Várak Nógrádban
A Castrum Bene Egyesület 11. vándorgyűlése alkalmából
felkeresett erősségek
Feld István

Salgó vára

A Salgótarjántól É-ra, Salgóbánya, az egykori bányásztelepülés felett emelkedő 625
m magas sziklacsúcs nem csupán az itt található várrom miatt számít már régóta a környék kedvelt kirándulóhelyének, de az innen feltáruló körpanoráma, látványos bazaltoszlopai és a Petőfi itteni látogatását megörökítő emléktábla ugyancsak meghatározó elemei
vonzerejének. Emiatt már 1938-ban kilátóvá építették ki Lux Géza tervei alapján – de
természetesen ekkor még minden régészeti kutatás nélkül – a romok legjobban megmaradt részét, a sziklagerinc legmagasabb pontján emelkedő torony csonkját. 1981-ben
kezdődött meg s ma is tart a romok rendszeres régészeti feltárása és az azt követő falkonzerválás-helyreállítás, Feld István régész illetve előbb Máthé Géza, utóbb Móga Sándor
építészek irányításával, kezdetben az akkori Városi Tanács, majd az 1996-tól a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság anyagi áldozatvállalásával.
Ennek köszönhetően napjainkban már helyreállítva látogathatók a felsővár romjai – a
csupán a legalsó szintig ránk maradt – toronycsonk védőtetőt kapott és ismét kilátóként
szolgál, a hozzá Ny felől csatlakozó, lépcsőzetesen ereszkedő falak mellvédmagasságig
kiegészítést kaptak, visszaállításra került a korai várkapu és az előtte feltárt ciszterna.
Megépültek a közlekedést biztosító falépcsők is. A hegy É-i pihenőjén kialakított kiflialaprajzú alsóvár külső várfalai a minimálisan szükséges mértékben ugyancsak végig
felfalazásra kerültek, beleértve az ÉNy felé kiugró íves védőmű és az ÉK-i nagy vízgyűjtőt egykor magába foglaló építmény hasonló bemutatását. Megkezdődött a várhoz
felvezető út védelmét szolgálni hivatott, a torony lábánál kialakított hatalmas ötszögű
ágyútorony falainak kiegészítése is. A további évek feladata lesz az egykor a várfalhoz
támaszkodó – ma részben ideiglenesen visszatemetett – épületszárnyak maradványainak
konzerválása, a külső várkapu végleges formájának kialakítása s végül természetesen a
romok megfelelő „üzemeltetésének” megvalósítása is.
A salgói vár építtetője a Nógrád megyében ekkor különösen jelentős szerepet játszó
Kacsics-nemzetség tarjáni vagy salgói ágának őse, Illés fia Simon vagy inkább ennek fia,
Miklós (1280-1308) lehetett, maga a vár csak 1341-ben jelenik meg az írott forrásokban.
A tőlük leszármazó birtokosaik később két családot alkottak, akik – bizonyára az adott
falvakban állt udvarházaik után – Rapiaknak illetve Szőlősieknek nevezték magukat. Ők
1460-ban veszítették csak el, amikor a cseh huszita „bratrik” kezébe került s visszafoglalása után Mátyás király híveinek, a Szapolyaiaknak juttatta, kiknek számos itteni várnagyát ismerjük. 1526 után előbb a Ráskaiaké, majd 1544-től Bebek Ferencé, aki 1548-ban
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A salgói vár építési periódusai
1. 1300 körül – 2. 1500 körül (?) – 3. 1541 után – 4. 1550 körül 1. fázis – 5. 1550 körül 2. fázis

Derencsényi Farkasnak adta el. A török 1554-ben – a hagyomány szerint csellel – foglalta
el. 1593-ban minden bizonnyal Prépostváry Bálint csapatai ostromolták meg és döntötték
ágyúikkal végleg romba.
A régészeti kutatások eredményei alapján az első salgói erősség csak a hegycsúcs keskeny, nyújtott sziklatömbjét foglalta magába. A legmagasabb ponton felépített, 7,5x9,5
m-es külső méretű torony egykor bizonyára több emeletre tagolódott, s alkalmas lehetett
arra is, hogy a vár urai szükség esetén lakás céljaira használhassák. A toronnnyal egybeépített, szabálytalan téglalap alaprajzú várfalak eredetileg ugyanis csak egy nyitott udvart
kerítettek, ahol továbbá – így esetleg fából készült – építmények nyomai nem kerültek elő.
Az alsó részen, É felé nyíló, egyszerű élszedett profilú kőkeretes kapujának küszöbköve in
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situ került elő, az omladékban feltárt eredeti keretelemek állapotuk miatt nem voltak már
visszahelyezhetőek. A vár építési idejét a falak melletti feltöltésből előkerült csigavonalaskettősperemes fehér fazekak határozzák meg – az 1300 körüli évtizedekre.
Csupán feltételezhető, de nem bizonyítható, hogy a Szapolyai-birtoklás idején, tehát a
15. század második felében illetve a 16. század elején került sor a felsővár addigi nyitott
udvarának beépítésére, azaz egy – a földszinten legalább háromosztatú – emeletes palotaépület kialakítására és a korai várkapu előtti vízgyűjtő létrehozására. Ezen építkezések
korhoz kötése ugyanis az egykor a felsővárban állt kályhákat alkotó – talán az ún. besztercebányai kör kései típusaihoz sorolható – csempék datálásának kérdése.
Biztos azonban, hogy az alsóvár több szakaszban, de minden bizonnyal egy építési
folyamat során megépült védőműveit már a Mohács utáni időszakra kell helyeznünk.
Együtt épült az íves várfallal a kiugró ÉNy-i „torony” mellett a várrész legnagyobb, 10x8
külső méretű, kissé a szint alá mélyített alsó részében megmaradt építménye, ugyanakkor a mintegy 15x15 m-es, néhol a 3 m-t is meghaladó falvastagságú ágyútorony az
előbbieknél valamivel később is készülhetett. A farkasveremmel nem rendelkező, bizonyára egyszerű D-i várkapu K-i oldalán feltárt „őrségház” korhatározásához nincsenek
támpontjaink, de az oszmán foglalókhoz kell kötnünk a közepén állt kemencét. A legkésőbb – talán már a Derencsényi-birtoklás idején – a Ny-i várfal belső oldalához támaszkodó 6 m széles, a földszinten négy, minden bizonnyal boltozott épületszárny készült el
– jelenlegi visszatemetve – mely az előkerült reneszánsz profilú nyíláskeretek alapján
lakóépület, s nem gazdasági építmény lehetett. Nyitott kérdés, hogy a részben itt megfigyelt, de elsősorban a felsővár egykori emeleti részeihez köthető, favázas-agyagszerkezetű épületrészek – melyek az 1593. évi ostrom során az alsóvár ÉK-i udvarára zuhantak
– még az 1544 előtti építkezésekhez köthetők-e, vagy a félévszázados török birtoklással
hozhatók-e kapcsolatba.
Irodalom
Feld István: Jelentés a salgói vár 1981-83. évi régészeti kutatásáról. In: A Nógrád Megyei
Múzeumok Évkönyve, X. Salgótarján, 1984. 213-263.
Feld István: A salgói vár történetének és építésének korszakai. In: Salgótarjáni Új
Almanach, II. Salgótarján, 2002. 217-237.

Feld István

Somoskő vára
Közvetlenül a csupán 1924-ben meghúzott az államhatár szlovák oldalán – az alatta
csak a felépítését követően létrejött magyarországi falutól így kerítéssel elválasztva – 526
m magas, geológiai értékei – így az ún. bazaltlegyező – miatt is jelentős bazaltcsúcson
emelkednek a Kárpát-medence egyik leglátványosabb ágyútornyos hegyivárának romjai.
A ma már mindkét országból látogatható erősség falainak helyreállítását az 1970-80-as
években kezdte meg – nem épp szakszerű módon és minden előzetes régészeti kutatás
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Somoskő várának alaprajzi vázlata (1: várudvar, 2-4. ágyútoronyok, 5. elővédmű)
nélkül, sokszor műrészleteket is elbontva – a szlovák műemlékvédelem helyi részlege.
Ennek során tetőt kapott a Ny-i ágyútorony és részben visszaépítették az egykori födémeket a D-i ágyútoronyban is. A munka azonban félbeszakadt, nem került sor az összes
falmaradvány állagvédelmére sem, ezért a már megerősített-konzervált részek is pusztulnak. Jelenleg tervezik a műemlékvédelmi munkák folytatását a vár környékén kiépített
természetvédelmi tanösvény felújítása kapcsán.
A várat a Kacsics nemzetség Illés ágából származó Illés fia Péter emeltethette 1246
és 1268 között, vagy pedig az ő fiai, Leusták és Ják a 13. század utolsó évtizedeiben. Az
utóbbiak 1310 körül Csák Máténak engedték át, kinek – s korábbi birtokosainak – halála
(1321) után a király kezébe került. 1323-ban – ez a vár első okleveles említése – Károly
Róbert kedvelt híve, Szécsényi Tamás kapta adományként. Ezután utódai uralták a család
kihaltáig (1460). Ezután a guti Országh és a Losonci-család kezébe került, magát a várat
később csak a Losoncziak birtokolták. Fülek és Salgó 1554. évi török kézre jutatása után a
hódoltság területébe beékelődve még több mint két évtizedig végvár volt, csak 1676-ban
esett el. A tizenötéves háború elején, 1593-ban foglalták vissza. A 17. században Bocskai,
Bethlen és Thököly is elfoglalta, majd II. Rákóczi Ferenc kurucainak is megnyitotta kapuját. 1711 után még sokáig használható állapotban voltak épületei, de a karbantartás hiánya miatt a 18. századra a vár nagyrészt rombadőlt, bár Nógrád monográfusa, Mocsáry
Antal 1826-ban még számos, ma már ismeretlen részletét látta.
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Régészeti adatok és a maradványok monografikus feldolgozása hiányában csak feltételezhető, hogy a vár legkorábbi formájában kb. 25x25 m-es kiterjedésű, szabálytalan
négyszög alaprajzú lehetett, É-i oldalán egy lakóépülettel, ÉK-en bejárattal. Középkori
kiépítéséről jelenleg több nem tudható, nem tudjuk, mikor épült ki a K-i szárny vagy a
külső falak egy része. Funkcióját illetően ugyanakkor figyelemre méltó, hogy Losonczi
Zsigmond l501-ben a várban keltezett.
Az erősség mai formáját alapvetően meghatározza a16. század közepére helyezhető
alapos át- és kiépítése, amikor nem csupán egy viszonylag modern védelmi rendszerrel
vették körül, de lakóépületeit is reneszánsz műrészletekkel (nyíláskeretek, baluszteres
folyosó/erkély) gazdagították. A feltételesen Losonczi Istvánhoz köthető építkezés emlékét többek között egy, ma a magyar oldalon álló ún. Petőfi-kunyhóban elhelyezett címeres kőfaragvány – talán a várkapu tartozéka – őrzi. Az ekkor kiépült, közel háromszög alaprajzú védelmi rendszer – melynek köszönhető, hogy az erősség Fülek közvetlen
közelében is még évtizedekig keresztény kézen maradt – a korábbi vármag sarkainak
ágyútornyokkal való megerősítését és az azokat összekötő falak védhetőségének fedett
védőfolyosókkal, kazamatákkal való fokozását jelentette. A legnagyobb méretű Ny-i, kerek ágyútorony négy, nagyrészt lőrésekkel áttört szintre tagolódik, talán alacsonyabb
lehetett a D-i nyújtottabb alaprajzú védőmű. Az ÉK-i ágyútorony magába foglalta az
erősség bejáratát is. Tőle tovább K felé egy teljesen még nem tisztázott formájú elővédmű
kapcsolódik egy nyaktaggal a várhoz.

Feld István

Lucfalva-Pogányvár
Közvetlenül a Nagykeresztúrról Márkházára vezető országút és a lucfalvai bekötőút
kereszteződése felett ÉNy-ra, alacsony, K-Ny-i irányú dombhát K-i végén találhatók az
erősen szétszántott objektum maradványai. Eredetileg kis kerek dombot vett körül egy
árok, de maga a domb már alig ismerhető fel, s az elmosódott árok is csak a dombhát Ny-i
folytatása felé követhető. A dombhát egyenes D-i oldala igen meredek, itt a 20. század
1. felében malom és házak álltak – ezekkel kapcsolatban vághatták le a domboldalt. A
kis domb átmérője 10 m, a körárok átmérője 50 m körül lehetett. Patay Pál, majd Gádor
Judit 12-13. századra helyezett cserepeket talált itt, de ásatásra mindeddig nem került
sor. Mindezek alapján a „tipológiai alapon korai várak” egyik jellegzetes képviselőjének tekinti az eddigi kutatás, melynek feltételezhető birtokosával/építtetőjével – s ennek
megfelelően funkciójával – azonban még nem foglalkozott. Felmérését Nováki Gyula és
Sándorfi György készítette el.
Irodalom
Nováki Gyula – Sándorfi György: Nógrád megye középkori várai. I. In: Műemlékvédelem, XXXV. (1991)
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Lucfalva-Pogányvár szintvonalas felmérése

Rácz Miklós

Sámsonháza-Fejérkő vára
A Sámsonháza melletti Fejérkő várának felmérését, szondázó régészeti kutatását és
részleges falkonzerválását az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ
2003-ban végezte el.
A vár első említése, mint Sámsonháza birtokhoz tartozó „várhely”, azaz elpusztult vár,
1409-ből maradt fenn, ekkor a Kókai rokonság – a várhely jelenleg ismert legkorábbi birtokosai – fiági kihalása révén a király rendelkezik vele, később a szomszédos Tariak szerzik meg. Az ő birtokukban említik utoljára a várat, ekkor is elpusztultként, 1472-ben.
A várból tekintélyes falmaradványok maradtak fenn az újkorra, s bár a 18. században
a hitelesnek tartható hagyomány szerint a közeli mátraverebélyi (szentkúti?) templom
építéséhez a vár köveit használták fel, ma is áll egy jelentős, és több kisebb falvonulat. A
vár romjairól a 19. század második felében Könyöki József készített alaprajzot és látképet, akkor még jóval több falmaradvány látszott a felszínen. Az általa rekonstruált alaprajz azonban részben biztosan – legalábbis a kutatott rész vonatkozásában – pontatlan.
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Az ásatás során a legjobban fennmaradt
északi oldalt kutattuk, itt előkerült egy, az
itteni épületrésznél korábbi palánkfal részlete, ami egy első, kisebb területű, talán belső
kőépülettel is rendelkező várra enged következtetni.
A kővár északi épületrésze egy legalább
háromszintes épületszárny, melynek külső,
északi fala magasan fennáll, az épületnek délen egy feltételezett udvarra nyíló nyílását, feltehetőleg ablakát találtuk meg. Az épületrész
mintegy 2,5 m vastag külső falában falkötő
gerendák (gerendahelyek) rendszerét figyeltük meg és mértük fel. Az épületrész pusztulását a földszint padlóját fedő vastag hamus,
faszenes réteg jelzi, melyben Árpád-kori
leletek kerültek elő. Ezen az épületszárnyon
kívül bizonyosnak látszik egy, Könyöki által
ábrázolt, ÉK-en húzódó bejárati falszoros,
mely talán egy keleti kapuhoz vezetett. A vár
ciszternája a nyugati oldalon, valószínűleg
egy falszorosban helyezkedett el. A ma ismert kővár fennállása a korábbi periódust és a
pusztulásra utaló körülményeket figyelembe
véve igen rövid volt, s a 13. század második
Sámsonháza-Fejérkő vára
felére tehető. A jelentős rommaradványok kéKönyöki József rajza
sőbbi felhasználására, újjáépítésére a középkorban a jelek szerint nem került sor.
A vár középkori neve: Fejérkő a helyben bányászott, új korában igen fehér, a környező
vulkáni hegységben ritka kőanyagból eredeztethető.
A kutatást Rácz Miklós, a falkonzerválást Móga Sándor irányította, az újabb, még
közöletlen felmérés Szökrön Péter, Tölgyesi Levente és Rácz Miklós munkája.

Feld István

Hollókő vára
A Világörökség részét képező falu feletti hegygerinc Ny-i végén, alig 362 m magasságban állnak egyik legjelentősebb – de tájképi megjelenését tekintve talán legszebb s
legismertebb – középkori hegyivárunk romjai. Az 1966 és 1969 között Kozák Éva által
itt vezetett ásatást követően csak több mint húsz év múlva fejeződtek be Mendele Ferenc,
majd Kremnicsán Ilona tervei alapján helyreállítási-konzerválási munkái. Ezek a magasan álló falakkal ránk maradt belső vármagban alapvetően a szerkezetek megerősítését,
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Hollókő várának feltárt maradványai az első építési periódus kiemelésével
(vastag szaggatott: korai lakóépület ÉK-en)
az egykori emeleti szintek és nyílások bemutatását, továbbá a közelekedési rendszer vis�szaállítását célozták. A falszorosokban és az alsóvárban csak az alacsonyabban fennmaradt falakat konzerválták, de a D-i, egykori gazdasági épületben fedett kiállítóteret
is kialakítottak. Újabban ismét felmerült az igény magasan álló tornyának lefedésére
valamint az elpusztult ÉNy-i belső falak kiépítésére.
A várat 13. század második felében építtette a Kacsics-nemzetség Illés ága – Illés
fia Péter vagy fiai. 1313-ban Károly Róbert a várat elfoglalta és hűtlenség miatt elvette
Péter fia Mikostól – ő ugyanis Csák Mátét támogatta - és az ugyancsak Kacsics-nembeli Szécsényi Tamásnak adta. 1324-ben ugyanő kapta Baglyaskő és Sztrahora várakkal együtt, amelyekbe 1327-ben iktatták be. Családjáé maradt egészen annak 1460. évi
kihaltáig, 1388-ban „Hollókői” Frank itt tartotta székhelyét, unokája, László 1442-ben itt
keltezett. Ezután a guti Országh és a Losonczi-család szerezte meg, magát a várat később
az Országhok birtokolták. Ali budai pasa hadjárata során 1552-ben került török kézre,
1593-ban Prépostváry Bálint szerezte vissza. 1663-ban ismét az oszmánok foglalták el, s
birtokolták 1683-ig. Hadászati szerepe ezután megszűnt, azóta rom.
Mivel a feltárásokról csak előzetes jelentések láttak napvilágot, még korántsem tisztázott a vár építéstörténetének számos kérdése. Biztosnak tűnik, hogy a legkorábbi erősséget a sziklatömb peremén körbefutó, lényegében szabálytalan ovális alaprajzú várfal
alkotta, amely a legmagasabb, DK-i részen egybeépült az ötszög alaprajzú toronnyal. E
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várfal a Ny-i oldal kivételével ma is nagyrészt eredeti magasságában áll, jelentős szakaszán megmaradt illetve kiegészíthető volt a legkorábbi védőpártázat. Ugyanakkor a
torony minden kétséget kizáróan az ún. öregtornyok egyik legjobb hazai példája, melyet
csak keskeny lőrésablakok világítottak meg s ahol csak a harmadik (?) szinten nyílt eredetileg bejárat – lakásra már csak csekély belmérete miatt sem volt alkalmas.
Nem egyértelmű ugyanakkor a legkorábbi lakóépület(ek) helyének meghatározása.
A legvalószínűbb, hogy az ÉK-i sarokban helyezkedett el az első „palota”, ebből csak a
boltozott alsó (pince)szint maradt meg, de itt egy korábbi gerendafödém fészkei is előkerültek. A mintegy 10x5 m-es belvilágú tér felett legalább egy lakószinttel számolhatunk,
bár a pártázatok hiánya ezen a részen akár egy további szintet is elképzelhetővé tesz.
Újabban azonban az is felmerült, hogy a vármag teljes ÉNy-i része beépült már a 13. században, azaz Ny-on egy keskenyebb, de hosszabb tér és az ÉNy-i várkapu mögötti kisebb
előtér alkotott volna az említett ÉK-i térrel együtt egy L-alaprajzú palotát, melynek földszintjéről lehetett elérni a talán már ugyancsak korán kialakított DNy-i ciszternát. Ezek
szerint csak az öregtorony É-i oldala előtt rendelkezhetett volna a vár egy kisméretű,
szabálytalan alaprajzú udvarral, ide lépcső vezetett volna fel a várkaputól s ide nyílottak
volna egykor a lakószárnyak ajtói és ablakai.
Ugyanakkor nem kizárt, hogy ez utóbbi elrendezés már több építési periódusnak köszönheti létrejöttét – mindenesetre biztosnak tűnik, hogy a belső udvart viszonylag későn
osztották meg egy közfallal – ekkor e részt talán teljesen be is építették. Nem tudjuk,
hogy erre a beépítésre közelebbről mikor került sor, ahogy még azt sem világos, hogy egy
vagy több késő-középkori építkezéssel kell-e számolnunk. Az mindenesetre kétségtelen,
hogy legalább a jobban megmaradt É-i részen – amennyiben a korai lakószárnyak csak
pince+földszintre tagolódtak – két újabb emeletet építettek valamikor a 15-16. században, s ez ÉNy-on a korábbi pártázatos fal jelentős emelését (és új pártázat kialakítását) is
szükségessé tette. Míg az alsó szintek egyszerű gótikus ajtókeretei nem alkalmasak pontosabb korhatározásra, az emeleteken csak maguk az ekkor már a külső várfalat áttörő
ablakfülkék voltak meghatározhatóak. Eredeti helyén az É-i falban csupán egy gótikus
kandalló – bordás boltozat indításával egybeépített, s később belső köpenyfallal eltakart – részlete maradt ránk, s emellett még több – főként már reneszánsz – ablakkeret
is előkerült az ásatások során. A legvalószínűbb mindenesetre az, ha a legjelentősebb
építkezéseket a guti Országhok birtoklásához kötjük. Ezek végeredményeképpen a korai
vár egész területe több szintben lakótereket kapott – érthető, hogy ezzel kapcsolatban az
öregtornyot is meg kellett emelni egy további emelettel.
A korai vármagot É és Ny felől falszorosok övezték, D felől egy nagyobb területet
magába foglaló, félköríves fallal körülvett alsóvár csatlakozott hozzá, mely utóbbi D-en
ugyancsak rendelkezett egy kapuszorossal. Mindezek kronológiája az eddig ásatási közlemények alapján nem teljesen egyértelmű. Az biztos, hogy az alsóvár vastag fala DNy-i
részén létezett egy korábbi, farkasveremmel ellátott kapu, lényegében szemben a belsővár feljárójához szolgáló, nagyrészt elpusztult bejáratokkal. Később e kaput elfalazták, s
tovább Ny felé egy külön kaputornyot emeltek, melyen keresztül már derékszögben megtörve vezetett az út a várbelső felé, ekkor épülhetett ki maga a D-i kapuszoros is. Nem
valószínű, hogy ezek közül a korábbi már a 14. századból származna, s ez vonatkozik a
Ny-i feljárók/falszorosok korhatározására is. Itt inkább – elsősorban az említett palotaépítkezések kapcsán – a 15. századra gondolhatunk. Kérdés, hogy nevezhető-e kifejezett
kaputoronynak a belsővár bejárata előtt feltárt építmény? Ugyanakkor úgy tűnik, jogosan
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számol 16-17. századi építkezésekkel az ásató az alsóvárban, főként az ott feltárt épületek
esetében. Figyelemre méltó, hogy nem ismerünk egyetlen olyan részletet sem a várból,
mely a 16. század modern hadiépítészete emlékének lenne tekinthető.
Irodalom
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Juan Cabello

Szécsény-Strázsapart
A kisméretű erősség Szécsény középkori belvárosától mintegy 400 m-re ÉNy-ra,
egy széles dombhát É-i végén helyezkedik el. A széles és lapos, ÉNy-DK-i irányú – a
tengerszint felett mindössze 175 m magasan elhelyezkedő – dombhát meredek lejtővel
csatlakozik a tőle É-ra húzódó patak árterületéhez. A domb É-i, mintegy 60-70 m-es szakaszát egy DNy-ÉK-i irányú, jelenlegi formájában 9-10 m széles és 2,5 m mély árokkal
választották le. Az árok külső vonalában a 19. században létesített zsidó temető kerítőfala
húzódik. Ez a széles árok a domb K-i, É-i illetve Ny-i oldalán erősen összeszűkül, csupán
150 cm széles és 80-90 cm mély, s végül elérve az ÉNy-i részt, besimul a domboldalba.
A topográfiai viszonyokat tekintve kijelenthetjük, hogy az ÉNy-i oldalon – ahol a domb
a legmeredekebb – eredetileg sem volt szükség védőárok létesítésére. Amint láthatjuk, a
kb. 70x50 m alapterületet lehatároló árok egy nem túlságosan kiemelkedő platót határol
le, amely kb. 7-12 m-el magasabban húzódik, mint az árok. A várba a bejárás minden bizonnyal D felől történt, azonban ennek régészeti bizonyítékait egyelőre nem leltük meg.
A feltárás során itt négy kutatóárkot és egy szelvényt nyitottunk, mellyel meghatározhattuk a beépített terület nagyságát. Az itt elvégzett kutatás eredményeként még nem áll
módunkban a vár pontos alaprajzi elrendezését felvázolni. Csak annyi bizonyos, hogy a
leírt mély árkon belül mintegy 17x19 m-es alapterületen egy sok(hat- vagy nyolc)szögű,
habarcsba rakott törtkőből épített, 190-200 cm vastag fal húzódott. A kutatás során megállapíthattuk, hogy e várfal nagy részét már a középkor folyamán kiszedték. A keskeny,
kb. 4 méter belméretű, szintén habarcsos kőfallal határolt lakószárny a K-i várfalszakaszhoz támaszkodott, udvari falának É-i vége pedig a várfal ÉK-i sarkához. Figyelemre méltó, hogy míg a várfal É-i szakaszának alapozási árkát közvetlenül az agyagos altalajba
mélyítették, addig a többi szakaszt már a sáncárok kialakításakor kitermelt és a plató területére felhordott agyagos feltöltésbe ásták be. A szilárdítás érdekében a várfal kitűzött
nyomvonalában, a tervezett fal szélén ebbe az agyagos feltöltésbe cölöp-párokat vertek
– számos szakaszon a cölöpket még vízszintesen fektetett gerendákkal is összekötötték. Magának a falnak az építését egy vékony habarcsaljzat elterítése után kezdték meg.
Majd 50-60 cm-e magasság elérésekor újabb agyagos rétegekkel töltötték fel a területet,
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melynek felszínéről folytatták a fal építését. Az így kialakított, mesterségesen létrehozott
felszín alkotta végül a középkorban a járószintet.
A kutatás során nagyrészt fehér anyagú kerámia került elő. Az edények többsége
konyha célokra készült, peremük lekerekített és enyhén kihajló, de megtalálható közüttük
a néhány gyengén profilált darab is. Testükön körbefutó spirál és párhuzamos vonaldísz
található. Említésre méltó az a nagytestű edény, melynek nyakán körbefutó becsipkedéses diszítés található, majd a vállán spirál- a hason viszont körbefutó párhuzamos vonalak húzódnak. A fémleletek közül kiemelendő egy gótikus kulcs, melynek foganytúját
négykarélyoss mérmű diszíti.
A várat a 13. század utolsó harmadában – feltehetően – Kacsis nembeli Farkas építhette. A 14. század elején fia, a környék nagyrészét megszerző Szécsényi Tamás hagyhatott fel használatával – bontása már minden bizonnyal akkor megkezdődött.
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Majcher Tamás

Drégely vára
A vár a Börzsöny délkeleti részének egy sziklagerincén 444 méter magasságban áll.
A környező településekhez képest is 240 méter relatív magasságban, azoktól viszonylag
messze helyezkedik el.
A vár első említése 1285-ből származik, akkor a Hont-Pázmány nemzetségé. 1311
után Csák Máté birtokába kerül, de 1321 után már Hont vármegye központjaként jelenik
meg. 1328 és 1366 között három várnagyát is említik. 1390-ben királyi adományként a
Tari család tulajdonába kerül. 1424-ben Zsigmond király visszacseréli, majd az esztergomi érsekek tulajdona lesz a török időkig. Feltehetően Mohács után kezdik megerősíteni,
de 1551-re lőporrobbanás miatt erősen
megrongálódik, így felmerül felhagyása is. 1552-ben közel 150 fő védi Szondi
György vezetésével a rosszul felszerelt
várat. Négy napig tudják tartani az erősséget életük árán. A romos várról 1600
körül készül miniatűr metszet. Az irodalmi kultusz ellenére később is kevés
hiteles ábrázolás született a romokról.
A legismertebb Könyöki rajza. Az első pontos alaprajzi felmérést Sándorfi
György, Nováki Gyula és Miklós Zsuzsa készítette el. Hivatalos ásatás is csak
2000-től folyt a várban, bár vadásatók és
ereklyegyűjtők többször is beletúrtak.
A Drégelyvárért Alapítvány és a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság közreműködésével évek óta folyik a vár álló
falainak falkonzerválása, balesetvédelmi veszély elhárító megerősítése. A
kezdeti időkben, 1988-tól az északi és
nyugati külső falak megfogása, illetve
a nyugati fal kipusztult falsíkjának vis�szaállítása folyt. Ekkor készült az északi falon a kiromlott lőrés helyére egy
neogót ablak is. A 90-es évek végére a
munkák eljutottak egy olyan fázisba,
amikor a régészeti kutatás már megkerülhetetlen volt.
Az eddigi kutatások alapján a Könyöki-féle alaprajz kicsit módosult. A
közel észak-déli irányú hosszú gerincen
Drégely, ásatási alaprajz
legalább három részből álló kővár épül,
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melynek nagyobb kiterjedésű palánkokkal védett külső védelmi vonalai is voltak. A sziklagerincbe, annak déli negyedében egy udvart faragnak. Az udvart délről egy sziklacsonk, keletről és nyugatról épített fal védte. A kapuja a keleti fal sarkában nyílhatott.
A sziklacsonkon egy késői lőkamrás patkótorony került elő, de feltehetően már a korai
időkben is állt itt valami. Az udvar sarkában egy ciszterna vagy kút feltételezhető. Az
udvarról egy szűk sziklafolyosón lehetett a középső várba jutni. A sziklába vájt bejárat
ajtókeretének csak a helye van meg. A szűk belépőből ítélve kétszárnyú ajtóval reteszelt.
A meredek kőlépcsőn csak gyalogos közlekedés folyt. A középső vár a szikla derekára
épült külső nyugati fal és a felsővárat határoló belső nyugati fal közötti hosszú falközből
és az északi és déli oldalon kialakított kisebb udvarokból állt. Az északi udvar külső
falain két kisméretű korai patkótorony maradt meg. A nyugati külső falat vastagon megköpenyezték az ágyúk ellen.
A középső várból ismét egy sziklába vésett, lépcsős folyosón lehet feljutni a felső
várba. A folyosónak kérdéses a reteszelése. A felsővár udvarára jelenleg egy késői kapun
lehet kilépni. A felsővár a korai időkben egy délről és nyugatról palástfallal kerített sziklaudvarból áll. Az északi oldalának korai lezárása nem tisztázott. A keleti oldalon csak
a 16. század fordulóján húznak falat. A nyugati palástfal mellett feltehetően kétszintes
épület húzódott a kezdetektől. Legalsó padlója fölötti pusztulási rétegből báni denár került elő. A helységsor udvari kőfala késői. A korai épület favázas lehetett. A palástfal déli
végét a 16. század elején beköpenyezik, a sarkot ötszögű támpillérrel támasztják meg és
így egy trapéz alaprajzú tornyot alakítanak ki. Az udvar északi végén is robosztus torony épül boltozott pincével, csigalépcsővel. Feltehetően az utolsó építkezésként az udvar
északi felébe még egy ciszternát is kialakítanak.
A kutatás egyértelművé tette, hogy az 1552-es ostomban romossá vált várat nem építik újjá, de használják még a 17. században is.

Tomka Gábor

Nógrád vára
Nógrád vára a Börzsöny hegységtől keletre, a nógrádi medencében a tergerszint fölé
286 m-re emelkedő biotit-dácit (trachit) domb platóján helyezkedik el. A domb relatív
magassága 50-60 m, kiterjedése 350x250 m. A vulkanikus kúp 15-19 millió éve, a középső miocénban keletkezett.
A nógrádi vár korai története továbbra is homályba vész. Esetleges őskori vagy kvád
eredetére mindeddig semmi sem utal. Nevéből következtetett szláv eredetét, melyet
Anonymus gestájának kétes hitelű leírása is támogat, régészeti leletek egyelőre nem igazolják. Mint megyéjének névadó vára, a 11. század folyamán már mindenképpen léteznie
kellett. Egykorú történeti forrás először 1108-ban említi a nógrádi ispánt. 1274-1284 között a váci püspökök kezébe kerül. 1272-ben Fülöp váci püspök nógrádi ispán is egyben,
míg utóda Tamás püspök már püspöki birtokként rendelkezik felette. 1284-ben a püspöktől a településnek a hegyre átköltözött hospesei, akik a várat és más erődítéseket királyi
engedéllyel építették, kiváltságokat nyertek. Az Árpád-kori leletek hiánya különös, bár
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egyelőre talán még magyarázható a nagymérvű átépítések elfedő hatásával. A település
a kiváltságok ellenére sem fejlődött várossá. Szilassy Vince püspök az 1450-es években a
Diósjenőn erősséget emelő husziták ellen erősítette meg a várat. Báthori Miklós püspök
(1474-1506) építette a vár lakótornyát, a vár körül 30 láb széles és mély árkot, valamint
várkutat vágatott.
1544-ig királyi őrség védte. 1544-ben védői ostrom nélkül feladták. A török szandzsákszékhellyé tette Nógrádot. 1594 márciusában a keresztény erők visszafoglalták.
1626-ban a budai pasa sikertelenül ostromolta. 1663-ban több napos ostrom után ismét
török kézre jutott. 1685-ben a lőportoronyba villám csapott, az épület leégett és a törökök
elhagyták. 1705-ben a kurucok birtokba veszik, Bercsényi szerint azonban „azon várral
úgy vannak már, mint a rossz feleséggel: elbontani nincs erejek, építeni nincs idejek,
máskint hozzá nem bízhatnak.” 1709 októberében a közelgő labanc csapatok elől visszavonuló kurucok felrobbantották és széthányták.
A várrom konzerválását 1936-ban Hetényi Rezső főszolgabíró kezdte meg, aki az
omladozó részeket vassal és cementtel megköttette, a veszedelmes helyeken korlátokat
állíttatott, a várudvart kitakaríttatta és az Új-bástyán országzászlót emeltetett. 1949-ben
Héjj Miklós végzett rövid ásatást. A belső vár nyugati árkában előkerült a kapuvédművet
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a belső várral összekötő híd pillére, valamint egy kőtábla, Báthory Miklós címerével és
1483-as évszámmal. A szerencsés lelet igazolja a történetírók (Istvánffy) állítását Báthory
Miklós építkezéséről. A tábla egykor a belső vár kapuját díszíthette.
1991-ben Bodnár Katalin végzett szondázó-leletmentő ásatást a felvezető út mellett,
ahol 16-17. századi agyagba rakott kőfalú ház részletét tárta fel. 1993-ban rommentesítő
falazatmegerősítés előtt Majcher Tamás és Simon Zoltán kutattak a várkapu előterében.
Simon Zoltán további szondázásokat végzett a külső vár belső kapujának előterében, ahol
kaputorony, illetve feltehetően farkasverem alapfalai mutatkoztak. Ekkor került sor a nyugati oldal kettős árnyékszék-maradványának megkutatására is. 1999-ben az északi ágyútorony területén végzett régészeti megfigyeléseket Simon Zoltán és K. Németh András.
2000-2002-ben és 2004-ben igen csekély erőkkel végeztünk kutatásokat. Az utolsó évtől
eltekintve a feltárások a várfalak részleges helyreállítását megelőző leletmentések voltak,
ezért a feltárások sem felületben, sem mélységben nem érték el azt a kiterjedést, mely
lehetővé tette volna a korai építéstörténet kétségek nélküli megállapítását.
Jelenlegi ismereteink szerint a belső vár északi részét (a lakótornyot és a hozzá kapcsolódó épületeket) az említett kőtábla keltezi az 1480-as évekre. A belső vár déli felének udvarán nyitott kutatószondák rétegei bizonyítják, hogy a jelenlegi sziklafelszínt
legkorábban csak a 17. században alakították ki. (cseréppipa-töredék, írókás kerámia a
sziklarésekből). Mivel azonban a belső várat körülvevő, 15. század végi árok a belső vár
déli részét is körbeveszi, fel kell tételeznünk, hogy legkésőbb ekkor a belső vár déli része
is az erősség része lett.
A belső várat egykor körülvevő árok mára szinte teljesen feltöltődött, íve azonban
követhető. A déli és keleti oldalon a felszínen látszódó gödrök bizonyára kőfejtés emlékei.
A vulkanikus kőzetet (gránit néven) legkésőbb a 17. századtól építőkőnek fejtették. A
belső vár kapuját nyugatról az árkon átvezető híd kötötte össze a barbakánnak nevezett
építménnyel. Ezen épület nyílásai egy formátlan nyílás (lőrés?) kivételével elpusztultak,
alaprajza az északi oldalon bizonytalan. A barbakánhoz (nyugaton) falelválással illeszkedik a vár északi fala, ezért ennél korábbi építésű.
A külső vár északkeleti és északi fala kb. 185 cm széles (1 öl). Alapozása mellől
mázas kerámiát gyűjtöttünk, egy helyütt vélhetően a 16. századi török palánk pusztulási rétege is előkerült. A fal egykorú az eredetileg többszintes, gerendafödémmel tagolt,
ágyúlőrésekkel ellátott északkeleti félkör alaprajzú toronnyal, melynek falkoronája nem
emelkedett a várfalak fölé. A torony északnyugati külső falában a falazattal egykorúnak
látszó, késő reneszánsz párkányú fülke helyezkedik el. A felfalazott északi várfal és az
északnyugati, alaprajzában az északkeletivel közel megegyező ágyútorony ugyanebben
az építési periódusban készült. Az északkeleti torony felső szintjének eltérő színű falazata esetleg későbbi (újjá)építési fázist jelöl. A magasabban fennmaradt északkeleti fal
belső oldalán gerendafészkek találhatók, amik a korabeli alaprajzon is jelölt fa gyilokjáró
maradványai. A gerendafészkek szintje alatt helyenként a vakolat is megmaradt. Utóbb
az északkeleti ágyútornyot és a hozzá csatlakozó falat átalakították. A torony torkát elfalazták, alsó szintjét feltöltötték. Az északkeleti fal mellé rámpát töltöttek. Ez utóbbi
feltöltés a 17. századnál nem korábbi. Az északi fal belső oldalához agyagba rakott kőfalú
épületet ragasztottak, valamint előbukkant egy kőépületnek a falhoz nem illeszkedő sarka is. Mivel felületi feltárásukra egyelőre nem volt mód, koruk a 16-17. századon belül
bizonytalan. Az északkeleti falhoz hasonlóan az északi fal mögé is rámpát töltöttek, elfedvén a korábbi falhoz csatlakozó épületeket.
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Az északnyugati patkóalakú alaprajzú ágyútoronytól délnyugatra folytatódik az egy
periódusban épült körítőfal. A fal iránya alapján e fal folytatásába esik a vár korábbi
(romos) kapuja. E kapuhoz belülről kapuépítmény (kaputorony?) csatlakozott, melynek
egykori szintjeit kiromlások mutatják. A kapu túloldalán az Új-bástyáig húzódó.fal jelenleg erősen helyreállított formában látható.
Az északnyugati ágyútoronytól délnyugatra a körítőfal elé újabb fal épült. E fal az
ágyútoronynál nem érintkezik a korábbi fallal, hanem köztük mintegy 60 cm-es földdel
töltött rés van. A két falat csupán támpillérek kötik egymáshoz. A külső kapu mellett a
külső fal már szabályos köpenyfalként jelentkezik. A falazatban nagy számban figyelhetők meg másodlagosan felhasznált tufakváderek. A kapu melletti átjáró és a jelenlegi
formájában amorf üreg a füstelvezető csatornák tanúsága szerint egykor lőkamraként
szolgált. A kapu rusztikázott keretű, csapórácsának hornya máig megmaradt. Északi oldalából falcsonk jelzi az Új-bástya felé induló egykori falat. A körítőfalak és az Új-bástya
kapcsolata a helyreállított szakaszon nem vizsgálható. Véleményem szerint az Új-bástya építési periódusa a külső falakkal egykorú. Ezt jelenleg csak a hasonló falazóanyag
támasztja alá. Ez esetben külön építési periódusokat jelez a bástyás és az ágyútornyos
védelmi rendszer keveredése. A nyugati várfalon egy kettős árnyékszék maradványai
láthatók. Délebbre a Császárné-bástya maradványai, valamint a körítőfal egyetlen lőrésszerű nyílása tekinthető meg.
A körítőfalak datálása egyelőre hipotetikus. A korábbi periódus az alapozás melletti
rétegek és Istvánffy leírása alapján a 16-17. század fordulójára tehető. Az ágyútornyok 16.
századi alsó-magyarországi párhuzamokat is követhetnek, de a fal előzményeként feltételezhető török palánk tornyai is indokolhatják e retardáló formát. A bástyás periódus Le
Dentu rajza miatt 1639-ben már készen állt. Ha az Új-bástya falában elhelyezett talányos
feliratú kő évszáma 1622-nek értelmezendő, és eredetileg is e bástya falában volt elhelyezve, akkor a két építési periódus között az időbeli eltérés oly csekély lehetett, hogy az
építés közbeni tervváltoztatás sem zárható ki. A 17. század közepén terv készült a teljes
vár hatbástyás erőddé alakítására, ez azonban már nem valósult meg.
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