
Bevezetés

2000-ben Kaposvár város Önkormányzata a millen-
niumi pályázaton nyert összegbõl1 a vár területén el-
végzendõ régészeti kutatásra kérte fel a Somogy Me-
gyei Múzeumok Igazgatóságát.2 E megbízás értelmé-
ben folytattunk 2000. július 24. és augusztus 19. között
úgynevezett felmérõ forrásellenõrzõ és elsõsorban a
vár kiterjedésének, valamint építési idejének a megha-
tározására irányuló kutatásokat.3 A rendelkezésünkre
álló anyagi források csupán a Dél-Dunántúli Gabona-
forgalmi Rt. úgynevezett NOSTRA területére esõ bel-
sõvár vizsgálatát tették lehetõvé. Feltételeztük, hogy
ezen a területen esetleg megtalálhatók és azonosítha-
tók a kaposvári vár legkorábbi maradványai.4

A történeti és a mûemléki szakirodalom már írt arról,
hogy a kaposvári, illetve a kaposújvári nagy uradalom
vár-és birtokközpontja a Kapos mentén lévõ, mocsárral
körbevett szigeten a 14. századtól létezhetett. Sõt még
ma is láthatóak – elég mostoha körülmények között –
egy téglavárra utaló bizonyos rommaradványok. Ha va-
lóban bizonyíthatóak itt a legkorábbi vár vagy várkas-
tély maradványai, akkor az is fontos, hogy milyen for-
mában készültek el, illetõleg a különbözõ idõszakok-
ban milyen átalakítások, változtatások érték? További
kérdés lehet az is, hogy lehetett-e ennek a kaposvári
várnak és a hozzátartozó uradalomnak bármilyen elõz-
ménye? Ha ez is bizonyítható, akkor az is kérdés, hogy
hol, mikor és kinek a tulajdonában mûködhetett? A leg-
végén az szerintünk a leglényegesebb tudományos
probléma, hogy nagyon pontosan meg kell tudnunk,
hogy melyik történelmi korszakban és kik által került
sor a Kaposvár késõbbi magját adó uradalmi székhely
és várközpont Kapos mentén történõ felépítésére? Azt
is pontosan tudnunk kell, hogy a 17. században bekö-
vetkezett pusztulásáig az egyes fontosabb történelmi
idõszakban milyen is lehetett a kaposvári vár és ho-
gyan mûködhetett. Végsõ soron milyen lehetett a törté-
nelmi és hadászati szerepe?

Ezeket a kérdéseket már a 2000-ben megkezdett
régészeti munkáink elõtt 5 megpróbáltuk a történeti for-
rásanyag felhasználásával tisztázni. Tudtuk azt, hogy
csupán a régészeti kutatások segítségével találhatunk
esetleg ezen a Kapos menti szigeten a középkornál ko-
rábbi idõszakból származó régészeti leleteket. A régé-
szet segítségével tárhatók fel itt az összes emberi meg-
telepedésre, netán már a még régebbi idõbõl való épít-
kezésekre vagy erõdítésre utaló nyomok.

Dolgozatunkban a rendelkezésünkre álló rövid terje-
delemben 6 ezekre a kérdésekre próbálunk meg választ
adni. Természetesen fenntartjuk azt a tudományos fel-
dolgozási célt, hogy a fõ hangsúlyt az általunk 2000-

ben végzett – az itteni vártémában a legújabb, talán a
legfontosabb eredményeket elérõ – régészeti kutatása-
ink kaphassák.7

1 A kaposvári (rupuli és rupulújvári) vár és várura-
dalom 13–17. századi történelmi forrásai 8

Kaposvár mai váras helye csupán 1421-ben szere-
pel elõször Kaposwar-ként. 1403–1405 között még
Rwpulwywar, azaz Rupulújvár. 1387-ben Vywar, vagyis
Újvár és ez az elnevezés a Kapos folyó mentén újon-
nan emelt várra utalt.9 Már 1359-ben is Újvár-ként em-
lítették, de egy Rupuli nevû család volt a birtokosa. 10

Ez annál is érdekesebb, mert az említett idõben a vár
várnagyát is feljegyezték. Fügedi Erik szerint ennek a
várnak a várnagya már 1313-1348 között is szerepelt.
Szerinte ezt a várat a hozzátartozó uradalom akkori tu-
lajdonosai, a Gutkeled nembeli Felsõlendvaiak (akik-
nek különbözõ tagjait Rupuliak-ként, azaz Ropolyi-ként
emlegették), építették.11

Nézzük meg, hogy mi is a valóság ebben a szöve-
vényesnek látszó várépítési kérdésben? Miért emlege-
tik a 15. századi kaposvári várat elõbb Rupulújvár-ként,
azaz Ropolyújvár-ként, illetõleg idõnként, de fõképpen
a 14. században csak Újvár-ként?

Kiss Lajos szerint12 a Rwpulwywar elõtagja arra a
családra emlékeztet, amely a korábbi birtokközpontjá-
ról, a Zselickisfaludhoz tartozó Ropó-pusztáról kapta a
nevét. A Rupol helynév (1230-ból) a német Rupel sze-
mélynévbõl ered és a terület egykori birtokosának a ne-
vét õrzi. Györffy György azt írja: „…a vár II. Endre kori
meglétét bizonyítja, hogy amikor 1230-ban körülhatá-
rolták az uradalmat, Ropolynál említik a vár vizét
(fluvius War, ma Várvíz) azon a helyen, ahol ma is
Várhögy néven nevezik a Ropó puszta feletti hegyet.”13

Fügedi Erik szerint „ a Gutkeled nembeli (Majádi ág)
Felsõlendvaiak a Monoszló nembeliektõl 1313-ban
kapták meg az uradalom felét, de vár nélkül.”14

1313–1348 között már annak a várnak a várnagyát
említik, amelynek a birtokosa a Felsõlendvai Rupolyi
Amadé fia Miklós bán fiainak özvegye és fiai János és
Amadé. 15 Nyilvánvalónak látszik, hogy a Felsõlendvai
család – a rokoni alapon megszerzett – új, de vár nél-
küli uradalmuk központjaként egy új várat építettek a
Kapos menti mocsarak egyik jól védhetõ szigetén.
Komjáthy Miklóst idézve: „ Az uradalmi központ késõbb
áthelyezõdött a Kapos folyása mellé, a mai Kaposvár
területének Ny-i felébe, a mocsarak közé, a rupuli fa-
várnál nyilván korszerûbben épített várba.”16

1357-tõl, a Felsõlendvai Rupolyiak kihalása után az
új, úgynevezett kaposi uradalom fele már Vásári Miklós
esztergomi érsek öccséé, Vásári Tamásé.17 Ekkortól
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1403-ig az õ és a családja tulajdonában van Újvár, az-
az Rupolújvár. 1403-ban a Rupolújváriak – az
Atyinaiakkal együtt – belekeveredtek a Zsigmond elle-
nes összeesküvésbe. A király teljes vagyonelkobzásra
ítélte õket és 1403. november 18-án Rupulújvár várát,
tartozékaival együtt fele-fele arányban a Héder nembe-
li Tamási Henrik fia, János erdélyi vajdának és a Gyõr
nembeli Szerdahelyi Ders Márton egykori alnádornak
adományozta.18 1443-ban Tamási Henrik rokonaival,
Hédervári Lõrinc nádorral és fiával, Imrével kötött örö-
kösödési szerzõdést a fele várra és a fele uradalom-
ra.19 1444-ben Újlaki Miklós erdélyi vajda és macsói
bán szállta meg a várat. A nagyhatalmú Újlaki, mint so-
mogyi fõispán a várnai csatában meghalt I. Ulászló ki-
rály nevében intézkedett. 1453-ban V. Lászlótól az Új-
lakiak szereztek tulajdonjogot Újvár fele részére és fe-
le uradalmára. 20 Ettõl kezdve 1504-ig a teljes vár és
uradalma az Újlakiaké, amikor Újlaki Lõrinc herceg
Kaposújvár fele részét visszaadta a jogos tulajdonosá-
nak, Szerdahelyi Derfi Miklósnak. 1524-ben Újlaki Lõ-
rinc özvegye (akkor már Móré László felesége) Kapos-
vár másik részét eladta a Tóti Lengyel családnak.21

Az 1975-ben kiadott kaposvári várostörténeti kötet-
ben Komjáthy Miklós és Szakály Ferenc történészek
részletesen tárgyalták az Újlakiak 1444-tõl 80 évig tar-
tó kaposújvári birtoklásának történéseit. Kubinyi And-
rás akadémikus már 1973-ban megírta az Újlakiak Dél-
Dunántúl vonatkozásában különlegesen megszerve-
zett birtokpolitikáját.22 Ebben rámutatott arra, hogy az
Újlakiak Boszniától Székesfehérvárig kiépített össze-
függõ birtok-és familiáriusi láncában Kaposvár és vár-
uradalma volt a hatalmi lánc legfontosabb közbülsõ pil-
lére, illetõleg somogyi bázisa. Újlaki somogyi fõispán-
ságának nemcsak a legfontosabb bázisát, hanem
egyetlen itteni székhelyét is jelentette. Hiszen a tulaj-
donképpeni megyeközpont: Somogyvár, valamint a
többi somogyi várközpont, mint Babócsa, Segesd a ve-
le együtt, gyakorlatilag társfõispánként hivatalban lévõ,
fõrangú Marczali család kezében volt. Újlaki éppen
ezért a legmegbízhatóbb embereit, általában alispánja-
it tette meg kaposújvári várnagyának. Ilyen szerepben
szolgált neki Emõkei Zopa, a Szerecsen család és a
Török család több tagja is.23

A forrásokból az is jól követhetõ, hogy ekkorra már
az újvári vár jóval túlnõtt a hagyományos birtokközpont
szerepén. 1444–1456 között itt is a társtulajdonos Újla-
kival, a törökellenes harcot irányító és sok esetben
egyedül is gyõztesen megvívó Hunyadi János. A forrá-
sok megemlékeznek, nyílván fontosabb hadászati bá-
zis szerepe miatt, a jelentõsebb katonaságáról. A vár
rendfenntartóin és a várvédõkön túl is feltûnnek a
Boszniában a török ellen harcoló zsoldosok, például a
cseh seregtestek.

Nyilvánvaló, hogy Kaposújvár 1444–1490 között egy
szervezési és ellátási katonai központ is volt24

Az Újlakiak kaposújvári vára végig királyhû és Má-
tyás érdekeit szolgáló volt. Mátyás jóvoltából Újlaki
Miklós, Kaposújvár ura – Bosznia törökmentes terüle-
tén – Bosznia nemcsak címzetes, hanem gyakorlatilag
is uralkodó királya lett. Újlaki Miklós fia, Lõrinc herceg

legfõbb segítõje volt a korona megszerzéséért vívott
harcában a Mátyás király által kijelölt trónörökösnek,
Corvin János hercegnek. A déli birtokaira vesztesen
visszaszoruló Corvin János utolsó párt híve és végsõ
támasza is maradt. Ez is közrejátszott abban, hogy
1495-ben a várat a királyi seregek megostromolták. 25

Drágffy Bertalan erdélyi vajda, az ostromszerekkel is
rendelkezõ sereg fõvezére alig bírt a megerõsített vár-
ral. Ha nincs lõporrobbanás, akkor a megadási meg-
egyezés sem jön létre. A megrongált erõsséget nyílván
újjá is kellett építeni. 1498-ban castrum Kapwswywar-
ról olvashatunk.26

A Dersfiek Mohács után kerültek vissza a régi
kaposújvári birtokukba. Egy 1536-ból származó dicalis
összeírás szerint Kapos mezõváros is már Dersfi Mik-
lósé.

1526 után a végvári rendszer részeként új erõdítést,
palánk rendszerû kiépítést is kapott. 1541- után, a Já-
nos király párti Török Bálint elfogása után Somogyban
is korlátlanul érvényesülhetett Ferdinánd király akarata.
Ferdinánd végvár erõdítési programjában Dél-Dunán-
túl, így Somogy végvárrendszere is szerepelt. Kapos-
újvár, azaz Kaposvár hármas erõdítés övezete is ekkor
jöhetett létre, körülötte a szentjakabi, a mérõi és még
egy fél tucatnyi elõvárral együtt.27

1555-ben 12 napos ostrom után, elõváraival együtt,
Tojgun pasa elfoglalta. Ettõl kezdve 1686-ig nahié, az-
az járási székhely. Nem sokkal a törökök sikeres ostro-
ma után a magyarok rövid idõre visszafoglalták, majd a
törökök 1556 és 1557 között újjáépítették a várat. 1599
novemberében a magyarok ismét megkísérelték a vá-
rat bevenni. 1600-ban – Kanizsa török kézre kerülése
után – Kaposvár átkerült a budai tartományból a kani-
zsai tartományba.28 Evlia Cselebi 1664-es leírása sze-
rint: „Ez a vár olyan, mintha Kanizsa várának a fia vol-
na. Kanizsa gyanánt egy nádas, mocsaras, mély völgy-
ben áll, mint négy lábán a béka. Amocsár víze a Kapos
folyón az árkon átfolyik s igen nagy víz. Vára nincs oly
nagy, mint Kanizsa, hosszúkás, négyszög alakban fek-
szik. Egész építkezésének az alapján fagerendák van-
nak, körös-körül tömésfalakkal övezett palánka. Belsõ
vára azonban nagyon erõs és háromszáz deszkazsin-
delyes tetejû, kert nélküli, szûk háza van. Szulejmán
khán dzsámija, hadiszertára, élelmiszer raktára, kelet-
re nyíló vaskapuja, elõtte felvonó hídja és tornya van.29

A hozzá tartozó város a várral szemben, a mai Vár és
a Berzsenyi utca környékén, szabálytalan négyszög
alakú területen lehetett. Olyan módon, ahogyan a 17.
század közepérõl származó Waldmann-Krausen-féle
metszet a vár elõterében a félkör alakú várost ábrázol-
ja.30

A török foglalás utáni idõszak Kaposvárával kapcso-
latban Szakály Ferenc történészt kell idéznünk: „a vár
és a város képe a százharminc esztendõ alatt egyéb-
ként is kevés változáson mehetett keresztül. Egyetlen
alkalommal sem cserélt gazdát és ostromát is csupán
1599-ben kísérelték meg a magyar seregek.”31 A meg-
erõsített török végvár mellett ugyan kialakult egy balká-
ni típusú város, amelyben igazi török, szerb, bosnyák
és görög lakosság élt vegyesen.
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Érthetõ ez az állapot, hiszen 1555–1686 között a ré-
gi tulajdonosok a Dersfi, majd az Eszterházy család
nem szólhattak bele az uradalmuk életébe. Az egyik
17. századi Eszterházy iratban szerepel Kaposvár Arx,
azaz erõsség és mellette minden megjegyzés nélkül a
Kaposvár Oppidum, a mezõváros. 1622-ben a teljes
kaposújvári váruradalom – a váron és mezõvárosán kí-
vül – 8 élõ faluból és 23 elpusztult helységbõl állt.32

A Sárkány család bérletébõl az utolsó pillanatban
visszaváltott Eszterházy vártartomány 1686. november
12-én szabadult fel a török uralom alól. Az 1555 táján
is várvédõként szereplõ szabad hajdúk foglalták vissza
Badeni Lajos herceg vezetésével. Az 1687-es kamarai
összeírás szerint33 : „…a várat…a belsõ várat három
árokrendszer fogja körül, ezek választják el egymástól
az erõsség három részét. Az elsõ árkon belül 50 telek
volt, amelyen a katolikus, illetõleg a rác (görög keleti)
vallású lakosság házai álltak, de ezeket az ostrom al-
kalmával felégették. Amásik árkon belül, a híd utáni két
kapun áthaladva egy hosszú utcába jutottak az össze-
írók, amelyben 56 lakott „török” ház volt, 8 elpusztult
mellette. A harmadik árok átlépése után a belsõ várban
(in inferiori arce) 8 lakott és 15 lakatlan jó – azaz jelen
esetben nyilván nagyobb méretû – török házat találtak.”
1686–1702 között az úgynevezett vári épületeket hasz-
nálta a lakosság is. 1694. október 1-jén a belsõ várban
lévõ romos tornyot kapták meg a bencések, akik 1706-
ig voltak a város plébánosai. A szabad hajdú lakosság
élt itt közel két évtizedig az Eszterházy földesúr által is
elismert egyfajta hajdú szabadságban. A vár, mint kato-
nai központ még közel két évtizedig mûködött. 1702-
ben a várat felrobbantották, illetõleg megkezdték a vár-
falak elbontását. A terület az Eszterházy uradalom gaz-
dasági, majorsági központjává alakult át.34

2) A vár 18–20. századi állapota, romterületének
pusztulása35

A vár területén 1702-tõl az 1930-as évekig mûködött
az Eszterházy majorság, illetõleg több régi épület még
a megye hatósági céljaira is szolgált.36 1812-ben még
azt írták:” még most is láthatók annak a várnak a ma-
radványai, amely a XVI. században a Deseõfi (ponto-
san Ders!) családé volt: e várat 1686-ban foglalták visz-
sza a töröktõl. A Rákóczi pártiak rontották le.”37 Ez
utóbbiból annyi igaz, hogy a Rákóczi párti kaposvári
hajdúk gyakran összecsaptak a császárhû rácokkal.
Ezek a csaták több ízben a város felégetéséhez, azaz
a pusztulásához vezettek.

Több tanulmányban foglalkoztunk már a vár 18-19.
századi pusztulásával, amely egybekapcsolódott a
Kapos folyó és mocsárvilágának, rendezésével lecsa-
polásával. A város életében nagyon fontos gazdasági
fejlõdést hozó vasútvonalat a 19. század második felé-
ben, illetõleg a végén keresztül vezették a váron. A vár
nagyon jelentõs pusztulását hozta az akkori Nostra, ma
Dél-Dunántúli Gabonaforgalmi Rt. belsõ várban történõ
felépítése. Az Eszterházy majorság épületeit 1930-
1936 között a város elbontotta, de a bontás során elõ-
került romokat – a Gabonaforgalmi Vállalat, az úgyne-
vezett Nostra épületei mellett – romkertként bemutatta.

1945 után viszont a továbbterjeszkedõ Gabonafor-
galmi Vállalat új létesítményeivel beépítette a romker-
tet, illetõleg eltüntette a vármaradványokat. Elõbb a si-
ló 1950-es, majd a zsákraktár 1957-ben való felépítése
és az irodák 1970–71-es megépítése során a várrom-
ok egy részét engedély nélkül elbontották és ugyan-
csak ráépítkeztek a vár különbözõ részeire.

A közmûépítésekkel is rendszeresen megbolygatták
a várfalmaradványokat és elbontották a régi Széchenyi
térig a Várutcán átvezetõ fahíd maradványait. Ezek
után napjainkban a Malomárok mindkét oldalán folyó
feltöltések, beépítések következtek.38

Az 1974-ben lezárult földrajzi névgyûjtés39 világosan
bizonyította, hogy a mai várhelytõl É-ra, az úgynevezett
Malomárok, Malomtó környékén létezett Kaposvár
elõvára, az egykori Tüskevár. Ugyancsak a Kapos és a
Malomárok között, az egykori keceli berekben volt egy
Tõttés nevû hely, ahol az út és a folyó között a legkes-
kenyebb a föld, ott egy török-gát nyomait vélték felfe-
dezni. Tüskevár irányából ez a Tõttés-gát , illetõleg út
vezethetett tovább a mai Várhelyhez. A Szokola-
beröki-ön keresztül, ahol a vár közelében a berekrészt
a Régi várföle-nek (Várföldjének) nevezték, ott volt a
várhoz tartozó föld. Pesty Frigyes 1864-ben idézi, hogy
„az Iszák-dombon régi épületek…hajdan török épüle-
tek voltak, ezek romjait még 1864-ben látni lehetett.
Sok szegény ember áskálódott itt kincs után.” A vár-
helyhez tartozó terület É-i határa lehetett az úgyneve-
zett Kissánc részen, a mai Fodor József tér környékén.
Távolabbra ÉK-re az úgynevezett Kis-gátnál az egyko-
ri mocsárban „egy töltés”, azaz egy gát húzódott. Ezen
vezethetett az út tovább Szentjakab-Várhegy irányába.
Az egykori bencés apátság, illetõleg erõdített monostor
közelében, a Várhegytõl Ny-ra (a mai Monostor utcá-
ban) egy cölöpös töltés nyoma látszott 1864-ben a
Sziget-berök nevû helyen. 40

A nagyobb kiterjedésû Kaposvár várának és
elõvárainak egyik erõssége a közvetlen környék mo-
csaras, vízjárta jellege volt. Erre már az 1664-es Evlia
Cselebi és az 1687-es kamarai leírás is utalt.

Ezek figyelembevételével elsõsorban a régészeti
kutatásokkal kellett volna meghatározni a régi vár he-
lyét és pontos kiterjedését.

Ezzel szemben a kaposvári vár területén az 1930-as
években – a romkert kialakítása során – régészeti ku-
tatások nem folytak. Az elõkerült romegyüttes kibontá-
sát és az állagmegóvást Szõnyi Ottó és ifj. Lux Kálmán
mérnökök végezték. Az elsõ szakszerû, de rövid ideig
tartó leletmentõ ásatást Parádi Nándor folytatta 1958
szeptemberében, mielõtt a Dél-Dunántúli Gabonafor-
galmi Rt. területének É-i részén a zsákraktárt felépítet-
ték. (1–2. ábra)

1994-ben hagyták jóvá a területet érintõ részletes
rendezési tervet. Az úgynevezett belsõ vár területén
2000. július 24. és augusztus 19. között – a millenniu-
mi pályázaton nyertes Kaposvár Megyei Jogú Város
megbízása alapján – a szerzõ folytatott régészeti kuta-
tásokat.41 (1–2. ábra, 1–12. kép)
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3) A 2000 nyarán folytatott régészeti kutatások
eredményei 42

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által ki-
írt Nemzeti Örökség Program 99 pályázatán a „Kapos-
vári vármaradványok régészeti feltárása” elnevezésû
program 1 millió Ft összeget nyert el.

Az úgynevezett Nostra területére esõ, épületekkel
és közmûvekkel nem fedett területén, az 1930–1936
között kibontott és részben megvédett rom együttesé-
nél került sor 2000. július 24. és augusztus 19. között a
régészeti kutatásra. (1–2. ábra, 1–12.kép). Régészeti
kutatásaink kezdetén tereprendezést folytattunk a mû-
emlékileg védett, de a leomlás állapotában lévõ romfa-
lak környékén.

Legfontosabbnak tartottuk az úgynevezett öregto-
ronynak és a környékének a régészeti vizsgálatát.43

(1–7. ábra, 1–5. kép) A torony É-i részén, a falon kívül
nyitottuk az 1. és a 2. számú kutatóárkot. (3. ábra) Itt
pontosan megállapíthattuk a torony építési alapozását.
Legalul 2,6 m-es mélységben, a mocsári kékesszürke
nedves, iszapos talajban találtuk meg a 20–25 cm-es
átmérõjû, feltehetõen tölgyfagerendák levert sorát, sû-
rûn egymás mellett. Erre a cölöpvázra egy 30 cm vas-
tag téglatörmelékes agyagalapot döngöltek rá. Erre
rakták a 10–10 cm vastag, vékony sima köveket négy
sorban. Felette a 20 cm vastag kövek következtek hat
sorban, míg legfölül hét sor tégla volt, 56 cm vastag-
ságban. (5.ábra, 4. kép)

A kutatóárokból 2 m-es mélységbõl a sárga agyag-
ból egy vöröses, sima, vonalkázással díszített, õskori
peremtöredék került elõ. Ebben a mélységben már a 2.
számú kutatóárokban is elértük a talajvíz szintjét.

A 3. és a 3/A kutatóárokkal, de a 4. számúval is a to-
rony külsõ és belsõ rétegeit, kronológiáját tisztáztuk. A
3. számú kutatóárokban 60–70 cm-es mélységben fel-
tártuk a toronybelsõ, homokkõbõl és keményebb mész-
kõbõl kiképzett járószintjét, amelyet a késõ középkor-
ban töltöttek fel. Alatta 20 cm-rel egy kör alakú, a szélén
apró kövekkel kirakott, égett famaradványokat tartalma-
zó, 40 cm-es átmérõjû tûzhely került elõ. Elbontása után
alatta 25 cm-re újabb hamus, égett réteget találtunk. (6.
ábra, 5. kép) (Ez a hamus réteg a teljes toronybelsõben
végighúzódott, amely egy nagyobb leégésre, vagy a to-
rony középkori pusztulására utal. Feltételezésünk sze-
rint az 1495-ös lõporrobbanás pusztulási rétege lehet.
Itt az alsó pincerészben tárolt puskapor robbanása
okozta az égést és nagyobb pusztulást.).44

A 3/A kutatóárokban feltártuk a sínektõl részben le-
rombolt torony D-i kõlapját, amelyet nagyméretû
(46×38×13 cm), kemény mészkõbõl raktak. Itt az ala-
pon kívül, a humuszos, törmelékes, újkori réteg alatt
egy 192 cm hosszú és középen 117 cm mély, ovális kö-
zépkori szemétgödör volt, amelybõl sok állatcsont és
kerámia került elõ. Az alatta lévõ sárgás agyag után
már 1,7 méteres mélységbõl feltört a mocsári talajvíz.
(7. ábra, 7. kép)

A toronytól Ny-ra lévõ belsõvár-udvart az 5–6. szá-
mú árkokkal kutattuk. Mindkettõben erõteljesen újkori
betöltések, szemétgödrök húzódtak. A 6. számúban

közvetlenül a felszín alatt megtaláltuk a Ny-i belsõvár
K-i, 1,5 m széles téglafalát, amely ugyancsak kõalapo-
zással készült és 70 cm mélységben húzódott körülöt-
te a középkori járószint.(8–9. ábra, 9–10. kép )

A Ny-i falon kívül tisztáztuk, hogy nincsenek becsat-
lakozó középkori falmaradványok. Viszont nagyméretû
középkori szemétgödör anyagát tárhattuk fel. Az itt ta-
lált 14–15. századi kerámia – fehér, bordázott oldal és
aljtöredékek – a Ny-i belsõvár falainak a 14. századi, il-
letõleg 15. század elsõ felére esõ kiépítését valószínû-
síti.45

Az eddig ismeretlen várfal feltárását kb. 15 m hosz-
szan elvégeztük. Itt megtaláltuk a 70–80 cm-es mély-
ségben meglévõ járószintet, valamint a felette húzódó
pusztulási nyomokat, ledõlt gerendákat, faszenes,
égett réteget. Elõkerült egy téglalap alakú, egy sor tég-
lával lehatárolt építmény (kályhaalap?), valamint a
Ny-i külsõ falhoz hozzáépített 1,7×1,5 méteres, nyolc,
helyenként kilenc téglasorból álló, gyorsan rakott, pil-
lérszerû építmény alapja. (8–11. ábra, 9–10. kép)

A nagy toronytól K-re a K-i várfalak tisztázására nyi-
tottuk a 11. kutatóárkot, amely a sínek melletti felásha-
tó részen húzódott Ny–K-i irányban, az egyik újkori be-
tonaknától a másikig, illetõleg a területet lehatároló
kerítésig. (13–15. ábra, 11–12. kép) Ebben meghatá-
roztuk az eddig ismeretlen, de közvetlenül a felszín
alatt meglévõ K-i, ugyancsak 1,5 m széles tégla várfa-
lat (13–15. ábra, 12.kép). Ezt belülrõl megvastagították
és mellette megmaradt a belsõ tégla-járószint egy lép-
csõvel, illetõleg fagerendával. Ez a fal mind a toronytól,
mind a Ny-i falszakasztól eltérõ falazatú. A 11. kutató-
árok K-i végében elõkerült, ferdén futó téglafal a máso-
dik váregység, a középsõ vár irányába húzódott.46 (13.
ábra, 11. kép) A két fal közét fagerendák sorára épített,
deszka pallózat, híd maradványai, jellegzetes török ko-
ri leletanyag (zöld- és barnamázsa talpas tálak, korsók,
kályhaszemek és különbözõ cserépedények, vastár-
gyak), növényi magvak és állatcsontok töltötték ki.47

Nagyon fontos volt a belsõvár ÉK-i sarkában az
1930-as években helyreállított ún. rondella kutatása is.
(1–2, 12. ábra, 2., 6–7. kép) A 10. és a 10/A és B. kuta-
tóárkokkal tisztáztuk, hogy a köríves torony alatt egy
sokszögû torony alapja maradt meg (12. ábra, 7. kép).
Vagyis eredetileg egy sokszögû torony épülhetett,
amelynek maradványait a különbözõ mélységekben fi-
gyelhettük meg. A különbözõ idõkben feltöltött torony
rétegeibõl idomtéglák és facölöp-maradványok, vala-
mint török kori fagerendák, deszkák, vas- és kerámia-
tárgyak kerültek elõ.48

4) Az elõkerült leletanyag rövid értékelése 49

A középkori somogyi várfeltárások leletanyagaként
elsõsorban az úgynevezett építészeti emlékek: téglák
és faragott kövek, valamint a különbözõ fa-és vasanya-
gok jöhetnek számításba.50 Ezek mindegyike jelentke-
zett valamilyen formában a vár 14-18. századi fennál-
lásához köthetõen. Például jól megfigyelhettük az 1.
számú kutatóárok D-i végében, hogy a 2,6 m-es mély-
ségben a mocsári talajon különbözõ tölgyfacölöpöket
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és gerendákat helyeztek el. A kiásott részben megfi-
gyeltük, hogy egymás mellé sûrûn 2–3 db 20–25 cm-es
átmérõjû, henger formájú fákat ástak le. Az úgyneve-
zett öregtoronynál megtaláltuk az említett cölöpvázra
rádöngölt, téglatörmelékes, agyagos réteget, amely fö-
lé helyezték el a vékonyabb és simább köveket. Fölöt-
tük vastagabb, átlagosan 20 cm széles kövek követ-
keztek. Erre helyezték a meszes habarcsba rakott tég-
lasorokat. A 3. számú kutató-árokban a torony belsejé-
ben megtaláltuk a lapos homok és a keményebb mész-
kövekbõl készített középkori járószintet is. (5. ábra)

A torony tégláiból csupán a ráfalazott újabb koriak
voltak mérhetõek. (5–6. ábra, 3–5. kép) Középkori, va-
lószínûleg a toronnyal egykorú, a 6. kutatóárokban lé-
võ D-i és Ny-i falmaradványok téglamérete 22cm×
12cm×6,5cm volt. (8–9. ábra, 9. kép)

A török idõszak építkezési emlékeit: a több rétegben
rakott téglafalak, különbözõ cölöp és deszkamaradvá-
nyok formájában elsõsorban a 11. kutatóárokban rög-
zíthettük. Az itt elõkerült egyik falat Ny-i irányban meg-
vastagították és egy vakolt falrésszel látták el, amely-
hez csatlakozott egy fagerendával megerõsített lépcsõ-
rész. (13–14. ábra, 12. kép)

Megfigyelhettük azt is, hogy a középkori várfalak
téglái átlagosan 25 cm hosszúak és 7 cm vastagok. A
belsõ, általában hevenyészetten rakott téglafalak, ala-
pok, mint a II. számú szelvényben elõkerültek, véko-
nyabb (5,5 cm), de hosszabb (30 cm) téglákból készül-
tek. (9–11. ábra, 8, 11. kép)

Középkori félkörívesen kanyarított formájú idomtég-
lát, összesen 6 darabot az úgynevezett ágyútorony, a
rondella feltárásánál találtunk.51

Legnagyobb számban és helyenként kronológiai
meghatározást is segítõ rétegben a különbözõ korú és
típusú kerámiák kerültek elõ.52 Így határozhattuk meg a
torony É-i falalapjának az építését, mert legalul a mo-
csári rétegben találtunk egy õskori vonaldíszes kerámi-
át. A torony D-i falának közelében húzott 3/A kutató-
árokban 117 cm-es mélységben egy Árpád-kori szemét-
gödör hullámvonalas kerámiái kerültek a napvilágra.53

(16. ábra 6,.) A K-i várfal alapja mentén –125 cm-es
mélységben a sárga agyagban egy õskori és két közép-
kori oldaltöredék jelezte az alap építésének az idejét.

Kézi korongon készített egyszerûbb hullámvonalas
és vonalkázott díszû kerámiák a 3. és a 3/A kutatóárok-
ban, vagyis a toronynál, (16. ábra 2, 6.) a 8. és a 12.
kutatóárkokban, valamint az I–II. szelvényben, tehát a
Ny-i falnál, valamint a 11. kutatóárokban, azaz a K-i fal
környékén kerültek elõ. (16. ábra 1–10.). Ezek – a 10.
számú kivételével – a 12–13. századi itteni település,
egy majorság vár elõtti meglétére utalnak. 54 Ilyen hul-
lámvonalas anyagot ad a 17. ábra 8 képe, ugyancsak
a 8. kutatóárokból. Jellegzetes bosnyák kerámia
anyagnak tartják a fa 17. ábra 1–4, 6. és 9. darabját.
Ezek zömében valóban a tipikus török idõszak lelet-
anyagai között kerültek elõ.55 Talán ugyancsak ehhez a
bosnyák körhöz sorolható a 18. ábra 5. rajzán szerep-
lõ egyszerû, hullámvonalas és kézi korongon készült
bögre töredéke.56 A 18. ábra többi anyaga (1–4., 6.) a
8. és a 10. kutatóárok középkori kerámiáját mutatja.57

A négy nagy papírzsáknyi kerámiából legrégibb az
õskori: a vonaldíszes és a mészbetétes. Árpád-koriak a
fenékbélyeges talptöredékek, amelyek a torony belse-
jében húzott 3. kutatóárokban kerültek elõ.(13. kép) A
finom fehér és bordázott kerámiák, így a poharak da-
rabjai 14–15. századiak.

Külön csoportot alkotnak a fõképpen a 11. kutató-
árokban elõkerült úgynevezett délszláv (bosnyák) hul-
lámvonalas, vonalkázott és a piros anyagú, pontsoros
pecsételéssel ellátott korsók töredékei. (17. ábra 3–4,
6.) Ide, azaz a török korhoz tartoznak a fekete, barnás
fazekak, nagyobb edények és a piros kerámiák: bög-
rék, fazekak, valamint a különbözõ sütõtálak, fedõk da-
rabjai. (14. kép) A mázas kerámiák, így a zöldmázas
talpas tálak, a különbözõ színû mázzal és barna, piros
vonalas festéssel ellátott kancsók, korsók, fazekak tö-
redékei ugyancsak hódoltság koriak. (15–16. kép) A
sokféle kályhaszemek: a mázatlan pohár alakúak (17.
kép) és a bordázott, belül mázas darabok is 16–17.
századiak. A 11. kutatóárokban a török híd környékén
elõkerült kis piros, zöld mázas korsó, valamint a külön-
bözõ száj, fül és talptöredékek is ennek a korszaknak a
jellegzetes termékei.

16–17. századiak a rondella feltöltési rétegébõl
származtak a zöldmázas, piramidális, azaz mértani vo-
naldísszel ellátott, késõ reneszánsz kályhacsempék tö-
redékei.58 (18. kép)

Egy nagy doboznyi nehezebben datálható vasanyag
került elõ feltárásunk szinte minden területérõl. Közülük
fontosabbak a különbözõ szegek, vaspántok, kések,
csizma és marhapatkók, kulcsok, egy kapa és egy zab-
la.59 (19–21. kép)

A 11.kutatóárokban egy kisebb gödörben növényi
magvak: õszibarack, szilva, cseresznye, mogyoró, dió
és egy tökszerû, valószínûleg narancssárgás színû
dinnye héjrésze került elõ.

Jelentõs állatcsont anyag: vadállatok, vad-és házi-
szárnyasok, juh, bárány, kecske és disznó maradvá-
nyai is a napvilágra jutottak.

Befejezõ összegzés

Ásatásunk összességében építészettörténeti és ré-
gészeti szempontból is jelentõs új eredményeket ho-
zott. Megállapíthattuk, hogy az É-i és a D-i oldalon 12
m, míg a Ny-i és a K-i oldalon 10,5 m hosszú és 2,8 m,
illetõleg 2,5 m széles alapfalakkal rendelkezõ torony
azonos korban a 14–15. században épült a belsõvár
teljes Ny-i szárnyával, illetõleg a K-i szárny Ny-i falával.
(1–2. ábra)

A Kapos folyó mellett, annak mocsárral körülvett szi-
getszerû részén már az õskorban (neolit, bronzkor) te-
lepülés létezett. A kerámiák tanúsága szerint egy ki-
sebb település, talán majorság lehetett itt az Árpád-kor
12–13. századi szakaszában. A 13. században felépült,
részben a majorság telepére, a központi, a kõalapokkal
és felmenõ téglafalakkal is rendelkezõ torony. (1–2. áb-
ra) Ezt egy négyszögletes kastélyszárnnyal és azok
sarkain szögletes toronnyal vették körbe már a 14. szá-
zad dereka, valamint a 15. század eleje közötti idõben.
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1 Már 1993-ban készítettünk Virányi István városi fõépítész

kérésére egy 10 évre lebontott, a kaposvári vár régészeti

kutatására vonatkozó ún. ütemtervet (Ld. RRM Rég. Adat-

tára) A Vár utca és a Kakasos tér kutatására 2002-ben Fá-

bián Éva városi fõépítész kérésére újólag készítettünk egy

rövid távú leletmentési ütemtervet. Sajnos az anyagiak hiá-

nyában eddig még ez sem került megvalósításra.

2 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Örök-

ség Program 99 pályázatán nyert összeg a tíz évre terve-

zett kutatás beindítására adott csak lehetõséget.

3 Ebben az évben indult az ún. Plaza építési program kivite-

lezési munkája, amely a Vár utca és a Berzsenyi utca DK-i

sarkát, így a külsõvárból kivezetõ fahidat és annak védelmi

rendszerét érintette. Ezen a területen azonban nem kap-

tunk lehetõséget a szükséges megelõzõ feltárások elvég-

zésére.

4 Magyar Kálmán: A középkori kaposvári vár és város törté-

nete Tanulmányok Kaposvárról Kaposvári Kiskönyvtár 5.

Kaposvár, 1988. (szerk.: Laczkó András) (Továbbiakban:

Magyar 1988.) 3-36., Magyar Kálmán: Somogy várai és

Ásatásunk szerint a belsõ tornyos várkastély a 14. szá-
zad közepére felépülhetett, a 15. századra pedig kívül
sokszögû tornyokkal rendelkezett. Ezek a kõalapozás-
ra felépített téglavárfalak 1,5 m szélesek voltak és járó-
szintjük (lerakott kõlapokból!) átlagosan is a jelenlegi
szinttõl 70 cm-es mélységben található. (6. ábra) A tö-
rök korban épült fel a K-i szárny K-i 1,4 m széles, illetõ-
leg a vele megegyezõ D-i szárny D-i külsõ téglafala.
(1–2. ábra)

Az újabb kori építkezésekkel jelentõsen feldúlt bel-
sõvár területérõl idomtéglák, facölöp maradványok és
török kori gerendák, deszkák, jelentõs mennyiségû ke-
rámia, vas és állatcsont, különbözõ növényi anyagok
kerültek elõ. Az õskori kerámiákból kiemelkednek a
bronzkori, mészbetétes díszítésû darabok, valamint a
12–13. századi hullámvonalas, szalagfonatos és a fe-
nékbélyeges kerámiák. Több finom, fehér, bordázott
14–15. századi kerámia és bevágott, pecsételt díszû
korsó, kancsó darabjai is voltak közöttük. A jellegzetes
török mázas kerámiák, valamint sima pohár, bögre ala-
kú kályhaszemek mellett, a késõ reneszánsz zöldmá-
zas kályhacsempék is elõkerültek. A piros alapon bepe-
csételt, rádlizott díszû ún. bosnyák korsó és egysze-
rûbb kézi korongos kerámia is megtalálható.

A 14–15. századi cölöpre kõbõl és téglából épült,
belsõ toronnyal rendelkezõ várkastély 42×42m-es
alapterületû volt. Eredetileg sokszögû toronnyal (ÉK-i),
illetõleg tornyokkal rendelkezett. Késõbbi, 15–16. szá-
zadi a félköríves ún. rondellának a felépítése. Ezt bõvít-
hették K-i irányban egy 4 m széles szárnnyal. Ehhez a
K-i szárnyhoz csatlakozott az eredetileg 11,5–15 m
széles várárok. A török korban itt volt a palánk, illetõleg
a gerendára fektetett deszkaátjáró, azaz híd. Ennek az
átjárónak a K-i végénél egy újabb fal vezet a középsõ-
vár irányába.

Az 1970–1988 közötti és a 2001. évi megfigyelése-
ink, valamint Soós István festõmûvész (aki az 1920-as
évektõl az 1950-es évekig a Rippl-Rónai Múzeum mun-
katársa volt) elmondása szerint: a belsõ vár második,
az ÉNy-i részen lévõ kör alakú ágyútornyának falma-
radványai az É-i, az ún. zsákraktár DNy-i sarkánál ta-
lálhatók. Berta Gyula és Lévai József a mai MOL ben-
zinkút építése során látták az É-i palánkfal cölöpmarad-
ványainak a kiszedését.

Ásatásunk megkezdésének elsõ napján együtt hely-
színeltünk Virányi István városi fõépítésszel a Malom-
árok Pláza felé esõ partján.60 Virányi István telefonon
azt a bejelentést kapta, hogy a Malomároknál falat ta-
lált a Strabag építõbrigádja. A Közlekedés Felügyelet
épületének sarkától ÉK-re 20 m-re épült a Malomárkon
keresztül az a híd, amely a Kontrásy utca vonalában
húzódik. Itt az áteresz betonjának lerakásakor két ol-
dalt – a munkások közlése szerint – 1 m széles tégla-
falmaradványt láttak.

Ásatásunk befejezése elõtt Szíjártó István mûveze-
tõ (VAÉP Szerk. Kft.) bejelentette, hogy a középkori
vártól 1 km-re D, Dny-ra, a Kapos hídtól 35–40m-re
földmunka során 3,5 m-es mélységben kettõs cölöpge-
renda sorát találta. Ez a feltöltéssel megerõsített cölöp-
sor É–D-i irányban húzódott felfelé a domboldalban.
Vékony deszkák és bedöngölt téglák között zöldes, fe-
ketés, folyatott mázas tál darabjai is elõkerültek.61 Ezek
a véletlenszerûen elõkerült leletek is bizonyítják, hogy
mennyire lényeges lenne a kaposvári vár tervszerû ku-
tatása, illetõleg gyors helyreállítása és bemutatása.

Természetesen a tervszerû régészeti kutatások fel-
adata lesz nemcsak a belsõvár, hanem az ún. középsõ
vár pontos alaprajzának a meghatározása. Az is biztos,
hogy a közölt rajzunkon nem szereplõ külsõ, azaz a
harmadik vár területe a Vár utca széléig, egészen a ré-
gi Széchenyi térig, valamint ellenkezõ irányban egé-
szen a Kaposon túli területre is kiterjedhetett. Ezt a fel-
tételezést az 1970–2001 között folytatott régészeti
megfigyeléseink már igazolni látszanak. 62
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1/a ábra: A kaposvári vár helyszínrajza (Nováki Gyula rajza)
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2. ábra: A belsõvár 2000. évi feltárásának alaprajza (Nagy Gergely alapján M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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3. ábra: A torony É-i falalapjának feltárására nyitott 2. kutatóárok (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)

4. ábra: A torony belsejének kutatása a III. szelvénnyel (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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5.ábra: A torony É-i falának alapozása (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)

6. ábra: A 3. kutatóárok alaprajza és metszetei (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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7. ábra: A torony D-i falánál nyitott 3/A kutatóárok (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)

8. ábra: A Ny-i várfal feltárása a 6. és a 9. kutatóárkokkal (M. Hrotkó Zsuzsanna)
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9. ábra: A 6. kutatóárokban elõkerült fal alapja (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)

10. ábra: A 9. kutatóárokban elõkerült fal és a középkori járószínt (M. Hrotkó Zsuzsanna)
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11. ábra: A Ny-i várfal melletti téglafal és metszetei (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)

12. ábra: A rondella alapja alatt elõkerült sokszögû torony maradványa (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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13 ábra: A 11. kutatóárokban elõkerült török kori falak és a fahíd maradványai (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)

14. ábra: A K-i fal a lépcsõlejárattal (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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15. ábra: A török kori fahíd és a gyümölcs magvak elõkerülési helye (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)

16. ábra: Árpád-kori hullámvonalas-és szalagfonatos díszû kerámiák (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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17. ábra: Középkori bevágott és hódoltság kori ún. bosnyák pecsételt kerámiák (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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18. ábra: Középkori peremtöredékek és a hullámvonalas ún. bosnyák bögre töredéke (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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1 kép: A Dél-Dunántúli Gabonaforgalmi Rt. ún. Nostra épülete és a MÁV rakodóhely (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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2 kép: A 2000. évi ásatás helye felülnézetben (Nagy Gergely fotója)
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3 kép: Az iparvágánnyal átvágott torony (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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4 kép: A torony É-i falalapja (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)

5 kép: 1. A torony belsejének feltárása (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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5 kép: 2. A torony belsejének feltárása (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)

6 kép: A rondella felülnézetben (Nagy Gergely fotója)
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7 kép: A rondella feltárása (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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8 kép: A Ny-i fal (külsõ) maradványa (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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9 kép: A Ny-i fal ( belsõ) feltárása (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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10 kép: A Ny-i fal (belsõ) és építményei (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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11 kép: A 11. kutatóárokban lévõ fal-és hídmaradványok (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)

12 kép: 1. A török kori fal hozzáépítése és járószíntje (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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13 kép: Árpád-kori fenékbélyeges kerámiák
(Gõzsy Gáborné fotója)

14 kép: Középkori talptöredékek
(Gõzsy Gáborné fotója)

12 kép: 2. A török kori fal hozzáépítése és járószíntje (M. Hrotkó Zsuzsanna fotója)
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15 kép: Török kori mázas fazék, gyümölcstál és korsó teredékei (Gõzsy Gáborné fotója)
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16 kép: Barna és piros vonalas festésû töredékek (Gõzsy Gáborné fotója)
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17 kép: Poháralakú kályhaszem
(Gõzsy Gáborné fotója)

18 kép: Zöldmázas ún. piramidális, mértani díszû kályhacsempék töredékei
(Gõzsy Gáborné fotója)

19 kép: Vaskapa hosszú nyélerõsítõvel
(Gõzsy Gáborné fotója)
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20 kép: Vaskorong, bárd, kulcs, sarló és marhapatkó (Gõzsy Gáborné fotója)
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21 kép: Vaspántok, zabla és ácskapocs (Gõzsy Gáborné fotója)



Our archeological research between 24 July and 19 August
2000 in the former inner-castle area, nowadays in the area of
the NOSTRA, the Southern Transdanubian Corn Trading Ltd.
made it clear that the tower with 12 x 10.5 m groundspace and
2.5– 2.8 m wide groundwall was built in the early 14th century.
The Western wing and the Western wall of the Eastern Wing
in the Inner-Castle were probably built also about at the same
time. All of these brick walls had a stone foundation and were
1.5 m wide. The pavement made of stone slabs was 70 cm
below the current groundlevel. The Eastern wall of the Eastern
wing and the Southern wall of the Southern wing might have
been built after 1555, in the Turkish Period. Both walls are 1-
1.4 m wide.

By data of the excavation, the earliest centre of the fortified
castle with an inner-tower built of stone and brick on a pile
foundation was 42 x 42 meter. This was expanded by a 4-
meter wing in the Southern direction not later than in the 15th
century. Linked to this Eastern wing there was an 11.5–15
meter wide moat. Here is a place where a board fence stood
in the Turkish Period, furthermore to the Southeast a way
bridge was laid on beams. Another wall begins at the Eastern

end of this bridge to the Central Castle. As we found at the
excavation, the inner fortified castle with towers was probably
built in the middle of the 14th century. By the 15th century, it
had multi-angle towers as well. Later, in the early 16th century
the semi-circle shaped guntowers were built.

In the inner-castle, which was significantly disturbed by newer
constructions, we found idom-bricks, wooden piles and
beams, furthermore planks, and quite a large quantity of
pottery, iron pieces, bones of animals, and other remains of
plants from the Turkish Age. Among the ancient pottery, there
are some precious ones like the incrusted ones from the
Bronze Age and the sealed decorated printed pottery from the
Árpad Age. We found several pieces of fine, white, fluted
pottery, sealed jugs made in the 14–15th century. Besides the
particular Turkish painted pottery, and the simple glass cup-
shaped chimney-eyes, we found shods for boots, knives,
curbs, iron bands, and animal bones of wild birds and
domestic poultry, wild pigs, sheep, goats. At the area of the
wooden bridge in the Southern part, we found seeds of peach,
plum, almond, walnut, hazelnut and melon.
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