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1. Bevezetés 

 

Dolgozatom célja a cseszneki várra, mint egyik jelentős késő középkori várromunkra vonatkozó 

kutatások összefoglaló feldolgozása és bemutatása. 

A kiindulásul szolgáló kérdésfelvetés lényege az volt, hogyan tehető a történeti-

építészettörténeti értelmezés számára hozzáférhetővé egy régészeti módszerekkel is kutatott 

jelentős romra vonatkozó szerteágazó forrásanyag, milyen módon kapcsolhatók össze és kezelhetők 

a különféle típusú forrásadatok. 

A dolgozat részben önálló saját kutatásokon, részben korábbi feldolgozatlan, publikálatlan 

kutatásokon alapul. A dolgozatban érintett saját helyszíni kutatások a cseszneki felső vár 

építéstörténetének tisztázására irányuló ásatások és a falakon végzett megfigyelések voltak 2003-ban 

és 2005-ben. A további feldolgozott kutatások és felmérési dokumentációk Pamer Nóra 1967-69-ben 

folytatott ásatásai, László Csaba és munkatársai 1979-81-ben és 2000-2002-ben végzett ásatásai, 

megfigyelései és felmérései, a VÁTI 1960-ban, Koppány Tibor 1967-69-ben, P. Samu Viktória és 

Fülöpp Róbert 2000-2006 között a várban végzett felmérései voltak. 

Ezúton köszönöm a kutatóknak és építészeknek, hogy munkájuk publikálatlan eredményeit 

rendelkezésemre bocsátották. 

Az értékelés lehetőségeit és módját minden emlék esetében meghatározza a keletkezett és 

fennmaradt forrásanyag jellege. A feldolgozás számára ennél is döntőbb kérdés azonban a ránk 

maradt forrásanyag feltártságának mértéke és azok hozzáférhetősége. 

A cseszneki vár esetében mind a történeti, mind a régészeti források kutatottságának mértéke 

jelentős, s ez a tény alátámasztja egy összefoglaló értékelés létjogosultságát. Az írott források 

vonatkozásban döntően a szakirodalomra támaszkodtam, a középkori források vonatkozásában a 

korábbi szerzők által idézett források hitelesítésére is törekedtem. A Garaiak birtoklásának végéig az 

ismert középkori forrásadatokat az I. melléklet foglalja össze. 

A történeti ábrázolásokat elsősorban új, részletes értékelésnek vetettem alá. A felhasznált archív 

fényképanyag katalógusát a II. melléklet tartalmazza. 

A régészeti, épületrégészeti források kutatásának adottságai ugyanakkor szintén meghatározóak 

a feldolgozó munkára nézve. Ilyen adottságok a romegyüttes beavatkozások előtti építészeti 

felmérésének minősége, a korábbi ásatások megfigyeléseinek, dokumentációjának részletessége, a 

leletanyaghoz kapcsolódó információk mennyisége és minősége, az épületmaradványok, mint 

források fennmaradása, kutathatósága. 
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A helyszíni kutatási eredmények bemutatását két részre tagoltam. Tekintettel arra, hogy az 

omladékrétegek eltávolítása a vár területének nagy részén nem régészeti feltárási módszerekkel 

(szelvények és árkok kijelölésével, metszetek dokumentálásával és értékelésével, leletek rétegek 

szerinti gyűjtésével) történt, az omladék eltávolítása nyomán előkerült felmenő falrészletekre 

vonatkozó megfigyeléseket – elsősorban az ezekből nyert információk jellege, súlypontja miatt nem 

az ásatásokkal, hanem a felmenő falakra vonatkozó megfigyelésekkel együtt tárgyalom. 

Az ásatási eredményeknél csak az egykori járószintek alatt régészeti módszerekkel végzett 

feltárásokat ismertetem. 

A III. mellékletban található a várból származó, illetve a feltárásokon előkerült középkori 

kőfaragványok katalógusa. A korábbi ásatások leletanyagának részletes feldolgozására nem volt mód 

e dolgozat keretében. A felső vár 2003-ban és 2005-ben végzett ásatásának leletanyagát a IV. 

mellékletben értékelem és mutatom be. 

A feldolgozás egyik fő feladata az eddigi kutatások, megfigyelések és beavatkozások eredményeit 

rögzítő, az összegző értékelésre minél teljesebb mértékben alkalmas rajzi dokumentációs anyag 

összeállítása volt. Ehhez a meglevő sokrétű régi és új felmérési adatok, különbözőképpen rögzített 

kutatási megfigyelések együttes kezelésére, a dokumentálás legmegfelelőbb módjának kiválasztására 

illetve kidolgozására volt szükség, kérdés volt, hogy ez milyen térbeli adatkezelési rendszerben, 

adatsruktúrában valósítható meg, és a kutatási eredmények ebben milyen módon jeleníthetők meg. 

Dolgozatomban a középkori emlékanyagra koncentráltam, a vár újkori fejlődésével, az ezt érintő 

régészeti eredményekkel és ezek értelmezésével nem foglalkoztam, ezeket a közelmúltban egy külön 

tanulmányban foglaltuk össze.1 

A dolgozat hangsúlyosan kezeli az elméleti rekonstrukciót, mint kutatási módszert, amely különös 

jelentőséget kap az épületmaradványok, mint történeti forrásanyag megőrzése és kezelése során. Így 

a műemlékvédelem területén is a digitális technikák fejlődésével egyre nagyobb szerephez jut, mind 

gyakorlati, mind tudományos kérdések sorát vetve fel.  

A dolgozat különösen fontos része a vár háromdimenziós digitális dokumentációja, a készítés, 

felhasználás lehetőségeinek bemutatása. 

A régészeti, épületrégészeti, kutatások eredményei alapján készült dokumentáció összegzi és 

rendszerezi a kutatások eredményeit, erre épül a következtetéseket modellezés formájában 

bemutató elméleti rekonstrukciós folyamat. 

Az elméleti rekonstrukció és annak digitális formája a rommaradványok értelmezésében, az 

információk tárolásában fontos lehetőségeket jelentő terület, ahol a forráskezelés tudományos 

                                                           
1
 RÁCZ – LÁSZLÓ 2012 
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kutatás szempontjai szerinti alkalmazása fontos módszertani kérdéseket vet fel. Ezekre a kérdésekre 

igyekeztem dolgozatomban válaszokat keresni.2 

 

2. Kutatástörténet 

 

A várrommal útleírásában az 1850-es években Rómer Flóris foglalkozott, tőle származik a 

bakonyoszlopi kastélyban őrzött, a várat 1800 körüli állapotában ábrázoló, mára elveszett festmény 

egyik másolata (28. ábra), és az akkor Rédén őrzött, a várból származó három kőfaragvány 

ismertetése is.3 Várfelmérési programja keretében a MOB megbízásából Könyöki József készített 

rajzokat a várról (30-31. ábra). 

Az első tudományos igényű munka Héjj Miklós 1959-ben megjelent dolgozata, amely a Rédéről 

ekkor már a Magyar Nemzeti Múzeumba került gótikus kőfaragványokat mutatta be.4 A várrom 

kutatásának alapjait a VÁTI munkatársai által 1960-ban készített geodéziai és építészeti felmérés és 

Koppány Tibor 1962-ben megjelent tanulmánya teremtette meg. Az utóbbi szerző máig mérvadó 

összefoglalást készített a vár történetéről, és a helyszíni megfigyelések alapján a vár 

építéstörténetével és rekonstrukciójával is foglalkozott.5  

Az építéstörténetre vonatkozóan abból a – csehországi és magyarországi várfejlődési tipológiára 

vonatkozó eredményekkel is alátámasztott – feltevésből indult ki, hogy a vár a 13. századtól kezdve 

hozzáépítésekkel, toldásokkal alakult, és legkorábbi része a nyugati ötszögletű, önálló torony, melyet 

a keleti oldal eredetileg szintén különálló tornyának és egy köztes udvarnak megépítése követett, s 

végül a kettőt egybefoglalták a köztes rész beépítésével. Rekonstrukciója szerint a 15. század elején 

épült meg a belső, majd a 16. század második felében a külső falszoros és az alsó vár.6 A 

maradványok értelmezése során támaszkodott arra a – még tárgyalandó – 1323. évi forrásadatra, 

melyben a várral kapcsolatban tornyok szerepelnek. 

Koppány Tibor elkészítette a vár 15. és 16. századi állapotának rekonstrukciós rajzait is, a vár 

meglévő állapotára és az 1570-ben készült Turco-rajzokra támaszkodva. 

A várrom megfelelő idegenforgalmi hasznosítása céljából az OMF 1957 nyarán Veszprém Megye 

Idegenforgalmi Hivatala segítségével romkonzerválást végzett a felső várban és a keleti toronynál, 

                                                           
2
 Dolgozatom részben változatlan formában tartalmazza a tárgyban három megjelent tanulmányomat: 

RÁCZ 2010, 2012; 2014a, 2014b 
3
 RÓMER 1860, 104-105 

4
 HÉJJ 1959. 

5
 KOPPÁNY 1962. 

6
 KOPPÁNY 1962, 11-12 
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majd 1967-ben megkezdődött a vár területének tereprendezése.7 A munka régészeti felügyeletét és 

az ehhez kapcsolódó ásatás vezetését Pamer Nóra látta el. A felső várban és a belső falszorosban8 

1967–68-ban folyt a munka, majd ezt követően 1969-ben az alsó várban folytatódott. A feltárások 

elsősorban a falmaradványok feltárására és értelmezésére koncentráltak.9 Pamer Nóra részben 

átvette Koppány Tibor építéstörténetre vonatkozó feltevését, azonban ő már az ásatási eredmények 

alapján elvetette a Koppány által feltételezett, csak a nyugati toronyból álló korai periódust. A feltárt 

Árpád-kori alapfalakra vonatkoztatta az 1323-as toronyemlítéseket, s a Koppány által feltételezett, 

két torony között fallal övezett udvarból álló várat tartotta a mai vár legelső, 14. századi 

periódusának. 10 

A régészeti kutatás az 1970-es évek közepén régészeti felügyelet nélkül megkezdett 

tereprendezéseket – így a ciszterna betöltésének még a régészeti kutatások előtt, régészeti felügyelet 

nélkül való kiásását – és felfalazásokat követve 1979-ben folytatódott László Csaba vezetésével.11 A 

felső várban a középső traktusban még visszatemetetlenül álló alapfalak megtisztításán és hitelesítő 

vizsgálatán túl csak kisebb feltárásokra került sor, az 1981-ig, összesen három évadban folyó kutatás 

elsősorban az alsó várra és az újkori alsó várra koncentrált. A felső várhoz kapcsolódó legfontosabb új 

ásatási eredményt a déli falszoros feltöltésének átvágása jelentette.  

László Csaba a felső várban feltárt alapfalmaradványok alapján az elbontott korai várról 

feltételezte, hogy nyugati részén torony állt, melyet ő is az említett 1323-as forrásadattal hozott 

összefüggésbe, és úgy vélte, kapuja a déli oldalon nyílt.12 A mai felső várat a Garaiak 15. század eleji 

építkezéséhez kötötte, a felső vár középső traktusát úgy értelmezte, hogy ott a déli várfalhoz 

támaszkodó földszintes helyiségek álltak.13 A felső várban ezt követően a 2001-ben kezdődő újabb 

romkonzerválások előkészítésére indult ismét régészeti kutatás, 2002-ben a belső falszoros falainak 

konzerválása és rekonstrukciója kapcsán László Csaba vezetésével feltárás folyt a falszoros több 

pontján a járószintek tisztázására. A 2003-as és 2005-ös feltárást a felső várban László Csaba 

konzultációja mellett a szerző vezette.14 

                                                           
7
 KOPPÁNY 1962, 35 

8
 A vár egyes részeinek megnevezésével a 3. fejezetben foglalkozom 

9
 A feltárás során ugyanakkor sajnos nem került sor a rétegek kellően pontos megfigyelésére, a 

dokumentálás nagyrészt a régész közreműködése nélkül történt, és a régészeti leletanyagot nem rétegenként 
gyűjtötték. A felső vár nyugati és középső traktusának nagy részére kiterjedő ásatás leletanyaga csak ezekre a 
korlátokra tekintettel értékelhető. A vonatkozó dokumentációk: PAMER 1967, 1968, 1969 

10
 A feltárásokról megjelent egyetlen rövid összefoglalás: PAMER 1975. 

11
 Az ásatási eredményeket további történeti kutatási eredményekkel együtt László Csaba 

szakdolgozatában foglalta össze: LÁSZLÓ [1982]. A kutatási dokumentációk: FELD – LÁSZLÓ 1979, CABELLO – 
LÁSZLÓ 1980, 1981. A kutatásokat összefoglaló egyetlen publikáció: LÁSZLÓ – AMBERGER 1983 

12
 LÁSZLÓ – AMBERGER 1983, 2-3 

13
 LÁSZLÓ – AMBERGER 1983, 3-4 

14
 A vonatkozó kutatási dokumentációk: RÁCZ – LÁSZLÓ 2003, 2005, a megjelent publikációk: RÁCZ 2010, 

2012, 2014a, 2014b 
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3. Épületleírás 

A várrom egy sziklás, kelet–nyugati irányú hegyvonulat gerincének legmagasabb pontján áll a 

Keleti-Bakonyban (1-2. ábra). Az eocén korú szőci mészkő és triász korú dachsteini mészkő anyagú 

hegygerinc egy ún. vető – geológiai törésvonal – mentén jött létre. 

A hegyvonulat magját képező kőzettömb déli oldala lankás, északi oldala meredek sziklafalat 

alkot, ennek lába egy kevésbé meredek törmeléklejtőbe megy át. A délebbre fekvő terület vizét 

összegyűjtő patak a hegyvonulat nyugati felén a sziklagerincet áttörő Kőmosó-szurdokon halad át, s 

az északi oldalon a hegyvonulatot határoló völgyben folyik tovább észak felé. A Bakony hegységen 

észak–déli irányban áthaladó út korábbi, a mai 82. sz. út megépítését megelőző nyomvonala ismert. 

Ez a vártól délkeletre levő, észak–déli irányú völgyben ereszkedett le, felkapaszkodott a vár keskeny 

hegygerincére, melyet a várhoz közel keresztezett, s a vár északi oldalához közel – a mai település 

főutcája mentén – jutott le a patakvölgybe. A patakvölgyből kilépve a Vámhegy nevű magaslatra 

felkapaszkodva haladt tovább északra (39. ábra). 

A várrom leírása, részeinek megnevezése és meghatározása során semmilyen egykorú 

megnevezés nem áll rendelkezésünkre, mert a várra vonatkozó ilyen jellegű forrás nem maradt fenn 

a középkorból, de későbbről sem. Az újkori forrásokból egyedül az alsó vár északnyugati tornyára 

vonatkoztatható Csonka-bástya és a felső várra vagy annak egy részére bizonytalanul 

vonatkoztatható palota kifejezések ismertek.15 

A vár fő egységei az általunk használt megnevezések szerint a felső vár, (egyes publikációkban 

belső vár), a belső falszoros, a keleti torony, (egyes publikációkban különálló keleti torony), az alsó 

vár (egyes publikációkban külső vár) és külső falszoros, valamint az újkori alsó vár. A vár főbb 

részeinek e megnevezéseit – nem teljes következetességgel – az utóbbi időben így használta a 

kutatás és a szakirodalom16, az általam e helyen bevezetett új megnevezések csupán az újkori alsó 

vár, illetve a keleti különálló torony helyett a keleti torony (125. ÁBRA). 

A felső vár a sziklagerinc legmagasabb részét foglalja el. Ezt az északi oldal egy szakaszát kivéve 

veszi körül a belső falszoros. A felső vár nyugati előterében a hegy alacsonyabb, laposabb részét 

foglalja el az alsó vár, mely a felső vár déli oldalán a külső falszorosban folytatódik. Ennek 

kerítőfalával épült egybe a vár délkeleti sarkán egy sziklacsúcson álló keleti torony, bejárata azonban 

a belső falszorosból, egy hídon át volt megközelíthető. 

A felső vár alatt az északi oldalon található az újkori alsó vár, melyből támfallal övezett út vezet 

az alsó várhoz. 

A felső várnak helyet adó sziklacsúcsot észak felől a meredek sziklafal, délről lankás hegyoldal, 

kelet felől a hegygerincet megszakító, meredek falú, esetleg mesterségesen is alakított áttörés, 

                                                           
15

 RÁCZ – LÁSZLÓ 2012, 49-50 
16

 Így LÁSZLÓ – AMBERGER 1983 – itt a belső– ill. felső vár elnevezés is előfordul. 
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nyugat, azaz az alsó vár felé egy, a sziklagerinc lejtőjét tagoló 3 m magas, mesterségesen kialakított 

sziklalépcsőzet határolja. A keleti áttörés túlsó oldala alacsonyabb sziklagerinccel, a nyugati 

sziklalépcsőzet egy dél és nyugat felé enyhén lejtő, alacsonyabb sziklafelszínben folytatódik. 

A felső vár a sziklacsúcs területét elfoglaló, ennek megfelelően hosszúkás kelet–nyugati irányú 

sokszögű, 1,7-2,8 m vastag falú épülettömb, mely három szintre – földszint, első és második emelet – 

tagolódik (125. ábra). A sokszögű alaprajzi forma keleten egyenes oldallal, nyugaton csúccsal zárul. A 

nyugati végződést tompaszögek vezetik át a párhuzamos hosszoldalakba, a keleti végződés 

derékszögű sarkai közül a déli egy rövid falszakasszal le van sarkítva. Az épülettömb külső falsíkjai a 

nyugati oldal sokszögű záradékában az első emelet szintjéig rézsűsek, az emeletek és a többi oldal 

falsíkjai függőlegesek. 17 

A felső vár falai körül nyugaton, keleten és az északi oldal nagy részén a sziklacsúcs peremén, a 

déli oldalon a lankásabb lejtőn belső falszoros épült ki, az északi oldalon a felső vár hosszú oldala 

mellett megszakad, ahol a felső várat a meredek sziklafal közvetlenül határolja. Így északon a belső 

falszoros északnyugati és északkeleti szakaszát különböztethetjük meg. 

A felső vár tömbjének nyugati, sokszög alakú záródását mindhárom szinten a nyugati osztófal 

választotta le az épület többi részéről, ennek ma csak csonkjai és kis magasságú, kb. 70 cm 

vastagságú felmenő része láthatók (11-12. ábra). A felső vár keleti harmadát egy, a külső falakkal 

megegyező vastagságú, ma is teljes magasságában álló keleti osztófal (125. ábra 7.) határolja le 

nyugat felé (13-14. ábra). Az épülettömb bejárata az északi oldalon nyílik. 

A felső vár középső részét egy kelet–nyugati irányú osztófal tagolja, melynek déli oldalán két 

helyiség található egy-egy észak felé nyíló külön bejárattal. A keletre eső helyiségnek a feltáráskor 

megvolt a keleti, egy kisebb térrészbe néző két ablaka. Ezt a kisebb térrészt nem választja el osztófal 

a középső rész északi felétől és itt található a vár ciszternája (125. ábra 14.). A térrész bejáratánál, az 

osztófal északi falsíkjától északra a felső vár keleti osztófalához támaszkodó nagyméretű, négyzetes 

alaprajzú lépcsőpillér (125. ábra 13.) áll. A keleti kis térrészt az ide nyíló két ablak és az itt levő 

ciszterna révén belső udvarnak tarthatjuk és ciszternaudvar megnevezéssel illetjük. 

A felső vár említett nyugati és keleti osztófalai által tagolt egységeket nyugati, középső és keleti 

traktusként jelöljük (125. ábra). A három traktus szerinti beosztást a felső vár mindhárom szintjére 

használjuk. A középső traktus földszintjén a bejárat mögötti hosszúkás teret északi helyiségnek (125. 

                                                           
17 A korábbi kutatás, mint már említettük, a felső vár vonatkozásában abból az építéstörténeti feltevésből 

indult ki, hogy a vár eredetileg két különálló toronyból állt, s az ezek közötti épületszárny utólag épült fel, így a 

korábbi kutatások során a nyugati, illetve keleti torony elnevezést használták (KOPPÁNY 1962) A felmenő 

falakra vonatkozó későbbi vizsgálatok – mint erről még szó esik – végül nem igazolták ezt a feltevést, ezért nem 
indokolt ez a termninológia. 
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ábra 8.), a déli oldalon innen nyíló két helyiségét nyugati (125. ábra 9.), illetve keleti helyiségnek 

(125. ábra 10.) nevezzük. 

A földszinten a felső vár bejárata az északi oldalon, 1993–94-ben kiegészített formában látható. A 

keleti kávában a fallal párhuzamos gerendafészek látható.   

A felső vár alsó szintjének és első emeletének falai a sokszögű nyugati záródást övező rézsűk 

felett közel egyforma vastagságúak mindenütt, a második emelet falai ehhez képest vékonyabbak, így 

belül a második emelet padlószintje magasságában egy közel 1 m szélességű falsík-visszaugrás 

látható. 

A terek közötti összeköttetésekre ajtónyílás-részletek utalnak. A felső vár keleti osztófalának 

északi végén teljes magasságában korábban hiányzott a fal. A falbekötés helyén, az északi 

falfelületen az osztófal északi végén nyíló három egykori ajtónyílás káváinak és részben 

áthidalásainak csonkjai maradtak meg. Az első emeleti ajtónyílás északi káváját ferdén az északi 

falsíkba behúzva képezték ki úgy, hogy a káva az osztófal nyugati síkja előtt az északi falba bemélyedő 

fülkéből indul a nyugati falsík vonalában (126. ábra). A felette levő 2. emeleti ajtókáva ehhez 

igazodva közel azonos alaprajzon húzódik, s a nyílások bejáratánál levő, az É-i falba mélyedő fülke 

(126. ábra 4, 129. ábra 17.) a 2. emeletre is kiterjed. 

Az alsó szint valamennyi helyiségében boltozatmaradvány vagy boltozatnyom található, kivéve a 

középső traktusban a ciszternaudvart, a keleti helyiséget és ezzel átellenben az északi fal keleti 

szakaszát. A középső és keleti traktus földszinti falain a dongaboltozatok számára utólag bevésett 

boltvállak, illetve homlokívek láthatók (129-130 ábra 9.). A keleti traktus nyugati falsíkján a földszint 

felett a falsíkba bemélyítve falazott két homlokív található (129-130. ábra 8.). A keleti traktus keleti 

falsíkján a bevésett boltváll alatt két, a fallal együtt épült homlokív található (129-130. ábra 7.), ahol 

az ívmezők enyhén kiemelkednek. A két homlokív vállmagasságának megfelelően az északi és déli 

falon a földszinti padlószinthez közel két boltvállszakasz látható.  

Az első emelet felett a nyugati traktust dongaboltozat fedte. A keleti traktus első emeleti 

helyiségét a fallal egyidős észak–déli tengelyű dongaboltozat fedte. Itt a boltozat záródása alatt kb. 

1,7 m-rel síkfödém nyomai látható padka, illetve gerendafészek-sor formájában (130. ábra 15.). A 

boltozat falba beeresztett vállait és homlokíveit utólagosan síkba vésték a téglák megfaragásával. Az 

utólagos síkfödémet gerendafödémként, szorosan egymás mellé helyezett gerendákkal építették 

meg. 

Az északi oldal keleti külső falpillérének vonalában az első emeleti fal teljes szélességében egy 

főként téglából épült síkkal zárul (126. ábra 1.), melynek felső részén boltozatmaradvány figyelhető 

meg: a két falpillér felett egy nagyméretű nyílás törte át a falat. 

Az első emeleti ablaknyílásokat a traktusok és égtájak szerint neveztük el, így a keleti traktus déli 

és északi, a középső traktus északi (kettős ablak) és déli, a nyugati traktus északi, délnyugati és déli 
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ablakáról beszélünk. A középső traktusnak délen szintén kettős ablaka volt, a kettőből a keleti 

elpusztult. 

A második emeleten a nyugati traktusban egy északi ablak, egy északnyugati befalazott ablak, egy 

délnyugati ablak, míg a déli oldalon kettő, nyugati és keleti ablak található. 

A középső traktusban az északi oldal nyugati végén egy ablak található, ettől keletre egy 

következőnek egy részlete maradt meg. 

A keleti traktusban két-két fülke található az északi és a déli falban, az északi oldal közepén és a 

keleti oldalon egy-egy lőrés, a keleti oldal déli részén két árnyékszékajtó, melyek közül az északra eső 

be van falazva (128. ábra). 

A belső falszoros bejárata egy kisebb sziklateraszról az északnyugati saroknál nyílik és enyhe 

emelkedővel a falszoros szintje innen vezet a felső vár északon nyíló bejáratához. A belső falszoros 

sziklaterasz felől nyíló bejáratánál több falalapozás húzódik a bejárat irányára keresztben. 

A belső falszoros északnyugati szakasza két részre oszlik. A keleti rész a falcsatlakozások szerint 

előbb épült, mint a nyugati rész, az előbbit nyugat felől egy fal, ma az északi falszoros osztófala (125. 

ábra 3.) zárta le. A falszoros déli oldalának közepét egy belül nyitott, félkör alaprajzú védőmű foglalja 

el (9-10. ábra). A körítőfal déli és keleti szakaszán és a félkör alakú védművön a külső falsík alsó, a 

falszoros belső járószintje alatti szakasza rézsűsen van kialakítva. A felső vár északi oldalán, ahol a 

belső falszoros nem övezi a felső várat, két külső falpillér található, melyek az alsó szint közepe 

magasságáig állnak. A körítőfal járószint feletti falain négy lőrés látható helyreállítva, melyek mai 

formájukban kisebb szegmensíves, ablakszerű, tagolatlan nyílások. 

Az alsó vár északi fala a belső falszoros északnyugati sarkához csatlakozik. 

A várrész területe nagyjából téglalap alakú, nyugatról kelet felé némileg szélesedik és emelkedik. 

Északnyugati sarkában a sziklagerinc egy kiemelkedését foglalja el egy ötszögletű, hegyes csúccsal 

nyugat felé forduló épület, melyet északnyugati toronynak nevezünk. Közvetlenül tőle keletre az 

északi falon nyílik az alsó vár kapuja. A külső falak mentén épületszárnyak maradványai találhatók: a 

nyugati szárny, a déli szárny, az északi szárny és a keleti szárny. A sziklagerincet a belső falszoros felőli 

részen megvésték, hogy egy lapos felszínt nyerjenek. 

A nyugati és az északi szárny területén a mai felszín az utolsó járószinttel közel azonos szinten 

van, felmenő falaik többsége felfalazva illetve konzerválva látható. A déli szárny területe nagyobb 

részt feltáratlan, keleti szakasza felett áll ma az 1980 körül épült felvonulási épület. 

Az alsó vár kapuja előtti térségben, a kaputól északnyugatra az alsó vár külső falához ill. az 

északnyugati torony sziklájához csatlakozó egyhelyiséges épület és vele egybeépült, azonos 

szélességű barokk architektúrájú óratorony maradványai állnak. A torony fele párkánymagasságig áll, 

a felső szinten nagy méretű ablakokkal és felettük órapárkánnnyal. Az alsó vár déli fala kelet felé a 

külső falszoros falában folytatódik, nagyjából egyenes vonalban a keleti torony sziklájáig. A külső 
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falszoros északkeleti fala a torony északi oldalához csatlakozik, másik vége a felső vár sziklafalába köt 

be. 

A megközelítőleg négyzetes alaprajzú keleti torony a vár külső falövének kiugró délkeleti sarkán 

áll, oldalai nagyjából a négy égtáj felé néznek. Bejárata a sziklafelszíntől kb. 9 m magasságban a 

nyugati oldal északi részén, a várhoz legközelebbi ponton nyílik (37. ábra). Ugyanezen az oldalon 

délebbre egy lőrés, a három másik oldalon egy-egy nagy, a padlószinttől induló, rézsűs bélletű nyílás 

található. E szint alatt a tornyon nem található nyílás. A bejárati szint tetejéig a torony külső 

falfelületei tisztán törtkőből készültek, a nyílások béllete pedig nagyrészt téglából. A bejárati szint 

tetejének magasságában változó magasságban téglasorok találhatók, ezek felett a felső szint külső 

falfelületei tégla-kő vegyes falazattal épültek. A felső szinten négy oldalon egy-egy, középen 

elhelyezett szegmensíves ablak található. A felső szint tégla-kő vegyes falazata közeli hasonlóságot 

mutat az alsó vár északnyugati sarkán álló barokk toronyéval. A torony bejáratától a felső vár felé a 

bejárat küszöbszintjének magasságáig érő, enyhén rézsűs oldalfalú, nagyjából négyzetes alaprajzú 

törtkő hídpillér áll. A belső falszoros DK-i sarkának szintje ezzel közel egy magasságban helyezkedik el, 

innen indulhatott a bejárathoz vezető fahíd, melyet középtájon a pillér támasztott alá. A pillér az 

útvonal felénél, ám sajátos módon nem a bejárathoz vezető tengellyel párhuzamos oldalfalakkal 

épült fel, hanem átellenes sarkai fordulnak a vár és a torony felé. 

A várhegy sziklája alatt északon találhatók az újkori alsó vár falmaradványai. Az alsó vár 

kapujához a sziklagerinc északi oldalán felvezető utat kísérő fal egy vastag fallal határolt hosszú 

teraszhoz csatlakozik, melynek keleti végénél a külső, nyugati végénél a második kaputorony állt. 

A külső kapun kívül egy kéthelyiséges épület falai láthatók, ettől a kaputól egy közbülső 

szögtöréssel húzódik a várfal a sziklához. 

A várhegy sziklája alatt északon találhatók az újkori alsó vár falmaradványai. Az alsó vár 

kapujához a sziklagerinc északi oldalán felvezető utat kísérő fal egy vastag fallal határolt hosszú 

teraszhoz csatlakozik, melynek keleti végénél a külső, nyugati végénél a második kaputorony állt. 

A külső kapun kívül egy kéthelyiséges épület falai láthatók, ettől a kaputól egy közbülső 

szögtöréssel húzódik a várfal a sziklához. 
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4. Az írott és képi források 

4.1. Írott források 

A vár elsőként 1281-ben szerepel írott forrásban helymegjelölésként.18 

Építtetőjének Jakab királyi kardhordozó tartható, akinek fiai 1300-ban megosztoznak a 

birtokaikon, és ekkor felosztatlanul maradt birtokukként szerepel a Chesnuk-i vár a hozzá tartozó 

földdel (II. melléklet 4.). 

A vár egy része a hozzá tartozó területtel és erdőőrökkel 1323-ban került a Csákok, Márk fia 

István fia Péter és István birtokába19, de kiderül, hogy ezt megelőzően már elfoglalva tartották a 

várat. 

1326-os oklevelében I. Károly több másik várral és számos birtokkal együtt Csesznek várát is 

magához váltotta a Csák nb. Pétertől és Istvántól. Ezt követően Csesznek egy királyi uradalom 

központja lett. A cseszneki várnagyok többsége egyben a bakonyi ispáni tisztséget is betöltötte.20 

A várat és az uradalmat 1392-ben kapta adományul Zsigmondtól a két Garai fivér, Miklós és 

János. A Garaiak építkezésére utalnak a várból származó kőfaragványok. 21 Közülük az építkezés fő 

szakaszának lezárultára utal az 1424-es datálású építési felirat (46. ábra). A másik faragványon, egy 

kapuszemöldökkövön a Garai-címer két oldalán az NP (Nicolaus Palatinus) monogram és Garai Miklós 

nádort megnevező felirat található. A kapuszemöldökkő (44-45. ábrák) egyik végén a Garai-Cillei 

egyesített címer Garai Miklóst és feleségét örökíti meg, míg a másik oldalon levő címerpajzsot 

levésték. Ezt Garai János feleségének, a házasságtöréssel és férje meggyilkolásával vádolt Hedvig 

mazóviai hercegnőnek perével és elítélésével hozta összefüggésbe az eddigi kutatás.22 János halála 

(1428) után Miklós nádoré és fiaié, Miklósé és Lászlóé maradt a vár, akik 1432-ben megosztoztak 

valamennyi birtokukon. A cseszneki vár az alatta levő kúriával a megegyezés szerint a nádoré 

maradt.23 Miklós nádor 1434-ben, fia, Miklós 1435 körül meghalt, a Garai-vagyont Garai László 

örökölte.24 Csesznek a Garaiak mellékrezidenciája, uradalmi központja volt.  

                                                           
18

 FÜGEDI 1977, 117–118. 
19

 „castro Chesnuk seu turribus et municionibus in monte Cesnuk vocato constructis…” „custodum silvarum 
… sub eodem castro seu monte.” AO. VII. 516.  

20
 ENGEL 1996, 294. 

21 Ld. 7. fejezet: A várból származó középkori építészeti kőtöredékek 
22

 HÉJJ 1959, 139.; KOPPÁNY 1962, 17-18; LÁSZLÓ – AMBERGER 1983, 5 A kutatók szerint a levésett címer 
esetleg arra is utalhat, hogy Hedviget a cseszneki várban tartották fogva. Az ügyről legutóbb ld. ENGEL 1992. 

23
 „castrum Chesnek cum domo seu curia sub ipso castro habita.” HO. VII. 452–454. 

24
 ENGEL 2001. 
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Az uradalomhoz való szorosabb személyes kapcsolat jele az, hogy Garai László 1439-1441 között 

a Csesznekkel szomszédos Porván pálos kolostort alapított25, és a család szerepel az ottani Krisztus 

Teste-kápolna alapítójaként is.26 

A Garaiak fiágon való kihalása (1483) után a vár és az uradalom a királyra szállt, aki Szapolyai 

Istvánnak adományozta.27 Fia, Szapolyai János királlyá választása után Török Bálintnak, ugyanekkor 

Ferdinánd Tóti Lengyel Jánosnak adott ki adománylevelet a várra.28 A vár főbb birtokosai a következő 

bő évszázadban a Csaby-Répássy rokonság, Bakics Pál, a Vathayak29. A szakirodalomban eltérő 

vélemények olvashatók arra nézve, hogy ezek esetében zálogjogról, vagy birtokjogról van szó, de 

megalapozottnak látszik az a megállapítás, hogy Török Bálint birtoklása után királyi vár lett, és a király 

zálogba adta.30 Végvárként helyőrségével a győri főkapitánysághoz tartozott, 1594-98 között török 

kézen volt.31  

A várra és az uradalomra Esterházy Dániel kapott királyi adománylevelet 1636-ban. Esterházy 

Antal birtoklása idején, a Rákóczi-szabadságharcban ismét hadi szerepe volt, 1708-ban sikertelenül 

ostromolták a császáriak, majd 1709-ben elfoglalták.32 

Az Esterházyak a 18. század közepéig lakták a várat, a 17–18. századból a vár használatára és 

épületeire vonatkozó kisszámú forrásadattal is rendelkezünk.33 

Ezek közül fontos számunkra a vár 1747-ben kelt rövid leírása34. A szövegbe foglalták az akkor 

még, a vár „kapuja felett” látható Garai-címeres kő említését, és a kapu „alsó részén” olvasható, a vár 

múltjára utaló építési felirat szövegét. A megfogalmazó kitér azok történeti értelmezésére, vagyis, 

hogy a felirat bizonyítéka szerint a várat a Garaiak „alapították”.35 A vár épületei közül kiemeli az 

elhunyt Eszterházy Ferenc által épített, stukkós mennyezetű és kályhákkal ellátott szobákat és a 

„felső kapu” közelében, a kapun kívül szintén általa épített tornyot. Ezen kívül csak a kápolnáról tesz 

említést, amely Mária születésének titulusát viselte és a kapunál levő jelentős repedés miatt javításra 

szorult, annak váron belüli helyére azonban nem utal. A kápolna a leíró szerint még a Garaiak 

idejéből származott. 

                                                           
25

 F. ROMHÁNYI 2000, 52; az alapításról szóló oklevél szerint ez már apjának illetve fivérének, Miklósnak 
szándékában állt. ÁRVAI 2014, 87-88 

26
 ÁRVAI 2014, 100 

27
 LÁSZLÓ – AMBERGER 1983, 3 

28
 LÁSZLÓ – AMBERGER 1983, 5 

29
 KOPPÁNY 1962, 18 

30
 JAKAB 2012, 59 

31
 KOPPÁNY 1962, 22 

32
 JAKAB 2012 

33
 JAKAB – MÁRKUSNÉ VÖRÖS 2008; RÁCZ – LÁSZLÓ 2012, JAKAB 2012; MÁRKUSNÉ VÖRÖS 2012 

34
 MOL P. 1291. II. O. 25.d. Ezúton köszönöm Jakab Rékának, hogy a forrásra felhívta a figyelmemet. 

35
 “…super ciuius portam est insigne Garaianum in marmoreo solido lapide sculptum in cuius limbo inferiori 

hae inscriptio gotticis litteris expressata visitur: Anno millesimo quadringentesimo decimo quarto tempore 
Sigismundi imperatoris Hungariae Bohemie electi regis Nicolai de Gara regni Hungariae palatini. Hinc 
rationabiliter concluditur hanc arcem olim per comitem palatinum Gara fundatam fuisse…” 
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„A várból leereszkedve, az alatt” volt a „Tarka major”, a tiszttartó (provisor) és az intéző (casner) 

székhelye (és feltehetőleg lakhelye). A major kőből épült és „folytatásában” szintén kőből épült 

istállók, kocsiszín és terménytároló helyezkedtek el.  

1810-ben földrengés, majd tűzvész tette rommá a várat.36 

 

4.2. A képi ábrázolások 

4.2.1. Rajzok, korai felmérések, festmények 

4.2.1.1. GiulioTurco rajzai, 1571 k. 

 

Giulio Turco olasz hadmérnök 1572 január vége előtt a Haditanács által megbízásából végzett 

várfelmérései során37 egy alaprajzot és egy északkeleti nézeti rajzot készített a várról (23-24. ábra). 

Mindkettőn a vár meglevő, ismert részeivel szinte hiánytalanul azonosítható részleteket láthatunk: az 

alsó vár és a falszorosok körítőfalait, a felső vár külső falait, a keleti és az északnyugati tornyot, az 

alsó vár kapujához vezető út melletti támfalat. 

A legfeltűnőbb eltérés az, hogy az alaprajzon az alsó vár derékszögben el van fordítva a felső 

várhoz képest. 

Az alsó vár bejáratánál és az alsó várból a belső falszorosba vezető, a mai megközelítés helyével 

azonos helyen jelzett bejáratnál „P” (porta) jelzés olvasható. Az utóbbinál a kapu előtt egy rovátkolt 

sávot láthatunk, hasonló sávok jelennek meg a belső falszoros északi bejárati szakaszának osztófalán 

átvezető nyílásnál és a felső vár bejáratánál. 

A felső vár alaprajzán három észak-déli osztófalat jelzett Turco. Ebből a két szélső jól 

azonosítható az ismert nyugati és keleti osztófalakkal. A középső osztófal vonala ugyanakkor két, 

kissé eltolt tengelyű szakaszból áll. Az osztófal nagyjából megfelel a középső traktus helyiségei és a 

ciszternaudvar közötti határvonalnak. 

A nézeti rajzon az északi oldalon zárterkély tömbje ugrik ki a homlokzat elé. A tömb a keleti 

traktussal azonos mértékben kiemelkedik a felső vár többi részének falkoronájához képest. 

A keleti traktus felett valamiféle felépítményt, keleti falán egy kiugró fülkét ábrázolt. A belső 

falszoros északi bejárati szakasza nagyjából az osztófal vonalában szintet vált, kelet felé magasabb a 

falkorona, ugyanakkor a nyugati végén szintén egy magasabb, az előzővel közel egyező magasságú 

falrész látható. 

A nézeti rajzon úgy tűnik, mintha az alsó vár északi fala valahová a falszoros északi szakasza 

nyugati részéhez kötne be. Az alsó vár északnyugati részén az nagyjából egyemeletesnek ábrázolt, 

                                                           
36

 KOPPÁNY 1962, 28 
37

 A felmérésekre legutóbb a keltezéssel és a korábbi irodalommal: PÁLFFY 1999, 203 
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sátortetős északnyugati tornyot láthatjuk, mellette a kapunyílás felett egy vele azonos magasságú, 

méretű és formájú kaputornyot. 

Az alaprajzon ezzel szemben kapu mögött nem láthatunk épülettömeget. Az alsó vár nyugati és 

déli részén egy L alakú, vékonyabb kettős körvonallal határolt épület ábrázolt. Az alsó vár déli falának 

közepe táján a ma is ismert támpillér jelenik meg. 

 

4.2.1.2. Az újkori vár ábrázolásai 

 

A vár 18. század végi, 19. század eleji megjelenését tekintve négy ábrázolásra támaszkodhattunk. 

Ezek egyike két példányban illetve másolatban ismert: egy, a bakonyoszlopi kastélyban látott, azóta 

elveszett festményről két másolat is fennmaradt. 

Két birtoktérkép szélén illusztrációként található kis méretű ábrázolás a várról38. 

Míg az 1779-es (26. ábra) és 1794-es (27. ábra) térkép-illusztrációként készült rajzok, és az eltűnt 

bakonyoszlopi festmény a várat ép állapotában ábrázolják, Franz Jaschke rajza (29. ábra) rom 

állapotban, röviddel a pusztulás után.  

A hitelességük – még részletesebb vizsgálat nélküli – megítélése szempontjából a bakonyoszlopi 

kép (28. ábra) és az 1779-es térkép-illusztráció (26. ábra) közös jellemzője, hogy bár egyértelműen 

azonosítható, hogy a cseszneki várat ábrázolják, a valósághoz képest erőteljes eltéréseket 

tartalmaznak. Velük szemben Jaschke rajza egyértelműen helyszíni megfigyelés alapján készült, s 

arányainak pontossága megerősíti azt, hogy készítője a valósághű ábrázolás igényével dolgozott. 

Sajnálatos módon az utóbbi – már rom állapotot megörökítő – ábrázolás is egy viszonylag távolról 

készült látkép, és így nem eléggé részletes az épületmaradványok pontos elemzéséhez. 

Az ábrázolások értékelésében a vár maradványaival és egymással való összehasonlításból tudunk 

kiindulni. Itt csak főbb vonalakban tekintjük át az ábrázolások várható forrásértékét, lényeges 

elemeik részletesebb vizsgálatára az épület rekonstrukciós értelmezése kapcsán térünk vissza.39 

4.2.1.2.1. A térképillusztrációk 

Az ábrázolások értelmezése nem könnyű, ám annál nagyobb kihívást jelent abból a szempontból, 

hogy ezeken semmilyen más forrásból nem ismert elemeket láthatunk. a felső- és alsó vár és a 

tornyok tetőit, ablaknyílásokat, az újkori alsó vár épületeit. Az újkori várat fennállása idején mutató 

                                                           
38

 A Magas-Bakony határelkülönözését ábrázoló térkép: 1794. VEML XV. 11. a – T 584. közli: LÁSZLÓ – 
AMBERGER 1993, 11; Az 1779-es térkép-illusztrációt közli: WAIGAND 1969. A Veszprémi Érseki Levéltárba is 
bekerült a közelmúltban egy birtoktérkép a vár ábrázolásával: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 
Gyűjtemények, Esterházy-gyűjtemény, Bakonyszentkirály térkép. A térkép adatait Karlinszky Balázsnak 
köszönöm. 

39
 Ld. 9.5.4. alfejezet  
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ábrázolások közül az 1794-es térképillusztráció (27. ábra) tartható a legpontosabbnak, feltehetőleg 

valós megfigyelés nyomán készült. 

Az 1779-es ábrázolás (26. ábra) ennél elnagyoltabb, illetve durvább pontatlanságokat mutat, 

ennek célja sokkal inkább jelzésszerű ábrázolás volt. 

4.2.1.2.2.A bakonyoszlopi festmény másolatai 

Az azóta elveszett festményről Rómer Flóris, illetve 1912-ben Varga J[…] súri káplán készített 

másolatot. 40  Az eredeti ábrázolás ezek alapján nyilvánvaló torzításokat, leegyszerűsítéseket 

tartalmazott, de egyes elemek összevethetők a helyszíni maradványokkal illetve más ábrázolásokkal 

(28. ábra). 

4.2.1.2.3. Franz Jaschke rajza 

Az 1820-as években számos magyarországi várromot megörökítő Franz Jaschke rajzának41 elemei 

és a meglevő épületmaradványok jól összehasonlíthatók egymással és mérvadó megállapításokat 

tehetünk elpusztult falszakaszok magasságáról, kiterjedéséről, egyes részletekről (29. ábra). 

A felső vár keleti falán két szimmetrikusan elhelyezkedő háromszögű oromfal látható. 

Az északi oldalon látható az a kiugró rész, melyből ma csak a két falpillér maradt meg. 

A kiugró rész az első emelet aljáig van meg a rajzon. Pontos formája sajnos nem vehető ki, de úgy 

tűnik, megvan a két falpillér közötti áthidalás és alatta a falpillérek között egy nyílás töri át a falat, 

mely fényfoltként jelenik meg. 

A kiugró rész mögött a felső vár északi falán egy széles nyílás látható. A nyílás két széle egészen a 

falkoronáig folytatódik, ám az első emelet felett egy lapos ív szakítja meg, áthidalva a falközt. Az 

áthidalás teteje vízszintes és lejjebb van a felső vár egyébként ép, egységes szinten húzódó 

falkoronájától. A nyílás szembetűnően széles, a felső vár tömegéhez viszonyítva egyértelműen 

szélesebb, mint a két falpillérre támaszkodó kiugró rész. 

A felső vár körüli falszorosról az állapítható meg, hogy a belső falszoros északnyugati szakaszának 

nyugati részén a külső fal ekkor még magasan maradt meg, jóval magasabban, mint az északkeleti 

szakasz. 

A keleti torony és a hídpillér aránya, a torony nyílásai a 20. századi állapottal azonosíthatók. 

Az alsó váron az északi szárny északi fala nem egyenletes magasságban, de egy közel ép 

falkoronát ad ki, alatta egy szinten nyílások sora húzódik. A szint azonosítható az északi szárny felső 

szintjével, mely a szárny keleti felén földszintnek, nyugaton első emeletnek felel meg. 

                                                           
40

 Rómer Flóris másolatát közli: KOPPÁNY, 1962, jelzet nélkül. Ezúton is köszönjük Koncz Pálnak, hogy 
felhívta figyelmünket a veszprémi múzeumban őrzött másik másolatra. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 
6258/1927 

41
 Jaschke magyarországi tevékenységére: RÓZSA 1978 
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A fal nyugati végének egy rövid szakasza közvetlenül a nyugati szárny mellett körülbelül egy 

szinttel magasabb és két ablaknyílás nyílik rajta. A nézet iránya alapján azonosítható, hogy ez a 

szakasz az alsó vár kapuja felett helyezkedik el, hossza nagyjából megfelel a kapuépítmény 

szélességének, tehát a kapu felett egy talán toronyszerűen kiemelkedő tömegre következtethetünk. 

A nyugati szárny északi vége pontosan azonos az óratoronyéval, a falkorona épnek látszik, és a 

felső szint ablaka kivehető a szárny beforduló, északnyugat felé néző rövid falán. A felső nyílás 

homlokzathoz viszonyított arányát, s az északi végén a szikla kiemelkedésére épített nyugati szárny 

szintjeit az óratorony magasságával összevetve megállapíthatjuk, hogy a nyugati szárny valószínűleg 

kétszintes volt. 

4.2.1.2.3. Az újkori ábrázolások összehasonlító értékelése 

Ezek az ábrázolások fő elemeikben megfeleltethetők a cseszneki vár épületrészeinek. Ahol egy 

mára elpusztult részlet, elem jelenik meg, az feltétlenül figyelmet érdemel abban az esetben, ha az 

bármilyen formában megfeleltethető egy megbízható forrásból ismert részletnek. 

– a felső vár keleti lezárása 

A keleti falon két háromszögű oromfalat láthatunk az ábrázolásokon. A bakonyoszlopi 

festményen az oromfalak „összetolva” helyezkednek el, találkozási pontjuk magasabban van, mint az 

eresz többi pontja, és a két oromfalon egy-egy nyílás van. Az oromfalas, ároktetős lezárás a Jaschke-

rajz és a két térkép-illusztráció alapján biztosan létezett, de az oromfalak összecsúsztatása és az 

előbbiek nyílásai, ahogyan a bakonyoszlopi ábrázoláson megjelenik, nem tarthatók hitelesnek. 

–a felső vár északi oldalának tagolása 

A bakonyoszlopi ábrázoláson az északi oldalon egy beugró rész található, mely felett az 

ereszvonal és a tető is beugrik. A beugró részen alul egy vakív látható a földszint magasságában. A 

beugró rész szélessége és helye alapján a két külső falpillér helyének felel meg. A földszinti vakív két 

széle a két falpillérrel, a vakív a kiugró ívvel azonosítható. A külső falpillérek közötti ív beugrásba 

süllyesztett vakívként való ábrázolása a helyet és egyetlen alapformát megtartó tévedésről árulkodik. 

Az ábrázolás ilyen fokú romlása alapján erős lehet a gyanúnk, hogy az eredeti bakonyoszlopi 

ábrázolás már egy figyelmetlen másolás „eredményeit” is tartalmazza, a valóság utáni ábrázolás 

során ugyanis ilyen típusú hiba aligha véthető. 

Az 1794-es térkép-illusztráción a felső vár északi homlokzatán a két falpillérnek megfelelő helyen 

egy keskeny, az első emeleten egy, a másodikon kettő ablakkal ellátott, az első emelet alatt egy 

boltívről induló részt láthatunk. A részlet két konzolon nyugvó ív által tartott zárterkélyként 

értelmezhető. Ez az ív minden bizonnyal a két falpillér elpusztult áthidalása, a falpillérek vélhetőleg 

téves másolás miatt hiányoznak a rajzról. 
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Az 1779-es térkép-illusztráción esetében a felső vár északi homlokzatán téves módon hiányzik a 

két falpillér, a homlokzat, a párkány és a tető tagolatlan, azonban megjelenik a Jaschke-rajzon látható 

falnyílás két szélének megfelelő helyen két függőleges vonal. A két ábrázolás készítésének és 

felhasználásának köre egyaránt a birtokos Esterházy-családhoz köthető, olyan kör tehát, akik jól 

ismerték és rendszeresen láthatták a várat. Az ábrázolások egyrészt nagy fokú képzetlenségre 

vallanak – készítőjük helyi, képzetlen „mester” illetve a térkép eseten mérnök vagy írnok lehetett –, 

másrészt tetten érhető egy fajta séma az ábrázolás, a szemlélés irányára és a vár lényegesnek tartott 

elemeinek némileg egyszerűsített megjelenésére nézve, amik a köztudatban a várhoz kötődhettek és 

elégségesek voltak a vár látványának, emlékének felidézésére. 

A Jaschke-rajzon megjelenő, az első emelet felett szegmensíves áthidalással ellátott falnyílás 

aligha hagy kétséget afelől, hogy a falsík nem lehetett sem tömör, sem teljes magasságában 

visszaugró, hanem a két fennmaradt falpillér felett egy olyan kiugró tömeg lehetett, melynek terébe 

az emeleten a nagy méretű nyílás nyílott (A nagy ív alatt halványabb alapon feltűnő két kisebb nyílás 

feltehetőleg a felső vár déli, a képen hátulsó falának ablakai.) 

–alsó vár 

Az alsó várra nézve az egyes ábrázolások több részletben eltérőek illetve ellentmondóak. Az 

óratorony minden ábrázoláson közel azonos módon jelenik meg. Az 1794-es térkép-illusztráción és a 

bakonyoszlopi ábrázoláson az alsó vár északi szárnya egyaránt a kaputól keletre végződik. Az 1779-es 

térkép-illusztráció esetében az alsó vár eltorzult arányokkal jelenik meg, az északi szárny nem 

azonosítható rajta. A képen a nyugati szárny nem látható. A bakonyoszlopi ábrázoláson a nyugati 

szárny végén, az óratorony mögött egy pártázatos lezárású, az óratoronynál alacsonyabb, ívesnek 

ábrázolt épületrész látható. A Jaschke-rajzon látható nyugati szárny illetve a kapuig húzódó északi 

szárny hiánya – ha nem ilyen mértékben hibásak az ábrázolások – azzal lehet magyarázható, hogy 

ezek a képek – feltehetőleg többszörös másolások révén – a végső kiépítés előtti állapotra, a 18. 

század elejére mennek vissza. 

–újkori alsó vár 

Az újkori alsó vár külső falainak ábrázolása a két térkép-illusztráción és a bakonyoszlopi festmény 

másolatain is teljesen eltér a valóságtól.  

 – keleti torony: A bakonyoszlopi ábrázoláson és az 1779-es térkép-illusztráción a torony ép, gúla 

alakú toronysisakkal, a bejárathoz vezető híddal, két szinten nyíló ablakokkal látható. Az 1794-es 

térkép-illusztráción barokk sisak látható a tornyon. A bakonyoszlopi festmény másolata fedett hidat 

mutat (28. ábra). 



24 
 

4.2.1.2.3. Könyöki József rajzai, 1885 

Könyöki József várfelméréseinek sorozatában alaprajzot és nézetrajzot készített a romokról42. A 

nézetrajz főleg a körvonalak tekintetében pontosnak látszik, a nyílások viszonylag jól azonosíthatók 

rajta a valós állapottal. Elpusztult részletek ugyan beazonosíthatók rajta, de pl. az erchív fotókhoz 

képest nem ad más információt. Az északi falszoros falából ugyanakkor két falat csinált és rossz 

nézetben látható az óratorony. Könyöki eredeti alaprajza elveszett, de pontosnak tartható másolatát 

közli Szeghalmy Gyula (31. ábra)43. Ez az alaprajz az alsó vár és az újkori alsó vár vonatkozásában 

részben rekonstruktív értelmezésnek tekinthető. 

4.2.2. Archív fényképanyag 

 

A várról fennmaradt jelentős számú archív fotót tételesen nem ismertetem. A II. melléklet 

tartalmazza az általam vizsgált fotókat, ezeket egymással és a mai meglevő állapottal 

összehasonlítva a fotókon azonosítható, mára elpusztult részleteket emelem ki az alábbi 

ismertetésben. Ezen részletek bemutatására a fontosabb fényképeket választottam ki, melyeken 

azok lehetőleg jól felismerhetők. A fényképek bemutatásával időrendben haladtam. A feltárások 

után elbontott részletekre, melyekről rajzi felmérés is rendelkezésre áll, itt nem térek ki. A 

vizsgált fényképek nagy része a Forster Központ gyűjteményében található. 

1920 körül 

A felső várban készülr egyik legkorábbi képünkön a déli belső oldal látható (32. ábra). A 

képen jóval a boltvállmagasság feletti szintig álló ÉD irányú földszinti fal látható a középső traktus 

déli részén. Későbbi képeken nem észlelhető részlet a nyugati traktus első emeletének déli falán 

az ablak széle és az osztófal közötti a boltindítás magasságát teljesen elfoglaló vakolt felület, ami 

itt a boltozat megszakadására utal 

1930-60 között 

 – Az É-i falszorosnak a alsó várig tartó Ny-i szakasza, végén a falsarokkal látható több, az 

1930-as években készült fotón is (33. ábra)44. A falszakasz egy 1967 után leomlott lőréses fal 

folytatása volt, a falszakasz végéig. Mint az 1967-es képen (52. ábra) látható, a két falszakasz nem 

épült egybe, hanem falelválással csatlakoztak egymáshoz. A kép szerint a fal két szakasza nagyjából 

azonos magasságú volt. A fal Ny-i vége falsarokkal végződik, úgy látszik, tompaszögben csatlakozik 

hozzá a D felé beforduló fal csonkja. 
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 – A várat K-ről ábrázoló képeken (és több korábbi ábrázoláson) a felső vár K-i falának tetején 

két, a falkorona síkja fölé emelkedő kisebb falcsonk is látható (34-35. ábra)45. Későbbi képeken ezek 

már kisebbek, s a tárgyalandó 1960-as felmérés idejére eltűntek. A falcsonkok a tető oromfalához (-

falaihoz) tartozhattak.46 

 – A várról készült távlati képen látható a alsó vár DNy-i sarkán levő külső saroktámpillér, mely 

a mainál mintegy egy szinttel magasabb. Az 1960-as felmérés idejére már körülbelül a mai 

magasságára omlott le (34. ábra) 

 – A felső vár középső traktusának második emeletén két ép, nagyjából egyforma méretű 

ablak néz É felé. A K-i ablak 1960-ra nagyrészt leomlott, a felmérésen már nem látható (33. ábra). 

1957 

A K-i különálló torony felső ablakainak könyöklőszintjén nagy méretű gerendafészkek találhatók, 

melyek az 1957-ben készült fotók (36-37. ábra) tanúsága szerint téglával részben be voltak falazva, 

másutt vélhetőleg az épület pusztulása során omlottak ki. A gerendafészkekbe 1994-ben a 

befalazások eltávolításával kiálló keményfa gerendákat helyeztek el. 

A munkák során bontották ki a torony Ny-ra néző középkori eredetű lőrésének belső falsíkban 

elhelyezkedett befalazását és ekkor pusztulhatott el a külső falsíkban az 1957-as évek fotókon még 

látható, kulcslyuk alakú lőrést tartalmazó tégla falazat (34. kép).47 

1967 után 

Az É-i falszoros külső falának Ny-i a falszoros osztófalánál végződő része látható az 1967-es 

ásatási fotódokumentáció fényképén (52. ábra)48 és a Forster Központ fotótárában található, az 

1960-as években készült több fotón (pl. 38. kép). A falszakasz teteje ép, kifelé rézsűs lezárású, egy 

lőrés található benne. A 38. képen megfigyelhető az építés módja, vagyis hogy a falat teljes 

vastagságban áttörő szegmensíves nyílás külső síkjában külön megépített téglafalazatban alakították 

ki a kulcslyuk alakú nyílást. A nyílás kialakításának módja azonos a K-i különálló torony azóta szintén 

elpusztult kulcslyuk alakú lőrésével. Az 52. ábra tanúsága szerint a falszoros osztófalától keletre 

húzódó falszakasz vége ugyanekkor ezzel azonos magasságig fennállt. Az osztófal nyugati síkja előtt is 

látható egy lőrés maradványa a felső szinten, az alsó, közlekedő szinten pedig kiromlást láthatunk, 

mely mögött az osztófal nyugati síkja látható, mely kifut falszoros külső síkjához.  
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A fal Ny-i vége függőleges falsarkot alkot, de ez csak a felső kb. 2 m-es szakaszon van épen. A 

korábban leomlott (ld. fentebb a 33. ábra tárgyalásánál) folytatáshoz tehát függőleges falelválással 

csatlakozott a falszakasz. A fal felső részének belső oldalán vakolatréteg látható. 

A falat és benne a nyílást az 1960-as alaprajz (125. ábra) is ábrázolja. 

A falszakasz körülbelül a falszoros járószintjének magasságáig omlott le az ezt követő években, 

1979-re már nem volt meg. 

1980 után 

A felső vár középső traktusának D-i kettős ablaka szerepel az 1967-es ásatási 

fotódokumentációban49. Az 1980-as kutatási jelentésben is két ablak szerepel még itt, az ablakpár K-i 

fele ezt követően omlott le. 

 

4.2.3. Modern felmérések 

A VÁTI 1960-ban készített átfogó geodéziai és építészeti felmérést a várról.50 A felmérés vezetője 

Hreblay Iván, a felmérést szignáló főmérnök Lux Kálmán volt. A felmérési dokumentáció műszaki 

leírásból, a várhegy 1.200 méretarányú helyszínrajzból, a váregyütttes 1:100 léptékű helyszínrajzából, 

a felső vár és belső falszoros alsó szinti alaprajzából, a felső vár első és második emeleti alaprajzából, 

a felső vár külső és belső kiterített homlokzatrajzaiból, s részben a belső homlokzati rajzokkal 

kombinált nyolc metszetrajzból, a keleti torony 1:100 méretarányú külső homlokzatrajzaiból és az 

óratorony 1:50 méretarányú alaprajzából és homlokzatrajzaiból áll. A felmérések a vár épületén belül 

elhelyezett háromszögelési pontról illetve ennek poláris pontjairól előmetszéssel készültek, a falak 

függőleges tagozódását trigonometriai úton illetve ahol lehetett, szintezéssel mérték.51  

A felmérés a romos homlokzatok jellegzetességeit: kiromlásokat, nyíláskontúrokat, 

boltindításokat, boltöveket feltüntette. A felmérés a vár alaprajzára, falfelületeire az akkor látható 

állapot szerint pontosnak nevezhető, a nyílások pontos formájára és részletkialakításaira nézve 

azonban természetesen csak főbb vonalakban használható. 

A felmérési rajzokhoz hat táblára rendezve fotódokumentáció is kapcsolódik (1–21. ábrák). 

Az alsó vár feltárt falainak alaprajzát 1980-ban Simon Zoltán és Poppe László felmérése 

pontosította.52 

2000-ben az ÁMRK geodétái, B. Hammer Edit, Udvardy László és Szökrön Péter készítettek el egy 

állapotfelmérést a vár földszinti alaprajzáról, már digitális eszközökkel.53 
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Az felmérési rajzokon látható fontosabb, azóta elpusztult falrészlet az északi falszoros nyugati 

szakasza, és a felső vár középső traktusának két délre néző emeleti ablaka közül a keletebbi. 
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5. Az ásatások eredményei  

 

Ebben a fejezetben a történeti járószintek alatti feltárások eredményeit tekintem át, utalva a 

korábbi ásatások omladékrétegekre vonatkozó információira is. Az omadékrétegek alól feltárt 

felmenő falakat a 6. fejezetben tárgyalom. 

Az 1967-69-ben Pamer Nóra, 1979-81-ben illetve 2001-ben László Csaba és munkatársai által 

vezetett ásatásokat a dokumentációk alapján, azokra hivatkozva mutatom be 54 , eredeti 

dokumentációs anyagukat csak a legszükségesebb mértékig veszem át, de eredményeiket 

szövegesen és az összesítő dokumentációs alaprajzokon bemutatom. 

Az általam vezetett ásatások dokumentációs anyagát és értelmezését a felső vár vonatkozásában 

részletesebben mutatom be. 

 

5.1. A felső vár 

5.1.1. Az 1967–69-ben végzett ásatások 

A felső várban 1967-ben az omladékrétegek alól a vár pusztulása előtti időszakban használt 

padlószintek részben már bolygatott maradványai kerültek elő. A dokumentáció tanúsága szerint a 

feltárt falmaradványokból kiemelt téglák 17–18. századiak voltak55, összesen 12 féle téglabélyeggel.56 

A törmelékből a ciszternaudvarban faragott kövek, nyíláskeretek töredékei kerültek elő.57 A középső 
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 PAMER 1967, 1968, 1969. A Pamer Nóra által készített dokumentációk rajzi anyaga általában 1:100 
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fotóira (F) betűjellel és a sorszámmal, szöveges dokumentum esetén oldalszámmal hivatkozom. Így pl. R.1: 1. 
számú rajz; N.18. kutatási napló, 18. oldal. 
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traktusban több stukkótöredéket is találtak apró félgömb díszítéssel.58 A nyugati középső traktusban 

téglapadló kisebb-nagyobb részleteit, a keleti traktusban terrazzopadló nagyobb összefüggő felületeit 

találták. 

Az utolsó járószintig feltárt területen több újkorinak azonosított építmény bontása után 

szelvényekkel kezdődött a járószintek alatti régészeti kutatás. A nyugati tratusban a 3., a keleti 

traktusban az 5., a középső traktusban a 7, 8, 10, 11. szelvényeket ill. árkokat jelölték ki (47. ábra). 

A felső vár déli oldalán a hegycsúcs déli felének lejtése miatt 2-3 m-t elérő mesterséges feltöltés 

fedi a sziklát. A felső vár északi részének felszínénak szintje alatt a felső vár falainak terepszint alatti 

szakaszai, illetve ettől eltérő alaprajzi rendszerhez tartozó falak kerültek elő.  

A nyugati traktusban délen és keleten két, egymással kötésben levő alapfalszakaszt tártak fel. A 

középső traktus nyugati és keleti helyiségének déli szélén egy nyugat–keleti irányú alapfalat tártak 

fel, melynek déli széle erősen vissza volt bontva és ráépült a mai déli külső fal. (58-59. ábra) Erre 

merőlegesen a felső vár nyugati osztófala alatt egy széles alapfalat, a középső traktus nyugati 

helyiségének belsejében (7. szelvény) két további, keskenyebb észak–déli irányú alapfalat találtak.59 

A középső traktus keleti helyiségében (9. szelvény, 125. ábra 10.) a kemencemaradványt elbontották, 

benne bélyeges téglákat találtak. A kemence alatt korábbi, cseréppel kirakott sütőfelületet bontottak 

el. A középső traktus keleti helyiségének keleti szélén szintén egy észak–déli irányú alapfal került elő. 

Ezen megfigyelték, hogy „ez északi fal ráépült a korábbi periódus előbb leírt falára, ill. az alul beköt e 

helyiség északi falába. Ez első periódusú falnak csak a nyugati síkja ép, a keleti síkja csorba”. 

Elbontották a téglapadlót a középső traktus északi helyiségének délnyugati sarkában. Több téglán F I 

1693 téglabélyeget találtak. A középső traktus északi helyiségének déli szélén, a délnyugati sarokban 

egy nyugat–keleti irányú alapfal került elő60, e fal keleti vége szabálytalanul lepusztult. A nyugati és 

középső traktus területén feltárt alapfalakat az Árpád-kor vár maradványaiként értelmezték, bár a 

megfigyelések nem voltak teljesen egyértelműek: „Bár az újabb és régebbi vár falai több helyen 

metszik egymást, s a déli várfalnál úgy tűnik, hogy egymás fölé épültek, mégis valószínű, hogy a 

később megépült nagyobb vár a régi alapfalakra nem volt tekintettel, ill. azokat nem használta fel.”61 

A rétegekről a naplóban egy alkalommal a nyugati traktusnál „szemetes, csontos réteg”, más 

alkalommal „omladékony nagy köves feltöltés” szerepel, de a rajzokon szereplő több, a rajzok alapján 

kevéssé értelmezhető rétegre illetve esetleges járószintekre vonatkozóan sajnos nem találhatunk 

írott megfigyelést. A ciszternaudvarban (10. szelvény) feltöltés alatt 361,65 m szinten a ciszterna kör 

alakú, faragott kövekből épült falát találták meg feltöltve, mélyen a járószint alatt.62 A kőfal peremén 
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két párhuzamos gerenda befogadására szolgáló vésetek és ezek által közrefogva két keskeny, befelé 

lejtő vájat volt megfigyelhető.63  

A ciszterna déli oldalán egy téglából épült, patkó alakú bővítmény maradványait tárták fel.64 Az 

építmény dongaboltozattal záródott, melynek nagy része épen maradt. A ciszterna és a bővítmény 

betöltését a ciszterna peremétől 1,5 m mélységig ásták ki. A ciszternától keletre a felső vár keleti 

osztófalának aljában egy téglából épült boltövvel áthidalt alacsony, mély fülke került elő, záradéka a 

ciszterna kőfalának pereme felett van.65 A ciszternaudvar déli felét, ahol a ciszterna és bővítménye 

helyezkednek el, tört vonalú tégla támfal határolta észak felől.66 A téglafalazat részben egy mögötte 

levő kőfalat köpenyez. (65. ábra)  

A keleti traktusban a helyiség nyugati fala mentén és a helyiség déli felén KNy-i irányban 

kutatóárkot (5/A árok) tűztek ki. Az előző évben az omladék alatt előkerült terrazzopadlót felbontva a 

keleti fal mentén annak szélesen kiugró alapozását tárták fel, a keresztárok feltárásáról az írott 

dokumentációban bővebben nem olvashatunk, a metszetrajzon a rétegek rajza a többi 

metszetrajzhoz hasonlóan elnagyolt, és igen kevés információt tartalmaz. 

A belső falszoros területén jelölték ki az 1967-es 1, 2., az 1968-as 12, 13, 14. árkokat (47. ábra). 

A felső vár bejárata előtt (14. árok) téglalap alakú épületrész alapozását (125. ábra 4.) tárták fel, 

melyet farkasveremnek értelmeztek a belterének sekélysége ellenére.67, megállapítva, hogy 

„feltűnően csekély mélységű”, s “a nyugati keskenyebb oldalán egy fal alapja húzódik, mely korábbi, 

mint a verem.” 

Az északi falszoros osztófalnak (125. ábra 3.) nyugati oldalán (13. szelvény) egy észak–déli irányú 

falattártak fel és a két fal között – melyet az ásató másik farkasveremnek nevezett – a szikláig 

kitermelték a feltöltést. Rétegmegfigyelések sajnos itt sem szerepelnek.68 Nem dokumentáltak az 

osztófaltól nyugatra feltárt észak–déli irányú, azóta felfalazott fal eredeti magasságára és a 

periodizációra korára vonatkozó megfigyeléseket sem, csupán annyi olvasható a dokumentációban 

(melyről egy fotó is készült), hogy „a farkasverem … nyugati belső oldalán hatalmas falvarrat fut 

végig”.  

 

A belső falszoros északi bejárati szakaszának nyugati végén a 15. kutatóárokban69 megfigyelték, 

hogy „jelentkezik egy Turco által jelölt íves fal”, – ez alatt azt a falszakaszt érthették, melyben a 

Turco-alaprajzon a falszoros kapuja nyílik. A felmérési rajzon jelölnek egy a belső falszoros külső 
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falára merőleges további falat, mely a falszoros északi bejárati szakaszának nyugat felőli lezárását 

képezi. Ez a bejárati szakaszt nyugat felől lezáró fal a falszoros szélességének közepe táján enyhén 

megtörik és itt egy falelválás is látható. Ezt az alaprajzi részletet az 1960-as felmérés is feltünteti, 

tehát részben a feltárás előtt a felszínen látható volt.70 A falelválás a falalapozás töréspontjánál 

helyezkedik (43. kép 1.) el, az ezen a ponton eredetileg kisebb, kb. 140 fokos szögben megtörő falat 

utóbb a törésponttól tompább, kb. 166 fokos szögben folytatódó fallal toldották meg. Megfigyelhető, 

hogy míg az első alaprajzi megoldásban a fal vége hozzávetőlegesen a felső vár nyugati csúcsához 

tartott, a második periódusban a belső falszoros nyugati szakaszának külső falához irányult, ám azzal 

kis szöget zárt be, illetve beugró falsarkot adhatott ki. Az ebben az évben készült feltárási alaprajzból 

az is látható, hogy a belső falszoros északnyugati sarkán meghatározható volt egy másik, dél-délkelet 

felé tartó fal is, s ezt egy rövid íves falszakasz kötötte össze a zárófal töréspontjával. A felső vár 

nyugati sarkán a falba másodlagosan beépítve körtetagos keretelem (III. melléklet 1.) vált láthatóvá, 

melyről Koppány Tibor készített felmérést. 

 

5.1.2. Az 1979–81-ben végzett ásatások 

Miután a vár helyreállítása csak az 1970-es években folytatódott, régészek (László Csaba és 

munkatársai) 1979‑ben kapcsolódhattak újra a munkába. Ekkor alapvetően az alsó vár kutatását 

folytatták, de ebben az évben fejeződött be a felső várban a ciszterna kitisztítása (a várban dolgozó 

kivitelezők végezték, régész felügyelete nélkül) ahol számos edényt találtak. A ciszterna mélysége a 

kőfal peremétől számítva 4,26 m volt. 

 A ciszternától északra húzódó tégla támfal mögötti, az újkori lépcsőpillér alatti kőfalról (65. ábra) 

megállapították, hogy korábbi, mint a ciszterna71, keleti helyiség keleti fala és a felső vár keleti 

osztófala.72 

1980–81-ben a felső vár déli sávjában (XI-XII. árok, 47. ábra) újra feltárták az alapfalakat, 

hitelesítették az 1968-as felmérést. A középső traktus nyugati (125. ábra 9.) helyiségében található 

két észak–déli irányú alapfalról megállapították, hogy kötésben vannak a déli nyugat–keleti irányú 

fallal, itt egy pincét feltételeztek.73 Ugyanezen falról megfigyelték, hogy hozzáépült a felső vár nyugati 

osztófala alatti alapfal déli végződéséhez, és feltételezték, hogy a korai vár bejárata ezen a helyen, a 

középső traktus nyugati helyiségének területén, dél felől nyílt.74 A felső vár nyugati osztófala alatti 

széles alapfal délkeleti sarka megfigyelés szerint ugyanis egy faltömböt képez, ezt a korai vár dél felőli 
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kapujának kávájaként értelmezték.75 A keleti traktusban nyitott kisebb szondával megállapították, 

hogy a keleti traktus nyugati fala, alapozásában is elválik a déli várfaltól. Megállapították, hogy a 

ciszterna bővítménye és a ciszterna melletti boltíves fülke boltöve azonos méretű és formájú 

téglákból épült.76 A ciszternaudvar délnyugati sarkában nyitott szelvényben (XIII. árok) korábbi falat 

nem találtak, megállapították, hogy a korai vár ettől nyugatra zárult.77 1981-ben a keleti traktus 

északkeleti sarkában nyitottak egy kisebb szelvényt (XXVI. árok). Ebben a terrazzopadló alatt agyagos 

és köves feltöltési rétegeket találtak középkori leletanyaggal, s mintegy 2 m mélységben egy újabb 

terrazzopadlót, benne deszkalenyomattal. Megfigyelték, hogy itt, a helyiség északkeleti sarkában „az 

északi falban kiromlás vagy kiszakadt boltváll látszik, a felső padlószint alatt”. Megállapították, hogy 

„a következőkben feltétlenül bővíteni kell a szelvényt”. A déli belső falszoros déli szakaszát 1980-ban 

és 81-ben két kutatóárokkal vágták át (XXXIII/1981 és IX/1980). A IX. sz. árokban a következőket 

figyelték meg: „A metszetfal határozott járószintet nem mutatott, csak a falszorosba kidobott szemét, 

törmelék rétegződését mutatta. […] Az árokkal nem értük el a sziklafelszínt, így sem a belsővár, sem a 

falszoros építési idejére nem nyertünk adatokat.” Az árokban összesen 16 réteget észleltek.78 A XXXIII. 

árokban szintén sok leletet tartalmazó rétegeket tártak fel, az ásatás végén megjegyezve, hogy „az 

árokkal nem értük el sem a sziklát, sem a falak alapozását, bár az árok déli végében lévő kövek talán 

itt már alapozásra utalnak. A mélyítést jövőre folytatjuk”. A kutatás, melynek további folytatását 

tervezték, ezután ismét félbeszakadt.  

 

5.1.3. A 2002-ben végzett ásatások 

A belső falszoros rekonstrukciójához kapcsolódóan 2002-ben László Csaba vezetésével feltárásra 

illetve szintsüllyesztésre került sor annak északi szakaszán és délkeleti sarkánál. A falszoros északi 

bejárati szakaszának keleti részében a külső fal mentén volt feltárás, a bejárati szakasz osztófalának 

nyugati oldalán és a keleti oldalán az északi sarokban, valamint a nyugati rész közepén, a külső falra 

merőlegesen nyitottak egy-egy kutatóárkot. A kutatásokról, melyek kivitelezés közbeni régészeti 

megfigyelésként folytak, összefoglaló dokumentáció nem készült, az eredményeket ezért nem tudom 

részletesen bemutatni. 

 A keleti szakasz északnyugati sarkában vörös homokkő lapokkal kirakott járószint került elő.  

A belső falszorosban a felső vár bejárata előtt megtisztították a téglalap alakú épületrész (125. 

ábra 4.) 1968-ban már feltárt alapfalait. Megállapítható volt, hogy a kis mélysége miatt a 

farkasveremként való értelmezés kizárható. 
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A nyugati szakasz közepén húzott kutatóárokban egy vastag feltöltési réteg alatt lejtős járószint 

került elő belemélyülő cölöplyukkal (84. ábra). A feltöltésből nagy mennyiségű tál alakú 

kályhaszemtöredék került elő és egy mázatlan, figurális kályhacsempe előlapjának töredéke. (IV. 

melléklet IV.10.) A falszoros délkeleti sarkánál a járószint alatt egy téglából épült sekély medence 

feltárására került sor (125. ábra 2.), melyből egy boltozott nyílás vezetett át a falszoros külső falán.  

 

5.1.4. A 2003-ban és 2005-ben végzett ásatások 

 

A 2000-ben megindult építészeti tervezéshez szükségessé vált a korábbi kutatási eredmények 

összefoglalása és kiegészítése, a 2003-as és 2005-ös feltárásoknak ez volt a célja.79 

 

5.1.4.1. Nyugati traktus 

A nyugati traktus területén előbb az északi oldalon a 2003/2, majd később a délin a 2003/6 

számú szelvényt nyitottuk, megtisztítottuk a falmaradványokat (47, 125, 88–89. ábra). 

Megállapítottuk, hogy az alapfalak itteni alaprajza nagyjából megfelel az 1968-as felmérésnek, ahhoz 

képest azonban fontos kiegészítéseket tehettünk: A nyugati alapfalszakasz (125. ábra 21.) északi vége 

nem falsarokkal záródik, hanem megszakad, de megfigyelhető, hogy a falak egykor folytatódtak észak 

felé, s befutottak a mai északi fal alá. Ezt részben falmaradványok, részben habarcsnyomok mutatják. 

A nyugaton húzódó falsíkkal párhuzamosan a nyugati alapfalszakaszban egy észak–déli irányú elválás 

látható, mely az egykori belső falsíktól mintegy 90-95 cm-re húzódik. A délkeleti sarok feltárása során 

láthatóvá vált, hogy az a vastag észak–déli irányú alapfal, melyre ráépült a felső vár nyugati – a 

külsőkhöz képest igen vékony – osztófala, a délkeleti sarokban kötésben van a nyugati traktus déli 

fala alatti nyugat–keleti irányú alapfallal (125. ábra 20.) 76. ábra). Az alaprajz vonatkozásában ebből 

az derül ki, hogy az három alapfal itt egy szabálytalan négyszögű, nagyjából trapéz alakú területet 

fogott közre. Ezekre az alapfalakra épültek rá a nyugati traktus falai, nyugaton és délen eltérő, 

keleten azonos belső falsíkkal. A nyugati traktus keleti szélének közepe táján mélyen visszabontva 

egy viszonylag vastag, kelet– nyugati irányú alapfal (125. ábra 22.) csekély maradványát találtuk, 

melynek csak déli falsíkja volt meg jelentősebb szakaszon. Ezt az alapfalat az 1968-as dokumentáció 

tanúsága szerint (49. ábra) Pamer Nóra nem tárta fel illetve nem azonosította. A nyugati traktus 
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udvari (keleti) fala ez utóbbi fal visszabontása után épült annak alacsony maradványaira, nincsenek 

kötésben egymással. Fontos megállapításunk, hogy e traktus helyén tehát az alapfalak között az itt 

erősen lejtő és tagolt sziklafelszín miatt, melynek legmagasabb pontja a legutolsó padló szintjén a 

helyiség északi szélénél van, vízszintes terepet csak feltöltéssel lehetett kialakítani. Az itt feltárt, 

1968‑ban visszatöltött kevert földben jelentős mennyiségű kerámiatöredéket és állatcsontot 

találtunk. A kerámia túlnyomó része jellegzetes, változatos díszítésű és formájú Árpád-kori anyag 

volt.80 

 

5.1.4.2. Középső traktus  

A keleti traktusba vezető bejárat előtt korábban nem volt kutatás. A bejárat előtt nyitott 2003/7 

szelvényünkben az északi fal mellett a keleti traktus bejárata előtt álló faltömb (125. ábra 12.) 

padlószint alá – legkésőbb az újkori átépítések idején – visszabontott folytatását megtaláltuk (125. 

ábra 19.). A faltömb keleti síkja a felső vár keleti osztófalától 1,8 m-re helyezkedik el, déli síkját az 

északi faltól 2,1 m-re találtuk meg (47, 86, 98, 101. ábra). A faltömb és a felső vár keleti osztófala 

közötti szakaszon az északi fal mentén egy keskeny kőalapozás húzódik (86. és 98. ábra). Az alapozás 

falkoronája kissé a részletekben megmaradt téglapadló síkja fölé emelkedik. Téglapadló részletek a 

faltömb, a lépcsőpillér és a bejárat közötti területen maradtak meg. A téglapadló alatt a bejárat előtt 

homogén, homokos, köves réteg feküdt (80. ábra). A bejárattól délre egy kelet–nyugati irányú 

keskeny kőalapozás került elő. A falkoronát a téglapadló alatti homogén, homokos, köves réteg fedte 

és ettől északra, a bejárat előtt ez a réteg közvetlenül a sziklafelszínen feküdt, és belőle zöld mázas 

kályhacsempe-töredékek kerültek elő.81 Délebbre azonban, a lépcsőpillér melletti keskeny sávban a 

téglapadló alatt ágyazóhabarcs réteg, az alatt hamus réteg, egy másik ágyazóhabarcs réteg, majd egy 

közvetlenül a sziklán fekvő vastag, sok késő középkori leletet tartalmazó sötétszürke hamus 

szemétréteg feküdt (80. ábra, F-F metszet). Ez a réteg, esetleg a felette levő alsó ágyazóhabarcs is 

már biztosan behúzódott a lépcsőpillér alá is, a pillért a réteg tetejére építették. A bejárattól délre 

húzódó, kelet– nyugati irányú keskeny kőalapozás az északi fal előtt álló faltömb visszabontott 

részének sarkáig húzódik, a vége hozzáépült ahhoz, és itt befordul dél felé, folytatása egy közel 

ugyanilyen keskeny, a lépcsőpillér nyugati széle alatt húzódó észak–déli irányú kőalapozás, melynek 

felszínén egy téglasor található (86. és 98. ábra). A téglák és a habarcs típusa, a téglák méretei a 

keleti traktusban feltárt, alábbiakban tárgyalandó téglaépítményének felelnek meg. Ez az 

alapfalszakasz a lépcsőpillér nyugati széle alatt, kb. 1,4 m után ér véget. A szelvény délnyugati részén 

az alapozások között a humusz alatt egy sötét színű hamus réteg felszínét tártuk fel (98. ábra). Ezen a 
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felszínen az észak–déli irányú keskeny alapfal és az északi faltömb sarkába illeszkedő, kb. 40 cm 

széles, sekély kőréteg fekszik, melynek nyugati és déli lezárása szabálytalan. A hamus rétegből sok 

késő középkori kerámiatöredék és állatcsont került elő.  

Az északi faltömb és a lépcsőpillér alatti alapozások közötti területen nyitottuk a 2005/3 

szelvényt, ahol 2003-ban a felső hamus felszínig jutottunk. A szelvény északi felében a 2005/2B 

szelvény keleti részében már feltárt homokos és hamus rétegek alatt egy téglás-habarcsos, majd 

vékony téglaporos réteg került elő (82. ábra), s ezek alatt egy nyugat–keleti irányú falalapozás (125. 

ábra 23.; 82. és 99. ábra). A falalapozáshoz délről csatlakozó lejtős járószintből Árpád-kori kerámia 

került elő (IV. melléklet II.4–7.). A járószintet dél felé egy beásás szakította meg, mely a középső 

traktus nyugat–keleti irányú osztófala felé mélyült. A ciszterna mellett északon, az újkori lépcsőpillér 

alatt már 1979-ben láthatóvá vált egy kőfal, melyet korábban takart az a ferde, korábbi ásatások 

során már dokumentált, keskeny téglafal, mely mostanra nagyrészt lepusztult. A 2005/3 szelvényben 

a lépcsőpillértől nyugatra láthatóvá vált, hogy a 2003-ban a lépcsőpillér nyugati széle alatt feltárt 

keskeny, észak– déli irányú alapozás nyugati széle e kőfal nyugati szélének folytatása (81. ábra). A 

lépcsőpillért és ezt a kőalapozást egy homokos, tégladarabos réteg választja el egymástól. A 

lépcsőpillér alatti kőfal egy része alatt ugyanakkor egy fehér, meszes habarcsú, eltérő alaprajzú 

alapozásrészlet volt megfigyelhető. Az alapozásrészletet a lépcsőpillér alatti kőfaltól egy szürke réteg 

és egy sárga habarcsos réteg választja el, tehát az alapozásrészlet a kőfalnál korábbi és annak 

építésekor már megszűnhetett funkciója.  

A 2005/1-1/B szelvényben a felső vár északi helyiségének északi felét tártuk fel, benne az északi 

falhoz illeszkedő faltömb (125. ábra 19.) 2003-ban feltárt visszabontott részének nyugati 

folytatásával és az ahhoz futó rétegekkel. A faltömb délnyugati sarkát megtaláltuk, innen északra 

annyira lepusztult a faltömb sziklára épült maradványa, hogy alaprajza már nem követhető. A 

délnyugati sarkot egy visszaugrás tagolja, ezt délen ferde lezárású, nyugaton elbontott falazat tölti ki, 

melynek alapfalként való értelmezése nem egyértelmű (86. és 101. ábra). A faltömb délnyugati 

sarkától délre egy vörösre égett felületet tártunk fel, melyet hamuréteg borított (100. ábra). A 

faltömb keleti részétől délre ezzel szemben egy homokos, téglatöredékes és hamus rétegekből álló 

rétegződés volt található, s a kettőt egy beásás választotta el (83. ábra). A faltömbtől nyugatra az 

északi fal mellett a sziklafelszínen terrazzopadló részlete maradt meg, délebbre megtalálható 

habarcsnyomok is erre utalnak. Nyugatabbra, a szelvény nyugati felében az újkori padló homokos 

habarcságyazatának részlete maradt meg téglalenyomatokkal. A középső traktus északi helyiségében, 

a keleti helyiség bejáratának keleti oldalán keresztül jelöltük ki a 2003/8. kutatóárkot. Az árokban az 

északi helyiség északi részén 363,47–363,53 m szinten sziklafelszínt találtunk vörös járószint, 

feltehetőleg középkori felszín nyomaival. A sziklafelszínen az északi helyiség közepe táján egy 

hamufolt, feltehetőleg nyílt tüzelés nyoma került elő késő középkori kerámiatöredékekkel. A kelet–



36 
 

nyugati osztófal mellett, a keleti helyiség bejáratától keletre egy sor téglát találtunk a faltól 1,5 m 

szélességig, ez az 1967‑ben feltárt, majd elbontott újkori lépcső alapozásának megmaradt alsó 

téglasora. Az ajtónyílás keleti szélén egy, a fallal egykorú tokhornyot figyeltünk meg, melybe utólag 

homokos habarccsal téglakávát építettek. Az ajtónyíláson belül, a keleti helyiségben téglapadló 

részleteit találtuk, magassága 363,53 m. A burkolatrészlet téglaméretei: 13,2 × 26,8 cm, a keleti 

traktusban feltárt téglaépítménnyel azonos típusú és méretű téglák és hasonló habarcs. 

A középső traktus északnyugati részén nyitott 2005/2-2B szelvényünkben a már 1968-ban feltárt 

kelet–nyugati irányú falmaradványról (125. ábra 11.) szintadatokra tettünk szert, és megállapítottuk, 

hogy nyugaton együtt épült a felső vár nyugati osztófalával. Az alapozása a humuszos 

sziklatörmeléken nyugszik, e felett északon a felmenő fal falsíkjának alja is megvan egy szakaszon. 

Alapozásának déli szélére a középső traktus kelet–nyugat irányú osztófala látszik ráépültnek (125. 

ábra). A falmaradvány tetejének legnagyobb magassága 363,43 – 363,46 m. A középső traktus északi 

helyiségének délnyugati sarkában húzódó kelet–nyugati irányú alapfal megfigyelésünk szerint 

egybeépült a felső vár nyugati osztófalával. Az 1967-es feltárásból egyértelmű, hogy az újkori 

téglapadló fedte a visszabontott falat. A falmaradvány legmagasabb pontjai (363,43–363,46 m) 

éppen csak az újkori téglapadló szintje alatt helyezkednek el (a téglák alsó síkjának szintje az északi 

falnál megmaradt ágyazóhabarcs alapján: 363,46–363,53 m).  

 

5.1.4.3. Keleti traktus   

A helyiség járószintje alatt – ahol korábban nem bolygatott területen dolgozhattunk, vagyis a 

keleti falon látható homlokívek vizsgálatára a fal északi végén és közepénél nyitott 2003/4-5, 

valamint a helyiség északnyugati sarkában kijelölt 3. szelvényekben – a következő rétegződést 

találtuk (75, 77–79, 92, 97. ábra – A-A, B-B, C-C metszet): a modern humuszréteg alatt az akkor 

összefüggő felületen feltárt terrazzopadló vékony, részleges maradványait találtuk, teteje lepusztult, 

legmagasabb szintje 363,40– 363,50 m volt. Apróra tört tégladarabokkal kevert mészhabarcsból 

készült, öntött padló volt, mely a helyiség eredeti késő középkori padlószintjeként azonosítható. A 

2003/3 szelvényben, a helyiség északkeleti részén, a bejáraton belül ugyanakkor 363,68 m 

magasságban a lefaragott sziklafelszínt tártuk fel, ennek közelében vörös homokkő lapok és egy tégla 

is megmaradtak a járószintben. A padlómaradvány alatt 10–20 cm vastagságban homogén réteget, 

sárgás színű agyagos homokot találtunk. A várhegyen nem található meg, a környékből hozták fel a 

várba. E réteg alatt mindenütt egy kisebb-nagyobb vastagságú habarcsréteg volt, mely helyenként 

erősen kötött, kemény tömböt alkotott (77. és 92. ábra). Nyilvánvaló, hogy a habarcs meg nem 

kötött állapotban került ide, s a helyiség közepén, a 2003/5 szelvényben megfigyelhető volt, hogy 

vastag réteget alkotott az egyértelműen még meg nem kötött téglanyomos fugákból összeállt és ott 
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megkötött habarcs. Ez a rétegződés minden jel szerint egy fázist alkotott, a habarcs felülete ugyanis 

mindenütt tiszta és „ép” volt, nem fedte járószint, hanem közvetlenül az agyagos homok, s hasonlóan 

közvetlenül került a homokos agyagra a terrazzo, e rétegek egyszerre, azaz egyazon építkezés 

alkalmával készülhettek. Az építkezés kézzelfogható maradványa a habarcsréteg. A habarcsrétegben 

a keleti oldal közepén, a 2003/5 szelvényben egy széles gerenda lenyomatát, illetve maradványait 

találtuk a fallal párhuzamosan. Szabályos elhelyezkedéséből ítélve valószínűnek látszik, hogy építési 

állványzat, szerkezet letámasztásáról lehet szó. Vele párhuzamosan egy kevésbé markáns, hasonló 

nyomot figyeltünk meg (93. ábra). A habarcs világos színű, homogén, az utólagos dongaboltozat 

habarcsával egyezik meg, s a habarcsrétegben talált sötétvörös színű, lapos téglák is a dongaboltozat 

tégláinak felelnek meg. A habarcsréteg legkorábban a dongaboltozat építésekor keletkezett, s a 

talpgerenda, melynek maradványát feltártuk, az építési állványzat nyoma lehet. A rétegződés alapján 

a sziklafelszín és a földszinti padlószint között fennállt kifejezett járószintre nem lehet következtetni. 

A helyiség közepén egy körülbelül 1,20 m mélyen a terazzopadló alá süllyesztett, téglalap alakú, 

körülbelül 90×210 cm méretű téglaépítményt találtunk, falai egy téglasor vastagságúak, lapos, 

sötétvörös téglákból rakták, szintén a dongaboltozatéval azonos világos színű, homogén habarcsba 

(75–66., 96-97. ábra – A-A metszet). A téglaépítmény téglaméretei: 3,7- 4,0×13,2-13,4×27,5-27,7. A 

téglaépítmény alját téglákból rakták ki, szintje 362,23 – 362,30 m. A téglaépítmény falait egy későbbi, 

feltehetőleg modern ráásáskor rongálták, betöltése modern leleteket tartalmazott, külső falai 

mentén azonban jól megfigyelhető volt, hogy építésekor falai mellé ugyanazt a homogén, agyagos 

homokot töltötték be, ami a terrazzopadló aljzataként szolgált, s a 2003/5 szelvény északi 

metszetfalában a rétegek lejtése arra utal, hogy a téglaépítményt a padló kialakításával – vagyis a 

habarcs- és a homokréteggel – azonos fázisban építették meg (75. ábra – A-A metszet). Azt a 

következtetést, hogy a téglaépítmény megelőzi az építés végleges járószintjével, a terrazzopadlóval 

minden jel szerint egykorúnak tartható homokréteget, és kialakítása az építési folyamatba sorolható 

habarcsréteg keletkezésével egyidejűleg következett be, véleményem szerint egyértelműen 

alátámasztja, hogy a habarcsréteg, vékonyodik, lejt és elfogy a téglaépítmény felé közeledve. A 

habarcsréteget közvetlenül, minden köztes megfigyelhető járószint nélkül fedi a homokfeltöltés, itt 

tehát egyetlen építkezés folyamatában keletkezett rétegekről van szó.  

A felső várban két helyen találtunk még a kutatás során olyan részleteket, amelyek az építőanyag 

(mind a habarcs, mind a téglák típusa) alapján valószínűleg ugyanehhez az építkezéshez köthetők: a 

keleti traktus bejárata előtt előkerült észak–déli irányú keskeny alapozás (98. ábra) és a középső 

traktus keleti helyiségének bejáratán belül is található téglapadló részlet. A téglaméretek 

(téglaépítmény és a keskeny alapfal: 3,7-4,0×13,2-13,4×27,5-27,7; a burkolatrészlet: 13,2×26,8 cm) 

közel egyezőek.  
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A 2003/4. feltárása során a keleti fal homlokívei fallal egyidősnek meghatározható északi boltváll-

fészket is vizsgáltuk. A szelvényünkben napvilágra került a boltváll teljes hosszúságában, a délinél 

kevésbé szabályosan, de egyértelműen ér véget a keleti faltól 2,3 m távolságban (79. és 94. ábra). 

Ezek a nyomok tehát határozottan kijelölik az egykori boltozat helyét és kiterjedését: a két boltív a 

mai földszinti járószinthez képest alacsonyan, 1,6 m magasságban záródva helyezkedik el, s két 

harántdonga a keleti fal mentén változó szélességű, 1,5–2,3 m széles sávot fedhetett le, egy közbülső 

támasszal. A közbenső támasz kutatására nyitottuk a keleti oldal közepén a 2003/5 szelvényt. A 

falsíkon a két ívmező közötti sávban két szintben tűntek elő a falsíkból kiálló nagy kövek, amelyek a 

merőleges pillér bekötésére szolgáltak. Alattuk azonban csak dél felé lejtő, fejtett sziklafelületet 

találtunk, melyen alapozás nyoma nem volt (95. ábra). A 2003/4 szelvényben a boltváll alatt a fal 

tövében a terrazzo alatt mintegy 2 m mélységben, 361,64 m szinten a lefaragott sziklafelszínre 

simított kemény, vízszintes habarcsfelületet – terrazzo-t – találtunk, melybe két párhuzamos, élére 

állított deszka lenyomata mélyedt az északi falra merőlegesen (79. és 91. ábra). Az egyértelműen 

padlószerűen kialakított felületet az egyik deszkalenyomattal 1981-ben már dokumentálták, a felület 

azonban túlnyúlt dél és nyugat felé az akkori és mostani szelvényünk határán is. Ez a padló 

magasságánál fogva megfelel a korábbi boltozatnak, és ahogy az északi falon, úgy e padlón sincs 

nyoma a boltozat alatti teret határoló falnak, ami arra mutat, amint a boltozat kis szélességéből is 

sejteni lehet, hogy a két boltív alatti terek nyugat felé nyitottak voltak. A keleti fal közepénél, a 

2003/5 szelvény északi szélén a habarcsfelszínnek megfelelő mélységben egyenesre faragott 

sziklafelszínt találtunk a keleti fal tövében, a faltól kb. 2 m távolságig (75. ábra). Délebbre azonban, a 

szelvényünk területén, mint már említettük, a fal tövének magasságához képest is lefaragott 

sziklafelület tűnt elő. Ami a keleti traktus többi részét illeti, a bejáraton belül, amint a 2003/3 

szelvényben meglátszott, a mai járószinten van a szikla, s onnan lejt fokozatosan dél felé (77. ábra). A 

déli falfelületet a földszinti padlószinttől kb. 2 m mélységig összefüggő vakolat borítja. A keleti traktus 

felépítésekor a korábbi udvarrész helyére emelt új épület belsejét a többi földszinti helyiséggel 

azonos szintig feltöltötték. A feltöltéshez nagy, fejtett – minden bizonnyal építkezésből kimaradt – 

köveket és habarccsal keveredett szürke agyagot használtak. A feltöltési rétegekben kevés késő 

középkorra, 14-15. századra keltezhető leletet találtunk (IV. melléklet II.8-12.).  

 

5.2.4.4. A földszinti padlószintek értékelése 

Az eddig elmondottak alapján középkori földszinti padlószintekről csupán a felső vár néhány 

pontján rendelkezünk megfigyelésekkel. A középső traktus  északi helyiségének (125. ábra 8.) északi 

részén talált terrazzomaradvány szintje 363,57 m. A középső traktus keleti helyiségében (125. ábra 

8.) a 2003/8. árokban feltárt középkori téglapadló magassága 363,53 m, igen közel van ehhez a 
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szinthez. A keleti traktusba vezető bejárat ajtófülkéjének padlószintje igen magasan, 363,94 m-en 

helyezkedik el, s bár a padlóburkolat újkori lehet, de a szikla emelkedése miatt ez a középkorban sem 

lehetett számottevően alacsonyabb. A ciszternaudvar szintjéről két lépcsőfok – a két keskeny 

kőalapozás – hidalhatta át a mintegy 30 cm szintkülönbséget. A keleti traktus terrazzopadlójának 

padlószintje ismét mélyebben van (363,70 szint körül), ide az újkorban egy lépcsőfok vezetett le.  

Az újkori téglapadlókból több in situ részlet maradt meg. Az 1967–68-as kutatások során jelentős 

padlórészleteket bontottak el, és ezeket sajnos többnyire nem szintezték. A nyugati traktusban 

feltárt padlórészlet szintje 363,46 – 363,49 m. A középső traktus északi helyiségében a sziklafelszínen 

megfigyelhető ágyazóhabarcs szintje 363,46 – 363,53 m, amely 363,53 – 363,60 m körüli padlószintre 

enged következtetni. A keleti traktus bejárata előtt a visszabontott faltömb maradványának 

magassága 363,82. Ennek alapján a középső traktus északi helyiségén belül már kellett lennie egy 

szintváltásnak, ezt valahol az északi faltömb vonalában tételezhetjük fel, ahol a járószintek a feltárás 

szerint (83. ábra, I-I metszet – a „szikla” felett) megszakadnak. Ez a keleti traktus bejárata előtt feltárt 

padlórészlet 363,99 m szintjével egyezhetett meg. Az ajtó küszöbén belül néhány cm-rel mélyebb az 

ajtó fülkéjében megmaradt téglapadló, s a keleti traktus padlójáig egy fa lépcsőfok vezetett le. A 

középső traktus keleti helyiségében 2003-ban (8. árok) feltárt alsó, középkori téglapadló felett 

helyezkedhetett el a második, újkori padlóburkolat, erre utal a helyiség két padlójára vonatkozó 

1968-as megfigyelés (lásd fentebb).  

 

5.1.4.5. Belső falszoros  

A belső falszoros korábban már vizsgált két harántfala közötti falköz északi felében 3 m mélységig 

ásott 2005/4 szelvényünkben megállapítottuk, hogy a nyugati fal felső, mintegy 1,5 m-es szakasza 

359,32 m magasság felett homokos habarccsal épült. Közel ugyaneddig a mélységig, 358,95 m felett 

homokos habarcsú javítások láthatók az északi és keleti falakon. A nyugati falban a már 1967-ben 

észlelt falelválás pontosan a homokos habarcsú felső szakasz indulószintjéig tart és két periódust 

választ el: egy téglasorokat is tartalmazó, észak felé falsarokkal/falvéggel záródó, szabályosan falazott 

déli szakaszt, és egy gyengébb minőségű, a falszoros külső faláig tartó, téglákat nem tartalmazó, 

későbbi északi szakaszt (102. ábra). A homokos habarcsú felső szakasz legnagyobb eredeti 

magasságát a modern kiegészítés alatt 360,14 m magasságban figyeltük meg. A 2002-es 1. 

kutatóárokból tudjuk hiv, hogy  a falszoros Ny-i szakaszában mintegy 1,5 m mélységben található a 

falszoros első középkori járószintje, melyet később mintegy 1 méterrel feltöltöttek. 

Mint láttuk, a belső falszoros északnyugati bejárati részéről az 1968-as feltárás dokumentációja 

igen kevés információt tartalmazott és alapvető megfigyelések és adatok hiányoztak. A hitelesítő 

ásatást az azóta felfalazott alapfalak közötti területek feltárása (2005/5. szelvény) jelentette a 
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falszoros zárófalához bekötő rövid, íves falszakasz északi és déli oldalán, a délnyugatra húzódó fal, 

illetve az erre merőleges, a belső falszoroshoz bekötő fal határolta két területen. A falszoros zárófala 

enyhén rézsűs és felületét helyenként vékony habarcssimítás fedi, ez is arra utal, hogy a középkori fal 

(125. ábra 1.) építésekor az alsó vár felől még szabadon állhatott. Megfigyelhető volt szemből is az 

alaprajzilag már megfigyelt, ma felülről a felfalazás miatt már nem hozzáférhető falelválás (125. ábra) 

is. A zárófal kavicsos falazóhabarccsal épült, falkoronájának legnagyobb megmaradt magassága 

358,18 (déli szakasz) – 358,37 m (északi szakasz). A falhoz utólag épült hozzá a rövid, íves falszakasz 

és legkésőbb ekkor már fel kellett, hogy töltsék a területet, mert a fal megfigyelhető eredeti része 

egy feltöltésbe épült alapozás, legalább 357,57 m magasságig (104. ábra). A feltöltés összefügghet a 

falközöket határoló másik két falszakasz felépítésével, ugyanis ezek kötésben vannak, egyszerre 

épültek és körbehatárolják a jelek szerint eredetileg szabadon álló területet. E három fal homokos 

habarccsal épült (103-104. ábra). A falszoroshoz délen bekötő fal megmaradt legmagasabb pontja 

357,80 – 358,11 m. 

 

5.1.4.6. Feltöltési, pusztulási rétegek 

Az 1968-as, 1980-as és 1981-es kutatások során a belső falszoros déli szakaszán, 2002-ben az 

északi szakaszon jelentős vastagságú feltöltési rétegek kerültek elő. A belső falszoros déli szakaszának 

K-i részén nyitott 1980/IX. árok feltöltési rétegei többségükben faszenesek ill. erősen faszenesek 

voltak. Erősen hamus és faszenes, vastag feltöltésből kerültek elő a 15. század második felére, a 16. 

századra keltezhető kályhaszem-töredékek az északi falszorosban a 2002/1 árokban, itt a magas 

koncentrációjuk arra utal, hogy kifejezetten egy belső átalakításhoz ill. pusztuláshoz kapcsolódhatott 

a feltöltés.  

A felső vár építéstörténetére, használatára, a vár anyagi kultúrájára vonatkozóan a belső 

falszoros leleteinek feldolgozása és a további feltárások várhatóan még alapvető új eredményeket 

fognak tudni nyújtani.82  

 

5.2. Az alsó vár és a külső falszoros ásatásának eredményei  

 

Az alsó várban az 1967-69. évi feltárások lényegében szintsüllyesztések voltak, ahol döntően a 

femenő falakra vonatkozó megfigyelésekre került sor, ezeket a 6. fejezetben tárgyalom. 
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5.2.1. Feltárások és megfigyelések 1979-81-ben 

1979-ben az Óratoronyban nyitott kutatóárokban a barokk téglapadló alatt korábbi, szintén 

újkori járószintet, alatta feltöltést XVII-XVIII. századi kerámiával, fekete réteget, majd a bauxitos, 

vörös törmelékréteget tártak fel. Az árokban a fekete rétegre alapozott 40 cm vastag, K-Ny irányú 

kőfalat találtak, melyet a Turco-rajzon szereplő, felvezető út melletti fallal lehetett azonosítani. 

Megállapították, hogy „az óratorony egységes barokk építmény, középkori előzménye nincs”. 

1980-ban A 2. helyiség D-i felében nyitották az V. árkot (125. ábra). A Ny-i várfal alapozási 

árkának több rétegű agyag betöltésében sok Árpád-kori edénytöredéket találtak. Úgy vélték, hogy 

egy korábbi, Árpád-kori „település vagy sánc” anyagáról van szó, ennek alapján „elképzelhető, hogy a 

legkorábbi felsővárhoz tartozott egy a mai alsó vár elődjének tekinthető fal, földsánc szerkezetű 

elővár.”83 

A 4. helyiségben kijelölt VI. árokban megállapítható volt, hogy faszenes, esetenként agyagos 

betöltésre alapozták a helyiség É-i falát. A helyiség K-i falában a fal építési idejére utaló 1711-es 

bélyeges téglát azonosítottak. A K-i fal D-i végében ajtó téglakávájának maradványa volt.84 

   A külső falszoros falának kutatására nyitott VII. és VIII. árokban „a várfal belső oldalán lévő 

feltöltésből gazdag XIV-XVI. századi kerámiaanyag került elő.”85 

1981-ben az alsó vár déli falszorosában a félkörös bástyától nyugatra kijelölt XV. árokkal 

megállapítható volt, hogy „a köves, habarcsos pusztulási rétegek ferdén délnek futnak le. A felsővár 

déli falszorosának helyreállításakor a fal déli oldalán az építéshez szükséges módon- rendezték a 

terepet”. A déli külső várfalat 1,2 m mélységben még nem érték el. 86 

Az alsó vár déli falszorosában, a keleti helyiségek keleti fala és a felső falszoros falának 

csatlakozásánál kijelölt XVI. árokban úgy tűnt, hogy a délnek tartó fal később épült a felső falszoros 

falához. A határozottabb megállapítást nehezítette a már megtörtént helyreállítás.  

Az árok külső várfal kutatására kijelölt szakaszában úgy tűnt, hogy „az alsó vár déli falát előbb 

építették, mint a keleti tornyot és a hozzáfutó falat, bár habarcsanyaguk nem válik el”.87 Az alsó vár 

DNy-i sarkában az 5. sz. helyiség nyugati fala előtt nyitott XIX. árokban a pusztulási rétegek alatt sárga 

homok jelentkezett. Alatta téglás, köves építési vagy bontási törmelékréteg, majd egy barnássárga 

földes agyagos réteg- újabb járószintként, alatta már csak a vöröses sziklafelszín volt. „Az alsó 

törmelékes rétegben 1743-as bélyeges tégla, tálalakú kályhaszemek, lábas és táltöredékek voltak.” 
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Megállapítható volt, hogy „a sarokban lévő falpillér együtt épült a nyugati fallal, habarcsuk sárga 

mészszemcse nélküli. A felső homokos járószint a nyugati falhoz futott, azzal egyidős.”88 

Az alsó vár 3. helyiségében a padló téglái között 16EHF93 bélyeges téglát azonosítottak.89 

Az óratoronytól nyugatra lévő helyiségben nyitott XXI. árokban köves rétegek alatt többrétegű 

agyagos betöltés volt, mely az V. árok hasonló jelenségeivel tűnt azonosnak.90 

 A várba felvezető út alsó szakaszán az út déli oldalán látható falmaradványnál nyitott XXII. 

árokban „az árok mindkét végében É-D-i irányú kőfal maradványai jöttek elő. A falakban 

tégladarabok is voltak. A falsíkok határozatlanok, a habarcs aprókavicsos fehér […]”.91 

A feljáró út északi oldalán XXVII. árokban „a humusz alatt szürke, barna törmelékes rétegek 

voltak újkori leletanyaggal. A támfal kőből épült, alapozási padkája van. Tégladarabokat is 

használtak fel építéséhez. Habarcsa világossárga, finom szemszerkezetű, a barokkra emlékeztet és 

egyezik az álló falmaradvány habarcsával.” Az árok déli felében 1,5 m széles K-Ny-i irányú kőfalat – a 

külső kapu falát – tártak fel. Megállapították, hogy „a falban és annak pusztulási rétegében lévő 

habarcs eltér a támfalétól és egyezik a XXII. árokban lévő falakéval.”92 

Az alsó vár kapujának tengelyében kijelölt XXXIV. árokban a felső pusztulási réteg alatt megfigyelték, 

hogy „a kapu külső oldalán kávaszerűen lefaragott a szikla.” „A keleti lefaragásban kőfal nyomait 

észleltük. A habarcs piszkosfehér, apró mész- és kőszemcsés, nem barokk. […] A habarcsanyag egyezik 

az északi várfal habarcsával, tehát ez lehetett a korábbi kapu. Szélessége 1,8 vagy 2 m. […] Ezt 

elpusztítják a kettőskapu építésekor.” Megállapították, hogy „a kettőskapu teljes egészében újkori 

építménynek vélhető.”  „A kapu északi oldalán álló támpillér az óratoronnyal egyidős.”.93 

 

5.2.2. Feltárások 2006-ban 

 

Az ásatás célja az alsó várra vonatkozó korábbi megfigyelések részben hitelesítése, részben – a 

még kutatatlan helyiségekben, elsősorban az északi és déli szárny területén – azok kiterjesztése volt. 

Az omladék eltávolítására a déli szárny pincehelyiségei kivételével már sor került, illetve az északi 

szárnyban vékony feltöltés fedte a többnyire ép padlókat. A járószintek alatti feltárásokkal a 

következő fő eredményekre jutottunk (125. ábra): 

 A nyugati szárnyban a dongaboltozatos helyiség kapu felőli falánál ásott 06/15. sz. kisebb 

szondával az épületrész alapozását és esetleges előzményeit kívántuk vizsgálni. Megállapíthattuk, 
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hogy a helyiség kapu felőli fala talán korábbi is lehet, mint a boltozat falpillére, mert alapozási 

mélységük eltérő, de ettől eltekintve korábbi periódus itt nem mutatható ki és a minimális 

vastagságú járószint alatt sekélyen jelentkező bolygatatlan rétegek komolyabb épületelőzményt 

szinte ki is zárnak. 

A 06/18. árokban a nyugati falfelületen, a falsaroktól kb. 2 m-re, vagyis közel a szelvényhatárhoz 

egy függőleges elválást találtunk az eredeti falban, mely a modern felfalazásban már nem jelent meg. 

Az elválástól dél felé a megmaradt eredeti falazat az alsó részen szabálytalanul, alapozásszerűen 

kiugrik a falsíkból, sőt visszavésettnek látszik, de feljebb már a falsíkba illeszkedik. A falazat habarcs 

kavicsos, meszes, a középkoriakkal egyezik. Az elválástól északra az épület sarkáig homokos újkori 

habarcs figyelhető meg a falban. Az északi fal habarcsa szintén a középkorinak felel meg, a nyugati fal 

tehát ehhez utólag épült hozzá. 

 

6. A felmenő falak kutatása 

 

A középkori várak építéstörténeti, épületrégészeti kutatásának egyik lényeges része a falkutatás. 

Ebben a fejezetben a felszín feletti falmaradványok mellett a régészeti feltárás során előkerült 

felmenő falakra vonatkozó információkat is összefoglalom. A régészeti feltárásból itt csak azokkal a 

részleteket tárgyalom, ahol felmenő falsíkok vizsgálatára volt lehetőség. 

 

6.1. Az építészeti állagmegóvási munkák és hatásuk, mint a kutatási lehetőségek korlátai 

 

A cseszneki vár átépítéseket és bontásokat is magában foglaló mintegy 550 évig tartó folyamatos 

és közel azonos funkcióban való használata illetve fenntartása után funkcióvesztése, mint láttuk, 

1820 körül következett be. Az objektum épületként való használata ezzel lezárul. 

   A rom történetének új korszaka, ami egy új használati, fenntartási mód megjelenésével járt, az 

1950-es években kezdődik. Ennek előzményei a 19. század második felétől mutathatók ki, s az 

idegenforgalom és műemlékvédelem szervezeti kereteiben ekkor, 1957-től sor került az első lényegi 

beavatkozásokra, melyek célja a turistaforgalom feltételeinek kialakítása, a romok területének és 

környezetének a látogatók számára alkalmassá tétele volt.94 

Korlátok és lépcsők épültek meg a romterületen, s a romokat érintő első építési munkák is 

megkezdődtek. Elsőként 1957-ben a felső vár keleti külső falán és a keleti torony hídpillérén 
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történtek a falsíkokat rekonstruáló visszafalazások, ezzel egy időben kitisztították a keleti torony 

belsejéből az omladék egy részét. 

A vár VÁTI által elvégzett felmérésének elkészülte után az Országos Műemléki Felügyelőség 

előkészítette az állagvédelmi munkákat. Az omlásrétegek régészeti felügyelettel végzett eltávolítása a 

felső várban 1967-ben kezdődött és ezt a következő években, 1968-69-ben régészeti ásatás követte.  

A romkonzerválások tervezője Koppány Tibor építész lett volna, ő kezdte meg a feltárt felmenő 

falmaradványok és épített részletek felmérését. Falkutatásra ekkor nem került sor, és a 

romkonzerválási terv elkészítése is elmaradt. 

Az OMF Székesfehérvári Építésvezetősége az 1970-es évek közepétől alakította ki a vár 

állagmegóvásának helyszíni feltételeit. Felvonulási épület épült az alsó vár déli szárnya fölött. A vár 

évekig építési területté vált. Az állagmegóvási munkák végül az alsó várban kezdődtek, építész 

közreműködése nélkül. Kiindulópontjuk az 1968-69-es feltárási terület, az alsó vár északi szárnyának 

és kapujának környéke volt, de kutatói felügyelet nélkül jelentős egyéb falszakaszokat is kiástak és 

felfalaztak a falszorosok falain és a felső várban. 1978-ban a déli belső falszoros falának két szakaszát 

ásták ki és falazták vissza a félkörös védművel együtt, valamint az alsó vár északi szárnyának falait 

(125. ábra). 1979-ben felállványozták a felső vár nyugati felét és itt kiegészítéseket, cementes 

fugázást végeztek (129. ábra). 1979-ben ismét sor került régészek bevonására, a felső vár nyugati 

felén már végezhettek megfigyeléseket az állványokon, ekkor került sor az első, korlátozott 

falkutatásra. A felfalazási, falkiegészítési munkának ez a fázisa az 1980-as évek elejéig tartott. A felső 

vár területét ezután lezárták és a vár őrzése, karbantartása is megszűnt. 

Mintegy egy évtized elteltével, 1993-ban a felső vár és az óratorony statikai kiegészítésére, majd 

1994-ben a keleti torony állagvédelmére került sor.95 A kiegészítések a felső várban (18. ábra) és az 

óratornyon kutató bevonása, s így az elfalazott részek dokumentálása nélkül folytak, a keleti 

toronyban részleges dokumentálást végzett László Csaba. 

Az állagmegóvás újabb szakasza 2000-ben kezdődött.96 Elsőként a felső vár keleti szakaszának 

udvar felőli falának és ajtónyílásainak rekonstrukciója valósult meg (14-15. ábra). Ezt követően 2001-

ben a keleti szakasz falkoronájának és nyílásainak rekonstrukciójával, valamint az óratorony részleges 

rekonstrukciójával folytatódott a munka. Ekkor már kutatói dokumentálás és felmérés kísérte a 

kivitelezést. A felső várban 2001 őszén fejeződtek be az állagmegóvási munkák. 2002-ben a 

falszorosok külső falai három szakaszának (északi oldal keleti és nygati szakasza, keleti oldal) 

kiegészítése és mellvédmagasságig való felfalazása következett. 
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   2003-2004-ben az alsó kapunál a támfalak és a lépcső rekonstrukciója, majd a terasz területén 

új, modern fogadóépület építése kezdődött meg. A munka 2005-ben leállt, így a fogadóépület 

építése mellett a felvezető út melletti támfal rekonstrukciója félbemaradt. 

 

6.2. Az épületeken végzett megfigyelések és az elpusztult részletekről rendelkezésre álló 
kutatási adatok 

 

6.2.1. Megfigyelések és dokumentálásuk 1960-ban 

 

A VÁTI felmérőcsapata a vár felmérését helyszínrajzzal, a felső várban szintenként felvett 

alaprajzzal, metszetekkel, és egyes épületrészekről falnézeti rajzokkal dokumentálta (36–38. ábrák)97. 

A Hreblay Iván és Lux Kálmán vezetésével dolgozó csoport a felmérést állványozás nélkül, műszerrel 

végezte. A felmérés igen pontos és megbízható eredményt adott. Falnézeti rajzok készültek a felső 

vár falainak külső és belső felületéről, és a keleti toronyról. Míg mindezek a rajzok a helyszínrajz 

kivételével 1:100 léptékben készültek, addig az óratornyot 1:50 méretarányú alaprajzokkal, 

nézetrajzokkal és a tagozatok részletrajzaival dokumentálták.  

   A falnézeti rajzokon kontúrvonalakkal jelölték és feliratozták az egyes megfigyelt jelenségeket. 

Ezek főként gerendafészkek, kiromlások, üregek és boltozathelyek voltak. Az ekkor dokumentált, s 

azóta eltűnt illetve elpusztult részletek közé tartozik a felső vár déli falának első emeleti keleti szélső 

ablaknyílása és a belső falszoros északi falának alsó vár felőli szakasza, melyek ezt követően omlottak 

le, a felső vár középső traktusának emeletén az északi falon levő boltozatnyom és a déli falon a 

földszinten levő nyílásrészlet, melyeket azóta a falkiegészítés eltüntetett. A várrom felmérési 

dokumentációját fotósorozat egészítette ki (1-21. ábra). 

 

6.2.2. Megfigyelések 1966-69-ben 

 

Az 1967-69-es feltárási munkák során elsőként az eltávolították az épületomladékot, majd a 

padlószintek alatti régészeti kutatásokra került sor. Ez utóbbira csak a felső vár és az északi falszoros 

egyes részein került sor. A feltárás lényegében régészeti felügyelettel végzett földmunka volt, a 

feltárás közbenső fázisait sem felszínrajzok, sem fényképek nem dokumentálták és a leletek 

összegyűjtésére sem fordítottak sok figyelmet. A dokumentáció a feltárt, többé-kevésbé megtisztított 

állapotot rögzítette fényképeken és alaprajzon. A kutatás az omladék eltávolítása során előkerült 
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maradványokra és a korábbi falak feltárására koncentrált, a felmenő falakkal ekkor kevéssé 

foglalkoztak.  

1967-ben csak az utolsó járószintig végeztek feltárást. Az épületomladék alól előkerültek a 

középső és nyugati traktus osztófalainak és belső épített részleteinek maradványai. Az osztófalakat 

először utólagosnak, újkorinak vélték: „a középen húzódó kelet-nyugat irányú újkori téglafalat 

keletről egy észak-dél irányú… ugyancsak újkori fal határolja”, „a később beépített középső udvar 

alaprajza kirajzolódik”98. Erre a bélyeges téglák alapján következtettek: „e falak a belőlük előkerült 

bélyeges téglák évszámai alapján XVII és XVIII századiak.”99 A középső traktus keleti, helyiségének 

(125. ábra 10.) ciszternaudvar felőli fala kb. 2 m magasságban maradt meg, benne két, a 

ciszternaudvarra néző ablakmaradvánnyal. A kőfalazatban a nyílásokat téglából képezték ki, 

tokhornyuk, melyből a kőkeret hiányzott, a ciszternaudvar felől volt. Az osztófalak nyugat felé 

alacsonyabban maradtak fenn.100 A középső traktus keleti és nyugati helyiségének északról nyíló 

bejáratai is részben megmaradtak. A rézsűs kávájú nyílások tokhornyai a külső oldalon helyezkedtek 

el. A keleti helyiség (125. ábra 10.) bejáratánál látható volt, hogy a nyílást szintén téglából képezték 

ki. A keleti helyiség délnyugati sarkában egy kívül négyszögletes, belül ovális tüzelőberendezés, 

formája alapján sütőkemence maradványai kerültek elő. Nyílása keleten helyezkedett el, alsó 3-4 

téglasora maradt meg, ovális tűzterének belső fala a tűztér alacsony boltozatú ívét mutatja. Északi 

oldalán alacsony kő-tégla, keleti oldalán éltégla padka maradványa helyezkedett el. A középső traktus 

nyugati helyiségének (125. ábra 9.) délkeleti sarkában négyzetes téglaépítmény, feltehetőleg 

kályhaalépítmény állt.101 A válaszfalban a két tüzelőberendezés között a kemence felől egy tégla 

boltövvel áthidalt, befalazott füstelvezető- vagy fűtőnyílás helyezkedett el, a másik oldalról egy 

beomlott boltozatú hasonló nyílás. A felmérési rajz (125. ábra) tanúsága szerint a két 

tüzelőberendezés között a falmagban egy téglalap alaprajzú üreg, feltehetőleg kéménykürtő 

helyezkedett el.102  

 Téglapadló részletek maradtak meg az északi helyiség délnyugati sarka közelében, a keleti 

helyiségben (125. ábra 10.) a kemence körül és a ciszternaudvar déli szélén. A ciszternaudvar terében 

két pillér kb. 2 m magas pillér került elő. Az északkeleti sarokban a felső vár keleti osztófala és a 

lépcsőpillér által közrefogva egy tisztán téglából épült négyzetes pillér, a délnyugati sarokban egy 

szintén négyzetes, tégla-kő vegyes falazatú pillér. Az északkeleti pillért a keleti helyiség északkeleti 

sarkával egy boltív kötötte össze, melynek boltindításai a pilléren és a falsarkon láthatók voltak. 103 Az 
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északi helyiségben (125. ábra 8.) a keleti helyiség északi falához illeszkedő, téglából falazott 

lépcsőmaradvány maradt meg (54. ábra), mely a lépcsőpillérrel – annak északi bővítését is 

hozzászámítva – azonos szélességű volt, a keleti helyiség (125. ábra 10.) bejárata mellett indult és a 

keleti helyiség keleti külső falának vonalában falsíkkal zárult. A lépcsőmaradványnak ezt a síkját a 

lépcsőpillérrel egy boltöv kötötte össze, melynek boltindítása a lépcsőpilléren látható volt. A 

lépcsőfokokat fagerendák alkották, a legalsó gerenda maradványa in situ megmaradt. A 

lépcsőmaradvány északi széle mentén falazott mellvédfal csorbázata volt látható. Ennek sávja egy 

vonalban volt a lépcsőpillér északi bővítményével.104 (54. ábra) Ebben a sávban a lépcsőmaradvány 

keleti síkján kiugró káva volt, belső sarkában feltételezhetően in situ tokgerenda függőleges 

maradványai látszanak a fotón (55. ábra).105  

A középső traktus északkeleti részén, a keleti traktusba vezető bejárattal szemben az északi külső 

falhoz illeszkedő faltömböt (125. ábra 19.) tártak fel. Keleti része meredek rézsűvel záródott, mely 

függőleges síkba ment át a faltömb lepusztult falkoronájánál, dél és délnyugat felől függőleges síkok 

határolták. Falkoronája ferdén lepusztult volt, oldalfalai vakoltak voltak.106 

Az alsó vár területén az eltávolították a pusztulási omladékot a nyugati helyiségek és az északi 

szárny keleti fele területéről. 

A keleti oldalon három helyiség került elő, a legdélebbi helyiség hosszfala mentén három 

lábazatos falpillér alsó része került elő, a másik kettő helyiségben, melyek északról hozzácsatlakozva 

összekötik ezt a felső vár előterét képező szűk sziklaterasszal, funkcióra vagy kialakításra utaló 

meghatározó részletet nem dokumentáltak. A helyiségek előtt egy végighúzódó párhuzamos fal – 

tornác vagy lépcső - részletét találták meg. 

Az északi szárny keleti felében egy tornáccal határolt helyiség-együttes falait tárták fel, keleti 

végén egy tüzelőpadkával, kemencével és az ezzel átellenes oldalon a nagyobb helyiség felé (tüzelő?) 

nyílással rendelkező konyhát, melyből kelet felé egy lépcső indult talán egy kisebb kamra- esetleg 

aszaló- vagy füstölőhelyiségbe. Ettől nyugatra egy nagyobb, azután egy keskenyebb helyiség volt 

feltárható a szárnynak ezen e keleti, legmagasabb szinten elhelyezkedő részén. 

Nyugaton kitisztították az óratorony és a hozzá kapcsolódó helyiség belsejét valamint a kaput, 

mely, mint ekkor kiderült, kocsibehajtóból és egy vele párhuzamos hosszú folyosóban folytatódó 

gyalogkapuból állt. A kapu négy kerékvetőköve is feltárható volt. 

1969-ben, az alsó vár keleti részének feltárása során (47. ábra) egy ettől a délnyugatra tartó faltól 

a belső falszoros külső faláig húzódó merőleges falszakasz is előkerült.  
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A feltárás után az újkoriként azonosított építmények egy részét elbontották, így a ciszternaudvar 

két téglapillérét107, az újkori lépcsőt108, a felső vár 2 helyiségének kemencéjét109 az alsó vár 

északkeleti sarkában levő konyha tűzhelyét és (kamra-?) lépcsőjének részletét110, az óratorony 

melletti helyiség tűzhelymaradványát.111 

A feltárt felmenő falakról és a ciszternáról helyreállítási tervéhez Koppány Tibor készített 

felméréseket112 (60-64. ábrák), így elsősorban a felső vár osztófalai és az alsó vár kapuja később 

elpusztult részleteinek rajzait köszönhetjük neki. A ciszternaudvarra néző két ablaknyílást, az 

ajtónyílások formáját, az alsó kapu egyes részleteit, boltívének boltvállát csak ezekből a 

felmérésekből ismerjük. 

 

6.2.3. Vizsgálatok, megfigyelések 1979-81-ben 

 

Az 1979-81-es kutatások a korábban régészeti felügyelet nélkül megindult építési munkák 

nyomában haladtak, s az érintett részek kiegészítő kutatását, dokumentálását célozták. A felső vár 

nyugati részének felállványozott falain is célzott falkutatást lehetett végezni, s az épületomladék 

eltávolítása is újabb jelentős felmenő részeket hozott napvilágra. 

1979-ben László Csaba és Feld István vezetésével kezdődött meg a kutatás113. Ez a dokumentáció 

alapján az alábbi eredményekkel járt: 

6.2.3.1. Alsó vár és falszorosok 

1979-ben az északnyugati torony földszintjén padló, fűtőberendezés, vöröses lábazati falfestés 

maradványait tárták fel, Megfigyelték, hogy az alsó várban a Ny-i szárny É-i helyiségében utólagos a 

tüzelőberendezés. Innen ajtó nyílt a DNy-i falban. A 2. helyiség felett valószínűleg az emeleten gazdag 

vakolatarchitektúra volt, ennek törmeléke került elő az omladékban114, hasonlók kerültek elő a D-i 

szárnyban is. A 2. földszinti helyiség eredetileg síkfödémes volt, boltozata utólagosnak bizonyult. 

Födémgerenda nyoma is megfigyelhető volt. 
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A D-i szárny pincéjének a sziklához épült osztófala a jelek szerint nem válik el egyértelműen D-i 

faltól. K-ebben azt állapították meg, hogy a D-i fal középkori. 

Az alsó vár déli támpillérének átépítését figyelték meg, a várfallal együtt épült támpillért utólag 

Ny felé vastagították. 

1980-ban az alsó várban végzett ásatás 115 során megfigyeléseket lehetett tenni az alsó vár 

kapuja, az óratorony, az óratorony melletti helyiség, az alsó vár 2., 3., 4., 5. és 6. helyisége 

periodizációjára, részleteire, boltozatmaradványaira. Ezek a következők: 

Az alsó várban a Ny-i szárny előtti folyosó D-i végébe utólag épült be egy keskeny téglafal. A Ny-i 

szárny 3. helyiségébe utólag épültek be a falpillérek, s ezeket utólag, a padozás után megtoldották. 

Az ezzel D felől szomszédos 4. helyiség K-i és Ny-i falai az udvar felőli falhoz utólag épültek hozzá. Az 

emeletre lépcső vezetett, helyén eredetileg ajtónyílás volt, ezt a középkorra keltezik. A lépcső alatti 

fal utólagos. Az alsó vár kapujának K-i falába a romkonzerválás során tévesen építettek falelválásokat. 

A fennálló falak vizsgálatával tettek megállapításokat belső falszoros bejárati szakaszának belső 

periodizációjára:116 

Az alsó vár É-i fala utólag épült hozzá a belső falszoros északi szakaszának falsarkához. 

A belső falszorosban a felső vár bejáratán kívül a felső vár külső falában utólagos dongaboltozat 

fészkét észlelték, melyben törmeléktéglákat és homokos barokk habarcsot figyeltek meg.117 

1981-ben több újabb kutatóárokkal vizsgálták a periodizációt és az épületrészek kiterjedését. A 2. 

helyiség sarkában levő pillér együtt – utólag – épült a válaszfallal és ugyanekkor köpenyezték a 

nyugati várfalat.118 A 3. helyiség padlójából 1693-as bélyeges téglát jegyeztek fel, megállapították, 

hogy e helyiség keleti fala szintén sekélyre alapozott.119  

1743-as évszámos téglabélyeget írtak le az alsó vár 5. helyiségének omladékából120, kutatták az 

alsó vár kapuját és annak előzményét figyelték meg. Megállapították, hogy a kapu melletti északi 

támpillérfalazat barokk kori és belőle következtetni lehet a kaputorony illetve a várfal magasságára 

(legalább 5,5 m). A kapu küszöbe helyén egy – vsz. in situ – fagerendát találtak.121 Vizsgálták az alsó 

vár 1. helyiségének habarcsait, periódusait, habarcseltérést találtak az 5. helyiség északi és nyugati 

fala között.122 Azt állapították meg itt, hogy a 18. század első felében feltöltötték a helyiséget és a 

nyugati harántfalban a déli oldalon nyíló ajtó is ekkor készült.  
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Az északi szárny nyugati szakaszában húzott XVII. sz. kutatóárokban a felmenő falon két réteg 

meszelést figyeltek meg, – amit rövidebb használat vagy alárendelt funkció jeleként értékeltek – és 

anyagában (kő és tégla) és habarcsában jellegzetes újkori falazatot. Megállapították, hogy a szoba 

eredeti bejárata a helyreállítottnál keskenyebb volt.123 

 

6.2.3.2. Felső vár 

A felső várban a Ny-i traktus második emeletén megfigyelhető volt, hogy az ablakokat kis 

mértékben beszűkítették. A DNy-i ablak befalazása korábbinak mutatkozott a barokk periódusnál. 

A középső traktus Ny-i helyiségének (125. ábra 9.) ajtaja a megfigyelés szerint eredetileg,  

Téglaméreteket illetve téglabélyegeket rögzítettek az alsó vár nyugati szárnyából, a déli szárny 

több pontjáról, a ciszternából, a nyugati traktus bejárati nyílásából.124 

1980-ban a felső vár kapujánál végeztek kutatást. Itt megállapítható volt, hogy a kapu két oldalán 

falelválások láthatók. Ezek között a kapu az első emelet falazatával egyszerre épült meg. A kapu külső 

oldalán megfigyelhető volt a keretfészek, a kapu felett 67x80 cm es bemélyedő fülke volt, jobb felső 

sarkában barokk kori homokos vakolaton kék festéknyomok, ide festett felirat vagy címer tételezhető 

fel125. 

A felső vár falain megfigyelték, hogy körülbelül az első emeleti járószint magasságában 

falazatváltás figyelhető meg, amely alatt nincs tégla a falazatban, felette van, és a nyugati záródás 

tégla sarokarmírozásai ennek a szintjéről indulnak. A felső vár nyugati osztófala (125. ábra 6.) a 

megfigyelés szerint az É-i oldalon az első emeleten elválik, míg a második emeleten egybeépült a 

külső fallal. Az említett válaszfal D-i szélén, a második emeleten ajtókávát figyeltek meg, melynek a 

Ny felőli oldalán kőkeretfészek volt. 

A nyugati traktus első emeletének délre néző ablakánál megfigyelték, hogy az ablak keleti 

oldalánál a helyiség boltozata indításának helyén sík téglafalazat észlelhető, amit az ablaktól helyiség 

sarkáig kiérő, szélesebb boltozati fiókkal véltek magyarázhatónak. Kiderítették, hogy ugyanitt a 

földszinti helyiségben az É-ra nyíló nyílást a falazatba a boltozat építésekor törték, fiókboltozatának 

indító téglái még megvoltak. Ezt a nyílást a 80-as években az É-i boltozatindítás helytelen műemléki 

rekonstrukciójával egyidőben befalazták, eltüntették.126 
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A nyugati és középső traktus második emeleti ablakairól megállapították, hogy téglájuk és 

habarcsuk újkori. Úgy vélték, hogy a 2. emeleten pártázatos védőfolyosó (gyilokjáró) lehetett, melyet 

átalakítva képezték ki a ma látható nyílásokat.127 

A középső traktus D-i helyiségeiről megállapítható volt, hogy egyaránt dongaboltozatosak voltak, 

a keletinak boltvállából még fél méteres szakaszt figyeltek meg.128 A ciszterna felőli két ablak a fallal 

együtt épült, kőkeretes volt.  

A keleti traktusban a földszint felett, a K-i oldalon gerendafészeksort, az É-i oldalon két 

gerendafészeksort észleltek, az előbbi az előbb említett falszövetváltás (129-130. ábra 1.) síkja alatt 

kb. 1 m-re. Megállapították, hogy a földszint ÉNy-i sarkában található nyílás barokk kori volt, vagy 

kiromlás.129 

1981-ben megállapították, hogy a középső traktusban a Ny-i helyiség Ny-i falának habarcsa 

barokk, a benne levő két gerendalyuk utólagos bevágás130. Pillérszerű téglaalapozást (középkori?) 

figyeltek meg a helyiség É-i fala alatt, az ÉNy-i saroknál, megállapították, hogy a helyiség északi 

falának nyugati szakasza másodlagos, barokk kori. Ezek a felmenő falak mára nagyrészt 

elpusztultak.131 

6.2.3.3. Újkori alsó vár 

1981-ben megkezdődött az újkori alsó vár kutatása, ahol a felvezető úttól északra levő plató 

falait, az alsó kaput, a délen mellette levő helyiség részleteit tárták fel, észlelve a később – 2001-ben 

– feltárt lépcső helyét falhiányként, a periodizációra nézve megfigyelve, hogy az ettől keletre húzódó 

támfalszakasz vékonyabb, és habarcsa eltér a támfal más részeitől, a támfal K-i szakasza a külső kapu 

falához hozzáépült, a külső kapu melletti helyiség keleti falának habarcsa megegyezik a kapu keleti 

faláéval. Vakolatot és járószintet figyeltek meg az alsó kapuépítmény déli, felmenő falcsonkjának 

falsíkján, az északin vakolatot. A külső kapuépítményben a szikla bevésésében húzódó falalapozást 

fedeztek fel, ennek habarcsa a fennálló falétól eltért. A kapuépítmény keleti falára a fennálló 

falmaradvány (a déli fal) utólag ráépült (125. ábra). 

 

Az építéstörténeti értelmezésben a megfigyelések alapján a felső várra vonatkozólag arra a 

következtetésre jutottak, hogy a korai vár valamikor a 13. század folyamán épült és a 13–14. század 

fordulóján bontották le, felépítve ezután a mai felső vár vastag körítőfalait az alsó szint tetejéig, s 

talán ekkor vagy röviddel utána készült a kapu előtti falszoros. Megállapításuk szerint az első 
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periódusban a körítőfal még „földszintes” volt (kívülről persze magasabb), s a várfalak által határolt 

területen talán fából készültek a lakóépületek, illetve „nem kizárt a mai déli helyiség korábbi volta 

sem”. 132  A Garaiak birtokba jutása (1392) utáni időszakot jelölték meg egy újabb kiépítési 

periódusként, a várból származó, ismert kapuszemöldökkő felirata 1424-es évszámmal szerintük egy 

kiépítési fázis végét jelenti. Ekkor épült volna meg a felső vár első emelete. A vár keleti oldalát egy 

széles fallal leválasztva kialakítják a keleti traktust. „Lehetséges, hogy ezen a szakaszon háromszintes 

traktust hoznak létre, míg a vár többi részén az első emelet felett lőréses gyilokjáró húzódott.”133 

Ekkorra tették a ciszterna készítését, „nem zárhatjuk ki azonban, hogy a ciszterna már a keleti torony 

[traktus] falának felépülte előtt létezett”. A második emelet építését a barokk korra tették.134 

A kutatások röviddel ezután megjelent összegzésében László Csaba már a 15. századi 

építkezéshez sorolta a felső vár alsó szintjét is, elvetve az alsó szint korábbi, önálló építési 

periódusként való értelmezését (67. ábra).135 

Ugyanitt a középkorra tette a két alsó vár feltárásból ismert alaprajzi részleteinek első periódusát 

is. 

 

6.2.4. Vizsgálatok, megfigyelések 2000-2002-ben 

 

A felső vár állagmegóvása során a felállványozott falakon tervezői művezetéssel és kutatói 

felügyelettel folyt a munka. László Csaba régész és P. Samu Viktória építész tervező a megtisztított 

részleteket fotókkal dokumentálták (45-47, 53-56. ábrák), s a meglevő állapotot az építész rajzai 

rögzítették. Az állagmegóvási munka során törekedtek a nyílások rekonstrukciójára, ahol az csak 

lehetséges volt. Mivel összefoglaló dokumentáció nem készült, a megfigyelések értékelése utólag 

nem lehet teljes. 

A keleti traktus leomlott északnyugati sarkával együtt a három bejárati nyílása közül az alsó kettő 

záradékát és bélletét is rekonstruálták. 

A második emeleti nyílásokra vonatkozóan számos megfigyelést sikerült tenni (127, 129-130. 

ábrák): 

DNy-i sarok: Befalazott nyílást találtak, s ezt részlegesen kibontva fülkeként állították helyre. 

Déli oldal nyílása: belső oldalon téglaburkolatú sík részletei, melyre utólag ráfalaztak, az áthidalás 

lapos téglákból rakott, az építész dokumentáció szerint középkori boltöv, téglaméret 14-15x28-30x4-

                                                           
132
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5, középkori kávák, külső oldalon rézsűs középkori könyöklő. A boltöv fölé futó középkori kávák a 

falkoronáig, barokk átfalazás, kávaszűkítés a K-i oldalon és a nyílászáró vonalában. 

DK-i sarok: falfülke, mélysége 0,75 m, egy egykori nyílás helyén, a hátsó falsíkon 

vakolatmaradvánnyal, a járószinttől számított 1,44 m magasságban a K-i oldalon boltöv indításával, 

melynek párja a Ny-i oldalon már lepusztult 

13. nyílás, árnyékszék, alja volt meg, agyagtapasztással és két konzolgerendával, melyek a kávák 

mentén a külső falsíkba futottak ki. A nyílásnak derékmagasságból induló szélesebb, elfalazott, a 

falkoronáig felfutó kávákat és ezek közé befalazott boltövet rekonstruáltak. 

12. nyílás: árnyékszék, melyet a megfigyelés szerint már a középkorban befalaztak. Korábbi, 

szélesebb, körülbelül a nyílás aljának magasságából induló, a falkoronáig felfutó kávák között 

utólagos szűkítéssel alakították ki és boltozták be téglákkal, majd befalazták. A helyreállítás során a 

befalazást nagyjából fele részben kibontva kívülről és belülről is fülkeként állították helyre, a 

boltozatot rekonstruálva. A külső oldalon két fakonzolcsonk. A kibontott kávákon vakolat. 

Északi nyílás: Feltehetőleg korábbi nyílás helyén kialakított kívül és belül is erősen tölcséresedő, 

széles nyílás. Belső káváit utólag téglafalazattal szűkítették. Alján ezzel egykorú, barokk kori 

téglaburkolat.  

10. nyílás A 11.-hez hasonló, kívül-belül erősen tölcséresedő nyílás, újkori tégla könyöklő 

maradványával, téglakávákkal. Boltozatában vékonyabb és vastagabb téglák vegyesen, ebben eltér 

pl. a 14. nyílástól. Előzménye nem volt megfigyelhető a rajz szerint. 

22. nyílás Nagy méretű, az újkorban felül és kétoldalt szimmetrikusan beszűkített ablak. Kora, 

periodizációja egyelőre nem ismert. 

Ekkor figyelték meg és konzerválták az első emelet feletti boltozat újkori bontása után a helyére 

épített, a záradéknál alacsonyabb szinten megépült gerendafödém fészkeit (130. ábra 15) a két 

hosszfalon. 

A keleti toronyban az épületbelső dokumentálására, az alsó szint betöltésének eltávolítására, a 

falazatok összehasonlító habarcsvizsgálatára 2002 őszén került sor (97-98, 102-107. ábrák). 

A torony tört kő falazata a bejárati szint tetejéig terjed, bentről az 1994-es helyreállítás óta csak 

korlátozottan vizsgálható. A falazat habarcsa kavics adalékanyaggal készült. A bejárati szinten ez a 

habarcs figyelhető meg a nyugati oldal lőrésének oldalaiban és boltövében, valamint a D-i oldal 

ablaknyílásának Ny-i bélletében. 

A bejárati szint észak, kelet és dél felé néző nagyméretű, padlószintről induló nyílásainak bélletei 

téglából épültek, habarcsuk sok meszet tartalmaz, de kavicsot nem, a bélletek falazata külön épült az 

épület falaitól, kivételt képez a D-i nyílás említett Ny-i kávája, melyre alább visszatérünk. A bejárati 

szint külső fala a felső szintével két oldalon is jelentősen vastagabb: a keleti és déli oldalon 1,9 m, a 

vár által jobban fedezett É-i és Ny-i oldalon csak 1,3, ill. 1,2 m. A bejárati szint felett ezért széles vállat 
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képez a falsíkok váltása, enyhe síkváltás azonban észlelhető a másik két oldalon is (124. ábra). Az É-i 

oldalon a két szint közötti födém gerendafészkeinek sora figyelhető meg (124. ábra: 15). A D-i 

oldalon a gerendázat a fal vállára támaszkodott. 

A Ny-i oldal lőrésében a belső falsíkban épült, egy tégla vastagságú fal alsó néhány téglasora volt 

megfigyelhető (124. ábra: 19), mely egy a 20. században kibontott újkori elfalazás maradványa. A 

befalazás habarcsa a felső szintének felel meg. Ugyanilyen habarccsal készült a D-i fal Ny-i szélén két 

kisebb méretű gerendafészek kifalazása is, melyek a szint középmagassága alatt találhatók egy 

szinten (124. ábra: 17), valamint a bejárati ajtónyílás kávájának felső része és záradékának épen 

maradt része. 

A bejárati szint három ablaknyílását kívülről és belülről is rézsűs béllettel képezték ki, a két rézsű 

találkozásánál a tégla falsíkok sarkai egy szabálytalanul kialakított tokhornyot képeznek. A bélletek 

alaprajzilag aszimmetrikusan vannak kiképezve úgy, hogy a nyílások tengelye a várból kifelé irányul. 

A D-i nyílás Ny-i kávája a másik két hasonló ablaknyílásától eltér abban, hogy falazatának 

habarcsa a torony kavicsos habarcsával egyezik meg, és ennek a kávának felső részén, kb. 30 cm-rel a 

záradék alatt egy ferde állású tégla csonkja figyelhető meg, mely egy boltöv indításaként 

azonosítható (124. ábra: 22). A nyílás másik, K-i kávája már ettől eltérő, egységes téglafalazatú. Olyan 

átépítésről van szó tehát, mely a nyílás fülkéjének magasításával és szélesítésével járt. 

A felső szint falazóhabarcsa homok adalékanyaggal készült, kevés meszet tartalmaz, ezért szürkés 

színű. A felső szint építésében egy koncepcióváltás figyelhető meg, ami az ablakok következetlen 

szerkezetében mutatkozik meg: A nyílászáró számára kialakított tok a falvastagság felénél 

helyezkedik el, míg a vékony parapetfal a külső falsíkon van, így a parapetfal nem a nyílászáró alatt 

lett volna. Pontosan az említett váltás szintjén, a könyöklőmagasságban a falazaton szabályos 

kiosztású gerendafészeksor látható. A kb. 20x20 cm keresztmetszetű átmenő gerendafészkekből egy-

egy a négy sarkon, kettő-kettő a négy ablak két-két oldalán található. 

Az épület belsejének törmelékes, egyenetlen felszíne 2002 előtt a bejárati nyílás 

küszöbmagassága alatt 70-80 cm-rel helyezkedett el. A padlószint alatt a belső falsíkok szabálytalan, 

lepusztult felületű padkára futottak le, melyek lentebb nem alkottak szabályos falsíkot. A törmelékes 

betöltés eltávolítása során 2002-ben a bejárati szint alatti kisebb alapterületű szint határoló 

falfelületei bontakoztak ki. 

Az egyenetlen, vakolatlan síkot a falazat habarcsának a falsíkon megszilárdult felületei jelölték ki. 

A feltöltés alatt az alsó szint alját egyenetlen kő falazat képezte. A felületen a falak tövében 

korhadt famaradványok feküdtek. 

Az oldalfalakon a kifolyt falazóhabarcs foltjain megmaradt lenyomatok nagyméretű, kb. 60 cm 

szélességű és 12-15 cm vastag fagerendákból épült boronaszerkezetről tanúskodnak (123, 131. ábra). 

A szerkezet a fal építésekor belső zsaluzatként támasztotta a falat, 3-3 egymás feletti gerenda alkotta 
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az alacsony helyiség oldalfalait. Mivel az oldalfalakon felületképzés nyoma nem maradt meg, 

ugyanakkor a feltáráskor a falak tövében famaradványok kerültek elő, valószínű, hogy a helyiség 

fennállása idején a belső faszerkezet mindvégig eredeti helyén maradt, a helyiség betöltése előtt a 

boronaszerkezet egy részét eltávolíthatták, de legalábbis az alsó gerendákat részben bent 

hagyhatták. 

 

6.2.5. Vizsgálatok, megfigyelések 2003-2006-ban 

 

A felső várban 2003 őszén újabb feltárásra nyílt lehetőség. A feltárást Rácz Miklós és László Csaba 

vezették. A keleti traktus területén a feltöltés rétegeinek és az ebbe mélyedő jelenségek feltárása 

során felmenő falsíkszakaszokat azonosíthattunk a déli, a keleti és az északi falakon (129-130. ábra).  

A középkori falazat típusait a K-i torony, a felső vár első (tisztán kőfalazat) és második fázisa 

(téglával vegyesen rakott illetve armírozott kőfalazat; tégla nyíláskávák; boltozatok) reprezentálják. A 

középkor periódusának falazatát a kavicsos, a nyíláskávákban kavics nélküli, a mésztől világos színű 

habarcs, a kő és tégla vegyes használata (kivéve a felső vár alsó építési fázisát) jellemzi. 

A keleti várfalon két harántív homlokívei, a déli és északi falakon ezek indításai voltak 

megfigyelhetők (129-130. ábra 7.). Az ívek mélysége 1,5-2,2 m volt, az udvar felé nyitottak voltak, 

felépítményük nem ismert, sőt, az sem mutatható ki, hogy valóban elkészültek-e. A ciszterna eredeti 

kávája a feltáráson a későbbi ciszternahelyiség ill. udvarszakasz padlójánál mintegy 1,5 m-rel 

mélyebben került elő, tehát eredetileg a feltárt udvarszinthez igazodott, mely a K-i traktus építése 

után szűnt meg. A ciszterna  K-i traktusnál korábbi voltát, az is megerősíti, hogy a traktust Ny felől 

leválasztó falban a falhoz nagyon közel eső ciszterna mellett egy fülkét és felette nagy méretű kiváltó 

boltívet képeztek ki (129-130. ábra 5.). Ez felesleges lett volna, ha a ciszternát a két faltól kellő 

távolságra helyezik el, ebből valószínű, hogy az már a fal építésekor megvolt. A fal felmenő részére 

vonatkozólag már 1979-ben megállapították, hogy a földszinti szakasza utólag épült be a D-i és az É-i 

külső falak közé, a felső két szint azonban egybeépült.  

A keleti traktus belső nyugati falfelületén a földszint felett a fallal együtt épült két homlokív 

látható (130. ábra 8.), ugyanakkor egy olyan dongaboltozat bevésett, vízszintes válla, melynek párja a 

szemközti falon is megfigyelhető, továbbá a hozzá tartozó, szintén bevésett homlokívek a helyiség 

két rövid oldalán (130. ábra 9.).  

A boltvállakban alul ferdén lapjával rakott jellegzetes, sötétvörös téglák, illetve azok lenyomatai 

látszanak jellegzetes, a torony többi részének falazatától eltérő homogén, világos színű, apró sötét 
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szemcsés habarcsba rakva. Az e boltozat építéséhez köthető habarcsréteget az ásatás során tártuk fel 

2003-ban.136 

A felső vár egyes ablaknyílásainak és falszakaszainak vizsgálatára és felmérésére volt lehetőség 

2005-ben.137 Elsősorban azokat a nyílásokat kívántuk kutatni, melyekről addig nem volt felmérés, 

illetve korábban nem voltak vizsgálhatók. Megfigyelési lehetőségeinket sok esetben nehezítette a 

modern romkonzerválás (128–130. ábrák). 

A középkori falazatban az első emeleti ablakok könyöklőmagasságában található egy markáns 

falszerkezetváltás (128-130. ábra 1.), melyet már 1980-ban leírtak a falazóanyag alapján. 2005-ben 

tett megfigyelésünk szerint eddig a szintig a falazat habarcsa világosabb, meszesebb, fentebb 

finomabb, kisebb kavicsszemekkel. Alul a falazat –ahogyan 1980-ban leírták, ld. 6.2.3 – szinte 

egyáltalán nem tartalmaz téglákat, míg fentebb számos téglát építettek be és téglából képezték ki a 

falsarkokat. A falazatváltás vonalában vált át függőlegesbe a felső vár nyugati részének alul rézsűs 

falsíkja és ezen a szinten egy utóbb elfalazott gerendafészek-sor is megfigyelhető a falban. A 

falazatváltáshoz köthető az előzőekben ismertetett tervváltoztatás is, ami a K-i traktust és 

ciszternaudvart érintette.  

Az északi homlokzaton két, téglából épült elfalazott falsarok figyelhető meg a keleti traktus 

szélének vonalában illetve a középső traktus nyugati szakaszán a második emelet magasságában. 

(128. ábra 3.) Az utóbbinak vizsgálatára, felmérésére is lehetőség volt, a falsarokhoz kelet felé egy 

alacsonyabb falkorona csatlakozott, s ugyanez tételezhető fel a keleti, valamivel magasabb helyzetű 

párjáról is. A magasítás falazata a falsarok és a csatlakozó falkorona falazatával teljesen egyezőnek 

tűnik.  

Az első emelet nyílásai esetében a középkori eredetet és az átépítési fázisokat tudtuk kimutatni. 

A szint hét nyílása (beleszámolva a kapu feletti, egykor kettős nyílást) középkori eredete 

megállapítható volt. Az ablakokhoz keretelemeket ismert méretű kőelemek hiányában nem 

kapcsolhatunk egyértelműen. 

Aközépső traktus megmaradt déli ablakán csak a parapetfal egy részén figyelhető meg a 

falszövet, ennek habarcsa középkori, egyéb megfigyelést nem tehettünk. Nagyrészt ép és középkori 

eredetű a keleti és nyugati traktus déli ablaka. A tokhornyok alapján a kőkeret külső befoglaló mérete 

(szélesség x magasság) a keleti helyiség esetében legfeljebb kb. 1,50x2,30, a nyugati esetében 

1,35x2,50 m. Ezek kőkeretesek voltak a középkorban, és feltehetőleg a barokk periódusban is. A Ny-i 

traktus déli ablakának árnyékszékaknája másodlagos, vélhetőleg barokk kori. Ugyanezen helyiségek 

északi ablakai középkori eredetűek és eredetileg egyaránt kisebbek voltak a déli ablakoknál. A 
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kőkeretek befoglaló méretei mindkét helyiség esetében kb. 1,00x1,4 m. A barokk periódusban 

megnagyobbították őket, káváikat megvésve, záradékukat megvésve illetve elbontva és feljebb 

megépítve (113. ábra). 

A középső traktus északi kettős ablaka nagyjából változtatás nélkül középkori eredetű. A két 

ablak kőkeretének külső befoglaló magassága kb. 2,20 m, szélessége egyenként kb. 1,5 m. A traktus 

déli oldalán vele szimmetrikusan szintén kettős ablak volt, melynek fele csak az 1960-as felmérésen 

és archív fotókon látható.  

A nyugati traktus nyugati nyílása jelentős barokk kori bővítéssel alakult ki mai formájára, 

középkori eredetére kívül a záradék fölött kiugró habarcskitüremkedés és tetőcserépcsonk. A nyom a 

falsík elé kiálló árnyékszékre enged következtetni. 

A második emeleten csak a középső és a nyugati traktust kutattuk – a keleti traktus ezen szinti 

nyílásai 2001-2002-ben már vizsgálhatók voltak (ld. az előző alfejezetet). 

Itt összesen hat nyílást találunk, ezek közül a nyugati traktus északi ablakát (71. ábra) 1981-ben 

felmérték. Ez volt a második emelet nyugati felének talán legépebben fennmaradt ablaka, s így 

formája pontosan ismert. A középső traktus északi ablakát olyan mértékben elfedte az 1994-es 

konzerválás, hogy csak kívül tehettünk rá vonatkozó megfigyeléseket. 

Egyik legfontosabb megfigyelésünk az volt, hogy a nyugati traktus falát a középkori falkoronához 

képest megmagasították. (129-130. ábra). A középkori falkorona felett mintegy 1,4 m magasságú, 

eltérő habarcsú és falszerkezetű felfalazást figyeltünk meg. E falazat a középkorihoz képest több 

homokot és kevesebb kavicsot és meszet tartalmaz (59. ábra). A K-i traktus felső szintjén is észlelt 

jelenséget, hogy a nyílások egy részének kávái elfalazva folytatódnak a falkoronáig, itt is tapasztaltuk 

két nyílás esetében, s itt a kávák csak a magasítás előtti falkoronáig tartottak. Ezzel egybecseng az a 

megfigyelés, hogy a nyílások legkorábbi megfigyelhető áthidalása, melyet minden esetben még egy 

átépítési, átalakítási fázis követ, a falmagasítással azonos habarccsal készült. Ezt a fázist 

megfigyelhettük kettő kivételével minden nyílás esetében. A magasítás és az áthidalás periódusára 

sárgásfehér, kavicsos habarcs jellemző, az áthidalásokra lapos, 5-5,5 vastag tégla. 

Az ablakokon még egy átalakítási periódus hagyta nyomát, ez minden ablakon megtalálható. Az 

ablakokat ekkor egységes formába igyekeztek hozni, és tokhornyos, falazott ablakkávákat alakítottak 

ki a nyílásokban. Két ablakot befalaztak, egyiket (már az átalakítás után) kívülről, másikat belülről. Ezt 

a periódust a homokos habarcs és a vastag, általában sötét színű téglák jellemzik. 

A K-i traktus ezeknek megfelelő emeleti nyílásai esetében nem ismerjük a habarcstípust és 

téglaméreteiket, de hasonló átalakítási periódusokkal kell számolnunk. Ott egyik nyílást sem 

alakítottak ezekhez hasonló módon ablakká, s a nyílások az itteniekhez képest szélesebbek, kávájuk 

ágyúlőrésszerűen szélesedik. Ennek alapján ezek az átalakítások nem a barokk átépítés korából 
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származhatnak, hanem korábbiak, a koraújkor időszakából, mikor a vár még hadi funkciót is 

betöltött. 

A nyugati és középső traktus a falmagasítással feltehetőleg egykorúnak tartható, nyílászáró 

nélküli nyíláskialakításairól is azt feltételezhetjük, hogy azok lőrésnek készültek, még a török kor 

folyamán, vagy kevéssel azt követően. 

A barokk kiépítésre jellemző téglaméretekkel és habarccsal készült egységes ablakkialakítások a 

18. századra tehetők.  

A másik fontos vizsgált hely a felső vár középső traktusának É-i oldalán az első emelet szintjén 

található magas, téglaburkolatos „falvég” volt. (128-130. ábra 16.; 126. ábra 1., 119. ábra) Ezzel a 

korábbi kutatások során nem foglalkoztak részletesebben. A „falvég” téglaburkolata, mely az É-i 

várfal K-i traktusnál induló szakaszát Ny felől zárja le, a várfal belső síkjától külső síkjáig tart. Síkja 

alaprajzilag az É-i várfal elé kiugró, ma a felső vár alsó szintje közepének magasságáig meglevő két 

falpillér közül a K-inek „vastagságába” esik. Ennek alapján arra következtethetünk, hogy a falsík az 

első emelet falpillérek által alátámasztott térbővítményének oldalfala. A falsík felső részén a falsíkból 

kiálló, megfigyelhetően kiforduló téglasort figyeltünk meg, melyet az egész falsíkkal együtt 

dokumentáltunk. A jelenséget boltozatindításként értelmezzük, s az első emeletre a két pillér fölé 

kiugró zárterkélyt feltételezünk. 

Megvizsgáltuk a ciszterna felett a falba bevésett kürtőt is (126. ábra 2; 130. ábra 3.) 

Megállapítottuk, hogy belsejének téglafalazatai homokos újkori habarccsal készültek. Találtunk egy 

olyan, kb. 60x30 cm-es felületet a kürtő belsejében, ahol a középkori habarcs és kövek egységes 

felületet képeznek. A kürtő alsó részén a falsíkban a kürtő szélét kísérő nagy méretű köveket találunk, 

melyek széle egy vonalban van a kürtő szélével. Ezekből arra következtetünk, hogy bár a kürtő 

kifalazása újkori, de más szerkezetű előzménye lehetett ugyanezen a helyen, mely a falban a 

ciszternába vezette az esővizet a tetőről. 

Kutatásunk során a belső falszoros északi szakaszának Ny-i végénél található két kisebb falközt 

feltárva (125. ábra, 2005/5 szelv.) egyértelműen azonosítottuk a falszoros Ny-i zárófalát, melynek az 

alsó vár felé néző, egykor abból az irányból szabadon álló, rézsűs falsíkjához (125. ábra 1.) utólag, az 

újkor folyamán feltehetőleg lépcsőként szolgáló falszakaszok épültek hozzá, s az így keletkezett 

falközöket feltöltötték. Ebbe a falba lokalizálható a vár felvonóhidas kapuja, melynek szemöldökköve 

fennmaradt. A mai járószint, a mostani, a kápolnától felvezető megközelítési iránnyal együtt eszerint 

az újkorban alakult ki, bár ezen belül még nem tudjuk, mikor. 
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7. A várból származó középkori építészeti kőtöredékek 

 

7.1. A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött kőfaragványok 

A rédei kastélyból a Nemzeti Múzeumba szállított faragványoknak138 a cseszneki várhoz kötését 

alátámasztja az 1747-es leírás, mely szerint a vár kapuja felett Garai-címer látható és „lentebb” (in 

cuius limbo inferiori), feltehetőleg a kapu mellett helyezkedett el a szövegében is azonosítható építési 

felirat. 

Kapuszemöldökkő (III. melléklet 17-18.) 

A szemöldökkő eredetileg is két darabból készült. Az összesen 290 cm hosszúságot kiadó két 

elemen a nyílás felső részét alkotó 211 cm hosszú, 12 cm mély és 10 cm magas vájat van. felette egy 

7 cm vastag hengeres  félpálcatag, melynek felső része enyhe hajlattal kapcsolódik a az alapsíkhoz, a 

vájat széleinél 8-8 cm-rel túlnyúlik és befordul. A szemöldökkő közepén ívelt oldalú háromszögletű 

címerpajzs van, benne plasztikusan faragott, hétszer hajlított testű kígyó, a Garai-címer. Két oldalán 

az alapsíkba mélyítve finoman formált nagyméretű N és P majuszkula, belsejükben 3-3 soros vésett 

minuszkulás felirat: 

(N)icolai de/ Gara regis /Hungarie 

(P)alatini/filii/pa/latini 

A szemöldökkő bal szélén az alapsíkba vésve ívelt oldalú háromszögletű pajzsban a Garaiak és 

Cilleiek egyesített címere: átlósan elhelyezve egy-egy tekergő kígyó, két pólya illetve három csillag. 

A jobb oldalon ezzel átellenes helyen utólagos durva átfaragás látható. 

A szemöldökkő alsó részén levő vájat a felvonóhíd fogadására szolgálhatott. A záródó elemet 

befoglaló vájathosszúság 211 cm, a hornyolat profiljának (szélesség: 10 cm) befordításával a tiszta 

nyílásszélesség kb. 190 cm-re adódik. 

Feliratos kőtábla (III. melléklet 19.) 

A 80 cm széles és 40 cm magas kő lapos oldalán található a felirat. Ezzel átellenben a kő másik 

oldal egy gótikus kapukeret jobb oldali alsó részének tagozatai láthatók: a külső ferde rézsű és belső 

homorlat között derékszögű hornyolattal tagolt profil homorlata alul negyedgúlára metsződik, a 

profil többi elem lefut a kő aljáig. 

Az ennek alapján feltehetőleg az építkezésből kimaradt kőfaragvány másodlagos 

felhasználásaként került rá a 4 soros, finoman vésett minuszkulás építési felirat: 

Anno domini millesimo CCCC+/+quarto tempore domini/Sigismundi romanorum hun/garie 

bohemie etcetera regis 

                                                           
138

 A jelenleg a múzeum állandó kiállításán beépített kőfaragványok méretbeli, formai és heraldikai 
leírásában Héjj Miklós megjelent publikációjára támaszkodtam. 
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Az első sor elején országalma, tetején egyenlő szárú kereszttel, a második sor végén finom rajzú, 

hullámvonalas hézagkitöltő indadísz, a negyedik sor végén ívelt oldalú háromszögletű pajzsban Garai-

címer. 

Oroszlánfejes kőfaragvány (III. melléklet 20.) 

Tátott szájú, lefelé néző, sörényes oroszlánfej. Szélessége 55, magassága 70, hossza 100 cm, 

ebből a falba építve 50 cm. A homlok közepén Garai-címer. A sörényt ferde sorokba rendezett csgás 

végű fürtökből alakították ki. Baloldalt a sörénynek csak az alsó része van kidolgozva, a felső részen 

csak az alapformákat nagyolták ki. A jobboldali fül és szem erősen sérült. 

A szájban 18 cm átmérőjű hengeres nyílás, mely a kő tetejéből nyíló szögletescsatornába 

torkollik. 

A kőfaragványt Héjj Miklós és nyomán László Csaba139 felvonóhidas kapu lánckieresztő kövének 

írta le. Felvonóhíd függőleges, zárt állapotba való felhúzására a falból kiálló tagozat azonban nem 

alkalmas; Rómer Flóris a követ vízköpőként azonosította140, magam is ezzel a meghatározással értek 

egyet. A faragványon levő, kb 17 cm magas címer alapján feltehető ugyanakkor, hogy a kő olyan 

helyen lehetett beépítve, ahol néhány m-es távolságról rá lehetett látni. 

 

7.2. A feltárásokból származó kőfaragványok 

A feltárásokon előkerült faragott kövek közül szerkezetekhez sorolva mutatom be azokat, melyek 

a középkorra keltezhetők. Itt tárgyalom a Nemzeti Múzeumba került kőfaragványokat is. 

A kövek legnagyobb része az 1967-es feltáráson került elő a ciszternaudvarból. Ekkor ott fotók 

észültek róluk, az ezeken látható köveket a szövegben általánosságban említett faragványokkal 

azonosíthatjuk.  

Az 1980-ban ismert kövekről László Csaba kéziratos jegyzéket készített, ő és munkatársai, 

valamint Koppány Tibor felmérési rajzokat készítettek, melyek egy része – részben manuáléban – 

megvan.141 A meglevő kövek ma az alsó vár északi szárnyában szabad téren vannak elhelyezve. 

Körtetagos profilú, íves záródású kapukeret 

A szerkezethez sorolható szárkő (III. melléklet 2.) a felső vár nyugati sarkánál a fal tövében 

másodlagos beépítésben került elő és látható ma is. Az ezzel azonos profilú íves keretrészlet (III. 

melléklet 2.) a várban ismeretlen helyen került elő. 

                                                           
139

 LÁSZLÓ – AMBERGER 1983, 4 
140

 RÓMER 1860, 105 
141

 A feldolgozás során László Csaba jegyzékének számozását vettem át. A kövek közül csak azokkal 
foglalkoztam, melyek középkoriak vagy azok lehetnek. Így nem tárgyalom a 2006-os ásatáson az alsó várban 
előkerült újkori faragványokat sem. 
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A két kő egy 13. századi kapu részleteiként azonosítható, mely jelenleg az Árpád-kori – Anjou-kori 

vár egyetlen ismert építészeti részlete. 

Kis méretű gótikus ablak keretelemei 

A ciszternaudvarban előkerült kövek közé sorolható egy osztatlan, élszedett, a szárköveken 

rézsűre metsződő profilú ablakhoz tartozó három összellő keretkő (III. melléklet  7 a-b, 8.). Az 

ablaknyílás szélessége 55 cm. Mérete alapján beleillhet mindkét, a ciszternaudvarra néző, 1967-ben 

feltárt és lerajzolt ablaknyílás-maradványba. Feltételezhető, hogy két, ezzel megegyező egyforma 

ablak volt itt. 

Gótikus ablakok elemei 

Egy ablakkönyöklő és egy homorlatos ablakosztó töredékei a felső vár keleti osztófalához épült 

újkori lépcsőpillérbe másodlagosan beépítve láthatók (III. melléklet 17-19; 73. ábra). Egy az előbbivel 

azonos ablakosztó (III. melléklet 15.) ismeretlen helyről származik. 

Szemöldökgyámos ajtók elemei 

A ciszternaudvarban talált faragványok között volt egy szemöldökgyámos  ajtókeret két darabra 

tort szemöldökköve (III. melléklet 3.) és három vele azonos profilú, egy teljes hosszúságú (III. 

melléklet 4.) és két töredékes (III. melléklet 5-6.) ajtószárkő, melyek összetartozhattak. A szerkezet 

nyílásmérete 105x166 (szemöldökindításig)/196 (a teljes magasság), külmérete kb. 159x251 cm. 

Szélességi mérete alapján megfelelhet a középső traktus ciszternaudvarra néző, keleti helyiségébe 

nyíló ajtónyílás szélességének. 

Egy szemöldökgyámos záradék töredéke egy további ilyen típusú nyíláskeretre utal. 

Konzol 

Egy élszedett egyszerű tört vonalú konzoltöredék (III. melléklet 12.) ismeretlen szerkezethez 

tartozott. 

Íves kőfaragvány 

Egy tagolatlan, szabálytalan ívű töredékes kőlap (III. melléklet 14.) egyelőre nem köthető 

szerkezethez és középkori volta sem igazolható. 

 



62 
 

8. Az építéstörténet összefoglalása 

 

A vár épületrészeinek vizsgálata során négy alapvető periódust tudunk megkülönböztetni (125-

131. ábra): 

 

8.1. A vár első építési periódusa (13. század közepe – 14. század vége) 

 

A 2003-as és 2005-ös kutatás eredményei alapján két falmaradványt sorolhatunk a vár legkorábbi 

ismert építési periódusához. A két falrészlet a felső vár fennálló falaitól teljesen eltérő alaprajzra 

illeszkedik, nyugat–keleti irányú és a hegygerinc északi peremével párhuzamosan, attól kb. 4 m 

távolságra húzódik. A nyugati traktus területén feltárt falrészletre – annak láthatóan erős 

visszabontása után – ráépült a felső vár nyugati osztófala. A falrészlet besorolását ugyanakkor 

rétegmegfigyelés vagy egyéb datáló erejű körülmény nem erősíti meg. A falalapozás szélessége 1,16 

m, hossza 1,3 m. 

A középső traktus keleti részén feltárt, hasonló helyzetű másik falrészlet már rétegviszonyok 

alapján is egyértelműen korábbi, mint a felmenő falak és a hozzá délről csatlakozó, a fal építésénél 

későbbi járószint rétegének leletanyaga – kézikorongon készített, fenékbélyeges kerámia142 – az 

Árpád-kori eredetet támasztja alá. A falmaradványnak csak déli része maradt meg, szélessége 

legalább 0,80 m, feltárt hossza 1,4 m. 

Nehéz helyzetben vagyunk, ha a középső traktus déli felének területén feltárt alapfalakat 

kívánjuk alaprajzilag és kronológiailag értelmezni. A nyugati traktus területén előkerült alapfalakat 

értékelve a feltárás során arra a következtetésre jutottunk, hogy kötésben vannak egymással és a 

felső vár keleti osztófala alatti, azzal folytonosnak látszó alapfallal, a délen húzódó falszakasz falsíkja 

ugyanakkor eltér a középső traktusban feltárt nyugat–keleti irányú alapfal vonalától. Az alapfalak 

habarcsa a felmenő falakétól nem különböztethető meg. Mindezen körülmények miatt – bár 

kezdetben a korábbi periódushoz soroltuk őket143 – sokkal inkább a felső vár felmenő falaival együtt 

látszanak értelmezhetőnek, az épület némileg eltérő vonalú, kiugró alapozási szakaszainak tarthatók. 

A felső vár déli felében az erősen dél felé ereszkedő sziklafelszín miatt erős feltöltésre volt szükség. A 

sziklára alapozott várfalak egy részét szélesen kiugró alapokkal építették meg. Ez jellemzi a felső vár 

keleti, a külső falakhoz képest (ld. alább) utólagos osztófalát is. A felső vár nyugati osztófalának déli 

fele alatti, igen széles alapfal az 1968-as és az 1981-es dokumentáció összevetése alapján is a felső 

vár felmenő falaival látszott egybeépültnek. Az értelmezésben segítséget nyújthatna, ha az 1968-as 
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 Ld. IV. melléklet 2.1. 
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 RÁCZ – LÁSZLÓ 2003 
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feltárásról pontos rétegmegfigyelések, illetve réteghez köthető leletanyag állnának 

rendelkezésünkre. Ezek nélkül a falalapozások megfigyelt kronológiájából indulhatunk ki, a 

rendelkezésre álló hiányos, töredékes feltárási dokumentációk alapján szilárd alapokon nyugvó 

értékelés sajnos nem lehetséges. A közzétett feltárási értelmezés alapján és egyértelmű alaprajzi 

eltérésükre tekintettel a középső traktus területén feltárt alapfalakat ugyanakkor egyéb támpont 

hiányában feltételesen az első építési periódushoz soroljuk.  

A nyugati traktus földszinti padlószintje alatti betöltésből előkerült, másodlagos helyzetben 

feltárt, kevert leletanyag körülbelül 70%-a kézikorongon készült. 

A korai vár alaprajza összességében jelenlegi ismereteink alapján nem rekonstruálható. A vár első 

periódusáról annyi mondható el, hogy a mai felső vár helyén annál vélhetőleg keskenyebb területet 

foglalhatott el, bejárata talán a maival azonos irányból nyílhatott. Felvethető, hogy a felső vár 

bejárata előtt feltárt téglalap alaprajzú épületrész (125. ábra 4.) nem a felső várral egykorú 

alépítmény, hanem a korábbi periódushoz tartozó felmenő falú épületrész volt, áma jelenlegi 

információk alapján ez nem dönthető el. Az Árpád-korhoz köthető kőszerkezet a körtetagos profilú, 

íves záródású kapukeret (III. melléklet 1-2). 

 

8.2. A vár második építési periódusa, 14. század vége – 15. század közepe 

 

A falszorosokkal körülvett felső vár kiépítésének teljes befejezését a fennmaradt 1424-es építési 

felirat jelöli ki. A datálásra a keleti traktus rétegekből származó leletanyaga is támpontot jelent144, ám 

az építkezés kezdetének szűkebb behatárolására a felső várban dokumentált kontextusból ismert 

leletanyag mennyisége és jellege nem alkalmas.145 Az építészeti maradványok azonban egy olyan, 

több fázisban megépült egységes alkotást mutatnak, önálló építési periódusok nélkül, mely, annak 

ellenére, hogy nincs szűkebb régészeti datáló támpontunk, arra utal, hogy a teljes építkezést a 

Garaiak kezdték meg azt követően, hogy 1392-ben adomány révén a vár és az uradalom birtokába 

jutottak. 

A felső várat körülvevő falszorosokat relatív kronológiailag nem tudjuk összevetni a felső várral, a 

datálásra csupán a falazat egyezése jelent támpontot.  

E korszak igen jól elkülöníthető a fennálló épületrészekben. Az ajtó- és ablaknyílások külső 

kőkerettel (melyekről ma már csak keretfészek tanúskodik) épültek, oldalfalazatuk és áthidalásuk 

minden esetben téglából készült. A kőszerkezeteket nem ismerjük, de a kőtöredékek146 alapján 
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 IV. melléklet; 93. ábra 8-12 
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 Ld. IV. melléklet 
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 Ld. 7.2. alfejezet 
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osztott gótikus kőkeretes ablakokkal számolhatunk a nagyobb méretű nyílások esetén. A sarkokon 

többnyire tégla armírozást alkalmaztak, ugyanakkor a falakat a kívül is vakolattal látták el.  

Két, még eredeti formájában dokumentált, mára elpusztult lőrést ismerünk a várból, melyek a 

külső falsíkban elhelyezkedő, kulcslyuk alakú nyílással ellátott, külön beépített téglafalazattal 

rendelkeztek. A legtöbb helyiséget tégla donga- vagy élkeresztboltozat fedte. 

A nyugati és középső traktus szakaszán található koraújkori magasítás alatt megfigyelhető 

egyenes, visszabontásra nem utaló középkori falkorona azt jelezheti, hogy a középkori felső vár 

háromszintes volt, és a falak tetején vélhetőleg nem volt további szint, hanem eresz vagy párkány 

felett magastető zárta le az épületet. 

A kiépítés folyamatában mind a felső vár, mind a belső falszoros kialakítását illető lényegi 

tervváltozás fogható meg, azaz egy első és egy azt követő második építési fázis (132. ábra). 

 

8.2.1. A felső vár és belső falszoros első építési fázisa 

 

A felső vár építését egy a teljes épületen megfigyelhető vízszintes falazatváltás (128. ábra 1; 129-

130. ábra 1.) két fő fázisra osztja körülbelül az egykori első emeleti járószint magasságában. A nyugati 

traktus földszintjének boltozata a határolófalakkal egykorú, tehát ez a helyiség már biztosan 

felépülhetett a földszint felépítésekor. 

A felső vár keleti osztófala az első emelet magasságáig másodlagos a külső falakhoz képest. A 

feltárás során azonosíthattuk a keleti traktus kiépítésének korábbi fázisát. A ciszterna már ekkor 

elkészült és a vár keleti felében ekkor még nyitott udvarrész a feltárt szintek alapján mélyített szintű, 

az itt kialakított ciszterna számára vízgyűjtőként is szolgáló udvarrészként működhetett. A keleti fal 

mentén 1,5–2,3 m szélességben – dél felé kissé szélesedve – két nyitott boltívet terveztek (129-130. 

ábra 7.), melyek egy középső falpillérre támaszkodtak volna. Az északi fal melletti lesimított 

habarcson megmaradt két deszkalenyomat (79. ábra) esetleg a boltívek alatti valamiféle 

faszerkezetre, vagy az építkezés során használt segédszerkezetre utalhat. 

A két boltív által tartott szerkezet esetleg egy kisebb alapterületű építmény vagy faszerkezetes 

épület alépítménye lehetett.  

Nem tudjuk, a boltívek valaha elkészültek-e, de legkésőbb az első emelet építésekor már 

megépült a felső vár keleti osztófala, tehát elvetették ezt a koncepciót. A keleti traktus földszintjét a 

felső vár többi részével azonos szinten alakították ki, a feltöltést kövekkel és agyagos földréteggel 

kezdték meg. 

Ahogyan a felső vár, úgy a belső falszoros építéstörténetében is egy lényegi váltás fogható meg 

(132. ábra). A belső falszoros északi bejárati szakaszának keleti részét a nyugati résztől egy részben 
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ma is fennálló osztófal (125. ábra 3.) választotta el. Az osztófal a keleti rész külső falával van kötésben 

és falsarkuk végigfutó falelválással válik el a nyugati szakasz másodlagosan hozzáépült külső falától. 

Az osztófallal szemben, attól 1,75 m távolságra a falszoros-szakasz keleti felének felépítéséig pillér 

állt. Erre a pillérre egy híd – esetleg felvonóhíd – támaszkodhatott, amely a felső vár megközelítését 

lehetővé tette. A falszorost később nyugat felé bővítették és ennek során a pillér elveszthette 

funkcióját. Az alsó vár felől e szakasz végén alakítottak ki újabb kaput. 

 

8.2.2. A felső vár és a belső falszoros második építési fázisa 

 

A koncepcióváltás után végül megvalósult felső vár háromszintes lett, ezen belül a második 

emelet középső traktus feletti részének felépítése egy újabb fázishoz köthető, a keleti traktust és a 

nyugati traktust a felső vár északi homlokzatán a második emeleten eredetileg egy-egy falsarok zárta 

le. (128. ábra 3.) 

A második emelet végül kialakult formájában a K-i traktus kiemelkedett, középső és Ny-i traktus 

ennél mintegy 1,5-2 m-rel alacsonyabb volt. A felső vár felső szintjén talán áthidaló nélküli, 

pártázatszerű nyílásokat alakítottak ki, első emeletén kifelé kőkeretes ablakokkal megnyitott termek 

voltak. Ezen szinten a K-i és a Ny-i traktusnak D-re egyaránt nagy méretű, É-ra szűkebb, alacsonyabb 

ablaka nyílt. 

A középső traktus nyugati részén D-en és É-on is egy-egy nagy méretű ablakpár nyílt. 

Az emelet É-i oldalán egy átboltozott külső falpillérpár kiugró épületrészt tartott, mely egy 

boltozott belterű zárterkély lehetett, lefedése keresztboltozat volt. Az emeleten a ciszternaudvarra is 

nézhettek ablakok. 

A földszinten négy helyiség, egy hosszú bejárati közlekedő, és egy, a ciszternaudvar foglalt helyet. 

Az udvarral Ny felől határos helyiségből két kőkeretes ablak nyílt az udvarra. 

A szinten két nyílás nyílt a falon kívülre, ezek a fülke külső oldalán lőrésszerű, kis méretű nyílások 

lehettek, egyik az É-i oldalon a két külső falpillér között, a másik a Ny-i helyiség É-i oldalán a 

falszorosba. 

Bár a keleti traktus földszintjének nyugati falfelületén falazott homlokívek és bekötő kövek jelzik, 

hogy a földszint fölé kétszakaszos keresztboltozatot terveztek (130. ábra 8.), a feltárás azt erősíti 

meg, hogy ez nem épült meg és a mind a keleti, mind a nyugati falba utólagosan bevésett vállú 

dongaboltozat (129-130. ábra 9.) a szint eredeti boltozata. A feltöltési rétegsorban a kőréteg és az 

agyagréteg felett található vastag habarcsréteg anyaga a boltvállakban megfigyelhető maradványok 

alapján azonos a boltozatéval. A habarcs félig kötött falazatból – illetve boltozatból – másodlagosan 

került ki, vélhetően egy építési hiba történt, melynek során leomlott a megépült boltozat vagy annak 
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egy szakasza. A keleti fal közepe táján a habarcsrétegbe nyomódott, kb. 30 cm széles fekvő gerenda a 

zsaluzás alátámasztására szolgálhatott. 

A habarcsrétegre került agyagos homok feltöltés és terrazzopadló zárta le a keleti traktus 

földszintjének kialakítását. A rétegmegfigyelések, a téglák és a habarcs típusa alapján egykorú a keleti 

traktus kialakításával a helyiség közepén megépített téglapadlós, felfelé enyhén rézsűsen szélesedő, 

75×200 cm alapterületű, az egykori padlószinthez képest nagyjából 130 cm mélységű téglakamra 

(125. ábra 16.). Funkciójára analógiával, támponttal nem rendelkezünk. 

A keleti traktus első emeletére vezető lépcső az újkori lépcső helyén, közel azonos módon 

helyezkedhetett el. Erre utal, hogy az első emeleti bejáratot az északi falba behúzva vezették (126. 

ábra), minden bizonnyal azért, hogy a lépcső érkezésének helyet biztosítsanak. Az északi falnál álló 

faltömb (125. ábra 19.; 85. ábra) sarkához hozzáépült két keskeny kőalapozás építését a megfigyelt 

illeszkedés révén a faltömb építésénél későbbi, de visszabontását megelőző időre tehetjük, 

lépcsőfokok alapozásaként értelmezhetjük őket. Az északi falhoz illeszkedő faltömb (125. ábra 19.) 

funkciójára utaló megfigyeléssel nem rendelkezünk. Mérete (2,1×2,1 m) megengedi, hogy elférhetett 

benne egy kisebb csigalépcső. A keleti traktus emeletére vezető lépcső az északi falban levő 

behúzásnak csak kelet felé nyitott kialakítása miatt nagy valószínűséggel csak a keleti traktus 

megközelítésére volt alkalmas. A középső traktus északi helyiségében levő nyugat–keleti irányú, a 

felső vár felmenő falainak alapozásával együtt épült, előbb említett falalapozás (125. ábra 11.) így 

talán egy a középső és a nyugati traktus emeletére vezető, legkésőbb az újkorban elbontott lépcső 

alapozásaként értelmezhető. 

A belső falszoros külső fala a nyugati és déli szakaszon a falszoros járószintjéhez képest két szint 

(kb. 5-6 m) magas volt. Felül – legalábbis ott, ahol a felső szinten lőrések figyelhetők meg, így a 

félkörös védműnél –  faszerkezetű gyilokjáró kísérhette a falkoronát, melyről kisebb fülkés nyílásokba 

épített kulcslyuk alakú lőrések nyíltak kifelé. A belső falszoros bejárata az ÉNy-i sarokban nyílt. A 

külső falszoros az alsó várral egy egységet képezett, s ebbe a falövbe tagozódott a K-i torony is. 

A második fázisban kiépült, a felső várat körülvevő belső falszoros bejárata az alsó vár felől az 

északnyugati szakasz végén nyílt, ahol egy kavicsos habarcsú, középkori zárófalat azonosítottunk 

(125. ábra 1.). Ez a fal az alsó vár felől szabadon állt a sziklán, míg mögötte már feltöltötték a 

falszoros területét. Az alsó vár felőli falsíkot enyhén rézsűsre képezték ki. A zárófal nyomvonala 

középtájon eredetileg megtört, amit utólag, egy újabb falszakasz hozzáépítésével közel egyenesre 

módosítottak. Az átalakítás szintén a 15. századi építkezésben bekövetkezett tervváltozások sorába 

illeszkedik, a két falszakasz falazattípusa azonos. 

Turco alaprajza mind ebben a falban, mind a falszoros bejárati szakaszának osztófalában kaput és 

ahhoz vezető lépcsőt vagy hidat jelez. Valószínű, hogy a falszoros végleges kiépülése után itt 

helyezkedhetett el az a felvonóhidas kapu, melynek 1,9 m nyílásszélességet kiadó feliratos 
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szemöldökgerendája (44-45. ábra, III. melléklet 20-21.) fennmaradt.  

A zárófal korábbi, erőteljesebben megtörő nyomvonala valószínűleg a kapu erősebb 

visszahúzását és így hatékonyabb védelmét célozta és praktikus okokból építhették át közel 

egyenesre utóbb. 

Az északi falszorosban feltárt égett, hamus, kályhaszemek, kályhacsempék töredékeit tartalmazó 

vastag feltöltési réteg feltehetőleg egy tűzvész nyoma lehet. A középkori vár pusztulásának ante 

quem dátuma a Turco-rajzok készítésének időpontja (1572 január vége előtt), melyen a felső vár 

tetők nélkül látható. A felső várat csak magastetőkkel képzelhetjük el, és kizárható a nyugati traktus 

esetében az első emelet feletti falkoronára – a második emeleti fal mint pártázat mögé – felépített, 

és a befelé lejtő tető is. 

Vélhetőleg ezt követően sokáig, vagy akár a török kor nagy részében nem épültek új magastetők. 

Ehhez a fázishoz sorolható az alsó vár és a külső falszoros, az északnygati és keleti torony, 

valamint a felvezető út melletti fal építése. Az alsó vár épületeinek keltezése igen nehéz, elsősorban a 

falkutatás lehetőségeinek korlátozottsága miatt, jelenleg csak a tornyokat és a külső falakat soroljuk 

a középkori építkezéshez. 

 

8.3. A vár harmadik építési periódusa, 16. század közepe – 1690 k. 

 

A török hódoltság időszakára a felső vár és a keleti torony több nyílásának átalakítása tehető. A 

felső vár földszintjén erre az időszakra tehető átalakítást nem azonosíthattunk. 

Koraújkori falrészletek kisebb arányban az alsó vár kapujának falain, a K-i torony bejárati szinti 

nyílásain és a felső vár második emeleti nyílásain (különösen K-en) és a felső vár Ny- traktusának 

falkoronáján láthatók. A periódust, ahol az biztosan azonosítható, sok homokot és kavicsot 

tartalmazó habarcs jellemzi. Előfordul téglatöredékekkel vegyesen rakott kőfalazat. A 

nyílásáthidalások tisztán téglából készültek. Az ekkor kialakított nyílásokra a kifelé és befelé is 

tölcséresedő alaprajz jellemzi, melyek egy részében nem volt nyílászáró, funkciójuk tűzfegyverhez 

szolgáló lőrésként értelmezhető. 

A középkort követően a török végvárrendszer korában hadi építészeti beavatkozásokat végeztek 

a váron. Tölcséres formájú (ágyú-) lőréseket képeztek ki a K-i traktus második szintjén a korábbi 

nyílások bővítésével és átboltozásával (130. ábra). Hasonlóan tölcséres, nagy méretű lőrésekké 

képezték ki a K-i torony korábbi nyílásait is. A torony alsó szintjét betöltötték. A Ny-i traktus 

falkoronáját megemelték a K-ivel azonos szintre, s addig talán pártázatszerű nyílásait átboltozták, 

ablakokat v. lőréseket alakítva ki. 
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Ekkor történt a K-i traktus első emelet feletti boltozatának lebontása és alacsonyabb szinten 

síkfödémre cserélése (130. ábra 15.), a korábbi tető lebontása és ekkor történt az alsó vár nagy 

részének beépítése, új kapujának kialakítása. 

A belső falszoros északi bejárati szakaszának nyugati felében a mintegy 1,5 m vastag, égett 

törmeléket és paticsot tartalmazó feltöltést a tetőszerkezet, illetve talán a boltozatlan második 

emelet pusztulásához köthetjük, és a leletanyag alapján legkorábban a 15. század második felére, 

végére keltezhető. A Turco-látkép a felső várat és a keleti tornyot tető nélkül ábrázolja, ennek alapján 

az épületek teteje valamikor elpusztulhatott és a rajz készítésének idejéig nem építették újjá. A 

körülmények alapján a pusztulást a hódoltság idejére, de legalábbis 1526 utánra kell tennünk, amikor 

az épületek nagyméretű tetőszerkezetének, illetve fedésének pótlása a változó birtokviszonyok miatt, 

illetve később a hadi körülmények, az esetleges ostrom idején való sérülékenységük miatt nem 

jöhetett szóba. Elképzelhető, hogy a tetők pusztulását követően a nyugati traktusra befelé lejtő tetőt 

építettek. 

Az alsó várban a feltárt épületszárnyak és a kapu legkorábbi részei erre a periódusra keltezhetők 

(125. ábra), de ezen belül az elhatárolás és szűkebb keltezés jelenlagi információk alapján nem 

lehetséges. 

8.4. A vár negyedik építési periódusa 1690 k. – 18. sz. közepe 

A barokk periódus falazattípusát, nyíláskialakításait, habarcstípusait a K-i torony emeletének, az 

óratoronynak és a felső vár lépcsőpillérének falazata őrzi legnagyobb arányban. Az újkori habarcs 

jellegzetesen csak homok adalékanyagot és a középkorihoz képest jóval kevesebb meszet tartalmaz. 

A középkoriaknál vastagabb téglák jellemzik és jól megkülönböztethető a nagy sík felületekkel 

beforgatott nagy köveket és téglákat mutató falsík. 

A vár újjáépítésekor a nyílások egy részét kőkeretesről ácstokossá alakították, ezeknél a 

keretfészekbe falazták a külső téglakávát. Az újraépített ablakoknál is ezt a szerkezetet alkalmazták, a 

kávák és boltövek minden esetben téglából készültek, a kisebb nyílásoknál egyenes boltövet 

építettek. Jellemző a fiókos dongaboltozat. Törekedtek a korábbi nyílások formájának 

egységesítésére. 

A falazat habarcsa tipikus, egységes, sok homokot és kevés meszet tartalmaz. A falszerkezetre a 

téglák és kövek vegyes alkalmazása jellemző, a tagozatokat tisztán téglából építették meg. 

A török háborúk és a Rákóczi-szabadságharc elmúltával a vár újra lakó- és rezidenciális szerepet 

töltött be. 

A felső várban új, tört vonalú lépcső készült (125. ábra 13.), a volt ciszternaudvart lefedték, a 

ciszternát betöltötték. Az első emeleten a Ny-i és K-i helyiség É-i kisebb méretű ablakait a D-iekkel 

azonos méretűvé alakították át, a Ny-i helyiség D-i ablakából árnyékszéket képeztek ki (126. ábra 3.) , 
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s a feltételezhető korábbi, Ny-i árnyékszéknyílásból ablakot. A második emelet Ny-i felében 

lakószintet képeztek ki a korábbi nyílásokat egységesítve. A teljes felső vár legkésőbb ekkor egységes 

tetőt kapott, melynek Ny-i fele szimmetrikus kettős oromfallal zárult. 

A felső vár átfogó felújítására és részleges átalakítására került sor a hódoltság végétől 

kezdődően. A felső vár földszintjén a keleti traktus kivételével új téglapadló készült, melyből 1693-as 

bélyeges téglákat ismerünk. Az első emelet megközelítésére tört vonalú lépcső épült. A ciszternát 

betöltötték, az egykori ciszternaudvar két sarkába egy-egy téglapillért építettek, valószínűleg az 

emeleti közlekedéssel összefüggésben. A középső traktus nyugati helyiségében kályha vagy tűzhely, a 

keleti helyiségben sütőkemence kapott helyet. 

Az alsó vár ekkor éri el legnagyobb kiépítettségét, biztosan számolhatunk újabb szintek illetve 

épületszárnyak felépítésével. A délkeleti sarokban álló falpillérei alapján díszes belső kialakítású, két 

boltszakaszos épület kápolnaként értelmezhető. Beépítése lezárta az ekkor már vélhetőleg nagyrészt 

elpusztult déli külső falszorost. Az alsó vár kapuja előtt felépült az óratorony – melyben vélhetőleg a 

káponával összefüggésben harang is lehetett – és a hozzá tartozó helyiség, melyek építése forrásadat 

alapján az 1747-ben elhunyt Esterházy Ferenchez köthető 

A K-i toronyra ugyanebben a periódusban felső szintet emeltek (131. ábra). 

A védelmi szempontokat nagyrészt nélkülöző újkori alsó vár két kapujának, kapu előtti 

épületének és külső falainak építése is e korszak eredményének tartható. A védhetőséget nagyrészt 

kizárja a külső kapun belül a támfalon nyíló bejárat és lépcső, mely a falu felé való könnyebb 

közlekedést tette lehetővé. 
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9. A vár háromdimenziós digitális dokumentációja és 15. századi állapotának 
elméleti rekonstrukciója 

 

A vár elméleti rekonstrukciója az egykori térelrendezés és a funkciók, illetve az épületformák és 

építészeti szimbolika vizsgálatára irányult. A rekonstrukciót a vár háromdimenziós 

dokumentációjából kiindulva szándékoztam létrehozni. 

9.1. A 15. századi várak funkcionális elrendezése és építészeti kialakítása a kutatások 
alapján 

 

A következőkben a 15. századi várak építészeti megjelenésére vonatkozó rövid áttekintésre 

teszek kísérletet.147 Ebből a szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek azok a várak, melyek az adott 

korszak új létesítményei, hiszen ezek esetében – már a fennálló maradványok ezt megengedik – van 

lehetőség arra, hogy elvileg minden fő elemében következetes, egységes tervezés és megvalósítás 

elemzése által az adott korszak szempontjainak megismeréséhez jussunk közelebb. A várak azon 

nagy részében, amelyeket a késő középkorban korábbi épületrészekhez való hozzáépítéssel, azok 

átalakításával bővítettek, a funkciók nagyrészt megoszlottak a már adott és az újonnan emelt 

épületrészek között, és a vár külső megjelenését is meghatározták az előzmények. A kutatás éppen 

ezért az új építésű várak vizsgálata révén mutathatta fel a legfontosabb eredményeket az adott korra 

jellemző funkcionális elrendezés és az építészeti kialakítás megismerésében. A várak 

épületformájának rekonstrukciója a fizikai adottságok mellett az épület létrejöttét befolyásoló 

szándék és a fennállását jellemző használat is a kutatás mellőzhetetlen részei. A cseszneki vár a 

kutatási megfigyelések alapján azon viszonylag kevés magyarországi vár egyike, melyek a 15. század 

első felében előzmények érdemi befolyása nélkül, újonnan jöttek létre. 

A funkciók, az egykori működés, használat tekintetében a vár adott korra érvényes, a 

kutatásokból megismerhető jellemzőit, definícióját kell alapul venniük: kik, milyen módon és milyen 

céllal tartózkodtak a várban, milyen tevékenységeknek milyen módon adott helyet, milyen funkciójú 

terek voltak a várakban, és ezeket a tereket milyen módon alakították ki. 

A magyarországi szakirodalmat áttekintve megállapítható, hogy a történettudomány évtizedek 

óta fokozódó figyelemmel fordul a várak funkcióinak megismerése, elemzése, azok politikai, 

társadalmi vonatkozásai felé, ez azonban a várat, mint történelmi fogalmat általánosságban érinti, 

azzal, hogy az egyes várakban mely funkciók milyen módon kaphattak helyet a gyakorlatban, a 

                                                           
147

 A magyarországi várkutatás áttekintése a korszak vonatkozásában, kitekintéssel a történeti 
országterületre: FELD 1990; Áttekintés a németországi és a környező országokra vonatkozó kutatásokról: 
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történeti kutatás célzottan nem foglalkozott.148 Szintén nem találunk értékelést arra nézve, egy-egy 

korszak főúri váraiban a birtokoson és családján kívül milyen személyzet, milyen létszámban 

tartózkodott. 

Horváth Richárd a főúri itineráriumok összeállítását emeli ki, mint a várak használatára vonatkozó 

fontos kutatási irányt, ami az utóbbi évtizedekben kapott hangsúlyt.149  

A művészettörténet oldaláról történtek lépések a várépítészet egyes korszakainak elrendezés, 

építészeti kialakítás, funkció szempontjából való jellemzésére, konkrét példák alapján. 

Marosi Ernő az 1989-ben megjelent művészettörténeti monográfiában150, majd 1990-ben 

megjelent tanulmányában151 a 15. századi várak leghangsúlyosabb új sajátosságaiként a várudvarok 

szerepét, a palota épülettípusának és ezen belül a nagytermek megnövekedő jelentőségét emelte ki. 

A palotát úgy határozza meg, mint „komplex, rendszerint emeletes épülettípus, lakóhelyiségekkel, s az 

emeleten nagyteremmel” Megállapítja, hogy „sajnos, egyetlen magyar várunk sincs, melyben a 

paloták építészeti beosztását, lakófunkcióinak megosztását hitelesen követhetnénk.” 

Az ilyen szempontból részletesebben ismert és a közelmúltban németországban végzett 

áttekintés során a kor várainak lakóépületeiben a földszinti közösségi teret, az első emeleti 

nagytermet, ehhez kapcsolódó kisebb tereket, az emeleteken esetleg több szinten kisebb, részben 

fűtött, részben fűtetlen lakóhelyiségeket figyelhettek meg.152 E funkciók elhelyezésének módja ezen 

belül változatosságot mutat. A lakóhelyiségek két típusa, a fűtetlen, általában hálószobaként 

értelmezett kammer, és a fűthető, gyakran faburkolatos, lakószobaként értelmezhető stube 

különböztethető meg. A harmadik típusú tér az előtér (Flur/Vorraum), ahonnan ezek a helyiségek 

nyíltak, s amely esetenként a kettő között helyezkedett el, illetve azok közös előtereként szolgált. E 

három helyiségtípus a főúri lakóépületekben a 14. században már kimutatható.153 A megfigyelések 

alapján 15. század nagy részében ezek a terek viszonylag kötetlen elrendezésben találhatók, és csak a 

század 70-es éveitől jelenik meg a 16. századra bevetté vált, egymás mellé sorolt és egymásból nyíló 

kammer-stube helyiségpár.154 
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Magyarországon éppen a kivételesnek tekinthető, új építésűként meghatározott váraknál 

találunk a belső elrendezésre és a funkciókra vonatkozó konkrét kutatási és rekonstrukciós 

eredményeket, így az 1420-as évekre keltezett ozorai és az 1440-es években épült gyulai vár esetén. 

Mindkét vár esetében – a cseszneki várhoz hasonlóan – egyetlen zárt, kevéssé tagolt, tömbszerű 

épületegység alkotja a vár magját, ahol az udvart nagyrészt vagy egészen épületszárnyak veszik körül. 

A birtokosi lakóhelyiségek mindkét vár esetében az első emeletre lokalizálhatók. 

Ozorán a szabályos négyzet alaprajzó, középudvaros épület keleti sarkán elhelyezkedő, 

alaprajzilag az udvar terébe tömbszerűen beugró nagyterem és az ezzel az északkeleti szárnyban 

szomszédos, északkeletre néző, erkélyes kápolna funkciója is meghatározható. A kápolnától nyugatra 

lakószobák (köztük egy árnyékszékkel rendelkező helyiség, vélhetőleg hálószoba) azonosíthatók, a 

nyugati szárnyban pedig a lépcsőház és mellette egy további, a keletinél keskenyebb terem.155 

Gyulán az 1445 körül épült délkeleti épület földszinti és emeleti beosztása is ismert. Az épület 

északkeleti végén a két szint magasságú kápolna állt. A déli oldal kapualj feletti helyiségétől a 

kápolnáig háromhelyiséges lakóegység azonosítható, melynek szélső helyisége a kápolna terével is 

összeköttetésben állhatott. A kapualj feletti tértől nyugatra egy másik hármas lakóegység-csoport 

valószínűsíthető.156 

Ezen emlékekhez legközelebbi elérhető párhuzamként a 14. század második felének új építésű 

királyi várai ill. palotái szolgálhatnak. Az 1360-as évekből származó visegrádi királyi palota részlegesen 

ismert első emeletén Buzás Gergely háromhelyiséges lakosztályokat feltételez.157 

Az 1370-es évekre keltezhető diósgyőri várban Hazael Hugó 1758-as felmérése alapján Buzás 

Gergely szerint az első emeleten három lakosztály volt, kettő a keleti szárnyban, a kápolna két 

oldalán, a harmadik a déli szárnyban. A keleti lakosztályok egyformák voltak, három-három 

helyiségből álltak, a középső, legnagyobb terembe nyílt a bejárat, ebből két szoba nyílt, az egyikben 

volt az árnyékszék. A keleti szárnyban feltételezi a királyi és királynéi lakóhelyet, a déli szárnyban 

pedig Erzsébet anyakirályné lakosztályát.158 

A visegrádi Fellegvárban az 1323-1382 között épült keleti palotaszárnyban a földszinten és az 

emeleten is egy-egy osztatlan tér – az emeleti vélhetőleg nagyterem – volt, míg az ugyanebben a 

periódusban épült nyugati palota emeletét elfoglaló két helyiség, melyek közül az északi 

falburkolatos szoba volt, feltehetőleg királynéi lakosztályként azonosítható.159 
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helyezkedett el. […] A Bonfini által megnevezett három helyiség – az ebédlő, az előszoba és a hálószoba – 
azonosítható a lakosztályok három helyiségével. A háromhelyiséges lakosztályokból közvetlenül nyíló termek 
lehettek a magánebédlők, a középső helyiségek a fogadószobák, a belsők pedig a hálószobák.” 

158
 BUZÁS 2010, 143 

159
 BOZÓKI 2012, 25 



73 
 

Az eddig vizsgált magyarországi 14-15. századi királyi és főúri rezidenciák esetében tehát 

háromhelyiséges lakosztályokat mutatott ki a kutatás. 

A várak külső építészeti megjelenésének vonatkozásában a belső beosztásnál is kevesebb 

általánosan érvényes jellemzőt mutathatunk fel. Nyugat-Európában a 11-12. században az 

általánosan még meglehetősen széttagolt, egy nagyobb, fallal övezett területen elkülönült részekből 

álló épületegyüttesből a 13. század elejétől kezdve a funkciók és az épületek szorosabb 

összekapcsolása figyelhető meg160, ami a 14. századra egyes régiókra különösen jellemző erősen zárt, 

kompakt, szabályosabbá váló, különböző funkciókat egyesítő, kiemelkedő épülettömbként jelenik 

meg. A 15. század folyamán ismét a funkciók váron belüli elkülönülésének tendenciája figyelhető 

meg. 161 Ez az elkülönülési folyamat nyilvánvalóan összefügghetett a várudvarok reprezentatív 

szerepének ugyanerre a korszakra kimutatott növekedésével, építészeti megformálásuk tudatosabbá, 

igényesebbé válásával. Ezzel együtt megfigyelhető, hogy a várak kifelé nyitottabbá válnak, így 

megfigyelhetők a nagy méretű, kifelé néző ablakok, amely a lakófunkció, a kényelem új típusú 

palotákban megjelenő növekvő hangsúlyát jelezheti.162  

A késő középkorra vonatkozóan a kutatásban több helyen előfordul az, hogy a várak összképére a 

korábbiaktól eltérő, újfajta elvárásrendszer érvényesült, ez azonban inkább egy fajta hatásra törekvő 

tudatos megkomponáltságot jelent.163 

Módszertani szempontból Joachim Zeune alapvető műve tárgyalja a várépítészet elemeinek 

építészeti megjelenésben betöltött szimbólumértékét, egyértelművé téve, hogy a szimbólumérték 

jelentős mértékben érvényesült a funkcionális érték mellett, amint arra rámutat, nem ritkán annak 

ellenében is.164 

A formák szimbólumként való alkalmazása áll össze egyfajta nehezebben szétválasztható 

formanyelvvé a késő középkor folyamán, amely a vár azóta is érvényes történeti képét 

meghatározza. 

A solymosi vár kapcsán legutóbb Radu Lupescu érintette a kérdést, szintén a 15. század második 

felében kialakult összkép reprezentációban betöltött jelentőségére utalva165, míg a visegrádi vár 

szimbolikájának – elsősorban a toronynak – 14. századi jelentőségével Bozóki Lajos foglalkozott.166 
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A várkápolnákra a 15. századi várépítészet hangsúlyos elemeiként tekint a kutatás, melyek 

esetleg gyakoribbak is ebben a korszakban.167 Horváth Richárd véleménye szerint „sokkal több 

várban volt kápolna, mint gondoltuk volna”.168 

A kápolnák építészeti kialakításáról általánosságban kevés mondható, jellemzően a várak keleti 

oldalára helyezték el őket, a szentélyük kifelé fordult, az esetenként a vár tömegéből kiugró szentély 

a vár építészeti összképében is hangsúlyos elemként jelent meg. A szakirodalomban eldöntetlen 

kérdés, mennyire volt jelen a nem rezidenciális szerepet betöltő várak tartozékaként a kápolna, mint 

reprezentációs elem.169 

Éppen Csesznek újjáépíttetője, ifjabb Garai Miklós nádor dévényi várépítési engedélye kapcsán 

vélte úgy Mályusz Elemér, hogy a nagybirtokosok nem látták szükségesnek, hogy minden várukba 

legyen kápolna és ott szolgáló egyházi személy.170 A Garaiak várai közül azonban Siklóson kívül a nem 

rezidenciális szerepű Somlón is adatolt várkápolna.171 

 

9.2. Módszertani bevezetés: a modellezés és rekonstrukció célja 

 

A modellezés, mint az építészettörténeti vizsgálatok és a szemléltetés eszköze régóta szerepet 

játszik a kutatómunkában.172  

A kutatási célokat szolgáló modellezés terén a magyarországi kutatásban megemlítendő Möller 

Istvánnak a gyulafehérvári feltárásokról készített alapos és részletes makettje173 és figyelemre méltó 

a budai királyi vár területének makettje, mely a középkori meglevő maradványok teljességét az újkori 

ráépítések nélkül mutatja meg174. 

Ennek a típusú modellezésnek a nagy erénye, hogy a kutatott objektum összetett térbeliségét 

„behozza” a műterembe, a kutatószobába illetve a kiállításra és ott azon információk többsége, 

melyeken a laikus képzelet és tudományos következtetés, a tudományos vagy hétköznapibb 

értelemben vett „látvány-”, „élmény-” központú rekonstrukciós ábrázolás alapul, sűrítve és 

közvetlenül megtapasztalható illetve átadható. 
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9.2.1. A digitális háromdimenziós épületrekonstrukciók a magyarországi kutatásban 

 

A digitális rekonstruktív feldolgozásokat bemutató magyarországi szakirodalomból a teljesség 

igénye nélkül a jelentősebb állomásokat kívánom áttekinteni, mindenekelőtt abból a szempontból 

tárgyalva azokat, hogy a digitális feldolgozásban elérhető ábrázolási, megjelenítési lehetőségeket 

milyen módon alkalmazzák a kutatási eredmények illetve építészettörténeti stb. háttértudás 

szemléltetése és az értelmezés céljaira. Figyelemmel kívánom követni azt is, hogy milyen fogalmakkal 

jellemzik és milyen háttér-információkkal jelenítik meg a választott megoldásokat. 

Az egyik legkorábbi példát az 1999-ben publikált Medium Regni kötet középkori budai egyházi 

épületeket ábrázoló rekonstrukciói jelentik.175 Az axonometrikus madártávlati nézetek az épületek fő 

szerkezetek szintjéig kidolgozott külsejét jelenítik meg árnyékolt felületekkel, az anyagok 

szemléltetése nélkül. A felületek áttetszőek, és mögöttük láthatóvá válnak a boltozati– illetve 

támaszrendszerek vázként, vagy a boltozatok tetejének árnyalt felületeiként. Az ábrázolások tehát a 

részletesen felépített modellt a számítógépes megjelenítés lehetőségeit kihasználva az építészeti 

szerkezetek szemléltetésére használják fel. Az épületek illetve a középkori épületrészek meglevő 

állapota a rajzokon illetve a publikációban nem jelenik meg, és nincs rajzi utalás a bizonytalanság 

mértékére. A domonkos kolostor épületei ugyanakkor a templomokétól eltérően tagolatlan, 

leegyszerűsített tömegekként jelennek meg, ami utal a hipotézis jellegre.  

Az ábrák megnevezése nem utal az ábrázolás ismereti szintjére, forrásai jellegére: az adott épület 

valamely korszakbeli nézete szerepel a képek megjelöléseként.  

Ugyanebben a kötetben jelent meg a visegrádi ferences kolostor kerengőjének részletéről készült 

rekonstrukciós nézet, Holl Balázs munkája. 176  Az ábrázolás az egyik legelső magyarországi 

fotorealisztikus, anyaghű hatású rekonstrukciós ábra. Itt az ábra megnevezése rekonstrukció. A 

meglevő részek nincsenek megkülönböztetve a rajzon. A megjelenített részlet megválasztása, és az 

ekkor még viszonylag ritka anyaghű, fotorealisztikus hatás a kutatási háttér ismeretében ebben az 

esetben véleményem szerint azt az üzenetet látszik közvetíteni, hogy a bemutatott részlet 

rekonstrukciója a kutatók álláspontja szerint kifejezetten nagy pontossággal volt elvégezhető, és a 

rajz ezt a pontosságot képviseli. 

A kivételesen megjelenő, az absztrakton túllépő anyaghű fotorealisztikus ábrázolás tehát 

tudományos publikációkban az ismeretek pontosságának, részletességének és mélységének jelzése 

lehet, ahogyan az napjainkban is előfordul.177 
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Az anyaghű fotorealisztikus épületrekonstrukciók meghatározó többsége azonban ma már nem 

ehhez az irányzathoz tartozik. 

A 2008-as Reneszánsz látványtár c. kiállításon és tanulmánykötetében az építészeti 

rekonstrukciók hangsúlyos szerepet kaptak.178  

A rekonstrukciós rajzok általános megnevezése ebben a kötetben virtuális rekonstrukció vagy 

rekonstrukció, szorosabban vett fogalmi megkülönböztetésekkel csak egy-egy kivételes esetekben 

találkozunk, ld. alább Szőke Balázs munkáinál.  

A virtuális kifejezés, mely a kötet alcímében is megjelenik, kifejezetten a számítógépes háttérre, a 

digitális adatállományra, annak megjelenítésére utal. A virtualitás fogalma a rekonstrukciókra 

vonatkozó korábbi fogalomkészlethez képest fokozottan hordozza a valóság minél tökéletesebb 

utánzására való utalást, a valóság minél több vonatkozásban (látvány, interaktivitás, bejárhatóság) 

megvalósítható helyettesítését, az ezt lehetővé tevő számítástechnikai eszközkészlet lehető 

legteljesebb, legnaprakészebb kihasználását.179 A megjelenítések és szemléltetési módok többféle 

változata található meg ezek között. Az anyagok megjelenítése nélküli rekonstrukciók a kutatásban 

igen alapvető és gyakran alkalmazott megjelenítési módot jelentenek, ezeken a tömegek lehetnek 

akár részletesen kidolgozottak is, az egyszínű – fehér – felület ugyanakkor egy erőteljes absztrakciót 

kölcsönöz a látványnak. Ilyen módon szerepelnek többek között a vértesszentkereszti kolostor180, a 

visegrádi ferences kolostor181 külső nézetei. Egy kiválasztott építészeti elem hasonló technikájú 

ábrázolását láthatjuk a pécsváradi kerengő esetében, ahol a szerkezet a határoló épületek nélkül, 

kontextusából kiemelve jelenik meg. Ez az ábrázolási mód alkalmas arra, hogy az adott elem 

rekonstrukcióját az absztrakció és a kiemelés eszközeivel állítsa előtérbe, ezzel a tudományos 

elemzés számára elérhetőbbé, hozzáférhetőbbé tegye. 

A rekonstrukciók egy másik csoportja ugyan részben anyagszerű, de átmenetet jelent az 

absztrakt megjelenítés felé a felületek elnagyoltságával, ezeket a rekonstrukciókat makettszerűnek 

nevezhetjük. A kötetben ilyen módon szerepelnek a pécsváradi apátság182, a nagyvázsonyi pálos 

kolostor183 külső nézetei. Hasonlóan átmenetet képez az anyaghűség és az elvont ábrázolás között a 

vértesszentkereszti kolostor épületbelsőit ábrázoló rekonstruktív rajzsorozat184, ahol a falak fehérek, 

a tagozatok egy része vörös színű. Itt az épületek belső beosztását a templom és a kolostor két 

különböző szintje vonatkozásában két irányban metszett modellnézetek szemléltetik. Az elmetszés a 

számítógépes modellezés egyik igen jelentős előnye a rekonstrukciók megjelenítésében. 
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LÁTVÁNYTÁR 
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 VASÁROS 2008, 18-20, erre utal többek között a rekonstrukciókhoz társított „szuggesztív” jelző 
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 BUZÁS 2008c 
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 BUZÁS 2008b 
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 BODÓ 2008 
183

 BUZÁS 2008a 
184

 BUZÁS 2008c 
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A gyulafehérvári székesegyház építéstörténetét bemutató ábrasorozat a tudományos 

szemléltetést célzó rekonstrukciók között egyedi helyet foglal el.185 Az ábrák az építésmenetet illetve 

építéstörténetet olyan módon mutatják be, hogy a részlegesen elkészült épület fontosabb 

rekonstruált állapotai egy-egy ábrán jelennek meg, a modellek egyszerűsített anyagszerűek, 

ugyanakkor a hipotetikus, bizonytalanul ismert épületrészeket kék szín különbözteti meg. 

Az építészettörténeti rekonstrukciók sajátos csoportját jelentik Szőke Balázs 

boltozatrekonstrukciói.186 Ezeken leggyakoribb az épületbelsők ábrázolása anyagok jelölése nélkül, 

ugyanakkor előfordulnak csak a boltozatot alulnézetben, esetleg a falak elmetszésével megjelenítő 

nézetek. Az ábrázolások egy csoportja az, amelyeken a szerkezet építőanyagának (bordázat, 

boltmezők illetve falazatok anyaga) szemléltetése is megjelenik, mely egyes műhelyek esetében 

információt hordoz. Ezek az ábrák „anyaghű rekonstrukció” 187  vagy „rekonstrukció szerkezeti 

jellemzőkkel”188 megjelöléssel szerepelnek.189 

A boltozatok, mint különállóan tárgyalt szerkezetek bemutatására többféle technikai megoldást 

is találhatunk Szőke Balázs publikációiban. Ilyen a teherhordó falak már említett, boltvállnál való 

vízszintes elmetszése alulnézeti ábrákon, az épület tető nélkül való ábrázolása felülnézetben, illetve a 

teherhordó falak áttetsző megjelenítése. 

Végül az anyaghű rekonstrukciós ábrázolásokra a visegrádi királyi palota 2010-ben megjelent 

monográfiáját hozzuk példaként. 190  A kötet egységesen fotorealisztikusan kidolgozott 

ábraapparátussal dolgozik. 

A bemutatás azon elve, hogy a meglevő állapot és a rekonstrukció közvetlenül összevethető 

legyen, a digitális rekonstrukciók többsége esetében nem jut érvényre. A meglevő állapotot a 

rekonstrukcióval azonos modellen megjelölő ábrázolásra Kelemen Bálintnak a füzéri várról készült 

munkája jelent példát.191 

 

Míg tehát manapság egyre inkább jelentős az egykori látvány felidézését, az egykor lehetséges 

vizuális tapasztalat megismétlését lehetővé tevő rekonstrukciók készítése a számítógépes eszköztár 

nagyfokú fejlődése révén, épp ily lényeges, s a rekonstrukciós tevékenységtől, annak bemutatásától 

és ismeretterjesztő használatától kedvezőtlen módon némileg elszakadt az építészeti emlékek, 

maradványok dokumentációs és vizsgálati célokat szolgáló modellezése.  
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 SARKADI 2008 
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 SZŐKE 2008a–b 
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 SZŐKE 2008b, 15. és 17. ábra 
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 SZŐKE 2008a, 4. és 6. ábra 
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 Nem teljes következetességgel, esetenként egy ábrán belül kétféle típusú ábrázolás is látható, SZŐKE 
2008b, 1, 2–3, 8–9. ábrák 
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 BUZÁS – OROSZ 2010 

191
 KELEMEN – SIMON 2014 
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9.2.2. A digitális módszerek sajátos szempontjai 

 
Napjaink felmérési eszközkészletével minden eddiginél jobban lehetséges a felmért objektumok 

térbeli elhelyezkedésének rögzítése, rajzállományként való tárolása és ábrázolása. Az újabb felmérési 

és digitális adattárolási lehetőségek által a térbeli modellezés ma már közvetlen felmérési 

módszerekkel is megvalósítható, amire korábban nem volt megfelelő módszer. 

A felmérési eljárások „automatizálása”, az adatfelvétel sűrűsége a „lépték nélküli” illetve 

„végtelenül részletes” felmérések készítésével kecsegtet, aminek komoly buktatói, illetve nehézségei 

a feldolgozás és kiértékelés módszereinek kidolgozatlansága és a felmérés számítógépes 

megjelenítésre való korlátozottsága.192 

A digitális háromdimenziós rekonstrukció a háromdimenziós digitális adatrögzítési és –

dokumentálási módszerekkel együtt jelent meg. Ilyen módon tehát egy digitális képalkotási, 

ábrázolási módszerről van szó. 

A háromdimenziós digitális adatrögzítés módszertani viszonya a korábbi, hasonló célra 

alkalmazott eljárásokhoz meglehetősen jól érzékelhető, azokhoz képest egyértelműen nagyfokú 

előrelépést jelent. A kutatási eredmények bemutatására, illusztrálásra, az építészeti maradványok 

értelmezésére használt rekonstrukció háromdimenziós digitális módszerei ezzel szemben más 

természetű, „kognitív” eltéréseket mutatnak a korábbi megoldásokhoz képest. 

Míg a korábbi rekonstrukciós nézetrajzokat a néző döntően szemléltetésként értékelte, amely 

egy-egy kitüntetett, jól megválasztott nézőpontból készült, addig a háromdimenziós digitális 

rekonstrukció alapja köztudottan egy modell, s ennek révén a szemlélő úgy érzékeli, hogy a 

kiválasztott tetszőleges irányú nézet mögött „tudáson alapuló visszaépítés” áll. 

A hagyományos makettekhez képest döntő különbséget jelent a kötött léptéktől való elszakadás: 

a készítési léptéket a digitális modellek esetében nem értelmezzük és nem is érzékeljük. 

A néző tehát azt érzékeli, hogy a hagyományos makettekkel szemben a szemléltetésben 

„nincsenek korlátok”, bármilyen részletesség, tetszőleges kidolgozottság megjeleníthető. Az 

elpusztult épületre vonatkozó tudás és az ábrázolási lehetőségek illetve elvárások közötti különbség 

gyakran feloldhatatlanná válik, ami azt eredményezi, hogy a maradványok és ismeretek fokától 

függetlenül azonos jellegű rekonstrukciók jönnek létre.193 
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 A felmérés elméletére és módszertanára ld. legutóbb: BEDFORD – PAPWORTH 2009 
193

 GRELLERT – SVENSOHN 2010, 191. „Provokativ gesprochen hat bei atmosphärischen Modellen – aus 
unserer Sicht als Rekonstrukteure – der Befund nur eine eingeschränkte Bedeutung… […] Die Bildsprache ist 
tendenziell immer gleich, so dass die tatsächliche Befundlage in den Hintergrund rückt” 
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A rekonstrukciós ábrázolások visszahatnak az ismeretekről, a megismerhetőségről, a kutatás 

fokairól való elképzelésekre, így a konkrét formában megrajzolt rekonstrukció nagy mélységű, 

részletesen megalapozott háttérinformációk meglétének érzetét kelti.194 

A tudományos szempontokkal foglalkozó szakirodalomban megfogható a különbségtétel igénye 

az ábrázolások célját tekintve. Eszerint az ábrázolás célja lehet kutatási eredmények és feltételezések 

szemléltetése a tudományos diskurzus keretében, vagy cél lehet a laikus közönség számára egy 

érdekes és jól érzékelhető látvány megrajzolása az elpusztult építészeti alkotásokról.195 Egy harmadik 

csoportba a tudományos értelmezés körén kívül eső, tudományos alapot nélkülöző vagy attól 

elszakadó ábrázolások sorolhatók, melyeket a szakirodalom gyakran elítél.196 

A rekonstrukciós döntések szemléltetésének lehetősége a digitális feldolgozás egyik 

legjelentősebb technikai előnye.197 A rekonstrukció meglevő állapottól kiinduló, lépésenként való 

felépítésének a megismerésre, mintegy kísérleti régészetként gyakorolt előnyei a rekonstrukciós 

fizikai megépítésének közvetlen tanulságaihoz hasonlíthatók.198 

 

A témával foglalkozó szakirodalom sürgeti a tudományos dokumentálás érvényesítését a digitális 

feldolgozások és rekonstrukciók készítése és megjelenítése során. A jelenleg legszélesebb körben 

ismert és elérhető, erre a célra kidolgozott ajánlásrendszer, melyre én is támaszkodtam, a Londoni 

Karta199. 
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 Uo. 192. „Mit den 3D-Computer-Rekonstruktionen ist zudem ein Instrumentarium entstanden, das dazu 
verführt, über den tatsächlichen Befund und die vorliegenden Quellen hinaus, nicht mehr Vorhandenes zu 
konkretisieren, und gleichzeitig eine Bildmächtigkeit erzielt, an die traditionelle Methoden der Rekonstruktion 
wie etwa haptische Modelle oder Zeichnungen nicht annähernd heranreichen.” 

195
 Uo. 189 „Zwei Hauptfelder gilt es zu unterscheiden: Erstens Rekonstruktionen als Visualisierung von 

Forschungsergebnissen und Hypothesen im Kontext des wissenschaftlichen Diskurses, und zweitens 
Rekonstruktionen, die die Aufgabe haben, für eine allgemeine Öffentlichkeit vergangene Architektur interessant 
in Szene zu setzen.” 

196
 VASÁROS 2008, 19 „A tudományos alapossággal készített szuggesztív rekonstrukciókat élesen meg kell 

különböztetni a fiktív, spekulatív, manipulált interpretációktól, amelyek egyre-másra tűnnek fel az utóbbi idők 
mozifilmjeiben, és sajnos a tudomány színterein is.” 

197
 Uo. 189. „Eine öffentlich zugängliche Dokumentation von Befund und abgeleiteter Rekonstruktion ist 

wünschenswert, fehlt aber in der Regel.” 
198

 A „három dimenzióban”, bár nem virtuálisan, hanem a valóságban való megépítés tanulságairól ír Buzás 
Gergely a visegrádi palota kivitelezési munkáinak kapcsán: „… egy ilyen elvekre épülő rekonstrukció a kutató és 
a helyreállítást tervező építész számára egyúttal újabb kutatási lehetőségeket teremtett. Egy térben, eredeti 
méretben az eredeti maradványokhoz igazodva megvalósuló rekonstrukció kizárja olyan hibák lehetőségét, 
amelyek ellentmondanának az eredeti falmaradványoknak és a visszahelyezendő kőszerkezeteknek. A korábbi 
rekonstrukciók számos ilyen hibáját kiszűrhettük már a tervezés közben, másokat pedig a kivitelezés során – 
nem kis bosszúságára a kivitelezőnek. Ugyanakkor az újjászülető épület térbeli összefüggései több, korábban is 
ismert vagy feltételezett, de nehezen értelmezhető megoldás értelmére világítottak rá. Mindennek 
köszönhetően a palota műemléki rekonstrukciója a tudományos rekonstrukció még mélyebb és alaposabb 
folytatásává vált.” BUZÁS – OROSZ 2010, 171-172 

199
 Közli: UNTERMANN 2010, 247-252. Magyar szövege: LONDONI KARTA 2015 
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A Karta a digitális rekonstrukciós, vizualizációs tevékenység általánosan érvényes szakmai 

szempontrendszerének megalkotását tűzte ki célul. A dokumentum a szakmai közösségek számára 

közös elvek és szabályozott eljárások rögzítését javasolja. A szempontrendszer az alkalmazás, a 

célkitűzések és módszerek, a forrásanyagok, a dokumentáció, a fenntarthatóság és a hozzáférés 

alapelveire épül. Ezek közül célkitűzésekre, valamint a forrásanyagokra vonatkozó néhány 

megközelítést tekintek át, s a rekonstrukciós lépések szemléltetésére térek ki. 

A Londoni Karta szükségesnek nevezi a digitális háromdimenziós megjelenítés, mint módszer 

alkalmazásának esetenkénti indoklását. Az indoklás nyilvánvalóan az ábrázolás célja szerinti 

meghatározására is ki kell, hogy térjen. Ha elsődlegesen tudományos közönség számára, tudományos 

eredmények szemléltetésének céljával készült a bemutatás, szintén felmerül annak kérdése, 

tudományos módszertani szempontból milyen többletet adhat hozzá a tudományos eredményekhez 

a digitális feldolgozás illetve ábrázolás. Egyrészt „az egykori vizuális tapasztalat megismétlésének 

lehetősége”, mint a múlt megismerésének mással pótolhatatlan eszköze szerepelhet ilyen 

szempontként200, másrészt egy digitális publikáció esetén az interaktív modellek a szöveg lineáris 

narratívájától független, önálló megismerést, bejárást tesznek lehetővé. 201  Nyomtatott 

publikációkban megjelenő rögzített nézeteket ugyanakkor elvben csak az ábrázolás technikai 

szabadsága, megnövekedett hatékonysága különbözteti meg a hagyományos rekonstrukciós 

rajzoktól. Ebben a vonatkozásban egy fontos irányt jelent a háromdimenziós állományok publikációs, 

archiválási formájának szabványosítására való törekvés. 

A Karta előírja az ismeretek szintjének közlését, megjelenítését is. A szakirodalom hangsúlyosan 

foglalkozik a meglevő állapot bemutatásának fontosságával. Ennek indoka, hogy a meglevő állapottal 

való közvetlen összehasonlítás jelenti a leghatásosabb elsődleges kontextust a rekonstrukciók 

megítéléséhez.202 

Az alapvetően kutatási célt szolgáló rekonstrukciós munka során a Karta alkalmazásra, célokra és 

módszerekre, kutatási forrásanyagokra, dokumentációra, fenntarthatóságra és hozzáférésre 

vonatkozó alapelvei és ezek kidolgozott szempontrendszere jelentett támpontot. A Londoni Karta 

alapelvei a következők: 

1. Alapelv: Alkalmazás 
A Londoni Karta alapelvei érvényesek minden, a kulturális örökség kutatásában vagy 

terjesztésében használt számítógépes megjelenítés esetében. 
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 Különösen jelentőséghez jut ez a szempont ott, ahol a tudományos célú elemzés tárgya a téralkotás, 
térképzés. ALMAGRO VIDAL 2008 
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 Internetes alapú publikációkban erre lehetőség van, pl. GILES – MASINTON – ARNOTT 2012 

202
 VASÁROS 2008, 18-19 „Sokszor a szuggesztív rekonstrukció látványában túltesz az eredetin, »feledteti 

azt«, azonban az eredeti jelenléte, bemutatása kétségtelenül hitelesíti a legmodernebb eljárásokat is, valós 
alapra helyezi a fantáziát, a tudományos gondolkodást, a megidézni kívánt világot.” 

GRELLERT – SVENSOHN 2010, 196 „Prinzipiell ist es sinnvoll und wichtig, Befund und abgeleitete Annahmen 
nachvollziehbar darzustellen.” 
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2. Alapelv: Célok és módszerek: 

Számítógépes megjelenítési módszer használatára alapvetően akkor kerüljön sor, amikor 
adott cél esetében az a legmegfelelőbb rendelkezésre álló módszer. 

 
3. Alapelv: Kutatási forrásanyagok: 

Annak érdekében, hogy a számítógépes megjelenítési módszerek és eredmények szellemi 
integritása biztosítva legyen, a mérvadó forrásanyagokat meg kell határozni és értékelni kell 
strukturált és dokumentált formában. 

 
4. Alapelv: Dokumentáció 

Elegendő információt kell dokumentálni és közzétenni annak érdekében, hogy a számítógépes 
megjelenítési módszerek és eredmények érthetőek és értékelhetőek legyenek azon viszonyok és 
célok tekintetében, melyek vonatkozásában alkalmazzák őket.  

 
5. Alapelv: Fenntarthatóság 

Stratégiák létrehozására és alkalmazására van szükség a kulturális örökséggel kapcsolatos 
számítógépes megjelenítési eredmények és dokumentációk hosszú távú fenntarthatóságára 
vonatkozóan annak érdekében, hogy az emberiség szellemi, társadalmi, gazdasági és kulturális 
örökségének e gyorsan növekvő szegmense ne vesszen el. 

 
6. Alapelv: Hozzáférés 

A számítógépes megjelenítés létrehozását és terjesztését oly módon kell megtervezni, hogy a 
lehetséges legtöbb hasznot biztosítsa a kulturális örökség tanulmányozása, megértése, 
értelmezése, megőrzése és kezelése érdekében.203 

 
A munkám során a Karta előírásait követtem, és e fejezet különböző részeinél hivatkozom azon 

részeire melyek alapján a feldolgozás adott eleme készült. Jelen bevezetőt a Karta célokra és 

módszerekre vonatkozó 2. alapelve figyelembe vételével készítettem el. 

Egy töredékesen fennmaradt tárgy, alkotás rekonstrukciója az adott tárgyra vonatkozó 

információk, források kezelésével és felhasználásával történik. A vizsgált tárgyi emlékek, 

fennmaradásuk sajátosságai, forrásadottságaik, a források kutatottsága, a vizsgálatok lehetőségei 

annyira széles határok között változnak, hogy két elméleti rekonstrukció folyamata és eredménye 

csak nagyon tág vonalakban hasonlítható össze egymással. 

A rekonstrukciót meghatározó fő szempontok és a rekonstrukció során követett elvek és elérni 

kívánt célok rögzítése minden esetben alapvető. 

A cseszneki vár 15. századi építési periódusa esetében a rekonstrukcióra vonatkozó fő 

meghatározó tényezőknek a következőket tekinthetjük: 

 

– jelentős arányban fennmaradt és kutatható felmenő falak állnak rendelkezésre 

– jelentős mértékben kutatott terepszint alatti maradványokkal rendelkezünk 

– döntően kőművesszerkezetek vizsgálhatók 
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82 
 

– igen csekély számú kőfaragvány vonható be az épület vizsgálatába 

– az épületekre vonatkozó számottevő írott források nem maradtak fenn 

– a középkor vonatkozásában egyetlen jelentős képi ábrázolás vonható be az elemzésbe 

 

Az adottságok alapján a rekonstrukció a következő vonatkozásokra irányult: 

 

– az épületegységek, helyiségcsoportok, helyiségek és ezek kapcsolatai, s ezáltal a 

lehetséges funkciók meghatározása 

– az épületegységek tömegei, formái, s ezáltal a megjelenített formanyelv és szimbolika 

megjelenítése, ezek összevetése a funkciókkal 

 

A kitűzött célok megközelítésére tehát olyan megoldást kerestem, amelyben a rekonstrukciós 

következtetések strukturált formában, háromdimenziós állományban rögzíthetők, lehetőséget 

teremtve az egyes rekonstruált elemek ellenőrzésére azáltal, hogy egyetlen háromdimenziós 

rendszerben kezeljük őket. A modellezési és dokumentálási módszereket a 9.3. alfejezetben 

mutatom be. 

A modellezési munka célja volt az is, hogy egy működő struktúrát mutasson fel az építéstörténeti 

periódusokat térben való megjelenítésére és a főbb rekonstrukciós feltevések és következtetések 

térbeli szerkesztéssel – természetesen a feldolgozás részletessége szabta határok között –, 

ellenőrizhető módon való dokumentálására. 

Ahhoz, hogy összegezzük az elpusztult szerkezetekre vonatkozó ismereteinket, elsőként a 

kiindulópontot, vagyis a meglevő maradványokat kell megjelenítenünk. A rekonstrukció 

megalapozottsága azt jelenti, hogy az különféle lépéseken keresztül levezethető a meglevő 

maradványokból. A tudományos szakmai szempontokat követve érzékelhető kell, hogy legyen az 

egyes lépések egymáshoz és a meglevő maradványokhoz és felhasznált más típusú adatokhoz való 

viszonya. 

A vizsgált szempontok értékeléséhez elsőként a korszak hasonló alkotásaira vonatkozó 

ismereteket tekintettem át. 

A vár építészeti szimbolikájára elsőként a keleti torony irányította a figyelmemet, amely 

vizuálisan feltűnően kapcsolódik a vár környezetét meghatározó útvonalhoz, a vár környezetének 

egészét tekintve azonban nem fokozza a vár védhetőségét a méretének megfelelő arányban. Az 

épület több más elemével kapcsolatban is felmerült a kérdés, mennyiben tudatos az építészeti hatás 

felépítése, a korszakra érvényesnek és jellemzőnek tartott kép érvényességén belül egyes elemek 

konkrét szerepe megállapítható, megfogható-e. 
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A vár 15. századi állapotát számítógépes modellezéssel elemeztem és kísérletet tettem az 

elméleti rekonstrukció logikai lépésekre bontott elvégzésére. 

Az épületek dokumentálása és elemzése az alkotórészek értelmezési szintjeinek hierarchikus 

rendjéből indulhat ki. 

Ez a hierarchia a következőképpen állítható fel: 

 

szerkezetek, határolófalak 
↓ 

helyiségek 
↓ 

helyiségcsoportok; szintek 
↓ 

épületegységek; traktusok 
↓ 

teljes épület 
 

A modellezést és rekonstrukciót hat fő lépésre osztottam, mely az épület elemeinek 

hierarchiában egymást követő szintjeit is követi: 

 

1. a meglevő középkori maradványok modellezése 

2. a rekonstrukció I. fázisa: modern felmérések óta elpusztult részletek rekonstrukciója 

3. a rekonstrukció II. fázisa: a töredékes szerkezetek kiegészítése: szerkezetek, 

helyiségek, határolófalak 

4. a rekonstrukció III. fázisa: a kiegészíthető elemek alapján rekonstruált magasabb szintű 

egységek: helyiségcsoportok, szintek, épületegységek, térkapcsolatok, és további szerkezetek  

5. a rekonstrukció IV. fázisa: rekonstrukció a történeti ábrázolások alapján 

5.1. az ábrázolások összevetése a meglevő maradványok alapján végzett 

rekonstrukcióval 

5.2. az ábrázolások alapján rekonstruált újabb elemek, kiegészítések 

6. a rekonstrukció V. fázisa: a teljes épületformák rekonstrukciója 
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9.3. A modellezés általam alkalmazott módszerei204 

 

A cseszneki vár modellezése során – az alsó vár mérőállomással készült felméréséhez illeszkedve 

–a meglevő hagyományos építészeti felmérések és kutatási dokumentációk alapján számítógépes 

rajzolóprogramban végzett szerkesztéssel dolgoztam. A módszer alkalmazásának oka egyrészt az volt 

a lényeges részletek vonatkozásában a rendelkezésre álló rajzok pontosnak és megbízhatónak 

bizonyultak arra a célra, amelyre a modellt elsősorban alkalmazni kívántam, azaz a töredékes és a 

kutatások során azonosított szerkezetek, terek, térkapcsolatok összefüggésének elemzésére, 

másrészt az, hogy ennél lényegesen részletesebb, akár mérőállomással, akár térszkennerrel végzett 

felmérésre nem állt rendelkezésre anyagi háttér. 

Jelenleg az épületek, épületromok felmérésének legkorszerűbb és legpontosabb eszköze a 

lézeres térszkenner. A szkennerek általkészített pontfelhők szerkeszthető térbeli objektumokká való 

alakítása és a felmérések építészeti minőségű térbeli állományként való kezelése jelenleg még igen 

nehezen megoldható. 

Ilyen típusú alkalmazásra jelent példát a SziMe 3D projekt keretében Vitány várromján elvégzett 

feldolgozási és rekonstrukciós munka, Szőke Balázs munkája.205 

A cseszneki vár esetében elvégzett háromdimenziós dokumentálási és rekonstrukció munka 

feldolgozás szempontjából a választott léptékben, annak kötöttségei, korlátai között elvileg 

ugyanilyen típusú feldolgozást tesz lehetővé, hiszen a falakon azonosított és építészetileg 

értelmezett, a falkutatás, részletfelmérés számára elérhető valamennyi részlet kellő pontossággal 

felszerkeszthető. 

Ilyen módon az elkészített modell alkalmas a szerkezetek, szerkezeti összefüggések, terek és 

térkapcsolatok térbeli rögzítésére és azok elemzésére. 

A modellt ún. szilárdtestekből alakítottam ki, a szilárdtestszerkesztés lehetőségeit (kihúzás, 

söprés, egyesítés, kivonás) kihasználva. A síkbeli felmérési rajzok elemeit valódi síkba való 

beillesztéssel tudtam elhelyezni a modellben. A terep és a sziklák felületmodellként készültek. A 

modellezés során külön megjeleníthető fóliákon (layer) rajzoltam meg, illetve utólag 

különválasztottam a különböző periódusokhoz sorolható épületrészeket. Ezek mellett a rajzi 

segédelemeket, szerkesztővonalakat, raszteres síkrajzokat is külön fóliákon helyeztem el. 

A modell nyomtatott illusztrációként való megjelenítésére két ellentétes irányból két-kétféle (egy 

közelkép a felső várról és egy összkép) nézetet választottam ki, valamennyi bemutatott leképezés e 

négy nézet valamelyikében készült. A grafikus megjelenítésre a természetes fényviszonyok 

                                                           
204

 A 9.3. és 9.5. alfejezetek a Londoni Karta 4.6. és 4.7 pontjait (munkafolyamat dokumentációja; 
módszerek dokumentációja) követve készültek. 

205
 http://szime3dar.com/vitanyvar/ (2015.4.25.) 
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szimulációját (render) alkalmaztam, ugyanakkor a nyomtatásban való jobb megjelenítés és a 

szerkezetek kiemelése érdekében a falak ábrázolásán az éleket fekete vonallal is jelöltem. A modellen 

értelmező színezést alkalmaztam, mely a jobb áttekinthetőség érdekében a rekonstrukciós lépcsőket 

bemutató nézetsorozaton háromféle színnel dolgozik: Sárga színű a meglevő középkori maradványok 

tömege, narancssárga az aktuálisan tárgyalt rekonstrukciós lépcső, és fehér színű a korábbi 

rekonstrukciós lépcsőkhöz tartozó részletek tömege. A modellen a funkciókra vonatkozó 

következtetéseket is színezéssel ábrázoltam (négyféle funkciótípust különböztetve meg), melyet 

alaprajzilag, valamint a távlati nézeteken is megjelenítettem. 

A modellezés és a megjelenítések adatszerkezet, munkafolyamat áttekintő ábrát készítettem 

(133. ábra). 

 

9.4. A vár meglevő állapotának modellezése 

9.4.1. Források 

A várhegy felmérésére a VÁTI helyszínrajzát vettem át206, a szintvonalas felmérés alapján 

terepmodell készült. 

A vár helyszínrajza, az egyes épületek elhelyezkedése a 2001-ben készült műszeres felmérésen 

alapul207. 

A felső vár falainak geometriáját a VÁTI felmérési rajzairól208 , a modern beavatkozások 

tekintetében P. Samu Viktória 2006-ben készült tervének homlokzati felmérési rajzairól209 vettem. 

A keleti traktus 2. emeleti nyílásainak felmérései P. Samu Viktória építési naplómellékleti rajzain 

találhatók meg210. A felső vár nyugati traktusának északi ablakát és bejárati ajtónyílását 1980-ban 

mérték fel. A felső vár legtöbb nyílásának felmérése 2005-ben készült. 

A felső vár osztófalainak, padlószintjeinek, az 1960-as terepszint alatti falfelületeinek és 

falmaradványainak felmérését az ásatási dokumentációkról vettük át illetve ahol lehetett, utólagos 

felmérésekkel pótoltam. 

Az osztófalak felmenő szakaszaira és egyes, azóta elbontott elemekre Koppány Tibor manuáléit 

tudtam felhasználni211. 

A körítőfalak felmenő szakaszaira P. Samu Viktória 2005-ös felmérési rajzait vettem alapul, a 

feltárt falmaradványokra felhasználtam a 2005-ös ásatási dokumentáció ide vonatkozó részeit212. 

                                                           
206

 VÁTI 1960, 2. rajz: Geodéziai felvétel 
207

 Bereczkiné Hammer Edit, Szökrön Péter és Udvardy László felmérése, ÁMRK. 
208

 VÁTI 1960 
209

 P. SAMU – FÜLÖPP 2006 
210

 Ezúton köszönöm, hogy kiadatlan rajzait rendelkezésemre bocsátotta. 
211

 Ezúton köszönöm Koppány Tibornak, hogy közöletlen rajzait rendelkezésemre bocsátotta. 
212

 RÁCZ 2005 
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A keleti torony tömege a VÁTI felmérése alapján készült, a belső tagolás és a nyílások a 2002-es 

feltárás és felmérés dokumentációja alapján213. 

Az alsó vár felmérése 2006-ban készült el digitális térbeli állományként214. A felmérést Fülöpp 

Róbert vezette és ő készítette el a digitális térbeli rajzokat felületmodellek formájában215. 

A modellt kiegészítettem a 2006-os régészeti ásatás eredményeivel216. 

Az újkori alsó vár alaprajza Kárpáti János felmérésén alapul217. 

A 2001-es és 2006-os felmérés EOV rendszerben készült. Ezek alapján a teljes felmérést EOV 

rendszerbe tudtam illeszteni. A körítőfalakról a felfalazások előtt csak alaprajzi felmérések készültek, 

ezért itt a modern felfalazások előtti állapotot hozzávetőlegesen tudtam megrajzolni. 

 

9.4.2.  A középkori maradványok meglevő állapotának modellje 

A bemutatott modellezés részben közvetlen térbeli adatfelvétellel és adattárolással valósult meg, 

nagyrészt azonban emberi közreműködéssel való szerkesztéssel. Az elkészült modell tehát egy 

„térbeli rajz”, „virtuális makett”, melynek részletessége a felhasznált síkrajzok részletességével 

egyezik meg. 

A meglevő állapot modellezése négy lépésben történt (135-138. ábra). Első lépésben 

felszerkesztettem az épületegyüttes jelenlegi teljes tömegét218.  

A mai meglevő állapot modelljéből az építéstörténeti megfigyelések alapján végzett 

„dekonstrukció” által állítható elő a történeti periódusok meglevő maradványainak modellje. A 

meglevő állapot modelljén tehát elsőként lehatároltam a modern műemlékvédelmi beavatkozások 

során készült falazások és részleges rekonstrukciók főbb falazattömegeit, majd ezeket a tömegeket 

leválasztottam. 

Ezt követte a történeti falazatok periodizációja.  

A modellezés során tehát az volt a célom, hogy minél teljesebben modellezzem mindazokat a 

maradványokat, melyek a rom együtteséből a késő középkorhoz sorolhatók.  

Az így létrejövő modellt tekinthetjük a késő középkori vár rekonstrukciós megjelenítésében a rajzi 

kiindulópontnak. Az így elvégzett munka számadás, értékelés a rendelkezésre álló információkról és 

alkalmas arra, hogy önmagában vagy különféle grafikai eszközökkel kiegészülve szemléltesse az 

épületre vonatkozó tudásunkat. 

                                                           
213

 Közöletlen felmérési rajzok, Kárpáti János, Rácz Miklós 2002 
214

 Felmérés: Fülöpp Róbert, Szökrön Péter, Tölgyesi Levente 
215

 A feldolgozás Rhino programmal történt. A felmérési terv: P. SAMU – FÜLÖPP 2006 
216

 RÁCZ – LÁSZLÓ 2006 
217

 László Csaba ásatása, 2001 
218

 A művezetés nélkül végzett, szakszerűtlen 2009-es kiegészítések dokumentálása a modellen még nem 
történt meg. 
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9.5. Az elméleti rekonstrukció lépései 

Az elméleti rekonstrukciós modellezést lépcsőkre bontottam, melyek a felhasznált ismeretek 

típusa szerint csoportosíthatók.219 

Az elméleti rekonstrukciók lépésekre bontása bevett eljárás, de az egyes fázisok általánosan 

érvényes definíciója nem alakult ki. Általánosságban annyi mondható el, hogy a meglevő töredékes 

szerkezetek kiegészítése jelenti az első lépést és a teljes épületforma rekonstrukciója az utolsót, de 

ezek között többféle módon megalapozott lépések helyezkedhetnek el 220 . Előfeltétel 

forrástípusonként külön-külön előzetes forrásvizsgálat. 

Ez az eljárás elvileg hasonló módon végezhető el más rekonstrukciós folyamatok esetében is. 

Esetünkben három jelentős forráscsoporttal: a meglevő maradványokon, az elpusztult részek 

hiteles felmérésein illetve azok épületrégészeti vizsgálatának eredményein, valamint a képi 

ábrázolásokon, és a szerkezeti logikán és építészettörténeti analógiák bevonásán alapuló munkát 

elválasztottam egymástól. 

A rekonstrukció folyamatát az épület értelmezési szintjeire vetítettem rá: minden jelentős lépés 

az értelmezési szintek között való továbblépést jelent, különböző típusú forrásokat – a 

forrásadottságoknak megfelelően – más-más értelmezési szinten lehet bevonni. 

Az első szakasz a források hitelesítése, vizsgálata, forráselemzés, melyet a az épületrégészetre a 

9.4.2. alfejezet (A középkori maradványok meglevő állapotának modellje) összegez, a felmérésekre, a 

forrásokra és ábrázolásokra a dolgozat korábbi fejezeteiben található. A második szakasz a források 

alapján közvetlenül lehetséges elméleti rekonstrukció elvégzése, ugyanakkor igyekeztem minden 

fontos forrástípust bevonni a rekonstrukcióba, vagyis az épület értelmezésének egy magasabb 

szintjére való továbblépésre. 221 

A rekonstrukcióban való továbblépés minden esetben szerkezeti analógiák és ismeretek 

bevonását is jelenti. Tekintettel arra, hogy ezt a bevont források illetve a saját ismeretek határolják 

be, ezt külön forrástípusként jeleztem. 

                                                           
219

 A lépésekre bontott rekonstrukció dokumentációja a Londoni Karta 4.10 (Összefüggési viszonyok 
dokumentációja) pontjának figyelembe vételével készült. 

220
 KRCHO – SZEKÉR 1994, 5–7 ábrák: „rekonstrukció/hipotézis” ; Vukov Konstantinnál három lépés 

szerepel: „biztos rekonstrukció/logikai rekonstrukció/hipotetikus rekonstrukció” FELD 1999A, 9. ábra 
Szekér György legutóbb e tárgyban publikált tanulmányában “az in situ, az eredeti helyére visszahelyezhetõ 

(anastylosis” elemeket, és “a bizonyíthatóan megismerhető (rekonstrukció), a valamilyen szempontból 
feltételezhető (logikus hipotézis) és a felmerült bizonyíthatatlan elképzeléseket (totális hipotézis)” különbözteti 
meg egymástól. (SZEKÉR é.n., 27-28) Korábbi rövid elméleti összefoglalójában hasonló szempontok alapján a 
feltárt maradványok gyakorlati bemutatásának lehetőségeit elemzi (FELD 1999b, 4. lábjegyzet). 

221
 A rekonstrukciós folyamatot a filológiával párhuzamba állítva háromlépcsős folyamatról beszélhetünk: 

1. a források hitelesítése; 2. a valóságtartalom/jelentés elemzése; 3. a hiányzó részekre vonatkozó értelmezés. 
A megfelelő jegyzetek a szövegkiadás elengedhetetlen részei. FRISCHER ET AL 2002. Többféle forrástípus 
esetén a három lépcső forrástípusonként külön végezhető el. Az egymást követő rekonstrukciós lépésekből 
levezethető valószínűségi mutatóra tesz kísérletet NICCOLUCCI – HERMON 2002. 



88 
 

Az egy-egy forrástípuson alapuló teljes elemzési és rekonstrukciós folyamat után léptem tovább a 

következő forráscsoport rekonstrukcióba való bevonására. Ez a lépéssorrend, a vizsgált emlék jellege 

miatt és mivel régészeti tárgyú dolgozatról van szó, a meglevő maradványokkal kezdődött és ezt az 

ábrázolások elemzése követte (de elvileg ellenkező sorrendben is lehetséges lenne). A meglevő 

maradványok forrásként való elemzése az épületrégészetet és annak dokumentálását jelenti.222 Írott 

források rekonstrukcióba való bevonására Csesznek esetében nem volt lehetőség. 

Természetesen elképzelhető lenne többféle forrástípus együttes tárgyalása, ütköztetése és az 

ebből eredő rekonstrukciós lehetőségek felvázolása akár egyetlen vagy néhány lépésben. 

A forrástípusok szétválasztása mellett azért döntöttem, mert a rekonstrukció strukturálását, 

lépésekre bontását, a folyamat elemzését jobban lehetővé és követhetővé teszi. 

Minden emlék a maga forrásadottságaival sajátos lehetőségeket – és kereteket – teremt a 

lépésekre és eredményükre nézve. Csesznek esetében a Turco-rajzok egy olyan mérföldkövet 

jelentenek, amelyben a vizsgált késő középkori állapotot a tetők nélküli formájában láthatjuk. A 

tetőformák rekonstrukciója tehát a rekonstrukció egy olyan külön jelentős, ábrázolásokkal már nem 

ellenőrizhető lépését jelenti, aminél tovább és részletesebben a forrásadottságok miatt nem 

léphettünk. 

 

9.5.1. A rekonstrukció I. fázisa: A modern dokumentációkból ismert részletek 
rekonstrukciója 

Azon falrészek felszerkesztését, melyek a 20. század elejétől kezdve fennmaradt felméréseken 

megfigyelhetők, de mára elpusztultak (139. ábra), meglehetős biztonsággal lehetett a rajzok és fotók 

alapján elvégezni. Ezek a következők voltak: 

I.1. A középső traktus osztófalainak falmagasságai és a keleti helyiség ciszternaudvarra néző két 

ablaka. A részletet Koppány Tibor felmérése rögzítette. 

I.2. A középső traktus első emeletén délre néző keletebbi ablak, a VÁTI-felmérés alapján 

I.3. A belső falszoros északi bejárati szakasza északi falának részlete, melynek ép falkoronája volt, 

és egy lőrést is tartalmazott. A falszakasz magasságát csak fotók örökítik meg, magassága ezért nem 

mérésen alapul, csak a falszoros osztófalának magasságához viszonyítva becsülhető. 

 

9.5.2. A rekonstrukció II. fázisa: a töredékes szerkezetek kiegészítése: falak, helyiségek, 
szerkezetek 

Ez a fázis a töredékesen megmaradt szerkezetek azonosítását és az elemzést végző számára a 

lehető legegyszerűbb módon egész szerkezettel való helyettesítését jelenti, ahol az azonosítást és a 

                                                           
222

 A forráskezelésre a dokumentálásra a rekonstrukciók esetén ld. FELD 1999A 
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kiegészítést az elemző ismeretei lehetővé teszik. Jelezni kell ugyanakkor azt, amit az elemző 

számottevő bizonytalanságnak tart a rekonstrukcióban. 

Ebbe a lépcsőbe soroljuk a kiszerkeszthető szerkezetek mellett azokat is, melyek nem 

szerkeszthetők ki, de igazolhatók, azonosíthatók és több, egymással összefüggésbe hozható meglevő 

elem alapján hozzávetőlegesen rekonstruálhatók. 

Egyszerűbb, egyértelműen azonosítható szerkezetek esetén a kiegészítést kevesebb támpont 

alapján is az első fázisba soroljuk. 

A cseszneki vár esetében a rekonstrukció első fázisához az alábbi szerkezetek rekonstrukcióját 

soroljuk: 

Falszorosok és alsó vár 

II.1 Külső falszoros és az alsó vár körítőfalai 

A külső várfal magasságára csak a keleti torony falainál megfigyelhető bekötések 

jelentenek támpontot, a falmagasság ennek alapján átlagosan kb. 5,5 m-re tehető. A fal 

lezárására, lőréseire, a gyilokjáró jellegére nincs adatunk. 

II.2 Az északnyugati torony alsó szintje 

Az épületrész falmaradványaiból az alsó szint tömege szerkeszthető ki.  

II.3 A belső falszoros körítőfala 

A belső falszoros falkoronaszintje két helyen figyelhető meg, a felső vár falába való 

bekötésnél az északkeleti oldalon, és a félkörös védmű keleti felén. E két szint közel azonos, 

így a belső falszoros falának falkoronáját erre a magasságra egészíthetjük ki. Az északnyugati 

szakasz keleti része mely a többi szakaszhoz képest korábbi, és járószintje is magasabban van, 

ennél kis mértékben eltérő, magasabb falkoronával rendelkezhetett. 

Keleti torony 

II.4. A déli oldal lőrése és a bejárati ajtó 

II.5. Az alsó szint faburkolata 

Felső vár 

II.6 Boltozott szerkezet a keleti traktus keleti fala mentén, ezt egy meg nem valósult első 

építési fázishoz soroljuk (140. ábra): a keleti traktus építése előtti állapot épületszerkezete az 

udvar keleti részét lezáró, középső falpillérre támaszkodó két boltöv, amik ismeretlen 

felmenő szerkezetet támasztottak (volna) alá. 

A második, megvalósult fázishoz sorolhatók az alábbi szerkezetek (141-144. ábra) 

II.7. A felső vár külső falai 

A felső vár középső traktusának északi és déli külső fala a nyugati osztófal mellett egy-egy 

szakaszon a nyugati traktussal azonos magasságig áll. Az északi fal keleti végén ma egy 

téglából épült ablak látható, mellette egy hasonló ablak részlete, ezek korát közvetlen 
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megfigyelési lehetőség hiányában nem tudjuk biztosan. A keletebbi ablak keleti széle a külső 

falon látható, a keleti osztófal nyugati falsíkjával hozzávetőlegesen egybeeső, téglából 

falazott falsarokhoz épült hozzá. A falsarok valamivel az ablak könyöklőjének szintje alatt 

indul.  

Az északi oldal előtt álló két falpillér a falsík elé kiugró szerkezetre utal. A középső traktus 

északi falát a nyugati falpillér vonaláig a nyugati traktuséval azonos magasságig egészítettem 

ki. 

A déli fal bekötésének nyoma a keleti osztófal síkján csorbázatként látható. A csorbázat 

egy síkváltást mutat, ahol a falvastagság vékonyabbra vált. 

A középső traktus déli falát a nyugati traktuséval azonos magassági méretre egészítettem 

ki. A kiegészített magasságot a középkori falazat újkori felfalazás alatt megfigyelt vízszintes, 

szabályos falkoronája alapján a teljes magasságnak tekintem. A keleti traktus 

falkoronaszintjét nem ismerjük. 

II.8. Zárterkély 

Az északi oldal két külső falpillére felett egy kiugró épületrész, egy zárterkély egészíthető 

ki, a keleti falpillér közepének vonalában a fal teljes vastagságában áthúzódó merőleges 

falsík, s az északi külső falsíkon a falpillér vonalában megfigyelt keskeny csorbázat a pillérek 

fölé kiugró első emeleti belső térre utal. A tér határolófalainak magasságát legalább a 

megmaradt falsík magasságáig egészítettem ki, jelezve a magasság bizonytalanságát. 

II.9 a felső vár keleti és nyugati osztófala 

A keleti osztófal csorbázata a nyugati traktus teljes magasságáig megvan, ezt 

kiegészíthetjük. 

II.10. A középső traktus osztófalait az első emeleti padlószintig egészítjük ki, az első és 

második emelet beosztására nincs közvetlen támpontunk, de az északi falon dokumentált 

boltozatnyom alapján a második emeleti osztófal nyugati fele is feltételezhető. 

II.11. A felső vár földszinti boltozatai 

A felső vár földszinti helyiségeiben (fiókos) dongaboltozatok szerkeszthetők ki a bevésett 

boltvállak és homlokívek alapján. 

A középső traktus északi helyisége esetében a boltozat keleti vége – azaz maga a helyiség 

keleti lezárása – bizonytalan. 

A középső traktus keleti helyiségében nem ismert boltozatnyom. 

II.12. Az első emelet feletti boltozatok 

A nyugati traktus és a keleti traktus első emeleti helyiségei felett (fiókos) dongaboltozat 

egészíthető ki. A középső traktus északi falán a második emeleten a sarokból induló boltív 

részlete látható a korábbi dokumentációban (VÁTI-felmérés). Ennek alapján itt fiókos 
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dongaboltozat vagy keresztboltozat volt. A zárterkély tere felett szintén keresztboltozat 

mutatható ki és szerkeszthető ki hozzávetőlegesen a boltindítás helye alapján. 

II.13. A keleti traktus földszintjének terrazzopadlóját a feltárások alapján középkorinak 

tarthatjuk. A padló szintjét a bejárat közelében feltárt kövezett felület alapján szerkesztjük ki. 

A középső traktus keleti helyiségének bejárata mellett feltárt, középkorinak meghatározott 

padlószint a helyiség más részén is előkerült a korábbi feltárások során, szintjét a 2003-as 

szintadat alapján határoztam meg 

II.14. Vízlevezető csatorna 

A felső vár keleti osztófalának a ciszterna felőli szakaszán látható függőleges üreget a 

megfigyelések alapján a fallal egykorúnak tartjuk. Az üregben egy zárt, függőleges vízlevezető 

cső és előtte az üreget lezáró falazat tételezhető fel. 

II.15. Tetőszakasz a nyugati traktus első emeleti helyiségének nyugati nyílása felett 

A nyugati traktus nyugati nyílása felett tetőcserépcsonkot figyelhettünk meg, aminek 

alapján a nyílás felett ismert szélességben, nem ismert távolságig kiugró tetőrészlettel 

lefedett elem jelölhető. 

II.16. Ajtónyílások 

A felső vár földszintjén – ezt cáfoló adatok hiányában – középkorinak tételeztem fel az 

ajtónyílást a középső traktus északi helyisége és a nyugati traktus között. A középső traktus 

keleti helyiségébe és a keleti traktusba vezető ajtót a megfigyelések alapján középkorinak 

tartom. 

A középső traktus nyugati helyiségébe északról nyíló ajtót nem tartjuk középkorinak. 

Az első emeleten középkori a keleti traktusba nyíló ajtó. 

II.17. Ablaknyílások 

A földszinten a ciszternaudvarra néző két ablakot egészítettem ki az ide lokalizálható 

kőkeretekkel. Az első emeleten a keleti traktus két ablakában és a nyugati traktus déli 

ablakában a középkori kávafalazat alja és az az alatti, vésett kőfalazat alapján ülőfülkés 

ablakokat rekonstruálhatunk. 

A keleti és a nyugati traktus északi ablakai esetében rekonstruálható a középkori, a 

mainál – és az eredeti déli ablakoknál – alacsonyabb és erősebben szűkülő ablakfülke 

formája, míg a homlokzati nyílás formája nem ismert. 

II.18. A második emelet árnyékszéke 

A faszerkezetű árnyékszéket a fa tartókonzolai alapján rekonstruálom. 
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9.5.3. A rekonstrukció III. fázisa: a kiegészíthető elemek alapján rekonstruált magasabb 
szintű egységek: helyiségcsoportok, szintek, épületegységek, térkapcsolatok, és további 
szerkezetek 

 (145-149. ábra). 

Külön csoportban kezelhetjük azokat az elemeket, amelyek formája meglehetősen bizonytalan, 

helyükre és meglétükre vonatkozóan azonban szinte egyértelmű érveket tudunk felmutatni. 

 

Falszorosok és alsó vár 

III.1. Alsó kapu 

A felvezető út melletti fal alsó végénél a szikla felőli oldalon megfigyelt lefaragás és 

habarcs alapján egy lezáró kapu tételezhető fel. 

III.2. A keleti toronyba vezető híd 

A torony megközelítése a belső falszoros sarkán azonosíthatóm ajtónyílástól a pillérre 

támaszkodó faszerkezetű hídon keresztül lehetséges. 

 

Felső vár 

III.3 a keleti traktus első emeletére vezető lépcső helyét és érkezésének irányát jelzi, hogy 

a bejárati ajtó be van húzva az északi falba. A lépcső indításával a ciszternaudvarban a felső 

vár keleti osztófala melletti középkori alapozás hozható összefüggésbe, bár ez utóbbi 

nehezen igazolható. A lépcső pontos formája tehát nem állapítható meg, de alatta átjárásnak 

kellett nyílni a földszinti bejárathoz, tehát legnagyobb valószínűséggel egy egykarú, boltozott 

lépcső lehetett, melynek legnagyobb szélességét az emeleti ajtó előtti fülke (126. ábra 4, 129. 

ábra 17.) jelzi. 

A fülke formája is elég egyértelműen azt jelzi, hogy ez a feljárat nyugat felől zárt volt, az 

első emeleten nem tételezhető fel átjárás, összeköttetés a keleti traktus helyisége és az 

emelet nyugati helyiségei között. A fülke szélessége – 1,8 m – elvileg két lépcsőkarnak is 

helyet adhatott, így elvileg elképzelhető egy, a második emeletre továbbvezető lépcsőkar. Ez 

a szélesség csak keskeny, falazott korlát nélküli faszerkezetű lépcsőkarok számára elegendő, 

amit itt kevéssé tarthatunk valószínűnek. 

III.4. Az első emelet nyugati részére vezető lépcső alapozásaként a középső traktus északi 

helyiségének nyugati felében húzódó kelet-nyugati alapozás azonosítható, mint a nyugati 

részen a megfigyelések alapján egyetlen, a felmenő falakkal egykorú falmaradvány. 

Ennek alapján egykarú vagy törtvonalú kőlépcső tételezhető fel. Kérdést jelent a 

rekonstrukcióban az, hogy a lépcső a helyiség északi falának boltválla alapján rekonstruált 

dongaboltozattal nem egyeztethető össze. 
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III.5. Kémények  

Az első emelet ismert méretű és elhelyezkedésű keleti és nyugati helyisége a helyiségek 

feltételezhető fűtését biztosító kémények helyére is következtetést enged: ha nem 

számolunk jelentős elhúzásokkal, a nyugati helyiség esetében ez a nyugati osztófal közepe 

táján lehetett, de legalábbis az osztófalban, mert a külső falakban nem látható kéménykürtő 

vagy tüzelőberendezés nyoma, s a helyiség fűtése ennél keletebbi kéményre nem 

csatlakozhatott. A keleti traktus nagyrészt álló falmaradványain sehol sem láthatjuk kürtő 

nyomát. Belső osztófalra utaló nyom nincsen. 

Ebből kiindulva az egykori fűtőberendezés és kémény a bejáratnál hiányzó falszakasz 

lehetett, ami a fűtés szempontjából gyakorlatban is a legkézenfekvőbb. 

III.6. a keleti traktus második emeletének bejárati ajtaja 

Az emeletre vezető bejárat ma a középső és nyugati traktus második emeletének 

padlószintjével azonos magasságban nyílik. Bár az emeleti középkori padlója ennél jóval 

magasabb volt, a bejárat mellett a falkorona magasságát egységesen a nyugati és középső 

traktusokéval egyezőnek vettem, ami a magasabban nyíló bejáratot már nem takarná 

megfelelően. 

Ezért a bejáratot a középső és nyugati traktus járószintjén tételezem fel felső vár keleti 

osztófalának falvastagságába egy a szintkülönbséget áthidaló feljáratot rekonstruálok, s a 

bejárati ajtót az osztófal külső falsíkjában tételezem fel. 

III.7. a földszinti, első és második emeleti padlószintek 

Ebbe a csoportba sorolom az épület földszinti és emeleti padlószintjeit is, melyek 

részletei nem maradtak meg, de a nyílások fülkéi és a boltozatmagasságok alapján kb. 5-10 

cm-es pontossággal meghatározhatók. 

 

 Ezután az II. fázisban kiszerkesztett illetve kiegészített elemekre, részben további szerkezetekre, 

részben magasabb szintű épületegységekre térhetünk át, melyeknek önmagukban csekély részleteik 

maradtak meg, de a II. fázisban kiegészített elemek értelmezése alapján rekonstruálhatunk. 

 

Falszorosok és alsó vár 

III.8 az alsó vár kapuja 

A feljáró út nyomvonala, a külső falak helye és a terepviszonyok meglehetősen biztosan 

meghatározzák az alsó vár bejáratának helyét ott, ahol a mai kapu is van. 

Keleti torony 

III.9 a keleti torony északi és keleti oldalának lőrései 
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A bejárati szint két, épen illetve töredékesen megmaradt középkori nyílásával azonos 

formájú lőrést tételezek fel az északi és keleti oldalon is. 

Felső vár 

A zárterkély tere zárt belső térhez kellett, hogy csatlakozzon, nagyrészt kizárható ugyanis, hogy 

védmű lehetett volna. 

A 2005-ös feltáráson a falpillérek mögötti részen az északi falhoz illeszkedő faltömb-alapozás 

nyugati részén egy olyan falelválást figyeltünk meg, melynek nyugati síkja a zárterkély keleti szélével 

szögében és helyében nagyjából egybeeső síkot jelöl ki. 

Ennek alapján feltételezem, hogy a faltömb az emeleti beépítés szélét jelöli ki, s az már az udvar 

területén állt, az emeleti tér keleti falán kívül. 

A földszinten ugyanakkor itt kellett nyílnia az udvar és a keleti traktus felé vezető fő 

megközelítési útnak, tehát a zárterkély mögötti tér alatt egy kelet-nyugati közlekedőtér tételezhető 

fel. 

III.10 a zárterkély mögötti teret keletről határoló fal 

A következtetésünk nyomán megrajzoljuk a zárterkély keleti falával egybeeső falat, mely 

a középső traktus északi helyisége feletti első emeleti beépítést keletről határolja. Alatta a 

földszinten egy kijárat kellett, hogy nyíljon, melynek kialakítása nem ismert. 

III.11 A középső traktus déli felének első emeleti beépítése 

A középső traktus első emeletének déli fele beépített volt. Ennek alaprajzát a 

ciszternaudvar felőli fallal és a kelet nyugati osztófallal azonosnak tételezem fel.  

III.12 A középső traktus második emeleti beépítése 

A középső traktus felett részlegesen igazolható második emeletre ugyanezt tételezem fel. 

III.13 a középső traktus északkeleti részén álló faltömb funkciója 

Az északi falhoz illeszkedő faltömb magasságára támpontot jelenthet, hogy az első 

emelet északi falában a K-i traktus bejárata előtti behúzás nyugati széle annak keleti szélével 

egybeesik. Ennek alapján azt gondoljuk, hogy a faltömb legalább a második emeleti 

padlószintig emelkedett. A faltömb mérete alapján feltételezem, hogy abban csigalépcső volt. 

III.14 árnyékszék a nyugati traktusban 

A nyílás feletti tetőszakasz és az a tény, hogy a nyílásban sem eredeti papapetfal, sem 

kőkeret nyoma nem ismert, a helyiségből nyíló, a külső falsíkból kiugró árnyékszékre enged 

következtetni. 

III.15 vízköpő kőfaragvány helye 

Ebben a lépcsőben rekonstruáljuk egy ismert kőfaragvány helyét. A várból származó 

oroszlánfejes faragvány, mint azt ismertetem, vízköpőként azonosítható. A homlokán látható 

Garai-címer helyéből és méretéből ítélve a vízköpőnek viszonylag alacsonyan, jól látható 
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helyen kellett lennie. Mérete kiképzése, funkciója alapján feltételezhető a vízköpő eredeti 

helye: a ciszterna feletti vízlevezető kürtő aljánál, ahol a függőleges kürtőből a vizet a 

ciszternába kellett juttatni. 

III.16 a ciszterna felépítménye 

A kürtő jelenlegi formájában kb. 0,5 m-rel a középső traktus keleti felének padlószintje 

felett ér véget, tehát a víznek a padlószint felett ki kellett lépnie a falból és azt onnan emiatt 

minden bizonnyal már nem rejtve, hanem nyitottan a ciszternába kellett juttatni. A ciszterna 

egykori padlószintet elérő és afeletti szerkezetét nem ismerjük, de nyilvánvaló, hogy annak itt 

nyitottnak kellett lennie a padló feletti felépítménnyel, kávával. 

A keleti traktus és a nyugati traktus közé a térkapcsolatok szempontjából beékelődött a 

ciszternaudvar. A két rész között az első emeleten nem is volt átjárás. A középső és nyugati traktus 

első emeletére vezető lépcsőt a középső traktusban kell feltételeznünk. A középső és nyugati traktus 

egymással szomszédos helyiségei minden bizonnyal összeköttetésben álltak egymással és egy 

helyiségcsoportot alkottak. 

A ciszternaudvar az első emeleten is adhatott megvilágítást a középső traktus helyiségeinek. 

 

9.5.4. A rekonstrukció IV. fázisa: a történeti ábrázolások alapján rekonstruált elemek 

A meglevő maradványok és helyszíni kutatási eredmények elemzésével az eddig bemutatott, 

lépésekben megvalósított rekonstrukciós szintig juthatunk el. 

A meglevő és rekonstruált elemeknek ezt az összességét vethetjük össze a rendelkezésre álló 

képi forrásanyaggal. Az ábrázolásokkal való összevetés alapján a rekonstrukció harmadik fázisa 

végezhető el. 

 

9.5.4.1. Az ábrázolások összevetése a meglevő maradványok alapján végzett 
rekonstrukcióval 

Első lépésben azt kell megvizsgálnunk, melyek az összevetés fő meghatározó keretei. Ezek a 

különböző ábrázolások esetében mások és mások.  

Megjelölhetjük azokat az elemeket, melyek a helyszíni kutatás alapján és a rekonstrukció első két 

fázisában feltételezett elemekkel biztonságosan megfeleltethetők és az ábrázoláson 

többletinformációk jelennek meg róluk. 

 

9.5.4.1.1. A Turco-rajzok  

Turco 1570 körüli alaprajza és nézete a vizsgált korszakra nézve a legfontosabb. Ha összevetjük a 

rajzokat a vár eddig megismerhető formájával, azt állapíthatjuk meg, hogy az épületegyüttes ábrázolt 
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elemei szinte kivétel nélkül megfeleltethetők az ismert elemeknek és több kisebb részlet, 

részletforma is szembeötlő egyezést mutat. Ilyen pl. a felső vár DK-i sarkának lesarkítása, a felvezető 

utat határoló fal alaprajzi törése az alsó vár kapujához közel, a belső falszoros K-i szakaszának 

többször megtörő vonala. 

Egyes elemekről éppen az azonosíthatóságuk révén azonban nyilvánvaló, hogy ábrázolásuk nagy 

mértékben pontatlan. Ilyenek az alaprajzon az alsó vár és a felső vár illeszkedésének szöge és a felső 

vár északi oldalának falpillérei, melyek a rajz szerint a ciszternaudvar vonalába esnek, a látképen a 

belső falszoros keleti szakasza, mely a rajz szerint lefut a szikláról, s a zárterkély, melynek kiugró 

tömege a rajz szerint csak a falkoronához közel jelenik meg. 

Az összevetés fő keretei ennek alapján fő vonalakban úgy írhatók le, hogy az ábrázolások elemei 

döntően valósnak tarthatók, az azonban, hogy pontosan olyanok voltak-e, amilyennek az ábrázolás 

mutatja, óvatossággal kezelendő. 

Ezután megkísérelhetjük az ábrázolás elemeinek összevetését a meglevő maradványok és a 

rekonstrukció elemeivel. 

A Turco által dokumentált épületegyüttes kiterjedésében és fő vonalaiban és elemeiben jól 

megfelel az általunk a középkorra rekonstruált épületegyüttesnek. Megjelölhetjük azokat az 

elemeket, melyeket a helyszíni kutatási eredmények alapján illetve a rekonstrukció első illetve 

második fázisában rekonstruáltunk, és az ábrázolás ezek létét illetve formáját megerősíti: 

– a felvezető út melletti fal: 

A felvezető út és az azt kísérő fal: a rajz nem ábrázol kaput a fal alsó végénél. A falat 

nagyjából egy szint magasságúnak ábrázolja, a többi külső falnál alacsonyabbnak. 

– keleti traktus és a felső vár többi része falkoronájának szintkülönbsége  

A felső vár keleti traktusa a többi rész falkoronájához képest kiemelkedik, nagyjából fél 

szintmagassággal 

– zárterkély 

A zárterkély a két pillér közötti félköríves boltövre támaszkodik. A falpillérek feletti 

átboltozás és a zárterkély beépített tömbje az ábrázolt ablakok (?) tetejének szintje felett 

jelenik meg. Ez utóbbi részlet az ismert maradványok és a későbbi ábrázolások alapján nem 

tartható valósnak.  

– árnyékszék a keleti traktus második emeletén 

A nézeti rajzon a felső vár keleti oldalán a legfelső szinten, a fal közepénél kiugró 

árnyékszék látható 

– kevesebb bizonyossággal a középső traktus keleti fele és a ciszternaudvar alaprajza 

Az alaprajz a felső várban nem jelöli a középső traktus kelet-nyugati osztófalát. A felső 

vár észak-déli osztófalakkal négy szakaszra tagolódik, ezek szélességi arányai – a 
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túlméretezett nyugati traktustól eltekintve – hozzávetőlegesen megfelelnek a középső 

traktus/cisztarnaudvar/ keleti traktus szélességi arányainak. 

Az alaprajz a zárterkély falpilléreit a ciszternaudvar vonalába rajzolja, ez a részlet 

egyértelműen téves. 

Igen karakteres részlet a rajzon a ciszternaudvart nyugat felől határoló fal kétszer 

megtörő vonala. Ez a vonal összevethető a rekonstrukció második fázisában rekonstruált, a 

zárterkély mögötti teret kelet felől határoló fal vonalával, mely a rekonstrukciónk szerint a 

középső traktus keleti helyisége és a ciszternaudvar közötti, ma is meglevő falhoz képest 

kissé nyugatabbra húzódott. 

– a keleti torony falmagassága: a torony magassága a nézeti rajzon megközelítőleg a 

belső falszoroséval megegyezik 

– a felső vár és a külső falak tagolatlan lezárása: 

Az alaprajz két kaput jelöl P betűvel. Egyik az alsó vár kapuja, másik a belső falszoros 

északnyugati szakaszának alsó vár felőli végén látható. Míg az előbbi egy egyszerű nyílásként 

jelenik meg, az utóbbi előtt egy keresztben vonalkázott téglalap jelenik meg. Hasonló, ám 

keskenyebb, rövidebb, illetve a falon áthaladó vonalkázott sávok jelennek meg a belső 

falszoros északi szakaszának osztófalán ill. a felső vár kapuja előtt is, ahol betűjelzéssel nem 

szerepel kapu, de ajtónyílás ill. falnyílás feltételezhető. 

A falakon nem láthatunk pártázatot, ami megfelel a felsővár középső és nyugati traktusán 

a középkori falkorona egyenes vonalára vonatkozó megfigyelésnek 

A külső várfalakat és a belső falszoros falait egyenes falkorona zárja le, nyílások vagy 

pártázat nem jelennek meg rajtuk. 

A nézeti rajz a felső váron egy szinten jelez – igen bizonytalan körvonalakkal és formákkal – 

ablakokat, csak a bejárat felett.  

Összességében a Turco-féle alaprajz felhasználása éppen a felső vár alaprajzára nézve a 

legellentmondásosabb, a nézeti rajz azonban úgy tűnik, lényeges elemekkel járulhat hozzá a vár 

együttesének megismeréséhez. 

 

9.5.4.1.2. A térkép-illusztrációk 

Az értelmezésbe következőként a 18. századi térkép-illusztrációkat vonhatjuk be. Fő értelmezési 

keretként az mondható el róluk, hogy biztosan nem a vár közvetlen észlelése alapján készültek, 

hanem vagy előképek és/vagy emlékezet alapján. 

A középkorra nézve az 1794-es térképillusztráció (27. ábra) tartalmaz a vizsgálataink alapján 

azonosítható részletet, ez pedig a zárterkély. A falpillérek közötti boltöv megjelenik a rajzon az első 
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emelet alatt, s két függőleges vonal jelzi a zárterkély széleit. A részletek értelmezhetetlenek lennének 

a helyszíni kutatás nélkül, a romlott hitelességű rajz az egész északi homlokzatot egy síknak ábrázolja. 

9.5.4.1.3. A bakonyoszlopi festmény másolatai 

Az egykori bakonyoszlopi festmény másolatai a zárterkély helyén a tetőig terjedő beugrást 

ábrázolnak. A falpillérek helyén beugrás van, ebben jelenik meg a falpillérek belső vonala és a 

közöttük levő ív. Az ábrázolás tehát a perspektívát kifordította, minden bizonnyal egy előkép 

másolása során való tévesztés révén. Közvetett információt jelent az ábrázolás a zárterkély létezésére 

és formájára, arányaira. 

 

9.5.4.1.3. Franz Jaschke rajza 

A Jaschke-rajz a már romos vár közvetlen észlelésének alapján készült. A felső váron két szinten 

ábrázol nyílásokat. A zárterkély mögött a falsíkon egy széles boltövet láthatunk, amely felett a 

falkorona a felső vár többi részéhez képest alacsonyabb. 

 

9.5.4.2. Az ábrázolások alapján rekonstruált újabb elemek, kiegészítések (150-151. ábra). 

IV.1 az alsó vár kaputornya 

Turco nézeti rajzán megjelenik az alsó vár kapuja, egy tagolatlan, félkörívesnek látszó 

nyílásként, felette egy sátortető emelkedik, az északnyugati toronyéval azonos magasságban 

és méretben. 

IV.2 az alsó vár épületszárnyai 

A Turco-alaprajzon az alsó vár nyugati és déli fala mentén húzódó L alakú, vékony 

körvonallal jelzett épület tömegét nyeregtetővel rekonstruálom, mivel a külső fal 5-6 m-es 

magassága félnyeregtetővel csak igen alacsony hajlású lefedést tenne lehetővé. 

IV.3 az északnyugati torony magassága, lefedése 

A torony azonos magasságú a kapu felett megjelenő, szintén sátortetős toronyszerű 

építménnyel. Ez az arányokból ítélve földszint felett legfeljebb egy, alacsony szint meglétét 

engedi meg. 

IV.4 az alsó várból a belső falszorosba vezető (felvonóhidas) kapu 

Az ismert adatok alapján a vár felvonóhidas kapuját, melynek szemöldökköve 

fennmaradt, az alsó várból a belső falszorosba vezető, az alaprajzon jelölt kapu helyére 

tesszük, a vonalkázott téglalapot a kapuhoz vezető faszerkezet illetve a felvonóhíd 

jelölésének értelmezzük. A másik két kisebb, túlnyúló oldalvonalakkal rajzolt jelet lépcsőnek 

értelmezzük. 
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IV.5 a belső falszoros északnyugati szakaszának falmagasságai 

A külső fal magassága jelentősen vált nagyjából a falszoros osztófala vonalában. Ettől 

nyugatra újabb szintváltás látható, a nyugati szakasz nyugati fele a keleti szakasz 

magasságával azonos magasságú. A keleti falon két keskeny nyílás vehető ki. 

IV.6 a zárterkély falmagassága 

A nézeti rajzon a keleti traktussal azonos magasságra emelkedik ki a zárterkély tömbje. 

9.5.5. A rekonstrukció V. fázisa: Teljes épületformák rekonstrukciója  

 

A tárgyalt várra vonatkozóan az elméleti rekonstrukcióban határpontot jelentettek a Turco-féle 

1570-es ábrázolások. Az ezen ábrázolt állapotot a falakra nézve többé-kevésbé azonosnak 

tekinthetjük a 15. századi állapottal, ugyanakkor a tetők ekkor nyilvánvalóan hiányoztak az épületről. 

A középkori épületformák rekonstrukciója tehát a Turco által ábrázolt állapot tetőformákkal való 

kiegészítését magában kell, hogy foglalja. 

A rendelkezésre álló forrásadatok alapján egyéb részleteket, a középkori épület más 

vonatkozásait érintő rekonstrukciót nem láttunk lehetségesnek. 

Az elméleti rekonstrukció negyedik utolsó lépését ezért a középkori épületforma hozzávetőleges 

rekonstrukciójának neveztem (152-154. ábra). 

A meglevő maradványok és az ábrázolások alapján rekonstruált épülettömegek többféle 

tetőformát tesznek lehetővé. 

A tetőformával szorosan összefügg a vízelvezetés rendszere. A középkori várakon a falkorona 

feletti pártázat mögötti rejtett vízelvezetés ismert megoldás volt. A cseszneki vár esetében a Turco-

rajz egyenes falkoronája alapján ezt a lehetőséget kizártnak tarthatjuk. 

A tetőformával összefüggő fontos elem a ciszterna vízgyűjtő körtője, mely a tetők vizét vezette 

le. Ezt az elemet nem tudtam a tetőformák értelmezésébe mérvadó módon bevonni, azt 

feltételezem, hogy a tetőformák elrendezésével nem volt közvetlenül összefüggésben, hanem 

legalább részben kiegészítő csatornák vezették ide különböző tetőrészek vizét. A középső és nyugati 

traktust fedő ároktető (V.2b változat) alkalmas megoldás lehetett a vízgyűjtésre. 

V.1a a keleti traktus lefedése sátortetővel 

A keleti traktus kissé kiemelkedő tömege értelmezésünk szerint külön tetőidommal való 

lefedést tesz valószínűvé. 

A traktust a nyugatabbi épületrészektől a lefedetlen ciszternaudvar választotta el, ettől 

északra azonban a keleti traktus bejáratai előtt valamiféle lefedést feltételeznünk kell, mely 

egy összekötő tetőformaként jelenhetett meg a keleti traktus és a középső traktus lefedése 

között. 
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V.2a: sátortető  

A középső és nyugati traktus egybeépült, azonos párkánymagasságú tömegét egységes, 

egybefüggő lefedést kézenfekvő feltételezni. Az épületrész alaprajza igen szabálytalan, 

egyenetlen szélességű, geometriailag szabálytalan alaprajzú. Erre a tömegre kétféle lefedési 

formát vázoltam fel.  

Az első változat szerint lekontyolt végű sátortetőt helyeztem az épületrészre (152. ábra). 

V.2b: ároktető 

a második változat szerint ároktetőt, mely alacsonyabb gerincmagassággal, kisebb 

mértékben változó hajlásszögű tetősíkokkal jár, lényegében szabályosabb tetőformát 

eredményez (153. ábra). 

A tetők gerincmagasságát a késő középkorban jellemző 60°-os hajlásszöggel 

rekonstruáltam. 

V.1b a keleti traktus toronysisakkal 

A keleti torony és a külön, toronyszerű tömeggel rekonstruálható keleti traktus esetében 

a hegyesebb, toronyszerű tetőforma sem zárható ki, a keleti traktus ilyen lefedését is 

rekonstruáltam (154. ábra). 

V.3 a keleti toronyra a zárt alsó szint felett konzolokon kiugró felső szintet tételeztem fel. 
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9.6. A vár építészeti programjának elemzése a rekonstrukció alapján 

 

9.6.1. Térhasználatra, funkciókra vonatkozó következtetések 

A vár három övezetre tagolódott, melyek hierarchikusan egymás felett helyezkedtek el, és több 

épületrészt foglaltak magukba. 

 

9.6.1.1. Alsó vár és külső falszoros 

Az 1. övezet adhatott helyet az alsóbb rendű gazdasági funkcióknak (istállók, terménytárolás, 

eszközök), míg a 2. és 3. övezetben már csak közvetlenül a lakófunkcióhoz és a reprezentációhoz 

kapcsolódó terek lehettek. 

Az alsó vár kapuja a belső falszorosba nyíló kapuhoz képest építészetileg hangsúlytalan volt. Ez is 

jelzésértékű arra nézve, hogy az alsó vár épületeinek rendeltetése alárendeltnek tekinthető. 

A területen a 16. században álló két épületszárny kérdéses, hogy a kézenfekvően szükséges 

gazdasági célokon kívül milyen funkcióknak adhatott helyet: esetleg egyszerűbb kialakítású 

helyiségekben lehettek itt a gazdasági és birtokigazgatás személyzetének szállásai is. 

 

9.6.1.2. belső falszoros és keleti torony 

A leghangsúlyosabb, legreprezentatívabb bejáratot a középső övezet bejáratához, a belső 

falszoros és az alsó vár közé lokalizálhatjuk. 

A középső övezet, azaz a belső falszoros és a keleti torony tisztán a védelmet illetve a 

reprezentációt szolgálta, itt sem gazdasági, sem lakófunkció nem igazolható, illetve nem is fért volna 

el. A keleti torony belső terei kizárólag védelmi illetve – az alsó tér esetében – tároló szerepet 

tölthettek be. 

9.6.1.3. Felső vár 

A felső vár tagolódása, térkapcsolatai 

A középső traktus északi helyiségébe nyílt a felső vár bejárata, ez volt az alsó szint előtere. A 

helyiség nyugati végén, a bejárattal szemben az emeletre vezető lépcsőt tételezhetünk fel. A 

helyiségen végighaladva lehetett elérni a ciszternaudvart, ebből a térből nyílt a középső és nyugati 

traktus három helyisége. 

A második emeletet vagy – nem igazolhatóan – az első emelet egyes helyiségeiből, vagy a keleti 

traktus bejáratával szemben található faltömbben feltételezhető csigalépcsőn lehetett megközelíteni. 
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A keleti traktus első emeleti helyiségének bejáratához vezető lépcső a ciszternaudvarból, a ciszterna 

mellől indult. 

 

9.6.1.4. A szintek számának és jellegének rekonstrukciója 

A felső várnak ma három szintjét ismerjük, feltételezhető, hogy ennél nem is volt több. A felső 

vár három szintje között a megvilágítás és a térlefedés meghatározó különbséget jelent, mely a 

szintek közötti funkcionális eltérésre enged következtetni. 

A földszinten csak a középső traktus keleti helyiségének volt ablaka. Vélhetőleg ezek a helyiségek 

kiszolgáló funkciókat, esetleg személyzeti lakófunkciót láttak el (157. ábra). A vár konyhája – 

amennyiben a felső várban volt – a földszinti helyiségek egyike lehetett, de valószínűleg nem a keleti, 

ahol valamennyi oldalfal ismert. Lakófunkció jöhet szóba a ciszternaudvarra ablakokkal nyíló 

helyiségben. 

Az első emelet helyiségeiben kaphattak helyet a legfontosabb birtokosi reprezentációs- és 

lakófunkciók, ezeknek voltak boltozataik és megfelelő méretű ablakaik. A keleti traktus első 

emeletének elkülönülő, önmagában álló és külön lépcsőn megközelíthető, nagy méretű helyiségét 

nagy valószínűséggel a reprezentációval hozhatjuk összefüggésbe, azaz nagyteremként (palotaként) 

szolgálhatott. Lakószobákat tételezhetünk fel a nyugati és középső traktus első emeletén, ahol a 

nyugati helyiség délnyugati oldalán a mai nyílás előtt a falból kiugró tetőrészlet nyoma arra utal, hogy 

itt árnyékszék lehetett.  

Az első emelet középső és nyugati részén egészen a ciszternaudvarig a földszintivel azonos 

alapterületű beépítéssel számolhatunk. A helyiségek közül a nyugatinak csak egy fala hiányzik, a 

középső traktusban az északi helyiség északi és a nyugati helyiség déli falának részlete maradt meg, 

mindkettő falrészlet kettős ablakkal. A földszintin alaprajzot és az épület fesztávjait figyelembe véve 

az első emeleten a földszintivel közel megegyező alaprajz tételezhető fel, azaz nagy valószínűséggel 

négy helyiséggel számolhatunk. A középső traktus északi felében a feltételezhető feljárat előtérbe, 

közös térbe nyílhatott, ez az északi, kettős ablakos, árnyékszék nélküli helyiség. A nyugati, 

árnyékszékkel is ellátott szoba lakó– vagy hálószobaként határozható meg. A déli oldal kettős 

ablakos, árnyékszék nélküli helyisége, mely a déli oldalon középen helyezkedik el a nyugati és a 

ciszternaudvar melletti keleti helyiség között. feltehetőleg közös helyiség, előtér illetve ebédlő volt. 

Kizárásos alapon a keleti, egykor vélhetőleg mind délre, mind a ciszternaudvar felé ablakkal 

megnyitott, teljesen elpusztult helyiség tételezhető fel másik hálószobaként, ennek árnyékszéke is 

lehetett. 

Figyelemre méltó a kettős ablakos, északi és déli, egymás melletti helyiségek elhelyezkedése a 

helyiségcsoport tengelyében. Elhelyezkedésük révén ezek tölthették be az előtér, fogadótér, vagy 
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ebédlő, tehát a hármas osztású lakosztály középső helyiségének funkcióját, kettős ablakuk 

megkülönbözteti őket a lakófunkciójú nyugati helyiségtől, így felvethető, hogy ez kifejezetten a közös 

illetve összekötő lakóterekben alkalmazott elem a cseszneki várban. 

Az északi helyiség keleti lezárása a földszinttel nem vethető össze. Itt, a ciszternaudvar mellett 

északra kiugró zárterkély vagy e helyiség teréből nyílott, s ekkor egy hosszú, nagy méretű, a 

zárterkéllyel is reprezentatívabbá tett teremmel számolhatunk (159. ábra), vagy egy külön helyiség 

része volt, ekkor az északi terem egy a többihez képest talán nagyobb, előtér funkciójú helyiség 

lehetett (158. ábra). 

A három déli helyiség a vár déli oldalára nyílt nagy ablakokkal. Jellegzetesen aszimmetrikus az 

első emelet helyiségeinek megvilágítása. A nyugati traktus lakóhelyisége és a keleti traktus 

nagyterme, melyeknek dél felé nagy méretű ablaka volt, északra egyaránt a délinél jóval alacsonyabb, 

ám szintén ülőfülkés ablakkal néztek. Ez a különbség a déli benapozás iránti egyértelmű preferenciát 

mutatja, ugyanakkor jelezheti a homlokzatok kifelé mutatott képének megkülönböztetését is, vagyis, 

hogy a nyilvános tér felől jól látható, elsődleges északi oldal felé ezek a terek zártabb oldalukat 

fordítsák. 

A második emelet helyiségei nem boltozottak voltak, belmagasságuk alacsony volt. A belső terek 

és a nyílások jellege nem állapítható meg, hogy védelmi, kiszolgáló, vagy (személyzeti) szállásfunkció 

lokalizálható ide. A keleti traktus második emelete is elkülönül a vár többi részétől, itt esetleg 

lakófunkcióra is utalhat a második emeleten a keleti oldalon található árnyékszék. 

Nincs adatunk arra, hogy a középkorban lett volna kápolna a várban.223 Ha egy kápolna esetleges 

helyét mérlegeljük, akkor erre a zárterkélyes tér jöhet szóba, mely építészeti eszközökkel kiemelt 

helyzetben állt, ugyanakkor a lakosztályhoz képest kifejezetten periférikusan helyezkedett el (158. 

ábra). Esetleg az is figyelembe vehető ezzel kapcsolatban, hogy a zárterkély tömegét az északi 

homlokzathoz képest enyhén, de a sarkok szabályosságából ítélve bizonyosan nem esetlegesen kelet 

felé fordították el (125. ábra 5.).224 

                                                           
223

 Az egyházi intézmények, kápolnák alapításának és támogatásának szerepéről a Garaiak 
reprezentációjában és vallásosságában legutóbb külön tanulmány született (ÁRVAI 2014). Ez árnyalja a Mályusz 
Elemér által a család dévényi várépítése kapcsán közölt és a főúri családokra általánosított sommás véleményt, 
mely szerint “Garai Miklós példája mutatja, mennyire nem érezték a bárók főúri udvaruk nélkülözhetetlen 
részének a várkápolnát, családi káplánjuk működésének ezt a színterét” (MÁLYUSZ 1984, 265). A család, mint 
láttuk, éppen a Csesznekkel szomszédos Porván is kápolnát illetve pálos kolostort alapított, és somlói várában is 
kápolnával rendelkezett, vö. 9.1. fejezet. 

224
 A zárterkély nyugati szélének kiülése kb. 1,3, keleti széléé kb. 0,8 m. 

Bár az alsó vár építéstörténeti elemzésére részletesen nem térek ki, az újkori kápolnát az alsó vár délkeleti 
lábazatos, falpilléres helyiségével véljük azonosnak. Az újkori írott források többször említést tesznek a 
kápolnáról, így az 1689-es inventárium annak felszerelését ismerteti. A vár 1747-es leírása szerint a vár Mária 
születése titulusú kápolnája még a Garaiak idejében épült, és régisége miatt a kapujánál keletkezett repedés 
javításra szorul (ld. 4.1. alfejezet). 

Ezt az épületet minden bizonnyal azonosnak tarthatjuk azzal a várbeli kápolnával, amelyet a falu lakossága 
az írott források szerint templomként használt, majd 1782-ben életveszélyessége miatt bezártak, és helyette 
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9.7.2. Az épületformák elemzése 

 

9.7.2.1. A vár építészeti kialakításának kapcsolata a tájhoz – homlokzatok a nyilvános tér 
és a természet felé 

Ha a vár elhelyezkedését, alaprajzi elrendezését és épületformáját önmagában illetve a közvetlen 

környezetével együtt értékeljük, észrevehető kialakításának aszimmetriája. A nyugati oldalon csupán 

a kisebb méretűnek tartható északnyugati torony áll, a felső vár nyugati vége és az északnyugati 

torony – egyazon formai motívumot ismételve – egyaránt hegyes csúccsal fordul nyugat felé, amely a 

lövések elleni passzív védekezés építészeti formája225, míg a felső vár és a keleti torony merőlegesen 

beforduló, tömbszerű, zárt, sziklák felett tornyosuló homlokzatokkal néz kelet felé. 

A vár nyugati fele tehát „passzív”, hangsúlytalan, míg keleti fele „aktív”, a szikla formáját is 

kihasználva, arra ráerősítve fokozottan hangsúlyos. 

Hadászati, védelmi szempontból ilyen fokú aszimmetria kevéssé látszik indokoltnak, a vár a 

terepviszonyokat tekintve ugyanis dél és délnyugat felől a legkönnyebben megközelíthető. 

Az elhelyezkedés értékelésénél figyelembe kell vennünk a táj egy fontos elemét, a vár keleti 

oldalán elhaladó észak-déli útvonalat.  

A felső vár további ismert, hangsúlyosan reprezentatív építészeti eleme a zárterkély. Figyelemre 

méltó, hogy a zárterkély és az amögötti helyiség az első emelet vélhetőleg lakófunkciójú első emeleti 

helyiségcsoportjának éppen a keleti, a ciszternaudvarral határos, ahhoz legközelebbi pontján 

helyezkedik el. Ezek a vonások a felső vár udvarának és keleti felének, északkeleti részének 

reprezentációs funkciójára mutatnak, míg a nyugati, délnyugati rész adhatott helyet az elkülönülő 

lakófunkcióknak. Ez az elrendezés szorosan összefügghet a vár elhelyezkedésével a tájban 

végighúzódó útvonalhoz képest. 

A felső váron kívüli legfontosabb ismert reprezentációs elemek a felvonóhidas, címeres-feliratos 

kapu és a felső várhoz képest is monumentális keleti torony. 

A keleti torony, mint hangsúlyos építészeti elem összefüggése a felső vár keleti és északkeleti 

részen sűrűsödő, nyilvánvalóan reprezentációs vonásoktól aligha hagyható figyelmen kívül. 

A vár első emeleti lakó– vagy hálószobaként azonosítható helyiségeinek ablaka, illetve a keleti és 

nyugati traktus helyiségeinek nagyobb méretű ablakai a vár déli oldalára néztek, ahol a vár 

előterében egy az északinál magasabb fekvésű, a főút által elkerült, szélesebb völgyszakasz található. 
                                                                                                                                                                                     

néhány évtizeddel később építették fel a mai templomot a faluban, szintén Kisboldogasszony titulussal. 
Valószínűnek látszik, hogy az alsó vár előterében álló, az 1747-es leírás szerint az akkor elhunyt Esterházy 
Ferenc által építtetett barokk torony a kápolna közösségi használatával állhatott szoros összefüggésben.  

Az újkorban szereplő várbeli kápolnát ezen adatok alapján valószínűleg nem tarthatjuk középkorinak és 
nem lokalizálhatjuk a felső várba. 

225
 Hasonló, hegyes szöggel kifelé forduló alaprajzot mutat a visegrádi Fellegvár Zsigmond-kori kaputornya, 

mely a vár Árpád-kori tornyának vonalában annak motívumát ismétli meg (BOZÓKI 2012, 1-2. ábra). 



105 
 

Feltételezhető, hogy a ez a terület a vár szűkebb magánszférájának része lehetett, a magángazdaság, 

illetve a várhoz tartozó különféle kertek helye, mely a lakóterekből való kilátás közvetlen előteréül 

szolgált. E helyiségek számára a keleti torony az út felől bizonyos elhatárolást is biztosított. 

 

9.6.2.2. Az építészeti szimbolika értelmezésének szempontjai 

 

Az építészeti formák szimbólum jelentőségét két tényező felől közelítettem meg. A magasságukat 

tekintve igazolhatóan kiemelkedő épületrészeket munkafeltevésként építészeti jelként értelmeztem 

és ezt vetettem össze a belső tér adottságaival. 

Mindhárom említett kiemelkedő épülettömeg a vár keleti, északkeleti részén található, egy 

csoportot alkotva (160-161. ábra). 

 

A keleti torony 

A vár látványában elhelyezkedésében és méretében is meghatározó a keleti torony. Ez a vár 

egyetlen ilyen jellegű védműve, mely kelet és délkelet felől a vár előterét foglalja el. A belső térben 

lőrésekkel ellátott bejárati szintet és az ablaktalan, kis alapterületű, faburkolatos alsó szintet 

azonosíthattunk, ugyanakkor feltehető egy nyitott faerkélyes felső szint. A toronyban fűtésre utaló 

részlet nem mutatható ki, szűkös beltere egyedül védelmi célokra teszi alkalmassá.  

A keleti torony szimbólumértéke a váregyüttes egészén belül elfoglalt helye és a tájbeli 

elhelyezés összefüggésében jelentkezik és válik nyilvánvalóvá. Itt a védelemre és a védhetőségre, 

illetve az országút felé való hangsúlyosan előretolt elhelyezés által az ellenőrzésre, a terület feletti 

hatalomra való szimbolikus utalás ölt formát olyan formai gesztussal, amelyet egyetlen más irányban 

sem fejt ki a vár.  

A 15. század második felére datált, hasonló helyzetű különálló, a külső falhoz sem kapcsolódó 

feltételezhetően szintén hídon megközelíthető előretolt toronnyal találkozunk a Garaiak somlói 

várában226, míg az álló emlékek közül a Hunyadi János 1440-es évek második felében folytatott 

építkezéséhez köthető vajdahunyadi Nebojsza-torony áll típusában legközelebb hozzá, melyet egy 

védőerkéllyel ellátott falszakasz köt össze a várral.227 

A hídon megközelíthető keleti torony közeli kortársa és talán távoli rokona a német lovagrendi 

várak hasonló helyzetű, reprezentatív elhelyezkedésű, hatalmas árnyékszéktornyainak.228 

                                                           
226

 FÜLÖP–HORVÁTH 2010. A szárazárok külső oldalán álló, ma lepusztult épületrész vonalában a külső 
falon ajtónyílás található. Az információt Fülöp Andrásnak köszönöm. 

227
 LUPESCU 2008 

228
 Az előretolt védművekre legutóbb ld. FELD – SZÖRÉNYI 2014 
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A felső vár keleti traktusa 

Az épületrész falazata a felső vár többi részéhez képest legalább 1,5-2 m-re emelkedett ki, így 

toronyszerű megjelenése lehetett. Az épületrész a felső váron belül elkülönült, nyugat felől a 

ciszternaudvar határolta, belső homlokzatán nem nyíltak ablakok. Földszintje és két emelete egy-egy 

térnek adott helyet. Az első emeleti tér a vár lakófunkcióktól elkülönülő, reprezentatív termeként 

értelmezhető. 

A keleti traktus építészeti szimbólum-jelentősége az egyik kulcs a vár képének értelmezéséhez. 

Ennek az épülettömbnek a meghatározó funkciója belső kialakítása és térkapcsolatai alapján jól 

körvonalazható: az első emeleten nagytermet foglalt magába, míg a második emeletén védelmi 

és/vagy lakófunkció tételezhető fel. Külső megjelenés és belső kialakítás, térkapcsolat összefüggése 

ebben az esetben nagy valószínűséggel nem véletlen, és az épületrész megjelenése a belső 

reprezentatív funkcióra utaló szimbolikus jelzésként értelmezhető. Az épületrész kialakítása a váron 

belül annak a tendenciának megnyilvánulásaként tekinthető, hogy a nagyterem, illetve azt magába 

foglaló palota több esetben külön épületben kapott helyet.229 

 

Zárterkély 

A két pilléren álló zárterkély, észak felé a két falszoros között ugrott előre a vár homlokzatából. 

Falkoronája a keleti traktuséval közel azonos magasságú volt, az északi homlokzatnál tehát legalább 

1,5-2 méterrel magasabb. A zárterkély harmadik fontos, magasságában kiemelkedő, és alaprajzilag is 

kiemelt, monumentális épületrész. 

A zárterkély mögötti első emeleti tér a ciszternaudvar északi felét határolta nyugatról. Kelet felől 

legfeljebb az udvar északnyugati sarkában feltételezett csigalépcsőről lehetett megközelíthető, a tér 

az első emelet középső és nyugati felét elfoglaló helyiségekkel volt kapcsolatban. 

Belső tere egy rövid oldalfalszakasz kivételével teljesen elpusztult, térkapcsolataira azonban 

tudunk következtetni: mint láttuk, az első emelet északi felét elfoglaló helyiséggel volt 

összeköttetésben. Belső terét a megmaradt részlet alapján keresztboltozat fedte. Vagy egyetlen, 

egybefüggő északi teremből nyíló, annak széléhez kapcsolódó zárterkélyről van szó, és ebben az 

esetben a terem reprezentációban betöltött szerepét tanúsítja (159. ábra), vagy a kiugró és 

kiemelkedő tömeggel azonos szélességű, keskenyebb, önálló tér része volt, s ebben az esetben 

leginkább a várkápolnaként való értelmezés jöhet számításba (158. ábra); az építészeti, szerkezeti 

logika az utóbbi mellett szól. 

                                                           
229

 FELD 1990, 19. A román kori pfalz-ok jellegzetes része a külön épületben elhelyezett nagyterem 
(Saalbau), melyhez hasonlókkal később is találkozunk. A visegrádi Fellegvár 1323-1382 közötti keleti 
palotaszárnya mindkét szinten egyetlen termet foglalt magába, mely a vár reprezentatív nagyterme lehetett. A 
Mátyás-korban a vár északnyugaton újabb, nagytermet magában foglaló épületrésszel bővült. 
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Néhány gondolatot érdemes felvetni a zárterkélyes tér kápolnaként való azonosításával 

kapcsolatban (161. ábra). 

A váron belüli elhelyezés, illetve az épületikonológiai megjelenés ilyen típusára ugyanis közeli 

analógiák találhatók. A már említett, a cseszneki építkezéssel közel egyidejű ozorai várban a 

reprezentatív terek elhelyezésében találunk ehhez hasonló szituációt. A vár északkeleti részén 

egymás mellett helyezkedett el a vár sarkát elfoglaló, az udvar terébe beugró tömbként megjelenő 

nagyterem és tőle közvetlenül északnyugatra a kápolna, melynek szentélye konzolok által tartott 

zárterkélyként kiugrott a falon kívülre.230 

 

9.6.2.3. Szimbolika és építészeti eszköztár – összefoglalás 

Megtévesztő lehet várak építészeti alkotásként való felfogására az, hogy a vár hangsúlyosan 

hadászati-védelmi funkciókat is betölt illetve megjelenít, s ezt megerősíti az, hogy gyakran 

szabálytalan alaprajzúak, ezért könnyen gondolhatjuk őket elsősorban vagy tisztán gyakorlati funkciót 

betöltő, esetlegesen formálódó építményeknek, ahol az építészeti eszköztár a kiemelt, nehezen 

megközelíthető fekvés, a tömeg és a méret nyilvánvaló hatására korlátozódott, és ahol a szorosan 

kötött adottságok, és a védelmi követelmények kevés teret adnak az építészeti eszközöknek, a 

reprezentációnak és a kényelemnek. 

A cseszneki vár esetében azonban nyilvánvaló, hogy a vár tudatos, gondosan megtervezett 

viszonyban van a mellette a tájban elhaladó útvonallal, amit itt egyértelműen nem az úttal szemben 

megnyilvánuló védelmi vagy támadó szempontok határoztak meg. 

A várakat, különösen a Csesznekhez hasonlóan döntően egyszerre, egy fő fázisban épült várakat 

ízig-vérig tudatos, minden elemében célzatosan komponált, koruk felfogását tükröző építészeti 

alkotásoknak tarthatjuk. 

Aligha mondhatjuk azt, hogy a vár kialakításának főbb vonásai és egyes elemei esetlegesen, a 

terepadottságokhoz igazodva formálódtak volna. A felső vár, a keleti torony, a falszorosok, bár fő 

vonalaikban igazodnak elhelyezkedésükben a hegy és a szikla meglevő adottságaihoz, a tömegek 

elhelyezkedését, az alaprajz vonalvezetését teljes mértékben tudatos építészeti alkotói szempontok 

határozták meg, melyben az építtető önmagáról, társadalmi helyzetéről közvetíteni szándékolt képe, 

s a kor művészeti eszköztára, törekvései, eredményei is hangsúlyosan szerepet játszottak. 

Joggal feltételezhető, hogy az új építésű vár, különösen, ha építtetője kiemelkedően befolyásos 

és gazdag volt, semmivel sem kevesebb tudatossággal és pontossággal jelenítette meg kora 

elképzeléseit és eszményeit, mint egy egykorú szobor vagy festmény. 

                                                           
230

 FELD 2003, 7 
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A vár keleti részét kihangsúlyozta a keleti traktus kiemelkedése, a sziklafal felett kialakított, kissé 

kelet felé fordított zárterkély, s a különálló keleti torony, s ez az építészeti eszköztár kihasználja a 

természeti adottságokat, a várhegy sziklájának legmarkánsabb részét. 

Ha a középkori út nyomvonalát tekintjük, akkor a szándék és az ennek megfelelő eszköztár 

használata még nyilvánvalóbbá válik. A hosszabb szakaszon a vár keleti oldalán haladó, északkeleten 

legjobban megközelítő úttal a vár keleti és északi oldala „kommunikál” szimbolikus módon. Itt áll az 

előretolt, masszív, a felső vár előterében folytonosan más szögben feltűnő keleti torony, a felső vár 

egykor kiemelkedő keleti tömbje és a sziklafalat előretolt falszoros nélkül koronázó zárterkély, 

melynek különös hangsúlyt ad, hogy a sziklából közvetlenül „nő ki” falpilléreivel a sziklafal felett – itt 

egyedül mindkét alsóbb övezet közbeiktatása nélkül – a vár előterével közvetlen kapcsolatba kerül.  

A keleti traktus első emeleti termében valószínűleg a vár reprezentatív funcióinak kulcspontját 

láthatjuk, egy olyan termet, amely a lakófunkción túlmutató eseményeknek adhatott helyet. A felső 

vár apró belső udvara úgy tűnik, funkcionális szempontból a vár kulcspontja volt, mely lehetővé tette 

a különböző funkciók szétválasztását. Sajátos, hogy a keleti traktus kiemelkedő tömbje az udvar felől 

tulajdonképpen egy önálló épületként jelenik meg. Talán olyan gondolkodás nyomaira utal ez, 

amelyben – ha helyes a funkcióra vonatkozó következtetésünk – a nagyterem – illetve az ahhoz 

esetleg kötődő, általunk nem ismert funkciók a földszinten illetve a második emeleten – egy önálló, 

elkülönülő és kiemelkedő épületben foglalnak helyet. Ha a címeres, oroszlánfejes vízköpőra 

vonatkozó lokalizálásunk helyes, úgy az ennek az elkülönülő tömbnek az előterében szerény 

formában reprezentatív, a díszkutakra utaló jelként értelmezhető. 

A felső vár további ismert, hangsúlyosan reprezentatív építészeti eleme a zárterkély. Figyelemre 

méltó, hogy a zárterkély és az amögötti helyiség az első emelet vélhetőleg lakófunkciójú első emeleti 

helyiségcsoportjának éppen a keleti, a ciszternaudvarral határos, ahhoz legközelebbi pontján 

helyezkedik el. Ezek a vonások a felső vár udvarának és keleti felének, északkeleti részének 

reprezentációs funkciójára mutatnak, míg a nyugati, délnyugati rész adhatott helyet az elkülönülő 

lakófunkcióknak. Ez az elrendezés szorosan összefügghet a vár elhelyezkedésével a tájban 

végighúzódó útvonalhoz képest. 

A felső váron kívüli legfontosabb ismert reprezentációs elem a felvonóhidas, címeres-feliratos 

kapu.231 

                                                           
231
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10. Összegzés: az elméleti rekonstrukció lépéseinek összefoglaló ábrázolása 

 

Dolgozatomban a digitális elméleti rekonstrukciót az épület meglevő maradványaira és egyéb 

forrásanyagaira vonatkozó kutatási eredmények csoportosításával és elemzésével közelítettem meg. 

Az elméleti rekonstrukció az építészettörténeti, régészeti kutatás és a műemlékvédelem fontos, és 

széles körben használt eszköze. Sajátossága, hogy rajzi eszközökkel jeleníti meg az építészeti 

maradványokra vonatkozó gondolkodást, eredményeket, megállapításokat, hipotéziseket. Egyrészt 

ebből a definícióból is kiderül, hogy a maradványokhoz kapcsolt konkrét térbeliségként megjelenő 

rajzi rekonstrukciók elemei minőségükben sokfélék, változatosak, ami felveti annak szükségességét, 

hogy rajzi megjelenítésük is tükrözze az ilyen típusú különbségeiket (155-156. ábra). 

Másrészt a történeti építészeti maradványokkal foglalkozó elméleti rekonstrukció forráskezelést 

jelent, ha ez nem is mindig, minden esetben tudatosul a készítőkben és a „használókban”. 

Forráskezelés esetében akkor beszélhetünk áttekinthető folyamatokról, ha a folyamat azonos típusú 

illetve azonos rendszerbe illeszkedő adatokon végzett lépésekből áll, ahol a forrásadat és a valamely 

módszerekkel végzett felhasználása minél szorosabb, minél közvetlenebb megfeleltethetőségben 

vannak egymással. Nyilvánvalóan kevésbé áttekinthető az elméleti rekonstrukciós forráskezelés 

abban az esetben, ahol az épületmaradványok bemutatása alaprajzokon, a rájuk vonatkozó 

értelmezések és következtetések csak szövegesen, míg elméleti rekonstrukciójuk csak madártávlati 

kép formájában jelenik meg. 

A folyamat bemutatása során feltétlenül különböző típusú, különböző forrásanyagokra 

támaszkodó, más-más típusú következtetésekre épülő elemekkel kell dolgozni, azokat megjeleníteni. 

A cseszneki vár kapcsán ilyen típusú forráskezelés következetes alkalmazására tettem kísérletet. 

Az elméleti rekonstrukciót megkíséreltem kézenfekvő lépések szerint tagolni. Más kutatók hasonló, 

egymásra épülő rekonstrukciós lépéseket határoztak meg232, tehát ezek többé-kevésbé általánosan 

érvényesnek tekinthetők, bár az egyes esetekben rendelkezésre álló forrásanyagok végtelen 

változatossága miatt a szempontok és a folyamatok két emlék esetében nem egyformák. Így például 

jelentősebb kőfaragványanyag vagy számottevő informatív írott forrásanyag a csesznekitől nagyban 

eltérő lépéssorozatot hozna. 

Az eltérő eredetű és megalapozottságú elméleti rekonstrukciós elemek megkülönböztetése nagy 

mértékben megkönnyíti az elméleti rekonstrukció megítélését, ugyanakkor lehetőséget teremt az 

egyes rekonstrukciós eredmények, a különböző kutatók által végzett rekonstrukciós folyamatok 

összehasonlítására. Erre lehet egy egyszerű megoldás a színkódok szerinti megkülönböztetés és az, 

                                                           
232

 KRCHO–SZEKÉR 1994, Vukov Konstantin rajzai az esztergomi palotáról, FELD 1999A, 8-9 
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ha a lényeges rekonstrukciós eredményeket színkód szerint leképezve is megmutatjuk. Erre tettem 

kísérletet a 134-135. összegző ábrákon. 
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I. melléklet: A felhasznált középkori források jegyzéke 

Az adattár a várra vonatkozó középkori forrásadatokat tartalmazza a Garai család kihalásáig (1481). 
 

Sors
zám 

Dátum Kiadó  MOL Jelzet Csesznekre vonatkozó forrásadat Irodalom 

1 1263. IV. Béla király – Béla király Jakab királyi kardhordozó kérésére a 
veszprémi várhoz tartozó Tothrada nevű földet Bánk 
várjobbágynak adja, mint lakatlan földet. 

„fidelis noster magister Jacobus ensifer noster, ad 
nostram accedens presentiam instanter supplicavit, quod ... 
quandam terram castri Wesprimiensis Tothrada nuncupatam 
nomine terre vacue, Bankoni filio Ibrachini jobagioni eiusdem 
castri ... servienti suo conferre de munificentia dignaremur. 
Nos ... dictam terram Totrada vacuam et habitatoribus 
destitutam... predicto Bankoni et per eum suis heredibus, 
heredumque successoribus... duximus conferendam.” 

H. VI. 114 

2 1281. jún. 25. Héder nb. Iván 
nádor 

– Datum sub castro Chesnuk in crastino beati Johannis 
Baptiste. 

BU 148 
FÜGEDI 1977, 119 

3 1296. ápr. 25. III. András király Dl 71 403 „Jakab fiai: Miklós, Lőrinc, Szomor és Mihály, kik most 
már a cseszneki előnevet viselik, hűtlenségbe estek és 
számos garázdálkodásokat követtek el, miért is őket a 
nógrád megyei jenői várhoz való viski birtokuktól 
megfosztotta és ezt Csák nb. Csák fia Jánosnak adta.”…filii 
magistri Jacobi de Cheznek…” 

WERTNER 1904, 
34 

4 1300. aug. 1. Hantai káptalan Df 251 795 A hantai káptalannak bizonyságlevele, hogy Jakab fiai: 
Miklós, Lőrinc, Szomor, Mihály és Pál libertinusaikban, 
szolgálóikban és birtokaikban megosztoztak. Szomornak 
jutott Rada-n az apjuk telkétől kezdve hat jobbágytelek az 
elpusztult földdel --- --- ---, Mihály mester és Chepan fiai, 
András és Mártoné között a vízfolyásig, mely az említett 

AÚO. X. 399-400 
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Lőrinctől választ el. A szolgákból pedig, libertinusokból és 
szolgálókból ugyanazon Szomor mesternek jutott --- szolgáló 
két fiával és két leányával, Rusinch a nagyobbik leányával és 
egy libertinus, Ereu fia Pál. A birtokokból pedig Szomor 
mesternek jutott a három fivérével, tudniillik Lőrinccal, 
Mihállyal és Pállal jutott Sunu, Arpa és Buun, a Waraskate 
népek földje Pál fivérének.  

„castrum vero ipsorum Chesmus vocatum cum terra ad 
ipsum spectanti communiter possident” és --- az egész Rada 
földet saját használatukra b6irtokolják, a jobbágy --- amint 
régtől fogva birtokolni tudatnak. 

5 1323 Fehérvári 
káptalan 

Df. 207132 A fehérvári káptalan előtt Chaak nembeli Márk fia István 
fiai, Péter és István Rede8-i Feyes-nak mondott Mihály fia 
János Cesnuk várban (in castro Cesnuk seu turrib9us et 
municionibus in monte Cesnuk vocato constructis) birtokolt 
örökölt részéért és az ahhoz tartozó in terris ducatus és 
erdőőrökért (custodum silvarum suis sicut idem Johannes 
dicit hereditariis sub eodem castro seu monte), melyeket 
tőlük előzőleg Lampert országbíró ítéletlevele az említett 
Jánosnak ítélt vissza (tehát korábban jogtalanul elfoglalták) 
100 márkát adnak és a Győr megyei Paznan birtokot, 
melyben kőtemplom van. 

AO. VII. 516 

6 1326 I. Károly 201 040 I. Károly király a Chak nembeli István fiaitól, Pétertől és 
Istvántól átveszi Chokaku, Keztus, Batorku és Cheznuk nevű 
váraikat a hozzájuk tartozó Tatha, Guloh, Zenth Iuan, Ethek, 
Hercheuk, Dood, Chetke, Undo, Cernee, Semyenfelde 
birtokokat, Cheten-i, Louazberen-i Verus-i, Vrond-i 
részbirtokokat, Chet, azaz Orozlanku falut és Keer-i 
birtokrészüket, Zak-földet, Chakuara-i, a Celun-i és Vama-i 
birtokokon levő földjüket, valamennyit, mint örökölt 
birtokukat, továbbá a vásároltak közül Kabod-földet, 
Tykolfeldeu birtok felét, azt, t.i. amelyen Batorku vára áll, 
peree, Tees, Mulnar, Zombathel, Belese falukat, Hotholm és 
Mteron falua birtokokat, Salamon-földet, Tymar birtokot és 
Vroz-földet, Chorgou-i birtokrészüket, Val-i Hrensset (?) 
birtokrészeiket (portiones Hrensset? in Val), Tobayd-i 

VESZP REG 172. 
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birtokrészüket, Tyzenkurunth, Bark, Zaar, Mortonuasara és 
Paagh falvakat a Vértesben és Bakonyban (in Vertus et in 
Bokonio) s a körülöttük levő helyeken – és értük, 
szavatossági biztosítékkal, nekik és örököseiknek Dumbo és 
Nyek királyi várait adja a hozzájuk tartozó birtokokkal és 
falvakkal. 

7 [1326-30] Ld. ENGEL [Himfi] László cseszneki várnagy ENGEL 

8 1333. nov. 22. Fonyi Balázs királyi várnagy 

9 1356. jún. 29. Meggyesi Simon honorbirtokos 

10 1379. febr. 12-
ig 

Gönyüi János honorbirtokos 

11 1379. febr. 12-
től 

Himfi Benedek honorbirtokos 

12 1380. ápr. 22. Himfi Benedek várnagya Miklós 

13 1392. márc. 
10. 

I. Zsigmond Dl 7768 A Garaiak adományul megkapják a királytól Cseszneket 
és a két Kőszeg várát. 

ZsO I. 2421. 

14 1432. jan. 24. I. Zsigmond Dl 12439 Zsigmond király bizonyítja, hogy az általa kiküldött 
egyház- és országnagyok Garai Miklós nádort fiaival 
Miklóssal és Lászlóval több alább megnevezett birtokokban 
mi módon osztották meg. 

Nekche és Kewzeg (superius et inferius) tantum in 
edificiis, Zenthlewrincz (respectu dictorum castrorum Somlyo 
et Rohoncz), Czewerna castellum, item castrum Chesnek cum 
domo seu Curia sub ipso castro habita, Orbova, Horuathy 
kúriákat nádor fia idősebb Miklósnak, 

 Soklos és Wgod similiter in edificiis, Rohoncz várakat, 
locus castri Wyvar vocati in Posega, Wylak, Saragh, Futak 
kúriákat ifjabb Miklós nádor fia László bánnak, 

 Somlyo vár, Vychodol castellum, Csesznek vár 
tartozékainak hatodrésze, excepta tamen villa sub eodem 
castro habita, Azaryas, Porua, Naghfalw, Gradischya kúriák a 
nádor fia Miklósnak. 

Minden egyéb birtokuk, kivéve a külön felsoroltakat, 
melyek még per alatt vannak (köztük: item possessiones 
condam Pauli de Athya, medietas possessionis piros 
parthasowcz Balacza cum pertinentiis, Wassan, Ludad, Pese, 

HO. VII. 452-454 
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Kezew, cum predio Zombathel, possessio kwgeri, zenthlazlo, 
medietas Harkan et elesok juxta kwp...), hármójuk közös 
birtokában marad. 

A nádor halála után Zenthlewrincz várat és a nádor 
birtokában levő kúriákat és az összes birtokot és 
tartozékukat Miklós és László között két egyenlő részre kell 
osztani. 

Cseszneket külön megegyezés szabályozza:a vár a vár 
alatti kúriával a nádoré és az ő halála után felségéé marad, 
mindaddig, míg özvegységben marad, aut si de regno 
moraturam se non transtulerit, a vár tartozékaiból pedig 
Miklósnak, a nádor fiának debet assignari sexta pars 
simulcum siluis ac redditibus eiusdem vtilitatibusque aliis 
universis eoquod palatinus dixisset ipsum Nicolaum tantum 
de medietate dicti castri debere habere porcionem, excepta 
tamen villa sub eodem castro habita, in qua propter 
tranquilitatem porcio sibi non dabitur. Numerus tamen 
jobagionum in eadem sibi cedere debencium in aliis 
possessionibus pertinentiarum eiusdem castri sibi scilicet 
Nicolao recompensari debebit, porcionem vero suam idem 
Nicolaus in tributo ibidem sub eodem castro exigi solito pro 
se recipi faciat, post mortem autem dictorum palatini et 
domine ipse Nicolaus porcionem suam in ipso castro de jure 
contingentem et eius pertinentiis obtinebit. 

15 1408. júl. 12 I. Zsigmond Dl 9436 Zsigmond király új adománya Garai Miklósnak és 
fivérének, Jánosnak 12 megyében fekvő várakra és 
birtokokra. 

„...item castrum Chesznek cum suis districtu, tributis 
Bakonio et aliis pertinentiis...” 

FEJÉR X/4 660-
679 

16 1438  C 154  
(168) 349 – (185) 383 

Inhibitio pro parte Albert de Bell contra Ladislaum Gara, 
possessorem possessionum Béll, Olaszfalu, Zentlászló, 
Csesznek et Porva ac... eiusdem Ladislai Gara in facto 
metarum ... 

 

17 1478. nov. 24 Fehérvári 
káptalan 

DL 18145.  Garai-Szécsi osztozkodás 
Deinde in festo Beatorum Tiburtii et Valeriani martirum 

proxime preterito ad dictum castrum Cheznek accedendo 

HORVÁTH 2003, 
60 



122 
 

octavam partem eiusdem castri eidem domino Nicolao de 
Zeech deputassent, et sic de eodem castro Cheznek et 
possessionibus prescriptis ad idem castrum spectantibus ac 
pertinentiis et utilitatibus eorundem directam et equalem 
medietatem quarte partis prescripto modo excidendo et 
sequestrando prelibato magnifico domino Nicolao de Zeech 
et suis heredibus usque tempus redemptionis titulo pignoris 
tenendam, possidendam statuissent et commisissent. 

18 1483. feb. 5. Ország Mihály 
nádor 

DL 18759 A Szapolyaiak cseszneki várnagyának említése HORVÁTH 2003, 
61 
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II. melléklet: A felhasznált archív fotók jegyzéke 

 
 

Forster 
Központ Fotótár 
Szám 

Dátum Téma, megjegyzés 

46.809-
46.817, 819, 823, 
826,  

1957. 
nov. 

Keleti torony romeltakarítás közben 

46.832, 834 1957. 
nov. 

A k. k. torony hídpillére felkonzerválás után 

46.818 1957. 
nov. 

Felső vár keleti traktus nyugati fala, kiegészítés közben 

46.820 1957. 
nov. 

Felső vár D-i fala és a falszoros falai 

46.822 1957. 
nov. 

Felső vár DK-i sarka falkiegészítés után 

46.828, 
46.831 

1957. 
nov. 

A felső vár nyugati része belülről, állvány részletével 

81.202 1950-
es, ’60-as 
évek 

A felső vár a falszoros falaival az alsó vár felől nézve 

87.616 1969 
(?) 

A vár Ny-ról felvonulási épülettel 

87.612 1969 A vár K-ről, felvonulási épülettel 

18.004 
 

1957 
előtt  

A vár ÉNy-ról közelről (még áll az É-i falszoros Ny-i, először 
leomlott szakasza). Megfigyelhetők részletek a kettős ablakon (a 
K-i káva és záradék, mely 1960-ra elpusztult) és a felette levő, 
1960-ra elpusztult második emeleti keletebbi ablakon 

26.662 1950-
es, ’60-as 
évek 

Az É-i falszoros falmaradványi a falszorosból, az óratoronnyal 

26.650 1930-
as, ’40-es 
évek 

A vár DK-ről, előtérben parasztház a Totya falurészben 

26.658 mint 
26.650 

A vár D-ről. A középső traktus 2. emeletén az É-i oldalon az 
1960-ra elpusztult K-i ablak még megvan 

81.200 1930-
as évek  

A vár K-ről (Lux) 

26.660 később, 
mint 
18.004 

A vár közelről ÉNy-ról. Az É-i falszoros Ny-i, első szakasza már 
leomlott 

80061 1930-
as, ’40-es 
évek 

A vár ÉK-ről, előtérben cserkészek feszülettel. Photo Erdélyi 

30.167 1930-
as, ’40-es 
évek 

A vár K-ről, előtérben ülő utazó 



124 
 

86.904 1969 Felső vár köz. traktus 2. helyiség falai, 
gerendamaradványokkal, megfigyelhető falszövettel, vakolattal 

86.906 1969 Felső vár Ny-i és középső traktus É-i falai (kartonra ragasztva 
és feliratozva) 

86.907 1969 Felső vár Ny-i és középső traktus É-i falai, utóbb elbontott 
padlómaradványokkal (ezekről csak fotó, nincs felmérés). Nem 
lehet az ásatási doksi alapján. Vagyis téves a felirat és lehet, h. a 
többié is ebben a sorozatban. A téglapadló csak ezen látszik. A 
Ny-i traktus 2. emeletén téglával befalazott fészeksor (?) látszik. 
Megfigyelhető az É-i fal csorbázata az előtérben (kartonra 
ragasztva és feliratozva) 

86.897 1969 
[?] 

Felső vár középső és Ny-i traktus D-i fala a vár kapujából. Úgy 
tűnik, boltozatnyom indul a középső traktusban a sarokból 
(keresztboltozat). Ebből következtethetünk a helyiség méretére 
is. A boltozatnyom mellett a sarokban gerendafészek. (kartonra 
ragasztva és feliratozva) 

68.282 1965 A D-i falszoros tornya K-ről. A régi turistaközlekedő rendszer 
részeivel a falszoros helyén 

86.915 1969 A középső traktus É-i fala. A 2. emelet Ny-i ablaka K-i szélén a 
téglafalazatú sáv jól látszik 

81.203 1930 k. 
[?] (Lux 
hagyaték) 

A felső vár az óratoronyból (kartonra ragasztva és feliratozva). 
Datálás szempontjából ld. a 81.203-t. 

68.283 1965 A vár déli nézete (kartonra ragasztva és feliratozva) 

81.202 1930 
körül, 
(áthúzva: 
1965) 

A felső vár az alsó várból nézve. A datálás szempontjából 
lényeges, hogy már nem áll rajta a falszoros Ny-i, először leomlott 
szakasza (kartonra ragasztva és feliratozva) (Lux) 

81.201 1930 k.  A déli falszoros és a keleti torony (kartonra ragasztva és 
feliratozva) (Lux hagyaték) 

86.914 1969 
(vsz. 
korábbi) 

Felső vár, a Ny-i traktus és a bejárat közötti falsarok. A 
téglapadló maradványai látszanak (amit az 1968-as dokumentáció 
szerint akkorra felbontottak) és egy falszövetváltás a bejárat Ny-i 
oldalán, vsz. a bejárat átalakításával, a mostani bejárat 
kialakításával kapcsolatban (kartonra ragasztva és feliratozva) 

MTI fotó 
60/201 

1960 
(?) 

Légifelvétel kelet felől (kartonra ragasztva és feliratozva) 

86.513 1969 
[?] 

Az óratorony DNy felől (kartonra ragasztva és feliratozva) 

68.284 1965 A felső vár az óratorony felől. Az első emelet Ny-i nyílása 
(árnyékszék) mellett a vakolatfolt még nagyobb kiterjedésű 
(kartonra ragasztva és feliratozva) 

86.912 1969 
[?] 

A felső vár keleti traktus a középső traktus felől, a 
ciszternaudvarra néző ablakok még a feltárás állapotában, 
vakolattal, boltozat indításával a helyiség K-i és boltvállal a D-i 
falában (kartonra ragasztva és feliratozva) 

86.909 1969 
[?] 

A felső vár bejárata belülről. Látszik az elválás a Ny-i oldalon 
és egy váltás a falazatban a K-i oldalon is (ezekről írt Csaba a 
kutatás során). Látszik az áthidalás boltövének Ny-i szélső néhány 
téglája. Egyébként a Ny-i, jól észlelhető elválás egybeesik a 
boltvállbevésés felett ma is látható sík- és falazatváltással. Talán 
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az elbontott É-i építménnyel függ össze a dolog. (kartonra 
ragasztva és feliratozva) 

86.910 1969 
[?] 

A Ny-i és középső traktus É-i emeleti falai belülről. 
Megfigyelhetők a középső traktus É-i ablakainak romkonzerválás 
előtti részletei. (kartonra ragasztva és feliratozva) 

86.896 1969 
[?] 

A felső vár középső és Ny-i traktusának D-i falmaradványai K-
ről, közelről. Jól megfigyelhető a leomlott ablak és falmaradvány, 
a befalazott földszinti ablak részlete téglasorokkal (a Ny-i káva 
alja) (kartonra ragasztva és feliratozva) 

86.906 1969 
[?] 

A középső traktus 2. helyiségének Ny-i fala 
gerendafészkekkel, a padlómaradvánnyal, a tüzelőberendezés 
részletével. A tüzelőberendezés mellett kőfal (padka) maradványa 
(kartonra ragasztva és feliratozva) 

86.500 1968-
69 

Ásatási fotó ill. röviddel utána: Az alsó vár K-i konyhája 
mellett a kemence fölé vezető lépcső 

86.504 1968-
69 

Az alsó vár K-i konyha padlója a lépcsőfeljárat küszöbével és a 
falpillér részletével 

86.491 1968-
69 

Ásatási fotó v. röviddel utána. Küszöb és falmaradvány a 
kápolna fala előtt. A nyílás kb. 80 cm széles volt. Nem valószínű, 
hogy ez lett volna a kápolna főbejárati nyílása. 

86.497 1968-
69 

Ásatási fotó, az alsó vár É-i szárnyának falai a K-i felső szakasz 
helyiségeivel, az osztófallal, a K-i helyiség padlójának és talán 
tüzelőberendezés maradványaival 

86.898 1969 Az óratorony melletti helyiség É-i fala az óratorony 
bejáratának É-i kávájával 

Újságcikk 1910-
20 k. 

A felső vár az alsó várból nézve, kirándulócsoporttal. A Ny 
felőli falkoronán jól látható, ahol az az ÉNy-i részen jelentősen 
felmagasodott a többi részhez képest. Megfigyelhető az É-i 
falszoros Ny-i végének falsarka. 
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III. melléklet: A várból származó középkori kőfaragványok katalógusa 

 
A katalógus a Lapidarium Hungaricum rendszerét követi: 
 
1. Tipológiai-szerkezeti katalógus 
 
A  A töredékekből rekonstruálható egyes szerkezeti és formai (építészeti) egységek összefüggő 

ismertetése 
B  Kormeghatározás 
C  Kőanyag meghatározása 
D A rekonstruálható egységek főbb méreteinek meghatározása (Az egyes töredékek 

méretadatait a töredékek katalógusa tartalmazza 
E Az összetartozó töredékek felsorolása, funkciójuk szerint csoportosítva, a töredékek 

katalógusában szerelő számaik feltüntetésével 
F Az egyes töredékek, illetve töredékcsoportok lelőhelyeinek megnevezése 
G Az esetleg in situ fennmaradt részletek helye és meghatározása, amelyekkel a töredékek 

összetartoznak 
H A rekonstrukció értelmezéséhez szükséges fontosabb irodalmi utalások 
I Az összefüggések megállapítását alátámasztó dokumentatív adatok, illetve források 
 
1.  
A  Román kori kapukeret. A profil: hornyolat-lemez-hornyolat-lemez-körtetag-hornyolat. 

Félköríves vagy csúcsíves záradék 
B  13. század 
C  kemény mészkő 
D A záradék ívének sugara kb. 65 cm 
E íves záradék részlete: 1. sz; szárkő: 2. sz. 
F A záradékrészlet ismeretlen helyen került elő.  
G A szárkő másodlagosan beépítve a felső vár sarkánál került elő és ott található. 
H – 
I A két faragvány profilja megegyezik 
 
2.  
A  Gótikus szemöldökgyámos ajtó egyszerű élszedéses profillal, rézsűre metsződő megállítással 
B  14-15. század 
C  mészkő 
D Nyílásszélesség: 105 cm, teljes nyílásmagasság: kb. 188 cm 
E Szárkövek: 3, 5, 6. sz.; Szemöldök: 3. sz.  
F ciszternaudvar  
G – 
H – 
I Koppány Tibor vázlatai, Forster Központ. 
 
 
3.  
A  Osztatlan gótikus ablak egyszerű élszedéssel, rézsűre metsződő megállítással 
B  14-15. század 
C  mészkő 
D szélesség: 55 cm; magasság: … 
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E szárkövek: 9-10. sz; szemöldök: 8. sz. 
F ciszternaudva 
G – 
H – 
I – 
 
 
2. A töredékek katalógusa 
 
A A töredék meghatározása 
B Kormeghatározás 
C Kőanyag meghatározása 
D Jellemző méretek cm-ben 
E Lelőhely, lelőkörülmények 
F Megtalálás időpontja, feltáró neve 
G Fénykép őrzési helye, leltári száma 
H Felmérési rajz készítője, készítés ideje, őrzési helye, leltári száma 
I A töredék tárolási helye a katalógus készítésének időpontjában 
J Jelenlegi és esetleges korábbi leltári szám vagy egyéb jegyzék száma 
K Irodalom 

 
 
1. 
A Körtetagos íves kapukeretkő. Profilja megegyezik az 2. sz. kőével. 
B 13-14. század 
C kemény mészkő 
D v: 21; sz: 40; h: 96  
E nem ismert 
F 1967-69, Pamer Nóra 
G – 
H László Csaba, Forster Központ 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 1. 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
2. 
A körtetagos ajtószárkő. Profilja megegyezik az 1. sz. kőével. 
B XIII-XIV. század 
C kemény mészkő 
D v: 18; sz: 35; h: 95 
E a felső vár nyugati végén a járószinten a falsarokba beépítve  
F – 
G PAMER 1969, F.30. 
H Koppány Tibor, Forster Központ, – 
I beépítve a várban 
J 1b 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
3. 
A Szemöldökgyámos ajtószemöldökkő. A 4, 5 és 6. sz. kövekkel egy ajtót alkotott (László Cs.) 
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B 14-15. század 
C durva mészkő 
D v: 23; sz: 65; h: 150 
E 3. sz. helyiség, vagyis a ciszternaudvar 
F 1967, Pamer Nóra 
G PAMER 1967. F.XII. 
H Koppány Tibor, 1967.08.04., Forster Központ, – 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 2a-b 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
4. 
A Élszedett bal oldali ajtószárkő, teljes magasság. Az 3, 5 és 6. sz. kövekkel egy ajtót alkotott 

(László Cs.) 
B 14-15. század 
C durva mészkő 
D v: 24; sz: 36; h: 166 
E 3. sz. helyiség (ciszternaudvar) (?) 
F 1967, Pamer Nóra 
G PAMER 1967. F.XII. 
H Koppány Tibor, 1967.08.04.,Forster Központ, – 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 3 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
5. 
A Gótikus élszedett ajtószárkő. Jobb oldali darab, felül illesztőfelület, alul törött felület. A profil 

egyezik a 3. sz. kővel. A 3, 4 és 6. sz. kövekkel egy ajtót alkotott (László Cs.) 
B 14-15. század 
C durva mészkő 
D v: 22; sz: 24; h: 97 
E 3. sz. helyiség (ciszternaudvar) (?) 
F 1967, Pamer Nóra 
G  
H László Csaba, Forster Központ, – 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 4a 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
6. 
A Gótikus élszedett ajtószárkő. Bal oldali darab, alul illesztőfelület, felül törött felület. A profil 

egyezik a 3. és 4a sz. kővel. A 3, 4 és 5 sz. kövekkel egy ajtót alkotott (László Cs.) 
B 14-15. század 
C mészkő 
D v: 18; sz: ?; h: 57 cm 
E 3. sz. helyiség (ciszternaudvar) (?) 
F 1967, Pamer Nóra 
G  
H Koppány Tibor, 1967.08.04., Forster Központ, – 
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I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 4b 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
7. 
A Gótikus szemöldökgyámos ajtó bal oldali felső saroktöredéke széles élszedéssel, mindkét 

végén törésfelület  
B 14-15. század  
C durva? mészkő 
D v: 25; sz: 34; h: 42 
E 3. sz. helyiség (ciszternaudvar) (?) 
F 1967, Pamer Nóra 
G  
H Koppány Tibor, Forster Központ, – 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 5 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
8. 
A Gótikus ablakszemöldök. Teljes kő. Élszedés. Feltehetőleg hozzá tartoznak a 9-10. sz. 

szárkövek (László Cs.) 
B 14-15. század 
C durva  mészkő 
D az ablak belső mérete 55 cm széles 
E 3. sz. helyiség (ciszternaudvar) (?) 
F 1967, Pamer Nóra 
G – 
H – 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 6 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
9. 
A Élszedéses gótikus keretkő. Jobb szárkő, alul-felül illesztőfelület. Élszedés alul 

visszafordulással megállítva. A 8, 10 sz. kövekkel egy nyílás. (László Cs.) 
B 14-15. század 
C mészkő 
D – 
E 3. sz. helyiség (ciszternaudvar) (?) 
F 1967, Pamer Nóra 
G – 
H – 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 7a 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
10. 
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A Élszedéses gótikus keretkő. Bal szárkő, alul illesztőfelület, felül törésfelület. A 8-9. sz. 
kövekkel egy nyílás. (László Cs.) 

B 14-15. század 
C mészkő 
D – 
E 3. sz. helyiség (ciszternaudvar) (?) 
F 1967, Pamer Nóra 
G  
H  
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 7b 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
11. 
A Élszedéses keretkő. Nyílás bal oldali szárköve, alul illesztőfuga, felül törés. Lehet, hogy 

szemöldökkő bal fele. 
B Kormeghatározás 
C mészkő 
D  
E 3. sz. helyiség (ciszternaudvar) (?) 
F 1967, Pamer Nóra 
G  
H  
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 8 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
12. 
A Élszedéses konzoltöredék, alsó síkja a falsíktól kifelé emelkedik, homloksíkja a függőlegestől 

kifelé dől, a két sík tompaszögben metsződik össze. 
B 14-15. század 
C mészkő 
D V: 30; sz: 24; h: 53 
E nem ismert 
F nem ismert 
G – 
H László Csaba, Forster Központ, – 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 9 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
13. 
A Ablakosztó. Téglalap metszetű, két horonnyal. 
B 14-15. század 
C mészkő 
D V: 13; sz: 19; h: 21 
E nem ismert 
F nem ismert 
G – 
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H Simon Zoltán – Poppe András 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 10 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 

 
14. 
A Íves kőlap sarkának töredéke 
B 14-15. század (?) 
C mészkő 
D v: 16,5-18,5; sz: 44,5; h: 46 
E nem ismert 
F nem ismert 
G – 
H Simon Zoltán – Poppe András, Forster Központ, – 
I Csesznek, alsó vár, északi szárny 
J 11 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
15. 
A Gótikus ablakosztó. Tagozata egyszer hornyolt. 
B 14-15. század 
C mészkő 
D v: 19; sz: 12,5; h: 28,5 
E nem ismert 
F nem ismert 
G – 
H László Csaba, Forster Központ, – 
I nem ismert 
J 24 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
16. 
A Szemöldökgyámos ajtókeret jobb felső részének töredéke 
B 14-15. század 
C ? 
D v: 23; sz: 42,5; h: 54,5 
E nem ismert 
F nem ismert 
G – 
H Koppány Tibor, Forster Központ, – 
I 1980-ban már hiányzott a kő (László Cs. feljegyzése) 
J – 
K – 
L László Csaba kéziratos kőjegyzéke, Forster Központ 
 
17.  
A Ablakkönyöklő (?) 
B 14-15. század 
C mészkő 
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D V: 21; sz: 23; h: ? 
E – 
F – 
G – 
H – 
I Másodlagosan beépítve a felső vár újkori lépcsőpillérében 
J – 
K – 
 
18. 
A ablakosztó 
B 14-15. század 
C mészkő 
D V: 14; sz: 22; h: ? 
E – 
F – 
G – 
H – 
I Másodlagosan beépítve a felső vár újkori lépcsőpillérében 
J – 
K – 
 
19. 
A ablakosztó (?) 
B 14-15. század 
C mészkő 
D V: 13,5; sz: 21; h: ? 
E – 
F – 
G – 
H László Csaba, Forster Központ, – 
I Másodlagosan beépítve a felső vár újkori lépcsőpillérében 
J – 
K – 
 
20. 
A Felvonóhidas kapu szemöldökköve, bal oldali kő 
B 1424 k. 
C Kemény mészkő 
D v: 38; sz: 46; 160 
E A rédei Esterházy-kastélyból 
F – 
G Ld. K 
H Ld. K 
I Magyar Nemzeti Múzeum 
J 58.245 
K RÓMER 1860, 104-105; HÉJJ 1959, 135-139; XV-XVI. tábla 
L MOL P.1291.II.O.25.d. A kövek beépítési helyéről (1747) 
 
21. 
A Felvonóhidas kapu szemöldökköve, jobb oldali kő 
B 1424 k. 
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C Kemény mészkő 
D v: 38; sz: 46; 130 
E A rédei Esterházy-kastélyból 
F – 
G Ld. K 
H Ld. K 
I Magyar Nemzeti Múzeum 
J 58.245 
K RÓMER 1860, 104-105; HÉJJ 1959, 135-139; XV-XVI. tábla 
L MOL P.1291.II.O.25.d. A kövek beépítési helyéről (1747) 
 
22. 
A Építési feliratos kőtábla, nyíláskeret lábazatából átfaragva 
B építési tábla: 1424 
C Kemény mészkő 
D v: 32 cm; sz: 40; h: 80 
E A rédei Esterházy-kastélyból 
F – 
G Ld. K 
H Ld. K 
I Magyar Nemzeti Múzeum 
J 58.245 
K RÓMER 1860, 104-105; HÉJJ 1959, 135-139; XV-XVI. tábla 
L MOL P.1291.II.O.25.d. A kövek beépítési helyéről (1747) 
 
23. 
A Oroszlánfejes vízköpő 
B 1424 k. 
C kemény mészkő 
D sz: 55; m: 70; h: 100 
E A rédei Esterházy-kastélyból 
F – 
H Ld. K 
I Magyar Nemzeti Múzeum 
J 58.245 
K RÓMER 1860, 104-105; HÉJJ 1959, 135-139; XV-XVI. tábla 
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IV. melléklet: a 2002-2005. évi feltárások leletanyaga 

 

1. Őskori és római kori leletek A Ny-i traktus bolygatott betöltéséből származik egy külső oldalán 

függőleges besimítású, belső oldalán durva, egyenetlen felületű, halvány vöröses színű oldaltöredék, 

mely a bronzkorra keltezhető.233 A keleti traktusban a feltöltés agyagrétegéből, illetve szórványként 

került elő egy kúpcserép és egy peremes tégla töredéke, melyek valószínűleg római kori leletek. A 

várhegyen egyéb római leletanyag nem került elő, ezért feltehető, hogy építőanyagként vagy a 

feltöltésre használt földdel hozhatták fel a várba.  

2. Háztartási kerámia A felső várban számottevő kerámia és állatcsont leletanyag a nyugati 

traktusban az 1967–68-ban kiásott, majd visszatöltött földben, valamint a középső traktus keleti 

részén található szemétrétegekből (járószint, illetve járószint alatti feltöltés) került elő. A felső vár 

területén sok helyütt a korábbi ásatások által bolygatott, kevert visszatöltés volt.  

2.1. Kézikorongon készült kerámia A nyugati traktus földszinti padlója alatti, 1968‑ban 

visszatöltött betöltésben a nagy mennyiségű kerámiaanyag körülbelül 70%-a kézikorongon készült (I. 

tábla). Egyöntetűen kézikorongos anyag volt a 2005/3 szelvényben a visszabontott falhoz tartozó 

járószintben. A keleti traktus feltöltési rétegeiben az anyagcsoport csekély mértékben szintén jelen 

volt. A kézikorongon készült kerámia nagyrészt egyenetlen sötétszürke vagy sötétbarna színű, igen 

egyenetlen falú. Kisebb részben vannak köztük oxidált, vörös vagy világosbarna felületű, belsejükben 

szürke darabok, fekete edények és nagyon kevés fehér töredék. Az edényeken gyakori a ritkás 

bekarcolás, ritkább a hullámvonal és a fogaskerékdísz. Az edények alján különféle fenékbélyegek 

fordulnak elő (I. tábla 3.).  

Fazekak A kézikorongon készült fazekak döntően vastag falúak, vastag peremmel, ezen belül 

többféle formai variáns megtalálható, a függőlegesen, illetve ferdén levágott vagy alul kissé 

gallérszerűen visszahajló formák is (I. tábla 5–9.).  

Korsók, kancsók Két kézikorongolt kancsó vastag falú, barnára oxidált felületű (I. tábla 12., 35. 

ábra 1.). A fület bevagdalás díszíti, az egyik, karéjosan benyomkodott peremű edény peremén és 

vállán sekély fogaskerékdísz található (I. tábla 12.). Egy rózsaszínű, finom anyagú edény alsó részét 

vörös, hálószerű, kacskaringós vonalas festés díszítette (II. tábla 2.).  

Pohár Egy fehér pohár töredéke kézikorongolt technikára utal, ez az igen kevés kézikorongolt 

fehér töredék egyike (II. tábla 3.).  

Cserépbogrács Az Árpád-kori anyagban cserépbográcsok töredékei is előfordultak (I. tábla 10–

11.).  
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 A töredék meghatározását Regenye Juditnak köszönöm. 
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2.2. Gyorskorongon készült kerámia A gyorskorongolt kerámia kisebb részben vöröses és barna, 

többségében világossárga vagy szürke és legkisebb részt fehér anyagú. Az anyag minősége 

szempontjából elkülönül egy durvább és egy finoman iszapolt anyagcsoport, az utóbbihoz főként a 

világosabb színű és a fehér töredékek tartoztak. A felső vár gyorskorongolt, mázatlan kerámiáját a 

14–15. századon belül pontosabban nem keltezhetjük. 

Fazekak A gyorskorongolt fazekak többségének kicsit megvastagodó, visszahajló pereme van (II. 

tábla 1–2.). Néhány töredék utal grafitos anyagú edényekre.  

Kancsók, korsók A kisszámú töredék főleg világos színű edényekre utal, ezek között jellemző a 

függőlegesen álló bordázott szájkiképzés (II. tábla 3.). Egy fehér kancsó vagy korsó fülét vörös festett 

sáv díszítette és egy-két oldaltöredék utal erre a típusú vörös festésű fehér asztali kerámiára.  

Pohár Fehér poharak töredékei kerültek elő a feltárásból (III. tábla 10., 14.).  

2.3. Kályhaszemek, kályhacsempék   

A tál alakú szögletes, ismeretlen méretű és formájú kályhaszemek három fő típusa került elő. A 

világosszürke anyagú, fényes sötétszürke felületű, a szürke anyagú és azonos felületű és a gyenge 

minőségű, barnás színű kályhaszemek kisszámú töredékei a felső vár különböző részein kerültek elő, 

nagyobb számban csupán a keleti traktusba vezető bejárat előtti feltöltésben, ahol mázas 

kályhacsempék is voltak. A kályhaszemek töredékei ugyanakkor a keleti traktus építéséhez köthető 

feltöltésben is megtalálhatók voltak. Az ásatáson két zöld mázas kályhacsempecsoporthoz tartozó 

töredékek kerültek elő a középső traktusban, a keleti traktus bejárata előtt. A halvány vöröses 

anyagú, sárgászöld mázú töredékek közül egyiken magyar–cseh egyesített címer (Zsigmond-címer) 

részlete (IV. tábla 1.), másikon magyar címer részlete, harmadikon egy növényi díszítés részlete 

látható (IV. tábla 2–3.). A Zsigmond-címeres töredék párhuzamát Vértesszentkeresztről publikált 

anyagban (Zsigmond-kori II. csoport, 3. típus) és a visegrádi palota késő Zsigmond-korra datált 

töredékei között találtuk. 234  Egy fehér anyagú, sötétzöld mázas, zárt előlapú töredék szélét 

gyöngysorminta díszíti (IV. tábla 4.). A belső falszoros északnyugati szakaszának feltöltési rétegéből 

mázatlan, szögletes tál alakú kályhaszemekkel együtt került elő egy mázatlan figurális csempe 

előlapjának töredéke (IV. tábla 10.). A töredéken egy szűk derekú ruhát viselő alak, feltehetőleg férfi 

dereka és felsőtestének és két karjának részlete látható, a csempe mintázása viszonylag durva, 

kevéssé kidolgozott és elsimított. A mázatlan, figurális, egyszerű mintázású töredék a késő középkori 

kályhacsempék ún. népies csoportjához sorolható. Ez a csoport Veszprém megyében leginkább a 

nagyvázsonyi várból és Külsővatról ismert, az előbbi leletanyagot publikálója, Tamási Judit a 15. 
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 Vértesszentkereszten sárga, zöld, barna, sárgásbarna mázzal fordul elő az a típus, a csempék anyaga 
rózsaszín. MEZŐSINÉ KOZÁK 1981, 186. Visegrádon sötétzöld, illetve citromsárga mázas töredékek kerültek elő, 
anyaguk fehérre égő kerámia. KOCSIS -SABJÁN 1998, 30, és 108. kép. Köszönöm Fülöp Andrásnak, hogy e 
párhuzamokra felhívta a figyelmemet.  



136 
 

század végére teszi235, míg az utóbbit a 15. század közepére datálták.236 Az Alföldön szintén jelentős 

csoportjukat közölték, köztük találhatjuk meg a töredéken látható figura legközelebbi párhuzamait. 

Egy fiatal párt ábrázoló, hasonló megformálású mázatlan csempe Szalárdról származik, ezt Méri 

István legkorábban a 15. század végére keltezte.237 Az ugodi várból közölt mázatlan kályhacsempék 

között is ismert egy férfi- és női alakot ábrázoló csempe töredéke, amelyen az alakok válla és feje 

látható, az ásató a leletet a 16. század közepére keltezte.238 

 

A keleti torony alsó szintjének feltöltéséből kisszámú lelet került elő. A két kerámialelet egy belül 

sárga mázas oldaltöredék és egy rózsaszín anyagú, sárga engobe-on írókázott díszítésű mázas tányér 

talptöredéke (V. tábla 1-2).  

 

2.4. Fémtárgyak  

Vasék: a nyugati traktus feltöltése alján, a sziklafelszínen került elő egy vasék, melyet a 

sziklafelszín fejtésére használhattak. Könyvcsat-alkatrész: a nyugati traktus bolygatott feltöltésében 

volt egy réz könyvcsat könyvre illeszkedő lemeze, egyik végén a kapcsolóelem csatlakozására szolgáló 

furatos elemmel, másik végén karéjosan kialakított homorú végződéssel (IV. tábla 5.).  

A keleti torony also szintjének betöltésében feküdt egy nagyméretű vaspánt (V. tábla 4.). A 104,3 

cm hosszú, 3,0-3,4 cm széles és 1,1-1,3 cm vastag vaspánt egyik vége lekerekített és kerek lyukkal egy 

elhegyesedő végű, feltehetőleg fába való rögzítésre kiképzett rögzítőcsaphoz kapcsolódik, másik 

végét szögletesre formálták és hosszúkás nyílás található benne, melyen át lakattal rögzíthető volt. 

A feltöltésből előkerült továbbá egy puskacső is (V. tábla 3.), mely meghajlott és ezért dobhatták 

el. A puskacső teljes hossza 56,0 cm (a hátsó csap nélkül 54,1 cm), hosszának felétől a hátulja felé 

hengeresből nyolcszögletesbe megy át, s a hátsó 1/4-e fokozatosan megvastagodik. A cső tövénél 

trapéz alakú csapot képeztek ki. 

A cső alján a hossz első és hátsó negyedelőjénél finoman képzett félkörös rögzítőfül található, 

utolsó, megvastagodó szakasza felénél a tengelyre merőleges félkörös mélyedés. Az 1,5 mm 

átmérőjű gyújtónyílás a cső jobb oldalán található, közvetlenül mellette a cső eleje felé egy enyhén 

bemélyedő, 6×19 mm területű téglalap alakú felület. 

A cső felső élén az említett alsó félhengeres mélyedéssel egy vonalban vasból kiképzett kettős 

irányzéktüske található, míg a cső végén a hosszúkás irányzéktüskét a vasban képzett résbe 

beeresztve bronzból formálták meg. A puska a 16. század közepére datálható.239 
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 TAMÁSI 1989. 
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 ILON–UGHY 1990. 
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 MÉRI 1957, 201 
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 MITHAY 1988, 60.; 8. ábra 2. 
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 Kovács S. Tibor (Magyar Nemzeti Múzeum) meghatározása, melyért ezúton mondok köszönetet. 
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2.5. Csonttárgyak (IV. tábla 6–9.)  

A nyugati traktus 1968-ban visszatöltött betöltésében négy megmunkált csonttárgy került elő. 

Egy a tengelyében koncentrikus körökkel és furatokkal, szélein bevágásokkal díszített, kör alakú 

lyukkal ellátott hosszúkás csont csat egy hozzá hasonlóan díszített szíj- vagy pántvéggel együtt 

viseleti tárgy része lehetett (IV. tábla 9.). A csat a Varga Sándor által meghatározott II. típushoz 

sorolható, melynek példányait a 13. század első felére vagy a 12. századra keltezték.240 Egy tompa 

végén átlyukasztott, másik végén ellaposodó, illetve egy alig megmunkált, egyik végén kihegyezett 

csonttárgy bőr- vagy textilműves szerszámok lehettek (IV. tábla 6–7.).  

 

                                                           
240

 VARGA 2005, 287. és 7. ábra. A cseszneki példány bolygatott rétegből, de többségében Árpád-kori 
leletanyaggal került elő, mely a párhuzamok alapján való keltezésnek nem mond ellent. 
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45. Kapuszemöldökkő rajza - Koppány Tibor 

 

46. Építési feliratos kőtábla a várból, MNM Ltsz. 58.245 



           

 

                48. Az 1967-es feltárás alaprajza (PAMER 1967, R.1.) 



               49. Az 1968-as feltárás alaprajza (PAMER 1968, R.1.) 



  

 

              51. Az 1967-69-es ásatások összesítő periodizációs alaprajza (PAMER 1975, 75. ábra) 



 

 

52. Az É-i falszoros utóbb leomlott 
falszakasza a lőréssel, 1967, ásatási 
fotódokumentáció (PAMER 1967, 
F.II/1) 

 

 

53. A felső vár középső traktusának feltárás után elpusztult részletei, falak, lépcső, 

ablaknyílások. 1967 (PAMER 1967, F.XII) 



 

54. A felső vár középső traktusának feltárás után elpusztult részletei, falak, lépcső, 

ablaknyílások. 1967 (PAMER 1967, F.XI/1) 

 

55. A felső vár középső traktusának feltárás után elpusztult részletei, falak, lépcső 1967 

(PAMER 1967, F.XI/2) 



 

56. A felső vár középső traktusának feltárás után elpusztult részletei, tüzelőberendezés, 1967 

(PAMER 1967, F.VIII/2) 

 

 

57. A felső vár középső traktusának 
feltárás után elpusztult részletei, a 
ciszternaudvarra néző ablakok 
maradványa nyugatról, 1967 (PAMER 
1967, F.X/2) 

 



 

58. Alapfal-maradványok a felső vár középső traktusának nyugati helyiségében kelet felől, 

1968 (PAMER 1968, F.VI) 

 

59. Alapfal-maradványok a felső vár 
középső traktusának nyugati 
helyiségében kelet felől, 1968 (PAMER 
1968, F.VIII/2) 



 

60. Koppány Tibor felmérése a felső vár kapujáról, 1967 

 

61. Koppány Tibor felmérése a felső 
vár ciszternaudvarára néző 
ablakmaradványok belső oldaláról és 
a ciszternaudvar melletti helyiség 
boltvállairól, 1967 

 



 

62. Koppány Tibor felmérési alaprajza 
a ciszternaudvarról, 1967 

 

63. Koppány Tibor É-D irányú metszetrajza a ciszternáról, 1967 



 

64. Koppány Tibor K-Ny irányú 
metszetrajza a ciszternáról, 1967 

 

 

65. A ciszternaudvar északkeleti részén feltárt tégla köpenyfal – mely mögött 1979-ben 

kőfalat észleltek (PAMER 1968, F.15/2) 

 



              66. Az 1979-81-es ásatások összesítő helyszínrajza (CABELLO-LÁSZLÓ 1981, R.1) 



67. Az 1979-81-es ásatások periodizált
összesítő helyszínrajza (LÁSZLÓ – 
AMBERGER 1983)

69. A feltárt falak és a lépcsőmaradvány az alsó vár déli szárnyának nyugati végén, 1980 
(CABELLO-LÁSZLÓ 1980, F.11)



 

69. A ciszternaudvaron előkerült 
kőtöredékekből összeállított 
szemöldökgyámos ajtókeret 
(CABELLO-LÁSZLÓ 1980, F.34) 
 

 

70. A ciszternaudvaron előkerült kőtöredékekből összeállított ablakkeret (CABELLO - LÁSZLÓ 

1980, F.35) 



 

71. A felső vár nyugati traktusának 
második emeleti északi ablaknyílása 
romkonzerválás előtt (CABELLO - 
LÁSZLÓ 1980, F.23) 

 

72. Feltárásból előkerült körtetagos profilú íves kapukeretkő, III. melléklet 1. (László Csaba 

felmérési rajza, 1980) 



 

73. A felső vár újkori lépcsőpillérében másodlagosan beépített középkori kőfaragványok: III. 

melléklet 17.: ablakkönyöklő (?), III. mell. 18.: ablakosztó, III. mell. 19.: ablakosztó (?) 

 

74. A felső vár nyugati traktusának 
második emelete romkonzerválás 
közben, déli falszakasz (CABELLO - 
LÁSZLÓ 1980, F.26) 



 



 



 



 

 



 

 



 

87. Az 2003/1 szelvény a feltárás után 
északról. A déli fal belső felületén 
látható a feltöltést megelőző, durván 
elsimított habarcsfelület, a falhoz 
utólag épült hozzá a felső vár jobb 
oldalon látható keleti osztófala 

 

 

88. A 2003/2 szelvény a tisztítás befejezése után délnyugatról 



 

89. A 2003/6 szelvény a tisztítás 
befejezése után északnyugatról. A déli 
feltárt falszakasz alján alapozási 
kiugrás látszik. A feltárt alapfalak az itt 
látható délkeleti sarokban kötésben 
vannak 

 

 

90. A 2003/3 szelvény a tisztítás befejezése után északkeletről. A déli részen látható a keleti 

torony nyugati falának padkás, lefelé szélesedő alapozása, alul a sziklafelszín, az északi 

részen a magasabb sziklafelszín illetve azzal egy szintű padló 



 

A 2003/4 szelvény a tisztítás 
befejezése után keletről. A lefaragott 
sziklafelszín vízszintes részét 
elsimított habarcsréteg fedi, mely 
részben ráfed a szikla lejtős felületére 
is. A habarcsfelületbe két élére állított 
deszka lenyomata mélyül, a résekben 
láthatók voltak a famaradványok is. 

 



 

92. A 2003/4 szelvény nyugati 
metszetfala (C-C metszet, részlet). A 
rétegződés fentről lefelé: a humusz 
(a), alatta terrazzomaradvány (b), 
sárga agyagos homok réteg (c), 
vastag, többrétegű habarcs(os) 
feltöltés (d), vastag, homogén agyagos 
réteg (e), laza földes, 
nagyköves feltöltés (f) 

 

93. Az agyagos homokréteg alatti habarcsfelület megtisztítva az 2003/5 szelvényben. A 

habarcsfelületben a fal mentén szabályos, egyenes, éles szélű mélyedés van, melyben 

fagerenda (vsz. boltozatzsalu talpgerendája) maradványai láthatók 



 

 

 

94. A felső vár keleti fala a 2003/4 és 
az 2003/5 szelvényekkel. Látható a 
boltmező (a), annak indítása a 4. 
szelvényben az északi falon lévő 
boltvállal (b), s a falpillér kiálló kövei 
az 5. szelvényben a boltívközben 

 



 

95. A felső vár keleti falfelülete a 
boltívmezők körvonalaival, s a feltárt 
részen a boltívköz bekötő köveivel, 
melyek itt egykori pillérre utalnak 

 

96. Az 2003/5B szelvény a humusz 
eltávolítása után. A sárga lösztalaj 
felületét egyenes vonal mentén 
törmelékes, 
faszenes, laza beásás szakítja meg 



 

97. A téglaépítmény megtisztított állapotban a 2003/5B szelvényben. Az északi 

metszetfalban jól látható a téglaépítményre való feltehetőleg modern ráásás faszenes, 

törmelékes betöltése 

 

98. A 2003/7 szelvény megtisztított állapotban északkelet felől lépcső– és lépcsőfok-
alapozásokkal. Az északi falhoz illeszkedő faltömbtől (a) délre a nyugati oldal hamus rétegén 
kőréteg (b) fekszik. A felső vár keleti osztófalához merőlegesen keskeny kőalapozás (c) köt 
be, illetve fut be a barokk padlómaradvány (e) alá. Ez a fal közvetlenül a sziklára épült, hozzá 
egy másik, észak-déli irányú keskeny téglaalapozás (d) illeszkedik 



 

99. A 2005/3 szelvény az északi 
hosszabbítás után, a feltárás végén, 
észak felől. A szelvény középső részén 
a kőréteg (a) és a hamus réteg alatt 
előkerült K–Ny irányban áthúzódó 
sárgás habarcsú korai fal (b), tőle 
északra és délre a bolygatatlan vörös 
sziklatörmelék altalaj. A szelvénytől 
keletre a barokk lépcsőpillér, alatta 
középkori (lépcső)alapozások (c), 
melyek a sárgás habarcsú korai 
alapozásnál későbbiek. A középkori 
alapozások alól nyugat felé 
kitüremkedő kisebb alapozásrészlet 
(d) ezeknél – és talán a sárgás 
habarcsú alapozásnál is – korábbi 

 

100. A 2005/1 és 1B szelvények a 
feltárás befejezése után kelet felől, 
előtérben az északi falhoz illeszkedő 
faltömb visszabontott maradványai 
(a), nyugatabbra a megtisztított szikla-
, illetve habarcsfelszín, a 2005/1B 
szelvény nyugati felében a vörös, 
kiégett tűzhelyfelület (b) 



 

101. A középkori (lépcső)pillér alapozása az 1. szelvény keleti részében és az 1/B szelvényben 

északról. A pillérben egy elválás látható: egy eredeti délnyugati sarok (a) egy kávaszerű 

beszögellésben folytatódott. A délnyugati sarok és beforduló sík helye és iránya közel 

egybeesik az első emelet északi nyílásának (zárterkélyének) meglevő oldalfalával 

 

102. A belső falszoros északnyugati 
szakaszának osztófala előtti falköz 
északi felében nyitott 2005/4 
szelvény, a falköz nyugati határoló 
falsíkja, bal oldalon (dél felől) 
középkori téglás falsarok, melyhez 
utólag épült hozzá a falszoros északi 
falával (jobb oldalt) összekötő – 
habarcs alapján szintén középkori, de 
rosszabb minőségben és téglák nélkül 
rakott – kitöltő falazat 



 
103. A belső falszoros északnyugati szakaszának osztófala előtti falköz északi felében nyitott 

2005/4 szelvény, a falköz nyugati határoló falsíkja, bal oldalon (dél felől) középkori téglás 

falsarok, melyhez utólag épült hozzá a falszoros északi falával (jobb oldalt) összekötő – 

habarcs alapján szintén középkori, de rosszabb minőségben és téglák nélkül rakott – kitöltő 

falazat 

 

104. Az belső falszoros bejáratánál levő falak között (2005/5 szelvény) feltárt nagyobbik 

falköz északkelet felől a kitisztítás után. Az előtérben és a bal oldalon a falszoros középkori 

falai, melyhez a többi fal a terület feltöltése után, az újkorban épült hozzá. A modern 

felfalazások alatt az eredeti falazatok legfelső köveit nyilak jelzik 



 

105. Pincehelyiség bejáratának feltárása az alsó vár déli szárnyának nyugati végén, 2006 

(RÁCZ – LÁSZLÓ 2006, F.13) 

 

106. Pincehelyiségek falainak feltárása az alsó vár déli szárnyában, 2006 (RÁCZ – LÁSZLÓ 

2006, F.25) 



 

107. A felső vár K-i traktusának 2. emeleti K-i falkoronája a romkonzerválás előtt, 2001 

(leltározatlan fotó, László Csaba, munkaszám CSB16-17A) 

 

108. A felső vár K-i traktusának 2. 
emeleti ÉK-i nyílása romkonzerválás 
előtt (leltározatlan fotó, László Csaba, 
munkaszám CSB15-02A) 



 

109. Nyílás a K-i traktus 2. emeletén 
tisztítás előtt. (Leltározatlan fotó, 
László Csaba, munkaszám CSB15-23 

 

110. Nyílás a K-i traktus 2. emeletén 
tisztítás után. (Leltározatlan fotó, 
László Csaba, munkaszám CSB16-06 



 

111. A felső vár második emeleti ÉNy-i 
ablaka három periódus 
falazatrészleteivel (RÁCZ - LÁSZLÓ 
2005, 8. kép) 

 

112. A középkori falkorona és a 
koraújkori falmagasítás falazatának 
elválása a felső vár ÉNy-i sarkán (RÁCZ 
- LÁSZLÓ 2005, 9. kép) 



 

113. A keleti traktus első emeleti északi ablaknyílásának keleti kávája, a kiszélesített és 

megmagasított nyílás megvésett káváján megfigyelhető az eredeti záradék helye (RÁCZ – 

LÁSZLÓ 2005, F.3) 

 

114. A felső vár északnyugati külső 
falfelülete, 2005 



 

115. A felső vár második emeletén a 
déli fal nyugatabbi ablaknyílása 
kívülről, bal oldalon a záradék fölé 
futó középkori káva, jobb oldalon a 
záradékkal egykorú újkori káva 

 

116. Elfalazott falsarok a felső vár 
északi homlokzatán (128. ábra 3.) 



 

 

117. A felső vár második emeleti északnyugati, elfalazott ablaknyílásának felmérési rajza, 

2005 (RÁCZ – LÁSZLÓ 2005, R.F-2) 



 

118. A felső vár második emeletén a déli fal nyugatabbi ablaknyílása felmérési rajza (RÁCZ – 

LÁSZLÓ 2005, R.F-2) 

 



 

119. A felső vár 1. emeleti 
északi kiugró terének 
(zárterkélyének) tégla oldalfala 
a boltozatindítással, 
részletfelmérés, 2005 (RÁCZ – 
LÁSZLÓ 2005, R.F-3) 



 

 

120. A K-i torony középkori lőrése 
(RÁCZ – LÁSZLÓ 2003, leltározatlan 
fotó, munkaszám cs41-15) 

 

121. Az eredeti középkori boltöv indításának csonkja a bejárati szint D-i nyílásának Ny-i 

kávájában 



 

122. A keleti torony alsó szintje kitisztítás után, a padlószinten a falak mentén fekvő 

falmaradványokkal, 2003, Ny-i nézet 

 

123. A keleti torony alsó szintje Ny-i falfelületének részlete a belső boronaszerkezet 

falazóhabarcs felületén megőrződött lenyomatával, 2003 

 

 



 

124. ÁBRA A keleti torony belső falfelületeinek felmérési rajzai     

   (felmérő: Kárpáti János, Rácz Miklós 2002, 2003) 
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2. TÉGLA MEDENCE
3. A FALSZOROS OSZTÓFALA
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125. ÁBRA
FÖLDSZINTI ALAPRAJZ    M 1:100



ROMKONZERVÁLÁSOK, 1975-85

ROMKONZERVÁLÁSOK, 1993-94

ROMKONZERVÁLÁSOK, 2000-2002
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JELMAGYARÁZAT

1. TÉGLAFALAZATÚ FALSÍK
2. VÍZLEVEZETŐ CSATORNA
3. UTÓLAG BEVÉSETT ÁRNYÉKSZÉKAKNA
4. A KELETI TRAKTUSBA VEZETŐ AJTÓNYÍLÁS
ELŐTTI FÜLKE

1

2

3

18. SZ. ELSŐ FELE
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126. ÁBRA
FELSŐ VÁR, ELSŐ EMELETI ALAPRAJZ   M 1:100
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JELMAGYARÁZAT

11-22.: NYÍLÁSOK
127. ÁBRA
FELSŐ VÁR, 2. EMELETI ALAPRAJZ    M 1:100



ROMKONZERVÁLÁSOK, 1975-85

ROMKONZERVÁLÁSOK, 1993-94

ROMKONZERVÁLÁSOK, 2000-2002

16. SZ. MÁSODIK FELE - 17. SZ. ELSŐ FELE

14. SZÁZAD VÉGE - 15. SZÁZAD ELEJE
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JELMAGYARÁZAT

1-2. VÍZSZINTES FALAZATVÁLTÁS
3. TÉGLAFALAZATÚ FÜGGŐLEGES FALSAROK
4. MÁSODLAGOSAN BELFALAZOTT GERENDAFÉSZKEK
5. TÉGLAFALAZATÚ FALSÍK
6. BEMÉLYEDŐ TÉGLALAP ALAKÚ TÜKÖR
7. KÖZÉPKORI KÁVA
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16. 22. SZ. NYÍLÁS
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128. ÁBRA
FELSŐ VÁR, KÜLSŐ KITERÍTETT FALNÉZETEK  M 1:100
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129. ÁBRA
FELSŐ VÁR BELSŐ FALNÉZETEK-01    M 1:100
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ROMKONZERVÁLÁSOK, 1975-85

ROMKONZERVÁLÁSOK, 1993-94

ROMKONZERVÁLÁSOK, 2000-2002
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14. SZÁZAD VÉGE - 15. SZÁZAD ELEJE

ADATOLT/FELTÉTELEZETT
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18. SZ. ELSŐ FELE
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JELÖLÉSEK

1. VÍZSZINTES FALAZATVÁLTÁS
2. ÚJKORI LÉPCSŐPILLÉR
3. VÍZLEVEZETŐ CSATORNA
4. CISZTERNA
5. CISZTERNA MELLETTI FÜLKE
6. KELETI TRAKTUSBA NYÍLÓ FÖLDSZINTI BEJÁRAT
7, 8. FALLAL EGYÜTT ÉPÜLT BOLTVÁLLAK ÉS
HOMLOKÍVEK
9. A FALBA UTÓLAG BEVÉSETT BOLTVÁLLAK ÉS
HOMLOKÍVEK
10.A FALSÍKBÓL KIÁLLÓ KÖVEK
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130. ÁBRA
FELSŐ VÁR BELSŐ FALNÉZETEK-02    M 1:100



ROMKONZERVÁLÁSOK, 1993-94
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JELMAGYARÁZAT

1. LŐRÉS, 1960 UTÁN ELPUSZTULT TÉGLAFALAZATTAL
ÉS KULCSLYUK ALAKÚ NYÍLÁSSAL
2. ÁTMENŐ GERENDAFÉSZKEK, UTÓLAG ELFALAZVA

NYUGATI FALFELÜLET ÉSZAKI FALFELÜLETDÉLI FALFELÜLETKELETI FALFELÜLET 131/A ÁBRA
KELETI TORONY,  KÜLSŐ FALNÉZETEK    M 1:100



ROMKONZERVÁLÁSOK, 1993-94

16. SZ. MÁSODIK FELE - 17. SZ. ELSŐ FELE

14. SZÁZAD VÉGE - 15. SZÁZAD ELEJE
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DATÁLÁS
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131/B. ÁBRA
KELETI TORONY,  BELSŐ FALNÉZETEK    M 1:100



 
 
 
 
 
 
 

 
 

132. A 15. századi felső vár és a belső falszoros két fő kiépítési fázisának sematikus alaprajzi 
rekonstrukciója M 1:500 
 



 
 
 

 
 
133. A modell adatszerkezete és a megjelenített nézetek létrehozásának módja 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
134. A rekonstrukció fázisainak áttekintő ábrája a forrástípusok felhasználására és az épület 
értelmezési szintjeire való tekintettel 
 
 



 

 
 

135. A vár mai meglevő állapotának modellje, DNy-i nézet 
 



 
 
136. A vár mai meglevő állapotának modellje, színezve a főbb modern kiegészítések, DNy-i nézet 



 
 

137. A vár mai meglevő állapotának modellje, a modern kiegészítések nélkül, DNy-i nézet, a történeti periódusok színezett jelölésével 
 



 
 
138. A vár meglevő középkori maradványainak modellje, DNy-i nézet 



 

Jelölések: 
I.1. A középső traktus osztófalainak 
falmagasságai és a keleti helyiség 
ciszternaudvarra néző két ablaka. 
I.2. A középső traktus első 
emeletén délre néző keletebbi 
ablak 
I.3. A belső falszoros északi bejárati 
szakasza északi falának részlete 

 

139. A meglevő középkori maradványok és – színessel jelölve – a rekonstrukció I. fázisa (modern dokumentációkból ismert részletek), DNy-i 
nézet 



 

Jelölések: 
II.6 Boltozott szerkezet a keleti 
traktus keleti fala mentén 

 
140. A felső vár és belső falszoros első építési fázisának meglevő állapota a rekonstrukció II. fázisával (a töredékes szerkezetek kiegészítése), 
melyet narancssárga színezés jelez, DNy-i nézet 
 



 

Jelölések: 
II.1 Külső falszoros és az alsó vár 
körítőfalai 
II.2 Az északnyugati torony alsó 
szintje 
II.3 A belső falszoros körítőfala 
II.4. A déli oldal lőrése és a bejárati 
ajtó 
II.7. A felső vár külső falai 
II.9 a felső vár osztófalai 
II.15. Tetőszakasz a nyugati traktus 
első emeleti helyiségének nyugati 
nyílása felett 
 

 
141. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció II. fázisával (a töredékes szerkezetek kiegészítése), melyet narancssárga színezés jelez, 
DNy-i nézet 
 



 

Jelölések: 
II.1 Külső falszoros és az alsó vár 
körítőfalai 
II.2 Az északnyugati torony alsó 
szintje 
II.3 A belső falszoros körítőfala 
II.4. A déli oldal lőrése és a bejárati 
ajtó 
II.7. A felső vár külső falai 
II.8. Zárterkély 
II.9 a felső vár osztófalai 
II.15. Tetőszakasz a nyugati traktus 
első emeleti helyiségének nyugati 
nyílása felett 
 

 
142. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció II. fázisával (a töredékes szerkezetek kiegészítése), melyet narancssárga színezés jelez, 
ÉK-i nézet 
 



 

Jelölések: 
II.11. A felső vár földszinti 
boltozatai 
II.12. Emeleti boltozatok 
II.17. Ablaknyílások keretkövei 
 

 

143. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció II. fázisával (a töredékes szerkezetek kiegészítése), melyet narancssárga színezés jelez, 
a felső vár részlegesen elmetszett tömegei, DNy-i nézet 



 

Jelölések: 
II.8. Zárterkély 
II.9 a felső vár osztófalai 
II.10. A középső traktus osztófalai 
II.11. A felső vár földszinti 
boltozatai 
 
II.12. Emeleti boltozatok 
II.14. Vízlevezető csatorna 
 

 
144. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció II. fázisával (a töredékes szerkezetek kiegészítése), melyet narancssárga színezés jelez, 
a felső vár részlegesen elmetszett tömegei, ÉK-i nézet 
 



 

Jelölések: 
III.2. A keleti toronyba vezető híd 
III.8 az alsó vár kapuja 
III.10 a zárterkély mögötti teret 
keletről határoló fal 
III.12 A középső traktus második 
emeleti beépítése 
III.13 a középső traktus északkeleti 
részén álló faltömb funkciója 
III.14 árnyékszék a nyugati 
traktusban 
 

 
145. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I., II. (a töredékes szerkezetek kiegészítése),melyet fehér, és III. fázisával (a 
kiegészíthető elemek alapján rekonstruált magasabb szintű egységek), melyetnarancssárga színezés jelez, DNy-i nézet 
 



 

Jelölések: 
III.1. Alsó kapu 
III.2. A keleti toronyba vezető híd 
III.5. Kémények  
III.8 az alsó vár kapuja 
III.10 a zárterkély mögötti teret 
keletről határoló fal 
 

 
146. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I., II. (a töredékes szerkezetek kiegészítése), melyet fehér, és III. fázisával (a 
kiegészíthető elemek alapján rekonstruált magasabb szintű egységek), melyet narancssárga színezés jelez, ÉK-i nézet 
 



 

Jelölések: 
III.3 a keleti traktus első emeletére 
vezető lépcső  
III.4. Az első emelet nyugati részére 
vezető lépcső  
III.5. Kémények  
III.6. a keleti traktus második 
emeletének bejárati ajtaja 
III.13 a középső traktus északkeleti 
részén álló faltömb funkciója 
III.15 vízköpő kőfaragvány helye 
III.16 a ciszterna felépítménye 
 

 
147. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I., II. (a töredékes szerkezetek kiegészítése), melyet fehér, és III. fázisával (a 
kiegészíthető elemek alapján rekonstruált magasabb szintű egységek), melyet narancssárga színezés jelez, a felső vár részlegesen elmetszett 
tömegei, DNy-i nézet 



 

Jelölések: 
III.13 a középső traktus északkeleti 
részén álló faltömb funkciója 
III.14 árnyékszék a nyugati 
traktusban 
III.6. a keleti traktus második 
emeletének bejárati ajtaja 
III.4. Az első emelet nyugati részére 
vezető lépcső  
 

 
148. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I., II. (a töredékes szerkezetek kiegészítése),melyet fehér, és III. fázisával (a 
kiegészíthető elemek alapján rekonstruált magasabb szintű egységek), melyet narancssárga színezés jelez, a felső vár részlegesen elmetszett 
tömegei, DNy-i nézet 



 

Jelölések: 
III.1. alsó kapu 
III.10 a zárterkély mögötti teret 
keletről határoló fal 
III.11 a középső traktus déli felének 
első emeleti beépítése 
III.13 a középső traktus északkeleti 
részén álló faltömb funkciója 
 

 
149. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I., II. (a töredékes szerkezetek kiegészítése), melyet fehér, és III. fázisával (a 
kiegészíthető elemek alapján rekonstruált magasabb szintű egységek), melyet narancssárga színezés jelez, a felső vár részlegesen elmetszett 
tömegei, ÉK-i nézet 



 

Jelölések: 
IV.1 az alsó vár kaputornya 
IV.2 az alsó vár épületszárnyai 
IV.3 az északnyugati torony 
magassága, lefedése 
IV.5 a belső falszoros északnyugati 
szakaszának falmagasságai 
IV.6 a zárterkély falmagassága 
 

 

150. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I., II. és III., melyet fehér, és IV. fázisával (a történeti ábrázolások alapján rekonstruált 

elemek), melyet narancssárga színezés jelez, ÉK-i nézet 
 



 

Jelölések: 
IV.1 az alsó vár kaputornya 
IV.2 az alsó vár épületszárnyai 
IV.3 az északnyugati torony 
magassága, lefedése 
IV.4 az alsó várból a belső 
falszorosba vezető (felvonóhidas) 
kapu 
IV.5 a belső falszoros északnyugati 
szakaszának falmagasságai 
IV.6 a zárterkély falmagassága 

 
151. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I-III. , melyet fehér, és IV. fázisával (a történeti ábrázolások alapján rekonstruált elemek), 
melyet narancssárga színezés jelez, DNy-i nézet 
 



 

Jelölések: 
V.1a a keleti traktus lefedése 
sátortetővel 
V.2a: a nyugati és középső traktus 
sátortetője 
V.3. a keleti tornyon konzolokon 
kiugró felső szint és toronysisak 
 

 

152. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I-IV., melyet fehér, és V. fázisával (teljes épületformák rekonstrukciója), melyet 
narancssárga színezés jelez, „a-a” változat, ÉK-i nézet 
 



 

Jelölések: 
V.1a a keleti traktus lefedése 
sátortetővel 
V.2b: a nyugati és középső traktus 
ároktetője 
V.3. a keleti tornyon konzolokon 
kiugró felső szint és toronysisak 

 
153. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I-IV. –, melyet fehér, és V. fázisával (az épületforma hozzávetőleges rekonstrukciója), 
melyet narancssárga színezés jelez, „b-a” változat, ÉK-i nézet 
 



 

 

Jelölések: 
V.1b a keleti traktus toronysisakkal 
V.2b: a nyugati és középső traktus 
ároktetője 
V.3. a keleti tornyon konzolokon 
kiugró felső szint és toronysisak 

 
154. A középkori maradványok modellje a rekonstrukció I-IV. –, melyet fehér, és V. fázisával (az épületforma hozzávetőleges rekonstrukciója), 
melyet narancssárga színezés jelez, „b-b” változat, ÉK-i nézet 



 

 
 
155. A középkori maradványok és rekonstruált tömegek fázisok szerint színezett megjelenítése, ÉK-i nézet.  
Színkulcs: fehér: I. fázis; kék: II. fázis; narancssárga: II. fázis; zöld: IV. fázis; lila: V. fázis („b-b” változat). 



 

 
156. A középkori maradványok és rekonstruált tömegek fázisok szerint színezett megjelenítése, DNy-i nézet.  
Színkulcs: fehér: I. fázis; kék: II. fázis; narancssárga: II. fázis; zöld: IV. fázis; lila: V. fázis („b-a” változat). 
 



 
 
157. A felső vár rekonstruált földszinti alaprajza a feltételezett funkcióval (sárga szín: kiszolgáló ill. közlekedő funkció) 



 

Jelölések: 
1. kettős ablakok 
2. feltételezett osztófalak 
H: hálóhelyiségek 
E: előtér-lakótér, ebédlő funkciójú 
helyiségek 

 
158. A felső vár rekonstruált emeleti alaprajza a feltételezett funkciókkal, „a” változat (sárga szín: kiszolgáló ill. közlekedő funkció; kék szín: 
lakófunkció; piros szín: reprezentatív ill. közösségi funkció; lila szín: szakrális funkció) 
 



 

Jelölések: 
1. kettős ablakok 
2. feltételezett osztófalak 
H: hálóhelyiségek 
E: előtér-lakótér, ebédlő funkciójú 
helyiségek 

 
159. A felső vár rekonstruált emeleti alaprajza a feltételezett funkciókkal, „b” változat (sárga szín: kiszolgáló ill. közlekedő funkció; kék szín: 
lakófunkció; piros szín: reprezentatív ill. közösségi funkció; lila szín: szakrális funkció) 
 



 
 
160. A vár épületformájának távlati képe (DK) az épületrészek feltételezett funkciójával (kék szín: lakófunkció; piros szín: reprezentatív ill. 
közösségi funkció) 
 



 

 

 
161. A vár épületformájának távlati képe (ÉK) az épületrészek feltételezett funkciójával, „a” változat (kék szín: lakófunkció; piros szín: 
reprezentatív ill. közösségi funkció; lila szín: szakrális funkció) 
 


