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történeti áttekintés
1374-ben épült a mai nyuga palotaszárny 3 szintes épüleömegként. A nyuga oldalon félköríves záródású kőkeretes ajtón lehete pár lépcsőn át
lejutni az első szintre, ami a mai pinceszint. Ez a szint három osztatú, haránalas, dongaboltozatos helyiségekből állt, északra, délre és keletre a
falazatban még ma is megtalálható ablaknyílásokkal rendelkeze. A 2. szintre a nyuga oldalon kőkerítéssel körbeve udvarról vezete külső, tégla
boltövvel gyámolíto lépcső. Ennek a bejáratnak az ajtó szárkő-maradványa ma is megtalálható. A 2. szint két osztatú volt, az északi nagyobb terem
alkalmas volt reprezentav vendégfogadásra is. A 2. szint fele fafödém lehete. Belső lépcsőn keresztül vi az út a 3. szintre, amely szintén két osztatú,
haránallal elválaszto tér volt.

1380-ban az épület hosszoldala mentén, keletre egy közel négyzet alakú udvart keríteek le kőfallal.
Az 1387-es évben folytatódo a nyuga palotaszárny körbekerítése külső kőkerítés-fallal, úgy, hogy a korábbi pincegádor ajtót elfalazták. A nyuga
toronyban, a korábbi lépcsőház helyére egy kápolnát építeek be, délre néző erkélyszentéllyel.
Egy újabb kerítésfallal bővült az építmény délen, s a 2 kerítésfal közö komoly, megerősíte kaputornyot is kapo. Ez szükségessé tee a belső udvar
felőli megközelítést, így az épület kele hossz-homlokzatán egy középkori csigalépcsős lépcsőház épült farkasveremmel, előlépcsővel, felvonóhíddal. Ide
datálódik a nyuga palotaszárny délkele sarkában megépült, homlokzaton kívüli melléképítmény is.

Az 1400-as években a 2 várfal közé megépült a 2013-ban feltárt konyhaépület. A békeidők lehetővé teek egy újabb épületszárnnyal való bővítést, így
1419-ben elkészül a nyuga palotaszárnyhoz csatlakozó északi palotaszárny. Északi fala az 1380-as kerítésfalra épült, déli homlokzatán 6 db, kövekkel
burkolt támpillér tartja a szegmensívű árkádsort. Valószínűsíthető, hogy ez az épület emeletes volt, és az emele szárny az árkádsor déli síkjában húzo
téglafallal záródhato. Az emele részre a 2013-as ásatásoknál megtalált lépcsőtömb szerint az udvar felöl, külső lépcsővel lehete feljutni, az utolsó,
délkele szegmensnél.

Az 1439-ben épült kele, külső kerítés csatlakozo a korábbi kerítésfalakhoz, és ez közel 40 évig meghatározta a külső négyszögletes megjelenést a
kaputoronnyal. Az így kialakult szászvári udvarház az 1480-as években északra terjeszkede és a ma is meglévő 2 körbástyás északi várfal komoly
falvastagságával védelmet nyújto az építményrendszernek.
1496-ban ezt a külső várfalerősítést folytaák, ekkor keletről és délről 3 körbástyás várudvar szegélyezi a korábbi építmény együest.

A XVI. században, a török uralom idején körben újabb várfalak épülnek, így létrejöhete egy szimmetrikusnak mondható külső várfalrendszer 8
körbástyával.

A XVII. század lehetőséget ad a legkorábbi épületrész udvarában újabb bővítésekre, délen 2 különálló épület, míg keleten a konyhához egy hosszház
csatlakozik. Így a szászvári udvarház fénykorában U alakú, zárt, többszintes építmény volt, a nyito végén a kaputoronyból lakótoronnyá bővíte centrális
építménnyel. Az  épületegyüest igen gondos kőfaragómunkával emelték. Ezt számos, az ásatások során előkerült farago kő is bizonyítja. Buzás Gergely
régész, kutató leírása szerint: „nemcsak az ajtó és ablakkeretek, hanem a nyílások belső fülkéi is farago kő keretezést kaptak, ami igen szokatlan
megoldás. Az ablakkeretek − melyek közül egy földszint keresztosztós és egy emele kétosztatú in situ fennmaradt − két homorlaal és közéjük mélyíte
horonnyal vannak profilálva. Jellegzetességük, hogy a profil lábazat nélkül metsződik rá a rézsűs könyöklőre. A keretek belső oldalán az osztókra is
ráforduló falc fut végig. Ez és a sarokvas-nyomok is azt igazolják, hogy az osztók köz nyílások táblái fatok nélkül, közvetlenül a kőkeretbe illeszkedtek.
Ezek a jellegzetességek a keresztosztós ablakok első generációira jellemzőek. Különösen a profilmegállítás formája: a lábazat hiánya és a rézsűs könyöklő
jellemzően korai forma, Közép-Európában a XIV. század közepén megjelenő keresztosztós ablakpus első generációira jellemző: a szászváriakkal profilban
is teljesen megegyező példákon figyelhető meg IV. Károly prágai Hradzsinbeli és karlsteini építkezésein, majd egyszerűbb profillal az 1360-70-es években
épült zólyomi és véglesi várakon. Szintén a nem sokkal a XIV. század közepe utáni keltezés felé mutat a pincegádor ajtaja, amelynek pontos párhuzamát
ismerjük a visegrádi királyi palota 1350-as évekre keltezhető nyuga palotaszárnyából.”

A barokk kor több átalakítást végez az épületen. A középkori falazo tömeg megmarad, de barokk tetőt kap a nyuga palotaszárny. A belső szerkezetbe a
födémszinten erősen belenyúlnak, megszüntek a pince dongaboltozatait, és félkörnél alacsonyabb ívű keresztboltozatokat építenek a belső,
hosszirányban kialakíto hevederívekre. A földszint és az emelet 2-2 egységes alaprajzát 6-6 helyiségessé alakítják, belső hosszfőfal, ill. kereszrányú
főfal építésével. A földszint is tégla keresztboltozatot kap. A kötőgerendás barokk fedélszék ala csapos gerendafödém készül. Új nyílászárók kerülnek a
régiek helyére, melyek közül in situ többet is megtaláltunk a földszinten.

1680-ban az északi és kele épületszárny, valamint a kaputorony robbantás következtében szinte földig rombolódik, a várfalak illetve kerítésfalak nagy
része is megsérül. A nyuga palotaszárny erede tömege megmarad, és a XVIII. századtól plébániaházként tovább szolgálja a tőle délre felépíte új
barokk templomot. Az északi külső és belső várfal maradványaira az északkele körbástyát magába foglalóan többhelyiséges gazdasági épületet építenek,
pajtával és színnel. Ennek padlószintje a középkori udvarhoz képest 1,50 méterrel magasabbra kerül, a feltöltések a nyuga palotaszárnynál is azt
eredményezik, hogy a korábbi első szintből pinceszint lesz. A külső várárok bejárat felöli síkja a középkori udvarszinthez képest 90 cm-rel kerül
magasabbra, s ma az aszfaltozo út mutatja helyét. A plébániaház és a templom közvetlenebb kapcsolatát egy új kapu nyitása biztosítja, a kaputorony
síkjában futó kerítésfalon, szemben a farkasvermes bejáraal.
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