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Tanulmányok

HorvátH FerenC:

a SZEGEDI VáR TÖRTÉnETE

Előzmények: római és népvádorláskor

Szeged középkori vára közvetlen a Tisza jobb partján, a környező vízjárta, mo-
csaras területből kiemelkedő szigetek egyikén épült. Nagy valószínűséggel itt lehetett 
Ptolemaiosz földrajzi leírásában említett Tisza parti Partiszkon nevű „városszerű” te-
lepülés. A település lakói – mint azt a helynév is tanúsítja – korábban kelták, majd a 
régészeti leletek szerint a szarmata jazigok voltak. A kelta jelenlétet a nyelvészeti adatok 
mellett a 2003-ban a Roosevelt téren, a múzeum nyugati sarka és a Tömörkény-szobor 
között Törőcsik István ásatása során előkerült kelta sír is bizonyítja. 

Az i. sz. 2–3. században a rómaiak a településen útállomást létesítettek. Az erődít-
mény a Lugióval (Dunaszekcső, a 4. században Florentiam), szemben a Duna bal partján 
felépített Contra Florentiam erődtől a Duna-Tisza közén és a Maros déli partján Dáciába 
(Erdély) vezető karavánutat, pontosabban annak tiszai átkelőjét biztosította. Ennek nyo-
mai a várbontás alkalmával (1876, 1880–1881) kerültek elő.

1. Római kori császárportré a várbontásból
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A mai Vár utca és Deák Ferenc utca sarka táján, a legutoljára tüzérségi raktárként 
használt középkori palota padozata alatt eredeti helyzetben levő római padlótéglákat fi-
gyeltek meg. A római padlót a rómaiak egy ízben meg is újították, hiszen a felső piskóta-
alakú, az alsó nyolcszög-alakú téglákkal volt borítva. Ugyancsak a bontási munkák so-
rán IMP (imperator) feliratú, tehát császári téglavetőben – valószínűleg Antoninus Pius 
(138–161) uralkodása alatt – készült téglák, valamint antefixum töredékek (domborműves 
palmetta-mintában végződő kúp-tetőcserepek) is előkerültek. Egy, az elbontott vár falá-
ból előkerült feliratos kő ad támpontot arra, hogy a római leletek egy római útállomást 
jelölnek. Felirat kibetűzhető szavai HICVL (vehiculum, vehiculatio) MERCATOR, (azaz 
kocsi, kocsin való szállítás és kereskedő, vagy ilyen személynév) arra utalnak, hogy a kö-
vet a császári futárposta parancsnoka állíttathatta. Valószínűen egy nagyobb dombormű 
része lehetett az ugyancsak 2. századi márvány férfifej.

A római-kori épületek egyike a középkori várpalota alaprajzából részben kikövetkez-
tethető. Méretéről, az erődítés kiterjedéséről azonban nincsenek adataink. Lakatos Pál 
Contra Florentiam alaprajzához hasonló alaprajzi elrendezést rekonstruált. Az építmény 
további sorsáról semmit sem tudunk. Csupán feltételezhetjük, hogy a népvándorláskor 
folyamán egymást követő hunok, gepidák, avarok nem kerülték el a stratégiailag fontos 
vízi és szárazföldi csomópontot. Az is nehezen képzelhető el, hogy a bolgárok, majd az 
őket felváltó honfoglaló magyarok ellenőrzés, helyőrség nélkül hagyták volna a fontos át-
kelőhelyet. Történeti források és tervszerű régészeti kutatás hiányában azonban mindez 
egyelőre bizonyítékok nélküli feltételezés. Ugyanúgy, mint az a vélemény is, mely a ké-
sőbbi vár területén annak kiterjedése és alaprajza alapján egy 1241 előtti – talán a római 
alapokra visszavezethető –, korai ispáni várakhoz hasonló erődítményt tételez fel.

A középkori vár

A ma általánosan elfogadott nézet szerint a vár legkorábbi magvának felépítésére 
a 13. század második felében (1261–1280 között) került sor. A tatárjárás alatt elpusz-
tult csongrádi vár, azaz a megye központjának feladatait vette át. Elsődleges szerepe a 
sószállító hajók szegedi kikötője, a tiszai átkelőhely, valamint az itt összefutó fontos vízi 
és szárazföldi utak biztosítása volt. 

A marosi sószállításról I. (Szent) István idejéből, a szegedi kirakodóhelyről 1183-ból, 
mint országos sórakodóhelyről 1222-től vannak írásos adataink. Mivel a só királyi mo-
nopólium volt, nem kétséges, hogy a kikötő és a vár területe a királyi birtokok közé 
tartozott, s a vár is királyi várként létesült. 1308–1318 között már biztosan állt, hiszen 
várnagya (castellanus) Dénes fia Pál mester, aki egyúttal óbudai várnagy is volt, okle-
vélben szerepel. 

A várról fennmaradt legrégibb oklevél 1338-ból való. Ettől kezdődően egyre gyak-
rabban találkozunk a vár és a várnagyok említésével. Jelentőségét jól szemlélteti, hogy 
tudomásunk szerint először 1282-ben Szeged (minden bizonnyal a várban) országgyűlés-
nek ad helyet, és falai között királyaink többször megfordultak: IV. Béla (1239), V. István 
(1269), IV. (Kun) László (1277, 1280, 1284), III. Endre (1293), Ottó (1307), I. Károly (1314, 
1315, 1317, 1319), I. (Nagy) Lajos (1382), Erzsébet (1384), Zsigmond (1394, 1411, 1436), I. 
(Habsburg) Albert (1439), I. Ulászló (1444-es országgyűlés), Hunyadi János (1446, 1447, 
1448, 1456), V. László (1456), I. (Hunyadi) Mátyás (1458-1459-es országgyűlés, 1462, 
1475), és II. Ulászló (1499). 
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A kezdetben kétségtelen királyi fennhatóság alá tartozó várat a 13–14. század for-
dulóján a tartományúri hatalom kiépülése idején már Kán László erdélyi vajda kezén 
találjuk, aki 1310-ben Szegeden járt. 1338-ban Károly Róbert a szegedi várat elsőszülött 
fia jegyesének, Luxemburgi Margit hercegnőnek zálogosította el, majd 1349-ben, Margit 
halála után a birtokjog visszaszállt a királyra. A 14. század végére újra az erdélyi vajda 
a vár felügyelője. A 14. század elején rövid ideig a Szeri Pósafi család a birtokos, 1407 
és 1426 között Ozorai Pipo, majd 1437-ben Guti Országh János és Kátai László, akik 
pro honore – mint a király bizalmi emberei – birtokolták, majd 1439-ben Albert király 
Erzsébet királynénak adományozta a castrumot. Ezt követően újra a király kezébe került, 
mert 1443-ban I. Ulászló a két erdélyi vajda, Hunyadi János és Újlaki Miklós közvetítésé-
vel, Hunyadi Mátyás pedig 1459-ben személyesen utasítja a szegedi várnagyot (fidelibus 
nostris castellanis vel vececastellanis castri nostri Zeged). Mátyás király fiának Corvin 
Jánosnak juttatta. Rövid időre 1494-ig Kinizsi Pálé, ezután visszakerül Corvin János 
kezébe, aki 1502-ben 2000 forintért visszaadta a királynak. 1518-ban II. Lajos előbb 
Báthori Istvánnak adta zálogba, végül 1524-ben az esztergomi érsek és a város közös 
tulajdonába került. 

Az okleveles adatok szerint az erősség tehát a 16. század elejéig többnyire a király, 
vagy annak környezete birtokában volt, elsősorban igazgatási, nem katonai központ sze-
repét töltötte be. 1522-ben a várnak se várnagya, se kapitánya nem volt. 

Fontos körülmény, hogy írott forrásaink mindig castrumként – azaz erődített várként 
és nem castellumként – vagy várkastélyként nevezték. Az Anjou, majd Zsigmond-korban 
a török balkáni terjeszkedésével párhuzamosan nyilvánvalóan védelmi szerepe is előtér-
be került. Mindez arra utal, hogy a középkori szegedi vár a magyar várak azon típusába 
tartozott, melyeket szilárd építőanyagból (tégla, kő) épített, és falakkal erődített ún. „kő-
vár”-ként tart számon a kutatás. Feltehetően a 15. század végére, fokozatosan épült ki a 
török alóli felszabadulás után készült ábrázolásokról ismert külső képe is.

1526. szeptember 28-án a Budát kifosztó török seregek Szegedet is feldúlták, s még 
1526–1527 fordulóján rövid időre Cserni Jován szerb hadai foglalták el. Ezt követően 
bár a város újjáépült, s kortárs vélemény szerint „annyira növekedett, hogy felülmúlta a 
régit”. A középkori téglavárat nem építették ki végvárrá, hiszen a végvári vonalat ekkor 
még a Duna-menti erődítmények jelentették, Szeged vára pedig akkor még mélyen az 
ország belsejébe esett. Számottevő megerősítéséről, korszerűsítéséről nem tudunk. Csak 
1536-ból van adatunk, hogy a harcokban megsérült várat Zákány István főbíró állíttatta 
helyre saját költségén. Majd a város török kézre kerülése előtti évben, 1542 nyarán je-
gyezték föl, hogy néhány kőműves dolgozik a vár építésén. 

1543 farsangján a vár török kézre került. A hódítók ezt követően rövid idő alatt meg-
szervezték a szegedi szandzsákot, Szakály Ferenc véleménye szerint 1547-ben vagy 
1548-ban (Reizner J. szerint 1543–1545, esetleg 1549 között) a feltehetően erősen romos 
téglavárat helyreállították, s a Palánk sáncait újjáépítették. Az 1552-es sikertelen kísér-
lettől eltekintve próbálkozás sem történt a vár visszavételére. 

A török kiűzésétől a várbontásig

A török alól 1686 októberében felszabadult vár elhanyagolt állapotban volt, hiszen 
még 1688-ban is panaszkodnak annak rossz állapotáról. Csak lassan, 1691-ben indult 
meg a palánk és a külső erődítmények megerősítése, a vár megerősítése elmaradt. Ennek 
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látványos következményeként 1692. május 27-én a Tiszába omlott az egész keleti várfal, 
nagyon valószínűen az északkeleti sarokbástyával és a tiszai kaputoronnyal (?) együtt. A 
falat nem is építették fel, mindössze egy sebtében fából és földből emelt cölöpgát-védfal 
nézett a túloldalon levő török ellenőrzés alatti területre, ami rövid három év múltán újra 
a folyóba omlott. 

Csak két évvel később került sor a vár belsejében levő épületek helyreállítására. A 
török hadak erőteljes ellentámadása a Temesközben azonban hirtelen fontossá tette a 
vár stratégiai jelentőségét. Az Udvari Haditanács Lambion császári mérnökkari tisztet 
küldte Szegedre a vár erődítési terveinek elkészítésére. Lambion nagyszabású, igazán 
korszerű tervet készített a város és a vár megerősítésére, mindebből azonban semmi sem 
valósult meg. 1697-ben ráadásul tűz ütött ki a palánkban, ami a várra is átterjedt. A kar-
lócai béke (1699) nem csökkentette Szeged katonai jelentőségét, mivel az újszegedi oldal 
még évekig a törökök kezén maradt, s a Rákóczi szabadságharc alatt is hadműveletek 
színtere volt. Az egyébként is leromlott állapotú várat a kurucok 1704 augusztusában 
egy héten át, szakadatlanul ágyúzták, 1705-ben és 1710-ben pedig ismét tűz pusztította 
a Palánk és a vár épületeit. 

A szatmári békét követően – mivel Szeged 1716-ig továbbra is határvár a törökökkel 
szemben – 1711-ben a bécsi Udvari Haditanács Paitis De la Croix mérnökkari ezredesre 
bízta a helyreállítás és erődítés megtervezését. Az ismételten túlméretezett tervek azon-
ban most sem valósultak meg. 1714 és 1716 között a hat ötszögű téglabástyából és a fa-
lakat kerítő hatalmas sáncrendszerből csak egy szerényebb változatot valósíthatott meg 
Paitis De la Croix utóda, Gosseau ezredes. Az erődítmény a régi várat és a középváros 
(nagyjából a mai kiskörút vonala) négy oldalról vette körül. A tervezett téglaépítkezés 
helyett hat előreugró, ötszögű földbástyával megerősített hat méter koronaszélességű 
földerőd épült, melyet 19 méter széles és igen mély vizesárok övezett (Savoyai Jenőről 
„Eugénius ároknak” nevezték). 

A földerődön belül erős cölöpkerítést emeltek. A szegediek nyelvén „csillagsánc-
nak” nevezett erődnek három, felvonóhíddal ellátott kapuja volt, a Péterváradi- vagy 
Szabadkai kapu délen, a Budai- vagy Kecskeméti kapu nyugaton, valamint az északi 
oldalon a Csongrádi- vagy Erdélyi kapu. A belső vár főbejárata ekkor is a Palánkra nyí-
ló, elősánccal vagy barbakánnal védett déli kapu volt, de megnyitották a törökök által 
befalazott, a nyugati fal közepén levő szögletes torony kapuját is. Ez elé is földbástyát 
emeltek és külön árkot vontak, melyen híd vezetett át. A várfalak belső oldalára boltozott 
kazamatasort terveztek, ebből azonban csak a délnyugati saroktorony és a déli kaputo-
rony közötti szakasz készült el. 

A megindult építkezéseket a törökökkel kiújult háború újból félbeszakította, s csak 
1739-ben, a törökök bánsági előrenyomulása miatt került sor azok folytatására. Ekkor 
épültek meg a vár északi és nyugati falak mentén is a boltozott kazamaták. A belgrádi 
békekötéssel a török fenyegetés megszűnt, az erődítési munkák abbamaradtak. 23 évvel 
később, 1762-ben került csak sor a valószínűen még a megelőző erődítési periódusban 
készített Breuning féle tervek befejezésére. 1762–1764 között – 70 év múltán – végre 
megvalósult a Tiszába dőlt keleti várfal megépítése, most már attól mintegy 50 méternyi-
re beljebb. Valószínűen ekkor bontották le a gótikus vártemplom tégláiból a század tízes 
éveiben épített főőrség (Hauptwacht) épületét is. 

A vár keleti fala téglából épült, Tisza felőli síkja rézsűsen, mintegy 80 fokos szögben. 
A vastag földfödémmel fedett, boltozatos keleti kazamatasor közepén, annak a Tisza 
irányában erősen kiugró északnyugati bástyája, a „Zwinger” és a mai múzeum épület 
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középső traktusa helyén – attól talán kissé északra kinyúló – középkori hármas „pince”-
ként ismert épület között kapott helyet az ún. Mária Terézia kapu. A mai vármaradvány 
ennek csak egy részlete, mivel a nyugati homlokzatát lebontották.

Alaposan átalakították a belső várat is. A század hetvenes éveiig elhúzódó épít-
kezések során a tornyokat (és a középkori palotát) a „vizitorony” és a déli kaputorony 
kivételével csaknem a falak magasságáig visszabontották, és mintegy 50–60 cm vas-
tag köpenyfallal szélesített ágyúbástyákká alakították át. A nyugati kaput, mely már 
1716-ban romos állapotban volt, lebontották, s helyére magas, az egész város képét 
uraló barokk-sisakos kaputornyot emeltek. A mai színház helyén felépült a katonai pa-
rancsnokság középrizalitos, timpanonos főhomlokzatú barokk épülettömbje kolonádos 
erkéllyel, s mellette az északi oldalon a tiszti kaszárnya. Ettől nem messze északke-
leti irányban az egykori szolnoki kapu közelében épült föl az új helyőrségi templom. 
Ugyancsak ekkor épülhetett a déli kaputoronytól keletre a hosszú, kelet-nyugati hossz-
tengelyű kaszárnya is. Korábbi, talán még középkori részletek átalakításával a várud-
var délnyugati negyedében kapott helyet a térparancsnokság és a helyőrség emeletes 
épülete. A középkori palota maradványát tüzérségi raktárként használták, felépítették 
a palota és a déli kaputorony között a eredetileg fegyvertárként, majd a 19. században 
tüzérkaszárnyaként szolgáló egyemeletes barokk épületet. 1786-tól a vár északkeleti 
negyedét, az ún. „Zwingert” leválasztják, és börtönné alakítják. 1873-ig, az alföldi 
betyárvilágot felszámoló szegedi kormánybiztosság működésének megszűnéséig ez a 
rendeltetése meg is maradt. 

Nagyjából ezt a képet látjuk az 1879-es árvíz és az azt követő 1881-ben a várbontást 
megörökítő fényképeken is, annyi eltéréssel, hogy addigra a tiszti és hadapród-kaszárnya 
épületét a műhelynek átalakított északkelti sarok kivételével lebontották, a hadapródokat 
pedig a katonai parancsnokság épülettömbjébe költöztették át. 

2. A vármaradvány (Mária Terézia kapu) a felújítás előtt, 1999.
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A várbontás 1883-ra befejeződött, s ezzel Szeged régóta dédelgetett vágya valósult 
meg. Az Alföld legnagyobb, középkori eredetű téglavára örökre eltűnt. A gondosan ki-
tervelt szándékos rombolást lehet magyarázni a vár katonai igazgatása és a város közötti 
sok évszázadra visszamenő szembenállással. Azzal is, hogy a vár 1849 után az önkény-
uralom jelképévé vált. Lehet magyarázni a várost – de nem a várat (!) – romba döntő, 
nagy árvíz utáni korszerűsítéssel. A végeredmény mégis a visszafordíthatatlan, jóváte-
hetetlen pusztítás, amivel nem csak a város, hanem az ország épített történeti öröksége 
lett szegényebb.

A vár építéstörténete

A vár építészettörténeti vizsgálata szakszerű régészeti feltárások hiányában ma már 
csak a 17–19. század folyamán készült ábrázolások, veduták, térképek, hadmérnöki fel-
mérések, valamint a várbontást megelőzően készített fényképek segítségével kísérelhető 
meg. Mindebből következik, hogy alig-alig tudunk valamit hozzátenni ahhoz az alapos 
rekonstrukcióhoz, melyet az akkor fellelhető adatok birtokában Cs. Sebestyén Károly 
végzett el (1926, 1928). Az azóta előkerült ábrázolások (pl. a máriacelli kegykép vedutája) 
is messzemenően igazolják Cs. Sebestyén eredményeinek lényegét. Az őt követő „elmé-
leti” várkutatás, mivel nagyrészt közvetett adatok kombinációjával próbál visszakövet-
keztetni, alapvető ellentmondásokkal küszködik.

Már az alaprajz meghatározásában is megoszlanak a vélemények. Legtöbbször sza-
bálytalan négyszög, máskor hatszög alakúnak írják le az építményt. 

3. A vár látképe délről a máriacelli kegykép vedutáján (1709)
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De még abban sem ért egyet a kutatás, hogy a korai belsőtornyos (Cs. Sebestyén J., 
Nagy Z., Kiss G.), vagy a későbbi, külsőtornyos (Veress D. Cs., Molnár J.) vártípusba so-
rolandó-e. Valószínűen akkor járunk közel az igazsághoz, ha a falból kinyúló védművek 
alapján az erődöt a kettő közti átmeneti típusnak tartjuk. 

A falakon belüli épületek építési sorrendjét, azok építési periódusait ma már nagyon 
nehéz nagy vonalakban is megállapítani. Az egyik véleménycsoport (Reizner János, Cs. 
Sebestyén Károly, Nagy Zoltán, Bálint Sándor, Szakály Ferenc) szerint a fennmaradt, 
hiteles ábrázolások egyöntetűen mutatják, hogy a vár képe, a falak, kaputornyok és sa-
roktornyok a legkorábbi palotaépülettel együtt, amelyet a déli fal vonalába kötöttek be, 
a 13-14. század fordulója, valamint a 15. század vége között folyamatosan alakult ki, 
alapvetően gótikus szerkezetet és külsőt mutat. Éppen ezért állítják, hogy a török uralom 
nem sokat változtatott az erőd külső képén.

Egy másik vélemény szerint a törökök jelentős építkezéseket hajtottak végre a váron 
(Molnár József), míg Veress D. Csaba az egész várat török építménynek tartja, a közép-
kori palota kivételével. Ez a vélemény egyrészt abból indul ki, hogy Bertrandon de la 
Bocquière, II. Fülöp burgundi herceg tanácsosa és főlovásza 1433-ban Szegeden járt, s 
rövid leírásában sem a várat, sem a palotát nem említi. 

Ezen túl olyan történetírók leírásaira épít, akik a helyszínen sohasem jártak, és mun-
kájuk évtizedekkel később keletkezett a vár 1547 vagy 1548-ban végzett török erődítési 
munkálatainál (Forgách Ferenc 1571, Istvánffy Miklós, a 16. század végén, 17. század 
elején keletkezett művei) vagy tudósításuk jóval száz évvel későbbről származik, és meg-
felelő kritikával kezelendő (Evlia Cselebi, 1666). A kortárs Tinódi Sebestyén híradása 
pedig inkább erődítési munkák, semmint egy új vár felépítéséről szóló tudósításként ér-
telmezhetők („...csudabölcsen rakták minden állatjában, kinek mása nincsen – mondják 
– ez országban...”). 

Veress D. Csaba feltételezését megerősíteni látszik Kováts István, a várbontásban 
résztvevő építőmester véleménye és egyoldalúan értelmezett megfigyelése is, t.i., hogy az 
egyik elbontott épület és a várfal bizonyos szakaszaiból gótikus kőfaragványok kerültek 
elő. Kováts I. megfigyelései bármennyire is becsesek, ez esetben távolról sem tekinthetők 
perdöntőnek, hisz gótikus faragványok mind 1543 előtt, mind azt követően egészen a 18. 
század végéig bekerülhettek a vár és épületeinek falaiba. 

Dselalzáde Musztafa, ugyancsak korabeli török történetíró (1552) szerint 1526-ban 
„...a Szegedin néven ismeretes erős vár („hiszár-i-hiszanet mevszuf”), melynek körü-
lötte vont bástyái az égig érnek, fala a kilenczedik éghez hasonló szélességű, belseje 

4. A vár látképe DK-ről (Marsigli F. 1686)
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pedig tele van templomokkal és zárdákkal.” Nem említi, hogy a várat a törökök építették. 
Egyébként jól értesültségének bizonyítéka, hogy ismeri Tóth Mihály történetét, s őt a 
szegedi vár (sic!) korábbi kapitányának nevezi: „Szegedin várának előbbi szerdárja, a Tot 
Mikhál nevű tévelygő átkozott...”. Bár tudjuk, Dselalzáde akkor nem lehetett Szegeden, 
az alig több mint negyed század távlatából szemlélő török forrás e tekintetben a későbbi 
történetíróknál feltétlen megbízhatóbb, hiszen a szegedi vár első – értelmezhető semati-
zálással előadott –, de alapvetően hiteles ábrázolása is tőle származik. 

Egy Kyrimi Ibrahim nevű török krónikás egyértelműen leírja, hogy „Szeged fontos 
erősség lévén 930-ban lerontatott.” A vár kijavításáról tudósító 1536 és 1542-ből szárma-
zó, említett adat is kétségtelenné teszi, hogy 1526 előtt már állt a középkori téglavár. De 
Evlia Cselebi sem arról ír, hogy Szegednek nem volt vára, hanem megállapítja, hogy „...a 
vár nagyon jó helyen van, de nagyon kicsi...” egyébként egyértelműen leírja, hogy belső 
vár középkori („Az ellenség idejéből a mai belső vár maradt fenn”), mivel a külső váron 
a Palánkot értette. Adata, mely szerint a vár kerülete 4000 lépés a palánkra (külső vár) és 
a várra (belső vár) csakis együtt vonatkozhat. 

A harminc török vár, melyeket Tinódi felsorolt, valójában kevés kivétellel – mint pl. 
Szabács –, korábbi középkori építmény, amelyeket mint Szeged várát is a török megerő-
sített, részben átépített: „...Kit Szegeden most erősen mast raktanak...”. 

Az 1552-es ostromhoz készülődve Castaldo leírja, hogy a (belső) vár északról és nyu-
gatról még ekkor is nyitott, „a falak szabadon, védtelen állapotban állanak” a török erő-
dítési munkák tehát a téglavár kijavításán túl elsősorban a déli kapu előtere és a Palánk 
területére vonatkoznak.

De miért nem tett említést a várról Bertrandon de la Bocquière 1433-ban, amikor már 
számos okleveles adat igazolta létezését? Ennek egyetlenegy ésszerű magyarázata lehet: 
az egyébként sok mindenre figyelmes utazót nem nyűgözhették le a palotát, a gótikus 
templomot, és talán egy korábbi, feltételezhető Árpád-kori templomot körülvevő falak, 
amelyeknek addig udvarház-szerű megjelenése lehetett. Ha ez a feltételezés helyes, a vár 
1686-ból származó ábrázolásokból megismert védműveinek és további épületeinek meg-
építése csak ezt követően, a 15. század második felében indult meg.

A vár építményeinek leírása

17. század végi állapot: alaprajza a szakirodalom szerint többnyire szabálytalan 
négyszög volt. Egyedül a nyugati fal húzódott minden törés nélkül északnyugat-délke-

5. A vár látképe Ény-ról (De Beaulaincourt, 1686)
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leti irányban. A vele nagyjából párhuzamos Tisza - parti falszakasz 1692-ben a folyóba 
dőlt, így pontos felmérésére már Lambionnak sem volt lehetősége 1695-ben. Kérdéses, 
hogy rajzán az északkeleti saroktorony helye és azt a délkeleti „vizitoronnyal” összekötő 
paliszádsor iránya mennyire felelt meg a ledőlt fal eredeti helyzetének. Ennek meghatá-
rozása ugyanis lényegileg érinti az eredeti alaprajz pontos rekonstrukcióját. 

Az egyik lehetőség szerint (Veress D. Cs) ugyanis a keleti és északi fal egyenes sza-
kaszai szabályos derékszöget zárnak be (ezt azonban semmiféle adat nem támogatja) 
ugyanúgy, mint a délnyugati saroktornyok az északnyugati toronnyal, valamint az egykori 
palota épületével összekötő falszakasz. Ez esetben az alaprajzi elrendezés egy közel szabá-
lyos négyszöghöz közelít, s csak a déli és északi falak törnek meg enyhe tompaszögben. 

A másik változat (Lambion, Cs. Sebestyén K.) alaprajza – ugyanúgy, mint az összes 
többi felmérés – szabálytalan hatszögű formát ad. Az alaprajz pontos meghatározására 
korszerű, célzott régészeti feltárásokkal még a jelenlegi beépítettség mellett is lenne 
lehetőség.

6. A vár építményei Cs. Sebestyén Károly alapján
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A falak kerülete Cs. Sebestyén Károly számításai szerint 876 méter, alapterülete kb. 
50–51000 m2 (Veress D. adatai tévesek: 870 x 880 m!). A várfalak méreteiről és met-
szeteiről számos 18 és 19. századi tervrajz és felmérés tájékoztat. Ezek közül egyrészt a 
Lambion - féle alaprajz (1695), másrészt Breuning mérnökkari tiszt felmérése (18. század 
2. fele) tekinthető metrikusan a leghitelesebbnek. Ezek szerint a falak vastagsága 2,80, 
magassága kb. 6,60, a lőréses mellvéddel együtt kb. 8,50 méter volt. A mellvéd a lőréses 
pártázattal együtt 0,90 vastag és 2,80 méter magas volt. 

A törökök a falak mögé a mellvéd aljáig 6,60 méter széles, 4,70 méter magas föld-
töltést emeltek. A sarkokon kerek (kúpos, cseréptetővel fedett), a falak fölé magasodó 
tornyok álltak. Ezek egy alsó szélesebb és magasabb, azon egy keskenyebb és alacso-
nyabb „egymásba tolt” hengeres szakaszból tevődtek össze. Csak feltételezzük, hogy 
ugyanilyen lehetett az északkeleti saroktorony is, miután annak külső képét, méreteit 
nem ismerjük. 

Mindkét szakasz falkoronáját – pontosabban az azon levő mellvédet – védőpárkány-
zat szegélyezte. A főfalak mindegyike közepén – valószínűen a Tiszába dőlt keleti fal 
esetében is – négyzetes alaprajzú kaputornyokat emeltek, melyek a saroktornyokhoz ha-
sonlóan két-két egymásra épült, védőpárkánnyal ellátott részből álltak. A török uralom 
alatt a déli kapu kivételével mindegyiket befalazták. 

A vár védművei

a déli kaputorony: a középkori palotától keletre, mintegy 51 méterre, Tömörkény 
István szobra környékén állt. A török megszállástól a 18. század elejéig ez volt a vár 
egyetlen kapuja. Biztosan középkori építésű, belül nem volt boltozata. Négyzetes alapraj-
zú (13,30×14 méter), falai 2,5 méter vastagságúak voltak. 

A Marsigli-féle ábrázolás és a Máriacelli veduta alapján pontosan ismerjük a 17. 
század végi külső képét. A várfalból néhány méterre kiugró alsó része – a 18. század 

7. A déli kaputorony DK-ről bontás közben (1881)
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közepén 14 méter körüli – hasáb alakú szögletes torony, koronáján körfolyosós, lőréses 
mellvédpárkányzattal. Ezen egy ugyanilyen, de alacsonyabb felső torony helyezkedett el, 
magas, cseréppel fedett csonka-gúla alakú tetővel. A tetőt újabb, megtört síkú, összetett 
idomú (szoknyás, csúcsos sisakú) kis torony zárja le, melynek törésvonala alatti tetősíkja 
magas, a lezáró szakasz csúcsban összeszűkülő alacsonyabb gúla (Cs. Sebestyén Károly 
még nem ismerte a máriacelli ábrázolást, ezért egyébként hiteles rekonstrukciójában a 
szoknyás, csúcsos sisakú legfelső torony nem szerepel). A kaputorony 1788 előtt ledőlt.

a délkeleti saroktorony (vízitorony): A saroktornyok közül a legnagyobb, közvet-
len a folyó partján állt. Alaprajza kör alakú, eredeti átmérője 20 méter körüli, 1861-ben 
20,9, belső átmérője mintegy 3,80 méter. Két egymásra helyezett hengeres toronyból állt. 
Teljes magassága 14 méter, az alsó részé 9 méter körüli lehetett. A toronyfalon kettős, 
egy alacsonyabb külső és ez alatt mintegy 3,8 méterre egy magasabb belső körfolyosót 
alakítottak ki. 

Mindkét körfal koronáját csipkézett lőréses mellvédfalas védőfolyosó zárta le. A kül-
ső nyitott körfolyosó ( freyer gang) alatt a fal vastagságában dongaboltozatos zárt folyosó 
(gewölbte gallerie) futott körbe, falán ki - és befelé rézsűsen szűkülő kis lőrésszerű nyí-
lásokkal. Felül 32 nyitott és ugyanennyi zárt, az alsó folyosón 44 nyitott és ugyanennyi 
zárt lőrést vágtak a mintegy 60 cm vastag mellvédfalba. 

A földszintről nem volt bejárata, csak a csatlakozó várfal tetejéről lehetett a belül tel-
jesen nyitott, csupán a felső lőréses mellvédfal padlómagasságában síkmennyezettel fe-
dett torony belsejébe jutni. A 18. századi tervrajzokon szereplő ajtónyílást és négy nagy-
méretű ágyúlőrést az 1700-as években nyitották. A 18. századtól a vár vízszükségletét 
biztosító vízemelő rendszert helyeztek el benne.

8. A vízitorony bontás előtt (1881)
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Molnár József szerint, a tornyot Szulejmán szultán Szinánnal, udvari építőmesterével 
építette az isztambuli janicsártorony (1458) mintájára. A kutatás a feltételezést elvetette 
(Nagy Z.). 

Cs. Sebestyén Károly szerint a vízitorony a középkori vár donzsonja (öregtorony) 
volt. Ennek némiképp ellentmond az, hogy a vár délkeleti sarkán épült, s nem a közép-
pontjában. Cs. Sebestyén Károly ezt azzal magyarázta, hogy a körülzárt várból csak 

9. A vár madártávlati képe (Beausson, 1716)
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a vízen keresztül lehetett menekülést megkísérelni. Véleményében visszacseng a régi 
szegedi hagyomány (valójában vándormonda), mely szerint a várból egy titkos földalatti 
folyosó vezetett a Tisza alatt a szőregi monostorig. 

A torony magas vízálláskor a Tiszában állt, alapjait az 1980-as években az ATIVIZIG 
állította helyre. A torony építési idejére a jelenleg folyó C14 (radiokarbon) korhatározástól 
várjuk a megnyugtató választ.

a keleti vagy vízikapu: a vízitoronytól északra, a vár keleti, Tisza felőli szakasza 
déli harmadában állt. Négyzetes alaprajzú torony volt, a Tiszára nyíló kapuval. Alaprajza 
Lambion 1695-ben készült felmérésén szerepel utoljára, 1692-ben a várfallal együtt a 
Tiszába dőlt. 

az északkeleti saroktorony: a délkeleti toronyhoz hasonló lehetett, pontos méreteit 
nem ismerjük, mivel a 17. század végére már elpusztult. Lambion felmérésén és egy 
1739-es alaprajzon (Oliva mérnökhadnagy terve) hozzávetőlegesen jelölt kiterjedése a 
vízitoronyéhoz közel álló méreteket sejtet. Romjai a múlt század nyolcvanas éveiben ala-
csony vízálláskor még látszottak.

az északi kaputorony (Szolnoki kapu): az északi fal nyugati negyedében, a tom-
paszögű törésvonal indulásánál állt, az északkeleti saroktoronytól mintegy 135 méterre, 
nyugat-északnyugati irányban. Alaprajza négyzet alakú, 15,30 méteres oldalfalakkal. 
Mintegy egyharmad részben előre ugrott a várfal síkjából. Az eredeti falvastagsága 2 
méter körüli lehetett. Pontos magasságát nem ismerjük (Veress D. Cs. szerint 16-18 
méter lehetett). 

A Breuning - féle felmérésen már az erősen visszabontott állapot szerepel, alig ma-
gasabb, mint maga a várfal, koronája ugyanolyan lőréses párkányzatú volt, mint a többi 
toronyé. Az említett felmérés felirata szerint „Alther thurn, unter welchen ein thor ware 
welches aber vermauret ist.” Tehát a kapu 1725-ben már be volt falazva.

A kapuk tengelyeinek hengerágya még a várbontást megelőző időben is látható volt. 
Breuning rajzáról tudjuk, hogy bejárata, mely a felsőváros felé nyílt, eredetileg hármas 
kapu volt. Egy-egy a külső és a belső falon, egy pedig középen, a tornyon keresztben 
húzott válaszfalban. A felmérés alaprajza jól mutatja az ejtőrács falcsatornáinak helyét.

A török uralom óta a kaput nem használták, csaknem bizonyosan befalazták, hiszen 
közvetlen belső kapuja előtt az 1716 és 1751-es rajzok „Alte Garnisons Kirchen” felirattal 
ismeretlen korú kis kápolnát ábrázolnak, karcsú, magas toronnyal. Cs. Sebestyén Károly 
szerint ez volt a vár első, a török hódoltság után épült helyőrségi temploma, Nagy Zoltán 
arra gondolt, hogy török minaret lehetett. 1811 után bontották le. A torony külső falában 
a Szegedi Képes Naptár (1881) szerint a kapu oldalfalát díszítő faragott homokkövek 
voltak láthatók. 

az északnyugati saroktorony: hengeres alaprajzú, eredeti átmérője 11,70 méter volt. 
A 18. században a délnyugati kaputoronnyal együtt az átmérőt 12,90 méterre növelték. 
Eredeti magasságát nem ismerjük (Veress D. Cs. szerint 15–16 méter). 1773-ban már csak 
8,80 méter magas. 

A déli saroktornyoktól eltérően a legkorábbi ábrázolások (máriacelli kegykép, De 
Beaulaincourt stb.) szerint – vagy nem volt felső része, vagy már korábban lebontották –  
csak egyetlen szabályos hengertestből állt, falkoronáján lőréses mellvéddel. Mintegy két-
harmada kiugrott a várfal síkjából. 

A 18. században lőportoronyként használták. Cs. Sebestyén Károly szerint ekkor, 
vagy még a török uralom éveiben 1,10 méter vastag kupolaboltozatot építettek mindkét 
toronybelsőbe, amelyre mintegy 1,90 méteres földtöltést raktak.
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a nyugati „kaputorony”: a nyugati várfal közepén, a két nyugati saroktorony mind-
egyikétől egyenlő távolságra, kb. 90–90 méterre, kétharmad részével a külső falsík előtt 
állt. A négyzetes alaprajzú toronynak Beausson rajza szerint a várudvar felé nem volt 
fala. Az ábrázolások hol kétrészes, három oldalán lőréses körfolyosóval, hol egyetlen, 
magas, védőpárkányos építményként ábrázolják. Az írott források szerint nem használ-
ták kapuként, a felbukkanó „Budai kapu” megjelölés a várat körülvevő erődítés bejáratát 
jelölte. 1716-ban Beausson ábráján romos, de nyitott kapuként szerepel. 

A 18. század végén, – miután a déli kaputorony összedőlt – biztosan bejáratként hasz-
nálták. 1725 előtt magas, barokk-sisakos kaputoronnyá építették át, amit a 19. század első 
évtizedeiben lebontottak. Kapuja a legkésőbbi, lebontás előtti állapotáról készült fényké-
peken be van falazva, s valószínűen csak gyalogátjáróként működött.

a délnyugati saroktorony: kör alaprajzú, két hengeres részből álló torony. A felső 
rész koronáján lőréses pártázat futott körbe. Fedése kúpos alakú cseréptető volt. Átmérője 
12,30, majd a 18. század végén 12,90 méter. Eredeti magasságát nem ismerjük (Veress D. 
Cs. szerint 16-17 méter lehetett). A 18. században, visszabontott állapotban magassága az 
északnyugati saroktoronyéhoz hasonló volt, s ugyancsak lőportoronyként szolgált.

a középkori palota: a vár egyik legkorábbi, valószínűen még Árpád-kori épületei 
közül legtöbb ismerettel a déli fal vonalába később erődítményként beépített palotáról ren-
delkezünk. A délnyugati saroktoronytól keleti irányban 54 méterre, téglafalazással épült. 
A várfalból déli irányban kb. 4 méternyire nyúlt előre (Kováts I.: 6 m). Az épület az udvar 
felé, azaz északi irányban mintegy 14 méternyire terjedhetett (Veress D. számításai). 

10. A várudvar a Ny-i kapuval a bontás előtt K-ről.  
Jobbra a hadapród-, balra a helyőrségi kaszárnya (1881)
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A 18. század közepén külső fala még 8,2 méter magasan, a két oldalról hozzáépített 
várfal fölé emelkedett. Három kelet-nyugati irányú, téglalap alaprajzú dongaboltozatos he-
lyiségre oszlott. Közülük a várfalból kiálló nagyobb, déli traktus mintegy 22 méter hosszú, 
falai 2,4–2,5 m vastagok voltak. Az udvar felöli északi traktus a délinél valamivel rövidebb, 
oldalfalai az előbbihez hasonlóak, hosszanti falai valamivel vékonyabbak voltak. 

Ma már nem dönthető el, hogy az épület alaprajz szerint elváló két része egy időben 
épült-e. Padozata fehérmárvány-lapokkal, illetve egy háromszög alakú téglákkal lerakott 
középkori, és két római kori réteget rejtett magában. Belső falsíkjait valószínűen falfül-
kék tagolták (Kováts I. feljegyzése: „Belsejében 20 apró boltozatüregek voltak, mintha 
sírboltok lettek volna”). A helyiségek bontásakor a félköríves dongaboltozat alatt még 
megfigyelhetők voltak a „román-stylü oszlopfők” – feltehetően gyámkövek – is. 

A belső falsíkok vakolatát sárga, fehér vörös színű dőlt négyzetes mezőkre osztott 
álló geometrikus falfestés borította. A várfalak elbontásakor egyrészt kiderült, hogy azo-
kat később építették az épülethez, másrészt a várfalak megőrizték a külső vakolt, meszelt 
falsíkok geometrikus díszítését „testszínfestéssel kockázva felülről egész az alapig”. 

A máriacelli kegykép vedutáján a várfalak mellvédjén futó védőpártázat a palota déli 
és nyugati falán azonos magasságban fut körül. Úgy tűnik, védőfolyosót kerít. Mögötte 
a déli, hosszanti oldalon öt, a nyugati falsíkon két félkörös ívű falnyílás (vagy ívsoros 
párkány?) látszik. Az ábrázolásról nem dönthető el egyértelműen, hogy a védőpártázat 
az épület falkoronáján emelkedik, s ez esetben a legfelső emelet a védőfolyosó szélessé-
gével összeszűkül, vagy – mint azt Cs. Sebestyén a kép ismerete nélkül is feltételezte – a 
falsíkból kiugró kőgyámos erkélyen, vagy körfolyosón fut körbe. 

11. A vár a DNy-i sarokbástya felől (1881)
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Ez utóbbi lehet a valószínűbb, és ezt ábrázolhatta a Lambion-féle alaprajz is 1695-ben. 
Ennek ismeretében nem valószínű Nagy Zoltán feltételezése, mely szerint az udvar felőli 
oldalon kiugró, zárt erkélye volt volna. Fedése magas, vörös cseréppel borított nyeregtető. 
Az épület 1686 után, a máriacelli vedután megjelenő képe kivételével, tetővel már sohasem 
ábrázolták. A 18. században az emeletre földtöltést raktak és előbb ágyúbástyának, majd 
tüzérségi raktárnak használták. A déli szárny 1853-ban földszintes épületként még állt, 
1861 előtt lebontották. A mai Vár utca és a Deák Ferenc utca találkozása táján állhatott.

A vár belső (középkori) épületei:

a „hármas pince”: Egy bizonyosan középkori épület a vár délkeleti negyedében, 
a mai vármaradványtól körülbelül 40 méterre, délre, részben a múzeum épülete alatt 
lehetett. A várbontás alkalmával ennek alapfalai mélyebben kerültek elő, mint a kazama-
tasor alapozásai, és északkelet-délnyugati tájolása is eltért annak nagyjából kelet-nyugati 
irányú tengelyétől. Közel négyzet alakú, kb. 19–20×17–18 méter nagyságú épület volt. 
Úgy tűnik, a kazamaták tervezésekor ezt figyelembe vették, a már álló építmény lett a 

12. A vár építményei Cs. Sebestyén Károly alapján
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kazamatasor déli záródása, de abból „bástyaszerűen” kiugrott kelet felé. Az árvízkor 
készült fényképeken az is jól látszik, hogy falszövete teljesen eltér a kazamatasor falazási 
technikájától: tégla és kő vegyes felhasználásával épült. A három, téglalap alakú, vastag 
alapfalakkal övezett, dongaboltozatokkal fedett téglalap alakú pincékbe lépcsőkön lehe-
tett lejutni. A kazamaták építésekor a boltozatra, a meghagyott – esetleg visszabontott –  
felmenő falak közé földtöltést raktak. A 18. században is pincének, a 19. században pus-
kapor raktárnak használták. Középkori rendeltetése ismeretlen. 

A Marsigli-féle látképen (1686) és a máriacelli vedután (1709) ezen a helyen egy, a 
gótikus vártemplomnál alacsonyabb, egytornyú templom látható. Bálint Sándor szerint 
talán a szerbek első, török épületből kialakított szegedi temploma volt, amelyet 1715-ben 
bontottak le. Ezt azonban semmiféle forrás nem erősíti meg. 

Ellenben azóta megismertük Sax Zakariás 18. század közepén készült térképét, amely 
a vártól északra, a Tisza partján levő sópajtákon túl, a mai József A. sugárút és Tisza 
L. körút találkozása táján ábrázolja a templomot, egyértelmű „Rácz templom” felirattal. 
Ezért nem lehetetlen, hogy a vízibástya, a gótikus templom, és a déli kaputorony közötti 
területen az ábrázolásokon többször megjelenő templom középkori eredetű építmény, 
talán az Árpád-kori, román stílusú templom lehetett.

A vártemplomok

az árpád-kori vártemplom, és a mariánusok kolostora: az egyik véleménycso-
port, amely történeti és művészettörténeti adatok kombinációjából következtet, feltételez 
egy korai, 11. század első felében épült, királyi alapítású román stílusban épült vártemp-
lomot (Cs. Sebestyén K., Nagy Z., Kozák K., Szekfű L.). 

A várbontás során előkerült kőfaragványokon belül ugyanis jól elkülöníthető egy kü-
lönböző árnyalatú (fehéres, szürkés, barnás) homokkőből, a 12. század második felében 
készült csoport. A vállköves kockaoszlopfők egy torony ikerablakához tartoztak. Az ab-
lak káváját sűrű palmettasor díszítette. A töredékek íve és vastagságából ítélve a torony 
egy méter, a templom falai 1,2 méter vastagok lehettek. A falakat felül gyámokra támasz-
kodó ívsoros párkány zárta le, alul pedig meredek attikai lábazat szegélyezte. 

Ehhez a templomhoz tartozhatott a 12. századi palmettás díszű fehérmárvány osz-
lopfő, amelyet még ebben a században másodlagosan emberfejes gyámkővé faragtak 
át. Egy másik, akantuszlevelekkel díszített feliratos, ugyancsak emberfejes gyámkő, 
valamint a Dömötör torony falába másodlagosan beépített sakktábladíszes ívdarabok. 
Kérdés, hogy a vár bontásából kikerült, mind korban, mind megoldásban e körön kívül 
állónak látszó kőbárány (Agnus Dei) – bár általában ide sorolják – tartozhatott-e ugyan-
ehhez a korai épülethez.

A faragványokat Entz Géza részletesen elemezte, s arra a következtetésre jutott, „hogy 
Szegeden a XII. század második felében állt egy díszes, ikerablakos toronnyal rendelke-
ző, elég nagyméretű románkori templom, amelynek faragványai a korszak kétségtelenül 
legmagasabb színvonalú pécsi kőfaragóműhelyhez köthetők, elsősorban a páviai kapcso-
latú népoltárhoz.” Entz Géza azonban arra gondolt, hogy a szóban forgó faragványok a 
felsővárosi Szent György templomhoz tartoztak.

Egy 12. századi szegedi templom létét támogatja Győrffy György véleménye is. Esze-
rint a szávaszentdemeteri görög monostor 1218-ból fennmaradt, valójában 1193–1196 
között keletkezett birtokösszeírásában szereplő Tisza-menti Boldogasszony egyháza  
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(„...ecclesiam Sancte Marie...”) Szegeden lehetett. A forrás elemzése meggyőző, eszerint 
Szeged egyik legkorábbi temploma görög rítusú lehetett. A templom közelebbi lokalizá-
lása azonban komoly nehézségekbe ütközik. Éppen azért önmagában ingatag talajon áll 
az a feltételezés (Cs. Sebestyén K.), hogy a Szent Mária – azaz Boldogasszony – temp-
lomhoz kössük az 1199-ben először említett szegedi főesperességet is. 

További kérdés, hogy a ferencesek Szűz Máriáról elnevezett rendjének a marianusok-
nak (konventuális minoriták) egy 1316-os oklevélben említett temploma és rendháza – a 
rendi hovatartozás megváltozását feltételezve – összekapcsolható-e a szávaszentdemete-
ri birtokösszeírás adatával. 

Egyes vélemények szerint (Karácsonyi J., Bálint S., Győrffy Gy.) a rendház és temp-
lom a várban állhatott, míg Cs. Sebestyén K. a Palánk déli részén, a mai Dóm tér boltíves 
kapuja és a püspöki palota környékén kereste. 

Kulcsár Péter szerint valahol a Palánkban lehetett, Szentháromság patrocíniummal 
(ennek emlékét őrizné a Palánkot az Alsóvárossal összekötő Szentháromság – korábban 
Szent Péter – utca). 

Máté Zsolt matematikai megfontolásokra alapozott modellel, és hagyományos to-
pográfiai eljárások egybevetésével rekonstruálta Szeged 1879 előtti településszerkezetét. 
Ennek során arra a következtetésre jutott, hogy a mariánusok – később konventuális 
minoriták – temploma és rendháza a Palánk északi részén, a vár déli főkapujával szem-
ben, a mai Oskola utca, a Roosevelt tér déli házsora, és a Tisza vonal által körülhatá-
rolható háztömbben (mahalle) lehetett. Ezt erősíti, hogy az 1546-os defterben szereplő 
Boldogasszony utca tömbje – egyben a szandzsákbég székhelye – is itt keresendő. 

1578-ban a török kincstár áruba bocsátotta a Palánk-beli romos épületeket és üres 
telkeket. Többek között „a kolostornak nevezett kőépületet, melyet egyik oldalról az or-
szágút, másik oldalról egy templomrom, a harmadik oldalról pedig a Behram zaim által 
megvásárolt kőházak határoltak”. A kolostorhoz barátlakások csatlakoztak „amelyek 

13. A szegedi kőbárány
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egyik felől a kolostorral, másik felől az országúttal, a harmadik oldalról pedig a romos 
templommal, Musztafa udvarával és egy üres telekkel voltak szomszédosak”.

Máté Zsolt Szekfű László megfigyeléséből kiindulva – amely az 1546-os defterben 
szereplő Új Boldogasszony utcát megkülönbözteti a (régi) Boldogasszony utcától (amit 
Szekfű a vár területére loklizált) – feltételezi, hogy az előbbi az obszervánsok alsóvárosi 
Havi Boldogasszony templomát, az utóbbi a marianusok Palánk-beli Szent Mária templo-
mát jelölte. Véleménye szerint ez volt az a „szép ferences templom” amelyben Bertrandon 
de la Brocquiére a „kissé magyaros” istentiszteletet hallgatta 1433-ban (Veress D. Cs. 
Bálint S. nyomán feltételezi, hogy ez az adat az akkor még falak nélküli, későbbi vár te-
rületén állott templomra vonatkozik, s ez, illetve a körülötte levő temető volt az I. Ulászló 
által összehívott 1444-es országgyűlés színtere).

Péter László hívta fel a figyelmet arra hogy Mátyás király 1459-es oklevele csak a 
városról, azaz Szegedről, és nem az Alsóvárosról szól. Az oklevélben említett szent Szűz 
Mária kolostor nem is lehetett az Alsóvárosban, hiszen az ottani ferences kolostor Lukács 
Zsuzsa építészettörténeti kutatásai szerint akkor még fel sem épült. Inkább a Máté Zsolt 
által megjelölt Oskola utca–Roosevelt tér–Tisza közötti háztömbben keresendő az okle-
vélben említett piaccal és a négy mészárszékkel együtt. 

14. Román-kori faragványok a szegedi kőtárból
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Az Árpád-kori várbeli templomról tehát biztos korabeli források nem szólnak. Ennek 
egyik oka, hogy a templom alapítója és főkegyura a király volt, így adományozásokat 
rögzítő oklevelek nem is keletkeztek. A rendelkezésünkre álló történeti adatok egyelőre 
elégtelenek annak eldöntésére, hogy a források Szent Mária egyháza a várban, vagy a 
Palánk északi részén állt, s melyikhez kapcsolható a mariánusok 1316-ban említett rend-
háza. Az adatok bizonyos kombinációja azt látszik erősíteni, hogy a Szűz Mária – azaz 
(a régi) Boldogasszony – egyház valóban a Palánkban keresendő. Karácsonyi János ada-
ta szerint ugyanis 1536-ban Zákány István főbíró saját költségén tette lehetővé, hogy a 
hanyatlásnak indult marianusok a szegedi kolostorukban tartománygyűlést tartsanak. Ő 
ugyancsak a „kerített városban”, a Palánkban feltételezte az ősi rendházat.

a gótikus vártemplom: építésének ideje egyelőre kérdéses, létezéséről csak késői 
adatok vallanak a 16. század eleje és a 18. század vége közötti időszakból. Ez a temp-
lom aligha azonosítható azzal a Szent Erzsébet kápolnával, melyet a szegények számára 
Fekete (Niger) János szabómester 1439-ben újjáépített, s amelyhez „elhagyott ház” – talán 
ispotály – is tartozott. Ez nagy valószínűséggel az 1458-ban említett Szent Erzsébet is-
potálytemplommal lehet azonos. A templom elhelyezkedésére egyedül Dugonics András 
utalt. Ő ugyanis 1794-ben úgy tudta, hogy „Szent Örzsébetnek templomát a’ Szegedi vár-
ba építtette Ötödik László király.” Romjait gyermekkorában még látta, de Mária Terézia 
korában a kazamaták (mai vármaradvány) felépítésekor elbontották, „...mivel töllök nem 
messze vala által ellenekbe.” 

Leírása hiteles, hiszen az 1686-ban, és azt követően készült látképeken, térképeken, 
a templom ábrázolása és alaprajza is több ízben szerepel. Eszerint a török uralmat szinte 
sértetlen állapotban vészelte át. Magas, karcsú, impozáns, támpillérekkel megerősített 
gótikus templomként ábrázolták. Kelet-nyugati irányú tájolású, téglalap alakú hajója ek-
kor már nem állt. A szokatlanul hosszú, a nyolcszög három oldalával záródó – szerzetesi 
kórussal nyújtott – szentélyének nyugati vége pedig romosan végződött. 

A szentély északi oldalához szögletes alaprajzú sekrestye, és egy nyolcszög alapraj-
zú torony járult. A déli oldalon a főhajóval csaknem teljesen azonos hosszúságú épü-
let (oldalkápolna?) húzódott. 1711-ben még mindig helyreállítható állapotban volt. Ez 
azért nyilvánvaló, mert Nádasdy László csanádi püspök nyújtotta be rá igényét azzal a 
szándékkal, hogy a püspökség központját Szegedre helyezze. Erőfeszítései azonban nem 
jártak sikerrel. Az osztrák várkapitány ugyanis 1713 és 1716 között inkább lebontatta a 
templomot, nehogy az a püspökség kezére kerüljön. 

1716-ból származó képe (Beausson) már a felirattal ellentétben nem a templomot, 
hanem a lebontott hajó nyugati felének alapfalaira épített főőrségi (Hauptwacht) állo-
máshelyet ábrázolja. A szögletes alaprajzú épület koronáját ugyanolyan lőréses pártázat 
szegélyezi, mint amelyeket a várfalak és a védművek esetében láttunk. Egy 1724-es terv-
rajzon a „Ruine d’ une eglise” – azaz templomrom – felirat még mindig őrzi a gótikus 
templom emlékét, amihez mindössze annyi köze lehetett, hogy építéséhez felhasználták 
annak tégláit is. 

Kaltschmidt Ábrahám 1747-es felvételén az épület még mindig változatlan négyzet 
alakú alaprajzzal szerepel. Egy 1751-es helyszínrajzon (Oliva hadnagy felvétele) egy 
észak-déli tengelyű, „L” alakú épületének alaprajza látszik, ezúttal még mindig régi 
templom, („der alte tempel”) felirattal. Ennek alapjait pontosan ezen a helyet táruk föl az 
1999-ben indult, s jelenleg is folyó ásatás során. 

A fennmaradt ábrázolásokat igazolja a várbontás során előkerült nagy számú gótikus 
kőfaragvány. A kutatás ez esetben egybehangzó véleményen van: vártemplom tagoza-
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tos köveiről van szó. Entz Géza a szegedi kőtár nagyszámú gótikus töredékei közül egy 
vöröses homokkő csoportot különített el. Bár ezek részben a 14., részben a 15. század-
ban készültek, anyaguk és stílusuk alapján egyértelmű, hogy egyazon épület tartozékai 
voltak. 14. századi körtetagos kapuzatának csúcsíves töredékei – melynek megmaradt, 
és nem is teljes bélletmélysége 128 cm – jól mutatják a templom tekintélyes méreteit. 
Ugyanerre utal az a hengeres bordametsződés, amely toronyalj boltozatához tartozhatott. 
Ugyancsak a 14. századi csoporthoz tartoznak még a leveles párkányok és gyámok, vala-
mint egy finom kidolgozású lóhereíves fülke is. 

Ugyanehhez az épülethez tartozott, de egy későbbi gótikus átalakítás során ké-
szült a változatos tagozású diadalívhajlás, és egy rendkívül magas művészi színvona-
lú, fehér mészkőből készült szamárhátíves nyílású szentségház. A szamárhátív feletti 
vakmérműsor és a mellette levő fiatorony a budai kályhacsempék 15. századi csoportjá-
val mutat szoros kapcsolatot. Az utóbbiak legnevezetesebb darabja a lovagalakos csempe  
V. László (1452–1457) idejéből. Hasonló kivitelű és korú kályhacsempe a keszthelyi mú-
zeumban található. 

Entz Géza ezek alapján a szegedi gótikus szentségház készítése idejét a 15. század 
negyvenes-ötvenes éveire keltezte, és faragóját Budán tanult mesternek tartotta. A kőtár 

15. A gótikus vártemplom kőfaragványai
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fehér mészkőből faragott nagyméretű csúcsíves ablaktöredékeit ugyancsak a gótikus vár-
templom 15. század közepi átépítésével hozta kapcsolatba. A vártemplom 14–15. századi 
bordás boltozatáról körtetagos és hornyolt metszetű kőbordák változatos sora tanúsko-
dik. Az említett ábrázolások és a fennmaradt kőfaragványok kétségtelenné teszik, hogy 
a gótikus vártemplom nagyméretű, talán többhajós csarnoktemplom lehetett, szentélyén 
hosszú, csúcsíves ablakokkal.

Az északi oldalon a szentély mellett épített torony és a feltehetően szerzetesi kórussal 
meghosszabbított szentély ferencesrendi alaprajzi elrendezést sejtet. Ha ez a feltételezés 
beigazolódik, a mariánus ferencesek 1318-ban említett rendházát is itt kell keresni. Ez 
Dugonics András adatát is megerősítené, hiszen a templom patrocíniumát adó Árpád-házi 
Szent Erzsébet neve a kezdeti franciskánus mozgalommal elválaszthatatlanul egybeforrt.

A gótikus vártemplom 1999–2005 közötti feltárása

1999-ben a ma is álló, 18. századi vármaradvány rekonstrukciója során előkerült 
Szeged középkori, gótikus vártemploma. Ennek létéről, mint láttuk, mindössze az 1686-
1716 között készült korabeli felmérésekből, valamint Dugonics András egyetlen utalásá-
ból rendelkeztünk adatokkal.

A 17–18. századi felmérések és látképi ábrázolások szerint az épület egy támpillérek-
kel megerősített, nyújtott szentélyű késő-gótikus csarnoktemplom volt, csúcsíves abla-
kokkal. Északi oldalához nyolcszögletű torony, egy kisméretű sekrestye, déli oldalához 
pedig egy melléképület (oldalkápolna) járult.

Az első négy év alatt feltártuk a templomhajó középső részletét, mintegy 350 közép-
kori temetkezéssel együtt. A 2000. évi ásatás során az északi fallal párhuzamosan egy 

16. Az 1999. évi feltárás összképe a gótikus és barokk-kori falmaradványokkal
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később épített újabb, keskenyebb falszakaszt tártunk föl, ami feltehetően a templomhoz 
északról csatlakozó kolostor kvadrumának déli kerengőfala lehetett.

2002-ban a főhajó déli falának jelentős része került kibontásra, helyenként felmenő-
falszakaszokkal. A főhajót osztó déli pillérsor újabb két alapozása is előkerült. A falhoz 
épített középkori téglafalu kriptákból kettőt tárunk föl. Az egyikből 14. századi alakos, 
feliratos vörösmárvány sírkő került elő. A főhajótól délre megtaláltuk a felméréseken 
jelzett melléképület nyomait, a helyben bezuhant faragott, tagozatos boltozati bordákkal 
és csomópontokkal együtt.

2004-ben a templomtól délre egy 14×10 méteres területet tártunk föl. A temetkezések 
száma 430-ra nőtt, újabb nagyméretű téglakripták kerültek elő.

A feltárást továbbra is rétegkövetéses eljárással végeztük, 9 szintet tártunk föl. Ebből 
a várudvar 1686-os ostrom-kori szintje emelendő ki, amelyen megtaláltuk az ostrom so-
rán belőtt ágyúgolyókat. A török-kori szinten folytatódott a bezuhant boltozat kibontása. 
További nagy mennyiségű borda-tagot, és két, ugyancsak számozott bordaelágazást tár-
tunk föl in situ. Az előkerült bordaszerkezetről részletrajzokat készítettünk, amelyen a 
számozott tagozatok alapján rekonstruálható a boltozat szerkezete.

Előkerült a templomhajó déli falához hozzáépített helyiség (oldalkápolna?) déli alap-
fala, valamint annak egyik átépítési periódusa is. Az egyik kripta leomlott falába másod-
lagosan beépített, az Alföldön egyedülálló Anjou-kori falfestés-részleteket is találtunk. 
Csaknem valamennyi szintről és a kripták egy részéből pénz is került elő, ami nagyon jó 
vezérfonalat ad az egyes rétegek és építési periódusok korhatározásához. Ugyancsak a 
pontos és rétegenkénti korhatározást segíti elő a jelentős, dendrokronológiai vizsgálatra 
alkalmas faanyag, valamint a különböző építési periódusok falaiból vett vakolatminták 
és téglaminták sorozata.

17. A templom körüli sírok feltárása (1999)
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18. A déli oldalkápolna beomlott boltozati bordái

19. A vártemplom feltárt alapfalai és a ma is álló vármaradvány alaprajza a Fürstenhoff-féle 
felmérésre vetítve
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2005-ben feltártuk az oldalkápolna dél-nyugati sarkát és a nyugati végfal nagy részét. 
A sarok feltárásával újabb azonosítási pontot nyertünk a templom váron belüli helyze-
tének pontosításához, valamint a 17–19. századi váralaprajzoknak a mai várostérképen 
lehetséges pontosabb elhelyezéséhez. Ehhez nagyban hozzájárult egy újonnan előkerült 
felmérés, amelyet Johann Georg Maximilian Fürstenhoff készített az 1710-es években, 
közvetlenül a vártemplom lebontása előtt. Erre rávetítve a feltárt alapfalak vonalait, a 
felmérés meglepő pontosságát láthatjuk, ami nagyban megkönnyíti a további feltárások 
menetét is.

Az eddig előkerült falmaradványok a faragványok tanúsága szerint a 14–16. század-
ból valók. A vártemplom így Szeged harmadik középkori műemléke a Szent-Demeter 
templom tornya, és az alsóvárosi Havi Boldogasszony temploma mellett. 

20. Családi kripta az oldalkápolnában
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