
Lelő-hely

Döbrönte község a Városlőd–Pápa közötti főútról megközelíthető, festői kör-
nyezetben található zsákfalu. A  Bittva-patak fölé magasodó, a  tengerszint 
feletti 300 méteren, észak–déli irányú dombvonulat legmagasabb pont-

ján, annak északi részén egy kiugró meredek sziklacsúcson található Szarvaskő vára. 
A  várban 1987–1990 között e sorok írójának vezetésével és Rajner Pál veszprémi 
régész kollégám részvételével történt kutatás, amely nyári, főként pápai középis-
kolásokra és szombathelyi főiskolásokra épülő önkéntes diáktábor keretében folyt. 
Mára tudománytörténeti érdekesség és tény, hogy köztük volt napjaink meghatározó 

bronzkorkutatója, Kiss Viktória és elköte-
lezett örökségvédelmi és régészszakem-
bere, Paszternák István. Sem korábban, 
sem azóta nem zajlott régészeti vizsgálat 
e helyszínen. Célom a  hajdani ásatással 
a vár alaprajzi elrendezésének jobb meg-
ismerése és a  helyreállítás elősegítése 
volt. 1990-ben, majd pedig 2001-ben 
korlátozott helyreállítási-állagmegóvá-
si munkálatok folytak, amelyek a  romot 
látványosabbá tették, ráadásul talán egy 
további évszázadra is biztosították meg-
maradását.

Szarvaskő vára a Bakonyban
Ilon Gábor

Rómer Flóris

A
 vár délkelet felől napjainkban
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Szarvaskő vára a Bakonyban

A várra először a hazai régészet „atyja”, Rómer Flóris 
fi gyelt fel a 19. század második felében.  A romot felmé-
rette, továbbá egy, a  várat nyugatról, északnyugatról 
ábrázoló vázlatos távlati tollrajzot is készíttetett. Rómer 
1860-ban A Bakony, természetrajzi és régészeti vázlatában 
foglalta össze a vár történetét. Egy évszázaddal később, 
1961-ben Koppány Tibor írt kisebb könyvet Devecser, 
Ugod, Essegvár, Döbrönte címmel a vár történetéről. Ezt 
követte a  fent már említett részleges régészeti feltárás, 
majd a műemléki helyreállítás.

A régészeti kutatás jórészt igazolta 
Koppány Tibor építéstörténeti feltételezé-
sét, miszerint a palota a 14. század végén 
(1367 és 1374 között), Himfi  Benedek 
korában épült. Ő Nagy Lajos királyunk 
egyik legjelentősebb hadvezére 
volt. A Himfi ek címerá llata a szar-

R ó m e r 
Flóris (1815–1889) 

nagyváradi nagyprépost-kanonok 
művészettörténészként és régészként 

a hazai régészeti kutatások elindításának 
egyik legenergikusabb motorja volt. 

Elképesztően kiterjedt tevékenységébe 
az  egyetemi tanítás, múzeumpártolás, 

folyóiratalapítás és -szerkesztés vagy épp 
a Magyar Történelmi Társulat megalapítása 

is belefért. Okkal nevezik őt 
a  magyar régészet 

atyjának.

Önkéntes pápai és szombathelyi 
diákok az ásatáson (1988)

A kaputorony (1989)A vár látképe a kutatás előtt

A vár szintvonalas térképe az 
építési periódusokkalRajz Szarvaskő váráról Rómer Flóris 

hagyatékából (Hencz Antal felmérése 
– KÖH könyvtár, Budapest)
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vas volt. Innen eredeztethető a  vár Szarvaskő elneve-
zése is. Koppány Tibor a  palotától délkeletre található 
bástyaszerű oldalazó védművet már a 15. század végére 
keltezte. A 15. század közepétől az Újlakiak szolgá-
latában lévő családtagok – Debrenthei Himfi  
Basi szörényi vicebán, valamint Himfi  
Tamás egri, zágrábi és nyitrai püspök, 
a  pannonhalmi, a  széki és a  szekszárdi 
apátság kormányzója – ismét országos 
jelentőségű szerepre tettek szert. Ez 
a  szerep 1454 és 1466 között Mátyás 
király idejében kissé meggyengült. 
Az  1470-es, 80-as évek családi hábo-
rús belviszályai során ebben a  várban 
őrizték a család kincstárát és levéltárát 
is. 1490-ben – Himfi  Imre birtoklásának ide-
jéből – egy oklevél a váron belül történő kőműves mun-
káról tudósít, amelynek pontos helyét sajnos nem ismer-
jük, legfeljebb feltételezhetjük, hogy a keleti védművet 
vagy a déli palotafalat érinthette. A külső vár megépíté-
sét és a palota modernizálását Koppány Tibor a 16. szá-
zadra, Essegvári Ferenc korára keltezte, aki a Himfi  család 
kihalását (1501–1502) követően, Orsolya felesége révén 
örökölte a várbirtokot. Talán ő építtette az elővár ron-
delláját? Egyelőre nem tudjuk.

A régészeti feltárások során napvilágra került a pa-
lota déli fala és az  ahhoz egy kötőfallal kapcsolódó, 
3,9×3,9 m-es belső alapterületű 
kaputorony, valamint ez utób-
bihoz keletről hozzáépített, 
a  belső udvart kerítő épület. 
Mindezek nagy valószínűséggel 
még Himfi  Benedek idején épülhet-
tek. Rezidenciája – amely középudvarral és kényelmes, 
tágas, világos palotával rendelkezik – átmenetet képez 

az  Árpád- és az  Anjou-kori várak között. A  kaputorony 
járószintjének megkeresésére idő hiányában a diákokkal 
már anno nem volt lehetőségünk. Így a vár korabeli be-
járatát a  torony első emeletén csak sejthetjük, de nem 

kizárt, hogy a torony és a palota sarka között is le-
hetett akár. Az ásatás során ugyanakkor kitisz-

títottuk a várhegy keleti lejtőjére talán a 15. 
század második felében alapozott véd-

művet is, illetve megszondáztuk a két-
szintes, a  földszintjén két helyiséggel 

biztosan rendelkező, az emeletén pedig 
négy, síküveg szemes ablakkal megvilá-

gított palota belső terét is. Ez utóbbit alá 
is pincézték, de ennek járószintjét – a  fel-
táráskori felszíntől ez 420 centiméternél is 
mélyebben volt – a feltárás elégtelen pénz-

ügyi fi nanszírozása és az életveszélyessé váló omladékos 
környezet miatt nem érhettük el.

Az Almási István, Haramia László és Molnár László 
szombathelyi fi zikusok kifejlesztette műszerrel és mód-
szerrel geofi zikai felmérést is végeztünk a  külső vár 
területén. (Ne feledjük, ekkor még nem voltak hazánk-

ban nyugatról megvásárolt régészeti célú geofi zikai 
műszerek!) Ennek kiértékelése alapján megástuk 
az ágyúk befogadására is alkalmas, 10 méteres átmé-
rőjű rondella árkát, és megtaláltuk az  annak a  pere-
mére épített ellenfalat is. Az ellenfaltól délre egy sánc- 

és árokrendszer található, ami 
ekkor, a  vár első szintvonalas 
felmérésekor került rögzítésre. 

A vár e régiójának talán gazdasági 
funkciója lehetett (talán állatok őrzésére 

szolgált?), de nem zárható ki az sem, hogy a kő-
falú külső vár előtti időszakban is létezett már ez a rész. 
A  külső vár bejáratát a  rondellától nyugatra vélelme-

Kovácsoltvas lóvakaró

Lóherével díszített sarokcsempe

A rondella keletről, a külső várudvar felőlA palotaépület délkelet felől

Szarvaskő vára a Bakonyban
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zem. A  vár szintvonalas felmérését Badics Balázs (MTA 
Régészeti Intézete, Budapest), valamint a  feltárás köz-
beni méréseket önkéntesként Bárdosi János és Bordás 
Ferenc (Pápa) geodéták végezték. 
A Koppány Tibor által összegyűjtött 
történeti adatok és a már korábban 
is ismert, valamint a régészeti feltá-
rások eredményezte újabban feltárt 
építészeti elemek egyértelműen 
igazolják, hogy a tulajdonos család 
és a királyi kegy, azaz a vagyonoso-
dás és a  hatalom összefüggése jól 
kitapinthatóan szinkronban volt 
Szarvaskő vára esetében is.

A palota, a kaputorony, az utób-
bihoz kapcsolódó épület, a  keleti 
oldalazó védmű és a külső vár terü-
lete azonban a korlátozott léptékű kutatás miatt számos 
további kérdést is felvet, amelyekre csak egy jövőbeni 
komolyabb feltárástól várhatunk választ. Ennek előkészí-
tését megnehezíti ugyanakkor, hogy a  feltárások anya-
gát őrző pápai Eszterházy-várkastély felújítása miatt 
pillanatnyilag lappang a feltárás rajzos dokumentációja. 
A  jövő kutatását viszont érdemben szolgálja Kupovics 
Renáta régésznek a  várról írott szakdolgozata, amely 
2009-ben a Castrum című folyóiratban jelent meg.

A magánföldesúri vár – egyéb-
ként nem túl nagyszámú – le-
letanyaga érdekes mód csak 
nagy vonalakban repre-
zentálja a vár egykori hasz-
nálóit, s az erősség egykori 
felszereltségének színvona-
lát. Számszeríjnyílhegyek és 
puskagolyók, vörösbarna és szür-
ke színű mázatlan, valamint sárga és zöld 
mázas, ép és töredékes edények, mázatlan és zöld mázas 
cserépkályhák kályhaszem és kályhacsempe töredékei 
utalnak az időnként tehetősebb, időnként pedig szegé-
nyebb birtokoscsaládokra, azok életmódjára, továbbá 
kapcsolatrendszerére a zászlós urakkal, sőt esetleg a kirá-
lyi udvarral. Talán a 15. század második feléből származ-
tatható a vörösbarna és szürke mázatlan kályhacsempék 
egy csoportja (ilyenek a lóherés sarokcsempék vagy a li-
liomos pártalapok), amelyek olyanok, mint amilyeneket 
a  közeli – szintén Veszprém megyei – Külsővat nemesi 
udvarházában feltártam és rekonstruálhattunk. [Lásd e 

szám 88–90 oldalain. – a szerk.] A palota északkeleti sar-
kában, a földszinten talán kandalló állhatott, az emeleten 
pedig kályha, ezek füstelvezető kürtőjének lenyomata 

a palotafal csonkján is megmaradt. 
A kályha egy, a palota emeletén ta-
lálható üvegablakos reprezentatív 
teremre (lovagteremre?) utalhat. 
A  birtokosok és kíséretük, netán 
a  várvédők mobilitását egy ková-
csoltvas lóvakaró sejteti. A vár négy 
nyáron át, kéthetes szezonokban le-
folytatott feltárása során mindössze 
két pénzérme került elő. Az  egyik 
Hunyadi Mátyás ezüstdénárja volt, 
a palota déli végében nyitott kuta-
tóárok betöltéséből. A másik a külső 
vár rondellájánál húzott árokból, 

egy 1526 utáni, rossz megtartású, ezért 
pontosan nem meghatározható magyar dénár volt.

Tudjuk, hogy a  vár a  16. század utolsó negyedé-
ben a  Győri Főkapitányság részeként a  csonka Magyar 
Királyság második védelmi vonalának tagja volt. Néhány 
lovas- és gyalogoskatona mindig tartózkodott a várban, 
akiket hol a királyi udvar, hol a várbirtokos fi zetett. 1586-
ban az Essegváriak fi ági kihalásakor készített vagyonösz-
szeírásban még teljes épségűként szerepel, s csak 1594 

és 1598 között, Pápa és Győr török 
megszállása idején hagyhat-

ták fel. 1641-ben és 1761-
ben is elhagyatott helyként 
említik. Bizonyosan ekkorra 
omolhatott be hódfarkú és 

kúpcserepes teteje is, amely-
nek elemeit a pince betöltésé-

ben találtuk meg. Romhalmazzá 
visszafordíthatatlanul vélhetően akkor 

vált, amikor az Eszterházyak által újratelepített Döbrönte 
és Ganna lakói házaik építéséhez leomlasztott falai-
nak köveit elhordták. Ezt a  vártorzót fedezte fel azután 
Rómer Flóris…

C C C

Tárgyfotók: Török Berárd (Pápa)
Az ásatási felvételek és a várról készített fotók

a szerzőtől származnak

Hunyadi Mátyás ezüstdenárja

A palotaépület nyugatról a faluból
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ban nyugatról megvásárolt régészeti célú geofi zikai 
műszerek!) Ennek kiértékelése alapján megástuk 
az ágyúk befogadására is alkalmas, 10 méteres átmé-
rőjű rondella árkát, és megtaláltuk az  annak a  pere-
mére épített ellenfalat is. Az ellenfaltól délre egy sánc- 

és árokrendszer található, ami 
ekkor, a  vár első szintvonalas 
felmérésekor került rögzítésre. 

A vár e régiójának talán gazdasági 
funkciója lehetett (talán állatok őrzésére 

szolgált?), de nem zárható ki az sem, hogy a kő-
falú külső vár előtti időszakban is létezett már ez a rész. 
A  külső vár bejáratát a  rondellától nyugatra vélelme-
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zem. A  vár szintvonalas felmérését Badics Balázs (MTA 
Régészeti Intézete, Budapest), valamint a  feltárás köz-
beni méréseket önkéntesként Bárdosi János és Bordás 
Ferenc (Pápa) geodéták végezték. 
A Koppány Tibor által összegyűjtött 
történeti adatok és a már korábban 
is ismert, valamint a régészeti feltá-
rások eredményezte újabban feltárt 
építészeti elemek egyértelműen 
igazolják, hogy a tulajdonos család 
és a királyi kegy, azaz a vagyonoso-
dás és a  hatalom összefüggése jól 
kitapinthatóan szinkronban volt 
Szarvaskő vára esetében is.

A palota, a kaputorony, az utób-
bihoz kapcsolódó épület, a  keleti 
oldalazó védmű és a külső vár terü-
lete azonban a korlátozott léptékű kutatás miatt számos 
további kérdést is felvet, amelyekre csak egy jövőbeni 
komolyabb feltárástól várhatunk választ. Ennek előkészí-
tését megnehezíti ugyanakkor, hogy a  feltárások anya-
gát őrző pápai Eszterházy-várkastély felújítása miatt 
pillanatnyilag lappang a feltárás rajzos dokumentációja. 
A  jövő kutatását viszont érdemben szolgálja Kupovics 
Renáta régésznek a  várról írott szakdolgozata, amely 
2009-ben a Castrum című folyóiratban jelent meg.

A magánföldesúri vár – egyéb-
ként nem túl nagyszámú – le-
letanyaga érdekes mód csak 
nagy vonalakban repre-
zentálja a vár egykori hasz-
nálóit, s az erősség egykori 
felszereltségének színvona-
lát. Számszeríjnyílhegyek és 
puskagolyók, vörösbarna és szür-
ke színű mázatlan, valamint sárga és zöld 
mázas, ép és töredékes edények, mázatlan és zöld mázas 
cserépkályhák kályhaszem és kályhacsempe töredékei 
utalnak az időnként tehetősebb, időnként pedig szegé-
nyebb birtokoscsaládokra, azok életmódjára, továbbá 
kapcsolatrendszerére a zászlós urakkal, sőt esetleg a kirá-
lyi udvarral. Talán a 15. század második feléből származ-
tatható a vörösbarna és szürke mázatlan kályhacsempék 
egy csoportja (ilyenek a lóherés sarokcsempék vagy a li-
liomos pártalapok), amelyek olyanok, mint amilyeneket 
a  közeli – szintén Veszprém megyei – Külsővat nemesi 
udvarházában feltártam és rekonstruálhattunk. [Lásd e 

szám 88–90 oldalain. – a szerk.] A palota északkeleti sar-
kában, a földszinten talán kandalló állhatott, az emeleten 
pedig kályha, ezek füstelvezető kürtőjének lenyomata 

a palotafal csonkján is megmaradt. 
A kályha egy, a palota emeletén ta-
lálható üvegablakos reprezentatív 
teremre (lovagteremre?) utalhat. 
A  birtokosok és kíséretük, netán 
a  várvédők mobilitását egy ková-
csoltvas lóvakaró sejteti. A vár négy 
nyáron át, kéthetes szezonokban le-
folytatott feltárása során mindössze 
két pénzérme került elő. Az  egyik 
Hunyadi Mátyás ezüstdénárja volt, 
a palota déli végében nyitott kuta-
tóárok betöltéséből. A másik a külső 
vár rondellájánál húzott árokból, 

egy 1526 utáni, rossz megtartású, ezért 
pontosan nem meghatározható magyar dénár volt.

Tudjuk, hogy a  vár a  16. század utolsó negyedé-
ben a  Győri Főkapitányság részeként a  csonka Magyar 
Királyság második védelmi vonalának tagja volt. Néhány 
lovas- és gyalogoskatona mindig tartózkodott a várban, 
akiket hol a királyi udvar, hol a várbirtokos fi zetett. 1586-
ban az Essegváriak fi ági kihalásakor készített vagyonösz-
szeírásban még teljes épségűként szerepel, s csak 1594 

és 1598 között, Pápa és Győr török 
megszállása idején hagyhat-

ták fel. 1641-ben és 1761-
ben is elhagyatott helyként 
említik. Bizonyosan ekkorra 
omolhatott be hódfarkú és 

kúpcserepes teteje is, amely-
nek elemeit a pince betöltésé-

ben találtuk meg. Romhalmazzá 
visszafordíthatatlanul vélhetően akkor 

vált, amikor az Eszterházyak által újratelepített Döbrönte 
és Ganna lakói házaik építéséhez leomlasztott falai-
nak köveit elhordták. Ezt a  vártorzót fedezte fel azután 
Rómer Flóris…
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