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szeGed középkori eredetű castruma mára kevés helyen látható a jelenlegi város-
képben. Az egykori 50.000 m2 alapterületű alföldi erősség falmaradványai ma 
már 90 százalékban a  belvárosi épületek és parkok alatt futnak. Elbontására 

az 1879-es nagy árvizet követő szükségszerű újjáépítés során került sor. Mindössze 
a délkeleti saroktornya (Vízibástya) és a ma „szegedi várnak” nevezett, barokk kori 
Mária Terézia kapu élte túl a szisztematikus és tervszerű elbontást.

Vár a város alatt 

De mit is tudnunk erről a várról? Egyszerre sokat és 
keveset. Tudjuk, hogy 1308 és 1318 között Dénes fi a Pál 
mester az óbudai és szegedi várak várnagya. Várnagy pe-
dig vár nélkül nincs, tehát kijelenthetjük, hogy ekkor már 
Szegeden áll egy, a  kor fogalmai szerint várnak tartott 
épület. De hogy is nézett ki? Mi volt a legrégebbi magja? 
Milyen sorrendben épültek a falai? Nos, ezekre a kérdé-
sekre keresi a  válaszokat egy régész, és minden újabb 
ásatáson azt reméli, legalább valamelyikre választ kap. 

Ki kell azonban ábrándítanom az  olvasót, sok kérdésre 
nemhogy nem kaptunk egyenes választ az ásatások so-
rán, de nem egy esetben még a kérdéseink száma is nőtt! 
De miért is olyan nehéz a válaszok keresése?

A Szegeden csak „nagyárvízként” emlegetett 1879-es 
pusztító erejű áradás romba döntötte a város nagy részét. 
Hiába élte túl a  vár az  árvizet, és hiába nyújtottak falai 
sok szegedi lakosnak menedéket, az  újjáépítési tervek-
ben a vár már nem szerepelt, így az Alföld legnagyobb 

Bontják a vár keleti szárnyát 1883-ban

A szegedi vár és ezen belül a déli kapu legszebb ábrázolása a mariazelli kegykép részletén
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ekkor épp Frangepán Beatrix kedvelt tartózkodási helyét –, amely a kutatás 
során feltárt lenyomatok és gerendafészkek tanúsága szerint egy díszes fa-
burkolatot kapott. A ma itt látható rekonstrukció korabeli tiroli párhuzamok 
alapján készült el – egykor számos más várunkban 
is létezhetett hasonlóan lakályos, a szomszédos tér 
kandallójából fűtött „asszonyszoba”.

Felesége halála után György őrgróf már alig 
fordult meg Gyulán, itteni várnagyaival és udvar-
bíróival csak levelek útján értekezett – egyedülálló 
forrásanyagot hagyva így hátra németországi csa-
ládi levéltárában a vár és uradalma korabeli életé-
ről. György a mohácsi csata után el is hagyta az or-
szágot, birtokait a kettős királyválasztást követően 
új hatalmasok foglalták el, majd végül a  gyulai 
erősség Habsburg Ferdinánd király kezére került. 
Ezzel történetének egy új fejezete kezdődött el, 

melynek számos részletét – így a körülöt-
te kiépült hatalmas erőd maradványait – 
ma is zajló újabb ásatások tárják fel.

A vár termeiben ma látható, immár las-
san másfél évtizedes kiállítást reményeink 
szerint mielőbb egy, a  vár 600 éves törté-
netének – a  szomszédos Almásy-kastély 
„látogatóközpontjához” méltó – korszerű 
és élményt keltő bemutatása váltja majd fel.
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A vár 1850 körül délkelet felől

Rekonstrukció a vár 1566-os állapotáról
északkelet felől

 Rekonstrukció a vár 1566-os állapotáról dél felől

Az Alföld legépebb középkori téglavára: Gyula
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Vár a város alatt

téglavárára – pont az erősségbe beépített és onnan 
kinyerhető rengeteg tégla miatt – kiadták a bontá-
si engedélyt. Ez a módszeres bontás több ütemben 
egészen 1883-ig zajlott, és ez alatt az idő alatt a kora-
beli felszínhez képest legalább egy méterrel mélyebb 
szintig termelték ki a falakat. Ha ehhez hozzávesszük 
a napjainkig keletkező, mintegy 1,5 méter vastag te-
reprendezési rétegeket, akkor azzal szembesülünk, 
hogy az egykor 8–10 méter magas falak maradványai 
ma már közel 3 méter mélyen futnak a jelenlegi gyö-
nyörű városképet adó épületek és utak alatt.

A bontás után a  szegedi várról több elméleti munka is 
napvilágot látott ugyan, de tényleges gyakorlati kutatás hosz-
szú ideig nem történt. Sőt, a vár belső területén 1999-ig nem 
is folytak ásatások. Ekkor dr. Horváth Ferenc vezetésével in-
dult meg az  egykor Szent Erzsé-
bet tiszteletére emelt, 14. szá-
zadban épült, impozáns 
méretekkel rendelkező, 
a  középkori vár köz-
pontjában álló vár-
templom terv-
szerű feltárása.

A sze-
gedi vár kuta-

tása igen korán elkezdődött, 
gyakorlatilag már a  bontással egy 
időben. Kováts István szegedi építőmes-
ter ugyanis – látva, hogy milyen kulturális 
érték megy veszendőbe – a  saját pénzén vá-
sárolta fel a  bontás közben előkerült közép-
kori kőfaragványokat, majd azokat később 
a városnak adományozta, megalapozva 

ezzel a Móra Ferenc Múzeum ma is 
megtekinthető kő-

tárát.

A vártemp-
lom feltárása 12 

ásatási idényen át tartott pályázati 
és városi támogatással. Ennek köszön-

hetően ma már ismerjük falainak pon-
tos helyzetét, építési periódusait, illetőleg 

a  templom belsejébe és köré ásott több 
mint ezer sír feltárása révén számos 

információt szerezhettünk az  ide 
temetkező egykori szegedi la-

kosságról is.

A szegedi nagy árvíz. A várfalakon jól látszanak az odamenekült polgárok sátrai

Balra lent: A vártemplom bel-
sejében eltemetett 15–16. századi 
családi kripták feltárása

A feltárt északnyugati 
saroktorony összesítő rajza
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Vár a város alatt

Ezzel párhuzamosan 2007-ben az egykori fellebbviteli 
ügyészség pincéjében közel 400 m2-en nyílt lehetőségünk 
további kutatásokat is végezni. Ennek eredményeként 
szinte teljes egészében sikerült feltárni a  vár északnyu-
gati saroktornyát a  hozzá csatlakozó északi és nyugati 
várfalszakaszokkal együtt. A  feltárás legnagyobb ered-
ménye az volt, hogy szinte közvetlenül az épület pincéjé-
nek a padlója alatt előbukkant a várfal, így itt néhol 1-1,5 
méter magas felmenő falat is találtunk. Sikerült a bástya 
mindhárom lőrését is feltárnunk, sőt, az udvar felőli olda-
lon a bástya teljes boltozatát is megtaláltuk.

2010-ben és 2012-ben egy 
árvízvédelmi projekt kereté-
ben további két-két szelvényt 
nyithattunk az  északi és déli 
várfalszakaszokra. A  feltárás 
célja a  falak pontos helyzetének 
meghatározása volt. Bár ezek során 
a falak építési idejét régészeti módszerekkel 
nem sikerült pontosítani, ám fontos szerkezet-

beli megfi gyeléseket tudtunk tenni. Kiderült, 
hogy mégsem bontották el mindenhol olyan 
mélyen a  várfalakat, mint azt korábban felté-
teleztük. Az  északi fal esetén azzal szembe-
sültünk, hogy a  Tisza-parton ma is álló töltés 
alatt a várfal mindössze 60 cm mélyen találha-
tó, de a Tiszától távolodva, fokozatosan egyre 
mélyebben bontották el. Ennek köszönhetően 
itt már több mint 4 méter magas felmenő falat 
tárhattunk fel. Azonban a  kutatószelvényünk 
igen nagy mélysége miatt a feltárást már nem 
tudtuk teljesen elvégezni, így az északi fal alap-
jait itt nem sikerült elérnünk.

A déli várfalra nyitott szelvények esetében 
ebből a  szempontból szerencsésebbek vol-
tunk. Itt elértük az  alapozás szintjét is, ahol 
megállapíthattuk, hogy a  várfal alapozása ez 

esetben egy mindössze 60 cm vastag téglatör-
melék volt, alatta pedig rőzsealapozás nyomait 
sikerült megfi gyelnünk.

Ami azonban az  előbb említett négy szel-
vény feltárása során egyaránt feltűnt, az  az, 
hogy a  vár barokk erőddé alakítása során ki-
épült kazamatarendszer nagymértékben meg-
semmisítette és/vagy összekeverte a  korábbi 
korszakok régészeti jelenségeit. Így a  bolyga-

A rőzsealapozás kifejezetten 
vízjárta, illetve mocsaras terü-

leteken használt építési techni-
ka volt. Viszonylag sűrűn 5–10 cm 

átmérőjű karókat vertek le egymás 
mellé, majd erre fektették a  rőzsekö-

tegeket, és erre került a törmelékes alap, 
amire azután a  falat felhúzták. Az  így „ki-
könnyített” alapozás célja az  volt, hogy 

a  falazat ne süllyedjen el saját 
súlyánál fogva az isza-

pos altalaj-
ba.

Az északnyugati saroktorony ép lőrésének feltárása

Az északi várfal legmagasabban megmaradt falszakasza

A déli várfal 
kibontva. A fal 
alján jól látszódik 
a rőzsealapozás 
karósora
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tások miatt gyakran tapasztaljuk, hogy 
az Árpád-kori cserépbográcsperemek 
és a török kori edénytöredékek a 19. 
századra keltezhető cseréppipák-
kal együtt kerülnek elő.

Így érkezünk el a tavalyi évi 
nagy munkánkhoz, a  vár déli 
kaputornyának feltárásához. 
Egy igen szerencsés „csil-
lagállásnak” köszönhetően 
Szeged városa és az  örök-
ségvédelem egyaránt támogat-
ta, hogy egy parkrendezési pályázat 
keretében feltárást végezzünk a déli kapu 
területén. Célunk legalább három sarokpont 
megtalálása volt, hogy végül egy kiszerkeszthető 
alaprajzot kaphassunk a  kapuról. Egy kiszerkeszthető 
alaprajz lehetővé teszi, hogy a park felújítási munkálatai-
nak keretében az itt futó várfalak és védművek a felszíni 
burkolatban pontosan jelölhetővé váljanak, ezzel is érzék-
letesebbé téve a szegediek és az ide érkező turisták szá-
mára a vár egykori tekintélyes méreteit, elhelyezkedését.

A kapuról elérhető minden szakirodalmi adatot ösz-
szegyűjtve jelöltük ki végül az első szelvényünket. Először 
egy kisebb területen kezdtünk dolgozni, és csak az  első 
falrészletek előkerülése után nyitottunk további szelvé-
nyeket. Az  ásatás során megfi gyeltük, hogy a  déli kapu 
falának szerkezete egyedi, a korábbi feltárásokon hason-

ló technikával épült falszakaszt még 
nem találtunk. Egy nagy méretű 
vasszögekkel összeütött, hosszanti 

és merőleges irányú gerendákból 
álló rácsszerkezet adja ugyanis 
a kapu falának vázát, ahol a ge-

rendák közötti részeket tég-
latöredékekkel töltötték ki. 
Csak a  falak széleire építet-
tek be egész téglákat, me-
lyek egyfajta köpenyként 

a gerendák végeinek eltakará-
sára is szolgáltak. A fal 270 cm széles, 

ami több mint 30 cm-rel szélesebb a déli 
várfalnál. A feltárás során a déli kapu és a déli 

várfal csatlakozását is meg tudtuk fi gyelni, igaz, 
csak a  külső falsík esetében. Az  épület várudvar felőli 

szakaszán ásatási szelvényünkbe esett a kapu bejárati sza-
kaszának keleti oldala is. Itt két, a vár barokk kori időszaká-
ra keltezhető út és ezekből leágazó, a Tisza irányába tartó 
járda részletét sikerült feltárnunk. De sikerült több a török 
korra keltezhető további útrészletet és szintén ezekből 
az utakból leágazó, javarészt terméskőből és téglából le-
rakott járdarészleteket is feltárnunk. Egy, a török kor kései 
időszakára keltezhető épületrészlet is a  szelvényünkbe 
esett. Ennek pontosabb funkcióját nehéz lenne meghatá-
rozni, mivel az épületnek csak egy kis szelete volt feltárha-
tó. Miután közvetlenül a kapu bejárata mellett került elő, 

A szegedi vár utolsó komoly átépí-
tésére a  barokk korban, 1764-ben 

került sor. Ekkor a középkori falak bel-
ső felére boltozott helyiségekből álló 

kazamatasort építettek. Ez az  északnyu-
gati és az északkeleti falak mentén végighú-

zódik, de a Tisza felőli oldalon – ahol egy ko-
rábbi áradás miatt a középkori fal a Tiszába dőlt 

– nem a korábbi fal vonalát követték, hanem a vár 
ívét beljebb hozva, egy új falszakasz létesítettek. 

Ide került a vár új bejárata is, a Mária Te-
rézia-kapu, mely az  egyetlen, 

a bontást túlélt része 
a várnak.

A déli kaputorony falrészlete a kibontott gerendaágyakkal

Vár a város alatt
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így esetleg egy kapuőrhely részlete is lehetett. Továbbá 
a török kor elejére keltezhető, a kaput érintő átépítés nyo-
mát is sikerült megfi gyelnünk. A bejárati szakaszon, a fal 
középvonalában egy hosszanti irányú gerendaágy kiszéle-

sítésével egy „árkot” alakítottak ki a falban, melynek végét 
egy másodlagosan oda helyezett faragott kő zárta. Mivel 
a fölötte levő járószinteken is többször megfi gyelhettünk 
tégla/fa küszöböket, így itt is felmerült ez a magyarázat, 
de akár csapórács árkaként is értelmezhető. De, ami a leg-
fontosabb: a feltárt 120 m2-nek köszönhetően sikerült el-
készíteni a déli kapu kiszerkeszthető alaprajzát is.

A kapu építési idejét a  megfi gyelt régészeti jelen-
ségek összessége alapján – melyeknek ennél bővebb 
kifejtése szétfeszítené e cikk kereteit – az  építés idejét 
a 14–15. század környékére helyezhetjük.

Ugyan az utóbbi években szép számmal gyarapodtak 
a várat érintő feltárások, de ezek általában kis felületűek 
voltak, és többnyire célzottan a várfalakra irányultak, illet-
ve a vártemplom területén zajlottak. S ha végzünk némi 
statisztikai számítást, akkor rögtön kiderül az is, hogy a vár 
területének eddig alig több mint a 4%-a került csak feltá-
rásra, így egyáltalán nem meglepő, hogy még mindig jó-
val több a várral kapcsolatos kérdésünk, mint a válaszunk. 
De szerencsére már tudjuk, hogy jövőre is legalább három 
új szelvényt nyithatunk, s így a szegedi vár újabb részleteit 
tárhatjuk majd fel, s idővel reményeink szerint több lesz 
a válaszaink száma, mint a kérdéseinké.

C C C

Vár a város alatt (Kratochwill Mátyás nyomán) Kék szín: a 2007–2017 közötti, várfalat érintő feltárások pontos helyei: 1. Északnyugati sarok-
torony (2007) 2. Északi fal (Stefánia sétány I. – 2010) 3. Déli fal (Stefánia sétány II. - 2010) 4. Déli kapu (2011; 2017) 5. Északi fal (Partfal I. – 
2012) 6. Déli fal (Partfal II. – 2012) Sárga szín: A vár ma is látható részei: 7. Mária Terézia-kapu 8. Vízibástya
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tások miatt gyakran tapasztaljuk, hogy 
az Árpád-kori cserépbográcsperemek 
és a török kori edénytöredékek a 19. 
századra keltezhető cseréppipák-
kal együtt kerülnek elő.

Így érkezünk el a tavalyi évi 
nagy munkánkhoz, a  vár déli 
kaputornyának feltárásához. 
Egy igen szerencsés „csil-
lagállásnak” köszönhetően 
Szeged városa és az  örök-
ségvédelem egyaránt támogat-
ta, hogy egy parkrendezési pályázat 
keretében feltárást végezzünk a déli kapu 
területén. Célunk legalább három sarokpont 
megtalálása volt, hogy végül egy kiszerkeszthető 
alaprajzot kaphassunk a  kapuról. Egy kiszerkeszthető 
alaprajz lehetővé teszi, hogy a park felújítási munkálatai-
nak keretében az itt futó várfalak és védművek a felszíni 
burkolatban pontosan jelölhetővé váljanak, ezzel is érzék-
letesebbé téve a szegediek és az ide érkező turisták szá-
mára a vár egykori tekintélyes méreteit, elhelyezkedését.

A kapuról elérhető minden szakirodalmi adatot ösz-
szegyűjtve jelöltük ki végül az első szelvényünket. Először 
egy kisebb területen kezdtünk dolgozni, és csak az  első 
falrészletek előkerülése után nyitottunk további szelvé-
nyeket. Az  ásatás során megfi gyeltük, hogy a  déli kapu 
falának szerkezete egyedi, a korábbi feltárásokon hason-

ló technikával épült falszakaszt még 
nem találtunk. Egy nagy méretű 
vasszögekkel összeütött, hosszanti 

és merőleges irányú gerendákból 
álló rácsszerkezet adja ugyanis 
a kapu falának vázát, ahol a ge-

rendák közötti részeket tég-
latöredékekkel töltötték ki. 
Csak a  falak széleire építet-
tek be egész téglákat, me-
lyek egyfajta köpenyként 

a gerendák végeinek eltakará-
sára is szolgáltak. A fal 270 cm széles, 

ami több mint 30 cm-rel szélesebb a déli 
várfalnál. A feltárás során a déli kapu és a déli 

várfal csatlakozását is meg tudtuk fi gyelni, igaz, 
csak a  külső falsík esetében. Az  épület várudvar felőli 

szakaszán ásatási szelvényünkbe esett a kapu bejárati sza-
kaszának keleti oldala is. Itt két, a vár barokk kori időszaká-
ra keltezhető út és ezekből leágazó, a Tisza irányába tartó 
járda részletét sikerült feltárnunk. De sikerült több a török 
korra keltezhető további útrészletet és szintén ezekből 
az utakból leágazó, javarészt terméskőből és téglából le-
rakott járdarészleteket is feltárnunk. Egy, a török kor kései 
időszakára keltezhető épületrészlet is a  szelvényünkbe 
esett. Ennek pontosabb funkcióját nehéz lenne meghatá-
rozni, mivel az épületnek csak egy kis szelete volt feltárha-
tó. Miután közvetlenül a kapu bejárata mellett került elő, 

A szegedi vár utolsó komoly átépí-
tésére a  barokk korban, 1764-ben 

került sor. Ekkor a középkori falak bel-
ső felére boltozott helyiségekből álló 

kazamatasort építettek. Ez az  északnyu-
gati és az északkeleti falak mentén végighú-

zódik, de a Tisza felőli oldalon – ahol egy ko-
rábbi áradás miatt a középkori fal a Tiszába dőlt 

– nem a korábbi fal vonalát követték, hanem a vár 
ívét beljebb hozva, egy új falszakasz létesítettek. 

Ide került a vár új bejárata is, a Mária Te-
rézia-kapu, mely az  egyetlen, 

a bontást túlélt része 
a várnak.
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