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GIBEr mIHÁLY

AZ EGRI VÁRBELI KÉSŐ KÖZÉPKORI PÜSPÖKI PALOTA1

Bevezetés

az egri várban ma látható, helyreállított püspöki palota (2. kép) tömegét tekintve 
alapvetően 15., 16. és 18. századi építkezések nyomait mutatja, korábbi részletekkel – fő-
leg a földszint udvari homlokzatán. Az évtizedekkel ezelőtt megkutatott és helyreállított 
épület tehát nem egyetlen építési időszakot idéz vissza a mai látogatók számára, hanem 
egy olyan állapotban látjuk ma az épületet, amilyen formában a helyreállítás befejezése 
előtt sohasem létezett. 

A palotával kapcsolatos összefoglaló beszámolók az 1960–1970-es években jelentek 
meg. Noha az 1980-as évek óta – a korábbiakhoz képest – csak kisebb mértékű kutatások 
történtek az épületben és közvetlen környezetében, de ez utóbbi kutatások eredménye-
inek, illetve a korábbi kutatások dokumentációs anyagának, publikációinak egymással 
való összevetése néhány ponton a korábbi rekonstrukció kiegészítésére és újragondolásá-
ra ösztönöz. Jelen dolgozattal célom, hogy a ma fennálló épületből „kibontva” megpró-
báljam felvázolni a középkor végén, a 15–16. század fordulóján kiépült palota épületének 
lehetséges rekonstrukcióját.2 

a palota vázlatos története

Jóllehet, az egri várban – igaz, pontos helymegjelölés nélkül, de – már 1390-ből,3 
1401-ből,4 1451-ből,5 1458-ból és 1463-ból6 is ismerjük a püspöki lakóépület említését, 
a késő középkori püspöki palota építkezésének datálásánál az alapot mégis Beckensloer 
János püspök 1475. áprilisában keltezett oklevele jelenti, melyben a püspök arról tájékoz-
tat, hogy az egri várban lévő Krisztus Teste oltáralapítvány házát palotaépítés céljából 

1 Jelen tanulmány az ELTE-BTK régészet szakán 2006 júniusában megvédett Az egri püspöki rezidencia 
a középkor végén c. szakdolgozatom egyik fejezetének átdolgozott változata. Szakdolgozati témavezető: 
Buzás Gergely. A szakdolgozathoz hasonlóan ezen munka is a régészeti dokumentációs anyag és a publi-
kációk feldolgozására épül. 

2 A várban és a palotában való tájékozódáshoz l.: jelen dolgozat 7., 8. és 9. képét a várat és a palotát ábrá-
zoló alaprajzokkal. A palota egyes helyiségeinek számozásánál megtartottam a Détshy Mihály és Kozák 
Károly által kidolgozott rendszert. A helyiségek számozása nyugatról kelet felé halad, a földszinti tereket 
I/…, míg az emeleti helyiségeket II/… számozással látták el. A számozás még a helyreállítás előtti helyi-
ségbeosztást követi.

3 Détshy Mihály – KozáK Károly: Az egri várban álló gótikus palota helyreállítása. Magyar Műemlék
védelem, 1959–1960. Budapest, 1964. (továbbiakban: Détshy – KozáK 1964), 67., 9. jegyzet.

4 Détshy – KozáK 1964. 67. 9. sz. jegyzet; NéMeth Csaba: Ludányi Tamás, Eger „vasfejű” püspöke. Az Egri 
Vár Híradója, 38. (2006) 125.

5 Nagy géza balázs: 1580 előtti adatok az egri püspöki vár történetéhez. Agria XL. (2004) (továbbiakban: 
Nagy 2004), 179. A szerző az 1451-es évet ismeri a palota első említéseként. 

6 Détshy – KozáK 1964. 67., 9. sz. jegyzet.
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lefoglalja.7 Az esetleges későbbi, még az egri püspökök által kezdeményezett építkezé-
sekre már csak szórványos adatok vannak, noha az írott forrásokban a ma is álló palota 
említésével, különösen a 16. századtól kezdve egyre gyakrabban találkozunk. 

A palota 1542-ig szolgált a püspökök rezidenciájául, ekkor Perényi Péter csapatai – 
elvben I. Ferdinánd király számára – elfoglalták a várat. A vár ettől kezdve 1596-ig előbb 
magyar, majd 1596-tól 1687-ig török végvár lett s ez idő alatt két ostromot (1552, 1596) 
és egy blokádot (1687) ért meg. A palota 1542 után már nem a püspökök tulajdona. A 
magyar végvári időszakban az épületben az írásos adatok szerint az emeleten tiszti szál-
lásokat, illetve időnként a várkapitány szállását, a földszinten pedig raktárakat, műhelye-

7 „ … quia nos domum Altaris Sacratissimi Corporis Christi in ecclesia nostra Agriensi fundati penes 
domum honorabilis domini Ambrosy Archidiaconi de Zabolch et canonici dicte ecclesie nostre Agriensi 
a parte eiusdem ecclesie in castro nostro Agriensi adiacentem pro nobis occupavimus, in cuius loco unum 
pallacium, quod ab intra est magno decore ab extra vero maximo praesidio prefato castro Agriensi, tum 
suis propugnaculis, ne nichil pro temporum nostrorum curriculo, quod hinc castro non tam pulchritudinem 
quam ornatum commodumque, necnon nobis et successoribus nostris quietem afferet egisse videremur 
inter alia aedificia et munimenta, pro aeterna memoria construi et edificari fecimus …”. Az idézet helye: 
PataKi J. ViDor: A vár (Történeti áttekintés). In: Heves megye műemlékei. II. Magyarország műemléki 
topográfiája. 8. köt. Budapest, 1972. (továbbiakban: PataKi 1972), 61. (jegyzetben); Nagy 2004. 178., 61. 
sz. jegyzet. Az oklevél levéltári fellelhetőségének helyére l.: Nagy 2004. 178., 60. sz. jegyzet (DF 209957) 
és PataKi 1972. 61., jegyzet (Egri KáptMag L. N1–D1–F1–No.11., 1475. ápr. 4., N1–D1–F2–No.11., 1475. 
nov. 15., a püspök függő-gyűrű pecsétjével és a káptalan függő nagy pecsétjével). Az oklevél szövegét 
szokás úgy értelmezni, hogy a püspök egy meglévő palotát bővít ki az oltáralapítványi ház lefoglalásával 
(Nagy 2004. 178.), de úgy is, hogy a nevezett ház helyén építtet egy új palotát (KozáK Károly: Az egri 
vár feltárása (1957–62) I. Agria, I. (1963) [a továbbiakban: KozáK 1963], 121.; Détshy – KozáK 1964. 34.; 
PataKi 1972. 61.; Détshy Mihály – KozáK Károly: A gótikus püspöki palota. In: Heves megye műemlé-
kei. II. Magyarország műemléki topográfiája. 8. köt. Budapest, 1972. [a továbbiakban: Détshy – KozáK 
1972], 120.), sőt úgy is, hogy a püspök a Krisztus Teste oltár házát palotává alakítatja (sugár istVáN: Az 
egri püspökök története. Budapest, 1984 [a továbbiakban: sugár 1984], 173.). Az oklevél másolata a palo-
ta emeletén lévő történeti kiállításon megtekinthető.

1. A püspöki palota 1957ben, a feltárások megkezdése előtt.
 (Kozák Károly: Az egri vár feltárása. I. (1957–1962) Agria, I. (1963) 119–171., 1. kép)
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ket és a műhelyekben dolgozók lakásait alakították ki. A palota 1596–1687 között az egri 
pasa palotájaként szolgált. A török uralom után 1688-ban a püspökség visszakapta a várat 
rezidencia és egyházi központ céljára, ám 1689-től 1783-ig újra a katonaság tulajdonában 
és kezelésében volt a vár. A palotát a 18. században helyőrségi épületként használták, me-
lyet egyes időszakokban a vár parancsnoka lakott, máskor pedig a legénység szállásaként 
szolgált. Ez elsősorban az emeleti helyiségekre vonatkozott, míg a földszinti terek gaz-
dasági helyiségként alárendelt funkciót kaptak. 1783–1871 között újból püspöki (1804-től 
érseki) tulajdon a vár és benne a palota, ám ez az épületek pusztulásának kezdetét jelen-
tette. Az érseki központ ekkor már régóta a városban található és a város főpapjai a saját, 
illetve a városiak és a környékbeli falvak építkezéseihez kőfejtőként engedték használni 
a várat, egyedül az egykori palotát nem bontatták el. A palota épülete a 19. században 
börtönként és magtárként funkcionált. 1871-től a Honvédség rendezkedett be a várban és 
a palotában, melyet a katonaság 1957-ig használt.8 

A fentiekből következik, hogy noha az épület a középkor óta folyamatosan haszná-
latban volt, de a kutatások megkezdésének idejére a 16. századi ostromokat és az egyes 
funkcióváltozásokat követő sok átépítés miatt már szinte teljesen elvesztette késő közép-
kori megjelenését (1. kép), sőt az újkorban az is csaknem feledésbe merült, hogy az épület 
egykor az egri püspökök palotája volt.  

8 Détshy – KozáK 1972. 120–122.

2. Az egri vár helyreállított középkori püspöki palotája napjainkban (a szerző felvétele)
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A palota régészeti kutatástörténetének áttekintése

A palota történetének módszeres régészeti, építészettörténeti és levéltári kutatására 
a fentiekből következően csak 1957 decemberétől kerülhetett sor. Ez nem jelentette a 
korábbi kutatások teljes hiányát, ugyanis kisebb megfigyelésekre már a két világháború 
közti időszakban is nyílt lehetőség. Ezek alapvetően a honvédségi épületként használt 
palota földszintjén meglévő csúcsíves, boltozatos folyosószakaszra vonatkoztak. A folyo-
sónak ugyan csak a mainál jóval rövidebb szakasza állt épen és láthatóan, de középkori 
eredete a kutatók számára egyértelműnek tűnt. A két háború közti időszakból azonban 
leginkább különböző felmérési rajzok maradtak ránk.9 

Az igazán jelentős változás akkor következett be, amikor 1957-ben a vár a megalakuló 
vármúzeum tulajdonába került és a palotát az 1. számú múzeumi épületként kívánták 
megkutatni, helyreállítani, illetve utána kiállítás céljára berendezni.

9 Ezek megtalálhatóak a KÖH Tervtárban az ún. Lux Kálmán-hagyaték rajzai között. Az épület homlok-
zatát, a gótikus folyosó metszeteit és záróköveit ábrázoló rajzok 1922 és 1940 között készültek. A fel-
mérések készítői Csányi Károly, ifj. Lantos András és Lux Kálmán voltak (plusz egy név nélküli rajz 
1925-ből). KÖH Tervtár, lux KálMáN-hagyaték, 00384., 00385., 00393., 02074., 02076., 02077., 02078., 
02079. sz. rajzok.

3. Az egri vár. Pietro Feraboscho felmérése (1568)
Österreichisches Staatsarchiv, Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung, G. I. h. 158. 



53Az egri várbeli késő középkori püspöki palota

A palota ásatása és falkutatása döntően 1957 ősze és 1963 év vége között történt meg. 
Ennek során a palota épületének teljes földszinti és emeleti részét, az ott lévő valameny-
nyi helyiséget megkutatták, majd az épületet ma látható formájában helyreállították (2. 
kép). Kutatásokat végeztek a palota keleti végénél lévő területen is, ahol a feltárás előtt 
egy újkori toldaléképület állt. Az építmény elbontása során korábbi építmények falaira 
bukkantak, melyeket a palota keleti szakaszához tartozónak véltek. (Ezt a területet ne-
vezték el a dokumentációkban és publikációkban a palota elpusztult K-i részének: 33. és 
34. kép). Az épület kutatásához kapcsolódóan indult meg a palotával Ny felől szomszé-
dos Tömlöc-bástya feltárása is. A palotában 1957–1963 között végzett kutatások Détshy 
Mihály és Kozák Károly nevéhez fűződnek. Az írott források felkutatása és a helyreál-
lítási munkák tervezése, irányítása Détshy Mihály, az ásatások vezetése Kozák Károly, 
míg a falkutatások mindkettőjük nevéhez köthetők. Az épület műszaki átadására 1964 
januárjában került sor.10

Kisebb kutatásokra, főleg a palota elpusztult K-i részén még 1964–1965-ben, 1981–
1982-ben és 2005-ben, illetve 2006-ban is sor került, előbb Kozák Károly, majd az utóbbi 
két évben Fodor László irányításával. 

10 A palota feltárásának dokumentációira l.: 1957: MNM RA 118.E.II. ltsz. 1249, 1958: MNM RA V.110/1961. 
ltsz. 5478., 1959: MNM RA XVIII.487/1961. ltsz. 5856., 1960: MNM RA VI/72/1962. ltsz. 6081., 1961: 
KÖH Tervtár, ltsz. 25570., 1962: MNM RA XIV.343/1963. ltsz. 6853. A kutatás legfontosabb összefoglaló 
jellegű publikációi: KozáK 1963., Détshy – KozáK 1964., Détshy – KozáK 1972.

4. Az egri vár. Ottavio Baldigara erődítési terve (1572) 
(Détshy Mihály – Kozák Károly: Eger vára. In: Heves megye műemlékei. II. Magyarország 

műemléki topográfiája. 8. köt. Budapest, 1972. 77–195., 20. kép)
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1964-ben a palota DK-i része előt-
ti területet kutatták. Jelentős eredmény 
volt a palotába vezető középkori víz-
vezeték egy szakaszának megtalálása. 
1965 folyamán a palota elpusztult K-i 
részén végeztek kisebb kiterjedésű ása-
tásokat, illetve az ekkor és korábban 
előkerült falak állagmegóvási munkái 
történtek meg.11 

Az 1981–1982. évi kutatás során a 
palota mai K-i földszinti helyisége K-i 
végfalában egy pillér került elő s ezáltal 
egy nagyobb korábbi, ún. középpilléres 
terem egykori létezésére derült fény (15. 
kép). Sikerült feltárni a teremhez tarto-
zó, ma már a palotán kívül eső, de egy-
kor a tér ÉK-i sarkában a padlószint alatt 
elhelyezett légfűtéses fűtőberendezést is 
(16–17. kép).12 

A 2005–2006-ben folytatott kutatá-
sok célja a palota középkori K-i végfalá-

nak megtalálása volt. Az ásatások a palota elpusztult K-i részén, a mai (egyébként újkori 
építésű) É-i kapu belső oldalán lévő töltésnél folytak.13 Noha a töltést a rajta lévő út és 
az alatta húzódó közművek miatt elbontani (egyelőre) nem lehetett s ezért kutatásra is 
csak korlátozott mértékben volt lehetőség, mégis több ponton falmaradványokat talált a 
kutató. Ezek egymás közötti, illetve a palotával kapcsolatos összefüggéseinek tisztázása 
azonban mindezen okok miatt igen nehéznek bizonyult és bizonyulhat a jövőben is. 

A középkor végi palota helyén állt épület kérdése

A ma látható épület helyén bizonyíthatóan állt egy K–Ny-i irányban elnyúló épület, 
talán már a 14. században, de a 15. században már bizonyosan. Ezen épület D-i fala meg-
egyezett a ma is álló palota D-i homlokzati falának földszinti részével.14

11 A feltárásra l.: 1964: DIVM RA 334., 1965: DIVM RA 335., KÖH Tervtár, ltsz. 25574. Publikációját l.: 
KozáK Károly: Az egri vár feltárása, III. (1957–1965). Agria, IV. (1966), teljes cikk: 97–152., vonatkozó 
alfejezetek a 112–114. oldalakon (a továbbiakban: KozáK 1966).

12 A feltárásra l.: 1981: KÖH Tervtár, ltsz. 25590., 1982: KÖH Tervtár, ltsz. 25591. Publikációját l.: KozáK 
Károly: Árpád-kori műhelyek és egy középkori fűtőkemence az egri várban. In: Iparrégészet. II. 
Iparrégészeti és archeológiai kutatások Magyarországon. Szerk. Gömöri János. Veszprém, 1984. 205–215. 
(a továbbiakban: KozáK 1984), és KozáK Károly: Az egri vár feltárása, VII. (1957–1988). Anyagközlés, 
kiállítás, leletmentés, tanulmányok. Agria, XXV-XXVI. (1989–1990), teljes cikk: 317–377., vonatkozó 
rész: 364–366. (a továbbiakban: KozáK 1989–1990).

13 FoDor lászló: Az egri vár gótikus palotájának keleti oldalán végzett régészeti falkutatások, vizsgálatok 
2005-ben. Agria, XLII. (2006) 519–529. (a továbbiakban: FoDor 2006). A cikkben a szerző az ún. közép-
pilléres terem kérdésével is foglalkozik.

14 Détshy Mihály és Kozák Károly szerint a mai épület D-i – tehát a vár udvara, piaca felé eső – fala korábbi 
az itt állt épületeknél. Nézetük szerint eredetileg a korábbi É-i várfallal egyezik meg. Détshy – KozáK 
1964. 58.; Détshy – KozáK 1972. 123. E korábbi fal korát Kozák a 13. századra tette. KozáK 1963. 129.

5. A vár ÉNyi része a palotával  
Feraboscho felmérésén.

Österreichisches Staatsarchiv, Wien, 
Kriegsarchiv, Kartensammlung, G. I. h. 158. 
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A palota földszinti helyiségeiben 
végzett feltárások során több olyan 
falmaradvány került elő, melyek a ma 
is álló középkor végi épület építése 
előttről valók. A kutatás során ezeket 
a falakat mind 14. századinak hatá-
rozták meg és ezek egy részét palota 
földszintjének D-i homlokzati falával 
és az e falban feltárt  ajtó- és ablak-
nyílásokkal (három teljesen és egy 
csak részben megmaradt félköríves 
ajtó (12. kép), két kisméretű (13. kép) 
és két nagyméretű negatív profilú ab-
lak (14. kép), egy még a 15. század 
végi átépítéskor ajtóvá alakított ablak 
maradványa és két kisméretű négyka-
réjos ablak) hozták kapcsolatba.15

A kutatók eredeti elképzelése 
szerint a középkor végi palota építé-
sét megelőzően itt döntően egymás mellé épült földszintes házakból álló épületsor állt 
volna.16 a palota helyén állott épület azonban ezzel szemben egy egységes építkezés 
eredményének tekinthető. Erre utal a D-i homlokzati fal teljesen egyenes vonala, továbbá 
az, hogy itt nem volt megfigyelhető falelválás, ami önmagában is az egységes építkezés 
bizonyítéka.17 A falban feltárt ajtók és ablakok alapján ugyanakkor lehetséges egy idő-
rendi elkülönítés, mint erre a kutatók korábban már utaltak. Eszerint a félköríves ajtók 

15 A földszint és az emelet D-i homlokzati falában feltárt ajtókra és ablakokra l.: KozáK 1963. 16. kép, 
Détshy – KozáK 1964. 22. kép és jelen dolgozat 10. kép. A földszinti helyiségekben feltárt korai falak 
a publikációkban/dokumentációkban leírtak és ábrázoltak szerint egy időben nem álltak/nem állhattak 
mind. A falak ráadásul irányuk és egymáshoz való viszonyuk alapján is elkülöníthetőek egymástól. A 
késő középkori palota építése előtti időszakból származó említett falak legalább két építési periódust 
mutatnak. A falak egyik csoportja valóban a palota D-i falában látható „korai” ajtó- és ablaknyílásokkal 
hozható kapcsolatba: az azokhoz tartozó helyiségek közti osztófalaknak tarthatók. A maradványok másik 
csoportja azonban egy ennél korábbi építkezés emléke, azonban sem koruk, sem pedig egymással való 
viszonyuk nem állapítható meg pontosan. A korainak tekintett falmaradványok mind egy olyan sűrű, fe-
kete földrétegben helyezkedtek el, melyből a kutatók által a 13–14. századra datált kerámia került elő. Ez 
a megállapítás ráadásul igaznak tűnik a palota teljes területére és környezetére nézve is, ugyanis nemcsak 
a palota földszinti helyiségeiben, de annak DNy-i sarkánál és elpusztult K-i részénél az említett rétegből 
csak 13–14. századra keltezett leleteket ismerünk. Erre nézve l. pl.: Ásatási Napló (az ásatási naplók itt és 
a továbbiakban: ÁN) 1959. 12–14., ÁN 1961. 2., 29. és 31., ÁN 1963. 11. Az ebben a rétegben feltárt falak 
egymáshoz való viszonya azonban két okból is problematikus. Egyrészt az épület több helyiségében vagy 
későbbi építkezésekkel (pince a palota nyugati végében) vagy beásásokkal (újkori űrgödör az I/5-ös helyi-
ségben és szerelőakna az 1957-ig garázsként használt I/8-as helyiségben) teljesen megsemmisülhetett ez 
a réteg. Másrészt pedig azokban a helyiségekben, ahol a korai épületmaradványokat találták, csak kutató-
árkokat ástak. ÁN 1959. földszinti alaprajz, ÁN 1961. 1. sz. rajz, ÁN 1963. 2. sz. rajz. Így sem az e falak 
közti összefüggéseket nem lehet tisztán látni, sem pedig azt, hogy a közöttük és a gótikus folyosó szintje 
alatt több helyütt, valamint a palota előtti udvarrészen előkerült további falak között van-e valamilyen 
kapcsolat. Nem tartom kizártnak, hogy a nevezett maradványok esetleg a késő Árpád-kori vagy Anjou-
kori vár épületeinek részei lettek volna. Erre természetesen még semmi egyértelmű bizonyítékunk nincs. 
A leletanyag újbóli vizsgálata talán segíthet a probléma megoldásában, noha a kerámia alapján történő 
datálás nehézségei is közismertek. 

16 Détshy – KozáK 1964. 45–46. és 59.
17 Az egységes falszövetre Kozák is felhívta a figyelmet: KozáK 1963. 129.

6. A vár ÉNyi része a palotával 
Baldigara felmérésén. 

(Détshy Mihály – Kozák Károly: Eger vára. In: Heves 
megye műemlékei. II. Magyarország műemléki 

topográfiája. 8. köt. Budapest, 1972. 77–195. 66. kép)
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jelentenék a korábbi periódust, míg a kis és nagyméretű negatív profilú ablakok újabb 
átalakítás vagy átalakítások során kerültek volna a falban elhelyezésre.18 

Az 1475 előtti építkezésekhez köthető falmaradványok egy része, illetve néhány ma 
is álló felmenő fal a korai épület egyes helyiségei közötti É–D-i osztófalak közé tartoz-
hatott. Ezen osztófalak közé számítható a mai épület Ny-i helyiségének K-i fala, az I/3-as 
helyiségben a mai K-i fal mellett feltárt fal,19 illetve az I/8-as helyiség középkori eredetű 
Ny-i fala s végül a palota elpusztult K-i részén 1981–1982-ben feltárt fűtőkemencénél (9. 
kép „K”) talált É-D-i irányú falmaradvány.20

18 KozáK 1963. 122–123., Détshy – KozáK 1964. 59.
19 ÁN 1959. földszinti alaprajz, ÁN 1961. 1. sz. rajz.
20 A fűtőkemence publikációjára l.: KozáK 1984. 205–215. és KozáK 1989–1990. 364–366. Az É–D-i irányú 

falra: ÁN 1981. 14. és 16. sz. rajzok, ÁN 1982. 43., illetve KozáK 1984. 4. és 6. ábra, KozáK 1989–1990. 
38. és 39. kép. Kozák Károly a fűtőkemence korát budai és pécsváradi analógiák alapján a 14. századra 
tette. KozáK 1984. 211–212., KozáK 1989–1990. 364.

7. Az egri vár késő középkori épületei a vár mai alaprajzára vetítve: 1: Szent János 
székesegyház, 2: A székesegyház késő gótikus bővítménye, 3: Szent István templom, 4: Az Éi 
várfalnál állt épületek, 5: fa kapu (porta lignea), 6: Éi várfal, 7: püspöki palota, 8: Tömlöc

bástya területe, 9: A Nyi épületsor Éi vége, 10: A Nyi várfal: 11: A körtorony, 12: A kovácsok 
tornya, 13: A DNyi várfal, 14: Nagyméretű ház, Nyi oldalán a kemencés épülettel, 15: Hippolit

kapu, 16: A Di várfal , 17: Az ún. provizori palota (a szerző rajza)
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Az I/8-as helyiséget érdemes részletesebben is tárgyalni. A terem K-i falában 1981–
1982 folyamán feltártak egy nyolcszögletű pillért (15. kép).21 A pillér valószínűleg ere-
deti helyén áll, így a helyiség, amihez tartozott, egykor boltozatos lehetett. Az egykori 
boltozat úgy rekonstruálható, hogy annak ívei a pillérről indultak a terem négy sarka 
felé. A feltételezhető boltozat alapján ez az épület(rész) emelettel is rendelkezhetett. Az 
mindenesetre ismert, hogy ezen I/8-as helyiség nyugati, középkori eredetű fala a jelenle-
gi emelet szintjéig felmegy.22 Ennek a középpilléres teremnek az eredeti K-i végződése a 
fűtőkemence feltárt K-i falánál kellett, hogy legyen. Ugyanakkor a kemence elhelyezke-
dése miatt annak K-i oldalán legalább még egy helyiséggel kell számolnunk, ahonnan a 
kemence tüzelését elláthatták.23 A tér nagyméretű ablakai, boltozata és légfűtéses fűtési 
rendszere alapján mindenképpen egy reprezentatív épületre, épületrészre (püspöki palota 
egyik terme?) gondolhatunk.

Az 1475 előtt itt állt épület tehát úgy rekonstruálható, hogy az a középkor végi palota 
helyén húzódott végig az É-i várfal D-i síkja előtt. Ennek öt helyiségét ismerjük biztosan, 
melyből négynek félköríves ajtaja és a két középsőnek kisméretű negatív profilú ablaka 
volt. A félköríves ajtók (a legnyugatabbi kivételével) az egykori helyiségek DNy-i sarká-
ban helyezkedtek el. Talán a negyedik, félköríves ajtóval ellátott helyiséghez tartozott a 
ma már ismeretlen kiképzésű ablak az I/6–I/7-es helyiség D-i falában lévő ajtó helyén. 
A Ny felőli első félköríves ajtóval rendelkező helyiség ablakáról nem maradt fönn adat.24 
Az ötödik helyiség a középpilléres boltozatos terem volt a feltételezhető emelettel,25 bár 
nem kizárt, hogy kezdettől fogva emeletes lehetett az egész épület.26 Az is elképzelhető 
ugyanakkor, hogy az épület K-i része – azaz a középpilléres teremmel rendelkező sza-

21 Jelentés ( Az ásatási jelentések itt és a továbbiakban: Jelentés) 1981. 2., ÁN 1981. 15. sz. rajz. 
22 A helyiség K-i fala (tehát mai K-i végfal földszinti része) kora újkori-újkori építésű lehet, l. erről később. 

A pillér és az egykori terem legújabb publikációja: FoDor 2006. 519–529, 2., 4. és 5. képek. Az emelet 
feltárása során a helyiség Ny-i falának felső zónájában, az emeleti padlószint alatt megtalált kör alakú 
bevilágítónyílás (ÁN 1961. 6., KozáK 1963. 123., Détshy – KozáK 1964. 50.) – mely a D-i homlokfalon 
lévőkhöz hasonlít – pillanatnyilag megoldatlan kérdést jelent az itt állt korábbi épülettel kapcsolatban. Az 
biztos, hogy a boltozatok építése előttről való, mivel azok által a késő középkor óta takarásban van. 

23 A középpilléres terem tehát kétszer olyan nagy lehetett, mint a mai I/8-as helyiség. Ehhez a nagyméretű 
térhez véleményem szerint K felől csatlakoznia kellett legalább még egy helyiségnek. Kozák Károly ta-
nulmányában viszont úgy vélte, hogy a kemencét a szabadból fűtötték. KozáK 1984. 211, KozáK 1989–
1990. 364. Az ásatáson készített metszetrajz alapján úgy gondolom, hogy a kemencét egy pinceszerű 
helyiségből fűthették. A kemence alsó nyílása ugyanis csaknem két és fél méterrel van a mai járószint 
alatt (ÁN 1981. 18. sz. rajz, KozáK 1984. 5. ábra, KozáK 1989–1990. 38. és 39. kép, jelen dolgozat 17. 
kép), a középpilléres terem padlójához képest is jóval több, mint két méter mélyen volt (a pillér lábazata 
alapján a középkori járószint a teremben a mai alatt kb. 10–20 centiméterrel lejjebb lehetett. ÁN 1981. 
15. sz. rajz). 

24 A Ny-i helyiség bejáratánál állt félköríves ajtó létezésére is csak két szárkő alsó része és egy küszöbkő, ill. 
ezek kiképzése utal, tehát az ajtó felső részének záródása nem ismert. Az ajtó helyén később egy teljesen 
új bejáratot alakítottak ki. Détshy – KozáK 1964. 45. és jelen dolgozat 12a. kép.

25 Kozák Károly már az 1960-as években szintén úgy vélte, hogy a keleti szakasz emeletes lehetett. Ekkor 
azonban még nem tudtak a K-i pillérről. Ő abból indult ki, hogy a kutatások során az emeleti II/4-es he-
lyiségben ásott kutatóárokban elkorhadt gerendamaradványt és még két további gerendafészkét találták, 
melyeket egy korábbi mennyezet részének gondolt. KozáK 1963. 124.

26 Ugyancsak gyanítható emelet az épület Ny-i részén is. Az I/3-as helyiség Ny-i fala ugyanis szintén az 
emelet szintjéig ér. Détshy – KozáK 1964. 50. A kutatás során a fal emeleti szinten lévő részénél egy pad-
kát találtak, ahol két konzolt és két másik konzolnak a helyét fedezték fel. ÁN 1959. 3–4. és 25., illetve 
emeleti alaprajz. Ugyanakkor szerintük az egyik konzolt a ma is meglévő 8. sz. emeleti gótikus ablak 
(29. kép) szárkövével egyező típusú faragványból faraghatták át, ami némileg bonyolíthatja a helyzetet. 
KozáK 1963. 124–125., Détshy – KozáK 1964. 57.
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kasz - későbbi átalakítás eredménye.27 Az is elképzelhető, hogy már ekkoriban is álltak 
további épületek még tovább K-re. 

A leírt korai „ház” É-i hátfalát a várfal belső síkja illetve annak vonala alkothatta, ez 
azonban a ma is álló várfalnak csak egy rétegét jelenti.28 Ezen 1475 előtti épület esetében 
több ponton ugyan bizonytalan az osztófalak és e várfal kapcsolata, de az I/3-as helyiség 
Ny-i fala, a Ny-i szélső helyiség alatti pincében lévő, É-ra néző lőrésszerű ablak és a tár-
gyalt középpilléres terem igazolja ezt a megállapítást.29

A korai épülettel kapcsolatban még a gótikus folyosó kérdésére kell utalnunk. Már az 
épület feltárásakor felvetődött annak lehetősége, hogy esetleg 1475 előtt is számolhatunk 
a mai épület földszintjének legalább a K-i szakasza (tehát a középpilléres terem) előtt egy 

27 A palota elpusztult K-i részénél a szintsüllyesztést inkább csak a gótikus folyosó szintjéig végezték el, így 
pillanatnyilag ezen a részen – a fűtőkemencét kivéve – nem ismertek a késő középkort megelőző rétegvi-
szonyok és építési periódusok.

28 A mai várfal többszöri vastagítás során a 16. század végére alakult ki. Legkorábbi rétegének Détshy 
Mihály és Kozák Károly a várfal középső rétegét jelölte meg, melynek külső oldalához később aknák 
épültek s majd ezek közei is ki lettek töltve Détshy – KozáK 1964. 61. 

29 Véleményem szerint figyelembe kell venni azt is, hogy az adott körülmények és az alkalmazott feltárási 
módszerek miatt – szemben a palota D-i falával – nincs adat arra, hogy a helyiségek belsejében a pad-
lószint alatt feltárt s a 14. századra datált falak bármelyike is az É-i várfalig kiépült volna, noha ez igen 
valószínű. Az I/3-as helyiség K-i fala mentén feltárt és egyértelműen a D-i homlokzati falba bekötött falat 
csak a helyiség K–Ny-i tengelyében húzott 2. sz. kutatóárok É-i oldaláig kutatták. ÁN 1959., földszinti 
alaprajz, ÁN 1961. 1. sz. rajz. A 2. sz. árokra merőleges és a helyiség K-i falával párhuzamos 1. sz. kutató-
árokban talált, fekete földrétegben elhelyezkedő falmaradvány sem ér ki az É-i várfalig. A falmaradvány 
az árok É-i felében megszakad, akárcsak a fekete földréteg, amibe alapozták, majd mind ez utóbbi réteg, 
mind a fal helyét ugyanaz a törmelékes réteg tölti ki az árok É-i végében, ami egyébként ezek fölött he-
lyezkedett el vékony sávként a helyiségben a kutatóárok többi metszetén. A kutatóárok északi végében 
lévő törmelékes beásás(?) talán egy falkiszedés helyeként is értékelhető. ÁN 1959. 3. sz. rajz. Emellett az 
1. sz. árokban megfigyelt fal véleményem szerint még korábbi építkezés emléke lehet. A legnyugatabbra 
eső terem, az alatta ma is használatban lévő pince és általában a palota Ny-i végződésének kérdését a 
dolgozat későbbi részében tárgyalom.

8. A palota emeleti helyiségeinek beosztása
Folyamatos vonal: a ma álló falak, szaggatott vonal: a helyreállítás során elbontott válaszfalak, 

vastag sötét vonal: a helyreállítás során újjáépített falak. K: konzolos padka az emelet padló
szintje alatt, D: ún. déli középfőfal, R: reneszánsz ajtó, G: gótikus keresztosztós ablakok, E: 

palota elpusztult keleti része (a szerző rajza)
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a maihoz hasonló pillérosztású árkádíves folyosóval. Sőt, azt sem tartották kizártnak, 
hogy a ma is álló középkor végi folyosó voltaképpen egy korábbi gótikus folyosó átala-
kításával jött létre. A kutatók szerint erre utalhat a 11–14. számú30 pillérek eltolódása a 
(korábbi?) pilléralapokon, a 11–12. számú pillérek közti kisebb tengelytávolság, a 10. 
számú pillér esetleges korábbi eredetű, alsó prizmás és felső sarokleveles átmenete a 
nyolcszögből a négyszögbe, illetve a pillérnek a többitől eltérő bordaindítása és anyaga. 
Ráadásul az emeleti 7–8. számú nyílások (a Ny felőli helyreállított gótikus ablak és a tőle 
tovább Ny-ra lévő reneszánsz ajtó) közti falban olyan pillérek lábazatai láthatók befalaz-
va, amelyek a 10. számú pillér lábazatával mutatnak hasonlóságot.31

A középkor végi palota az 1475 előtti épület felhasználásával alakult ki, ezért a korábbi 
építkezések ismertetését nem mellőzhettem. Ugyanakkor továbbra is kérdés marad, hogy 
az itt tárgyalt épület vagy annak egy része már 1475 előtt is a püspökök lakhelyeként funk-
cionált-e (és így esetleg azonos az 1390 óta többször is említett palotával) vagy sem.

A középkor végi püspöki palota rekonstrukciójának kérdései

Mint a történeti források ismertetésénél már említettem, az újabb palotaépítkezést 
(vagy legalábbis annak kezdetét) a kutatás Beckensloer János püspök oklevele alapján ha-
gyományosan 1475-re teszi.32 Feltételezhetjük, hogy ez az adat valójában csak az építke-

30 A pillérek számozása Ny-ról K felé halad. Tehát a folyosó Ny-i végénél lévő pillér az 1. számú.
31 Détshy – KozáK 1964. 55. és 59., Détshy – KozáK 1972. 123–124., KÖH Fotótár, 51172. A pillérek a K 

felőli második kiállítóterem D-i falában ma is láthatók.
32 KozáK 1963. 121., Détshy – KozáK 1964. 34., PataKi 1972. 61., Détshy – KozáK 1972. 120., sugár 1984. 

173., Nagy 2004., 178.

9. A palota földszinti helyiségeinek beosztása
Szaggatott vonal: helyreállítás során elbontott falak, R: a pincéből a Tömlöcbástya felé  

nyíló reneszánsz ajtó helye, L: lőrésszerű ablak a pince északi falában, F: félköríves ajtók,  
SZ: szemöldökgyámos ajtók, P: az 1981ben feltárt nyolcszögletű pillér a palota mai Ki 

végfalában, K: fűtőkemence, sötéten jelölve: középpilléres terem egykori Ki falának vonala  
É: mai Éi várkapuhoz vezető út töltése, V: palotába vezető középkori vízvezeték (a szerző rajza)
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zés kezdetére utalhat, hiszen Beckensloer a következő évben átszökött III. Frigyeshez,33 
így az építkezés befejezése valamelyik utódjára maradhatott.

Az épület homlokzatán a 15. század végi palotaépítkezés során a legszembetűnőbb 
változást az árkádíves folyosó kialakítása hozta (18. és 19. kép). A késő középkori gótikus 
folyosó legalább 19 boltszakaszból állt, melyek közül ma helyreállítva a 14 Ny-i boltsza-
kasz látható, de további 5 pillér alapozása feltárásra került a palota elpusztult K-i vége 
előtt.34 A folyosó pilléreinek többsége szabályos nyolcszög keresztmetszetű és 57 × 57  
centiméteres befoglaló négyzet-alappal rendelkezik. A négyszög alapból a nyolcszögű 
pillértörzsekhez az átmenetet 45º-os dőlésszögű félgúla alakú prizmák képezik. Kivétel, 
mint fentebb láttuk, a 10. számú pillér, melynek a többitől eltérő részletformái, bordain-
dítása és anyaga van. A pillérek közti átlagos tengelytávolság 2,35 méter. A 11-12. számú 
pillérek közti távolság ugyanakkor a többinél valamivel kisebb, 2,17 méter, az 1. és 2. 
számú pillérek pedig mind formájukat, mind a köztük lévő árkádívet tekintve erősen 
elütnek a többitől. A 11-14. számú pillérek el vannak tolódva alapjaikon, ahogy fentebb 
már jeleztem.35 

33 sugár 1984. 175.
34 A folyosó elpusztult K-i végén látható L alakú falmaradvány, melyet a feltárás során szintén pillérként ha-

tároztak meg, voltaképpen egy boltszakaszba épült bele, ezért gyanítható, hogy a folyosó a mai rézsűsen 
emelkedő és a mai É-i kapuhoz vezető út helyén, ha nem is hosszan, de tovább folytatódott. Az L alakú 
falmaradvány lehet egyébként az a pont, ahol a palota hosszan elnyúló épülete É felé megtörve folytató-
dott, ahogy ezt a 16. századi alaprajzok (3-6. kép) is ábrázolják.

35 Détshy – KozáK 1964. 40–41. Az 1. és 2. számú pillérek kérdését később, a palota külső lépcsőjénél még 
tárgyalom.

10. A palota Di homlokzati falában feltárt középkori ajtók és ablakok a Détshy Mihály  
és Kozák Károly által meghatározott periodizációval. Felül a kutatók által a 14. századra 

helyezett ajtók és ablakok, alul a 15. századi ajtók és ablakok. 
(Kozák Károly: Az egri vár feltárása. I. (1957–1962) Agria, I. (1963) 119–171. 16. kép) 
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A folyosó keresztboltozatai a pillérek legfelső kövéről és a palota déli földszinti fa-
láról konzol nélkül indulnak.36 A boltívek metszéspontjába záróköveket illesztettek be. 
Közülük több ábrázolással rendelkezik (pl. leveles-maszkos; virágos; kölykeit tápláló és 
csontot rágó kutya).

A palota középkor végi helyiségeinek közelebbi meghatározására csak az épület föld-
szintjén és a pinceszinten van lehetőség. Először csak a biztosan ismert középkor végi 
belső tereket ismertetem, a többieket később tárgyalom.

Az átépítés során korábbi ajtónyílások mindegyikét és a két kis méretű, negatív pro-
filú ablak közül a Ny-ra esőt befalazták.37 A mai I/6–I/7-es, folyosószerű helyiség D-i, 
udvari falában lévő ismeretlen kiképzésű ablakot ajtóvá alakították át.38 továbbra is hasz-

36 A feltárás során egyedül a 10. számú pillérnél volt feltételezhető egy konzol. Détshy – KozáK 1964. 41. Ez 
a pillér tehát – mint láttuk – több szempontból is különbözik a folyosó többi elemétől.

37 A félköríves ajtókat és az említett ablakot törtköves, habarcsos elfalazással szüntették meg. Détshy – KozáK 
1964. 45., KÖH Fotótár, 47927., 47928., Détshy – KozáK 1964. 20. és 24. kép.

38 Ennek a középkor végi ajtónak a formája egyébként nem ismert. Helyén a feltáráskor 19. századi börtön-
ajtó volt Détshy – KozáK 1972. 125–126.

11. A püspöki palota Nyi homlokzata.
Détshy Mihály és Kozák Károly rekonstrukciós elképzelése.

(Kozák Károly: Az egri vár feltárása. II. (1957–1963) Agria, II. (1964) 221–271., 25. kép)
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nálatban maradt viszont a két nagyobb 
méretű negatív profilú ablak (14. kép)39 
és valószínűleg a keletebbre eső kis-
méretű ablak is (13. kép).40

A földszinten az újonnan kiala-
kított palotához tartoznak a korábbi 
épület D-i falában kialakított, négyze-
tes felső bevilágító ablakokkal ellátott 
szemöldökgyámos ajtók (20. kép).41 
Velük egyidősnek tartják az 5. és 7. 
boltszakaszban lévő, élszedett profilú 
ablakokat is. Az új nyílások igazod-
nak a gótikus folyosó megfelelő sza-
kaszainak tengelyeihez, emellett mö-
göttük úgy alakították ki a helyiségek 
beosztását, hogy az ajtók az újonnan 
létrejött terek (I/3 és I/4-I/5) közép-
tengelyébe essenek. Az új helyiségek 
kialakításakor a korábban ezen a terü-
leten állt É–D-i osztófalak többségét 
elbontották és új, máig is álló osztófa-
lakat építettek, melyek egyúttal a terek 
dongaboltozatainak kiindulópontjai is. 
Az új osztófalak nem nyúlnak föl az 
emelet szintjéig, hanem csak a bolto-
zatok válláig érnek.42 

Boltozatot kapott az új terek ki-
alakítása miatt folyosószerűen össze-
szűkített I/6-I/7-es hosszú helyiség is, 
melyből egy gazdagon tagolt kerete-
zésű ajtót (21. és 22. kép) nyitottak a 
szomszédos középpilléres terem felé. 

A keskeny helyiség végében ma egy nagyméretű (konyhai?) kürtő (21. kép) található, 
mely a tér teljes szélességét elfoglalja.43 Az említett új helyiségek nagyoltan megmunkált 
tufakövekből készült dongaboltozatot kaptak.44 

39 Ezek közül a Ny-i ablak jobb oldali szárkövét a boltozat vállának elhelyezésekor áthelyezték, hogy legyen 
elegendő hely a boltvállnak. Détshy – KozáK 1964. 46., Détshy – KozáK 1972. 125.

40 Détshy és Kozák szerint ugyan ez is elfalazásra került a folyosó kialakításakor (Détshy – KozáK 1964. 
45.), de a feltáráskor készített fotó szerint téglával falazták el, ami talán későbbi elfalazásra utalhat. 
Jobboldali szárkövét is csak a mellette lévő újkori ajtó kialakításkor pusztíthatták el. KÖH Fotótár, 46066., 
Détshy – KozáK 1964. 23. kép. Az a tény, hogy az ablak felett közvetlenül egy boltozatindítást alakítottak 
ki, még jelentette feltétlenül az ablak megszüntetését. 

41 Détshy – KozáK 1964. 46., 25–26. kép, Détshy – KozáK 1972. 126., 80. kép.
42 Détshy – KozáK 1972. 126.
43 Détshy – KozáK 1964. 60., Détshy – KozáK 1972. 125–126., KÖH Fotótár, 47965., Détshy – KozáK 1964. 

32–33. képek, ill. Détshy – KozáK 1972. 75–76. kép.
44 A dongaboltozat falazata a Ny-ról számított harmadik helyiségben egy be nem meszelt szakaszon ma is 

látható.

12a. Félköríves ajtó a palota Di földszinti 
homlokzati falában, mely a baloldali a Nyi 

első helyiségbe nyílt egykor (a helyreállításkor 
kiegészítették). Összesen négy ilyen ajtó ismert 

(a szerző felvétele)
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Az új palota már biztosan tel-
jes hosszában rendelkezett eme-
lettel, új ablakokkal és ajtókkal. 
Egykori emeleti D-i homlokzati 
falának azonban ma már csak a 
K-i szakasza tekinthető biztosan 
középkori eredetűnek. Az eme-
leti nyílások közül ugyanis az itt 
látható két kiegészített kereszt-
osztós ablak (29–30. kép) és egy 
harmadik, valószínűleg eredeti-
leg ugyancsak keresztosztós ab-
lak csekély maradványa, továbbá 
a ma helyreállított formájában 
látható reneszánsz ajtó (31. kép) 
helyén egy korábbi, feltehetőleg 
ugyancsak gótikus ablak egykori 
létezése is bizonyítja a falszakasz 
középkori eredetét.45 szintén ve-
lük egyidős lehet és ugyanezen 
falszakasz felső részén található 
az a három – a későbbi századok-
ban a fal síkjáig visszafaragott –  
boltváll (29–30. kép), melyek fel-
tehetőleg az egykori emeleti fo-
lyosóhoz (loggiához) tartozhattak 
(28. kép).46

a palota emeleti részén a kö-
zépkor végi helyiségek egykori 
beosztásáról szinte semmit sem 
tudunk. Többek között az 1500–
1508 közötti évekből ismert számadások ugyan említettek olyan helyiségeket, melyek 
e palotában lehettek, de azok pontos helye a szöveg alapján nem határozható meg.47 az 
elvégzett kutatások alapján talán csak annyit valószínűsíthetünk, hogy a földszinti helyi-

45 Détshy – KozáK 1964. 54., Détshy – KozáK 1972. 129–130. A két keresztosztós ablak eltérő profillal ren-
delkezik. A Ny-i szárkövének tagozata az ablak könyöklőjéig fut le, míg a mellette lévő–egyébként dí-
szesebb kivitelű–ablak tagozatai jóval a könyöklő felett egy csavart lábazatban végződnek. A két ablak 
profiljának eltérése miatt Kozák felvetette, hogy eltérő időben készülhettek. KozáK 1963. 126.

46 Détshy – KozáK 1964. 55., Détshy – KozáK 1972. 129.
47 A Hippolit-számadáskönyveknek csak néhány bejegyzéséről sejthető, hogy a palotára és helyiségeire 

vonatkozik. Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei, 1500–1508. Közzéteszi: e. KoVáCs Péter. 
Szerk. Kovács Béla. Heves Megyei Levéltár, Eger, 1992. (a továbbiakban: Hippolit). Néhány példa: 
Az 1500-as évnél: „Item spixi in colore da fare conzare la stuba de la camera depincta in capo de la 
salla.” Hippolit, 33. 1501. szeptember 16-án: „Dedi pro purgatione unius candelabri pro stuba viridi.” 
Hippolit, 111. 1501. szeptember 29-én: „Item uni sutori, qui disposuit aliquos pannos pro fenestris camere 
superioris.” Hippolit, 113. 1501. október 1-én: „Pro necessitate camere superiori propter adventum regis 
ad coperiendum fenestras et alia, pro ornatu abcidi unam petiam colore celestino ad multas partes pro 
tali necessitate.” Hippolit, 121. 1503. január 4-én: Item pro palatio magno feci duo candelebra de ligno, in 
quibus feci facere ferra octo pro lucernis, …” Hippolit 182.

12b kép: A Nyról számított második félköríves ajtó 
 a palota Di földszinti homlokzati falában  

(a szerző felvétele)
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13. Kisméretű negatív  
profilú ablak  
(a szerző felvétele)

14. Az I/8as helyiség 
(ún. középpilléres terem) 

Di falában lévő nagyméretű 
ablakok (a szerző felvétele)
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15. Az 1981. évi kutatások  
során az I/8as helyiség mai  
Ki végfalában feltárt pillér
(a szerző felvétele)

16. Az egykori középpilléres 
terem ÉKi sarkában feltárt 

fűtőkemence felülnézeti rajza  
és metszete 

(Kozák Károly: Árpád-kori 
műhelyek és egy középkori 

fűtőkemence az egri várban.  
In: Iparrégészet. II.  

Szerk.: Gömöri János.  
Veszprém, 1984. 205–215.  

6. ábra)
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ségek közti osztófalak emeletig felhúzódó részei emeleti válaszfalakat is tarthattak, bár 
már láttuk: nem minden földszinti osztófal épült meg az emelet magasságáig.

A következőkben a palota Ny-i és K-i végén lévő helyiségeket, illetve ezekkel és az 
emelet további részeivel együtt a középkor végi palota tömegrekonstrukciójának kérdését 
is tárgyalom. 

A palota középkor végi összképének meghatározásánál a régészeti kutatások eredmé-
nyeit össze kell vetni a 16. század második feléből származó alaprajzokkal is. Ez termé-
szetesen nem új megállapítás, hiszen ezt már a palota kutatói is elvégezték, sőt, az ő elvi 
rekonstrukciójukat olyan mértékben befolyásolták ezek a kora újkori alaprajzok és erődítési 
tervek – így Ferabosco és Baldigara felmérései (3-6. képek) –, hogy az 1560–1570-es évek-
ben ábrázolt épület állapotát vetítették vissza a középkorra. Ezeken a terveken az É-i fal 
mentén egy hosszan elnyúló, a K-i végződésénél megtört vonalú, ám viszonylag keskeny 
épület látható, melynek É-i homlokzata és az É-i várfal között a felmérők nem ábrázoltak 
semmit, tehát a rajzok szerint itt akár beépítetlen, hosszú sikátorszerű tér is lehetett. 

A publikációk szerint mindezek alapján kétféle rekonstrukciós elképzelés fogalmazó-
dott meg. Az egyik szerint a középkor végi palota tömegét úgy kellene elképzelnünk, hogy 
az épület földszintjén egészen az É-i várfalig teljesen ki van építve, emelete azonban csak 
fele ilyen szélesen nyúlik végig az épület teljes hosszán. Ez az 1475-ben épült palota szerin-
tük ilyenformán csak egy egytraktusos emelettel rendelkezett volna, s ez az emelet és maga 
az épület Ny felé rövidebb, de K felé hosszabb kiterjedésű lehetett a mai állapothoz képest. 
Az emeleti szinten É-on – azon a részen ahol a földszinti helyiségek fölött már nem lettek 
volna emeleti helyiségek – a várfal felé fedett védőterasszal, lőállással számoltak, ahonnan 

17. Az egykori középpilléres terem ÉKi sarkában feltárt fűtőkemence tüzelőnyílása K felől. 
(Kozák Károly: Árpád-kori műhelyek és egy középkori fűtőkemence az egri várban.  

In: Iparrégészet. II. Szerk.: Gömöri János. Veszprém, 1984. 205–215. 5. ábra)
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a palota emeleti tereit is fűthet-
ték. Détshy Mihály és Kozák 
Károly ezzel az elmélettel pró-
bálhatta meg áthidalni azt az 
ellentmondást, hogy a kutatás 
során bebizonyosodott: a föld-
szinti helyiségek az É-i vár-
falig épültek ki, ugyanakkor 
– mint fentebb említettem –  
a kora újkori alaprajzok ábrá-
zolásai szerint a palota É-i ol-
dala és várfal között egy üres 
térség is elképzelhető. Persze 
az  utóbbi esetében ők is tisz-
tában voltak azzal, hogy ez 
csak a palota emeleti részére 
vonatkozhat, sőt az is egyér-
telmű volt számukra, hogy az 
épület ezen részének beépítet-
lensége problémát okozhatott 
volna például a földszinti terek 
csapadék elleni védelme során, 
ezért rekonstruáltak ide egy 
nyitott lefedést.48

A másik rekonstrukció 
szerint a palota emelete a kö-
zépkorban teljesen kinyúlt az 
É-i várfalig. Kozák 1963-ban 
megjelent tanulmányában ve-
ti fel annak lehetőségét, hogy a palota Ny-i végfala (melyet ő a II/2-es helyiség Ny-i 
falaként azonosított) esetleg az É-i várfalig ért és ott K-re fordulva követte volna a 
várfal vonalát. Szerinte a 16–18. század közti átépítések következtében ebből az É-i 
palotafalból nem maradt semmi, noha épp a földszinti terek elrendezése miatt számol 
az épület É-i felének beépítésével is. Ebben a tanulmányban a tulajdonképpeni palotát 
az emelet D-i részére helyezte, míg annak É-i felén egy fűtőfolyosót tételezett fel.49 

Rekonstrukciós rajz is készült még az 1960-as évek elején a palota Ny-i homlokzatá-
ról (11. kép). Ez a palota emeletének É-i felét beépítetlenül ábrázolja, tehát mintha inkább 
az elsőként vázolt elképzelést jelenítené meg.50

Nézzük meg először is, hogy mi volt e rekonstrukciós elképzelések régészeti alapja. A 
vizsgálódást a palota nyugati végződésével, ott is a pincével és földszinttel kezdem.51

48 Détshy – KozáK 1964. 61.
49 KozáK 1963. 126   –127.
50 A rajzot l.: ÁN 1963. 18. sz. rajz, KozáK Károly: Az egri vár feltárása (1957–63). ii. Agria, II. (1964) 

25. kép (a továbbiakban: KozáK 1964) 25. kép, KozáK Károly – seDlMayr JáNos: Az egri vár Tömlöc- és 
Földbástyájának helyreállítása. Magyar Műemlékvédelem, 1969–1970. Budapest, 1972., 266. kép. (a to-
vábbiakban: KozáK – seDlMayr 1972).

51 A követhetőség érdekében l.: jelen dolgozat 23-26. kép, illetve továbbrai is főleg: 8. és 9. kép.

18. A 15. század végén épült gótikus folyosó K felől  
(a szerző felvétele)
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Kozák 1963. évi tanulmánya szerint a palotaépület teljes mai Ny-i vége, így az eme-
let, a földszint és az alatta lévő pince is a 16. század második felében épült.52 Détshy 
és Kozák 1964-ben napvilágot látott elképzelése szerint a pincét és felette a földszinti 
Ny-i helyiséget 1562 után egyszerre építették, előtte pedig egy fedetlen lőállás lehetett 
a pince helyén.53 Azonban egy szintén 1964-ben megjelent dolgozatban azt valószínűsí-
tette Kozák, hogy a pince és a fölötte lévő Ny-i szélső helyiség mégsem egyidős. Ennek 
bizonyítéka szerinte a nyugati falon látható párkányszerű kiugrás.54 Újabb közös mun-
kájukban Détshy és Kozák végül elképzelhetőnek tartották, hogy a pince a 15. század 
végén épült, majd később boltozatot kapott, s a 16. század elején elhelyeztek Ny-i falában 
egy reneszánsz ajtót. A pince fölötti helyiség korát továbbra is csak a 16. század második 
felére tették.55 

Látható tehát, hogy maguk a kutatók sem rendelkeztek egységes képpel a palota Ny-i 
végén lévő helyiségek korát és a palota középkor végi Ny-i végződését illetően, tehát 
nem zárható ki más értelmezési lehetőség sem. Nézzük először a pincét és a földszinti 
helyiséget.

A palota Ny-i végében a ma is létező Ny-i, szélső földszinti helyiséghez tartozhatott 
egy ún. félköríves ajtónyílás, mely helyreállítva és kiegészítve ma is látható a déli falban 

52 KozáK 1963. 128. 
53 A lőállás bizonyítékául a pince É-i falában látható lőrést és az 1558–1562 közötti inventáriumokban a 

palota végénél említett ágyúállásokat tartották. Viszont a pince és a földszinti helyiség korát – éppen az 
egységes falszövet alapján – egyidősnek határozták meg. Détshy – KozáK 1964. 62. 

54 KozáK 1964. 225.
55 Détshy – KozáK 1972. 127–129.

19. A gótikus folyosó Nyi szakasza a vár udvara felől. (A szerző felvétele)
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(12. kép). Véleményem szerint 
ez arra utal, itt már 1475 előtt 
is állhatott valamilyen épü-
letrész.56 az viszont bizony-
talan, hogy ennek már 1475 
előtt is lett volna pinceszintje, 
bár valószínű, hiszen a pince 
É-i falában egy álló téglalap 
formájú lőrésszerű ablak ta-
lálható (23. kép).57 az ablak 
talán egy 1475 előtti pincéhez 
tartozott eredetileg, legalább-
is a kutatási fotók alapján ez 
valószínűsíthető. Az ablak/
lőrés É felé  eredetileg kifelé 
szűkülő nyílással rendelkezett 
a várfalban, de annak későbbi 
megvastagítása során a nyílás 
folytatását É felé meghosz-
szabbították és az új szakaszt 
tölcséresen kifelé szélesedővé 
alakították. 

A Tömlöc-bástya K-i felé-
nek feltárása során kiderült, 
hogy palota mai Ny-i fala az 
emelet szintjéig teljesen egy-
ségesen rakott fal (25. kép).58 
E fal egységes falszövete és a 
gótikus folyosóról rendelke-
zésre álló adatok59 alapján tehát valószínű, hogy a középkor végén az épület már a mai 
Ny-i végződéséig érhetett.  Amennyiben azonban volt itt korábban épület, a mai pincetér 
és a fölötte lévő helyiség csak annak teljes visszabontása után épülhetett ki. A palota Ny-i 

56 Ezt az I/1-I/2-es helyiségnél feltárt félköríves ajtót (12a. kép) korábban a kutatók egy helyütt úgy értel-
mezték, hogy az eredetileg a Tömlöc-torony K-i előtere és az É-i várfalnak a palotától Ny-ra eső szakasza 
felé biztosíthatott összeköttetést. Détshy – KozáK 1964. 59.

57 Détshy – KozáK 1964. 52., KÖH Fotótár, 53771., Détshy – KozáK 1964. 37. kép.
58 Détshy – KozáK 1964. 62., KÖH Fotótár, 47942. A pince és így egyúttal az épület Ny-i fala egyébként rajta 

áll a Tömlöc-bástya udvarán még az 1960-as években feltárt torony K-i falának maradványán. A torony és 
a palota építéstörténete ezen a ponton kapcsolódna össze. Azonban a sokáig a püspöki vár korai lakótor-
nyaként elképzelt épületmaradványok (KozáK 1966. 105., KozáK – seDlMayr 1972. 245–246.) értelmezése 
és elhelyezése a vár építéstörténetében még meglehetősen problematikus. A torony kutatási, régészeti és 
történeti problémáinak legutóbbi összefoglalása: FelD istVáN: Árpád-kori „lakótorony” az egri várban? 
Az Egri Vár Híradója, 38. (2006) 8–20. 

59 A földszinti gótikus folyosó idáig mindenképpen kiépült, sőt a palota DNy-i sarkánál végzett feltárás során 
a pincébe vezető D-i lejáratról megállapították, hogy az átvágja a gótikus folyosó D-i alapfalát. ÁN 1959. 
11. Ez alapján–ha jól gondolom–az sem zárható ki, hogy a gótikus folyosót Ny felé eredetileg hosszabbra 
akarták építeni vagy az meg is épült, később pedig vagy egy tervváltoztatás vagy egy átépítés következ-
tében zárták csak le mai Ny-i végződésénél. Mindenesetre a folyosó ilyen hosszúságúra való kiépítésének 
csak akkor van értelme, ha hátfala mentén helyiségek voltak vagy legalább terveztek oda belső tereket. A 
folyosó nyugati végződéséhez l. még jelen dolgozatban a palota külső lépcsőjét tárgyaló részt!

20. Szemöldökgyámos ajtó, négyzetes bevilágítóablakkal 
(a szerző felvétele)
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végfala ugyanis az É-i várfal belső síkjához – e falban van a lőrésszerű ablak – meglátá-
som szerint utólag épült hozzá.60 A pince boltozatát pedig még később alakíthatták ki (24. 
kép). A kutatás során készült fotókon jól látszik, hogy a boltozat későbbi mind a pince 
Ny-i falának belső síkjánál,61 mind a pince É-i falában lévő lőrésnél/ablaknál.62 a pince 
utólagos boltozása miatt volt szükség a palota földszintjének Ny-i végén lévő helyiség 
járószintjének megemelésére és talán ugyanekkor a félköríves ajtó megszüntetésére is. A 
pince Ny-i falában, a Tömlöc-bástya udvara felé nyíló reneszánsz ajtót (26. kép) viszont 
mindenképp utólag helyezhették el.63

A feltárások eredményei szerint a Tömlöc-bástya K-i előterében az 1552. évi ostrom 
után nagyméretű feltöltést hajtottak végre, melynek során a védőműnek ebben részében 

60 KÖH Fotótár, 49951. 
61 KÖH Fotótár, 53770., Détshy – KozáK 1964. 36. kép, Détshy – KozáK 1972. 83. kép, jelen dolgozat 24. kép.
62 KÖH Fotótár, 53771., Détshy – KozáK 1964. 37. kép, jelen dolgozat 23. kép.
63 Az ajtó keretezésének profiljai nagymértékben sérültek voltak, melyeket a helyreállítás során kiegészí-

tettek. Furcsa ugyanakkor a „küszöbkő” gyanánt ma itt látható profilált (!) szemöldökkő!. Hogy miként 
került oda, nem ismert, mivel a közvetlenül a feltárás után készült fotókon mintha még nem látszana a kü-
szöb profilja. Détshy – KozáK 1964. 34. kép, KozáK 1964. 12. kép. A reneszánsz ajtó utólagos kialakítása 
viszont biztosnak tűnik, bár elhelyezésének pontos idejét egyelőre meghatározni nem lehet. Mindenesetre 
ennek még 1552 előtt kellett megtörténnie, mivel az ostrom után az ajtó előtti területet feltöltötték törme-
lékkel. L. minderre a következő jegyzetet!

21. Az I/6 – I/7es helyiség. Balra a nagyméretű kürtő áthidalója,  
jobbra az I/8as helyiségbe – az egykori középpilléres terembe – nyíló ajtó (a szerző felvétele)
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egy Ny felől emelkedő rézsűt alakítottak ki (35. kép),64 mely töltésként belülről erősíthette 
az É-i várfalnak a palota és a Tömlöc-bástya közé eső szakaszát is. Éppen ez a feltöltés 
jelenthette volna akadályát a palota Ny-i végében egy alápincézett épületrész 1552 utáni 
emelésének, hiszen a feltöltés csaknem egészen az épület emeletéig felnyúlt, de ugyan-
ezért nem lehetett nyitott lőállás sem a pince helyén 1552 után. 

a palota Ny-i végének emeleti szakasza sem kevésbé problémamentes, hiszen ennek 
értékelése során is eltérő álláspontok jelentek meg. Az alább idézendő publikációkban 
csak annyi azonos, hogy az épület kutatói az emelet a II/2-es helyisége Ny-i falát közép-
kori eredetűnek és egyúttal a késő középkori palota Ny-i végfalának határozták meg.

64 Az 1552 után kialakított feltöltésre éppen Kozák Károly hívta fel a figyelmet a Tömlöc-bástyáról írt első 
publikációjában. KozáK 1964. 228–229. A feltöltés korára vonatkozólag bizonyító jellegűnek tekinthetők 
azok a középkor végére datálható leletek, melyek jó része éppen az 1552. évi ostrom során súlyos károkat 
szenvedett palotából származott. KozáK 1964. 222–224. és 231., KozáK – seDlMayr 1972. 249–253. A 
feltöltés a Tömlöc-bástya feltárása során 1963-ban készített egyik metszetrajzon is jól látszik. ÁN 1963. 
9. sz. rajz, KozáK 1964. 26. kép, KozáK – seDlMayr 1972. 248. kép. A feltárás kezdetén is egészen a palota 
emeletéig érő feltöltés takarta a területet. Ugyanakkor a metszetrajz szerint a 16. század közepére helyez-
hető rétegek csak a palota földszinti helyisége Ny-i falának közepéig emelkednek. Fölöttük lévő barnás 
betöltés már újabb, ráadásul átfut a törmelékrétegekre támaszkodó ún. hevenyészett lépcső felett is. 

22. Az I/8as helyiségbe nyíló ajtó profiljának részlete (A szerző felvétele)
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Kozák 1963-ban először 
még azt írta, hogy ez utóbbi 
fal – teljes hosszában, az É-i 
várfalig terjedően – a palota 
emeletének középkori Ny-i 
vége.65 A később megfogalma-
zott elméletek szerint viszont 
e falnak csak a D-i szakasza 
középkori, ráadásul e rekonst-
rukciók még ahhoz az előbbi-
ekben elemzett elképzeléshez 
kapcsolódtak, miszerint a pa-
lota Ny-i végén a pince és a 
földszint nem egy időpontban 
épültek. Mindenesetre eszerint 
az épület emeleti szintje Ny fe-
lé mindenképpen rövidebb lett 
volna, mint földszintje, leg-
alábbis a 16. század elejétől. 
Mint erről már szó esett, az el-
képzelések alapjait elsősorban 
a 16. század második felének 
alaprajzai jelentették.

az egyik elképzelés sze-
rint a palota emeletének ere-
deti Ny-i végződésére a II/2-
es helyiség Ny-i falában fel-
tárt ablak maradványa utal. 
Elfalazásából egy reneszánsz 
kerettöredéket is kibontottak, 
melyet az ablakhoz tartozónak 
határoztak meg.66 az épület 
kutatói e reneszánsz ablak ki-

alakításának idejét azonban az emelet D-i homlokzati falában ma helyreállítva látható re-
neszánsz ajtóval hozták kapcsolatba, melyről azonban épp ők azt állapították meg, hogy 
egy korábbi gótikus ablak helyén lett kialakítva, méghozzá a palota emeletének 1554. évi 
átépítése során.67 A reneszánsz ablak tehát nem bizonyíthatja a palota emeletének közép-
kori nyugati végződését, kérdés, hogy korábban is ablak volt-e itt?

Kozák Károly más munkájában viszont a palota emeleti Ny-i falában két, rácsokkal 
elzárt ablakot rekonstruált ugyanarra a helyre, ahol az előzőekben említett reneszánsz 
ablakot azonosították. A véleménye szerint ide helyezhető ablakelemek a Tömlöc-bástya 

65 KozáK 1963. 126. Mint láttuk ugyanebben a tanulmányban azt is feltételezi, hogy a palota mai Ny-i vége 
a pincétől az emeletig csak a 16. század második felében épült. Uo. 128. Ennek mondana viszont ellent a 
Tömlöc-bástya feltöltésének előzőekben tárgyalt ideje. 

66 Détshy – KozáK 1964. 57.
67 Az ekkor végrehajtott átépítések során a palota emeleti tereit kisebb helyiségekre osztották fel. 

Détshy – KozáK 1964. 61–62. 

23. A földszint Nyi vége alatti pince É felé néző, 
 lőrésszerű ablaka (a szerző felvétele)
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udvarának betöltéséből, 15–16. századi leletekkel együtt kerültek elő, úgy, hogy az egyik 
ablak keretében még benne volt a hozzá tartozó rács. Elhelyezésüket Kozák ezen a helyen 
egyébként védelmi szempontból is indokoltnak tartotta.68 ugyanakkor nem kizárt, hogy 
e nyíláskereteknek semmi közük sem volt a palotához, vagy ha mégis, korántsem biztos, 
hogy az emelet Ny-i falához tartoztak. Esetleges elhelyezkedésük az emelet Ny-i falában 
az emeleten feltételezhető reprezentációs helyiségek és lakószobák miatt mindenképp 
megkérdőjelezhető.

Vizsgáljuk meg az emelet É-i falának kérdését. Az épület emeletének középkori É-i 
külső falát általában azzal – az egyébként ma is álló, illetve részben visszaépített – fal-
lal azonosították a kutatók, mely az emelet K-Ny-i középtengelyében húzódott/húzódik 
végig.69 A fal, melyet a kutatás során D-i középfőfalnak neveztek el,70 voltaképpen egy  
60 cm széles fal, mely hosszának nagy részén a középkor végi földszinti helyiségek bol-

68 KozáK 1964. 223–224. és uo. 23. kép, KozáK – seDlMayr 1972. 249–253.
69 Détshy – KozáK 1964. 56. és 61., KozáK 1964. 224. Az ettől eltérő korábbi elképzelésre l.: KozáK 1963. 

126–127.
70 A nevét onnan kapta a fal, hogy amikor legkésőbb a 18. század folyamán kiépült az épület mai teljes eme-

leti része, annak középtengelyében egy fűtőfolyosót alakítottak ki, melyből az É-i és D-i oldalon sorakozó 
szobák kályháit fűtötték. E folyosó D-i falát alkotta az a fal, melyet Détshy Mihály és Kozák Károly a kö-
zépkor végi palota É-i határfalának tartott 1964-ben megjelent tanulmányukban. Ezt a falat a fűtőfolyosó 
É-i falától való megkülönböztetésül D-i középfőfalnak nevezték el. E fűtőfolyosót is helyreállították az 
1960-as évek elején.

24. A földszint Nyi vége alatti pince DNyi sarka. Jobbra a Tömlöcbástya felé,  
Nyra vezető ajtó (a szerző felvétele)
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tozata feletti feltöltésre épült.71 A falat a 16–20. század között rengeteg helyen különböző 
nyílásokkal átvágták, közülük – vállköve alapján – csak egyet véltek a kutatók közép-
korinak (32. kép).72 A középfőfal Ny-i szakasza a feltárás kezdetén csak a 19–20. századi 
padlószint alatt volt meg, teljesen visszabontott állapotban. Az viszont megállapítható 
volt, hogy a fal kötésben van azzal az É–D-i irányú fallal, melyben az előzőekben tárgyalt 
reneszánsz ablakot elfalazva megtalálták vagy ahová a rácsos ablakokat is elképzelték - 
vagyis a II/2-es helyiség Ny-i falával vagy legalábbis annak D-i szakaszával.73 

Korábban tehát az emelet és a palota középkori Ny-i végfalaként ez utóbbi falat, míg 
a palota emeletének É-i falaként az ezzel egyidős, D-i középfőfalnak nevezett falat hatá-
rozták meg a palota kutatói. Rekonstrukciós elképzelésük szerint ezen É-i fal és a vár-

71 Détshy – KozáK 1964. 56. és 61.
72 A középkorinak meghatározott nyílásnak azonban csak felső része, konzolos szemöldökköve egy jelleg-

zetes gótikus darab. Publikációban a kutatók maguk is elismerték, hogy az ajtó szárköveit nem találták 
meg, azok feltételezett helyén kifalazás volt. A szemöldök erős elkormozódása ugyanakkor fűtőnyílás-
ként való használatra utalt. KozáK 1963. 127., Détshy – KozáK 1964. 56. és 61. Az persze előfordulhatott, 
hogy egy korábbi ajtót fűtési célokra kezdtek el használni, de nem valószínű, hogy ehhez ki kellett volna 
emelni az ajtó szárköveit. Továbbá a feltáráskor készített fotón – mely az ajtó É felőli oldalát mutatja – az 
ajtó bal oldalán tégla, jobb oldalán tégla és törtkő falazást mutat. A szemöldökkövet tehát másodlagos 
elhelyezésben is berakhatták a falba. KÖH Fotótár, 54199. Az ajtó napjainkban szárkövekkel kiegészítve, 
középkori ajtóként helyreállítva látható a palota emeletén lévő kiállításon (32. kép). 

73 Détshy – KozáK 1964. 56.

25. A palota Nyi – pince és földszinti – végfalának homlokzata a Tömlöcbástya felől
(a szerző felvétele)
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fal között a földszinti terek 
fölött – mint láttuk – egy 
tetővel fedett lőállást létezett 
volna már a középkor végén. 
természetesen lehetséges, 
hogy a palota Détshy Mihály 
és Kozák Károly által rajz-
ban is rekonstruált (11. kép), 
többször leközölt állapota va-
lóban létezhetett, csak nem a 
középkor végén, hanem eset-
leg az 1552. évi ostrom után. 
Fontosnak tartom hangsú-
lyozni, hogy az ismert 16. 
századi egri váralaprajzok 
(például: 3-6. kép) a híres 
ostrom után készültek, így 
valójában a pusztítást köve-
tően helyreállított várat és 
palotát mutatják.

Elképzelhető, hogy a pa-
lota emeleti szintje az udvari 
homlokzat rövid falszaka-
szát leszámítva – ahol a már 
említett keresztosztós ab-
lakok és az emeleti folyosó 
visszafaragott boltvállai ma 
is megvannak – 1552-ben 
olyan szinten károsodhatott, 
hogy az eredeti állapot már 
nem volt helyreállítható. s 
ha netán még további szaka-
szok is megmaradtak volna 
ekkor az emelet D-i homlok-
zati falából, mára sok nyomuk nem maradt.74 Véleményem szerint az emelet helyreállí-
tását ekkor rendelhették alá egyértelműen a védelmi szempontoknak. Ezzel függhetett 
össze, hogy, mint láttuk, a Tömlöc-bástya udvarát – részben a szétlőtt palotából származó 
törmelékkel – szinte a palota emeletéig rézsűsen feltöltötték. A palota emeletén ekkor ala-
kíthatták ki azt a védőteraszt, melyet az épület kutatói a középkorinak véltek. Az É-i fal 
mentén a Tömlöc-bástyától a belső vár K-i részéig tehát egy védelmi övezet alakulhatott 

74 Természetesen nem kizárt, hogy túlbecsülöm az 1552. évi ostrom során elszenvedett károkat. Fontos 
információ viszont a palota emeleti homlokzatának értékeléséhez, hogy a palota Ny-i szakaszának egy ré-
sze 1694-ben, nem sokkal a visszafoglalás után, az épület elhanyagolt állapota miatt egyszerűen leomlott. 
Détshy – KozáK 1964. 37. és 63., illetve Détshy – KozáK 1972. 121–122. Ez is csökkenti annak az esélyét, 
hogy ezen a szakaszon egy esetleges újabb kutatás során középkori vagy kora újkori falszövetet találjunk. 
természetesen még inkább csökkenti az ilyen esélyeket az elvégzett helyreállítás maga, melynek során a 
palota emeleti falait a D-i és Ny-i oldalon sok helyütt téglából falazták újra, illetve egészítették ki, ha nem 
is a teljes szélességükben, de külső oldalukon mindenképpen.

26. A palota Nyi végén lévő pincéből a Tömlöcbástya felé 
nyíló reneszánsz ajtó (a szerző felvétele)
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ki 1552 után. Ennek a védelmi övezetnek lehetett része a palota emeletének É-i feléből 
ekkor kialakított terasz, lőállás.75 

A palota emeleti része az 1552 utáni átalakítások nyomán nyerhette el a 16. századi 
felméréseken is ábrázolt egytraktusos változatát.76 Ekkor épülhetett az a Ny-i emeleti 
végfal, amelyik a két Ny-i földszinti helyiség közti válaszfal emeletig felmenő részére 
támaszkodik, és amelyben a reneszánsz ablakot is feltárták, bár nem zárható ki, hogy 
valóban ez a fal a gótikus épületnek is fala lehetett, de csak mint belső, helyiségek kö-
zötti válaszfal.77 Ha a palota mai Ny-i földszinti falával kapcsolatos eddigi fejtegetéseim 
helytállók, akkor az egységes Ny-i végfal is lehet középkor végi építésű, melyen emeleti 
(vég)fal is állhatott. Ez a Ny-i helyiség – amennyiben valóban létezett – 1552-ben talán 

75 Fontos megjegyezni azt is, hogy a történeti és régészeti adatokból ma már világosan látható, hogy az 
1540-es évektől kezdve miként alakították át fokozatosan a védelem igényeinek megfelelően az egri várat. 
Az ilyen átépítések során nem voltak kímélettel (egyébként érthető módon) a korábbi korok épületei iránt, 
ha azok nem feleltek meg a katonai szempontoknak. Elég csak a székesegyház késő gótikus csarnokszen-
télyének lebontására gondolni. Ezek után jogosan vethető fel a kérdés, miért éppen egy összelőtt palotát 
akartak volna eredeti állapotába visszaállítani 1552 után? Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a palota 
kutatásakor kiderült, ezt a védőteraszt vagy lőállást, ha volt egyáltalán, legkésőbb a 16. század utolsó 
negyedében, de még a török foglalás előtt elkezdték fokozatosan beépíteni. Détshy – KozáK 1964. 62.

76 Ismert, hogy az újjáépített palota emeletén több kisebb helyiséget, szobát alakítottak ki a korábbiak meg-
osztásával. 1554–1564 közötti adatok az új helyiségek kialakításáról: Détshy – KozáK 1964. 34–35. 

77 Ha a fal valóban középkori eredetű, akkor eredetileg az emelet teljes szélességében épülhetett ki (ahogy 
1963-ban Kozák is gondolta), melyet igazol a földszintről emeletig felnyúló fal felső részén 1959-ben 
megfigyelt konzolos padka is. Jelentés 1959. 3–4. 

27. A helyreállítás során rekonstruált lépcső a palota Nyi végén (a szerző felvétele)
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elpusztult. 1552 után készül-
hetett a nagyrészt boltozat 
feletti feltöltésre alapozott É-i 
fal, mely mögött a védőteraszt 
kialakíthatták.78

Mindez azt jelenti, hogy 
a 16. századi felmérésektől 
függetlenül a középkor végén 
akár számolhatunk egy teljes, 
a vár É-i faláig terjedő tömegű 
palotával is,79 hiszen 1500 kö-
rül még semmi sem indokolta, 
hogy a reprezentációs és ké-
nyelmi igényeket – különösen 
az ország egyik leggazdagabb 
főpapjának számító egri püs-
pök rezidenciájában – teljesen 
alávessék a katonai szempont-
oknak.80 a palota É-i emeleti 
fala nyilvánvalóan párhuza-
mos volt a D-i homlokzati fal-
lal, ezáltal viszont – a külső sík  
jában egyébként tört vonalú – 
É-i várfal és a palota É-i fala 
között egy védelmi funkciót 
ellátó zónát is kialakíthattak.

Az egyetlen védelmi épít-
kezésre az 1475. évi oklevél-
ben említett „propugnaculum” 
kifejezés utal. A szó nem feltétlenül jelent tornyot.81 talán inkább arról lehet szó, hogy 

78 Ha a palota középkori emeletének eredeti É-i határfala a 60 cm széles, csekély alapozású D-i középfőfal 
lett volna, akkor abból szinte semmi sem maradt volna az 1552. évi ostrom után. A mai fal így tehát elmé-
leti megfontolások alapján is aligha lehetne jelentős részeiben középkori eredetű. Eredetileg csupán belső, 
helyiségeket elválasztó fal lehetett, de külső homlokzati fal semmiképpen.

79 Álláspontom tehát inkább Kozák Károly 1963-ban megfogalmazott véleményéhez áll közel. KozáK 1963. 126. 
A jelenlegi történeti kiállításon lévő makett is teljesen kiépültnek mutatja a palotát a 16. század elején (is).

80 Talán Tinódi leírása is azt erősíti, hogy a palota teljes egészében az É-i falig nyúlt és ott 1552 előtt nem 
létezett a széles védőterasz. Az ostrom hetedik napjánál ugyanis a következőket mondja: „Annak utána 
kezdék törettetni,/ Paloták hátúsó részét rontani,/ Dobó és Mekcsei kezde sietni,/ Pincéket, boltokat földdel 
tölteni./ Lövőhelyökre fenn az palotákba/ Hordókat, kasokat töltetnek vala”. Eger vár viadaljáról való ének, 
História. Tinódi Sebestyén: Krónika. Sajtó alá rendezte: sugár istVáN. A bevezetőt írta: Szakály Ferenc. 
Budapest, 1984. 251., 774–779. sor). Ha lett volna védőterasz a palota emelete mögött, a védőállásokat ott 
alakították volna ki. Ráadásul, mint említettem (l. a 75. jegyzetet) a 16. sz. utolsó negyedében, tehát a török 
háborúk idején is valószínűsíthető volt a palota emeletének kiépítése az északi várfal vonaláig. Miért ne 
tehették volna ezt meg az 1500 körüli években, amikor a török még több száz kilométerre volt Egertől?

81 Nagy Géza Balázs figyelmeztet rá tanulmányában, hogy bár korábbi publikációkban a vár tornyokkal 
való megerősítését értették e megfogalmazás alatt, viszont a toronyra sokkal inkább a turris, nem pe-
dig a propugnaculum kifejezést szokták alkalmazni. Szerinte a propugnaculum oltalom, bástya, várta, 
őrködésre alkalmas hely jelentéséből kell kiindulni, sőt idéz egy 1412-ben kelt és 1420-ban átírt oklevél 
szövegéből is: „propugnaculum vulgo vero erkel vocatum”. Az más kérdés, hogy ezt a „félig kiépített 
palota” rekonstrukciójával egyezteti. Nagy 2004. 179–180.

28. A rekonstruált emeleti folyosó K felől. A fa oszlopok a 
feltételezett eredeti pillérkiosztást követik (a szerző felvétele)
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a palota É-i oldala előtt a várfalon/
várfalban egy védőfolyosót alakíthat-
tak ki, mely nemcsak az É-i várfalra 
támaszkodhatott, hanem a palota fala 
és a várfal közti tér betöltéseire és ki-
falazásaira is.82 Az É-i várfal külső ol-
dalánál lévő kiszögellések pedig nem 
valamiféle tornyok lehettek, hanem 
esetleg a védőfolyosó kiugró részei.83

Rátérve a palota K-i felének 
tárgyalására, a korábbi épület föld-
szintjén kialakított középpilléres 
termet a középkor végi átépítések 
során – véleményem szerint – még 
nem módosították. A helyiség ma 
is meglévő, kisebb méretű kövekből 
készült boltozata azonban későbbi 
kialakítású, mint a többi, Ny-ra eső 
helyiségé. Ezt csak akkor alakíthat-
ták ki, amikor megépült a palota mai 
K-i zárófala (33. kép), melybe bele-
foglalták az egykor a terem közepén 
álló pillért is. A K-i zárófal földszin-
ti és emeleti része minden bizonnyal 
egységes falszövetű,84 ugyanakkor 
a dokumentációkból megállapítható 
az is, hogy ezen K-i fal nem párhu-
zamos a helyiség Ny-i falával.85 E 
K-i fal kötésben van továbbá a palota 
elpusztult K-i részén feltárt – egyéb-
ként csak kevés felmenő fallal ránk 
maradt – I/9-es és I/10-es helyisé-
geket elválasztó, Ny–K-i irányú, a 

kutatók által középfőfalnak elnevezett fallal (34. kép).86 Bizonytalan azonban, hogy 
ez utóbbi falakat mikor építették. A 18. században készült felmérések szerint már állt 

82 Détshy Mihály és Kozák Károly feltételezése szerint a palota mögötti É-i várfalnak már a középkorban 
többszörös rétegződése volt, mely rétegződések némelyikét voltaképpen az egyes falsíkok közti betöltés 
adja. Détshy – KozáK 1964. 61. Itt nyugodtan feltételezhetünk egy széles védőfolyosót, melyre vonatkoz-
hatna az előzőekben tárgyalt propugnaculum kifejezés.

83 Természetesen ez abban az esetben igaz, ha a kiszögelléseket – pl. oldalazás céljából – már a középkorban meg - 
építik. Ha mégsem lennének középkoriak, egy védőfolyosó a palota É-i fala mögött akkor is feltételezhető.

84 Legalábbis az erről rendelkezésre álló fotók alapján: KÖH Fotótár, 47958.
85 Legalábbis a kutatások során készített alaprajzok szerint. L. pl.: ÁN 1959. földszinti alaprajz, ÁN 1962. 

földszinti alaprajz. A publikációk azonban néhol egy teljesen szabályos alaprajzú helyiséget ábrázolnak. 
L. pl.: Détshy – KozáK 1964. 46. kép.

86 KÖH Fotótár, 68912. Erről a falról vélték kezdetben, hogy a K-i végfal alá megy és ott „tömbkő” záródása 
van. Détshy – KozáK 1964. 50.

29. Az emeleti  gótikus (8. sz.) ablaknyílás, 
 felső sarkainál a lefaragott boltvállak  

(a szerző felvétele)
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a mai K-i zárófal.87 a helyiség mai 
boltozására és a terem új keleti falá-
nak építésére véleményem szerint a 
16. század és a 18. század között bár-
mikor sor kerülhetett.88 Az 1475-ben 
megkezdett építkezéskor tehát va-
lószínűleg a középpilléres termet is 
belefoglalták az új palotába, egyéb-
ként ez is ugyanolyan boltozatot 
kapott volna, mit a többi tér és nem 
helyeztek volna el egy rendkívül dí-
szesen kiképzett ajtót a helyiség Ny-i 
falában, amely a Ny-ról szomszédos 
folyosószerű rész felől biztosította a 
terembe való belépést.89 

mint korábban említettem, a kö-
zéppilléres teremhez légfűtéses fűtési 
rendszer tartozott (16. és 17. kép). Az 
ennek részét képező kemence fűtése 
a teremmel K felől szomszédos terü-
letről volt megoldható, a pinceszint-
ről, hiszen a kemence tüzelőnyílása 
csaknem 2,5 méterrel van a gótikus 
folyosó padlószintje alatt. Ez a tér 

87 A 18. századi felméréseken már azonosítható ez a fal, melyen át akkor K felé ablak és ajtó nyílt. Ugyanakkor 
az 1774–1775. évi Raportsplanon még a palota mai végfalától K-re helyiségek vannak az emeleti szinten, de 
ezek már tető nélkül állnak. Détshy – KozáK 1964. 7. kép, Détshy – KozáK 1972. 67. kép. Egy másik – rá-
adásul 20 évvel korábbi – ábrázoláson viszont az épület K-i végénél már csak egy kisméretű épület látható. 
Détshy – KozáK 1972. 25. kép A helyiség K-i fala mindenesetre egyben a fölötte lévő helyiségeknek is K-i 
fala volt ugyan, de valószínűleg csak a 18. század végi bontások után lett a palotának egyben a zárófala 
is, addig belső osztófalként funkcionálhatott. Fodor László is legkorábban a 18. század elejére teszi a fal 
építését. FoDor 2006. 521. Kérdéses, hogy a fűtőkemence használata meddig tartott. Ez ugyanis össze-
függhet az egységes terem megszűnésével is, hisz mint az előzőekben láttuk, a terem eredeti K-i falának 
vonala egyezett a kemence külső falával, ahol a kemence fűtőnyílása volt. Ezt a mélyebben kialakított részt 
leginkább bontásból származó törmelékkel töltötték fel. Nem kizárt, hogy e feltöltési rétegek keletkezése 
kapcsolatban áll a középpilléres terem átépítésével, de ez egyelőre nem is bizonyítható.

88 Következésképp értelmét veszti az I/9 és I/10 jelölésű helyiségek középkorra való datálása is, így az e terü-
leten ma helyreállítva látható falak is legkorábban a kora újkorban vagy még inkább az újkorban épülhettek, 
hisz a középkorban e helyütt állt a középpilléres terem K-i része, illetve a vele K-ről szomszédos helyiség. 

89 A körtetagos ajtónak egyébként erre a rendkívül szokatlan elhelyezésére a kutatók is felhívták a figyelmet 
(ti. szűk folyosóban, közvetlenül egy nagyméretű kürtő előtt helyezkedik el, l.: Détshy – KozáK 1964. 60.). 
Az is lehet persze, hogy az ajtót még az átalakítás előtt építették és eredetileg a középpilléres teremmel 
Ny-ról szomszédos, a mainál jóval nagyobb helyiségből nyílt (ehhez a helyiséghez tartozott az az ablak, 
melyből később az I/6-7-es helyiség ajtaját alakították ki). A kutatók szerint az is elképzelhető, hogy egy 
önálló épület Ny felé a szabadba nyíló ajtaja volt eredetileg. Détshy – KozáK 1964. 59., Détshy – KozáK 
1972. 125. Ma azonban még egyik elképzelés sem igazolható.

30. Az emeleti  gótikus (9. sz.) 
ablaknyílás, felső sarkainál a lefaragott 

boltvállak (a szerző felvétele)
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és a fölötte feltételezhető épület-
rész azonban még nem képezhette 
a palota K-i végét. 

Az 1960-as évek feltárásai 
után a mai épület K-i oldalán (33. 
és 34. kép) előkerült maradványo-
kat tartották a palota K-i részének 
a kutatók anélkül, hogy pontosan 
meghatározták volna a palota kö-
zépkori K-i végfalát. Később ezt 
Kozák Károly az 1981–1982-ben 
folytatott ásatások során meghatá-
rozott középpilléres terem K-i fa-
lával azonosította.90 Majd a 2005. 
évi ásatások alapján Fodor László 
a palota K-i végződését a mai É-i 
kapuhoz vezető út töltésének Ny-i 
széle vonalában vagy annak köze-
lében határozta meg, tehát kele-
tebbre, mint ahol a középpilléres 
terem fala volt.91

Véleményem szerint a palota 
egykori K-i végződését vizsgálva 
más információkat is figyelembe 
kell venni. Ezek egyik csoportját a 
16. század második felének felmé-
rései (3-6. kép) alkotják, melyek a 
palota K-i végződését enyhén tört 
vonalúként ábrázolják. E „törés” 
kezdetére utalhat a mai É-i kapu-
hoz vezető út töltésénél látható L 
alakú falmaradvány K-i szára és a 
tőle 6 méterre É-ra, vele párhuza-
mosan induló fal. 

Emellett fontosak a mai É-i ka-
putól K-re, az É-i várfal belső olda-

la előtt az 1980-as évekig fennállt, eredetileg katonai istállóként használt épület felépítése 
előtt a területen 1935-ben végzett feltárás eredményei. Ezek során jelentős, legalább két 
középkori építési periódust mutató épületmaradványok kerültek elő.92 A feltárt maradvá-
nyok összefüggésbe hozhatóak azokkal az ablakfülkékkel, melyeket az 1986–1987-ben 
folytatott kutatások során az É-i várfal belső rétegében fedeztek fel, és amelyek ma is 

90 KozáK 1984. 211.
91 Publikációjában ugyanakkor némileg szkeptikus e K-i végfal meghatározhatósága lehetőségét illetően. 

FoDor 2006. 521–523.
92 Az 1935. évi feltárásról leginkább csak egy alaprajz ismert, valamint néhány fotó a KÖH Fotótárában. 

Ezek feldolgozásának eredményeit egy jelenleg előkészítés alatt álló, a középkor végi egri püspökvárat 
bemutató tanulmányban kívánom közzétenni. 

31. Reneszánsz ajtó az emeleti folyosón  
(a szerző felvétele)



81Az egri várbeli késő középkori püspöki palota

láthatók a védőtetővel fedett falszakasz belső oldalán. Ezek nyilvánvalóan egy lakóépü-
lethez tarozhattak.93 A feltárt épület Ny-i vége és a palota ma látható elpusztult K-i része 
között legfeljebb 10 méteres távolság lehet. 

Ha a 16. századi várrajzok ábrázolásain a palota megtört irányú keleti részének hosz-
szát és az 1935. évi feltárás alakalmával felszínre hozott épületmaradványokat rávetítjük 
a vár alaprajzára, úgy nem zárható ki, hogy a palota és az északi falnál feltárt épületek 
közvetlenül kapcsolódtak egymáshoz. Ezt azonban csak a mai É-i kapuhoz vezető út he-
lyén végzendő feltárás tudná végérvényesen, minden vitát eldöntően igazolni.94

93 Az ablakfülkék az épület emeleti, míg az 1935-ben feltárt falak (vagy legalábbis azok egy része) az épület 
alsó szintjéhez tartozhattak. Az ablakfülkéket a várfal 16. századi vastagításakor teljesen elfalazták. Az 
1986–1987. évi kutatásra l.: KÖH Tervtár, ltsz. 25458., ltsz. 25560. A várfal ezen szakaszát 2002-ben 
Fodor László vezetésével újból megkutatták. A kutatás eredményeinek összefoglalása: FoDor lászló: Az 
egri vár északi külső falának kutatása 2002-ben. A régi középkori kiskapu körüli régészeti munka. Agria, 
XXXIX. (2003) 225–239. 

94 Egyúttal egy ilyen feltárás igazolhatná azt is, hogy a palota K-i vége már a középkorban is oly módon 
végződött-e, mint a 1568 utáni felméréseken. Ugyanis, ha palota többi részére vonatkozólag kétségbe 
vontuk a 16. század második fele várrajzainak a középkori állapotra való visszavetítésének a teljes mér-
tékű helyességét, akkor ezzel a gyanúval élhetünk a palota eddig még nem tisztázott helyű keleti végénél 
is. Nagy Géza Balázs 2004-es, már idézett dolgozatában veti föl azt az elképzelést írásos adatok alapján, 
hogy a palota elpusztult K-i részén és a mai északi kapuhoz vezető út helyén állhatott esetleg a közép-
korban Krisztus Teste oltáralapítvány háza és mellette pedig a szabolcsi főesperes háza, melyeket ő is 
összetartozónak vél a palota keleti részével. Nagy 2004. 178–179.

32. Az emelet Di középfőfalában lévő (középkori eredetű?) ajtó  
a Kről számított második terem ÉNyi sarkában (a szerző felvétele)
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A következőkben a palotán belüli padlószintek kérdésére térnék ki. A középkor vé-
gi palota szintjeinek meghatározása nem tűnik egyszerűnek. A Ny-i földszinti helyiség  
(I/1-I/2) padlószintje a kutatók meghatározása szerint 1,20 méter magasan volt a folyo-
só 15. századi járószintjéhez képest.95 A tér magasan elhelyezkedő járószintjének ma-
gyarázata a helyiség alatt lévő pince dongaboltozatának a szintje, mely a helyiség kö-
zéprészén határozza meg a járószintet, míg kétoldalt betöltések figyelhetők meg.96 az 
I/3-as helyiségben valószínűleg nem maradt semmi nyoma középkor végi padlószintnek. 
Legalábbis a legkorábbi réteg fölött csak egy murvás-meszes törmelékréteget találtak. 
E törmelékrétegen egy deszkapadló volt, ami aligha tekinthető középkori eredetűnek.97 
Legbiztosabban az I/4-es helyiségben határozták meg a középkor végi járószintet a ku-
tatók. Egy újkori téglapadló és a közvetlenül alatta lévő másik téglapadló alatt két tör-
melékréteg következett, majd ezek alatt (a folyosó járószintjéhez viszonyítva 70 centi-
méter mélyen) egy újabb téglapadló jelentkezett, melyet a középkorból eredeztettek.98  
Az I/6-I/7-es folyosószerű helyiségben a dokumentáció szövegben leírt illetve metszet-

95 Détshy – KozáK 1972. 127.
96 A Ny-i földszinti helyiség járószintjét egy szakaszon a pince boltozatának kövei adják meg: ÁN 1962. 

23–24., ÁN 1963. 6. sz. rajz.
97 ÁN 1959. 3. sz. rajz.
98 ÁN 1963. 2. sz. rajz. Az I/4-es helyiség 1. sz. kutatóárkában a középkori téglapadlót követő vékony csík 

alatt szürke kőzúzalékos réteg, majd ez alatt fekete föld volt. A 2. sz. kutatóárokban megfigyelhető volt, 
hogy a terem keleti falán lévő vakolat mélyebbre fut, mit a téglapadló vonala, ám itt már hiányzott a padló. 
ÁN 1963. 3. sz. rajz. A terem padlójára l. még: KozáK 1963. 124.

33. A palota DK felől. A kép jobb oldalán lévő falak  
a palota ún. elpusztult Ki részéhez tartoznak (a szerző felvétele)
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rajzban rögzített rétegmegfigyelései közti eltérés miatt nem lehet meghatározni a padló-
szintet.99 A középpilléres terem ma is álló Ny-i felében feltárás során egy lejtős téglapad-
lót találtak 70-90 centiméter mélyen.100 Figyelembe kell venni, hogy a később megtalált 
pillér lábazata mélyebben van a mai szintnél. Valószínűleg a középkori járószint itt több 
tíz centiméterrel a feltárás idejének szintje alatt lehetett, sőt talán a helyreállításkor kiala-
kított, tehát ma is létező padlószintnél is mélyebben volt.

Az emeleten a Ny-ról számított második helyiségben (II/2) figyeltek meg a boltozat 
válla fölött egy lapos padlótéglákkal lerakott járószintet.101 A palota emeletének padló-
szintjeiről tudható még, hogy a II/2-es tértől DK-re lévő helyiségben középkori téglákkal 
lerakott padló maradványaira bukkantak, továbbá az ezzel szomszédos helyiségben a kö-

 99 ÁN 1959. 1–3., Jelentés, 1959. 2., ÁN 1959. 2. sz. rajz.
100 ÁN 1960. 2–4. 
101 Minthogy alatta már csak az I/3-as helyiség boltozata feletti törmelékréteg van, ez lehet a legkorábbi já-

rószint. A helyiség rétegviszonyaihoz l.: ÁN 1959. 7., illetve a helyiség délkeleti részén lévő szelvényben 
a padlószintek kutatása során készített metszetrajzot és fotókat. ÁN 1959. 6. sz. rajz, ill. KÖH Fotótár, 
49222., 49223.

34. A palota elpusztult Ki része az emeleti folyosóról nézve. A kép felső részén a mai Éi kapu 
és az oda vezető út látható. A lépcső a gótikus folyosó folytatásában helyezkedik el. A kép alsó 
részén lévő terület egykor a középpilléres terem keleti feléhez tartozott. A légfűtés kemencéje  
a kép bal oldalán lévő területen található (ma visszatemetve). A belső osztófaltól jobbra eső 

terület az I/9, a balra eső az I/10 jelzéssel szerepel a szövegben és az alaprajzon  
(a szerző felvétele)
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ves törmelékben szintén korábbi padló nyomai kerültek elő.102 A palota emeleti folyosóján 
öntött habarcs padlózatot tártak fel, mely valószínűleg szintén a középkorra tehető, de a 
II/9-es helyiségben is tártak fel ehhez hasonló padlómaradványt.103

A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy a középkor végi palotának mind a földszinti, 
mind az emeleti helyiségeit leginkább padlótéglákkal burkolhatták.

Végül a külső lépcső kérdését kívánom tárgyalni. A palota DNy-i része előtt vala-
mennyi, a palotát is feltüntető 16. századi ábrázoláson, feltűnik egy lépcső, mely a föld-
szinti folyosó nyugati szakasza előtt helyezkedett el. A földszintről a palota emeletének 
udvari homlokzatán kialakított folyosóra talán már a középkor végén is ez a külső lépcső 
vezethetett föl. A ma az épület DNy-i sarkán látható modern lépcső (27. kép) tulajdonkép-
pen ezeken a 16. századi felméréseken ábrázolt és a kutatók által is középkori eredetűnek 
vélt lépcső rekonstrukciójának tekinthető. Maradványainak meghatározása érdekében 
feltárás zajlott a palota sarkánál.104 E lépcső maradványaként értelmezték a 2. számú 
folyosópillértől D-re, már a mai várudvar területén megtalált és ez utóbbi pillérrel azo-
nos alapozásúnak meghatározott falmaradványt. De e lépcső kialakításával magyarázták 
az 1. és 2. számú pillérek és a köztük lévő árkádíveknek a többi pillérhez és árkádívhez 
képest eltérő kialakítását. Mint az előzőekben említettem, a folyosópillérek nyolcszögű 
törzse 57 × 57 cm-es alapon áll. Ezzel szemben az 1. és 2. számú pillérek téglalap alap-
rajzúak, s csak rövidebbik oldaluk 57 cm-es. A két pillér közül csak a 2. számúnál és 
annak is csak K-i oldalán figyelhető meg a nyolcszög oldalainak kialakítása. E pillérnél a 
nyolcszögbe való átmenetet a többi pillértől magasabban és sarokleveles kiképzéssel ol-
dották meg. Az 1. és 2. számú pillér közti árkádív alacsonyabb a többinél és laposabb ívű 

102 ÁN 1960. 7.
103 ÁN 1961. 1–5.
104 A palota DNy-i sarkánál végzett kutatásokra l.: 1958–1962 közötti időszak ásatási naplói, különös tekin-

tettel az u.III-as szelvényre.

35. A Tömlöcbástya feltárása során készített Ny–Ki metszetrajz.  
Jobboldalt a palota mai Nyi fala.

(Kozák Károly – Sedlmayr János: Az egri vár Tömlöc- és Földbástyájának helyreállítása.  
Magyar Műemlékvédelem, 1969–1970. Budapest, 1972. 248. kép)
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is, ráadásul az árkádív indítása a 2. számú pilléren visszaugrik a pillér nyugati oldalához 
képest. Továbbá az 1. sz. pillérhez D felől egy 2,50 méter hosszú fal csatlakozott.105 a 
kutatók 1. és 2. számú pillérek előzőekben részletezett kialakítását, az 1. sz. pillértől D-re 
induló falat és a fent említett feltárt pillérmaradványt a lépcső karjainak megtartására 
szolgáló elemként határozták meg. A lépcső indítását a 3-4. számú pillérek közti rész 
előtt tételezték fel, a lépcsőkar felső végének és pihenőjének pedig a folyosó Ny-i végétől 
és az 1. pillértől D-re induló faltól több, mint 3 méter távolságra lévő korábbi eredetűnek 
vélt falat határozták meg. Mindehhez felhasználták a 16. századi váralaprajzok ábrázolá-
sait (5. és 6. kép), ahol a lépcső jóval túlnyúlik az épület nyugati végén.106

A lépcső rekonstrukciójával kapcsolatban azonban az is elképzelhető szerintem, hogy 
felső vége és pihenője éppen az 1-2. számú pillérek, az 1. számú pillértől D-re induló fal 
és a 2. számú pillértől D-re feltárt pillérmaradvány által bezárt – egyébként a gótikus 
folyosó boltszakaszaival egyező nagyságú – szabályos négyzet alaprajzú terület fölött 
helyezkedett el. A lépcsőkar felső vége és pihenő csatlakozása miatt lehetnek téglalap 
alaprajzúak az 1. és 2. számú pillérek. Az 1-2. pillérek közti árkádívnek mind az elhe-
lyezkedése, mind az árkádív kövein látható nyomok ugyanakkor utólagos elhelyezésre is 
utalhatnak. Sőt, elképzelhető az is, hogy a legnyugatabbra lévő árkádív egy utólagos, de 
még a középkorban elvégzett átalakítás vagy tervváltoztatás eredményeképpen alakult 
ki. Ennek oka lehetett éppen a lépcső megépítése is. 

Amennyiben a lépcső valóban az 1-2. számú pillérek előtti térség fölött indult, úgy 
– beleszámítva az ábrázolásokon látható, a lépcső középső szakaszán lévő pihenőt is – e 
szerkezet a korábban rekonstruáltnál jóval hosszabban húzódott volna végig a palota fo-
lyosója előtt. Ez pedig jobban meg is felelne az 1568–1572 közötti ábrázolásoknak. Az a 
Ny felé eső falcsonk, amire a mai lépcső felső pihenője támaszkodik, talán inkább a 16. 
századi alaprajzokon a folyosótól Ny-ra látható falmaradványnak felelhet meg.107 

Ha az eredeti részleteiben sajnos nem ismert lépcső felső pihenője valóban az itt sorra 
vett fal- és pillérmaradványokra támaszkodott, akkor az a palotával egykorú is lehet. 
Ugyanakkor aligha helyezhető 1526 utánra, bár ezt közvetlen adat nem is zárja ki. A 
végvári időszak ostromai során védett helyzete miatt az ábrázolások szerint valószínűleg 
nem érte érdemi sérülés. A 18. századi felméréseken és látképeken viszont már nincs 
meg, ekkor már a folyosó K-i részén kialakított lépcsőt használták. Elbontására ismeret-
len időpontban, talán csak a 18. századi építkezések során kerülhetett sor.

A középkor végi palota lehetséges rekonstrukciója

A minden bizonnyal már 1475-ben megkezdett és legkésőbb a 16. század elejére be-
fejezett palota udvar felőli homlokzatának képét meghatározta egy legalább 19 boltsza-
kaszból álló földszinti árkádíves folyosó, fölötte egy ritkább pillér-, vagy oszlopkiosztású, 
hasonló emeleti építménnyel.108 A földszinten a folyosó nyugati végétől kezdve helyisé-

105 Détshy – KozáK 1964. 42–43.
106 Détshy – KozáK 1964. 60. Ezen megfontolások alapján készült el a ma látható rekonstrukció. 

Détshy – KozáK 1964. 64., Détshy – KozáK 1972. 129. és jelen dolgozat 27. kép. 
107 A kutatók az ábrázolt falat egy még nyugatabbra lévő támpillérként értelmezték. Détshy – KozáK 1964. 60.
108 A hazai építészettörténeti kutatásban a boltozott emeleti folyosókat néha „loggia” kifejezéssel is illetik, 

ez a terminus technicus azonban elsősorban a reneszánsz építmények számára van fenntartva. Igaz, ha-
sonló gótikus emeleti folyosó nem is maradt fenn építészei emlékeink között.
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gek sorakozhattak, melyek közül a legnyugatabbra fekvő alápincézett lehetett. Tőle K-re 
két, közel egyenlő méretű, dongaboltozatos helyiséget alakítottak ki, melyekbe egy-egy, 
a gótikus folyosó megfelelő boltszakaszának tengelyében elhelyezett szemöldökgyámos 
ajtó nyílt. Mind az ajtók, mind a fölötte lévő négyzetes bevilágító-ablakok elhelyezése 
illeszkedik a dongaboltozatos helyiségek középtengelyéhez is. Ezektől K-re egy folyosó-
szerű helyiséget alakítottak ki, mely egy korábbi, ablakkal rendelkező tér leszűkítésével 
jött létre. A folyosóra nyíló egykori ablakot áttörték és ajtóvá alakították. A folyosó K-i 
falának hátsó részén egy gazdagon tagolt ajtón keresztül egy még 1475 előtt épült, nagy 
méretű ablakokkal ellátott középpilléres, valószínűleg boltozatos terembe lehetett jutni. 
A középpilléres terem a mainál kétszer szélesebb lehetett. Innen K felé tovább folytatód-
hatott az árkádíves folyosó, mögötte további, még részben ismeretlen helyiségekkel. 

A palota emeletére – legkésőbb talán már a 16. század elején – egy hosszú, egykarú, 
középső szakaszán pihenővel megszakított, feltehetően díszes kiképzésű lépcsőn lehetett 
feljutni. A lépcső felső pihenőjének nyugati széle valószínűleg a folyosó 1. pillérétől dél 
felé induló falon nyugodott, így nem nyúlt túl nyugat felé a folyosón. A felső pihenő talán 
már az emeleti boltozott folyosó padlójával volt egy szinten. 

Az emeleti folyosónak öntött habarcsos padlózata volt, árkádívei pedig a földszinti 
folyosó boltszakaszainál közel másfélszer szélesebb szakaszt határoztak meg. É-i fala a 
palota emeletének D-i homlokzati fala volt, melyben nagy méretű keresztosztós gótikus 
ablakok nyíltak D felé, a vár udvara felé. A loggiáról lehetett belépni a palota – sajnos 
általunk szinte teljesen ismeretlen beosztású, de valószínűleg gazdagon berendezett – 
emeleti helyiségeibe, melyek között, minthogy a palota emelete a földszinthez hasonlóan 
az épület teljes szélességében kiépülhetett, nagy méretű terek (pl. az egyedül itt feltéte-
lezhető nagyterem) ugyanúgy lehettek, mint egymás mögött két traktusban elhelyezett 
egyéb reprezentatív és magánhelyiségek.

Az épület feltehetőleg összeköttetésben állhatott a palotától K-re, az É-i várfal mentén 
álló házakkal, azokkal egybeépülve pedig a Tömlöc-torony térségétől az ún. fa kapuig 
egyetlen hosszú épületsor egykori léte is elképzelhető. 

A palota É-i oldalánál, a várfalra, illetve a várfal és a palota közti kifalazásokra, be-
töltésekre támaszkodva egy széles védőfolyosó húzódhatott végig, melyet talán a várfal 
külső síkja elé ugró kiszögellésekkel, lőállásokkal erősítettek meg. 

Ezáltal szolgálhatott a palota befelé a vár nagyobb díszére és ékességére, kifelé pedig 
védőfolyosójával a vár nagyobb védelmére.

Összegzés

Jelen dolgozatom bizonyára jól érzékeltette, mely pontokon bizonytalan ma még az 
egri középkor végi püspöki palota értékelése. Ezért - az általam itt felvázolt egy lehetsé-
ges rekonstrukció ellenére - úgy vélem, hogy a palota építéstörténetét újra és újra át kell 
gondolni, így valószínű, hogy további vizsgálódásaim során saját magam is több ponton 
változtatni fogok elképzeléseimen. Az okok viszonylag egyszerűek. Ha valamennyi épí-
tési korszakot (beleértve az előzményének tekinthető épületeket is) figyelembe vesszük, 
a palota története és építéstörténete napjainkig mintegy 600-700 évet ölel fel. Ez alatt 
az idő alatt az épület folyamatos használatban volt, miközben rendszeresen átalakítot-
ták, részben az egyes funkcióváltások (püspöki lakóépület, tiszti szállás, börtön, magtár, 
laktanya, stb.), részben az esetleges sérülések (ostrom pusztításai, falomlás stb.) miatt. 



87Az egri várbeli késő középkori püspöki palota

Részben ide tartozik a az 1960-as évek elején elvégzett helyreállítás is, mely természe-
tesen újabb – ám ezúttal tudományosan alátámasztott – beavatkozást jelentett az épület 
falazatába, helyiségbeosztásába, megjelenésébe. Ráadásul ma már az épületnek csak egy 
(igaz nagyobbik) része áll. A kutatási dokumentációk és az eddig megjelent publikációk 
adatainak és szövegeinek értelmezése, a bennük foglalt egyes elképzelések egyeztetése 
ugyancsak nem könnyű feladat. Mindezek rendkívül bonyolulttá és nehezen értelmezhe-
tővé teszik az építéstörténetet.  

A palotával kapcsolatban a kutatásokat ezért egyáltalán nem tekintem lezártnak, mivel 
nem hiszem, hogy újabb eredményeket már nem lehet elérni. Egyrészt levéltári kutatások 
akár Magyarországon, akár külföldön szolgáltathatnak újabb, eddig nem ismert adatokat. 
De a régészeti kutatások lehetőségei sem merültek még ki. Az egri várban az ásatások 
messze nem tekinthetők befejezettnek.109 Nemcsak a feltáratlan terület nagyságát nézve, 
hanem abból a szempontból is, hogy a kutatás sok helyütt megállt a kora újkori-újkori 
rétegek és az erre a korra helyezhető épületek feltárásánál. Ezért túl sok kérdés maradt 
nyitva a középkor különböző korszakaiból származó emlékekkel kapcsolatban is.  

A palotában és környezetében is számos ponton lehetne és kellene még kutatáso-
kat végezni. Így például a palota Ny-i végénél, mely terület közvetlenül kapcsolódik a 
Tömlöc-bástyához. A Tömlöc-bástya és a palota építéstörténete amúgy sem vizsgálható 
egymástól elkülönítve. Nemcsak egymás melletti elhelyezkedésük miatt, hanem azért is, 
mert a bástya udvarán láthatók annak a toronynak a falmaradványai, melyekre többek 
között a palota Ny-i fala is ráépült. Az újabb ásatásokat indokolná az is, hogy Kozák 
Károly feltárásai során csak a 16. századinak meghatározott járószintig jutott el a palota 
Ny-i előterét jelentő bástyaudvaron (is). 

Megválaszolható és megválaszolandó kérdésnek tartom a palota K-i végződésének 
problémáját is, melyhez szorosan kapcsolódna az É-i várfal belső oldalán állott épület(ek) 
kérdése is. Ez részben új, részben hitelesítő ásatásokkal tisztázható is lenne. Ideális eset-
ben a palota földszinti tereiben és folyosóján, valamint az épület előtti területen történő 
újabb ásatás is sokat segíthetne a teljes építéstörténet vizsgálatában. A palota 1475 előtti 
építéstörténetének vizsgálatához segítséget nyújthat végül az előkerült középkori lelet-
anyag teljes körű vizsgálata. Pillanatnyilag ezen a téren a legjobbak a lehetőségek. A 
leletanyag egy része kiállításra került, közzé is van téve, de nem lenne haszontalan újbóli 
kiértékelése sem. Leletközlemények az egri várból – néhány kivételtől eltekintve – év-
tizedekkel ezelőtt jelentek csak meg. A kutatás előterébe inkább az építéstörténet került.

A késő középkori egri püspökök palotája így még bőven hagy maga után kutatnivalót 
a régészek, történészek, levéltárosok számára egyaránt.
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