A dolgozat képmelléklete az egyes fejezetek sorrendjében, alapvetően a szöveges 

tárgyalás által meghatározott rend szerint tartalmazza az ábrákat. A katalógusban csak a 

várpalotai vár 15. század második felére keltezett építkezéseihez nagy valószínűséggel köthető 

kőfaragványok szerepelnek. A korábbi és későbbi palotai faragványok átfogó feldolgozásra 

nem kerültek, elsősorban a dolgozatban ismertetett körülmények (azonosítási és keltezési 

nehézségek) miatt. A kisnánai vár lényegében teljeskörűen feldolgozott kőfaragványai szintén 

nem jelennek meg a katalógusban, mivel azok bemutatását a szerző mesterszakos 

szakdolgozatában már közel azonos rendszerben elvégezte. Így jelen dolgozatban csak az 

ábrák között kaptak helyet az építészettörténeti tárgyalás szempontjából lényegesebb darabok 

rajzai, illetve fényképei. 
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92-93. ábra. Ajtókeret a nyugati szárny egykori második emeletén, a délnyugati toronytól 

északra következő válaszfal déli homlokzatán. Helyreállítás előtt és után 



 

 
  

94-95. ábra. Ajtókeret a nyugati szárny egykori második emeletén, 

a délnyugati torony északi falának északi homlokzatán. Helyreállítás előtt és után 

96. ábra. In situ ajtókeret részlete a 

nyugati szárny második emeleti 

nyugati falán 

97. ábra. Ülőpad maradványa 

az in situ ajtókeret mögötti fülkében 

98. ábra. A fülke 

„külső képe” az 

1964. évi képaláírás 

szerint 



 

 
  

99. ábra. Vázlatos alaprajzi felmérés a nyugati szárny emeletén. 

A balról számított harmadik fülke megnevezése a rajzon: „gótikus ülőfülke” 

 



 

 
  

100. ábra. A fülke vázlatos alaprajza és metszete az ülőpad maradványával 



 

 
  

101. ábra. Kőfaragványok a nyugati szárny 

keleti falának belső homlokzatán, az egykori 

második emelet magasságában. Jobbra a 

középoszlop vonalába eső gyámkő 

102. ábra. Ugyanaz, eltérő 

nézetből. A kép jobb alsó 

sarkában az első emeleti 

ablakfülke kávája és áthidalója 

103-104. ábra. A maradványok jelen állapotukban, bevakolva 

105. ábra. A maradványok jelen állapotukban, bevakolva 



 

 
  

106. ábra. A déli palotaszárny földszinti keleti helyiségeit elválasztó 

fal, melybe belefoglalták a kerek átmetszetű oszlopot 

107-108. ábra. A nyugati szárny emeleti nagyterme középoszlopának fejezete 

délkeleti és déli nézetből 



 

 
  

109. ábra. A 15. század második feléből való rezidencia sematikus alaprajzi vázlata 

(1: Zsigmond-kori építmények; 2: talán Zsigmond-kori építmények; 3: ismeretlen keltezésű 

építmények; 4: 15. század közepi építmények; 5: talán 15. század közepi építmények; 

6: 15. század második feléből való építmények; 7: talán a 15. század második feléből való 

építmények. a: templom; b: korai délkeleti palota; c: a templomhoz hozzáépített épületszárny; 

d: korai déli szárny; e: északi palotaszárny; f: falgyűrű; g: köríves saroktorony; h: nyugati 

palotaszárny; i: négyzetes saroktornyok; j: déli kapuépítmény; k: déli palotaszárny.) 

110. ábra. Kőkeret nélküli ülőfülkék a várfalon belüli kapualj nyugati falán 



 

 
  

111. ábra. A nyugati szárny és a boltozott udvari folyosó vázlatos rekonstrukciója 

Várnai Dezső szerint 

112-113. ábra. Az árkádos folyosó emeleti boltozatának visszavésett maradványai 

a nyugati palotaszárny udvari homlokzati falán 

114. a, b ábra. A boltozat visszavésett ívei és gyámköve sárga szaggatott vonallal jelezve 



 

 
  

115. a és b ábra. A boltozat visszavésett ívei és gyámkövei sárga szaggatott vonallal jelezve 

116. ábra. Fotó a helyreállítást megelőző kutatások idejéből a nyugati szárny 

udvari homlokzatáról. A fotón kivehető az ablakkeret csatlakozása miatt 

visszafaragott oldalú, levésett in situ boltozati gyámkő 

117. ábra. Pilléralapozások nézeti rajza a felmenő szerkezet legalsó kősorával. A két pillér 

között a korábbi falpillér maradványa („Kont fal”). Cs. Dax Margit 1976. évi ásatási rajza 



 

 
  

118. ábra. Pilléralapozás a felmenő szerkezet legalsó kősorával és 

a korábbi falpillér maradványával 

119. ábra. A nyugati pilléralapozás-sor északi vége a vázlatos ásatási alaprajzon. Kékkel 

színezve a feltehetőleg 15. század közepi falpillér-maradványok; zölddel a feltehetőleg a 

század második feléből való maradványok; sárgával a bizonytalan értelmezésű részletek 



 

 
  

120. ábra. Pilléralapozások sora a déli palotaszárny előtt az 1968. évi vázlatos ásatási alaprajzok alapján 

(szaggatottal a fényképeken és egy 1974. évi periodizált összesítő alaprajzon is jelzett délnyugati pilléralapozás) 

121. ábra. Pilléralapozások feltárása a déli palotaszárny előtt, 

keleti szakasz (felülnézet a palotaszárnyból) 

122-123. ábra. Pilléralapozások feltárása a déli palotaszárny előtt,  

nyugati szakasz (nyugati nézet, ill. felülnézet a pillérsor nyugati végéről) 



 

 
  

124. ábra. Válogatás a boltozott udvari folyosó kőfaragványaiból. 

1-3: boltozati gyámkövek; 4-7: pillérfejezetek; 8-9: sarokpillér-lábazatok; 

10-11: a folyosóba befoglalt ajtókeret töredékei 



 

 

125. ábra. A boltozott udvari folyosó nyugati szakaszának tervezett rekonstrukciója, hosszmetszeti és alaprajzi tervrajz 



 

  

126. ábra. A folyosó tervezett rekonstrukciója, homlokzati rajz és keresztmetszet (részletek) 

127. ábra. A folyosó tervezett rekonstrukciója, alaprajzi részlet 



 

 
  

128. a, b ábra. Körtetagos bordacsomópont felmérési rajza és egy alig eltérő, 

élszedett bordaprofil rajza 

129. ábra. Az emeleti boltozott folyosó 

keresztmetszetének rekonstrukciós vázlata 

 

130. ábra. A boltozott pilléres folyosóval 

(feltehetőleg) egykorú ablakkeret egyik 

lehetséges rekonstrukciója (a profiláthatások 

megléte vagy hiánya kérdéses) 



 

 
  

131. ábra. Vimpergás(?) ívtöredék felmérési rajza 

132-133. ábra. Homorlatok közé fogott körte-, esetleg pálcataggal profilált faragványok. A 

szárkőlábazat szembenézetén az eredeti élek, felületek nagy része sérült, de az ép részletek 

alapján jól meghatározható 



 

 
  

134. ábra. Mérműves ablakkeret töredéke, 

felületén halvány festésnyomokkal 

135. ábra. Mátyás-kori kályhacsempe töredéke a 

2016. évi ásatásokból 

136. ábra. A várpalotai ferences 

kolostor romjai az 1930-as években 

137. ábra. A kolostor Faller Jenő által kiásott falai, 

1935 

138. ábra. Kétszer hornyolt bordát 

indító gyámkő, feltehetőleg az 

egykori ferences kolostorból 



 

 
  

139. ábra. Kőfaragványok az ösküi castellum területéről 

140. ábra. A várpalotai vár a 16. század végén 

Várnai Dezső rekonstrukciós rajza szerint 

141. ábra. Elméleti rekonstrukció a vár 1569. évi állapotáról. 

Északnyugati nézet 



 

 
  

142. ábra. Giulio Turco 16. századi 

alaprajzi felmérése a várról 

143. ábra. Nicolo Angelini 16. századi alaprajzi felmérése a várról 



 

 
 

144. ábra. A 16. századi faljáratot megvilágító kisméretű ablaknyílások a vár nyugati külső 

homlokzaton 

145. ábra. A részlegesen helyreállított 

16. századi faljárat 

a nyugati palotaszárnyban 



 

 
  

146. ábra. 1698. évi veduta Újlakról észak felől 147. ábra. 1697. évi veduta Újlakról észak felől 

148. ábra. Újlak 1698. évi, Bonini-féle alaprajzi felmérése. 

1: várkastély; 2: ferences templom; 3: plébániatemplom; 4: ágostonosok temploma 

149. ábra. A felsőváros déli és északi nézetének 1698. évi ábrázolása 



 

 
  

150. ábra. Az újlaki felsőváros 1690. évi alaprajzi felmérése 

151. ábra. A középkori várkastély átalakításával épült Odescalchi-kastély délkelet felől 



 

 
  

152. ábra. A 15. század közepét megelőző falmaradványok. 

1: a 2 m széles, észak-déli irányú fal; 2: a keskeny kelet-nyugati irányú fal; 

3-4: a két északnyugati támpillér 

153. ábra. A korai, 2 m széles 

falmaradvány a vízszintes 

kötőgerendák helyével 

154. ábra. A várkastély nyugati falába befoglalt támpillérek 

dél felől 



 

 
  

155. ábra. A pinceként meghatározott, szabálytalan 

alaprajzú beásás felülnézete 

156. ábra. A várkastély 15. század közepéből vagy második feléből való, feltárt 

falmaradványai. A: keleti kapuépítmény; B: a támpillérhez épült boltváll maradványa 



 

 
  

157. ábra. A középkori keleti kettős kapu 

vázlatos tömegrekonstrukciója 2003-ból, 

a keleti kapuépítmény feltárását megelőzően 

158. ábra. A gyalogkapu helyén végzett 

falkutatás homlokzati felmérése 

159. ábra. Az Odescalchi-kastély északnyugat felől, 

a középkori északi szárny keleti falcsonkjával 



 

 
  

160. ábra. A 3. pincehelyiségben feltárt két pillérmaradvány 



 

 
  

161. ábra. A nyolcszög átmetszetű SJ 211 

pillérmaradvány felülnézeti rajza 

162. ábra. SJ 221 pillérmaradvány kőalapozása 

163. ábra. Az északi palotaszárny keleti 

falmaradványának belső oldala 

164. ábra. Z. Horvat 2002. évi 

alaprajzi rekonstrukciós kísérletei 



 

 

165. ábra. Z. Horvat 2009. évi alaprajzi rekonstrukciós kísérletei:  

pince, földszint, 1. és 2. emelet 

166. ábra. Az északi palotaszárny keleti 

falában látható első emeleti, 

befalazott ablaknyílás, délkeleti nézet 

167. ábra. A várkastély északnyugati sarkának 

előterében feltárt, kizuhant ablakkeret 



 

 
 

  

168. ábra. Festett vakolattöredékek a várkastély feltárásából 

169. ábra. Íves 

záródású nyíláskeret 

töredéke 170. ábra. Kelet-nyugati metszet 

a támpillérhez épült boltváll 

helyzetéről 

171. ábra. A támpillérhez 

épült boltváll felülnézetből, 

északi irányból 



 

 
  

172. ábra. Z. Horvat 2009. évi rekonstrukciós tömegvázlata a 

várkastély déli (1), keleti (2) és északi (3) homlokzatáról 

173. ábra. A várkastély második emeleti keleti helyiségének 

keresztosztós ablakai 



 

 
  

174. ábra. A második emeleti ablakok felmérési rajza 

175. ábra. A déli homlokzat 

nyugati ablaka 

176. ábra. A felsőváros tornyos északi fala. A pártázat 

ezen a szakaszon már nem a középkori formáját őrzi 

177. ábra. A Szent Péter apostol plébániatemplom ásatási alaprajza 



 

 
 

178. ábra. A várkastély északnyugati előterében feltárt erődítések 

részlete, keleti nézet 

179. ábra. A löszterasz nyugati peremén húzódó fal 

a vízszintes kötőgerenda helyével 



 

 
  

180. ábra. A kisnánai vár romjai 1860 körül, déli nézetből 

181. ábra. Gerecze Péter rajzai a romokról, 1902 

182. ábra. Csányi Károly és Lux Géza felmérései a romokról, 1941 



 

 

183. ábra. A vár alaprajza az 1962-1966 közötti feltárások után. 

Piros kisbetűkkel jelezve az egyes építményeknek a dolgozatban használt 

megnevezése; zölddel az ásatások dolgozatban szereplő metszetrajzainak sorszámai; 

halványkékkel az ásatási felületek Pámer Nóra által használt betűjelei és határai.  

(a: templom; b: korai délnyugati udvarház; c: északi palota; d: palánkerődítmény 

kettős cölöpárka; e: külső kaputorony; f: belső kaputorony; keleti palotaszárny;  

h: a várudvar délnyugati épülete; i: kút; 

j: a várudvar alatti pince; k: délnyugati külső falazott akna) 



 

 
  

184. ábra. Szabó János Győző kutatószelvénye a déli 

falszorosban 

185. ábra. A várrom képe a legújabb felújítások előtt, 

délkeleti nézet 

186. ábra. A déli belső várfal feltárása 

1963-ban 

187. ábra. A templomszentélytől délre eső 

temetőrészlet feltárása 2008-ban 



 

 
  

188. ábra. A 2010-2011. évi feltárások és régészeti szakfelügyelet összesítő alaprajza 



 

  

189. ábra. Buzás Gergely építéstörténeti periodizációja a vár 1543. évi állapotáról 

190. ábra. Győrfi Ilona és Vajda József alaprajzi felmérése, 

a fotogrammetriai metszetek feltüntetésével 



 

 

191. ábra. Győrfi Ilona és Vajda József fotogrammetriai felmérése, B-B metszet 

192. ábra. Oroszlánvár maradványai. 

(Piros: falmaradványok, narancssárga: feltételezett falak) 



 

  

193. ábra. Buzás Gergely 

rekonstrukciója a 14. század közepi 

udvarházról és templomról 

194. ábra. Figurális és bizánci keresztes díszű 

sírkövek az egykori templom körüli temetőből 

195. ábra. A délnyugati korai udvarház 

alaprajzának és keresztmetszetének 

rekonstrukciós vázlata 

196. ábra. A fűtőkamra feltárt 

maradványai kelet felől 

198. ábra. Az udvarház keleti falának északi része az 

in situ gerendafészkekkel és ablakokkal, 

nyugat-délnyugati nézet 
197. ábra. A légfűtőberendezés 

egyik feltárt fedkövének 

felmérési rajza 



 

 

199. ábra. A kisnánai vár 15. század első feléből való építményeinek  

sematikus alaprajzi vázlata. 

(1: építmények a 15. század első feléből; 2: építmények talán a 15. század első feléből;  

3: bizonytalan keltezésű építmények) 



 

  

200. ábra. A 15. század első felében kiépített gótikus templom alaprajzi vázlata 

201. ábra. Nánai Kompolt László sírkövének töredékei 



 

 
  

202. ábra. Mérműves ablakkeret rekonstrukciós vázlata, feltehetőleg a szentély 

keleti vagy déli faláról. Hosszabb és rövidebb változat 

203. ábra. A szentélyboltozat elméleti rekonstrukciója 



 

 
  

204. ábra Emberfejes kőfaragvány-töredék, talán az 

egykori templomból 

205. ábra. A templomtorony déli homlokzati rajza 



 

 
  

206. ábra. Körtetagos nyíláskeret-rétegkő, feltehetőleg a templom déli kapujából 

207. ábra. A toronyalj boltozatának elméleti rekonstrukciója 



 

 
  

208. ábra. A templomtorony nyugati mérműves 

ablaka. (A szárkő belső oldalán Z alakú kőfaragójel) 

209. ábra. Az északi palotaszárny pinceszintjének alaprajzi vázlata 



 

 
  

210. ábra. A keleti pincetér északi falának belső nézete a gerendafészkekkel 

211. ábra. Nyugat-keleti irányú metszet az északi palotán keresztül az északi falakról. 

Világoskékkel színezve a középkori nyílások; zölddel a középkori gerendafészkek; 

pirossal a dongaboltozat vállvonala; lilával az elfalazott pinceablak; 

sárgával egy falifülke 

212. ábra. Kelet-nyugati irányú metszet az északi palota pincehelyiségein keresztül a déli falakról. 

Világoskékkel színezve a középkori nyílások; zölddel a középkori gerendafészkek; 

pirossal a dongaboltozat vállvonala, illetve homlokíve 



 

 
  

213. ábra. A keleti pincehelyiség északi 

ajtajának felmérése 

214. ábra. A keleti pincehelyiség 

keleti ablaka 

215. ábra. Az ablak kőkeretének felmérése 



 

 
  

216. ábra. Az északi palotaszárny földszintjének alaprajzi vázlata. 

Pirossal jelölve a megfigyelt határozott falelválás, kékkel a falcsatlakozás, zöld kérdőjellel a 

bizonytalan falcsatlakozások. A pincegádor (PP1) keleti falán jelölve a lapos köves burkolat 

217. ábra. A keleti pincegádorfal északi végén 

megfigyelt lapos köves burkolat 



 

 
  

218. ábra. A palota délnyugati helyiségében (PT) talált kőfaragványokból 

rekonstruált kandallószerkezet felmérési rajza 

219. ábra. A helyiség keleti falában 

azonosított befalazott falifülke 

220. ábra. Észak-déli irányú metszet az északi palota nyugati helyiségein keresztül a keleti falakról. Kékkel színezve a középkori nyílások; 

pirossal a dongaboltozat homlokíve, illetve a kandalló téglával kirakott tűzpadkája; lilával a befalazott falifülke 



 

 
  

221. ábra. Szemöldökgyámos lezárású, osztott 

ablakkeret szerkezeti rekonstrukciós rajza 

222. ábra. Egyenes lezárású,  

ún. grafikus stílusú, keresztosztós 

ablakkeret szerkezeti rekonstrukciós rajza 

223. ábra. Kissé eltérő profilú 

ablakkeret szárkövének felmérési rajza 

224. ábra. Címerdíszes 

kőfaragvány, talán vimpergás 

ablakkeret eleme 

225. ábra. Buzás Gergely rekonstrukciója a korai északi palotáról, a 

déli homlokzaton a vimpergás lezárású ikerablakokkal 



 

 
  

226. ábra. Kérdéses szerepű, 

szimmetrikus profilú 

ívtöredék felmérési rajza 

227. ábra. Azonos, de aszimmetrikus profilú ívtöredék 

felmérési rajza 

228. ábra. Szemöldökgyámos 

lezárású, széles élszedésű 

ajtókeret elemei 

229. ábra. Rézsűbe metszett homorlattal 

profilált szemöldökgyám 



 

 
  

230. ábra. Rézsűbe metszett homorlattal profilált szemöldökkő 

231. ábra. Címerpajzsos 

díszítésű faragvány, 

feltehetőleg gyámkő 

232. ábra. Faragvány azonos méretű 

címerpajzsot tartó herold alakjával 

233. ábra. Határozott falelválás az északi 

és a déli traktus között, a P4 jelű 

helyiség délnyugati sarkánál 



 

 

234. ábra. Kettős cölöpárok a nyugati falszorosban nyitott metszetfal északi oldalán 



 

 
 

  

235. ábra. A kettős cölöpárok metszete ásatási fényképen 

236. ábra. A kettős cölöpárok metszete 2010. és 2011. évi felvételeken 



 

 
  

237. ábra. A 2011. évi régészeti szakfelügyelet egymást metsző kelet-nyugati és észak-déli árkai metszetrajzainak részletei. 

Világosbarnával színezve a vörös paticsos és fekete faszenes sávokat tartalmazó réteg, szürkével a vastag sötétbarna-fekete réteg 13-14. századi 

jellegű leletekkel. A cölöpárkok beásása a felső rajzon (12, 13-14) jól látható 



 

 
  

238. ábra. A várudvaron nyitott észak-déli irányú szelvény (2010/I.) nyugati metszetfala. 

Sötétszürkével színezve a vastag sötétbarna-fekete réteg 13-14. századi jellegű leletekkel; alatta sárgával az agyagos altalaj rétege 

239. ábra. Kelet-nyugati irányú metszetfal a nyugati falszorosban, az 1964. évi szintsüllyesztés után 



 

 
  

240. ábra. Dél-északi irányú metszetfal a déli falszorosban, 1963 



 

 
  

241. ábra. Észak-déli irányú metszetfal a déli falszorosban, 1965 

242. ábra. Habarcskeverő-hely meszes lenyomata a déli külső 

várfal és a délnyugati korai udvarház találkozásánál 
243. ábra. A délnyugati korai udvarház északnyugati 

sarkán feltárt alap- és felmenő falak, illetve 

cölöplyukak dél-délnyugati nézetből 



 

 

244. ábra. Észak-déli irányú metszetfal az északi falszorosban, 1964 



 

 
 
 
  

245. ábra. Kelet-nyugati irányú metszetfal a keleti falszorosban, 1964 

246. ábra. Cölöplyuksor a 

keleti falszorosban, 1966 



 

 

247. ábra. Kelet-nyugati irányú metszetfal a keleti külső várfaltól kelet felé, 1965 



 

 
  

248. ábra. Feltárt cölöplyukak az északi palota (P6 jelű) északkeleti sarokhelyiségében, a 

2010/17. árokban 

249. ábra. Pámer Nóra alaprajzi vázlata a külső kaputoronyról, 

annak falelválásairól. 

Szürkével jelölve az általa a torony első periódusához sorolt falak 



 

 
  

250. ábra. Kérdéses falelválás/falcsatlakozás a  

déli külső várfal és a kaputorony találkozásánál 

251. ábra. A kaputorony in situ ún. púpos 

kváderes sarokarmírozásának feltárása 

252. ábra. Szintvonalas felmérés a vár közvetlen környezetének jelenlegi domborzatáról 



 

 

253. ábra. Vázlatrajz a nyugati külső várfaltól nyugatra húzott, kelet-nyugati irányú árok déli faláról. 

A 2011. évi régészeti szakfelügyelet során a metszetfal 1:50 méretarányú rajza 



 
  

254. ábra. A kisnánai vár 15. század közepi épületegyüttesének sematikus alaprajzi vázlata.  

1: építmények a 15. század első feléből; 2: építmények talán a 15. század első feléből; 3: 

bizonytalan keltezésű, részben talán kései építmények; 4: a 15. század közepére keltezhető 

építmények; 5: talán a 15. század közepére keltezhető építmények 



 
  

255. ábra. A belső kaputorony déli nézete, 2010 



 

256. ábra. A torony Erdei Ferenc felmérésein az 1960-as években végzett felújítás előtt; 

déli (1), keleti (2), északi (3), nyugati (4) nézet 



 
  

257. ábra. Észak-déli irányú, keletre tekintő fotogrammetriai metszet a 

torony belsejéről 
258. ábra. Észak-déli irányú, keletre tekintő metszet a torony 

belsejéről, Erdei Ferenc felmérése 



 
  

259. ábra. Dél-északi irányú, nyugatra tekintő metszet  

a torony belsejéről, Erdei Ferenc felmérése 

260. ábra. Nyugat-keleti irányú, északra tekintő 

metszet a torony belsejéről, Erdei Ferenc felmérése 



 
 

261. ábra. Kelet-nyugati irányú, délre tekintő metszet 

a torony belsejéről, Erdei Ferenc felmérése 

262. ábra. A kaputorony 

földszinti és első emeleti 

alaprajza. 

Erdei Ferenc felmérése 

263. ábra. Élszedett, íves záródású 

kapukeret rétegköve, talán a 

belső kaputorony kapujából 



 
  

264. ábra. A torony helyreállított, 

enteriőrszerűen berendezett első emeletének 

délnyugati sarka 

265. ábra. A torony délkeleti nézete az 

1960-as években végzett helyreállítások előtt 

266. ábra. 20. század eleji felvétel a 

toronyról, közel azonos nézetből 



 
  

267. ábra. Buzás Gergely rekonstrukciója a vár 1460 körüli állapotáról, 

az alacsony, csupán a várfal magasságáig emelkedő belső kaputoronnyal 

268. ábra. Erősen lepusztult, valószínűleg 

profiláthatásos ablakkeret a torony keleti homlokzatán 

269. ábra. A kaputorony habarcskifolyásos 

építési szintje a 2010/III. szelvényben 

270. ábra. A szentélyben előkerült mérműves ablakkeret rétegköve 



 
  

271. ábra. Az északi palotát északról 

köpenyező várfal testén belül kialakított 

falazott akna észak felől 

272. ábra. A falazott akna felülnézetből 

273. ábra. 1963. évi ásatási alaprajz az északi palota területén nyitott árkokról. 

Jól megfigyelhető az északkeleti (P7) helyiségben, a pinceajtó külső oldalán a két falcsonk 



 
  

274. ábra. In situ gyámkő a keleti palotaszárny északi helyiségének keleti falában 

275. ábra. Metszetrajz a sekrestyével északról szomszédos helyiség és az attól északra 

következő helyiség („keleti palotarész 4. számú helyisége”) falainak találkozásáról, 

utóbbi helyiség felől, azaz északról tekintve a falelválást 



 
  

276. ábra. A pincelejárat 

mögött az északi és a keleti 

palotaszárny közötti 

négyzetes tér (P1) feltárása 

277. ábra. Nyugat-keleti irányú metszet az északi palotába vezető pincelejárat és a vele keletről szomszédos négyzetes tér feltöltéséről 



 
  

278. ábra. A várrom 1960-ban délkeleti nézetből, 

a helyreállításokat megelőzően. A háttérben a 

keleti palotaszárny falaira emelt modern épület 

279. ábra. A keleti palotaszárny feltárása a fölötte emelt modern épület  

(részleges) elbontása után 



 

280. ábra. Észak-déli irányú ásatási metszetrajz a keleti palotaszárny területén 

281. ábra. Észak-déli irányú, keletre tekintő fotogrammetriai metszet a keleti palotaszárny helyiségeiről. 

Az északi palota pincéjének déli végétől a szentély északi végéig 



 
  

282. ábra. Részlet az 1964. évi ásatási alaprajzból, feltüntetve a keleti 

palotaszárnyban nyitott árkokat és bizonyos további részleteket 



 
  

283. ábra. Kifolyós 

kőcsatorna a keleti 

palotaszárny déli 

(sekrestyével szomszédos) 

helyiségének északkeleti 

sarkában 

284. ábra. Dél-északi irányú metszet a palotaszárny északi helyiségében, a tüzelőberendezés maradványaival 



 
  

285. ábra. A tüzelőberendezés maradványai dél 

felől, a téglával burkolt lábazat részletével 

286. ábra. A tüzelőberendezés maradványai észak 

felől, háttérben az északi helyiség déli fala 

287. ábra. A tüzelőberendezés maradványai 

feltárás közben, dél felől 

288. ábra. Határozottan lejtő felszínű habarcsréteg a 

palotaszárny északi helyiségének északnyugati 

sarkában. A réteg alatt jól kivehető a középkori sík 

padlószint, melyhez a vakolat is igazodott 

289. ábra. Negyedhomorlatos profilú 

padkák, feltehetőleg a keleti 

palotaszárny emeleti ablakfülkéiből 



 

  

290. ábra. Reneszánsz faragványok a keleti palotaszárny mögötti falszoros területéről 

291. ábra A várudvar délnyugati saroképülete és környezete  

Pámer Nóra összesítő ásatási alaprajzán 



 
  

292. ábra. Ásatási fénykép a délnyugati saroképület északi fala  

és a belső várfal alkotta sarokról 

293. ábra. Faragott kő talapzatok a vár területéről 



 
  

294. ábra. Nyugat-keleti irányú metszet közvetlenül a várudvar délnyugati saroképülete előtt, a várudvar déli szélén 

295. ábra. Észak-déli metszet a várudvar rétegeiről, járószintjeiről, közvetlenül a keleti palotaszárny nyugati falától nyugatra 



 
  

296. ábra. A várudvar kő- és téglatörmelékből kialakított korai járószintje az északi palota déli 

előterében, a 2010/XIV. szelvényben, közvetlenül a jellegzetes sötétbarna-fekete réteg felett 

297. ábra. A várudvar későbbi kőburkolata 

az északi palota előterében 

298. ábra. A várudvar délkeleti 

sarkában kialakított kút feltárása 

299. ábra. Köríves kőfaragvány, talán kútkáva felmérése 



 

300. ábra. Töredékeiből rekonstruált vörösmárvány dombormű 

301. ábra. A dombormű mondatszalagjának épen megőrződött részlete 



  

302. ábra. Vályús kiképzésű kőfaragvány felmérése 

303. ábra. A temlomhajó északi felében kialakított falazott sírgödör 

és az északi hajófal lepusztult belső falsíkja 



 
  

304. ábra. A templom déli külső oldalán feltárt pártaöves sírok mellékletei. 

1: Az 1. sír övmaradványai restaurálás előtt és után, illetve az egyik övveret felnagyított rajza. 2: A 3. sír restaurált pártaövének részletei 



 
  

305. ábra. Észak-déli irányú metszet az északi falszoros feltöltési rétegeiről 



  

306. ábra. Nagyméretű gyámkő-töredékek a keleti falszorosból 



 
  

307. ábra. Nyugat-keleti irányú metszet a külső kaputoronytól indulva kelet felé 



 
  

308. ábra. Kelet-nyugati irányú metszet a korai délnyugati udvarház nyugati falától nyugatra, arra merőlegesen 



309. ábra. Dél-északi irányú metszet a korai délnyugati udvarház déli falától délre, arra merőlegesen 



310. ábra. Kelet-nyugati irányú metszet a belső kaputorony farkasverme előtt, attól délre 

311. ábra. Kőből falazott négyzetes pillér az északi falszorosban, 

a 2010/1. és 2010/3. szondák közötti árokszakaszban. 

Nyugati oldalán megfigyelhető egy függőleges gerenda sík lenyomata 



 

312. ábra. A külső kaputorony délkeleti sarka 

az átlós irányú támpillérrel 

313. ábra. A délkeleti támpillér nagyméretű 

kváderekkel kirakott sarka és rézsűs lábazata 

314. ábra. A külső kaputorony keleti, 

részlegesen visszabontott fala az elé épített 

íves köpenyfallal nyugati nézetből 

315. ábra. A külső kaputorony 

északkeleti sarka délnyugati nézetből 



  
  

316. ábra. Csapórács menetéül szolgáló rétegkő 

317. ábra. Két, perselykőnek megfaragott gyámkő, valószínűleg azonos szerkezet elemei 

318. ábra. Két, perselykőnek megfaragott gyámkő, valószínűleg azonos szerkezet elemei 



 

319. ábra. A külső kaputoronytól nyugatra lévő  

falazott akna keleti széle és feltöltésének metszete 

kelet felől 

320. ábra. A külső kaputorony 

északkeleti sarka, az északi oldalt 

erősítő bizonytalan falköpenyezéssel 

321. ábra. A belső kaputorony északi homlokzatának 

részlete 1962-ben, a helyreállítások előtt 

322. ábra. Csigalépcső töredéke a korai 

délnyugati udvarház feltöltési rétegéből 

323. ábra. A torony első emeleti 

termének déli fala 1964-ben 

324. ábra. A kaputorony második és harmadik emeleti 

alaprajza. Erdei Ferenc felmérése 



 
  

325. ábra. A torony legfelső, negyedik emeleti szintjének szerény maradványai 

326. ábra. A kaputorony elektromos terve, feltüntetve a vezetékek számára hasznosítani 

tervezett „meglévő kürtő 40/40” kürtőt, 

illetve egy szintén „meglévő” nyílást a torony északi falában a kürtő felé 



 
  

327. ábra. Az eredeti képaláírás szerint 

„É-i falban lévő szellőző-kürtő”, 1964 

328. ábra. Nagyméretű címerkő a kaputorony déli homlokzatáról 

329. ábra. A címerkő részlete, talán a Sárkányrend jelvényével 



 
  

330. ábra. Fosszilis csonttöredék a 

farkasverem feltöltéséből.28×15×7 cm 

331. ábra. Késő gótikus ajtókeret-töredékek, feltehetőleg az északi palotából 



  

332. ábra. Hasonló profilú, valószínűleg az előzővel azonos kialakítású ajtókeret-töredékek 



 

333. ábra. Összetettebb tagozatú késő gótikus ajtókeretek szemöldök- és lábazati töredékei 

334. ábra. Reneszánsz ablakkeret-töredékek, a 3. az északi falszoros területéről 



  

335. ábra. Az északi palotában előkerült boltozati töredékek: egyszerhornyolt bordák, 

azonos profilú boltozatindítások és címerpajzsos bordacsomópontok. 

A feltárások során készült fényképek, valamint a ma meglévő, 

a palota pincéjében bemutatott darabok 



 
  

336. ábra. Szőke Balázs rekonstrukciója a palota emeleti nagytermét 

lefedő boltozatról 



 
  

337. ábra. A tari udvarház elméleti tömegrekonstrukciója, 

Máthé Géza munkája 

338. ábra. Az udvarház ásatási alaprajza 



 
  

339. ábra. A nyugati falszakasz belső homlokzata nyílásokkal és boltozatnyomokkal 

340. ábra. A földszinti hálóboltozat alaprajzi rekonstrukciója  

Szekér György szerint, a meglévő elemek feltüntetésével 

341. ábra. A hálóboltozatos földszinti terem rekonstrukciója Szekér György szerint 



 
  

342. ábra. Az ónodi vár korai periódusainak alaprajzi megjelenítése 

Tomka Gábor 2000. évi dolgozatában 

343. ábra. Az ónodi vár építési korszakai, színessel kiemelve a korai részletek 



 
  

344. ábra. A pomázi udvarház vázlatos elméleti tömegrekonstrukciója 

345. ábra. A pomázi udvarház feltételezett építési korszakai. 

1: 13. század vége; 2: 14. század első fele; 

3: 1350 körül, illetve 1350 és az 1480-as évek között; 

4: 15. század vége – 16. század eleje 



 
  

346. ábra. Az udvarház épületegyüttesének összesítő alaprajza 



 

347. ábra. A szászvári püspöki mellékrezidencia építési korszakai Buzás Gergely szerint 



 
  

348. ábra. A rezidencia elméleti tömegrekonstrukciója. 

1: 1370-es évek; 2: 1440-es évek; 3: 1500 körül 

349. ábra. A rezidencia építési periódusai 1387-ig 



 
  

350. ábra. Az északi palotaszárny alaprajzi felmérése 

351. ábra. A nyugati palota és az északi palotaszárny 

udvari homlokzatának egyik lehetséges elméleti 

rekonstrukciója Gerő Győző szerint 

352. ábra. Az udvari homlokzat mai képe, 

a legújabb helyreállítások után 

353. ábra. A rezidencia építési periódusai 1439-ig 



 
  

354. ábra. A 15. századi kanizsai vár alaprajza 

355. ábra. Raholca várának földszinti, első és második emeleti alaprajza 



 
  

356. ábra. A raholcai vár kápolnája délnyugati nézetből 

357. ábra. Az ozorai vár északkeleti külső homlokzatának elméleti rekonstrukciója 

Koppány Tibor szerint 

358. ábra. Az ozorai vár középudvarának elméleti rekonstrukciója Koppány Tibor szerint 



 

359. ábra. A gyulai vár alaprajza, az 1500 körüli északkeleti palotaépület 

és az árkádos udvari folyosó zölddel színezve 

360. ábra. A raholcai vár alatt emelt curia nobilitaris romjai 
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falalapozás a két sekélyebb alapozású válaszfal között. (MMA MÉM MDK Tervtár, 1962. évi ásatási 

dokumentáció, 14. rajz) 

38. ábra. A 2016. évi 3/D-E árokszakaszok felszínrajza, részlet. (Türkizkékkel a falgyűrű részlete, rózsaszínnel 

a köríves saroktorony). (Feltárási dokumentáció, LDM Adattár.)  

39. ábra. Két észak-déli irányú falcsonk a korai déli szárny keleti falától keletre (kelet felől). (A szerző ásatási 

fényképe, 2016.) 

40. ábra. A köríves toronyhoz befutó falgyűrű maradványainak feltárása (nyugati nézet). (A szerző ásatási 

fényképe, 2016.) 

41. ábra. A falgyűrű keleti szakasza északi végének átlós irányú fala 2016. évi szelvényünkben. (A szerző 

ásatási fényképe, 2016.) 

42. ábra. A falgyűrű belső oldalán határozottan jelentkező alapozási kiugrás. (A szerző ásatási fényképe, 

2016.) 

43. ábra. A falgyűrű függőleges külső falsíkja. (A szerző ásatási fényképe, 2016.) 

44. ábra. A falgyűrű keleti szakaszának északi vége, mely a keleti várfal támpillérje alá fut be. (A szerző 

ásatási fényképe, 2016.) 

45. ábra. A köríves saroktorony feltárása. (A szerző ásatási fényképe, 2016.) 

46. ábra. A torony nyugati szakaszának belső falsíkja a lőréssel. (A szerző ásatási fényképe, 2016.) 

47. ábra. A torony nyugati szakaszának külső falsíkja a lőréssel. (A szerző ásatási fényképe, 2016.) 

48. ábra. Vázlatrajz a torony nyugati külső falsíkjáról és a hozzá csatlakozó falgyűrű csonkjáról. (Feltárási 

dokumentáció, LDM Adattár.) 

49. ábra. Feltárás a vár északkeleti sarkának külső oldalán 1962-ben. (MMA MÉM MDK Fotótár, 

079.761bND.) 

50. ábra. A 2016. évi egybenyitott 1/A és 1/D árokszakaszok felszínrajza. Okkersárga: falgyűrű; lilásrózsaszín: 

eredetileg toronyként értelmezett falalapozás. (Feltárási dokumentáció, LDM Adattár.) 

51. ábra. (a-b) A 2016. évi 3/C árok nyugati metszetfalának fényképe és rajza. Sötétszürkével és szürkével 

jelezve a faszenes rétegek, világosszürkével a kövek. (A szerző ásatási fényképe, 2016.; Feltárási 

dokumentáció, LDM Adattár.) 

52. ábra. Válogatás a faszenes rétegből előkerült bronzlapkákból. (A szerző felvétele.) 

53. ábra. A 15. század közepi rezidencia sematikus alaprajzi vázlata. (A szerző munkája.) 

54. ábra. A vár mai állapota déli nézetből. (A szerző felvétele.) 

55. ábra. A vár mai állapota délnyugati nézetből. (A szerző felvétele.) 

56. ábra. A 15. század közepi déli várfal kapuja, belső nézet. (MMA MÉM MDK Fotótár, 49495, 1959) 

57-58. ábra. A belső oldalán élszedett kapukeret a csapórács menetével a felújítás alatt, illetve után. (László 

Csaba felvétele, 2011.;  A szerző felvétele.) 

59. ábra. Az előtérben lévő kapukeret mögött a 15. század közepi kapu külső, díszítetlen oldala. (MMA MÉM 

MDK Fotótár, 49494, 1959.) 

60-61. ábra. A déli kapuépítmény keleti oldalfalában lévő könyöklőkonzolos ablak. (A szerző felvétele.; 

Gergelyffy 1978, 110. o. 16. ábra) 

62. ábra. A kapuépítmény ülőpadkás ablakfülkéje belülről. (A szerző felvétele.) 

63. ábra. Kerékvetős kapukeret a felvonóhíd tükrével a kapuépítmény déli homlokzatán. (A szerző felvétele.) 

64-65. ábra. Másodlagosan beépített középkori faragványok a déli kapuépítmény emeleti ablakkáváiban. (MMA 

MÉM MDK Fotótár, 67242.; MMA MÉM MDK Fotótár, 67293.) 

66-67. ábra. Hitelesen helyreállított középkori ablakok a délnyugati torony déli, ill. északi oldalán. (A szerző 

felvételei.) 

68-69. ábra. In situ középkori ajtókeret a délkeleti torony nyugati oldalán a helyreállítások előtt és után. (MMA 

MÉM MDK Fotótár, 55134.; A szerző felvétele.) 

70-71. ábra. A szentélyablak külső, keleti nézete. (A szerző felvétele.; Gergelyffy 1978, 108. o. 12. ábra) 

72. ábra. A hajó déli falának külső oldalán kialakított ablakkeretű. (A szerző felvétele.) 

73. ábra. Ablaknyílásra utaló szárkő és áthidaló részlete az északi várfal belső (déli) homlokzatán. (A szerző 

felvétele.) 



74. ábra. A nyugati szárny emeleti terének utólag elfalazott középoszlopa. (MMA MÉM MDK Fotótár, 

Gergelyffy András archív felvételei a nyugati szárny 1976. évi bontásáról.) 

75. ábra. A középoszlopa, a válaszfal és ajtónyílása a helyreállítás után. (A szerző felvétele.) 

76-77. ábra. Helyreállított ajtókeret északi nézete a nyugati palotaszárny emeletén, a délnyugati toronytól 

északra következő válaszfalban. (A szerző felvétele; MMA MÉM MDK Fotótár, 67289.) 

78. ábra. A 15. század közepi emeleti nagyterem alaprajzának rekonstrukciós vázlata, hosszabb és rövidebb 

teremhosszal. (Alaprajzi felmérések, ásatási rajzok és Sándy Péterné 1976. évi helyreállítási 

dokumentációja nyomán. MMA MÉM MDK Tervtár) 

79-80. ábra. A nyugati szárny emeleti nagyterme udvari ablakainak kutatása. Az ablakfülkék vakolt káváinak 

feltárása belülről, illetve az egyszer hornyolt, keresztosztós keret kibontása kívülről. (MMA MÉM 

MDK Fotótár, Gergelyffy András archív felvételei a nyugati szárny 1976. évi bontásáról; MMA 

MÉM MDK Tervtár, 16008, 3. képtábla.) 

81. ábra. A nyugati szárny udvari homlokzatán megfigyelt nyílások és boltozatnyomok. (MMA MÉM MDK 

Tervtár Sándy Péterné 1976. évi helyreállítási dokumentációja nyomán.) 

82. ábra. A nyugati szárny emeletén helyreállított középkori nyílások az udvari homlokzaton, (A szerző 

felvétele.) 

83. ábra. A vár nyugati homlokzata, a 16. századi falköpenyezésben elhelyezett, kiegészített 15. századi 

ablakkeretekkel. (A szerző felvétele.) 

84-85. ábra. A nyugati homlokzaton helyreállított keresztosztós ablakok egyike, illetve az ablakkeretek 

felmérési rajza. (A szerző felvétele; Gergelyffy 1978, 109. o. 14. ábra.) 

86-87. ábra. Farkasfogas címerpajzzsal díszített faragvány. 1951-ben a képfelirat szerint „Címer a várfalban”; a 

másik felvétel megnevezése: „bejárati homi jobb szárnyán 1959 jan”. (LDM Adattár, ltsz.: 12069.; 

MMA MÉM MDK Fotótár, 49501) 

88-89. ábra. A középoszlop és a keleti falból kinyúló konzol. (MMA MÉM MDK Fotótár, 68569.; A szerző 

felvétele.) 

90-91. ábra. Másodlagosan befalazott faragványok a nyugati szárny emeleti válaszfalában. (MMA MÉM MDK 

Fotótár, 68564.; MMA MÉM MDK Fotótár, Gergelyffy András archív felvételei a nyugati szárny 

1976. évi bontásáról.) 

92-93. ábra. Ajtókeret a nyugati szárny egykori második emeletén, a délnyugati toronytól északra következő 

válaszfal déli homlokzatán. Helyreállítás előtt és után. (MMA MÉM MDK Fotótár, Gergelyffy 

András archív felvételei a nyugati szárny 1976. évi bontásáról.; A szerző felvétele.) 

94-95. ábra. Ajtókeret a nyugati szárny egykori második emeletén, a délnyugati torony északi falának északi 

homlokzatán. Helyreállítás előtt és után. (MMA MÉM MDK Fotótár, Gergelyffy András archív 

felvételei a nyugati szárny 1976. évi bontásáról.; A szerző felvétele.) 

96. ábra. In situ ajtókeret részlete a nyugati szárny második emeleti nyugati falán. (MMA MÉM MDK Fotótár, 

Gergelyffy András archív felvételei a nyugati szárny 1976. évi bontásáról.) 

97. ábra. Ülőpad maradványa az in situ ajtókeret mögötti fülkében. (LDM Adattár, 7132., 11. fényképtábla) 

98. ábra. A fülke „külső képe” az 1964. évi képaláírás szerint. (LDM Adattár, 7133, 12. fényképtábla.) 

99. ábra. Vázlatos alaprajzi felmérés a nyugati szárny emeletén. A balról számított harmadik fülke 

megnevezése a rajzon: „gótikus ülőfülke”. (LDM Adattár, ltsz.: 7409.) 

100. ábra. A fülke vázlatos alaprajza és metszete az ülőpad maradványával. (LDM Adattár, ltsz.: 7407.) 

101. ábra. Kőfaragványok a nyugati szárny keleti falának belső homlokzatán, az egykori második emelet 

magasságában. Jobbra a középoszlop vonalába eső gyámkő. (MMA MÉM MDK Fotótár, Gergelyffy 

András archív felvételei a nyugati szárny 1976. évi bontásáról.) 

102. ábra. Ugyanaz, eltérő nézetből. A kép jobb alsó sarkában az első emeleti ablakfülke kávája és áthidalója. 

(MMA MÉM MDK Fotótár, Gergelyffy András archív felvételei a nyugati szárny 1976. évi 

bontásáról.) 

103-104. ábra. A maradványok jelen állapotukban, bevakolva. (A szerző felvételei.) 

105. ábra. A nyugati szárny udvari falával egybeépült falpillérek („FAL”) és azokhoz képest utólagos, 

magukban álló pillérek vázlatos alaprajzi felmérése, 1976. (Cs. Dax Margit eredeti, milliméterpapíros 

ásatási felmérésének (LDM Adattár, ltsz.: 18274-80.) részletét átrajzolva) 

106. ábra. A déli palotaszárny földszinti keleti helyiségeit elválasztó fal, melybe belefoglalták a kerek 

átmetszetű oszlopot. (MMA MÉM MDK Fotótár, 149.939 ND.) 



107-108. ábra. A nyugati szárny emeleti nagyterme középoszlopának fejezete délkeleti és déli nézetből. (A 

szerző felvételei.) 

109. ábra. A 15. század második feléből való rezidencia sematikus alaprajzi vázlata. (A szerző munkája.) 

110. ábra. Kőkeret nélküli ülőfülkék a várfalon belüli kapualj nyugati falán. (MMA MÉM MDK Fotótár, 

49495.) 

111. ábra. A nyugati szárny és a boltozott udvari folyosó vázlatos rekonstrukciója Várnai Dezső szerint. 

(Gergelyffy 1978, 111. o. 18. kép) 

112-113. ábra.  Az árkádos folyosó emeleti boltozatának visszavésett maradványai a nyugati palotaszárny 

udvari homlokzati falán. (MMA MÉM MDK Fotótár, 079.773 ND.; MMA MÉM MDK Fotótár, 

079.782 ND.) 

114. ábra. (a-b) A boltozat visszavésett ívei és gyámköve sárga szaggatott vonallal jelezve. (A szerző felvétele.) 

115. ábra. (a-b) A boltozat visszavésett ívei és gyámkövei sárga szaggatott vonallal jelezve. (A szerző felvétele.) 

116. ábra. Fotó a helyreállítást megelőző kutatások idejéből a nyugati szárny udvari homlokzatáról. A fotón 

kivehető az ablakkeret csatlakozása miatt visszafaragott oldalú, levésett in situ boltozati gyámkő. 

(MMA MÉM MDK Tervtár, 16008, 3. képtábla.) 

117. ábra. Pilléralapozások nézeti rajza a felmenő szerkezet legalsó kősorával. A két pillér között a korábbi 

falpillér maradványa („Kont fal”). Cs. Dax Margit 1976. évi ásatási rajza. (LDM Adattár, ltsz.: 

18274-80.) 

118. ábra. Pilléralapozás a felmenő szerkezet legalsó kősorával és a korábbi falpillér maradványával. (LDM 

Adattár, ltsz.: 18274-80.) 

119. ábra. A nyugati pilléralapozás-sor északi vége a vázlatos ásatási alaprajzon. Kékkel színezve a feltehetőleg 

15. század közepi falpillér-maradványok; zölddel a feltehetőleg a század második feléből való 

maradványok; sárgával a bizonytalan értelmezésű részletek. (LDM Adattár, ltsz.: 18274-80.) 

120. ábra. Pilléralapozások sora a déli palotaszárny előtt az 1968. évi vázlatos ásatási alaprajzok alapján. (LDM 

Adattár, ltsz.: 18274-80 nyomán.) 

121. ábra. Pilléralapozások feltárása a déli palotaszárny előtt, keleti szakasz, felülnézet a palotaszárnyból. 

(MMA MÉM MDK Fotótár, 079.763 ND.) 

122-123. ábra. Pilléralapozások feltárása a déli palotaszárny előtt, nyugati szakasz (nyugati nézet, ill. 

felülnézet a pillérsor nyugati végéről). (MMA MÉM MDK Fotótár, 079.768 ND.; MMA MÉM MDK 

Fotótár, 079.762 ND.) 

124. ábra. Válogatás a boltozott udvari folyosó kőfaragványaiból. (A szerző munkája.) 

125. ábra. A boltozott udvari folyosó nyugati szakaszának tervezett rekonstrukciója, hosszmetszeti és alaprajzi 

tervrajz. (Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja, 1976., LDM Adattár, ltsz.: 18274-80, E80) 

126. ábra. A folyosó tervezett rekonstrukciója, homlokzati rajz és keresztmetszet (részletek). (Sándy Péterné 

helyreállítási dokumentációja, 1976. LDM Adattár, ltsz.: 18274-80.) 

127. ábra. A folyosó tervezett rekonstrukciója, alaprajzi részlet. (Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja, 

1976., LDM Adattár, ltsz.: 18274-80, E80) 

128. ábra. Körtetagos bordacsomópont felmérési rajza és egy alig eltérő, élszedett bordaprofil rajza. (A szerző 

munkája.) 

129. ábra. Az emeleti boltozott folyosó keresztmetszetének rekonstrukciós vázlata. (A szerző munkája.) 

130. ábra. A boltozott pilléres folyosóval (feltehetőleg) egykorú ablakkeret egyik lehetséges rekonstrukciója. (A 

szerző munkája.) 

131. ábra. Vimpergás(?) ívtöredék felmérési rajza. (A szerző munkája.) 

132-133. ábra. Homorlatok közé fogott körte-, esetleg pálcataggal profilált faragványok. A szárkőlábazat 

szembenézetén az eredeti élek, felületek nagy része sérült, de az ép részletek alapján jól 

meghatározható. (A szerző munkái.) 

134. ábra. Mérműves ablakkeret töredéke, felületén halvány festésnyomokkal. (A szerző felvétele.) 

135. ábra. Mátyás-kori kályhacsempe töredéke a 2016. évi ásatásokból. (A szerző felvétele.) 

136. ábra. A várpalotai ferences kolostor romjai az 1930-as években. (LDM Adattár, ltsz.: 3787.) 

137. ábra. A kolostor Faller Jenő által kiásott falai, 1935. (LDM Adattár, ltsz.: 3788.) 

138. ábra. Kétszer hornyolt bordát indító gyámkő, feltehetőleg az egykori ferences kolostorból. (A szerző 

felvétele.) 

139. ábra. Kőfaragványok az ösküi castellum területéről. (Koppány 1999, 73. kép.) 



140. ábra. A várpalotai vár a 16. század végén Várnai Dezső rekonstrukciós rajza szerint. (Várnai 1970, 151. o. 

154. kép) 

141. ábra. Elméleti rekonstrukció a vár 1569. évi állapotáról. Északnyugati nézet. (Szakonyi Balázs munkája.) 

142. ábra. Giulio Turco 16. századi alaprajzi felmérése a várról. (LDM Adattár, ltsz.: 1725.) 

143. ábra. Nicolo Angelini 16. századi alaprajzi felmérése a várról. (LDM Adattár, ltsz.: 3626.) 

144. ábra. A 16. századi faljáratot megvilágító kisméretű ablaknyílások a vár nyugati külső homlokzaton. (A 

szerző felvétele.) 

145. ábra. A részlegesen helyreállított 16. századi faljárat a nyugati palotaszárnyban. (A szerző felvétele.) 

146. ábra. 1698. évi veduta Újlakról észak felől. (Karač – Braun 2000, 27.) 

147. ábra. 1697. évi veduta Újlakról észak felől. (Karač – Braun 2000, 26.) 

148. ábra. Újlak 1698. évi, Bonini-féle alaprajzi felmérése. (Tomičić 2003, 133 nyomán) 

149. ábra. A felsőváros déli és északi nézetének 1698. évi ábrázolása. (Horvat 2002, 197.) 

150. ábra. Az újlaki felsőváros 1690. évi alaprajzi felmérése. (Tomičić 2008, 18.) 

151. ábra. A középkori várkastély átalakításával épült Odescalchi-kastély délkelet felől. (A szerző felvétele.) 

152. ábra. A 15. század közepét megelőző falmaradványok. (A szerző munkája a 2008. évi ásatási 

dokumentáció összesítő alaprajza nyomán.) 

153. ábra. A korai, 2 m széles falmaradvány a vízszintes kötőgerendák helyével. (A 2007. évi, a várkastélytól 

nyugatra eső felület ásatási dokumentációja, 19. fénykép.) 

154. ábra. A várkastély nyugati falába befoglalt támpillérek dél felől. (2003. évi ásatási dokumentáció, T8 

fotótábla.) 

155. ábra. A pinceként meghatározott, szabálytalan alaprajzú beásás felülnézete. (2006. évi ásatási 

dokumentáció, 65. fénykép) 

156. ábra. A várkastély 15. század közepéből vagy második feléből való, feltárt falmaradványai. (A szerző 

munkája a 2008. évi ásatási dokumentáció összesítő alaprajza nyomán.) 

157. ábra. A középkori keleti kettős kapu vázlatos tömegrekonstrukciója 2003-ból, a keleti kapuépítmény 

feltárását megelőzően. (Tomičić 2003, 132.) 

158. ábra. A gyalogkapu helyén végzett falkutatás homlokzati felmérése. (Horvat 2002, 209.) 

159. ábra. Az Odescalchi-kastély északnyugat felől, a középkori északi szárny keleti falcsonkjával. (A szerző 

felvétele) 

160. ábra. A 3. pincehelyiségben feltárt két pillérmaradvány. (2002. évi ásatási dokumentáció, 42. rajz) 

161. ábra. A nyolcszög átmetszetű SJ 211 pillérmaradvány felülnézeti rajza. (2002. évi ásatási dokumentáció, 

61. rajz) 

162. ábra. SJ 221 pillérmaradvány kőalapozása. (2002. évi ásatási dokumentáció, T11 fotótábla) 

163. ábra. Az északi palotaszárny keleti falmaradványának belső oldala. (A szerző felvétele) 

164. ábra. Z. Horvat 2002. évi alaprajzi rekonstrukciós kísérletei. (Horvat 2002, 202-203. nyomán.) 

165. ábra. Z. Horvat 2009. évi alaprajzi rekonstrukciós kísérletei: pince, földszint, 1. és 2. emelet. (Horvat 2009, 

44-45. nyomán.) 

166. ábra. Az északi palotaszárny keleti falában látható első emeleti, befalazott ablaknyílás, délkeleti nézet. (A 

szerző felvétele.) 

167. ábra. A várkastély északnyugati sarkának előterében feltárt, kizuhant ablakkeret. (A 2007. évi, a 

várkastélytól nyugatra eső felület ásatási dokumentációja, 84. fénykép) 

168. ábra. Festett vakolattöredékek a várkastély feltárásából. (Radić 2014, 210-211. nyomán.) 

169. ábra. Íves záródású nyíláskeret töredéke. (Tomičić 2006, 11.) 

170. ábra. Kelet-nyugati metszet a támpillérhez épült boltváll helyzetéről. (2002. évi ásatási dokumentáció, 77. 

rajz) 

171. ábra. A támpillérhez épült boltváll felülnézetből, északi irányból. (2002. évi ásatási dokumentáció, T14 

fotótábla.) 

172. ábra. Z. Horvat 2009. évi rekonstrukciós tömegvázlata a várkastély déli (1), keleti (2) és északi (3) 

homlokzatáról. (Horvat 2009, 46-47. nyomán) 

173. ábra. A várkastély második emeleti keleti helyiségének keresztosztós ablakai. (A szerző felvétele.) 

174. ábra. A második emeleti ablakok felmérési rajza. (Horvat 2002, 206.) 

175. ábra. A déli homlokzat nyugati ablaka. (A szerző felvétele.) 

176. ábra. A felsőváros tornyos északi fala. (A szerző felvétele.) 



177. ábra. A Szent Péter apostol plébániatemplom ásatási alaprajza. (Tomičić 2009, 10.) 

178. ábra. A várkastély északnyugati előterében feltárt erődítések részlete, keleti nézet. (2006. évi ásatási 

dokumentáció, 24. fénykép.) 

179. ábra. A löszterasz nyugati peremén húzódó fal a vízszintes kötőgerenda helyével. (A 2007. évi, a 

várkastélytól nyugatra eső felület ásatási dokumentációja, 38. fénykép) 

180. ábra. A kisnánai vár romjai 1860 körül, déli nézetből. (Erdey 1860.) 

181. ábra. Gerecze Péter rajzai a romokról, 1902. (MMA MÉM MDK Tervtár.) 

182. ábra. Csányi Károly és Lux Géza felmérései a romokról, 1941. (MMA MÉM MDK Tervtár.) 

183. ábra. A vár alaprajza az 1962-1966 közötti feltárások után. (Pámer 1970, 297. (384. kép) és egy Pámer 

Nóra hagyatékában (MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára MI-C-I-231 számú 

dokumentumában) őrzött vázlatrajz alapján.) 

184. ábra. Szabó János Győző kutatószelvénye a déli falszorosban. (Szabó 1972, 1. kép.) 

185. ábra. A várrom képe a legújabb felújítások előtt, délkeleti nézet. (Nagy Zoltán felvétele.) 

186. ábra. A déli belső várfal feltárása 1963-ban. (MMA MÉM MDK Fotótár, 12021/1963/33.) 

187. ábra. A templomszentélytől délre eső temetőrészlet feltárása 2008-ban. 

(http://www.kisnanaivar.hu/content/var-regeszeti-kutatasa, 2019. január 5.) 

188. ábra. A 2010-2011. évi feltárások és régészeti szakfelügyelet összesítő alaprajza. (Győrfi Ilona és Vajda 

József felmérése nyomán.) 

189. ábra. Buzás Gergely építéstörténeti periodizációja a vár 1543. évi állapotáról. (Buzás 2012d, 51. o. 109. 

kép.) 

190. ábra. Győrfi Ilona és Vajda József alaprajzi felmérése, a fotogrammetriai metszetek feltüntetésével. (Győrfi 

Ilona és Vajda József felmérése nyomán.) 

191. ábra. Győrfi Ilona és Vajda József fotogrammetriai felmérése, B-B metszet. (Győrfi Ilona és Vajda József 

felmérése nyomán.) 

192. ábra. Oroszlánvár maradványai. (Nováki 1997 nyomán.) 

193. ábra. Buzás Gergely rekonstrukciója a 14. század közepi udvarházról és templomról. (Buzás 2012d, 7.) 

194. ábra. Figurális és bizánci keresztes díszű sírkövek az egykori templom körüli temetőből. (A szerző 

felvétele.) 

195. ábra. A délnyugati korai udvarház alaprajzának és keresztmetszetének rekonstrukciós vázlata. (A szerző 

munkája.) 

196. ábra. A fűtőkamra feltárt maradványai kelet felől. (MMA MÉM MDK Tervtár, 12022/1966/12.) 

197. ábra. A légfűtőberendezés egyik feltárt fedkövének felmérési rajza. (A szerző munkája.) 

198. ábra. Az udvarház keleti falának északi része az in situ gerendafészkekkel és ablakokkal, nyugat-

délnyugati nézet. (MMA MÉM MDK Tervtár, 12021/1964/45.) 

199. ábra. A kisnánai vár 15. század első feléből való építményeinek sematikus alaprajzi vázlata. (Győrfi Ilona 

és Vajda József felmérése és az ásatási dokumentációk alapján.) 

200. ábra. A 15. század első felében kiépített gótikus templom alaprajzi vázlata. (A szerző munkája.) 

201. ábra. Nánai Kompolt László sírkövének töredékei. (Csányi – Lux 1941 nyomán) 

202. ábra. Mérműves ablakkeret rekonstrukciós vázlata, feltehetőleg a szentély keleti vagy déli faláról. 

Hosszabb és rövidebb változat. (A szerző munkája.) 

203. ábra. A szentélyboltozat elméleti rekonstrukciója. (Szőke Balázs munkája.) 

204. ábra. Emberfejes kőfaragvány-töredék, talán az egykori templomból. (A szerző felvétele.) 

205. ábra. A templomtorony déli homlokzati rajza. (Erdei Ferenc munkája 1962-ből, MMA MÉM MDK 

Tervtár, lelt. sz. 35023.) 

206. ábra. Körtetagos nyíláskeret-rétegkő, feltehetőleg a templom déli kapujából. (A szerző munkája.) 

207. ábra. A toronyalj boltozatának elméleti rekonstrukciója. (Szőke Balázs munkája.) 

208. ábra. A templomtorony nyugati mérműves ablaka. (Erdei Ferenc munkája 1962-ből, MMA MÉM MDK 

Tervtár, lelt. sz. 25025.) 

209. ábra. Az északi palotaszárny pinceszintjének alaprajzi vázlata. (A szerző munkája) 

210. ábra. A keleti pincetér északi falának belső nézete a gerendafészkekkel. (A szerző felvétele) 

211. ábra.  Nyugat-keleti irányú metszet az északi palotán keresztül az északi falakról. Világoskékkel színezve a  

középkori nyílások; zölddel a középkori gerendafészkek; pirossal a dongaboltozat vállvonala; lilával 



az elfalazott pinceablak; sárgával egy falifülke. (Győrfi Ilona és Vajda József felmérésének F-F 

metszete nyomán) 

212. ábra. Kelet-nyugati irányú metszet az északi palota pincehelyiségein keresztül a déli falakról. 

Világoskékkel színezve a középkori nyílások; zölddel a középkori gerendafészkek; pirossal a 

dongaboltozat vállvonala, illetve homlokíve. (Győrfi Ilona és Vajda József felmérésének F-F 

metszete nyomán) 

213. ábra. A keleti pincehelyiség északi ajtajának felmérése. (A szerző munkája)  

214. ábra. A keleti pincehelyiség keleti ablaka. (A szerző felvétele) 

215. ábra. Az ablak kőkeretének felmérése. (A szerző munkája) 

216. ábra. Az északi palotaszárny földszintjének alaprajzi vázlata. Pirossal jelölve a megfigyelt határozott 

falelválás, kékkel a falcsatlakozás, zöld kérdőjellel a bizonytalan falcsatlakozások. A pincegádor 

(PP1) keleti falán jelölve a lapos köves burkolat. (A szerző munkája) 

217. ábra. A keleti pincegádorfal északi végén megfigyelt lapos köves burkolat. (MMA MÉM MDK Tervtár, 

12021/1963/ XVII, XVIII. fényképtáblák) 

218. ábra.  A palota délnyugati helyiségében (PT) talált kőfaragványokból rekonstruált kandallószerkezet 

felmérési rajza. (A szerző munkája) 

219. ábra.  A helyiség keleti falában azonosított befalazott falifülke. (A szerző felvétele) 

220. ábra.  Észak-déli irányú metszet az északi palota nyugati helyiségein keresztül a keleti falakról. Kékkel 

színezve a középkori nyílások; pirossal a dongaboltozat homlokíve, illetve a kandalló téglával 

kirakott tűzpadkája; lilával a befalazott falifülke. (Győrfi Ilona és Vajda József felmérésének I-I 

metszete nyomán) 

221. ábra. Szemöldökgyámos lezárású, osztott ablakkeret szerkezeti rekonstrukciós rajza. (A szerző munkája) 

222. ábra. Egyenes lezárású, ún. grafikus stílusú, keresztosztós ablakkeret szerkezeti rekonstrukciós rajza. (A 

szerző munkája) 

223. ábra. Kissé eltérő profilú ablakkeret szárkövének felmérési rajza. (A szerző munkája) 

224. ábra. Címerdíszes kőfaragvány, talán vimpergás ablakkeret eleme. (A szerző felvétele) 

225. ábra. Buzás Gergely rekonstrukciója a korai északi palotáról, a déli homlokzaton a vimpergás lezárású 

ikerablakokkal. (Buzás 2012d, 18. o., 39. kép) 

226. ábra. Kérdéses szerepű, szimmetrikus profilú ívtöredék felmérési rajza. (A szerző munkája) 

227. ábra. Azonos, de aszimmetrikus profilú ívtöredék felmérési rajz. (A szerző munkája) 

228. ábra. Szemöldökgyámos lezárású, széles élszedésű ajtókeret elemei. (A szerző rajza) 

229. ábra. Rézsűbe metszett homorlattal profilált szemöldökgyám. (A szerző rajza) 

230. ábra. Rézsűbe metszett homorlattal profilált szemöldökkő. (A szerző rajza) 

231. ábra. Címerpajzsos díszítésű faragvány, feltehetőleg gyámkő. (A szerző rajza) 

232. ábra. Faragvány azonos méretű címerpajzsot tartó herold alakjával. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12021/1963 fényképtáblák) 

233. ábra. Határozott falelválás az északi és a déli traktus között, a P4 jelű helyiség délnyugati sarkánál. (A 

szerző felvétele) 

234. ábra. Kettős cölöpárok a nyugati falszorosban nyitott metszetfal északi oldalán. (MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021/1963/7. rajz) 

235. ábra. A kettős cölöpárok metszete ásatási fényképen. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1964/2. fénykép) 

236. ábra. A kettős cölöpárok metszete 2010. és 2011. évi felvételeken. (Buzás Gergely, illetve a szerző 

felvétele) 

237. ábra. A 2011. évi régészeti szakfelügyelet egymást metsző kelet-nyugati és észak-déli árkai 

metszetrajzainak részletei. Világosbarnával színezve a vörös paticsos és fekete faszenes sávokat 

tartalmazó réteg, szürkével a vastag sötétbarna-fekete réteg 13-14. századi jellegű leletekkel. A 

cölöpárkok beásása a felső rajzon (12, 13-14) jól látható. (Györkös Dorottya, Komori Tünde és a 

szerző metszetrajzai) 

238. ábra. A várudvaron nyitott dél-északi irányú szelvény (2010/I.) nyugati metszetfala. Sötétszürkével 

színezve a vastag sötétbarna-fekete réteg 13-14. századi jellegű leletekkel; alatta sárgával az agyagos 

altalaj rétege. (Polgár Balázs és a szerző metszetrajza) 

239. ábra. Nyugat-keleti irányú metszetfal a nyugati falszorosban, az 1964. évi szintsüllyesztés után. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 12021/1964) 



240. ábra. Dél-északi irányú metszetfal a déli falszorosban, 1963. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1963) 

241. ábra. Észak-déli irányú metszetfal a déli falszorosban, 1965. (MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1965) 

242. ábra. Habarcskeverő-hely meszes lenyomata a déli külső várfal és a délnyugati korai udvarház 

találkozásánál. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1964/54. fénykép) 

243. ábra. A délnyugati korai udvarház északnyugati sarkán feltárt alap- és felmenő falak, illetve cölöplyukak 

dél-délnyugati nézetből. (MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1965/16. fénykép) 

244. ábra. Dél-északi irányú metszetfal az északi falszorosban, 1964. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12021/1964/4. rajz) 

245. ábra. Kelet-nyugati irányú metszetfal a keleti falszorosban, 1964. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12021/1964/6. rajz) 

246. ábra. Cölöplyuksor a keleti falszorosban, 1966. (MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1966/5. fényképtábla) 

247. ábra. Kelet-nyugati irányú metszetfal a keleti külső várfaltól kelet felé, 1965. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12022/1965/6. rajz) 

248. ábra. Feltárt cölöplyukak az északi palota (P6 jelű) északkeleti sarokhelyiségében, a 2010/17. árokban. 

(Buzás Gergely ásatási fényképe) 

249. ábra. Pámer Nóra alaprajzi vázlata a külső kaputoronyról, annak falelválásairól. Szürkével jelölve az általa 

a torony első periódusához sorolt falak. (MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1965 fényképtábláit 

kísérő vázlatrajzok nyomán) 

250. ábra. Kérdéses falelválás/falcsatlakozás a déli külső várfal és a kaputorony találkozásánál. (MMA MÉM 

MDK Tervtár 12022/1965/24. fénykép) 

251. ábra. A kaputorony in situ ún. púpos kváderes sarokarmírozásának feltárása. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12022/1965/5. fénykép) 

252. ábra. Szintvonalas felmérés a vár közvetlen környezetének jelenlegi domborzatáról.(Nováki Gyula 

felmérése, Pámer Nóra közölt alaprajzának felhasználásával. A keleti és az északi oldal a beépítettség 

miatt nem volt érdemben mérhető.) 

253. ábra. Vázlatrajz a nyugati külső várfaltól nyugatra húzott, kelet-nyugati irányú árok déli faláról. A 2011. 

évi régészeti szakfelügyelet során a metszetfal 1:50 méretarányú rajza. (A szerző munkája) 

254. ábra. A kisnánai vár 15. század közepi épületegyüttesének sematikus alaprajzi vázlata. 1: építmények a 15. 

század első feléből; 2: építmények talán a 15. század első feléből; 3: bizonytalan keltezésű, részben 

talán kései építmények; 4: a 15. század közepére keltezhető építmények; 5: talán a 15. század 

közepére keltezhető építmények. (Győrfi Ilona és Vajda József felmérése, valamint az ásatási 

dokumentációk alapján) 

255. ábra. A belső kaputorony déli nézete, 2010. (Mordovin Maxim felvétele) 

256. ábra. A torony Erdei Ferenc felmérésein az 1960-as években végzett felújítás előtt; déli (1), keleti (2), 

északi (3), nyugati (4) nézet. (MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1965) 

257. ábra. Észak-déli irányú, keletre tekintő fotogrammetriai metszet a torony belsejéről. (Győrfi Ilona és Vajda 

József felmérésének J-J metszete)  

258. ábra. Észak-déli irányú, keletre tekintő metszet a torony belsejéről, Erdei Ferenc felmérése. (MMA MÉM 

MDK Tervtár 12022/1965) 

259. ábra. Dél-északi irányú, nyugatra tekintő metszet a torony belsejéről, Erdei Ferenc felmérése. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 12022/1965) 

260. ábra. Nyugat-keleti irányú, északra tekintő metszet a torony belsejéről, Erdei Ferenc felmérése. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 12022/1965) 

261. ábra. Kelet-nyugati irányú, délre tekintő metszet a torony belsejéről, Erdei Ferenc felmérése. (MMA MÉM 

MDK Tervtár 12022/1965) 

262. ábra.  A kaputorony földszinti és első emeleti alaprajza.  Erdei Ferenc felmérése. (MMA MÉM MDK 

Tervtár 12022/1965) 

263. ábra. Élszedett, íves záródású kapukeret rétegköve, talán a belső kaputorony kapujából. (A szerző rajza) 

264. ábra. A torony helyreállított, enteriőrszerűen berendezett első emeletének délnyugati sarka. (A szerző 

felvétele) 

265. ábra. A torony délkeleti nézete az 1960-as években végzett helyreállítások előtt. (MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021/1962/11. fényképtábla) 

266. ábra. 20. század eleji felvétel a toronyról, közel azonos nézetből. (MMA MÉM MDK Tervtár 12020) 



267. ábra. Buzás Gergely rekonstrukciója a vár 1460 körüli állapotáról, az alacsony, csupán a várfal 

magasságáig emelkedő belső kaputoronnyal. (Buzás 2012d, 34. o., 75. kép) 

268. ábra. Erősen lepusztult, valószínűleg profiláthatásos ablakkeret a torony keleti homlokzatán. (A szerző 

felvétele) 

269. ábra. A kaputorony habarcskifolyásos építési szintje a 2010/III. szelvényben. (Giber Mihály felvétele) 

270. ábra.  A szentélyben előkerült mérműves ablakkeret rétegköve. (A szerző rajza) 

271. ábra. Az északi palotát északról köpenyező várfal testén belül kialakított falazott akna észak felől. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 12021/1963/XXI. képtábla) 

272. ábra. A falazott akna felülnézetből. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1963/XXI. képtábla) 

273. ábra. 1963. évi ásatási alaprajz az északi palota területén nyitott árkokról. Jól megfigyelhető az északkeleti 

(P7) helyiségben, a pinceajtó külső oldalán a két falcsonk. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1963) 

274. ábra. In situ gyámkő a keleti palotaszárny északi helyiségének keleti falában. (fénykép: MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021/1963/XXIII. fényképtábla; rajz: a szerző munkája) 

275. ábra. Metszetrajz a sekrestyével északról szomszédos helyiség és az attól északra következő helyiség 

(„keleti palotarész 4. számú helyisége”) falainak találkozásáról, utóbbi helyiség felől, azaz északról 

tekintve a falelválást. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1964/12. rajz) 

276. ábra. A pincelejárat mögött az északi és a keleti palotaszárny közötti négyzetes tér (P1) feltárása. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 12021/1963/XVII. fényképtábla) 

277. ábra. Nyugat-keleti irányú metszet az északi palotába vezető pincelejárat és a vele keletről szomszédos 

négyzetes tér feltöltéséről. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1963/3. rajz) 

278. ábra. A várrom 1960-ban délkeleti nézetből, a helyreállításokat megelőzően. A háttérben a keleti 

palotaszárny falaira emelt modern épület. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1962/6. fényképtábla) 

279. ábra. A keleti palotaszárny feltárása a fölötte emelt modern épület (részleges) elbontása után (MMA MÉM 

MDK Tervtár 12021/1964/31. fénykép) 

280. ábra. Észak-déli irányú ásatási metszetrajz a keleti palotaszárny területén. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12021/1964/11. rajz) 

281. ábra. Észak-déli irányú, keletre tekintő fotogrammetriai metszet a keleti palotaszárny helyiségeiről. Az 

északi palota pincéjének déli végétől a szentély északi végéig. (Győrfi Ilona és Vajda József 

felmérésének G-G metszetének részlete)  

282. ábra. Részlet az 1964. évi ásatási alaprajzból, feltüntetve a keleti palotaszárnyban nyitott árkokat és 

bizonyos további részleteket. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1964/1. rajz) 

283. ábra. Kifolyós kőcsatorna a keleti palotaszárny déli (sekrestyével szomszédos) helyiségének északkeleti 

sarkában. (A szerző felvétele) 

284. ábra. Dél-északi irányú metszet a palotaszárny északi helyiségében, a tüzelőberendezés maradványaival. 

(MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1964/8. rajz) 

285. ábra. A tüzelőberendezés maradványai dél felől, a téglával burkolt lábazat részletével. (MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021/1964/43. fénykép) 

286. ábra.  A tüzelőberendezés maradványai észak felől, háttérben az északi helyiség déli fala. (MMA MÉM 

MDK Tervtár 12021/1964/42. fénykép) 

287. ábra. A tüzelőberendezés maradványai feltárás közben, dél felől. (MMA MÉM MDK Tervtárt 

12021/1964/40. fénykép) 

288. ábra. Határozottan lejtő felszínű habarcsréteg a palotaszárny északi helyiségének északnyugati sarkában. A 

réteg alatt jól kivehető a középkori sík padlószint, melyhez a vakolat is igazodott. (MMA MÉM 

MDK Tervtár 12021/1964/39. fénykép) 

289. ábra. Negyedhomorlatos profilú padkák, feltehetőleg a keleti palotaszárny emeleti ablakfülkéiből. (A 

szerző rajza) 

290. ábra. Reneszánsz faragványok a keleti palotaszárny mögötti falszoros területéről. (Buzás Gergely és a 

szerző felmérése) 

291. ábra. A várudvar délnyugati saroképülete és környezete Pámer Nóra összesítő ásatási alaprajzán. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 12022) 

292. ábra. Ásatási fénykép a délnyugati saroképület északi fala és a belső várfal alkotta sarokról. (MMA MÉM 

MDK Tervtár 12021/1963/XXIX/2. fénykép) 

293. ábra. Faragott kő talapzatok a vár területéről. (A szerző rajza) 



294. ábra. Nyugat-keleti irányú metszet közvetlenül a várudvar délnyugati saroképülete előtt, a várudvar déli 

szélén. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1962/2a és 2b árkok metszetrajza) 

295. ábra. Észak-déli metszet a várudvar rétegeiről, járószintjeiről, közvetlenül a keleti palotaszárny nyugati 

falától nyugatra. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1964/9. rajz) 

296. ábra. A várudvar kő- és téglatörmelékből kialakított korai járószintje az északi palota déli előterében, a 

2010/XIV. szelvényben, közvetlenül a jellegzetes sötétbarna-fekete réteg felett. (Mordovin Maxim 

felvétele) 

297. ábra. A várudvar későbbi kőburkolata az északi palota előterében. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12021/1963/XVI/1. fénykép) 

298. ábra. A várudvar délkeleti sarkában kialakított kút feltárása. (MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1962/32) 

299. ábra. Köríves kőfaragvány, talán kútkáva felmérése. (A szerző rajza) 

300. ábra. Töredékeiből rekonstruált vörösmárvány dombormű. (A szerző felvétele) 

301. ábra. A dombormű mondatszalagjának épen megőrződött részlete. (A szerző felvétele) 

302. ábra. Vályús kiképzésű kőfaragvány felmérése. (A szerző rajza) 

303. ábra. A temlomhajó északi felében kialakított falazott sírgödör és az északi hajófal lepusztult belső falsíkja. 

(MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1962/15) 

304. ábra. A templom déli külső oldalán feltárt pártaöves sírok mellékletei. 1: Az 1. sír övmaradványai 

restaurálás előtt és után, illetve az egyik övveret felnagyított rajza. 2: A 3. sír restaurált pártaövének 

részletei. (Szabó 1972, 11, 18. kép) 

305. ábra. Észak-déli irányú metszet az északi falszoros feltöltési rétegeiről. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12021/1964/3. rajz) 

306. ábra. Nagyméretű gyámkő-töredékek a keleti falszorosból. (A szerző rajzai) 

307. ábra. Nyugat-keleti irányú metszet a külső kaputoronytól indulva kelet felé. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12022/1965/5. rajz) 

308. ábra. Kelet-nyugati irányú metszet a korai délnyugati udvarház nyugati falától nyugatra, arra merőlegesen. 

(MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1965/13. rajz) 

309. ábra. Dél-északi irányú metszet a korai délnyugati udvarház déli falától délre, arra merőlegesen. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 12022/1965/17. rajz) 

310. ábra. Kelet-nyugati irányú metszet a belső kaputorony farkasverme előtt, attól délre. (MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021/1962/13/c árok metszete) 

311. ábra. Kőből falazott négyzetes pillér az északi falszorosban, a 2010/1. és 2010/3. szondák közötti 

árokszakaszban. Nyugati oldalán megfigyelhető egy függőleges gerenda sík lenyomata. (Buzás 

Gergely felvétele) 

312. ábra. A külső kaputorony délkeleti sarka az átlós irányú támpillérrel. (A szerző felvétele) 

313. ábra. A délkeleti támpillér nagyméretű kváderekkel kirakott sarka és rézsűs lábazata. (A szerző felvétele) 

314. ábra. A külső kaputorony keleti, részlegesen visszabontott fala az elé épített íves köpenyfallal nyugati 

nézetből (MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1965/12. fénykép) 

315. ábra. A külső kaputorony északkeleti sarka délnyugati nézetből (MMA MÉM MDK Tervtár 

12022/1965/13. fénykép) 

316. ábra. Csapórács menetéül szolgáló rétegkő. (A szerző rajza) 

317. ábra. Két, perselykőnek megfaragott gyámkő, valószínűleg azonos szerkezet elemei (rajz: a szerző; 

fénykép: MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1865/4. fénykép) 

318. ábra. Két, perselykőnek megfaragott gyámkő, valószínűleg azonos szerkezet elemei (rajz: a szerző; 

fénykép: MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1965/2. fénykép) 

319. ábra. A külső kaputoronytól nyugatra lévő falazott akna keleti széle és feltöltésének metszete kelet felől. 

(MMA MÉM MDK Tervtár 12022/1965/22. fénykép) 

320. ábra. A külső kaputorony északkeleti sarka, az északi oldalt erősítő bizonytalan falköpenyezéssel. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 12022/1965/14. fénykép) 

321. ábra. A belső kaputorony északi homlokzatának részlete 1962-ben, a helyreállítások előtt. (MMA MÉM 

MDK Tervtár 12020a) 

322. ábra. Csigalépcső töredéke a korai délnyugati udvarház feltöltési rétegéből. (A szerző rajza) 

323. ábra. A torony első emeleti termének déli fala 1964-ben. (MMA MÉM MDK Tervtár 12020a) 



324. ábra. A kaputorony második és harmadik emeleti alaprajza. Erdei Ferenc felmérése. (MMA MÉM MDK 

Tervtár 12022/1965) 

325. ábra. A torony legfelső, negyedik emeleti szintjének szerény maradványai. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12020a) 

326. ábra. A kaputorony elektromos terve, feltüntetve a vezetékek számára hasznosítani tervezett „meglévő 

kürtő 40/40” kürtőt, illetve egy szintén „meglévő” nyílást a torony északi falában a kürtő felé. (MMA 

MÉM MDK Tervtár 035103 ltsz.) 

327. ábra. Az eredeti képaláírás szerint „É-i falban lévő szellőző-kürtő”, 1964. (MMA MÉM MDK Tervtár 

12020a) 

328. ábra. Nagyméretű címerkő a kaputorony déli homlokzatáról. (A szerző felvétele) 

329. ábra. A címerkő részlete, talán a Sárkányrend jelvényével. (A szerző felvétele) 

330. ábra. Fosszilis csonttöredék a farkasverem feltöltéséből.28×15×7 cm. Dobó István Vármúzeum, 

71.1.174.0. ltsz. (A szerző felvétele) 

331. ábra. Késő gótikus ajtókeret-töredékek, feltehetőleg az északi palotából. (A szerző rajzai) 

332. ábra. Hasonló profilú, valószínűleg az előzővel azonos kialakítású ajtókeret-töredékek. (A szerző rajzai) 

333. ábra. Összetettebb tagozatú késő gótikus ajtókeretek szemöldök- és lábazati töredékei. (1: rajz: ismeretlen 

felmérő, fotó: MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1963; 2: rajz: a szerző, fotó: MMA MÉM MDK 

Fotótár 8881, valamint MMA MÉM MDK Tervtár 12021/1963; 3: elveszett faragvány, fotó: MMA 

MÉM MDK Tervtár 12021/1963; 4: rajz és fotó: a szerző) 

334. ábra. Reneszánsz ablakkeret-töredékek, a 3. az északi falszoros területéről. (A szerző rajzai) 

335. ábra. Az északi palotában előkerült boltozati töredékek: egyszerhornyolt bordák, azonos profilú 

boltozatindítások és címerpajzsos bordacsomópontok. A feltárások során készült fényképek, valamint 

a ma meglévő, a palota pincéjében bemutatott darabok. (Fekete-fehér fényképek: MMA MÉM MDK 

Tervtár 12021/1963, színes fénykép és profilrajz: a szerző) 

336. ábra. Szőke Balázs rekonstrukciója a palota emeleti nagytermét lefedő boltozatról. (Szőke 2012, 7. o., 16. 

kép) 

337. ábra. A tari udvarház elméleti tömegrekonstrukciója, Máthé Géza munkája. (Cabello 1993c, 176. kép) 

338. ábra. Az udvarház ásatási alaprajza. (Cabello 1993c, 141. kép) 

339. ábra. A nyugati falszakasz belső homlokzata nyílásokkal és boltozatnyomokkal. (Cabello 1993c, 165. kép) 

340. ábra. A földszinti hálóboltozat alaprajzi rekonstrukciója Szekér György szerint, a meglévő elemek 

feltüntetésével. (Cabello 1993c, 178. kép) 

341. ábra. A hálóboltozatos földszinti terem rekonstrukciója Szekér György szerint. (Cabello 1993c, 180. kép) 

342. ábra. Az ónodi vár korai periódusainak alaprajzi megjelenítése Tomka Gábor 2000. évi dolgozatában 

(Tomka 2000, 171.o., 1. kép) 

343. ábra. Az ónodi vár építési korszakai, színessel kiemelve a korai részletek. (Tomka 2018, 24. o., 7. kép 

nyomán) 

344. ábra. A pomázi udvarház vázlatos elméleti tömegrekonstrukciója. (Virágos 2006, 26, Fig. 6.) 

345. ábra. A pomázi udvarház feltételezett építési korszakai. 1: 13. század vége; 2: 14. század első fele; 3: 1350 

körül, illetve 1350 és az 1480-as évek között; 4: 15. század vége – 16. század eleje. (Virágos 2006, 

39, Fig. 31.) 

346. ábra. Az udvarház épületegyüttesének összesítő alaprajza (Virágos 2006, 26, Fig. 5.) 

347. ábra. A szászvári püspöki mellékrezidencia építési korszakai Buzás Gergely szerint. (Buzás 2017, 349. o., 

1. ábra) 

348. ábra. A rezidencia elméleti tömegrekonstrukciója. 1: 1370-es évek; 2: 1440-es évek; 3: 1500 körül. (Buzás 

2017, 396. o., 26. ábra) 

349. ábra. A rezidencia építési periódusai 1387-ig. (Buzás 2013b, 8. o.. 8. ábra) 

350. ábra. Az északi palotaszárny alaprajzi felmérése. (Gerő 1999, 127. o., 159. kép) 

351. ábra. A nyugati palota és az északi palotaszárny udvari homlokzatának egyik lehetséges elméleti 

rekonstrukciója Gerő Győző szerint. (Gerő 1999, 129. o., 164. kép) 

352. ábra. Az udvari homlokzat mai képe, a legújabb helyreállítások után. (A szerző felvétele) 

353. ábra. A rezidencia építési periódusai 1439-ig. (Buzás 2013b, 11. o., 11. ábra) 

354. ábra. A 15. századi kanizsai vár alaprajza. (Vándor 1992a) 

355. ábra. Raholca várának földszinti, első és második emeleti alaprajza. (Horvat 2009, 42. o., 19. kép) 



356. ábra. A raholcai vár kápolnája délnyugati nézetből. (A szerző felvétele) 

357. ábra. Az ozorai vár északkeleti külső homlokzatának elméleti rekonstrukciója Koppány Tibor szerint. (Feld 

2003, 10.) 

358. ábra. Az ozorai vár középudvarának elméleti rekonstrukciója Koppány Tibor szerint. (Feld 2003, 10.) 

359. ábra. A gyulai vár alaprajza, az 1500 körüli északkeleti palotaépület és az árkádos udvari folyosó zölddel 

színezve. (Feld 2000, 262.) 

360. ábra. A raholcai vár alatt emelt curia nobilitaris romjai (Zec 2007, 120. o., 2. kép) 



A KŐFARAGVÁNYOK KATALÓGUSA 

JELMAGYARÁZAT 

Katalógus szám 

A Meghatározás  

B Keltezés 

C Méretek (magasság×szélesség×vastagság)  

D Előkerülési hely (amennyiben ismert) 

E Az előkerülési helyet igazoló adatok forrása 

F Adattári vagy fotótári fényképek leltári száma 

G A felmérési rajz készítője 

H Leltári szám vagy egyéb modern jelzés a faragvány felületén 

I Megjegyzések (vakolat- vagy festésfoltok, átégett felületek stb.) 

 

 

 

Láthatatlan szerkezeti vonalak, valamint a sérült részletek biztosan 

rekonstruálható kiegészítése  

 

 

 

 Sérült vagy roncsolt felületek  

 

 

Nagyoltan faragott felületek 

 

 

 



1 

A Gyámkő 

B A 15. század harmadik negyede 

C 36,5×36×42 cm. 

D Másodlagos beépítésből a vár területéről 

E Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(12.b és 13.b fényképek). 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(12.b és 13.b fényképek). 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H MVM 15  

I A kő felső felületén szabályos ívnyolcszöget formázó bevésés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

A Gyámkő 

B A 15. század harmadik negyede 

C 30,5×39×44 cm. 

D Másodlagos beépítésből egy befalazott ablaknyílásból (valószínűleg a nyugati szárny 

egyik befalazott ablakából) 

E Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(11.a fénykép). 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(11.a fénykép).  

G Nagy Szabolcs Balázs  

I A faragvány oldalsó felületének alsó sávja másodlagosan visszavésve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

A Pillérfejezet 

B A 15. század harmadik negyede 

C 36,5×36,5×36,5 cm. 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(12.a, 14 fényképek); Forster Fotótár 083.063.c. ND fénykép. 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H MVM 22  

I Fehér vakolat foltjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

A Pillérfejezet 

B A 15. század harmadik negyede 

C 37×36×36 cm. 

D 1961-ben vagy korábban került elő a vár területéről 

E Lásd Éri István 1961. évi ásatási dokumentációját a kövön található jelzések 

feloldásával kapcsolatban (Forster Tervtár) 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(12.a fénykép); Forster Fotótár 083.063.b. ND fénykép. 

H MVM 6, N.15… 

I Fehér vakolat foltjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

A Pillérfejezet 

B A 15. század harmadik negyede 

C (35)×(30,5)×(32,5) cm. 

D Másodlagos beépítésből a vár első emeletéről 

E Lásd Éri István 1961. évi ásatási dokumentációját a kövön található jelzések 

feloldásával kapcsolatban (Forster Tervtár) 

F Forster Fotótár 083.056.c. ND fénykép. 

H B.3 

I Fehér vakolat foltjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

A Pillérfejezet (a boltozott folyosó pillérjei közé illesztett ajtókeret szerkezetének része) 

B A 15. század harmadik negyede 

C 37,5×(54)×(32) cm. 

D Másodlagos beépítésből a déli palotaszárny barokk lépcsőházából 

E Forster Fotótár 079.801. ND fénykép 

F Forster Fotótár 079.801. ND fénykép 

H MVM 17 

I Fakó, narancsos-rózsaszínes és fehér vakolatrétegek foltjai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

A Pillértörzs 

B A 15. század harmadik negyede 

C (33)×26,5×(18) cm.  

D 2016. évi 3/D árokszakasz SE-43/44 réteg (kora újkori réteg a vár déli külső oldalán) 

E 2016. évi feltárási dokumentáció, LDM Adattár 

G Nagy Szabolcs Balázs 
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A Pillérlábazat  

B A 15. század harmadik negyede  

C (36,5)×36×(29) cm. 

D Valószínűleg a vár földszintjéről másodlagos beépítésből 

E Lásd Éri István 1961. évi ásatási dokumentációját a kövön található jelzések 

feloldásával kapcsolatban (Forster Tervtár) 

F Forster Fotótár 083.071.b. ND fénykép. 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H MVM 29, A.I.161  

I Fehér vakolat foltjai. A faragvány felső felületén szabályos ívnyolcszög alakú, 

alacsony kiemelkedés. 
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A Pillérlábazat  

B A 15. század harmadik negyede 

C 62,5×47×47 cm. 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(12.a, 15. fényképek); Forster Fotótár 083.043.a, 083.043.b. ND fényképek. 

G Gergelyffy 1978, 110 (17. kép).  

H MVM 16, 66.83.1 

I Fakó, narancsos-rózsaszínes és fehér vakolatrétegek foltjai 
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A Pillérlábazat  

B A 15. század harmadik negyede 

C 64×48×50 cm. 

D Az 1949-ben lebontott bikaistálló épületéből, mely a vártól mintegy 300 méterre 

északkeletre állt, valószínűleg a mai Honvéd utca és Szent István út 

kereszteződésében. 

E Lásd LDM Adattár, 13392. sz. alatt található dokumentum. 

H MVM 23 

I Fehér vakolat foltjai, valamint a vörös festés két apró foltja.  
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A Pillérlábazat  

B A 15. század harmadik negyede 

C 63×48×48 cm. 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(12.a, 14. fényképek). 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H MVM 20, 68.83.1  
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A A boltozott folyosó pillérjeinek sorába beillesztett ajtókeret lábazati köve 

B A 15. század harmadik negyede 

C 63×56,5×63 cm. 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(12.b, 13.b, 16. fényképek). 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H MVM 19 

I A faragvány felső felületén szabályos ívnyolcszög alakú(?) bevésések részlete 
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A A boltozott folyosó pillérjeinek sorába beillesztett ajtókeret rétegköve 

B A 15. század harmadik negyede 

C 63×49,5× 52,5 cm. 

D Másodlagos beépítésből a déli palotaszárny barokk lépcsőházából. 

E Forster Fotótár 079.801. ND fénykép. 

F Forster Fotótár 079.801. ND fénykép. 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H MVM 24 

I Fakó, narancsos-rózsaszínes és fehér vakolatrétegek foltjai.  
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A A boltozott folyosó pillérjeinek sorába beillesztett ajtókeret rétegköve 

B A 15. század harmadik negyede 

C 63×49,5× 50,5 cm. 

D Másodlagos beépítésből a déli palotaszárny barokk lépcsőházából. 

E Forster Fotótár 082.907. ND fénykép. 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(13.b, 16. fényképek);.Forster Fotótár 082.907. ND fénykép. 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H MVM 18 

I Fehér vakolat foltjai, valamint egy apró, bizonytalan vörös festésfolt. 
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A A boltozott folyosó pillérjeinek sorába beillesztett ajtókeret rétegköve 

B A 15. század harmadik negyede 

C 63,5×40× 25 cm. 

D Másodlagos beépítésből a déli palotaszárny barokk lépcsőházából. 

E Forster Fotótár 082.907. ND fénykép. 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(13.b, 16, 17. fényképek);.Forster Fotótár 082.907. ND fénykép. 

G Nagy Szabolcs Balázs  
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A Lépcsőkorlát lábazati eleme(?) 

B 15. század  

C 75,5×31,5× 34 cm. 

D Másodlagos beépítésből a keleti palotaszárny barokk lépcsőházából. 

E Forster Tervtár, Várpalota – Kőleltár. 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H 206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

A Lépcsőkorlát lábazati eleme(?) 

B 15. század 

C 84,5×28,5× 49 cm. 

F Sándy Péterné helyreállítási dokumentációja a Forster Tervtárban, 16.008 szám alatt 

(13.a, 18. fényképek) 

G Nagy Szabolcs Balázs  

H MVM 25  
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A Ablakkeret lábazati eleme 

B 15. század 

C (51)×24,5× 25 cm. 

D Másodlagos beépítésből a déli kapuépület első emeletéről 

E Forster Fotótár 082.798.a. ND fénykép. 

F Forster Fotótár 082.798.a. ND fénykép. 

G Nagy Szabolcs Balázs  

I Erős átégés jelei a faragvány felületén.  
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A Ablakkeret rétegköve 

B 15. század 

C 49×35× 25 cm. 

D Másodlagos beépítésből a déli kapuépület első emeletéről 

E Forster Fotótár 082.800. ND, 67.242 fénykép. 

F Forster Fotótár 082.800. ND, 67.242 fénykép.  

G Lucza Mónika(?) 

H MVM 21 

I Erős átégés jelei a faragvány felületén.  
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A Ablakkeret vízszintes keresztosztója 

B 15. század 

C 17,5×53,5× 20,5 cm. 

G Nagy Szabolcs Balázs  

I Erős átégés jelei a faragvány felületén. 
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A Kapukeret lábazati eleme 

B 15. század 

C 89×52,5× 59,5 cm. 

D Másodlagos beépítésből a déli barbakán falából. 

E Forster Tervtár, pausz gyűjtemény. 

G Várnai Dezső(?), Nagy Szabolcs Balázs  

 

 

 


