Kupovics Renáta

A döbröntei vár kutatása

Az Árpád-kori előzményekkel bíró, a török korban teljesen elnéptelenedett, de a 18.
század végén újratelepült Döbrönte község Pápától délkeletre, a Kisalföld és a Dunántúliközéphegység találkozásánál, az Északi-Bakony előterében helyezkedik el. A falu jelentős, irodalmi vonatkozásokkal is bíró várral büszkélkedhet, amely Kisfaludy Sándor
verses beszélyében elevenedik meg újra, az egykor a várban zajló életet és birtokosait
illetően kissé idealizált formában.
A települést átszelő Bittva-patak partja fölé magasodó, mintegy 300 m magas, északdéli irányú dombvonulat legmagasabb pontján, az északi részén kiugró meredek sziklacsúcson helyezkedik el a romjaiban is impozáns látványt nyújtó erősség (1. kép), amely
egykor a Szalók nembeli Himfieknek magát a várról nevező ága birtokközpontjaként
szolgált. A környezetét festőien uraló várhegyről a környező sík vidék könnyen belátható,
tiszta időben a Somló és a Ság bazaltkúpja is látszik.
Jelen dolgozat1 célja a döbröntei várra vonatkozó ismeretanyag összefoglalása, beleértve a vár eddigi kutatástörténetéről és történetéről nyújtott áttekintést. Ennek jelentős
hányadát a várban 1987–1990 között végzett leletmentő jellegű feltárás – a rendelkezésre
álló dokumentumok alapján történő – bemutatása, valamint az 1990-ben és 2001-ben
végzett helyreállítási-állagmegóvási munkálatok értékelő ismertetése alkotja, kiegészítve a régészeti kutatás és az állagvédelmi munkálatok alkalmával mellőzött, a romkonzerválást megelőzően keletkezett képi források bevonásával végzett falvizsgálattal.
Kutatástörténet
Az évszázadok során erőteljesen lepusztult várra először Rómer Flóris figyelt fel a
19. század második felében. Az ő hagyatékában 2 maradt ránk Döbrönte romjainak első,
a léptéket még ölben megadó felmérése Hencz Antal keszthelyi építész munkájaként, továbbá egy a várat nyugatról, északnyugatról ábrázoló vázlatos távlati tollrajz (2. kép). Az
alaprajzot Koppány Tibor közölte elsőként,3 ugyan a forrás megnevezése nélkül, de így
az legalább közismertté vált, eltérően az ugyancsak fontos, mára már eltűnt részleteket
dokumentáló tollrajztól. Rómer A Bakony, természetrajzi és régészeti vázlatában foglalta
össze a vár addig ismert középkori történetét, itt azonban néhány téves adatot is közölt.4
Ezt követően Csánki Dezső tett közzé alapvető történeti adatokat a várról és uradalmáról – már levéltári hivatkozásokkal – a Magyarország történelmi földrajza a Hunyadyak
1
2
3
4

Jelen tanulmány A döbröntei vár című, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében 2009-ben megvédett szakdolgozatom néhány fejezetének részben átdolgozott változata, a munka központi részét képező
leletanyag-feldolgozás elhagyásával.
KÖH könyvtára, Rómer-hagy. XVII. sz. cs. M. Biz., 1–2. 8r. alakú lap, továbbá Rómer-Jgyk. VI. 49. M.
Biz. egy rövid kéziratos feljegyzés.
Koppány 1961. 79.
Rómer 1860. 170. Egy 1421–1422-es dátum helyett 1442-t említ, Katalint, Himfi (II.) Benedek özvegyét
Himfi Miklós özvegyének nevezi. A várkápolnára való hivatkozás is tévedés. Mindez azonban természetesen nem von le semmit Rómer Flóris tudományos tevékenységének, úttörő szerepének jelentőségéből.

Castrum, 9. (2009) 31–68.

32

Kupovics Renáta

1. A vár légifelvétele (www.civertan.hu)

korában című sorozata III., 1897-ben megjelent kötetében.5 A 20. század elején kiadott
Pannonhalmi Rendtörténet a Szent Márton-hegyi kolostor és várunk közös személyi vonatkozásai kapcsán, elsősorban a pannonhalmi levéltárban őrzött forrásanyagra építve,
ugyancsak számos Döbröntét érintő adatról emlékezett meg.6
Gerő László a magyarországi várfejlődés általa felállított tipológiai rendszerében
Döbrönte várát a szabálytalan alaprajzú belsőtornyos várak közé sorolta. Bár e rendszer
ma már nem használatos, tudománytörténeti jelentősége miatt mindenképpen említésre
méltó. Mindhárom könyvében – Magyarországi várépítészet (Vázlat a magyar várépítés fejezeteiről) (1955);7 Magyar várak (1968)8 és Várépítészetünk (1975)9 – lényegében
ugyanazt a leírást közölte a várról, ugyanakkor számos fontos adattal egészítve ki annak
addig ismert történetét. Gerő László nem tett kísérletet a vár építési korszakainak megállapítására, azonban a palotaépület vonatkozásában fontosnak tartotta kiemelni, hogy
– véleménye szerint – nagyméretű ablakai 17. századi átépítés emlékét őrzik.10
Elsőként ezután Koppány Tibor végezte el a fennálló épületrészek lehetséges értelmezését és funkcionális meghatározását. Eredményeit 1961-ben Devecser, Ugod, Essegvár,
Döbrönte11 című művében, több rekonstrukciós rajz kíséretében tette közzé. A várra vonatkozó történeti adatok összegyűjtésével, az építtető Szalók nembeli Himfi-család ge5
6
7
8
9
10
11

Csánki 1897. 209.
Pann. Rendtört. III., VIII., X.
Gerő 1955. 196–197., 465., 459.
Gerő 1968. 159.
Gerő 1975. 299.
Gerő 1955. 197., Gerő 1968, 159., Gerő 1975, 299.
Koppány 1961. 71–92.
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2. A Rómer Flóris hagyatékából származó alap- és távlati rajz
(Hencz Antal felmérése – KÖH könyvtár, Budapest)

nealógiájának felvázolásával, az archontológiai adatok ismertetésével, valamint a vár tartozékait tárgyaló kitekintéssel munkája a döbröntei várra vonatkozó ismeretanyag egyik
legfontosabb, máig legalapvetőbb összefoglalásának tekinthető.
Koppány Tibor határozta meg elsőként a vár építéstörténeti periodizációját is, álláspontja jórészt a mai napig meghatározza a kutatást. Nemcsak a többnyire helyes építészeti korszakolás fűződik a nevéhez, hanem az erőteljesen lepusztult részek hipotetikus
rajzi rekonstrukciója is, amely néhány fontos részletében – elsősorban az ún. belső (kapu)
torony tekintetében vagy a külső vár bejárata vonatkozásában – a későbbi kutatás során
szintén igazolódott. Koppány Tibor a belső vár épületegyüttesét a 14. század végére,
Himfi Benedek korára keltezte, az attól keletre fekvő bástyaszerű oldalazó védművet pedig a 15. század végére helyezte. Essegvári Ferencnek tulajdonította, és így a 16. századból eredeztette a külső vár kiépítését, továbbá a palotaépület átalakítását, mindenekelőtt
a nagyobb méretű ablakok kialakítását.12
12 Koppány 1961. 80–82.
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A Magyarország Régészeti Topográfiája című sorozat IV. kötetében,13 valamint az
Ila Bálint és Kovacsics József szerkesztette Veszprém megye helytörténeti lexikonában14
ugyancsak megtaláljuk a vár történetének összefoglalalását, számos, addig közöletlen
kora újkori, újkori adattal.
Két további, 1977-ben megjelent mű – Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13–14. századi
Magyarországon15 és Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmondkorban (1387–1437)16 – érdemel még feltétlen említést, mint olyan művek, amelyek adattárában a döbröntei vár is szerepel. Engel Magyarország világi archontológiája 1301–
1457 című kétkötetes művében,17 továbbá 2001-ben kiadott CD-romján további adatokat
közölt a Debrentei Himfiek családi kapcsolataira, viselt tisztségeire, valamint az erősség
várnagyaira vonatkozóan.18
1967-ben, a vár fennállásának hatszázadik évfordulóján két kisebb jelentőségű tanulmányt magába foglaló kötet látott napvilágot. A Döbrönte címet viselő, Rácz István
szerkesztette füzetecskében Varju Dezső: A döbröntei Himfi-vár története19 címmel a vár
történetéről adott áttekintést, ugyanitt Boksay György: Szarvaskő építésének földrajzi
és gazdasági jelentősége20 című munkája az erődítmény építésének földrajzi, gazdasági
okait kutatta. A középiskolai tanár Varju Dezső által készített történeti összefoglaló az
addig publikált ismeretanyag – önálló kutatással is kiegészített – szintézisének tekinthető, a vár kora újkori, újkori sorsára vonatkozó néhány adaton 21 túl azonban nem sok új tartalmi elem fedezhető fel benne. Boksay György írásában, okleveles említésekre alapozva, új elmélettel állt elő Veszprém megye középkori úthálózata vonatkozásában: a Pápa
– Veszprém országút nyomvonalát, az újkorban telepített Farkasgyepü érintése nélkül,
közelebb helyezi Döbröntéhez – eltérően a kérdést korábban vizsgáló Glaser Lajostól,22
aki a maival megegyező futásúnak tartja. A szerző szerint ez a módosítás, a Bakonyt a
Kisalfölddel összekötő, a Bittva folyása mentén, majd Bakonyjákótól Bakonybélig haladó útvonallal együtt („az ősi pásztornépek útja”) a vár lokalizációjához is nyomatékosabb
magyarázatként szolgálna.
A várban régészeti kutatásra 1987–1990 között került sor. Ilon Gábor és Rainer Pál
vezetésével ekkor leletmentő jellegű feltárás folyt, amely lehetővé tette a vár alaprajzi
rendszerének jobb megismerését, valamint a periodizáció bizonyos szintű további tisztázását. A kutatás eredményeként elkészült az épületegyüttes újabb, illetve kiegészített
felmérési rajza, amelyet szintvonalas felméréssel ötvöztek, egyben dokumentálva a vár
körüli egykori sánc-árok rendszert. A kutatást állagmegóvási, helyreállítási munkálatok
követték 1990-ben, amelyek a szűkös anyagi források következtében csak az ásatás során felszínre hozott ún. belső (kapu)tornyot, valamint a palota déli falát érintették.23 A
2001-ben végzett újabb romkonzerválási munkálatok azután már az egész vár területére
kiterjedtek. 1995-ben Ilon Gábor a Magyarország Régészeti Topográfiája 4. kötetének
13	MRT IV. 89–91.
14 Ila – Kovacsics 1964. 176–177.
15 Fügedi 1977. 127.
16 Engel 1977. 105.
17 Engel 1996. I. 305.
18 Engel 2001.
19 Varju 1967. 5–15.
20 Boksay 1967. 17–19.
21 Varju munkájában a Veszprém Megyei Levéltárban (korábban Veszprémi Állami Levéltár) őrzött 17.
századi periratokat is felhasznált. Varju 1967. 16.
22 Glaser 1929. 259.
23 Ilon 1995. 77.

A döbröntei vár kutatása

35

(hajdani pápai járás) kiegészítése24 című munkájában az ásatás eredményeit összegző
vázlatos beszámoló kíséretében tette közzé az új váralaprajzot, valamint a leletanyag néhány jellegzetes darabját Ughy István rajzaival.
A döbröntei vár okleveles forrásokkal viszonylag jól adatolt. Az eddigi kutatás ugyan
akkor elsősorban a 14. század utolsó harmada és a 16. század eleje közötti időszak írott
forrásait helyezte előtérbe, főként a vár birtoklástörténetére összpontosítva. A vár kora
újkori története viszont még nem teljesen felderített, ahogy felhagyásának, illetve pusztulásának időpontját és folyamatát, okait is bizonytalanság övezi. A 16. század vonatkozásában, a vár végvári rendszerben betöltött szerepéről Pálffy Géza, A császárváros
védelmében: A győri főkapitányság története című művéből nyerhetünk adatokat.25
A történészek közül legújabban Horváth Richárd, Várak és politika a középkori
Veszprém megyében (2002)26 című doktori értekezésében a történeti Veszprém megye
várai birtoklástörténetének feltárására, valamint az alapvető politikai háttér felvázolására tett kísérletet, így kiemelten foglalkozott az e dolgozat tárgyát képező erődítménnyel
is. A jeles történész elsősorban okleveles források alapján kíséri nyomon a vár történetét
építésétől a Himfiek fiági kihalásáig, illetve az Essegváriak döbröntei berendezkedéséig.
A témában egy építész-szakdolgozat is született. 1994-ben Gáncs Attila Tibor27 a vár
fiktív újjáépítését tervezte meg, a szállodaként való hasznosítás követelményeinek alárendelve.
Végül, de nem utolsó sorban Kőnig Frigyes légifelvételek és a Rómer-hagyatékban
fennmaradt alaprajz alapján készített rekonstrukciós kísérletéről kell még megemlékeznünk. Mivel az ásatás újabb eredményeit nem vette figyelembe, rekonstrukciós vázlatrajza bizonyos részeken eltér az eddigi kutatás által feltételezett alaprajztól.28
Történeti áttekintés
A későbbi vár, illetve tartozékai egy részének területe az Árpád- és kora-Anjou-korban
a Csák nemzetség tulajdonát, azon belül az ugodi váruradalom részét képezte. Az 1320
körül Csák Mórictól vásárlás útján megszerzett birtoktestet Tördemici Fehér Pál 1330ban a Szalók nemzetségből29 származó Nempfi (Nemti, Németi) Hím fiainak, Lászlónak
és Pálnak adta el.30 1353-ban Hím fia Pál, Hím fia György és Hím fia Hím fiai megosztoztak birtokaikon a veszprémi káptalan előtt, amely során – többek között – Debrenthe Pál
fiainak jutott.31 A későbbi váruradalom másik része, feltehetően az erősségnek helyet adó
magaslat és közvetlen környéke, a közelebbről nem ismert Atyai Istvántól Pál fia Benedek
24
25
26
27
28

Ilon 1995. 89–91.
Pálffy 1999. passim.
Horváth 2002. 74–81.
Gáncs 1994.
Kőnig 2001. 217. kép, Kupovics 2007. 14. Mivel a rekonstrukciós elképzeléshez Kőnig Frigyes légifotókat
is felhasznált, szükséges megjegyezni, hogy az egyes (főleg madártávlatból készült) fotókon megtévesztő
lehet a belső vár területére vezető kitaposott útvonal, amely majdnem a keleti palotafal vonalában fut,
és elhalad a torony nyugati oldala mellett, ahol az egykori feltételezett bejárati résznél olyan jelenséget
produkál (falalapozás, farkasverem stb.), amely esetlegesen valótlan feltételezésekhez vezethet, ugyanis
erre utaló nyomokat az ásatás során nem dokumentáltak.
29 Engel Pál szerint ugyanakkor nem igazolható a Szalók nemzetségből való származás: KMTL 263.
30 Koppány 1961. 71–72.
31 DL 66638. Az oklevél szerint a Veszprém megyei Debrenthén kívül a Fejér megyei Boklar és a Krassó
megyei Remete jutott Pál fiainak, Pál leszármazottai a Debrenthei- és a Remetei-Himfi-ágra oszlanak.
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bolgár bán által vásárlással megszerzett területből származott, ahol Benedek bán építette
fel Döbrönte – a középkor folyamán végig castrumként említett – erődítményét.32 A várépítési munkálatokat 1367–1374 közé tehetjük.33 Az 1367-es oklevél elkészült várat említ,
amelyet Nagy Lajos királyi újadományként juttatott Benedek kezére,34 ugyanakkor 1373–
1374-ből arról értesülünk, hogy Himfi Benedek pereskedni kényszerült Atyai Istvánnal,
aki a terület tulajdonjogát vitatva gátolni igyekezett a várépítkezést. Az ügy az alperes fiainak visszalépésével zárult.35 Így Himfi Benedek 1376-ban, mielőtt a Szentföldre indult
zarándoklatra, gond nélkül végrendelkezhetett birtokairól.36 A vár első említése – valószínűleg a Himfiek címerállatáról eredeztethetően – Szarvaskő néven fordul elő.37 Himfi
Benedek 1380-ban hunyt el, Diósgyőr várában,38 így maga nem sokat tartózkodhatott
újonnan épült erősségében, azért sem, mert a vár megépültét követő időszakban érkezett
pályafutása tetőpontjára mint Nagy Lajos egyik legjelentősebb hadvezére.39
A vár történetének következő, a 15. század közepéig tartó időszakáról nem sokat tudunk. A Himfi Benedek halálát követő mintegy fél évszázadig a család (3. kép)40 nem tudott felmutatni a neves elődhöz hasonló formátumú utódot, aki személyes képességeivel
és országos méltóság viselésével a Debrenthei Himfi-ág korábbi pozícióját biztosíthatta
volna. Benedek fia Miklós udvari lovagként ismert és az ő fia, Basilius (Basi) veszprémi
kanonokként tűnik fel.41 Számtalan hatalmaskodási ügyben és birtokper során keletkezett oklevél maradt fenn ebből az időből.42
A Debrenthei Himfiek ebben az időszakban általában névadó várukat használhatták rezidenciaként. Ezt igazolja, hogy 1384-ben Benedek bán unokáját, Basiliust43 vagy
1433-ban hasonló nevű dédunokáját, ugyancsak Basiliust (aki részben megalapozta a család újbóli, a század második felétől kezdődő felemelkedését), továbbá annak testvéreit,
Imrét és Lászlót,44 valamint Tamást több alkalommal Debrenthe possessiójából idézték a
32 Koppány 1961. 73–74.
33 Horváth 2002. 74., Engel Pál is 1367 utánra helyezi az építkezés időpontját. KMTL 263., Engel 2001.
34 Koppány 1961. 74. Az 1367-es várépítési engedély szövege sajnos jelenleg nem ismert. Mindössze az
oklevél latin nyelvű kivonata áll rendelkezésünkre, amely egy barokk-kori elenchusban őrződött meg,
valamint az oklevél egy Csánki által idézett sora. Horváth 2004. 9. 24. lábjegyzet, Csánki 1897. 209.
Csánki említ először „elkészült” várat, amely megfogalmazását többen átvették, így Gerő 1955. 459., 303.
végjegyzet, Gerő 1968. 159., Gerő 1975. 299.
35 Az Atyai István általi akadályoztatásra későbbi oklevélben találunk utalást. DL 41942. Erre az adatra
elsőként Gerő László hivatkozott. Gerő 1955. 459., 303. végjegyzet, Gerő 1968. 159., Gerő 1975. 299.,
Horváth 2002. 74.
36 DL 42016.
37 Csánki 1897. 209., Engel 2001.
38 Koppány 1961. 74.
39 Benedek bán pályafutására l.: KMTL 263., Engel 2001.
40 A vázlatos, elsősorban a Debrenthei-ágra összpontosító Himfi-családfáról hiányoznak az évszámok, valamint az egyes családtagok által viselt tisztségek, illetve címek. Ennek oka, hogy az itt közölt ábra csupán tájékoztató jelleggel bír. A vázlatos családfa alapja az Engel Pál Genealógia c. művében (Engel 2001)
található ábra, azonban ezen szükségszerűen néhány változtatást, kiegészítést kellett eszközölni. A családfát kiegészítettem I. Benedek, II. Benedek, valamint II. Basilius leánygyermekeivel, illetve az Engelféle családfán Miklós gyermekeként feltüntetett Annát – részben okleveles adatok, részben a korábbi
szakirodalom (Kumorovitz 1983. 942–945.) alapján – I. Benedek gyermekeként tüntettem fel. A további
kiegészítések, szintén oklevelek alapján: II. Benedek leánya, Ilona férje, Pápai György és gyermekeik,
Borbála férje Jaar-i Barocz Mihály, II. Basilius leánya, Ilona férje Marczalthew-i Miklós, II. Basilius fia,
Imre felesége, Zsófia. Az egyes adatokra vonatkozó hivatkozásokat a családfán tüntettem fel.
41 Engel 2001.
42 Így Dreska 1997. 20–21., 18. sz. oklevél, 46–47., 46. sz. oklevél, 47–48., 47. sz. oklevél, 48–50., 48. sz.
oklevél, 50–51., 49. sz. oklevél, 52–55., 51. sz. oklevél stb.
43 DL 68269.
44 DL 102454.
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törvényszék elé45. Máskor feltehetően valamely más, a váruradalom részét képező településen vagy birtoktesten épült kisebb kúriájukban tartózkodtak. 1423-ban például Himfi
(II.) Benedek gyermekeit – többek között a fentebb említett négy fiútestvért (Basiliust,
Imrét, Lászlót és Tamást) – Galsa nevű birtokukról (a vár tartozékainak egyikéről) idézték törvény elé,46 akkor amikor özvegye és gyermekei vonakodtak a döbröntei várra és
tartozékaira vonatkozó birtokosztálynak eleget tenni. (II.) Benedek özvegye ugyanakkor
1422-ben a várból keltezi egyik levelét.47 Egy ízben a fentebb említett Tamást és unokaöccseit, Lőrincet és Imrét Pothon possessióból idézték meg,48 egy másik alkalommal pedig Imrét Jako birtokról; mindkettő a vár tartozéka volt.49 Döbröntéből keltezett magánlevelei alapján Himfi Basi 1444. júliusi itteni tartózkodásáról tudunk.50 Mindezek alapján
valószínűsíthető a vár legalább időszakos lakóhely jellege Benedek bán leszármazottai
idején. Ez azonban nem tekinthető kizárólagosnak; erre utalnak az említett perbeidézések során megnevezett birtokok.
1415-től a Himfiek másik ága, a Remeteiek léptek fel a döbröntei várra és tartozékaira
vonatkozó birtokosztály követelésével.51 A Remetei-ág ugyancsak Hím fia Páltól, pontosabban annak másik fiától, Pétertől, Benedek bán testvérétől ered, aki szintén a bolgár
báni címet viselte. 1418-ban52 és 1422-ben53 Zsigmond király felszólításáról tudunk a vár
és tartozékai megosztására vonatkozóan; az első két alkalommal még Remetei István
Himfi (II.) Benedekkel szemben támasztott igényéről van szó; 1422-től már mindkét
részről az utódok kerültek szembe egymással. A Debrenthei Himfiek azonban továbbra
is vonakodtak eleget tenni a birtokosztálynak.54 Ugyancsak 1422-ben az uralkodó arra
utasította a csanádi káptalant, hogy a Remetei Himfiek több possessióra – többek között Debrenthére – vonatkozó birtokjogát érintő, az ottani levéltárban őrzött oklevelek
másolatát az érintettek részére állítsa ki.55 Ugyanezen év májusában – még az uralkodó
felszólítása előtt – Katalin, Himfi (II.) Benedek özvegye arra kérte a Remeteieket, hogy
fiai nagykorúvá válásáig a várat és birtokait illető igényeiket ne hangoztassák.56 1425ben a Remeteiek hatalmaskodásokat követtek el az özvegy és fiai ellen,57 ekkor azonban
Zsigmond király már a Debrenthei Himfieket támogatta a másik ággal szemben. Az események kimenetele nem ismert, azonban valószínű, hogy az uralkodó segítségével az
ügy a Debrenthei-ág számára kedvező befejezést nyert.
A 15. század közepétől az Újlaki-familiárisként ismét országos jelentőségű szerepre
szert tevő családtagok – Himfi Basi szörényi vicebán, valamint Himfi Tamás egri, zágrábi, nyitrai püspök, a pannonhalmi, a széki és a szekszárdi apátság kormányzója – révén
a Debrentei Himfiekkel együtt növekszik névadó váruk jelentősége is.58 Ugyanakkor a
45 DL 68269., DL 102158., DL 102550.
46 DL 103546.
47 DL 54215., Engel 2001. Regesztája, tévesen 1420-as dátummal: Wenzel Gusztáv: Okmánytár Ozorai
Pipó történetéhez. Harmadik közlemény. Történelmi Tár, 7. (1884) 425/65. sz.
48 DL 102592.
49 DL 102644.
50 DL 44372., DL 44373.
51 DL 53824., ZsO 219., Horváth 2002. 74.
52 DL 53999., ZsO 1489.
53 DL 54272.
54 DL 54272.
55 DL 54258.
56 Horváth 2002. 8. lábjegyzet.
57 DL 43643.
58 Horváth 2002. 74.
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Himfiek ellen és által elkövetett hatalmaskodások, valamint a birtokperek száma a megelőző fél évszázadhoz képest nem csökkent. V. László halálát követően Debrentei Tamás
III. Frigyest támogatta,59 majd 1459-ben hűségéről biztosította Mátyás királyt.60 Azonban
nem tartotta magát sokáig esküjéhez, ugyanis a következő évben az uralkodó ellen elkövetett lázadás és károkozás címén kirótt elmarasztaló ítélet alóli felmentésről értesülünk.61 1464-ben pedig Mátyás király teljes jószágvesztésre ítélte Himfi Tamás püspököt, valamint unokaöccseit, Lőrincet és Miklóst (Basi fiait), továbbá Pápai Györgyöt és
ennek fiát, Balázst (azaz Tamás sógorát és unokaöccsét),62 mivel Szent Márton hegyére
és Debrenthe várába cseheket és más idegeneket engedtek be, akik a nevezett várakból
kiindulva feldúlták az országot, amíg Mátyás Zvornik ostromával volt elfoglalva; továbbá
oklevélhamisítás vétségében is elmarasztaltattak. A hűtlenség okán a koronára háramlott birtokokat – így Debrenthe várát és Veszprém, Zala és Temes megyei tartozékait –
Kanizsai László királyi lovászmester kapta meg, aki azonban az adománynak de facto
nem tudott érvényt szerezni.63 A kommunikáció azonban nem szakadt meg az uralkodóval, ezt bizonyítja, hogy 1466-ban Mátyás feloldotta a Tolna megye törvényszéke által
Debrenthei Tamásra és birtokaira kimondott proskripciót,64 tehát a család tagjai rövid
időn belül visszanyerték az uralkodó kegyeit.
1467-ben Tamás püspök unokaöccsei, Himfi Imre és Lőrinc zálogosították el a várat
tartozékaival együtt Szentgróti Jánosnak és Berekszói Hagymás Miklósnak azon 1100
aranyforintért cserébe, amelyet a Hosszútóti László ellenében hatalmaskodás ügyében
folytatott perben alulmaradt Himfiek, az ítélet értelmében a felperes fogságába jutott
Lőrinc kiváltására fordítottak.65 A várat még 1471 előtt Debrenthei Tamás és két fivére,
Basus és László újra elzálogosította a rokon Pápai Györgynek; ugyanis ekkor már a zálogösszeg visszafizetéséről értesülünk.66
1475 végén a korábbi zálogbirtokosok rohanták meg Döbröntét: Berekszói Hagymás
Miklós a várban hatalmaskodott, Szentgróti János pedig a döbröntei és szentgróti birtokrészeket foglalta el.67 1476-ban a pénzügyi gondokkal küszködő Tamás ismét elzálogosította a várat 1000 magyar aranyforintért unokaöccsének, Imrének.68
A várat birtokló Himfi-rokonságon belül azonban nem volt felhőtlen a viszony, Himfi
Lőrinc, Tamás püspök unokaöccse többször fordult meg ellenséges szándékkal Döbröntén.
Így 1469-ben Lőrinc megrohanta és kifosztotta Tamás házát és várát (valószínűleg a
döbrönteit).69 Utóbbi egyik levelében a Lőrinc által – feltehetően előbbi alkalommal – a
várból ellopott ereklyék és jogbiztosító iratok visszaszolgáltatását kéri László bakonybéli

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Pann. Rendtört. III. 54., 293.
DL 39297., DL 15316.
DL 102543.
DL 102501.
Teleki XI. 96–98., Koppány 1961. 76., Horváth 2002. 75.
DL 102559.
DL 16549., Koppány 1961. 76., Csánki 1897. 209., Horváth 2002. 75.
DL 108480.
DL 45632.
DL 68432., Horváth 2002. 75.
DL 107565. Az oklevél regesztájában 1459-es évszám szerepel.
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apáttól.70 1475-ben Himfi Tamás és Imre újra Lőrinc által elvitt oklevelekre hivatkozik, és
a kárukra teendő esetleges intézkedéseket érvényteleníti.71 1480-ban ugyancsak Tamás
és Imre közös fellépéséről értesülünk Lőrinc ellen, aki Döbrönte várából mindannyiukat
érintő jogbiztosító iratokat és szentek ereklyéit, beleértve a Szent Kereszt egy darabját
(feltehetően Benedek bán szentföldi szerzeményé(i)t) eltulajdonítva hagyta el az országot. Külföldön a magával vitt iratok segítségével rokonai nevében igaztalan bevallásokat
tett.72 Feltehetően valamennyi oklevél egyetlen eseményre utal,73 amelynek következményeit mintegy egy évtizeden keresztül kísérhetjük nyomon a forrásokban.
A fentebb említett esetek a Himfiek rezidenciaként szolgáló vára egyik fontos funkcióját világítja meg: itt őrizték a család kincstárát és levéltárát. Az értékőrző funkció korábbi
forrásokban is igazolható: 1439-ben Szentgróti János tört a várra, ahonnan Döbröntére és
Szentgrótra vonatkozó okleveleket tulajdonított el.74 1440–1448 között a várban őrizték
a bakonybéli apátság minden értékét,75 amelyeket még az Albert király halálát követő
zavaros időszakban bíztak a Himfiek védelmére. Értéktárgyakat és okleveleket azonban
természetesen máshol is őriztek.76
Az 1480-as évek közepére Himfi Tamás és Lőrinc halálát követően Imre lett a vár és
tartozékai egyetlen birtokosa,77 aki – több püspökséget viselt és három apátság gubernátori tisztét is betöltött nagybátyjához, Tamáshoz hasonlóan – visegrádi, majd tornai várnagyként viszonylag keveset tartózkodhatott Döbröntén. Imre Szapolyai-familiáris lett, e
posztja – mely jelentősen segítette karrierjét – fontos megbízatások révén megkövetelte,
hogy állandóan úton legyen.78
Himfi Imre Döbrönte várában folytatott építési tevékenysége is adatolható: emberei
1490-ben harmadrészt elkészült falazásról értesítik.79 A szűkszavú helyzetjelentés azonban ennél pontosabb tájékoztatást nem ad.
70 A DL 107566. oklevélben 1460-as évszám szerepel. Az oklevél eredetijét, ahogy a 68. sz. lábjegyzetben
szereplőét is, a pannonhalmi rendi levéltárban őrzik. A Pannonhalmi Rendtörténet VIII. kötetében közölt
forrásokat azonban 1469-re keltezték. Pann. Rendtört. VIII. 528–529. 234., 235. A Magyar Országos
Levéltárban, a Csánki Dezső gyűjteményben őrzött 19. századi másolatokban (DL 107565.) 1459-es és
1460-as (DL 107566.) évszám szerepel. Bár az oklevelek egyikénél a Pannonhalmi Rendtörténetben,
ahogy a lábjegyzetben megjegyzésre került, szintén 1460-as évszám olvasható az oklevél alatt, a források
tartalmát, összefüggéseit tekintve (ami a levelek keletkezésének sorrendjét is érinti) valószínűbbnek tartható az 1469-es dátum. Továbbá nehezen hihető, hogy a várat 1459–1460-ban kifosztó Lőrinc 1464-ben
rokonaival a felségsértési ügyben együttműködve lesz kegyvesztett, majd kegyelmet kapván fivérével,
Imrével 1467-ben közösen zálogosítja el a várat, s csak ezt követően fog újra rokonai fosztogatásába. Noha
a középkori és kora újkori mentalitást tekintve ez nem számítana rendkívüli esetnek, az előzményeket és
a későbbi eseményeket tekintve az 1469-es datálást tartom valószínűnek. Ugyanakkor rendelkezésünkre
áll egy adat, miszerint 1475 végén Tamás és Lőrinc közösen nyújtott be panaszt Hosszútóti László ellen,
aki a foglyul ejtett Lőrinc fejéért 1000 forintot követelt (DL 45632.), itt azonban valószínűleg a fent említett 1467-es eseményre történik visszautalás (DL 16549.).
71 DL 45591.
72 DL 102612., Horváth 2002. 75.
73 Ezt bizonyítja, hogy a DL 45591. (1475) és a 102612. (1480) jelzetű oklevelek szövege, szóhasználata több
ponton szinte teljesen megegyezik. A későbbre keltezhető dokumentum részletezőbb leírását az eltulajdonított javakról, illetve az ezekkel elkövethető visszaélések érvénytelenítésének újra kimondását Lőrinc
külföldre távozása indokolta.
74 Horváth 2002. 75.
75 Koppány 1961. 76.
76 Például a Himfiek szerdahelyi kúriájáról és az ott őrzött iratokról és értéktárgyakról tesz említést egy
oklevél. DL 102579.
77 Koppány 1961. 77., Horváth 2002. 76.
78 Horváth 2002. 76.
79 DL 46390., Horváth 2002. 78.
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II. Ulászló király 1496-ban Himfi Imrének és – fiúutód hiányában – fiúsított leányának, Orsolyának adományozta királyi újadományként Debrenthe castrumot és a hozzá
tartozó Veszprém, Zala és Vas megyei birtokokat a bennük lévő királyi jogokkal egyetemben.80 Ezt a korábban a várban pusztított tűzvész indokolta, amelynek a levéltárban
őrzött birtokjogot igazoló okmányai is áldozatul estek. Himfi Imre erre egy 1497-es oklevélben is utalt.81
A szintén Szapolyai-familiáris Essegvári Ferencet, Orsolya férjét 1499-ben zálogjogon vezették be Döbrönte várának és tartozékainak birtokába.82 Essegvári, Himfi Imre
halálát, illetve ezzel a Himfi-család 1501–1502 fordulóján bekövetkezett kihalását követően a vár és uradalma teljes jogú tulajdonosa lett.83 Döbrönte vára ezentúl, az okleveles
említések tanúsága szerint, minden bizonnyal Essegvári Ferenc rezidenciájaként szolgált,
majd elvileg ezt a funkciót töltötte be egészen az Essegváriak 1586-os fiági kihalásáig.
Azonban Ferenc Szapolyai-familiárisként magasra ívelő pályafutása miatt szintén sokat
lehetett távol, de családja lakóhelyét feltehetően itt kereshetjük.84
Úgy tűnik tehát, hogy a vár mintegy két évszázadon keresztül töltötte be nemesi
rezidencia szerepét. A Himfiek Dunántúlon birtokos ága a várról vette előnevét; sokszor
Debrenthe possessiójából idéztek törvény elé egy-egy családtagot; és a vár értékőrző
funkciója – bár nem kizárólagosan – mindvégig előtérben maradt. A Himfiek döbröntei
tartózkodása az egész korszakban kimutatható, az okleveles anyagból azonban nem deríthető ki egyértelműen, hogy állandó vagy inkább időszakos lakóhely-funkciót tulajdoníthatunk-e a várnak. Az Essegváriak rezidenciájaként szolgáló erősség mellett a család
természetesen más helyen is rendelkezett lakásra alkalmas, értékőrző funkcióval is bíró
építményekkel,85 amelyeket a végvárvonal rohamos nyugatra tolódása miatt esetlegesen
jobban preferáltak a döbröntei castrumnál. A vár leletanyaga ugyanakkor az erősség
16. századi aktív használatáról tanúskodik, elsősorban a tűzelőberendezések viszonylag
gazdag tárházát tekintve. A rendelkezésre álló leletanyag jellege, minősége azonban
számos, ma még alig megválaszolható kérdést vet fel az erősség tényleges használói,
lakói vonatkozásában.
A török közelsége miatt ugyanis lehetséges, hogy a 16. század második felében csak
helyőrség állomásozott a vár falain belül, azonban – mint említettük – a vár újkori története részleteiben még feltérképezetlen. A források alapján annyit tudunk, hogy a vár a 16.
század utolsó negyedéig végig használatban maradt, állandó karban tartották. Döbrönte
az ország három részre szakadását követően, mint az Essegváriak birtokában álló magánföldesúri vár a Győri Főkapitányság határvédelméhez járult hozzá; a mélységében tagolt
védelmi vonal második vonalát erősíthette.86 A birtokosok szolgálatában álló várőrséget
időnként a királyi végvárakból kirendelt, valamint a vármegyék által kiállított katonaság
egészítette ki.87 1546-ban – időlegesen – 6 magyar lovas és 10 magyar gyalogos állo80
81
82
83
84

DL 102662., DL 102664., Horváth 2002. 78., Koppány 1961. 77.
DL 102667., Horváth 2002. 78.
DL 102681., Csánki 1897. 209., Koppány 1961. 77., Horváth 2002. 78.
Horváth 2002. 79., R ainer 2008. 34.
Horváth 2002. 79. Pápai György unokái, Himfi Benedek leszármazottai, Ilona és Veronika 1503-ban
Essegvári Ferenctől és Himfi Orsolyától a vár és a hozzá tartozó birtokok, birtokrészek őket illető hányadának kiadását kérték. Az oklevélből nem derül ki, hogy Pápai György melyik gyermekének, Ilonának
vagy Balázsnak a lányairól van szó. DL 38907.
85 Horváth 2009. 29. lábjegyzet. Példa erre az Essegváriak csékúti (ma Padragkút) háza és kúriája.
86 Gerő 1955. 465. A „dunántúli véghelyek” között említi.
87 Pálffy 1999. 159.
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másozott a várban, akiket a rendek által megszavazott hadiadóból tartottak fenn.88 Az
elkövetkező évtizedekben a vár több tervezetben szerepelt: a Helytartóság 1548. évi89
és 1550-es90 tervezetében Döbröntére egyaránt 5 lovast szántak. Nádasdy Tamás nádor
1555-ös, a Rábaköz (és magánbirtokai) védelmét szolgáló tervezetében az első várvonalba számította. A nádor 1555-ös dunántúli várakról készült összeírásában is szerepel, az
őrség fizetője ekkor a birtokos volt.91 Az Udvari Haditanács felállítását követően is fontosnak tartották a magánvárak, így Döbrönte védelmi szerepét, a várőrség kiegészítésének szükségességét.92 Az Essegváriak fiági kihalását (1586) követően keletkezett lajstrom
még teljes épségben említi.93 A vár felhagyása valószínűleg a tizenötéves háború idején,
pontosabban 1594–1598 között, Pápa és Győr török uralma alatt következhetett be. Győr
elfoglalásának hírére a pápai várat felhagyta őrsége, ahogyan a környéken lévő kisebb
erősségeket is,94 így nem zárható ki, hogy Döbrönte is erre a sorsra jutott. Feltehetően ekkorra tehető a vár melletti település teljes elnéptelenedése is.95 A döbröntei vár ezt követően feltehetően már nem nyerte visssza régi szerepkörét, egyenes út vezetett pusztulása
felé. Ezt támasztja alá egy későbbi, 1616-os forrás, amely szerint „ac castellis Döbrönte
et Csékut pro nunc desertis”, tehát elhagyott castellumként említik.96 1641-ben már csak
mint dirutum castrum (territorii diruti castri Döbrönte)97 szerepel, és a későbbiekben is
– például 1761-ben – így emlékeznek meg róla.98 A korábbi castrum elnevezést tehát néha
felváltja a kastély megnevezés, e tényező talán szintén kisebb katonai értékére utalhat.
A fiágon kihalt Essegvári család leányági örököse a Dömölki család, amelyről a várral
kapcsolatban még 1641-ben is megemlékeznek.99 1761-ben az uradalom területén több – a
Niczky, Vajda, Kisfaludy, Somogyi és Hőgyész – család osztozott.100
A vár kutatása és helyreállítása
Az évszázadok során a környezet károsító hatásainak kitett és a környékbeli építkezésekhez alapanyagként felhasznált, ugyanakkor az 1960-as évek elejétől fogva évente
rendezett várjátékok101 miatt folyamatosan igénybe vett vár erőteljes pusztulása folytán
az 1980-as évekre szükségessé vált a romok állagvélme, illetve helyreállítása; amelyre
két fázisban került sor (5. kép).

88 Pálffy 1999. 50.
89 Pálffy 1999. 103.
90 Pálffy 1999. 105.
91 Pálffy 1999. 116.
92 Pálffy 1999. 126., 146. 1562 és 1573-as adatokra hivatkozik a szerző.
93 Koppány 1961. 78–80.
94 Pálffy 1997. 15.
95 A településre vonatkozóan ismert egy adat a tizenötéves háború idejéből, amikor az egyik agát a váltságdíjául szolgáló értékektől Döbrönte falu határában fosztottak meg a hajdúk. Pálffy 1997. 25.
96 VML Karácson – Gőgös periratok (1616–1816), Téves az Ila – Kovacsics 1964. 176-ban és ennek nyomán
az MRT IV. 90-ben is szereplő adat, amely szerint 1616-ban lakható castellumként említik.
97 VML Jkv. 1641. 13.1., MRT IV. 90., Az Ila – Kovacsics 1964. 176. szerint 1641-ben deserta, ez az adat
azonban az 1616-os levél szóhasználata, így e vonatkozásban a közlés téves.
98 Ila – Kovacsics 1964. 176.
99 VML Karácson – Gőgös periratok (1616–1816), VML Jkv. 1641. 13.1., R ainer 2008. 38.
100 Ila – Kovacsics 1964. 176.
101 H. Szabó Lajos helytörténész dolgozta fel az 1960-as évek eleje óta évente megrendezett döbröntei várjátékok történetét. H. Szabó 2002.
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A régészeti kutatás alapvetően az állagvédelmi munkálatok előkészítését szolgálta.
A döbröntei vár 1987–1990 között régészeti tábor keretében, önkéntesek bevonásával
zajló leletmentő jellegű ásatása102 főként a belső vár területére összpontosult. A kutatás
eredményeként a vár addig ismert alaprajza jelentős részletekkel gazdagodott, ezáltal
lehetővé vált a palotaépület teljes kiterjedésének meghatározása, alápincézett voltának
bizonyítása, valamint a korábban is feltételezett belső (kapu)torony és egy további, a
palotaudvar keleti részén álló épület (az ásatási napló szerint újabb oldalazó védmű)103
egymással kötésben lévő falú maradványainak felszínre hozása. A külső vár előterében,
a rondella előtti térség kutatása a várba való bejutás módjának meghatározásához vitt közelebb: a külső várat kerítő, a rondellához csatlakozó fallal párhuzamosan húzott árokban
előkerült két kis falszakasz alapján a bejáratot falszoros vagy (kapu)torony védhette.104
A kutatás eredményeinek feldolgozását azonban nehezítik a kedvezőtlen forrásadottságok. Az ásatási dokumentáció nem tekinthető közel sem teljesnek: a dokumentáció
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattárában található példányai csak az ásatási
naplót és a fotódokumentációt tartalmazzák, a rajzi dokumentáció teljesen hiányzik (kivéve az ásatás eredményeit összegző, a szintvonalakkal kiegészített alaprajzot: 4. kép),
jelentést is csak az 1988. évhez mellékeltek. A dokumentációnak a pápai gróf Esterházy
Károly Kastély- és Tájmúzeumban őrzött105 eredeti példányai szintén ezt az állapotot
tükrözik; a külön tárolt metszetrajzok, felszínrajzok a múzeumi raktározási körülményeknek köszönhetően – amelyek a beleltározatlanul heverő leletanyag terén is komoly
nehézséget okoztak – elkeveredtek; mindössze két 1987-ből származó metszetrajz, valamint két kutatóárok 1988-as felszínrajza áll rendelkezésre. A naplóvezetés stílusa néhol
körülményes, azonban többnyire nagyvonalú fogalmazásmódja nem teszi lehetővé a pontos munkamenet nyomon követését, így rajzi dokumentáció hiányában, néhány esetben
még a kitűzött kutatóárkok helyének meghatározását sem. A régészeti kutatás során az
álló falak vizsgálatára nem helyeztek hangsúlyt; így azok képi dokumentációja hiányzik.
Ugyanakkor az ásatás során készített fotónegatívok a pápai múzeumban hiánytalanul
rendelkezésre állnak.106
Mint erről már az előzőekben szó esett, a várban két részletben zajlottak romkonzerválási, illetve helyreállítási munkálatok. Először 1990 szeptemberében, Máthé Géza
tervei alapján a székesfehérvári OMF-kirendeltség végezte a kivitelezést. A szűkös
anyagi források miatt ekkor mindössze a feltárt (kapu)torony háromnegyed részét –
az északkeleti sarok és pillér kivételével – , valamint a déli palotafal keleti szakaszának kis hányadát tudták konzerválni.107 Erre nézve a KÖH Tervtárban található építési
napló fontos információforrás.108 A vár teljes területére kiterjedő helyreállításra azután
2001-ben került sor. Ennek során sajnos nagyon sok jelenséget, részletet eltüntettek,
illetve néhol olyan megoldást alkalmaztak, amely megnehezíti a falvizsgálatban rejlő
lehetőségek kihasználását. A munkálatok megkezdése előtt nem készült felmérés az álló falakról, pedig a romok egy építész szakdolgozatának is tárgyát képezték. Kivételt
képez a nyugati palotafal ablakairól Máthé Géza által készített vázlatos rajz az építési
102 Rég. Füz. 1988. 79.
103 EKM RA 1073–1091. 5.
104 Ilon 1995. 77.
105 EKM RA 1044-87., 1057-89., 1060-89., 1073-91.
106 EKM Fotóleltárkönyv (1986–1993).
107 Ilon 1995. 77., Helyreállítási terv: EKM RA 1092-92.
108 KÖH Tevtár: 37406 (1990).
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4. A vár ásatási alaprajza a kutatóárkok és a feltárt területet feltüntetésével (Ilon 1995 nyomán)

naplóból.109 Így többnyire csak a helyreállítás előttről származó képek nyújthatnak némi
eligazítást, amelyeket Antal László, László Csaba és Máthé Géza bocsátott rendelkezésemre. A KÖH Fotótárban őrzött távlati képek110 nem nyújtanak többletinformációt.
Az a tény, hogy a fentebb már említett Hencz-féle alaprajzot (2 . kép) Koppány Tibor
forrásmegjelölés nélkül közölte, a későbbiekben sok félreértésnek vált kiindulópontjává;
ezáltal az alább említendő egyéb publikációkban is közzétett rajzot rendszeresen neki
tulajdonították. Ilon Gábor is tévedett, amikor az ásatás újabb eredményeit erre a 19.
század második felében készült felmérési rajzra vezette fel, s közben az alaprajz pontatlanságait Koppány Tibornak rótta fel.111 A 19. század végi állapotot tükröző alaprajz és
109 KÖH Tervtár, Döbrönte, építési napló (2001).
110 KÖH Fotótár, pozitív szám: 115661–115663., 88337., 105025–105027.
111 EKM RA 1073-91. 4–5. Minderről az ásatási naplóban elejtett megjegyzések tanúskodnak.
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5. A vár északnyugat felől

vázlatos homlokzati rajz magyarázatot ad a 20. század hatvanas éveiben először közzétett alaprajz és a vár valós állapota közötti nyilvánvaló kontrasztra, amely okát célszerű
lett volna felderíteni az újabb eredmények bemérésekor, illetve a szintvonalas felmérés
elvégzésekor.112
Az alaprajz a közlések során néhány részletében torzulást szenvedett; ezek alapján az
átvételek forrása, illetve sorrendje könnyen nyomon követhető. Közvetlenül a Koppány
Tibor által közölt felmérésre megy vissza a régészeti topográfiában publikált,113 valamint
a helyi kezdeményezésre 1967-ben, a vár alapításának 600. évfordulóján megjelent két
tanulmányt tartalmazó füzetecske ábrája.114 Mindkettő egyben átvette a Koppány Tibor
tanulmányában szereplő képaláírást is: „A vár jelenlegi alaprajza”; előbbi kiadványban
forrás feltüntetéseként a „Koppány 1961 nyomán” zárójeles megjegyzés is szerepel. Míg
utóbbi kötetben az alaprajzon nem találunk lényeges eltérést (csupán a palotafal negyedik
ablakának jelölése változott, valamint a palotafalat nyugatról támasztó két pillér rajzolata
mosódott egybe); a régészeti topográfiában néhány lényeges ponton találunk módosulást: a keleti oldalazó védmű északi falán a lőrés jelölését elhagyták, továbbá a palota
déli helyisége keleti falán lévő (feltehetően ajtó)nyílás egyszerű falhiánnyá fokozódott le.
Feltehetően ebből indult ki a feltáró, s erre mérette fel az ásatás újabb eredményeit: így
itt is ugyanezek a hiányosságok figyelhetők meg.115 Az alaprajz a kutatás során előkerült falak dokumentálásával kisebb módosulásokon ment keresztül, továbbá a rondellától
nyugatra húzódó várfalból kiinduló falszakaszt már fel sem tüntették. Igaz, ezt a korábbi
közléseken is csak egyetlen vonással jelölték, és az eredeti felmérési rajz is azt a látszatot
kelti, mintha ennek csak keleti síkja lett volna ismert. Erre a kiegészített alaprajzra ve112 Az alaprajz és a vázlatos tollrajz, amelyre Koppány Tibor utalt művében, sajnálatos módon lappang a
KÖH gyűjteményeiben, így azt saját másolatában Koppány Tibor bocsátotta rendelkezésemre.
113	MRT IV. 90.
114 Varju 1967. 6.
115 Ilon 1995. 81.
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zették fel később a szintvonalakat, de közben elhagyták mind az oldalazó védmű, mind
a rondella lőréseinek jelölését, továbbá indokolatlanul szabályos rendszerűvé alakították
a rondella ágyúállásait. A szintvonalaknak esett áldozatul a palota északnyugati sarkát
támasztó kereszt alakú pillérből kiinduló falindítás feltüntetése is.
Az alábbiakban a régészeti kutatás menetét és eredményit a belső vár egységével
kezdve, nyugatról kelet felé haladva, majd a külső vár területére térve, kutatóárkonként
mutatom be. Az ásatási eredményeket – a fentebb vázolt területi beosztást követve (a
nyugati palotaépülettől a keleti oldalazó védműig, valamint a déli rondellával erősített
várfalövig) – minden esetben, ahol lehetőség kínálkozott, a falmegfigyelés során szerzett
ismereteket tartalmazó fejezet egészíti ki, összevetve az állagmegóvást megelőzően készült fotókkal, a 19. század során keletkezett vázlatos homlokzati rajzzal és alaprajzzal,
valamint az Ilon Gábor-féle szintvonalas felmérési rajzzal.
1. A belső vár épületegyüttese
1.1. A palotaépület
1.1.1. A palota északi helyisége
1.1.1.1 Ásatás
Az északnyugati részen emelkedő palotaépület északi helyiségében a magasan álló
nyugati fal és az osztófal kapcsolódása alkotta belső saroktól 4 m-re északra jelölték ki
a nyugati falra merőleges 6,5 x 3,5 m 2 kiterjedésű nyugat-keleti irányú A szelvényt (4.
kép).116 Az 1987–1988 között nyitott szelvény keleti végében előkerült a keleti palotafal
nyugati belső síkja;117 a falon tapasztalható, ajtónak vélt falhiányról később bebizonyosodott, hogy az falkiszedés.118
Az első évben a felszíntől mért 225 cm mélységig jutottak a szelvény teljes felületén,119 majd ezt követően ennek északi részén 2 m szélességben haladtak tovább –260/190
cm mélységig.120 Nem mutatkozott jelentősebb rétegződés, bár az ásatási napló 1987. augusztus 13-án történt bejegyzéséből kindulva egy leletanyagban bővelkedő új réteg megjelenése lett rögzítve a korábbi kőomladék alatt, ugyanakkor ugyanezen nap egy későbbi
megjegyzése szerint „erősen köves omladékban haladtunk végig”.121 Ez utóbbi jelenség
225–260 cm mélység közé tehető. Bár készültek metszetrajzok, s feltehetően felszínrajz
is, csupán a szelvény északi metszetéről készült felmérés áll rendelkezésre, eszerint a
vékony humusztakaró alatt vastag köves, habarcsos omladékréteg húzódott, majd ismét
fekete humuszos réteg következett.122
A szelvény kutatását a következő évben is folytatták, tovább haladtak az omladékréteg eltávolításával; ennek során több faragott kő került elő, köztük egy a szelvény déli
metszetében, azonban visszaazonosításukra az ásatási napló részletes leírásai, valamint
kőfelmérések hiányában nincs lehetőség.123 Az 1988-as ásatási napló június 21-én történt
116 EKM RA 1044-87. 1.
117 EKM RA 1044-87. 2.
118 EKM RA 1057-89. 3.
119 EKM RA 1044-87. 4.
120 EKM RA 1044-87. 5.
121 EKM RA 1044-87. 5.
122 Az ásatásról rendelkezésünkre álló kevés fotó- és rajzi dokumentáció sajnos nem alkalmas a jelen közleményben történő közzétételre, l. ezeket az 1. jegyzetben említett dolgozatban.
123 EKM RA 1057-89. 2.
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bejegyzése szerint a szelvény nyugati részén –180 cm, keleti felében –310 cm mélységben „vastag, törmelékes, omladékos feltöltés alatt barnás földréteg kezd jelentkezni”.124
Később a szelvény keleti végén –303 cm mélységben (20–35 cm vastagságban kitermelt)
leletmentes, habarcsos, kavicsos, agyagos réteg mutatkozott, amelynek pontos kiterjedéséről nincs adat. Miután a szelvény kutatása életveszélyessé vált, csupán egy kisebb,
körülbelül 65–70 cm hosszú, 30 cm széles részen mélyítettek tovább a nyugati palotafal
mentén. Végül a szelvény feltárását a nyugati végén 310 cm, keleti részén 420 cm mélységben hagyták abba. Az ásatási napló a továbbiakban nem tesz említést arról, hogy a
fentebb említett, a szelvény keleti végén jelentkező leletmentes réteget elérve, illetve a
nyugati részen milyen réteg(ek)ben haladtak tovább, emellett a leletanyag mennyiségéről, jellegéről sem értesülünk. A szelvény kutatása során nem érték el a nyugati palotafal
alapozását; csak az építési állvány egyik, a felszíntől mérve 130 cm mélységben húzódó
gerendafészkét, amely a fal külső síkján korábban is észlelhető volt.125 A rajzi dokumentáció hiányában a metszetfalak rétegződése pontosan nem rekonstruálható. A szelvényben előkerült nagy mennyiségű hódfarkú és kúpcserép a palotaépület tetőfedésének
módjára utal.
A palota azon a részen, ahol a kutatóárkot húzták, egykor alá lehetett pincézve, hiszen a feltárók 310 cm mélyen még nem érték el a nyugati palotafal alapozását; továbbá
az ásatási naplóból nem derül ki az sem, hogy a keleti fal alapozását meglelték-e 420 cm
mélyen. Ezzel szemben a déli helyiség déli zárófalának alapozása mindössze a felszíntől
mért 180–200 cm mélységben került elő. Az épület északi helyiségének alápincézett voltát erősíti a palotaépület rendkívül vastag belső feltöltődése is a fal külső síkjához képest;
a pince járószintjét azonban nem érték el a kutatás során.
1.1.1.2. Falvizsgálat
A helyiség szinte teljes hosszában magasan álló, törtkő falazással, téglasorokkal épült
nyugati, külső falát ma két ablak töri át, amelyek áthidalóját szintén téglából alakították
ki (6-7. kép). A nyíláskeretek nélkül ránk maradt emeleti ablakok kávája a középső és felső részén jól látható, azonban az alsó részén a falsík erőteljes lepusztulása miatt nem volt
kivehető a folytatás. Elképzelhető az is, hogy az ablakok ülőpaddal, fellépővel rendelkeztek; ezért a helyreállítás során alkalmazott megoldással is kifejezésre juttatták az e téren
jelentkező bizonytalanságot (8. kép). A kőkeretek eredetileg nem fészekbe illeszkedtek,
hanem azokat a káva elé helyezve rögzítették egy falsávval, így a belülről nagyméretű
ablaknyílások a keretek behelyezésével kívülről sokkal kisebbnek mutatkoztak (9. kép).
Az ablakok alatt húzódik az egykori földszinti födémgerendák fészeksora (6-7. kép).
Az ablakok fölött a fal egy padkaszerű beugrásban végződik, amely az emelet födémgerendáit tarthatta; ezt az értelmezést támasztja alá hasonló padkamegoldás alkalmazása
ugyanezen helyiség déli falán, valamint a déli helyiség északi falán – vagyis az osztófal
kétoldalán – a nyugati fal födémgerenda-fészeksorával egy vonalban. A visszaugró rész
fölött húzódó gerendalyuk-sor az építési állvány fészkeivel azonosítható. A keskenyebb
felső falszakasz déli oldalán ma falelválás mutatkozik (7. kép); ez a helyreállítást megelőzően készített fényképeken (6. kép) nem volt egyértelműen megfigyelhető, így nem
zárható ki, hogy egy nyílás kávájához történő hozzáfalazásról van szó. A falat az ablakok
124 EKM RA 1057-89. 1.
125 EKM RA 1057-89. 3.
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6. A nyugati palotafal a helyreállítást megelőzően

7. A nyugati palotafal a helyreállítást követően
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8. A nyugati palotafal kívülről, az
eredeti vakolatmaradványokkal

9. A nyugati fal – feltehetően –
déli ablakának déli kávája
a helyreállítást megelőzően
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középvonalában, valamint az
ablakok alatt (legalább) további két sorban az egykori építési állvány fészkei tagolják.
A palota ezen helyisége
északi falának csak egy erőteljesen lepusztult, belső falsíkkal nem rendelkező emeleti
részlete maradt fenn, északkeleti sarkában egykori tüzelőberendezés feltételezhető kür
tőjének nyomával (10. kép).
Amennyiben a falban húzódó
járat valóban egykor a terem
földszintjén álló sarokkandalló (vagy esetleg konyhai
tűzhely?) helyét jelöli ki, nem
zárható ki, hogy az emeleten
is hasonló kandalló meglétét
feltételezzük, amelynek tűzterén keresztülhatolva távozott
a füst az alsóbb szintről. A
jelenség mesterséges kialakítása azonban nem teljesen bi10. A palotaépület északi falcsonkja az ott megfigyelhető
zonyos.
kürtőszerű mélyedéssel, a helyreállítás előtt
Az északi palotafal külső
oldalán a konzerválást megelőzően egy, az egykori épület belsejéből nézve a mai felszín közelében húzódó bizonytalan rendeltetésű nyílást figyeltek meg,126 amelyet azonban sajnos nem dokumentáltak.
Ezt az állagvédelmi munkálatok során meglehetősen furcsa módon, vakablak-szerűen
alakították ki. A nyílás egy szintben helyezkedik el a későbbiekben ismertetendő torony
kisméretű ablaknyílásával; így akár azt is feltételezhetnénk, hogy az egykori földszinti
ablakok maradványairól van szó, s így az épületek egykori járószintje a mai felszínnél
jóval mélyebben lehetett. A Rómer-hagyatékban ránk maradt, kissé vázlatos, de fontos
és egyben hitelesnek tekinthető részleteket megőrző ábrázolás a vár nyugati, északnyugati részéről azonban nem jelöli ezt a nyílást. Ez a homlokzati, valamint a felmérési rajz
(2. kép) ugyanakkor a mainál többet mutat a vár és a palota falaiból: a nyugati palotafal
emeletét egykor négy ablak tagolta, az északi oldalon pedig a nyugati sarok közelében,
szintén az emeleten, egy további ablaknyílás helyezkedett el, amelyet az északnyugati
sarokhoz való közelsége folytán esetlegesen árnyékszékként is azonosíthatunk.127 Ez a
talán nagyteremként is meghatározható helyiség funkciójára vonatkozóan felvetne egy
újabb problémát. A középkor századaiban ugyanis az árnyékszék rendszerint a hálóhelyiséghez kapcsolódott, és csak később, a kora újkor folyamán került át a közösségi térbe.
Azonban a hálószobák a középkor folyamán fűtetlenek voltak, így ebben az esetben az
126 Antal László és Máthé Géza szíves szóbeli közlése.
127 Feld István felvetése.
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11. A palotaépület osztófala a két helyiség közötti ajtónyílás nyugati kávájával

emeleti fűtőberendezés feltételezése vethető el. Az északi palotafal a várfallal van egybekötve; amely íves lefutással indul az épület sarkától.
A palota északnyugati sarka az elmúlt évszázad során kidőlt; a nyíláskeretek feltehetően a külső oldalra, illetve a domboldalra hullottak ki. Mivel a feltárás a palota északi
helyiségének csupán kis területét érintette, természetesen az sem zárható ki, hogy ez
befelé történt. A szelvény déli falának metszetében dokumentált faragott kő – az ásatási
jelentés és a rendelkezésre álló fotók alapján – nyíláskeretként azonosítható, azonban a
jelenleg ismeretlen helyen lévő kőfaragvány pontos meghatározása nem lehetséges: ablakosztó, szárkő, esetleg boltozati borda volta sem zárható ki, bár bordás boltozatra utaló
nyomok egyelőre nincsenek. Érdemes ugyanakkor utalni egy körtetag-töredékre, amely
ablakosztó vagy szárkő letörött része lehet.
Az épület északnyugati sarkát kívülről nagyméretű kereszt alakú támpillér erősíti,
emellett a nyugati oldalon egy kisebb támpillér helyezkedik el; ezek szintén felfedezhetők a Rómer hagyatékában ránk maradt vázlaton. A nyugati oldal említett két pillére
között vastagabb a fal. A helyreállítás során – feltehetően a fal biztosabb megtámasztása
érdekében – egy pillérrel többet húztak fel a külső palotafal mentén (5. kép).
A 19. század második felében a keleti, udvari palotafalból is jelentős részek állhattak
még. A palotaépület északi része és a déli tér közötti átjárást a válaszfal közepén elhelyezett, nyugati kávája alapján ma is ismert ajtónyílás biztosította (11. kép). A Hencz-féle
felmérésen az osztófal, valamint az ajtó még teljes kiterjedésében szerepel (2. kép). A palotaépület nyugati falának külső oldalán a korban kedvelt rózsaszín vakolat maradványai
figyelhetők meg (8. kép).
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12. A palotaépület délről, előtérben az egykori déli helyiség
és a palotát a toronnyal összekötő falszakasz. Jelenlegi állapot.

1.1.2.A palota déli helyisége
1.1.2.1.Ásatás
A palotaépület déli zárófalának meghatározása céljából az osztófal déli síkjától 11,5
m-re kijelöltek egy észak-déli irányú kutatóárkot (4. kép). Ezen P2 árok mélyítését a
terepviszonyok miatt az északi részén kezdték, ahol hamarosan előkerült a palotafal déli,
külső síkja 70 cm mélységben. Az 1987-es ásatási szezon végéig az árok északi részén
240 cm, déli végén 140 cm mélységig takarították el az omladékréteget. Az ásatás utolsó
napján a déli falsík tövében Hunyadi Mátyás128 ezüst denárja került elő.129 Bár nem jegyezték fel az érem előkerülésének mélységét, ennek maximális értéke 240 cm lehet. Az
árok keleti metszetfaláról rendelkezésünkre áll egy felmérés,130 amely az omladékréteg
következő rétegződését dokumentálja: omladékos habarcsos, omladékos fekete humuszos, omladékos humuszos, valamint humuszos réteg.
A szelvényt a következő évben észak felé 2 m-rel meghosszabbították; ekkor előkerült
a fal belső, északi síkja is, valamint meghatározhatóvá vált a fal vastagsága (205 cm), s
egyúttal a palota déli helyiségének észak-déli belmérete is: 10 m. A megfaragott sziklára
épített fal alapozása 180–200 cm mélységben húzódott. Az árokban a fal déli oldala felőli
részen az omladékréteg alatt 190 cm mélyen 3 cm vastag fekete égésréteg mutatkozott,
128 Ilon 1995. 82. (CNH II. 232–235.)
129 EKM RA 1044-87. 5–6.
130 L. a 122. jegyzet megjegyzését!
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amely alatt folytatódott a köves, téglatörmelékes feltöltés,
ez tehát nem egy markáns
szintet jelölt. Az árok falait az
ásatási napló feljegyzése szerint ugyan lerajzolták, azonban a metszetrajzok jelenleg
nem állnak rendelkezésre.131
Az árkot 1989-ben nem
nyitották újra meg, de az ott
meghatározott falsíkokat követve megkeresték a palota
délnyugati sarkát; ezt követően ennek és a palota déli
zárófalának kibontása került
a kutatás központjába. A palota délnyugati sarkán kívül
is megfigyeltek egy, feltehetően az előző évi feltárás során
ugyancsak a palota déli falán
kívül észlelt réteggel megegyező égésréteget, amelyről
az ásatási napló csak futólag,
a leletanyaggal kapcsolatban
tesz említést.132 Ezzel össze13. A palotaépület délnyugatról a helyreállítás előtt
függésben mélységadatot nem
jegyeztek fel, rajzi dokumentáció nem készült, illetve nem áll rendelkezésre.133
1990-ben a palota déli fala és a következőkben tárgyalandó torony nyugati oldala
közötti omladékréteg gépi munkával történő eltávolítása zajlott. Ennek során a palota
déli falát teljes hosszúságában kibontották, és megállapításra került, hogy e fal meghos�szabbítása becsatlakozik a torony északnyugati sarkába (12. kép);134 végül – feltehetően csak a délkeleti területen – a palota keleti falának mindkét síkját megkeresték.135 Az
1990-es ásatási naplóban egyetlen mélységadatot jegyeztek fel, de az sem erre a területre
vonatkozik; így ebből nem derül ki az eltávolított omladékréteg vastagságának mértéke.
Mindenesetre a belső (kapu)torony és a palota déli fala környékén igen jelentős mennyiségű, valamennyi anyagcsoportot magába foglaló leletanyag került elő.
1.1.2.2.Falvizsgálat
A palotaépület déli része erőteljesen lepusztult, ma már csak az ásatás során előkerült alapfalak rajzolják ki az egykori alaprajzot; a hajdani forma alapvetően a 19. száza131 EKM RA 1057-89. 1.
132	EKM RA 1060-89. 1.
133 Mindezek fényében, a réteghez kapcsolt „legalsó” jelzővel (jelenleg) nem tudok mit kezdeni.
134 EKM RA 1073-91. 1.
135 EKM RA 1073-91. 4.
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di felmérésekből állapítható
meg (2. kép). A keleti falak
vonala már nem látszik a mai
felszínen; a palota déli helyisége nyugati falának pedig
csak indítása maradt meg az
osztófalat követő rövid szakaszon (12. kép). A válaszfal
és e fal alkotta belső sarokban
egykor fehérre (?) meszelt
vakolatmaradványok figyelhetők meg. A válaszfalon – a
fentebb már jelzett – padkaszerű bemélyedés tarthatta az
egykori födémet.
A
Rómer-hagyatékban
megőrződött vázlatrajz a palota déli egységét illetően
szinte a mai állapotot tükrözi;
ugyanakkor a Hencz-féle fel14. A torony északnyugati sarka a kis ablakkal és az
mérési rajz a helyiség délkeleti
északkeletről becsatlakozó fallal
falát még állóként jelöli; a keleti oldal északi harmadában
feltüntetett nyílás valószínűleg a palotaépületbe való bejutást szolgáló ajtónyílás lehetett.
A kutatás feltehetően nem érintette ezt a terület, így ennek megléte – a fal pusztulásának
mértékét is számításba véve – nem nyerhetett régészeti bizonyítást. Az Ilon Gábor által
kiegészített alaprajzon az átvételekből eredő – előzőekben tárgyalt – torzulásból kifolyólag a nyílás helye egyszerű falhiányként szerepel.
1.2. A torony
A fentebb már tárgyalt P2 ároktól keletre húzódó, nyugat-keleti irányú, eredetileg 10
m hosszú, 1,5 m széles T1 árkot 1988-ban jelölték ki, hogy az itt feltételezett ún. belső
(kapu)torony helyét megkeressék (4. kép). A terepviszonyok miatt a kutatóárok mélyítését a nyugati részen kezdték meg; majd később az árkot nyugat felé további 3 m-rel meghosszabbították.136 Az omladékréteg eltávolítása során a torony keleti falának mindkét,
a nyugati toronyfalnak csupán a belső síkja került elő.137 Az árok falait az ásatási napló
tanúsága szerint lerajzolták, de sajnos a rajzok ugyancsak elkeveredtek.138
A következő ásatási szezonra a T1 árok egy észak-déli hosszirányú szelvénnyel való
átvágását tervezték;139 ehelyett azonban a torony területének omladéktól való megtisztítását, falainak kibontását végezték el gépi munkával. Ennek során a nyugati fal külső
síkja csak kis szakaszon, 200 cm-es mélységben került elő. Végül meghatározhatóvá vált
136 EKM RA 1057-89. 1.
137 EKM RA 1057-89. 2–3.
138 A kutatóárok felszínrajza is rendelkezésre áll, azonban az onnan leolvasható méretek ismételten nem
egyeznek meg az ásatási naplóban megadottakkal.
139 EKM RA 1057-89. 4.
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15. A torony a palotaudvar felől, alul balra a kis ablak felső része

a torony belmérete 3,9 × 3,9 m 2, továbbá valamennyi fal szélessége, amelyek átlagos vastagsága 2,6–2,8 m között változik.140
1990-ben a torony nyugati oldaláról is eltávolították az omladékot; kibontották a torony délnyugati, armírozással ellátott sarkát, amelyet támpillérrel vagy széles pillérszerű
alapozással erősítettek.141 Eközben a torony északi oldalánál is folytak a munkálatok: az
északnyugati sarok közelében kisméretű, félköríves lezárású ablaknyílás került elő (14.
kép),142 téglából rakott áthidalással, kőkeret fészkével. Az ablak mellett, annak keleti oldalánál a torony falába becsatlakozó újabb fal mutatkozott, amelynek az északkeleti pillértől 4 m-re lévő keleti síkját már 1989-ben megtalálták. A torony északkeleti sarkánál
is falcsatlakozás került elő.143
A szabályos alaprajzú, négyzetes torony tehát teljes mértékben az ásatás folyamán
került kibontásra; az erőteljesen lepusztult, vastag omladéktakaró alatt húzódó falak korábban nem mutatkoztak a felszínen. Feltehetően a torony keleti falával azonosítható a
Hencz-féle felmérésen jelölt falmaradvány a vár keleti peremén (2. kép). Ez a falszakasz
azonban – összevetve a kutatás eredményeivel – pontatlanul szerepel az alaprajzon. Az
ásatás során csak a legutolsó omladék egy részét távolították el; a torony belsejének tisztításával felhagytak, mielőtt megkeresték volna az egykori járószintet.144
140	EKM RA 1060-89. 1–2.
141 EKM RA 1073-91. 1–5.
142 EKM RA 1073-91. 2.
143 EKM RA 1073-91. 5.
144 EKM RA 1073-91. 1.
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16. A vár délkeletről

Funkcióját tekintve valószínűsíthető, hogy az épület kaputoronyként működött, bár
erre vonatkozó egyértelmű bizonyíték nem ismert. A feltárók mindenesetre a palota és a
torony közé helyezték a belső vár bejáratát;145 ezt azonban az ásatási napló szerint semmi sem indokolja, csak az, hogy nem került elő a torony bejárata, így azonban az sem
zárható ki, hogy az épület bejárata az első emeletről nyílt.146 Kisméretű földszinti ablaka
a mai felszín közelében található, így az egykori járószint jóval mélyebben lehetett. A
(kapu)torony déli fala mentén fehérre meszelt, sima, belső vakolatmaradványok kerültek
elő; tehát az épület – a palotához hasonlóan – vakolt, meszelt helyiségekkel, szintekkel
rendelkezhetett .
Az épület déli falának külső oldala mellől elszenesedett, 1,5–2–5 cm átmérőjű karómaradványok kerültek elő; az északi fal külső oldalánál pedig megmunkált fa elszenesedett
maradványait figyelték meg. A cölöpmaradványok esetleg valamely palánképítményre
utalhatnak, amely a belső vár együttesét erősíthette, bár átégett paticsdarabokat itt nem
dokumentáltak. Az ásatási naplóban nem rögzítettek olyan megfigyelést sem, amely a
palota és a (kapu)torony déli részén húzódó (korai) várárokra utalna, ugyanakkor talán
nem tévedünk túl nagyot, ha a korai vármag körül, mindenekelőtt annak bejárati részénél
valamely kiegészítő védelmi elemet feltételezünk. Ismereteink hiányossága részben a kutatott terület kiterjedésével és az ásatás behatárolt idejével magyarázható.
1. 3. A délkeleti épület
A torony északi részének tisztítása során, az omladék eltávolításakor kerültek elő a
toronyba észak felől becsatlakozó falmaradványok 1990-ben (4. kép). Az ásatási naplóban rendkívül körülményesen, nehezen értelmezhetően próbálták az itt előkerült falmaradványokat értelmezni, „új oldalazó védműként” meghatározni;147 a publikációban
145 Ilon 1995, 77.
146 Hasonló elrendezésre példa a simontornyai vár 1508–1509-ben emelt kapuépítménye: Gerő 1975. 245–250.
147 EKM RA 1073-91. 5.

A döbröntei vár kutatása

57

17. A belsővár keleti része az oldalazó védőművel délről

azonban már Ilon Gábor is elvetette ezt a nézetet. A maradványok meghosszabbításával,
kiegészítésével ugyanis egy közel négyzetes, a terepadottságokhoz igazodóan kissé szabálytalan, vastag falú épület alaprajza rajzolódik ki, amelynek északkeleti sarkából egy
további, északi falindítás vehető ki.148
A helyiség feltehetően azonosítható a Hencz-féle felmérésen szereplő, a külső oldalazó védműhöz csatlakozó falakkal (2. kép), vagy csak az épületrész északi falát és az említett falindítást fedezhetjük fel a múlt századi alaprajzon, bár a felmérés pontatlansága
folytán – vagy más okból – jelentős alaprajzi eltérések tapasztalhatók.
A feltárás végeztével a falakat visszatemették, csak a torony északkeleti pillérébe
futó falsarkot hagyták szabadon. Ezen helyiség északkeleti falsarkának sziklaperemen
meredező csonkjából kiinduló, fentebb említett falindítás folytatása a sziklába vágott
nyomok alapján rajzolódik ki, az északkeleti oldalon található következő helyiség (?)
keleti falának és egyben a várfal további futását jelölve ki, amely pontosan az északi várfal egy természetes sziklahasadék miatt megszakadt (leomlott) tömbjéhez vezet, illetve
csatlakozik be (1. és 16. kép). A terepadottságokat, illetve a pusztulás mértékét tekintve
azonban erőteljesen kérdéses az északkeleti oldalon feltételezett további helyiség léte. A
várhegy északi–északkeleti részén a várfalak biztosította védelmet a néhány méter magasan, meredeken lefaragott sziklafal egészítette ki.

148 Ilon 1995. 77.
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1.4. A keleti oldalazó védmű

Az oldalazó védmű északi részén nyitották a B szelvényt 1987-ben, amelynek pontos
kiterjedése felszínrajz, illetve az ásatási naplóban a paraméterek megadása hiányában
nem rekonstruálható (4. kép). Az omladékréteg egy részének eltávolításával szintsül�lyesztést hajtottak végre, amelynek során néhol a sziklapadot is elérték.149 A szelvény
északnyugati sarkában 195 cm mélységig jutottak el, innen lépcsőzéssel haladtak tovább.150 A szelvényt a keleti falon addig csupán kívülről látható, legalsó lőrésig mélyítették. Az ásatási napló alapján a B szelvényről is készült rajzi dokumentáció,151 azonban
jelenleg ez sem áll rendelkezésre.
A szabálytalan téglalap-formájú oldalazó védmű falai a meredeken lefaragott sziklának támaszkodnak (16-17. kép). A bástyaszerű építmény falait több sorban lőrések
tagolják; azonban ezek eloszlása nem egyenletes (az azonos sorban elhelyezett lőrések
nincsenek egy szintben), kialakításuk nem egységes sem a forma, sem a méret tekintetében (18. kép). Az északi oldalon mindössze egyetlen hosszúkás, keskeny, állított téglalap
alakú lőrés található, illetve látszódik a belső és külső magas földtöltés miatt. A keleti
falon belülről három nyílás látható: a fal közepén alul egy kisebb, kulcslyuk alakú lőrés,
felette egy kisebb négyzet alakú, ettől jobbra (illetve déli irányban), az alsó sorban egy
másik, nagyobb, négyzetes lőrés helyezkedik el. Kívülről a harmadik, legalsó sorban, a
kulcslyuk alakú lőréssel egy vonalban – egy belülről nem látható – újabb, négyzet-formájú lőrés figyelhető meg. Mindegyiken határozottan kivehető az egykori – feltehetően
fából készült – vízszintes áthidaló fészke. A kulcslyuk alakú lőrést nem a szokott módon
alakították ki, nem egyetlen kőtömbből faragták, hanem törtkőből próbálták megformálni, innen ered kissé szabálytalan volta.
A védművet legkevesebb két sorban az egykori építési állvány kerek fészkei tagolják,
eltérően a vár többi épületegységének négyszögletes gerendafészek-soraitól. A tárgyalt
lőrések szintén az alaprajz többszöri közlésének estek áldozatul; néhány alaprajzról csak
az északi lőrést hagyták le, míg a régészeti feltárás eredményeit is tartalmazó példányról
valamennyit lefelejtették. Feltehetően így próbálták áthidalni a lőrések szabálytalan elhelyezkedéséből adódó felmérési nehézségeket.
2. A külső vár
2.1. A rondella és környéke
2.1.1.Ásatás
A 2 m széles R1 árkot 1988-ban tűzték ki a rondellától nyugatra, a várfallal párhuzamosan, attól 4 m-re (4. kép). Ebben az évben a szelvény keleti végét mélyítették, valamint
egyik nyugati szakaszát.152 A rondella árkának peremén egy közelebbről ismeretlen kőfal
keleti széle került elő. 1989-ben az árokban deformálódott rézpénzt (?) találtak; ennek
pontos lelőkörülményei, mélysége nem derül ki az ásatási naplóból. Ekkor az árok nyugati végén folytatták a mélyítést; a rondella közelében talált falszakasztól 3,5–4 m-re,
1,2 m mélységben pedig sok falenyomatos paticstöredéket tartalmazó égett réteg került
149
150
151
152

EKM RA 1044-87. 2.
Az ásatási naplóban a lépcsőzés mértéke sincs megadva!
EKM RA 1044-87. 6.
EKM RA 1057-89. 2–3.
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elő.153 Ezt követően lépcsőzve
mélyítettek kelet felé; végig
omladékban haladva,154majd
az árkot nyugat felé meghos�szabbították.155
A leírások nagyon nehezen értelmezhetők; az adatokból ugyan bizonytalanul
felvázolható egy metszetrajz,
illetve felszínrajz, de ezek mérete nem egyezik az alaprajzra
felmért adatokkal. Egyébként
az sem dönthető el, hogy a
lépcsőzés a megadott paraméterekkel honnan indul. A második lépcső északi metszetében 1,85–2 m mélységben
égésréteg jelentkezett, amelyből indadíszes kályhacsempe
és rádlidíszes edénytöredék
került elő. A domb nyugati peremén később újabb fal keleti
síkja mutatkozott.
Az 1989-es ásatási szezon
végén az árkot a nyugati rész
kivételével betemették.156 A
18. A keleti oldalazó védőmű lőrésekkel áttört keleti fala,
következő évben az árok nyurészlet
gati végét mélyítették tovább,
majd ismét meghosszabbították nyugat felé. Ezáltal megállapítást nyert, hogy a 100–110 cm mélyen húzódó, 230
cm széles157 nyugati fal a hegy sziklájára épült, legalsó kősorát erős meszes habarcsba
rakták.158 A leírások alapján, a rajzi dokumentáció hiányában itt különösen nehezen rekonstruálható a pontos munkamenet.
A rondella előterében húzott árokban előkerült falszakaszok egyike – nagy valószínűséggel – szintén fel van tüntetve a Rómer hagyatékában megőrződött alaprajzon, ahol
a fal indítása a déli várfalszakasznál fogható meg (2. kép). A délnyugati terület értelmezése az ásatás eredményei alapján jelenleg sok bizonytalanságot rejt magában: falszoros,
(kapu)torony vagy a rondella árkának contrascarpája,159 ez utóbbi lehetőség a Hencz-féle
felmérés alapján nem zárható ki.

153	EKM RA 1060-89. 1.
154	EKM RA 1060-89. 2.
155	EKM RA 1060-89. 3.
156	EKM RA 1060-89. 4–5.
157 EKM RA 1073-91. 4.
158 EKM RA 1073-91. 2.
159 Ilon 1995. 77.
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19. A rondella keletről a helyreállítás előtt

A szintvonalas felmérés alapján kirajzolódik a vár déli része előtti sánc-árok rendszer,
illetve a vár feltételezett bejárata (4. kép). Az R1 árokban sok falenyomatos paticstöredék
került elő, ez utalhat valamiféle tapasztott palánk meglétére vagy a bejárathoz kapcsolódó
hídszerkezet maradványaira. Az átégett paticsdarabok 3–4 cm átmérőjű karók lenyomatát
őrizték meg, továbbá – a tapasztásnak megfelelően – az árokban elszenesedett cölöpök
maradványai is felszínre kerültek. A paticsokon megőrződött lenyomatok alapján a favázon egymástól nagyjából egyenlő távolságra pár centis bevágásokat ejtettek, amelyek az
agyagtapasztás jobb tapadását segíthették elő. Azonban a negatív lenyomatok alapján az
sem zárható ki, hogy azokat csak a növényi eredetű soványítóanyag kiégése okozta.
2.1.2 Falvizsgálat
A 10 m átmérőjű rondella alsó, ferde síkú részét hengeres övpárkány zárja le, amelyet
kívül függőleges falsíkú, kifelé szűkülő boltozott lőrésekkel tagolt falszakasz koronáz
(19-20. kép). A Hencz-féle felmérési rajzon négy lőrés szerepel; ma három lőrés látható
viszonylagos épségben. A keleti oldalon a hely szűkössége miatt lőrés nélküli holttér
kialakítására volt csak lehetőség: így eredetileg minden bizonnyal négy lőréssel látták
el a védművet. Bár a Hencz-féle alaprajz (2. kép) (illetve annak jelölésrendszere) alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a rondella ma lepusztult nyugati falán valóban
létező lőrést jelöl vagy annak csak feltételezett helyét mutatja, mindenesetre a védelmi
szempontokat mérlegelve logikusnak tűnne még egy lőrés léte a nyugati oldalon, hiszen
ez tette volna lehetővé a – fokozottan védendő, megerősítendő – bejárati rész védelmét.
Ezt támaszthatná alá a Rómer-hagyaték vázlata, ahol (2. kép) a nyugati oldal is épségben
szerepel, ugyanakkor nem tekinthetünk el a nyugati várfal részleges takarásának tényétől. A keleti lőrésben a kőkeret vízszintes áthidalója is megmaradt; a másik kettőben ma
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20. A rondella keletről a helyreállítás után

már csak ennek fészke látható. A helyreállítás folyamán a rondellát borító növényzet
eltakarításakor a rondella belső földtöltéséből sokat elhordtak.160
Egyik felmérési rajzon sem tüntették fel maradéktalanul valamennyi sugárirányú pillért (2., 4. kép); két egymással határos lőrés pillérei között kialakult kisebb holtterek nem
szerepelnek egyik felmérésen sem. Az alaprajzokon a rondellát övező várfalszakaszok
meghosszabbításával nyerhető két pilléren túl további négyet jelöltek; a valóságban azonban a védművet további hat osztópillér tagolja (21-22. kép).
A rondella felső részén, nem sokkal a lőrések felett, a palotaépületen megfigyeltekhez hasonló padka-jellegű beugrás vonul végig, amely felveti azt a lehetőséget, hogy
az egykori gyilokjáró deszkapallójához kialakított megoldásnak tekintsük; a szerkezet
alátámasztásában a rondella sugárirányú pilléreinek is szerepe lehetett. A rondella felső
lezárása – ezen védműtípus általános jellemzői alapján és a mai lepusztult állapot ellenére – a szerkezet körvonalát tekintve egykor pártázatos lehetett.
A rondellából indulnak ki a külső várudvart délről, valamint két oldalról övező, az
építési állvány fészkeit őrző, néhol az alapokig lepusztult, de a déli, délkeleti oldalán jól
követhető vonalú várfalak (23. kép). A falaknak a belső várhoz való becsatlakozási helye
nem ismert; de lehetőségként adódik a 19. század második felében készített felmérési
rajzon még jól látható, később a szintvonalakkal eltüntetett, a palota északnyugati sarkát
támasztó kereszt alakú támpillérből kiinduló falmaradvány, mint a külső várat kerítő
várfal nyugati szakaszának folytatása. A várhegy keleti oldalán húzódó falmaradványok
meghosszabbítása a torony keleti oldalának közepét támasztó, a toronnyal kötésben álló
160 A rondella falhiányainak, kiromlásának pótlásakor a kőművesek nem ügyeltek a korabeli falazási mód
megtartására, (körbefalazásra) falegyenek kialakítására.
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21. A rondella belülről a helyreállítás előtt

22. A rondella belülről a helyreállítás után

kisebb pillérrel esne egybe, azonban a külső udvart övező falak minden bizonnyal a vár
építésének második periódusába tartoznak. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a várfal
keletebbre futott bele a pillérbe, hiszen annak keleti kiterjedését idő hiányában nem sikerült meghatározni, a várhegy keleti peremére ugyanis a kutatás nem terjedt ki.
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23. A külső várat kerítő keleti várfal nyugatról

Összefoglalás
A döbröntei vár leletmentő ásatása 1987–1990 között zajlott, ennek eredményeként
elsősorban a belső vár alaprajzára vonatkozó ismereteink bővültek. A régészeti kutatás az
állagvédelmi munkálatok előkészítését szolgálta, amelyre az 1990-es évek elején, majd
mintegy 10 évvel később, 2001-ben került sor. Ezzel sikerült elejét venni a romok további
állapotromlásának, ugyanakkor nem jártak el elég körültekintően a fotó- és rajzi dokumentációt illetően, valamint nem ügyeltek a részletekre (falegyenek, vakablakszerű rész
az északi palotafalon stb.).
Az elvégzett kutatások és megfigyelések eredményeképpen megerősítést nyert, hogy
a belső vár épületei minden bizonnyal egy időben, a 14. század második felében, 1367
körül épültek. Ezt bizonyítja, hogy a palotaépület, a belső (kapu)torony és a keleti oldalon elhelyezkedő épület az összekötő várfalszakaszokkal kötésben helyezkedik el. Bár a
keleti oldalazó védművet az ásatás során kitisztították mind belső, mind külső oldalán,
a feltárók a falazat vizsgálata nélkül a védmű keltezését szintén 1367 körülre helyezték.
Ilyen védművek azonban csak a tűzfegyverek tömeges elterjedése idején jelentek meg,
így nálunk legkorábban a 15. század második felében. Ezt támasztja alá a védmű keleti
falán található kulcslyuk alakú lőrés is. A kulcslyuk alakú lőréseket a szakállas puskák
megjelenésével hozzák összefüggésbe, amelyek a 15. század közepétől, második felétől
és a 16. század folyamán voltak használatban. A döbröntei oldalazó védmű pontos analógiája nem ismert.
A döbröntei vár építése a középkori várépítészet 1360–1370-es évektől induló új szakaszára tehető mint a (szinte kizárólagos) Anjou királyi várépítkezéseket követően ismét beinduló magánvár-építkezések eredménye. A Himfiek jelentőségét mutatja, hogy
Benedek bán egyike azon keveseknek, akik az uralkodótól várépítési engedélyt nyertek.
A szabályos alaprajzú, középudvar köré szerveződő épületszárnyakkal bíró királyi vá-
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raktól és palotáktól (pl. Diósgyőr, Gesztes, Zólyom) eltérően azonban a korabeli magánföldesúri erődítmények a 13. századra visszanyúló, archaikus formákat követik.161
A döbröntei vár alaprajzát, építészeti rendszerét tekintve azonban két, illetve három
új elemet érdemes kiemelni. Bár a belső vár, vagyis a legkorábbi épületrészek teljes alaprajza nem ismert, kivehetők a középudvar köré szerveződő épületek, illetve várfalszakaszok. Úgy tűnik a vár alaprajza csak részben igazodik a terepadottságokhoz, illetve
a szerencsés terepadottságokból kifolyólag egyébként megközelítőleg szabályos, négyszögletes tömböt alkot, tehát az idézett két várépítési koncepció között helyezkedik el. Az
archaikus forma ellenére megjelenik a lakhatási, illetve kényelmi szempontokat előtérbe
helyező tágas, többszintes, reprezentatív palotaépület, amely szokatlan módon kifelé nyitott. Sajnos az udvar felőli homlokzat kiképzése nem ismert. Nagyméretű ablakain – a
korábbi feltételezésekkel162 ellentétben – nem tapasztalható utólagos átalakítás nyoma.
A rondellaépítkezések tömegesebb elterjedése, mai ismereteink szerint, Magyaror
szágon Nándorfehérvár elestét követően, 1521 után tapasztalható, azonban ilyen védmű
veket még a 17. század folyamán is emeltek;163 tehát a rondellák keltezése egy hosszabb
időintervallumon belül mozog. Döbrönte esetében nem lehetséges a pontos időpont meghatározása; mindössze egy 1526 utáni magyar denár164 került elő a feltételezhető várkapu védelmét ellátó rondella közelében húzott kutatóárokból, azonban – mint láttuk – a
védművet magát nem kutatták. Az Essegvári család Döbröntére vonatkozó, családfőkre
lebontott birtoklástörténete nem tisztázott, az okleveles forrásanyag feldolgozatlan, továbbá a vár 16–17. századi története csak vázlatosan ismert, emiatt jelen esetben nem
élhetünk a történeti keltezés eszközével. Mindenesetre – ahogy erre a történeti összefoglalóban kitértünk – a 16. században a vár a Győri Főkapitányság és közvetve Bécs védelme okán gyakran szerepel különféle, határvédelmi tervezetekben,165 tehát védhetőségét
folyamatosan szem előtt tartották, fontos funkciót szántak neki. A kitüntetett figyelmet
vagy a már kiépített külső, rondellával erősített védőöv indokolta vagy épp ellenkezőleg,
a hódoltsági területhez való közeli fekvése segítette elő modernizációját.
A keleti oldalazó védmű és a rondella egymáshoz való időrendi viszonyát nem ismerjük. Nem tisztázott, hogy a keleti védművön és a rondellán alkalmazott építési állvány
fészkei miért különböznek; hogy mindez utalhat-e más-más periódusra vagy egy adott
perióduson belül más szakaszra, vagy az eltérő technikai megoldás csupán a keleti védmű
helyzetével, a függőlegesen lefaragott mészkősziklához támasztásával magyarázható.
A külső várat kerítő kőfalat a nagyméretű rondellával egy időben emelték, azonban
a belső vártól délre elhelyezkedő területen már korábban kiépülhetett – valamilyen formában – a különféle gazdasági tevékenységeknek helyet adó egység. Több oklevélben
olvashatunk a döbröntei várba erővel elhajtott ökrökről (15. század első harmada), illetve
egyéb jószágokról, megrakott szénásszekerekről stb., amelyeket feltehetően nem a szűk
várudvaron helyeztek el.166 A kutatás kiterjedéséből következően az nem nyerhetett megállapítást, hogy a vár vízellátását hogyan oldották meg. A keletről nyugatra lejtő, a talaj
alatt magasan húzódó sziklafelszín miatt a várudvaron kialakított vízgyűjtő ciszterna
léte tűnik a legvalószínűbbnek, azonban a Bél Mátyás szerint „állandó és inni való tiszta
161 Feld 1990. 16–17.
162 Gerő 1955. 196–197., Gerő 1968. 59., Gerő 1975. 299., Koppány 1961. 81–82.
163 Feld 2008. 182–186.
164 Ennek pontosabb lelőkörülményei azonban nem ismertek.
165 Pálffy 1999. passim.
166 Például 1860. 170., Dreska 1997. 20–21. 18. sz. oklevél stb.
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vizet”167 (1735 k.) szállító Bittva-patak bevonása a vár vízellátásába mint lehetséges alternatíva – a vízfolyás közelsége révén – sem zárható ki.
A vár építéstörténetében tehát ismereteink jelenlegi fokán legkevesebb két periódust
különíthetünk el: a 14. század utolsó harmadában kiépített belső vár egységét, valamint a
16. századra keltezhető külső várat.168
A leletanyag tanúsága
Az ásatás során előkerült leletanyag mennyisége nem túl sok, összefüggésben a kutatott terület csekély kiterjedésével, ugyanakkor kitűnő keresztmetszetét adja valamen�nyi anyagcsoportnak. A leletanyag vizsgálatával megállapítható volt, hogy az részben
– elsősorban a kerámia- és a dunántúli „népies” kályhacsempe-anyagot tekintve – az
északnyugat-dunántúli régióra jellemző, más része azonban országos viszonylatban értékelhető, tágabb körben keresendő párhuzamokkal rendelkezik, ide mindenekelőtt a lovagalakos kályha emlékei értendők. A leletanyag nagyfokú töredezettsége folytán formai
rekonstrukcióra csak kivételes esetekben nyílt lehetőség, e téren elsősorban az analógiákra támaszkodhattam. Sok esetben a funkcionális meghatározás is nehézségekbe ütközött. Az egyes piackörzetek, készítőműhelyek meghatározása a leletanyag alapján nem
lehetséges. Mivel a kutatás alig érintett épületrészeket, a leletanyagból nem lehet az egykori helyiségek funkciójára következtetni; továbbá számolnunk kell azzal is, hogy csak
a várban zajló élet utolsó periódusának „lenyomata” maradt ránk, az egyes helyiségeket
esetlegesen már nem eredeti rendeltetésének megfelelően használhatták.
A vár leletanyaga jórészt a pusztulási rétegből származik, amely kevert, többnyire
16–17. századi, esetlegesen még 15. század második feléből származó leletanyagot tartalmazott. Ennek jellege nem tükrözi egyértelműen, hogy a középkori Magyarország egyik
legjelentősebb arisztokrata családjának névadó váráról, rezidenciájáról van szó; mindössze az ablakszemek, az egykori cserépfedés, egy kidolgozottabb kerámiaserleg és a
kályhacsempék utalnak az egykori rangosabb környezetre. Ennek oka, hogy a Himfiek
kihalását követően a kisebb fontosságú pozíciókat betöltő Essegváriak birtoklása következett, amely időszak – ahogy a vár használatának hátralévő periódusa – egyben az ország három részre szakadásának, a török hódoltság fenyegető közelségének időszaka. Ez
a tényező amilyen mértékben megnövelhette a vár hadászati jelentőségét – még ha csak
időszakosan is – az ország védelme szempontjából; esetlegesen oly mértékben csökkenthette a magánember biztonságérzetét. Bár vannak adatok a lakóhely-funkcióra vonatkozóan, azonban nem zárhatjuk ki, hogy ekkor már többnyire a várnagy, a földesúr által
fizetett őrség, valamint a máshonnan, felsőbb utasításra ide irányított katonaság használta. Ezt megerősíthetné az a tény is, hogy valamennyi, fentebb említett „rangjelölő”
leletanyag, bár a környéken elérhető legnívósabb anyag, mégis csak „provinciális” alkotásnak tekinthető. Természetesen az írott forrásanyag teljes feldolgozottsága hiányában e
megállapítást óvatosan kell kezelni.
A vár okleveles adatokból kirajzolódó története és a régészeti adatok között a kutatott
terület kiterjedése következtében nem sok összefüggést találunk. A vár felhagyásának
167 Bél 1989. 28. Bár manapság időszakosan rendkívül alacsony a patak vízállása.
168 Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a várhoz fűződő mondákból itt sem hiányozhat a várba vezető
alagút toposza. Ny. Nagy 2000. 130.
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okához, a pusztulás módjához sem vitt közelebb a feltárás, azonban a kutatott területen
viszonylag nagy mennyiségben előkerült puskagolyók, kőágyúgolyó-töredékek és számszeríj-nyílhegyek jelzés értékkel bírhatnak. A leletanyag önmagában – jellege alapján –
nem szolgáltat elég támpontot a vár felhagyása, pusztulása idejének megállapításához,
azonban a levéltári forrásanyag által meghatározott időszakot (1616-ig?) erősíti meg. A leletanyagban nem mutatható ki semmiféle török hatás, eltekintve egy cseréppipa feltételezett szájrészének töredékétől, valamint a feketére égett, polírozott kerámia-töredékektől.
Az R1 és P2 árkokban megfigyelt égésrétegek értelmezése – részben a dokumentáció
hiányosságaiból kifolyólag – nem egyértelmű. Az oklevelekben említett tűzvészeket nem
lehet minden esetben összekapcsolni az ásatáson tapasztaltakkal, nem minden esetben
marad a károk eltakarítását követően tűzvészre utaló nyom, illetve a forrásokban meg nem
örökített esetekre is akadhat példa. Így nem valószínű, hogy az említett, Himfi Imre idején
kitört tűzvész nyomára akadtak volna a feltárás során. Nem egyértelmű az sem, hogy e rétegek valóban a vár pusztulására utalnak-e. A szárazárkok elburjánzott növényzettől való
megtisztítása során gyakran a tűz erejét használták; ezt a lehetőséget sem vethetjük el az
érintett területeket vizsgálva. Nem tekinthetünk el azonban a palotaépület ablakain és a
rondella lőrésein található égésnyomoktól sem, bár azok értékelése sem egyértelmű.
A legtöbb régészeti kutatás anyagi, időbeli és ezáltal térbeli behatároltsága folytán nem
törekedhet teljességre, a lelőhely nyújtotta lehetőségek komplex megismerésére, ezért is
fontos minden mozaikszemként kirajzolódó új információ megragadása. A döbröntei vár
fentebb ismertetett kutatása egy meghatározott cél, az állagvédelmi munkálatok előkészítése jegyében zajlott, amely az említett tényezők mellett további korlátozó elemként
hatott. A kutatás eredményeinek kiértékelése, a leletanyag feldolgozása így értelemszerűen csak részeredményekhez, ugyanakkor fontos részeredményekhez vezethet, amelyek
azon túl, hogy betekintést engednek a várban zajló egykori élet tárgyi környezetébe, egy
jövőbeni, kiterjedtebb régészeti feltárás alapjaként szolgálhatnak.169
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