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mELEGH sZaBOLCs

A monoki kiskAstély inventáriumAi

Bevezetés

Monok község elsősorban nevezetes szülöttjéről, Kossuth Lajosról ismeretes. Azt már 
kevesebben tudják, hogy több különleges építészeti emlék szűkebb hazája is. Az egykori 
uradalmi központban a tulajdonosok maradandó épületeket alkottak. Többek között ezen 
műemlékekhez tartozik a faluban álló két kastély. Egyikük a 18. századból való, egyeme-
letes épület, amelyet gróf Andrássy György építtetett 1740 körül, barokk stílusban. Itt 
1914 óta iskola működik. A másik kastély eredete azonban sokkal régebbi időkbe nyúlik 
vissza. Hosszú ideig a mai Magyarország területén megmaradt egyetlen gótikus illetve 
középkori udvarházat sejtették benne, ezt azonban az eddigi – bár még korántsem teljes 
körű – kutatások nem igazolták. Írásos emlékek csak a 17. századtól állnak róla rendelke-
zésünkre. Alábbi írásomban a kastély négy fennmaradt inventáriumából a 17. század végi 
állapotokat igyekszem rekonstruálni, felhasználva Gerőné Krámer Márta1 és Feld István2 
helyszíni kutatásait és az ezekről született beszámolóikat.

Település- és birtoktörténet

Monok és környéke történetéről az első írásos emlék Anonymus tollából maradt ránk, 
aki szerint Árpád és nemesei a Tarcal hegyén túl ütöttek tábort a Takta vize mellett elte-
rülő mezőn egészen a szerencsi hegyig.3

Monokot 1273-ban kapták meg a Bogát-Radvány nemzetségből származó Lúciak, 
akik hamarosan a faluról Monakiaknak nevezték magukat.4 A 14. században a család 
pályája felfelé ívelt. A Morvai és Rákóczi családokkal közösen bírták a szerencsi ben-
cés apátság kegyúri jogát, egyes családtagok pedig országos méltóságokat viseltek. A 
legmagasabbra Monaki Mihály fia Sándor vitte, aki Nagy Lajos uralkodásának utolsó 
két évében asztalnokmester volt. 5 Az Anjou-kor után a família eljelentéktelenedett, a 15. 
században országos szinten már nem játszott szerepet, bár a megyében továbbra is nagy 
befolyással bírt.

1 Gerőné Krámer márta: A monoki középkori kastély falkutatása és építéstörténete. Magyar Műemlék
védelem, 1961–1962. (továbbiakban G. Krámer 1962).

2 Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. Sárospatak, 2000. (továbbiakban: Feld 
2000), valamint Uő: Összefoglaló jelentés Monok kiskastély 2000. évben végzett régészeti kutatásáról. 
In: Régészeti kutatások Magyarországon, 2000. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, 2003. 178–180. (továb-
biakban: Feld 2003), illetve a 2000. évi kutatás dokumentációja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Tervtárában.

3 anonymUs: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Budapest, 
1975.

4 szűcs Jenő: Sárospatak kezdetei és a pataki erdőuradalom. Történelmi Szemle, 35. (1993) 43–45., Feld 
2000. 61.

5 enGel Pál: Magyarország világi archontológiája, 1301–1457. História Könyvtár, II. Budapest, 1996. 169., 
Feld 2000. 61.
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A török időkben Monok sem kerülhette el sorsát. Istvánffy Miklós tudósít minket ar-
ról, hogy 1567-ben Hasszán temesvári pasa Monaki Mihály itteni kastélyát elfoglalta és 
őt magát fogságba hurcolta. Ennek a hadjáratnak a település is áldozatul esett, az 1567. 
évi zempléni adórovás az elpusztított helyek között említette.6 A család azonban a 16. 
század végén újból elindult a felemelkedés útján, Monaki Jánost Rákóczi Zsigmond füleki 
várkapitánnyá nevezte ki,7 majd 1625-ben Monaki Miklós bárói címet kapott a királytól.8 
Fiával, Jánossal azonban 1643-ban a Monaki-família férfiágon kihalt.9 János testvérének, 
Ferencnek három leánya volt, közülük kettőt Annának, egyet Zsuzsannának hívtak. Az 
egyik Anna, Andrássy Mátyás, a másik Gönczy Márton felesége volt, míg Zsuzsanna 
Thököly Zsigmonddal kötött házasságot. Az osztozkodás nem lehetett egyszerű, mert egy 
1652. évi forrás arról tudósít, hogy Andrássyné Anna elfoglalta Gönczyné Anna monoki 
szabad házát és eladta Gecser Mártonnak.10 Hogy ez a szabad ház a ma is álló kis kastély 
volt-e, az nem bizonyítható, de a fennmaradt első, 1673. évi összeírás, amely már egyértel-
műen a mai épületről szól, a kastélyt Thököly Zsigmond tulajdonaként nevezi meg.

A 17. század végének háborús állapotai a kastély történetére is kihatottak. Először a 
család másik ágához tartozó Thököly Imre foglalta el, de bukása után a császár elkobozta 
a birtokot kastélyostul. Ezután visszakerült az időközben fiúágon kihalt másik Thököly-
ág leszármazottaihoz és Bedegi Nyáry Ferenc tulajdona lett, aki egy Thököly-leányt vett 
feleségül. A 18. század elején végül az épület az uradalommal az Andrássyak birtokába 
került. (III.) Andrássy György építette fel 1740 körül a ma iskolaként működő nagy kas-
télyt.11 Később mindkét épület a faluval a Széchenyi család tulajdona lett.

Kutatástörténet

A kastélyban eddig két szakember végzett alaposabb kutatást. Először Gerőné Krámer 
Márta művészettörténész, aki az 1962–1964 közötti felújítás során tett falkutatási megfi-
gyelései alapján fogalmazta meg építéstörténeti koncepcióját. Véleménye szerint a kastély 
gótikus eredetű, amelyet később reneszánsz stílusban átépítettek. Ezt a következtetést a 
DK-i oldalon előkerült egyszerű, élszedett ablakkeretből, valamint a 19. századinak tar-
tott DNy-i toldaléképítményből származó, általa gótikusnak vélt töredékek alapján vonta 
le.12 A munkálatok során került elő a kastély ÉK-i homlokzatán két, az ÉNy-i oldalon 
egy reneszánsz ikerablak, amelyeken fekete festés nyomai is mutatkoztak, továbbá az É-i 
oldal emeleti helyiségében egy ugyancsak festett kőkeretes, reneszánsz ajtó, már részben 
a jelenlegi padlószint alatt. Az ÉK-i homlokzaton megtalált ún. futókutya-díszítést a ku-
tatónő a 17. századra helyezte. Véleménye szerint a kastély a 17–19. század között több 

 6 G. Krámer 1962. 95.
 7 G. Krámer 1962. 93., donGó GyárFás Géza (szerk.): Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez.

Sátoraljaújhely, 1898. 177.
 8 G. Krámer 1962.  93.
 9 naGy Iván: Magyarország Családjai Czímerekkel és Nemzedékrendi Táblákkal. L–Ö. Pest 1860. 555. 

(továbbiakban: naGy 1860).
10 G. Krámer 1962. 95.
11 A helyi hagyomány szerint az Andrássyak akkor hagyták el a kis kastélyt, mikor az egyik Andrássy gróf-

kisasszony meglátott egy akasztott embert a kastéllyal szemközt emelkedő templomdombon. A látvány 
annyira megviselte, hogy többet nem akart a kis kastélyban lakni és inkább a nagy kastélyba költözött. 
(Helyi lakos közlése)

12 G. Krámer 1962. 98.
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átépítésen esett át és mai formáját 1780 előtt nyerte el13. Ez a kormeghatározás a kastély 
DK-i homlokzatának timpanonjában lévő Andrássy-címeren alapult, ez ugyanis még a 
grófi címer és nem az 1780-tól használt hercegi. A ma barokk kapukerettel rendelkező 
bejárat eredeti formáját illetően a művészettörténész egy meglehetősen furcsa hipotézis-
sel állt elő. Eszerint a kastélynak eredetileg nyitott bejárata lett volna, úgy vélte, itt egy 
nyitott ,,külső pitvar” és egy zárt ún. ,,belső pitvar” létezhetett korábban. Szerinte ebből a 
nyitott pitvarból indult a korábbi emeleti csigalépcső. Erre csak az 1698. évi inventáriumot 
hozza igazolásul, bár az alábbiakban ismertetendő vizsgálataim nem támasztják alá ezt 
az elgondolást. Az építkezések legutolsó szakaszában épült volna meg álláspontja szerint 
az alsó pitvar DNy-i oldalán lévő, emeletre vezető széles lépcső. Ennek a lépcsőnek a ke-
letkezését a 18–19. századra helyezte. Feltételezését, hogy a lépcső a kastély átépítésének 
végső szakaszában készült, megfelelően bizonyítja a lépcső mögötti belső homlokzaton 
egyértelműen felismert ablaksor, amely egy korábbi periódusból származik. Itt Gerőné 
Krámer Márta a korábbi gerendafödém nyílásait is megtalálta. A kutató szerint a föld-
szinti helyiségek beboltozása fokozatosan történt a 17. és a 19. század folyamán.14 Végső 
összefoglalásában a kastély legkorábbi állapotaként egy kétszintes, szabálytalan alapraj-
zú, hengeres saroktornyú gótikus épületet képzelt el, amelyet az 1567. évi török ostrom 
után egy külső köpenyfallal megerősítettek és reneszánsz stílusban modernizáltak.15

Feld Istvánnak a kastély 2000-ben megkezdett s még máig sem lezárult következő 
felújítása előkészítéseként volt lehetősége korlátozott falkutatásra és néhány kutatóárok 
nyitására a homlokzatok előtt és az épületbelsőben. Ő azonban még ezt megelőzően két 
alkalommal is összefoglalta a rendelkezésére álló dokumentációs anyag alapján az épü-
let építéstörténetére vonatkozó álláspontját és számos kérdést fogalmazott meg Gerőné 
Krámer Márta ismertetett koncepciójával kapcsolatban.16

Kutatásainak rövid összefoglalójában azután megállapítja, hogy a kastélyon megfi-
gyelhető építészeti stílusjegyek, valamint a kutatóárkokból előkerült leletanyag nem utal-
nak a 16. századnál korábbi időszakra. A reneszánsz ablakkeretek  inkább a 16. század 
utolsó harmadából származhatnak. A kései datálás mellett szól az is, hogy falkutatás so-
rán az is kiderült: a kastély D-i sarokrésze egy későbbi hozzáépítés eredménye. Az épület 
tehát korai formájában az 1590 körül készült közeli  golopi kastély formájához hasonlóan 
,,Z” alaprajzú volt, azzal a különbséggel, hogy itt két négyszögű „torony” helyett egy 
kerek és egy négyzetes, egymáshoz képest átlósan elhelyezkedő épületrész állt. További 
korszakhatározó lehet, hogy amíg a monoki kastély reneszánsz ablakkeretei horizontáli-
san szimmetrikusak, addig az 1581-ben épült, ugyancsak nem messze lévő pácini kastély 
nyílásai még nem mutatnak szimmetriát. Ezeknek az analógiáknak a figyelembevételével 
a kutató a ,,Z” formájú reneszánsz kastély építését a 16. század legvégére teszi, elvetve a 
középkori eredet lehetőségét s így azonosítását is az 1567-ben állt épülettel17.

Egy 16. század végi építkezést a történeti események is alátámasztani látszanak, 
ugyanis a Monaki család csillaga ebben a korszakban emelkedett ismét felfelé, amint 
erre a történeti részben már utaltam. Monaki János 1595-ben füleki kapitány, tehát olyan 

13 G. Krámer 1962. 98.
14 Uo.
15 G. Kámer 1962. 99.
16 Feld István: A monoki reneszánsz kastély. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXVII. (1999) 403–416. 

(a továbbiakban: Feld 1999), Feld 2000. 59–63.
17 Feld 2003. 178–180.
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személyiség, akinek reprezentációs célokra egy közönséges udvarháznál komolyabb 
építmény szükségeltetett, és ehhez az anyagi erőforrások is rendelkezésére állhattak.

Ami a részleteket illeti, a kutatás során megállapítást nyert, hogy a kastély alsó szint-
jének terei eredetileg nem voltak lakhatók, alacsony belmagasságuk eleve csak alárendel-
tebb, mintegy „szigetelőszint” funkciót engedett meg. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a 
külső falak körben magasabbra futottak, mint a legkorábbi emeleti födém, azaz itt min-
den valószínűség szerint egy egykor pártázatos, „felsőmagyarországi” kastélyépülettel 
állunk szemben. Ezen épület eredeti nyílásrendszere és lépcsőfeljárójának helye nagy-
részt meghatározható volt, már amennyire ezt a jelentős 17. századi, majd főleg 18. szá-
zadi átépítése lehetővé tette. Az előbbiek során épülhetett meg a kutató szerint a kastély 
DNy-i sarokrésze, ekkor pincézhették alá az ÉNy-i részét is, s a homlokzat is új vakolat-
díszítést kapott.  Majd egy 1780 előtti nagy átépítés tulajdonképpen jelentősen „feltolta” 
az emeleti járószintet, elbontva az említett pártázatot, s az azt hordó térdfalat használták 
fel az újonnan kialakított födém számára. Ekkor elfalazták illetve elbontották a korábbi 
ablakok jelentős részét, kívülről rézsűs támfallal támasztották meg a K-i homlokzatokat, 
s végül ekkor készült el a mai lépcsőház is. A D-i portikusz és a tetőzet megépítésével 
ekkor nyerte el mai formáját az épület.18

Az inventáriumok

Mint láttuk, magáról a monoki kiskastélyról kevés írott adat ismert. Az első olyan 
forrás, amely bizonyíthatóan erről az épületről szól, az 1673. évi inventárium. Ezen kívül 
még további három ismeretes, a legutolsó 1703-ból. A négy leltár tehát egy viszonylag 
rövid, 30 éves időtartamot fog át. Ennek előnye, hogy a kastély akkori állapotáról ponto-
sabb képet kapunk, hátránya, hogy az építési periódusokról nem nyújt közvetlen infor-
mációt. Az mindenesetre nagy biztonsággal megállapítható, hogy az inventáriumok által 
meghatározott harminc év alatt nem történt lényegi változás a kastély épületében. A négy 
leltár alapján tehát a 17. század végi állapotokról kapunk bővebb információt.

Az összeírások elemzése sok hasznos információt hordoz, de néhány esetben meg-
állapítható, hogy az összeíró pontatlan adatokat vetett papírra. Alapos vizsgálattal ezek 
egy részére magyarázatot lehet adni. Így az ilyen jellegű források elemzésekor nagy fon-
tossággal bíró ablakok esetében néhányszor előfordul, hogy a különböző inventáriumok 
eltérő számú nyílászárót jegyeznek fel, bizonyíthatóan ugyanabban a helyiségben. Ennek 
több oka is volt. Például az 1673. és az 1698. évi leltárban csak az üvegezett ablakokat 
számolták. 1685-ban az ablakok be voltak falazva, így valós számukat írták le, míg az 
1703. évi összeíró ebben a kérdésben már nem volt következetes, így nem minden tér-
ben jegyezte fel az ablakok számát, illetve csak az egyik helyiség befalazott ablakaiban 
kialakított lőréseket tartotta említésre érdemesnek. A helyiségek ablak szerinti azono-
sítását tovább nehezíti, hogy a szobákban közel azonos számú, általában 2-3 ablak volt. 
Összességében azonban ezek a különböző szempontok segíthetik a vizsgálatot, hiszen 
optimális esetben két inventáriumból is kiderülhet, hogy egy helyiségben valószínűleg 
három darab kétszárnyú ablak volt.

18 Feld 2003. A kastélyra vonatkozó adatok legújabb összefoglalása: nováKI GyUla – sárKözy sebes
tyén – Feld István: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest–Miskolc, 
2007. 83–85. Itt a szerzők azonban még csak három inventáriumról tudtak.
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Előfordul, amikor erősen valószínűsíthető, hogy az összeíró figyelmetlenségében hely-
telen adatot jegyzett le. Erre jó példát találunk az 1685. évi leltárban, amikor a K-i oldalon 
lévő helyiség után azt írja, hogy emellett K felől egy boltozott szoba nyílik, eközben telje-
sen nyilvánvaló, hogy az említett helyiség Ny-i (egészen pontosan ÉNy-i) irányban van.

 Az 1673. évi leltár19

A latin nyelvű inventárium Thököly Imre fejedelem bátyja, Thököly Zsigmond (1618–
1678) birtoklása idején készült, aki valószínűleg első felesége, Monoki Zsuzsanna révén 
került a birtokba.20

A leltár nyolc helyiséget sorol fel. A szinteket nem különbözteti meg, de a későbbi in-
ventáriumok alapján jól behatárolható, hogy az alsó négy illetve a felső négy szobáról van 
szó, a pitvarok nélkül. Az összeíró a másik három leltározóval ellentétben az emeletről 
indult és a földszinten fejezte be a munkát.  A terekben lévő  berendezési tárgyakból azt a 
következtetést vonom le, hogy a kastély ebben az időszakban időnként a földesúr által is 
lakott birtokközpontként funkcionált. Erre utal ,,a palota ahol ebédelni szoktak” megne-
vezésű szoba módosabb felszerelése, ágyak, párnák, hosszú és kisebb székek, almárium, 
kályha. Az alsó szinten a sütőház melletti helyiségben pedig tíz tányért említenek. Az úr 
tehát néha megszállhatott a kastélyban egy-egy időszakra, az éjszakai nyugodalomhoz 
és az étkezésekhez biztosítva voltak a reprezentatív feltételek. Az épület többi helyisége 
raktári funkciót töltött be, szerszámok, termények, nyersanyagok, amelyekről az összeíró 
említést tesz. Az ablakok általában üvegezettek, a kastély fegyverzete pedig két szakállas 
puskából áll. A későbbi leltárakkal összevetve azt lehet mondani, hogy az épület a vizs-
gált periódusban lehetett a legjobb állapotban és ebben az időszakban volt ellátva olyan 
felszereléssel, amely egy egyszerű tisztviselőnél magasabb rangú személy huzamosabb 
vagy alkalomszerű ott tartózkodását feltételezheti.

Az 1685. évi leltár 21

A leltár magyar nyelven íródott, abból az alkalomból, hogy a király elkobozta a bu-
kott fejedelemtől, Thököly Imrétől a kastélyt. A leírás jóval bőbeszédűbb, mint a korábbi. 
Említést tesz az udvarról és az ott található épületekről, kertekről. Az épület bejáratát is 
leírja, akárcsak az alsó és az emeleti pitvart és a lépcsőt.  További fontos információ az 
árnyékszékek, a két pitvar illetve a pincék megjelenése a leltárban. A kastély állaga igen 
leromlott, az összeíró gyakorta használja a ,,rosz” illetve a ,,semmire való”  szavakat. A 
háborús állapotokra utalnak a befalazott ablakok, de fegyverzetként mindössze egy rossz 
szakállas puskát említenek. A felszerelés roppant szegényes, néhány szerszám, gazdasági 
eszköz. Huzamosabb emberi tartózkodásra a  kályhákon kívül mindössze egy nyoszo-
lya, egy asztal és néhány szék utal. Az udvari helyiségek közül megemlít egy igen rossz 
állapotú konyhát. Ez arra enged következtetni, hogy a kastély egy nem sokkal korábbi 
időszakban – azaz az említett 1673. év előtt, talán még a 17. század közepén – jóval repre-
zentatívabb körülményeket biztosított, főúri lakhelyként szolgálhatott. Ez a korszak talán 
a bárói címet szerzett Monoki Miklóshoz, illetve fiához, Jánoshoz köthető.

19 Magyar Országos Levéltár, Magyar Kamara Archívuma, E 156 Urbaria et Conscriptiones, Fasc. 9. No. 8 
(továbbiakban: U et C.)

20 naGy 1860. t–Zs. 288.
21 U et C. Fasc. 152. No. 27.
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A helyiségek beazonosítása szempontjából fontos, hogy e leltár a szobákat néhány 
estben égtájak szerint jelöli. Ugyanakkor ez az inventárium néha ellentmondásba ke-
veredik a többivel, illetve a fennálló épületre vonatkozó ismereteinkkel, ezért fokozott 
forráskritikával szabad csak használni.

Az 1698. évi leltár 22

A leltár Thököly Zsigmond, illetve (mivel ő ekkor már nem volt az élők sorában) örö-
kösei számára készült. A Thökölyek tehát eddigre valamilyen úton-módon visszakapták 
monoki birtokukat a királytól.

Az inventárium részletes, a kastély környékét is leírja, a belső terekről és egymáshoz 
való viszonyukról is bőséges információt nyújt. Az épület állagában némi javulás tör-
ténhetett, így visszakerültek az ablaküvegek, de az összkép továbbra is egy elhanyagolt 
házat sejtet. Egyik helyiségben sincs alvásra alkalmas bútor, mindössze egy ,,semmire 
való nyoszolyát” említenek. A leírás alapján feltételezem, hogy az épület inkább mező-
gazdasági, raktári célra szolgált.

Az 1703. évi leltár 23

Az inventárium a később grófi címet szerzett Nyáry Zsigmond részére készült, aki 
Bedegi Nyári Ferenc és Thököly Zsófia (Thököly Zsigmond leánya) házasságából szüle-
tett,24 így nyilvánvalóan anyai örökségként jutott a birtokhoz.

A leírás szintén megemlíti a kastély környékét és az összes korábbi leltárakból ismert 
helyiségeket. Ekkorra a kastély udvarát, kerítését helyrehozták, de az épület állaga a ko-
rábbi időszakokhoz hasonló lehetett, magasabb rangú személy itteni tartózkodása nem 
feltételezhető, a raktári jelleg dominál. A közbiztonsági helyzetre jellemző (kuruc bujdo-
sók mozgalma) az ablakok ismételt befalazása és ,,lövő lyukak” létesítése. Az inventárium 
szót ejt két bástyáról is, amelyeken a leltár készülte előtt nem sokkal felújítási munká-
latokat végeztek. Ezekről a korábbi összeírások egy szót sem ejtettek. Sajnos a bástyák 
helyzetére a leíró nem tér ki, nem lehet tudni, hogy a két objektum a kastély körüli – ugyan 
kifejezetten nem említett – falon van-e, vagy pedig esetleg az épület két saroktornyát 
nevezi meg bástyaként. Én az utóbbit tartom valószínűbbnek. Ma egyébként a kastélyt 
övező falon látható egy kis bástya, azonban ennek korát régészeti ásatás nélkül nem lehet 
meghatározni, ezért a forrásban említett bástyával való azonosítása sem lehetséges.

Topográfiai elemzés

A kastély udvara

A kastély udvaráról az 1685. évi, az 1698. évi és az 1703. évi inventárium ad tájékoz-
tatást. Ezek szerint az udvart az 1685. évben silány állapotban lévő sövénykerítés vette 
körül, ami előtt egy szintén rossz állapotú árok húzódott. Az 1703-ban a sövénykerítést 

22 U et C. Fasc. 9. No. 8.
23 U et C. Fasc. 104. No. 50.
24 naGy 1860. L–Ö. 182.
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már felújíthatták. Az udvarra nyíló bejárat egy kétfelé nyíló nagyobb kapuból és egy 
mellette álló kis deszkaajtóból állt. Az udvaron belül volt egy igen rossz állapotú, kőből 
épült konyha, amelyet már nem használtak. Alatta egy pince volt, ebben 1698-ban sört 
tartottak. 1703-ban három ól (istálló?) állt még az udvarban, amelyekben 38 ökör fért el. 
Szintén a kastélyhoz tartozott egy sövénykerítéssel leválasztott veteményes és gyümöl-
csös, ahová 1703-ra egy új csűrt is építettek.

A mai terepviszonyok alapján nem lehet a fenti objektumok elhelyezkedéséről sem-
mi biztosat mondani. Csak feltételezhető, hogy a korábbi kapu helye azonos a maiéval, 
illetve a kerítés a ma meglehetősen lepusztult állapotú kőkerítés helyén futott. A mai fal 
előtt ároknak a felszínen nyoma sincsen, É felé viszont két oldalt meredeken esik a terep, 
itt erre szükség sem lehetett.

A kastély bejárata

A kastély bejárata a leírások alapján jól meghatározható. Ezek szerint a kapu előtt egy 
zsindelyezett filagória volt, amelyre falépcsők vezettek. A kapu két részből állt. A külső 
egy felvonó kapu volt, a belső pedig egy egész fából faragott deszkaajtó, amelynek toló-
retesze a kőfalba járt. A fentieket mai helyzettel összevetve azonban súlyos értelmezési 
problémákkal szembesülünk. A mai kapu egy átalakított barokk stílusú bejárat, amelyik 
a mai járószinttel egy magasságban helyezkedik el. Az összeírásokból kitűnik, hogy a 
korabeli ajtó a járószintnél magasabban helyezkedett el, és a felvonó kapunak is akkor van 
értelme, ha előtte valami árokféle húzódik. A megoldás kézenfekvő lenne: a kastély elő-
terét a későbbi korokban bizonyára feltöltötték. A Feld István által a mai kapubejárat előtt 
húzott kutatóárok azonban ennek a feltöltésnek semmi érdemi nyomát nem mutatta25 és 
ennek tükrében a források információi nehezen megfoghatókká váltak. Ebben a helyzet-
ben egy olyan problémával szembesülünk, amikor a régészeti eredmények ellentmondani 
látszanak az írásos emlékeknek. Itt kell azonban megjegyezni, hogy például a már feljebb 
említett kerek toronynál, amely a kastélyt övező kőfalban áll – a kastély bejáratától mint-
egy 30 méterre – jól érzékelhető a feltöltődés. Az egyébként ismeretlen korú építmény 
bejárata, járószintje, sőt egyik lőrése jóval a mai járószint alatt helyezkedik el, így tovább-
ra sem vethető el az a gondolat, hogy a kastélyudvart legalább egy részén feltöltötték. A 
kérdés eldöntéséhez véleményem szerint további régészeti kutatásra van szükség.

A kastély alsó szintje

A kastély alsó szintje a leírások egyhangú állítása szerint öt bolthajtásos helyiségből 
állt. Megállapítható tehát, hogy az alsó szint beboltozása az eddigi kutatás által feltéte-
lezett időpontnál korábban, már a 17. században megtörtént, bár sem Gerőné Krámer 
Márta, sem Feld István nem számolt egy egységes, 18. századi boltozással.

 A bejárati ajtótól a pitvarba lehetett jutni. A források egy bolthajtásos, kőből rakott 
helyiségről beszélnek. Ez minden bizonnyal a ma is létező pitvarral megegyező tér (1. 
kép 1. tér), mely napjainkban  két részből áll. Az egyik rögtön a bejárat utáni kisebb rész, 
ahonnan Ny felé állva jobbra az egykori lépcsőfeljáró és a pincelejárat található (1. kép 
8/b tér és 8/a tér alatti pincelejáró) balra pedig egy másik helyiségbe jutunk (1. kép 7. tér). 
Erről az ajtóról a leltárak soha nem tesznek említést, ennek ellenére valószínűleg létezett, 

25 Hasonlóképpen a kastély többi homlokzata előtti  árkok: Feld 2003. 178–180., alaprajzzal.
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mert különben a D-i tér megépítése előtt e helyiség belülről megközelíthetetlen lett volna. 
A kisebb pitvarból Ny-ra nyílik a nagyobb pitvar (1. kép 2. tér), ahol a mai lépcsőfeljáró, 
illetve jobbra és balra egy-egy helyiségre nyíló ajtók vannak.

Úgy tűnik, a 17. században a két pitvart egy helyiségként kezelték, feltehetőleg nem 
voltak elválasztva. Az emeletre nem a ma álló széles lépcsőn jutottak, hanem a bejárattól 
jobb kézre lévő szűk csigalépcsőn, amelynek maradványai ma is  láthatók (1. kép 8/b. tér). 
A mai lépcső egy későbbi periódushoz köthető, erre utalnak a lépcső mögötti elfalazott 
korábbi ablakok.26 Az inventáriumok elemzése alátámasztja ezt a következtetést. Bár a 
földszinti helységek leírásakor a lépcső pontos helyéről, illetve típusáról a leírások nem 
tesznek említést, az emeleti terek következőkben említendő vizsgálata kapcsán kiderült, 
hogy a 17. század végén még a csigalépcsőt használták.

A földszint Ki  helységei

Napjainkban a pitvartól K-re két bolthajtásos tér nyílik, melyek között egy átjáróban egy 
bizonyára újabb eredetű füstölő helyezkedik el. Az ÉK felé eső helyiségnek (1. kép 7. tér)  

26 Feld István a lépcsőt először az 1780. évi átépítéshez kötötte: Feld 2000. 62–63.

1. A kiskastély földszinti alaprajza a falkutatás eredményeivel
(ritka sraffozás: 17. sz., sűrű sraffozás: feltehetően 18. sz.)
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két ablaka van és a kastély bejárati ajtaja előtti térre két lőrés néz. Két ajtaja közül az 
egyik a DK-i szobára, a másik a kisebb pitvarra nyílik. A DK felé eső térnek (1. kép 6. tér) 
szintén két ablaka van. Három ajtaja közül egy a nagyobb pitvarra, egy az előbb említett 
„boltba”, egy pedig a tornác alatt a szabadba vezet. A falkutatás során kiderült, hogy 
ez a helyiség később épült hozzá a kastélyhoz. A leltárakból nyilvánvaló, hogy ez a tér 
1673-ban már állt. Nem létezett azonban a tornác alatt lévő kijárati ajtó és valószínűleg 
a füstölő sem. Ebben a szobában 1673-ban csak mezőgazdasági eszközöket, illetve ter-
ményt jegyeztek fel. Az 1685. évi inventárium egy ,,belül fűtő zöld kályhás kemencé”-ről 
is ír, egy molnár készítette asztalról, valamint megemlít két félig elfalazott ablakot. 1698-
ban ,,más sütő ház”-nak nevezték, amelyben egy omladozó kemence és két vasrostélyos 
ablak volt. 1703-ban pedig az ajtókon kívül másról nem tesznek említést. A szomszédos 
boltozott térben 1673-ban csak terményeket és mezőgazdasági eszközöket jegyeztek fel, 
1685-ben mindössze két betapasztott ablakról tudunk, 1698-ban két vasrostélyos ablak, 
három új kád és 16 hordó volt itt. Az előbbi helyiségnek (1. kép 7. tér) a D-i külső falán 
találta meg Gerőné Krámer Márta az általa gótikusként meghatározott elfalazott ablakot, 
a mai járószinthez viszonyítva elég alacsonyan.

 
A földszint Nyi helyiségei

A pitvartól Ny-ra szintén két helyiség található. A ÉNy-i részen egy szoba (1. kép 
3. tér) és az ebből É-i irányba nyíló boltozott tér (1. kép 4. tér). Ha a mai viszonyokkal 
összehasonlítjuk, némi változást tapasztalunk. A Ny-i helyiségben egy kis leválasztott 
előtér található, amelyből DNy-ra a szabadba nyílik egy ajtó. Szintén változás van az 
É-i térben. Ezt később kettéosztották egy nagyobb és egy kisebb helyiségre. A falku-
tatás eredményei szerint ezek a változások valamelyik barokk átépítéshez kapcsolha-
tóak. Az inventáriumokból világosan kiderül, hogy a 17. század végén az É-i oldalon 
csupán két helyiség volt. Az ÉNy-i volt a sütőház, amelyet valószínűleg konyhaként is 
használtak a korszakban. Erre utal a házban egyedül itt található „sütő kemencének” 
nevezett tűzhely. Mint fentebb említettem, magasabb rangú személy tartós itt tartóz-
kodása nem feltételezhető, így az esetlegesen itt tartózkodó gazdasági tisztviselőknek 
megfelelhetett a gyengén felszerelt sütőház is alkalmi ételkészítésre, bár, mint arról 
szó volt, az udvarban említenek egy külön álló konyhát is. A sütőháznak azonban több 
,,rejtélye” is van. A legnagyobb a kastély ÉNy-i sarkán álló kerek torony (1. kép 5. 
tér), amelynek alsó szintje kapcsolatban kellett, hogy álljon a sütőházzal. Ezt az alsó 
szintet azonban egyik inventárium sem említi. Erre az lehet a magyarázat, hogy a sü-
tőházhoz szervesen kapcsolódó részként és nem külön helyiségként kezelték. A másik 
problematikus kérdés, hogy az 1698. évi leltár ebben a helyiségben 3 ablakról szól, 
amíg az 1673. évi és az 1685. évi kettőről. Mint már írtam, a monoki inventáriumok 
következetlennek tűnnek az ablakokat illetően. Szintén nem történik említés a torony 
alján lévő lőrésekről sem.

A sütőházból É-ra nyíló bolt raktárhelyiség volt (1. kép 4. tér). 1673-ban 10 tányér 
mellett egy sajtnyomót és egy vajköpülőt jegyeztek fel itt. Ekkor azt is említik, hogy az 
alsó folyosóban egy hordó mész van. Vajon mit értettek ez alatt? A beazonosításkor két 
lehetőségre lehet gondolni. Az egyik a csigalépcső kis előtere,  a másik pedig a pincegá-
dor.(1. kép 8/a és 8/b terek). 1685-ben két betapasztott ablakát említik, 1698 szintén két 
vasrostélyos ablakát, 1703-ban az ablakok be voltak tapasztva, csupán lövő lyukaknak 
hagytak itt helyet.
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A pince 27

A pincelejáró a bejárati pitvar É-i felén található, rögtön az ajtó mellett. Az 1673. 
évi leltáron kívül az összes inventárium említi. Valószínűleg a ma is látható formában 
létezett a lejárat, ezt a források is alátámasztják. Ezek szerint egy kétfelé nyíló ajtón ke-
resztül lehetett megközelíteni a pincegádort, amelyből egy 3 ágú lőrés nézett a szabadba. 
Ma ezt a külső köpenyfal elfedi. Az összeírások a pincét egyöntetűen boltozott térnek 
említik, amelyből azonban egy földbe ásott rejtekpince nyílt. Ma itt egy két részből álló 
boltozott pincét találunk, amelyet keskeny folyosó köt össze. A pincében végzett építési 
munkálatok során azonban egy mélyebb szinten előkerültek egy boltozatlan ,,föld” pince 
maradványai is. Az inventáriumokban emlegetett ,,rejtek pince” megnevezés vagy ezt az 
utóbbit takarja, vagy pedig az ÉNy-i irányba fekvő, mára már beboltozott kisebb pincét. 
Szintén érdekes, hogy az 1698. évi leltár  négy ablakot jegyez fel itt, holott manapság két 
szellőzőrésen kívül egy sem látható.

27 Alaprajzát lásd: Feld 2000. 54. kép. Az itt feltételezett „korai mag” létét a 2000. évi kutatás nem igazolta.

2. A kiskastély emeleti alaprajza a falkutatás eredményeivel 
(ritka sraffozás: 17. sz., sűrű sraffozás: feltehetően 18. sz., szaggatott vonal: elbontott falak)
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Az emeleti helyiségek

A kastély emeleti szintje mai állapotában hat helyiségből áll, amelyből két tér bol-
tozott (2. kép 1. és 2. terek). Ezzel szemben az inventáriumok öt helyiségről beszélnek, 
amelyből kettő boltozott, három pedig gerendás mennyezetű volt. A térfedés építészeti 
megoldása mellett a rekonstrukcióhoz további segítséget nyújthat az árnyékszékek el-
helyezkedése. Ezekből az emeleten három volt, kettő a Ny-i, egy pedig a K-i falnál, a 
csigalépcső környékén. Az emelet falkutatása kimutatta, hogy a különböző terek közötti 
válaszfalak az idők folyamán többszöri módosításon mentek át, így a vizsgált időszakban 
az emeleti szobák elosztása nem volt azonos a maival (2. kép).

A 17. századi állapotokat a leltárak menete szerint próbálom rekonstruálni és ezt az 
adott helyen érvekkel alátámasztani. A leltárakból direkt módon nem derül ki a földszint-
ről felvezető lépcső elhelyezkedése és építészeti jellege, csupán annyi, hogy egy „félszer” 
ajtó közbeiktatásával egy, az épület É-i részén elhelyezkedő gerendás mennyezetű felső 
pitvarba érkezett. Ez tehát ugyancsak a mai lépcső későbbi eredetét támasztja alá, hisz az 
a felső szint egyik boltíves szobájába (2. kép 1.) vezet, egy kétszárnyas ajtón keresztül. 
Ezt felső pitvart az 1673. évi inventárium kivételével mindegyik leltár említi. Általában 
kevés használati tárgyat jegyeztek fel itt. 1685-ben egy asztalkát meg egy sütőteknőt, 
1698-ban egy kalodát. Az 1685. évből több egyéb információt is kapunk:

 ,,Az garádicson hogy felmennek, vagyon egy nagy pitvar, melynek padlása deszkás, 
de igen romladozott állapottal, ezen négy ablak, de mostan be vannak rakva. Ebben va-
gyon bal kéz felől egy kis árnyékszék, ajtó nélkül…”

Sajnos, ez az egyetlen leltár, amelyik az emeleti pitvarral ilyen bőven foglalkozik, 
ezért ezen túl csak a helyiség elhelyezkedése és a falkutatás adatai adhatnak még tám-
pontot. Mindenesetre az ablakok vonatkozásában úgy tűnik, hogy egyetlen külső fal jö-
het szóba, mégpedig az ÉK-i homlokzaton, azaz a földszinti bejárat feletti, egykor széle-
sebb helyiségről (2. kép 3. tér) lehet szó. Itt azonban a külső a falszakaszon nincsen hely 
négy ablaknak meg egy árnyékszéknek, arról nem is beszélve, hogy a feljárati lépcsőt is 
e fal mellett kellene keresnünk. A négy ablak azonosítása igen komoly problémát jelent. 
Feloldása elképzelésem szerint kétféleképpen lehetséges. Ha az adott forrást felülbírál-
juk, láthatjuk, hogy a négy ablak mindössze egy inventáriumban tűnik fel és éppen a 
néhány egyéb pontatlanságot is felvonultató 1685. éviben. A leltározó megjegyzi, hogy 
be vannak falazva, tehát a fényviszonyok is kérdésesek. Sajnos, a többi leltár nem tesz 
említést az emeleti pitvar ablakairól. A korabeli épületekben a négyablakos helyiségek 
igen nagy terűek lehettek. Jellemző, hogy pl. a monoki kastélyban a továbbiakban emlí-
tendő palotatereknek is csak három ablaka van, de a regéci vár általam elemzett28 inven-
táriumában is csak a legnagyobb terű helyiségekben található négy ablak. Tehát arra is 
gondolhatunk, hogy az összeíró kis lőrésszerű nyílásokat is ablaknak nevezett vagy elírt 
valamit. Amennyiben viszont hitelesnek fogadjuk el az írott forrást, a másik magyarázat  
az lehet, hogy az emeleti pitvar magába foglalta a K-i szárny K-i végét (2. kép 7. tér) is. 
Ebben az esetben a négy ablak elhelyezkedése nem jelentene problémát. Itt az osztófalon 
átalakításokat a falkutatás is kimutatott, bár a megfigyelt jelenségek inkább egy ajtóra 
utalnak. Ezen kívül példaként hozhatjuk fel az említett földszinti pitvart, amelyik egy 

28 meleGh szabolcs: A regéci vár birtoklástörténete. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
Tudományos Diákköri Közleményei. 1. Miskolc, 2003.
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nagyobb és kisebb térre oszlott (ajtó nélkül), mégis mindig egy helyiségként írnak róla. 
Ez a variáció itt sem zárható ki.

A szintén említett ajtó nélküli árnyékszékkel látszólag könnyebb dolgunk lenne. Bár 
a leltár csak annyit említ, hogy „balkéz felé”, de ezen csak a kastély ÉK-i oldalát értheti. 
Az itteni ablak környékén elfalazás, illetve lefaragás nyomait tárta fel a 2000. évi kutatás 
(3. kép). Ezek talán az egykori árnyékszék maradványai lehetnek, bár Feld István inkább 
többszörös ablak-átalakításra gondol, s alul akna sem került elő.29 Az 1685. évi leltár 
végül egy padlásra vezető lépcsőt is említ, ennek elhelyezkedését azonban nem lehet 
megállapítani.

Az Éi palota és az ebből nyíló bolt

Az emeleti pitvarból É-ra egy palotának nevezett helyiség nyílt (2. kép 4. tér), ezt 
minden leltár említi. Az 1673. évi inventárium  ,,másik felső palotának”, az 1685. évi 
leltár ,,pitvarból bal kézre nyíló háznak” nevezi. Az utóbbi évben egy deszkás mennye-
zetű, 2 befonott ablakos helyiségről van szó és egy kívül fűtő rossz kemencéről. Ezzel 
szemben az 1673. és az 1698. évben 3 ablakot említenek, kályha nélkül, de kétség nem 
fér hozzá, hogy ugyanazon szobáról van szó. Az 1673. évben raktározásra használhatták, 
elsősorban mezőgazdasági termények voltak itt. Sajnos itt is szembesülnünk kell az írott 
források következetlenségeivel, hiszen hol 2, hol 3 ablakról van szó, illetve a kályhánál is 
ellentmondásba ütközünk. Tovább bonyolítják a helyzetet a helyiségben jól megfogható 
átalakítások. Ennek a térnek a külső falaiban található a három reneszánsz ablakkeret, a 
D-i osztófala egy későbbi átalakítás során keletkezett, a nyugati osztófal északi sarkában 
a járószint alatt egy reneszánsz kőkeretes ajtóra bukkantak.

29 A 2000. évi kutatás dokumentációja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tervtárában.

3. A kiskastély ÉKi homlokzatának kutatási felmérése 
(sraffozás: 18. sz., F: korábbi ablak keretének fészke)



101A monoki kiskastély inventáriumai

Kezdjük a helyiség méreteivel. A mai D-i osztófaltól mintegy 2 méterre D felé egy 
korábban elbontott osztófal nyomait tárták fel, amely a pitvart és a tárgyalt teret válasz-
totta el. Feltételezhető, hogy az általunk vizsgált időszakban a mainál nagyobb méretű 
szobáról van szó. Mivel egykor biztosan reprezentatív célú helyiségként szolgált, valószí-
nűleg kályha is állt benne. Ma a tárgyalt térben négy ablak található, amelyek kialakítása 
egy későbbi időszakban történt meg. Valószínűsíthető, hogy a 16–17. század fordulóján 
3 ablak volt a helyiségben. A reneszánsz ajtóról és a szinteltolódásokról – mivel ez a kér-
déskör a kastély egészét érinti – az összefoglaló részben szólok bővebben.

Az északi palotából Ny felé egy boltozott helyiség nyílt. Mindegyik inventárium em-
líti. Az 1673. évben raktárnak használták. Volt itt szárított gyümölcs, szemes termény, 
vasabroncs, nyers bőr, valamint 2 szakállas puska. Ezeken kívül három ablakáról esik 
szó. 1685. évben szintén három ablakot említenek, egy belülfűtő földkemencét, egy nyo-
szolyát, egy árnyékszéket és 4 vashorgot. 1698. évben szintén 3 ablakot írnak le, illetve 
említik a 4 vashorgot és az árnyékszéket is. Ebben az időben szerszámraktárnak hasz-
nálták. 1703-ban már csak ,,pár ki be járó galambról” van itt szó. Ha az írásos adatokat 
összevetjük a kastély mai állapotával, akkor az ÉNy-i helyiséggel tudjuk azonosítani  
(2. kép 2. tér). Ez is boltozott, a torony mellett a falkutatás a később elbontott árnyékszék-
építmény bejárati ajtaját is azonosította. Kérdéses talán csak az ablakok száma lehet. Itt 
ma jelenleg az ÉNy-i falban  kettő, a DNy-i oldalon egy, de a kapcsolódó toronyszobában 
további három ablak található. Ugyanakkor a toronyszobát soha nem említik, valószínű-
leg szerves egységként kezelték a boltozott térrel.

A Ki palota és az ebből nyíló bolt

K-i palotának minden bizonnyal a kastély DK-i szárnyát nevezték (2. kép 6. és 7. tér). 
A pitvar elhelyezkedésétől függően a 16–17. század fordulóján az egész K-i front vagy 
egyetlen nagy helyiséget képezett és a ma meglévő osztófal egy későbbi korszak eredmé-
nye (ezt a falkutatás eredményei teljesen nem zárják ki), vagy pedig a tárgyalt tér csupán 
a K-i oldal DNy-i fertályára redukálható.

Az 1673. évben ez volt a kastély reprezentatív helyisége. Már az elnevezése is mutat-
ta: ,,A palota ahol ebédelni szoktak”. A felszerelése is gazdagabb volt. Asztal és székek 
mellett ágy, párnák, almárium, egy zöld kályha és a korszakot végigkísérő 3 fogas sze-
repelt a leltárban. A helyiségben 3 üvegezett ablak volt. A későbbiekben, ahogy a kastély 
is jelentéktelenségbe süllyedt, a felszerelés is megcsappant. Az 1685. évi leltárból meg-
tudjuk, hogy egy kőfalba rakott almáriumon kívül egy ,,hitvány lábon álló almárium”, 
egy semmire való nyoszolya, láda is szerepelt a berendezések között. Az állandóságot az 
almárium mellett a 3 fogas és a kályha jelentette. Ebben a leltárban 5 darab üvegablakot 
jegyeztek fel. Az 1698. évi leltárból újabb részinformációkat kapunk. Megtudjuk, hogy 
a zöld kályha kívül fűtős, az almárium zöldre és sárgára volt festve és a három fogas is 
megmaradt egy asztal társaságában. Az ablakok száma három, amelyek ekkor be voltak 
tapasztva. 1703. évben a kályha sütő kemence néven szerepel, de megtalálható a 3 fogas – 
immár ócskának titulálva – valamint a falban elhelyezkedő almárium is. Ekkor 6 db üve-
gezett ablakról van szó és említik, hogy a mennyezet deszkázott. Amint a fenti felsoro-
lásból kitűnik, az ablakok száma az egyes leltárakban igen változó. Lényeges különbség 
azonban, hogy amikor a magasabb számok fordulnak elő, akkor üvegezett ablakról be-
szélnek. A körülmények szerencsés összejátszása folytán tehát azt a megállapítható, hogy 
a helyiségben három kétszárnyú ablak volt, melyek közül 1685-ben egy ki volt törve. Ez 
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a szám megegyezik a ma ismert ablakok számával, bár a DK-i oldalra 1780 előtt épített 
tornác biztos okozott módosulást. Azt azonban – mint a földszinten, itt az emeleten is – 
biztosan megállapíthatjuk, hogy ez az épületrész a 17. század végén már létezett.

Ebből a helyiségből egy boltozott helyiség nyílt. Itt az 1673. évben másfél üvegabla-
kot és szerszámokat jegyeztek fel. Az 1685. évben egy pléhes, vaskilincses ajtót, egy új 
zöld kályhás, kívül fűtő kemencét, körülötte lócával, két üvegablakot, a boltozatban ütve 
négy vaskapcsot, egy rossz almáriumot, különböző székeket, egy nyoszolyát, egy rossz 
szakállas puskát, egy fogast, csomó szerszámot és egy, a boltból nyíló árnyékszéket ajtó-
val jegyeztek fel. Az 1698. évben egy béllet pléhes ajtót, egy új zöld kályhás kemencét, 
egy fogast, két üvegablakot, négy horgas vasrudat (valószínűleg a vaskapcsok), egy rossz 
szakállas puskát, munkaeszközöket és egy Ny-ra nyíló árnyékszéket említettek béllet 
ajtóval. Az 1703. évben egy béllet pléhes ajtót, egy kis kályhás kemencét - amely körül 
deszkaszél volt - egy öreg viselt asztalt, egy deszkából készült almáriumot három db fá-
ban foglalt ablakkal, egy fogast és egy boltból nyíló árnyékszéket írtak össze.

Nem véletlen, amiért itt ilyen részletesen soroltam fel ennek a helyiségnek a jellemző-
it. Ennek oka, hogy a szoba elhelyezkedése a forrásokkal összehasonlítva a legfontosabb 
információt nyújtja a kastély emeletének 17. század végi elrendezéséről. Mivel ma csak 
két boltozott tér van az emeleten, kizárásos alapon arról a helyiségről lehet szó, ahol a 
feljáró lépcső manapság található (2. kép 1. tér). A leltárak szerint az emeletre vezető 17. 
század végi lépcső egy deszka-mennyezetes pitvarba érkezik, s ilyen deszka-mennye-
zetes terek elsősorban a kastély ÉK-i oldalán vannak, ott, ahol az említett csigalépcső 
maradványai láthatók a földszinten. Feltehetnénk, hogy a mennyezetet átépítették egy 
későbbi barokk periódusban és ami boltozott volt, az deszkás lett, a deszkást pedig bebol-
tozták. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a falkutatás során azt állapították meg, 
hogy a tárgyalt tér jelenlegi boltozata minden valószínűség szerint a mai lépcsőépítmény-
nyel egykorú. Az 1698. évi leltár azonban véleményem szerint perdöntő érvvel szolgál 
arra nézve, hogy a kastély Ny-i felén elhelyezkedő tér az, amelyikről szó van, ugyanis a 
többi inventárium által is említett árnyékszék irányát is megadja: ,,Ebbűl nyílik napnyu-
gatra egy árnyékszék”. Az illemhely tehát a Ny-i külső falon helyezkedhetett el, amit a 
falkutatás eredményei sem zárnak ki, mivel itt egyértelműen létezett egy csak 1960 után 
elbontott árnyékszék.

Az eredmények összefoglalása

Az elmondottakból láthatjuk, az írott források feldolgozása sok segítséget nyújthat 
egy kastélyépület egykori formájának megismeréséhez, de bizonyos ellentmondásokra 
is rávilágít. A monoki kastély inventáriumainak következetlensége – főleg az 1685. évi 
leltár, amely helyenként meghökkentő, a többi leltárral és a fennálló viszonyokkal aligha 
összeegyeztethető információt szolgáltat – további forráskritikai elemzések szükséges-
ségét veti fel. Az inventáriumok néha egymásnak is nyilvánvalóan ellentmondanak, de 
gyakran előfordul az is, hogy a ma fennálló állapotok, illetve a terepen végzett kutató-
munka eredményeivel összehasonlítva merülnek fel problémák.

Az épületrégészeti kutatások ellenőrzésére és a pontosabb korszakhatározás érdeké-
ben azonban kétségkívül kell az írott forrásokra támaszkodnunk. Az eddigi falkutatások 
több építési periódusra derítettek fényt, ezek időbeli sorrendjét is képesek voltak meg-
határozni, de a pontos korhatározás problémákat okozott. A tárgyalt források elemzése 
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eredményeképpen azt azonban mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a 17–18. század 
fordulójára mi épült meg a kastélyban és mi származik a későbbi időszakokból.

A falkutatások során kiderült, hogy a 16. század vége felé épült, kétszintes rene-
szánsz kastély egyes szintjei között eredetileg gerendafödém húzódott, amint azt az alsó 
pitvar Ny-i falán talált gerendafészkek is bizonyítják. Az is egyértelművé vált, hogy a 
kastély szintrendszere később jelentősen megváltozott, magasabbra tolódott. Ezt jelzi a 
reneszánsz elemek elhelyezkedése, valamint a toronyhelyiség padlószintjének a jelenle-
gi szinthez viszonyított helyzete, amely az eredeti emeleti padlószint vonalát őrizhette 
meg. A szinteltolódásokra a földszinti helyiségek beboltozása kapcsán kerülhetett sor. 
Véleményem szerint a reneszánsz kastély építésének kora és az általam vizsgált időszak 
között több átépítési periódussal kell számolnunk. Ezt bizonyítja egyrészt az alsó terek 
beboltozása, amely az 1673. évre nyilvánvalóan megtörtént, de maga a DNy-i bővítés is.

Annak eldöntése, hogy ezek az átalakítások két vagy több lépcsőben történtek-e, ma 
aligha lehetséges. Az mindenesetre elgondolkoztató, hogy az É-i palotában talált rene-
szánsz ajtóhoz, amelynek küszöbe a mai járószint alatt van, lépcső kapcsolódik.  Ebből 
ugyanis az következik, hogy az emeleti szintek egységesítése nem egyszerre történt, az-
az az alsó terek beboltozása nem feltétlenül tekinthető egyetlen átépítési periódus ered-
ményének. Ha ezt még kiegészítjük Feld István megfigyelésével, miszerint az említett 
reneszánsz ajtó jelenlegi helyzetében másodlagos és korábban nem az osztófal É-i felén, 
hanem a közepén helyezkedett el, illetve mai helyére az alatta lévő földszinti boltozat 
készítésekor került, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a 16. század vége és 1673 
között legalább két építési periódus igazolható a kastélyépületben.

Az eddig ismert források némi támpontot nyújtanak arra vonatkozólag is, hogy a 
későbbi időszakban mi történt az épületben, de a teljes kép rekonstruálásához minden-
képpen szükséges a 18–19. század levéltári anyagának vizsgálata is. Jelenleg csupán azt 
állapíthatjuk meg biztosan, hogy az 1703 és az 1780-as évek között is történtek építke-
zések, talán éppen az új Andrássy-kastély építésével párhuzamosan. Ilyen, bizonyosan 
az 1703 utáni építkezés a földszinten a bejárati ajtó átépítése, a DK-i oldalon lévő két 
helyiség közötti füstölő, a mai széles feljáró lépcső továbbá az éppen korszakhatározónak 
használt Andrássy-címeres tornác is.
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AZ INVENTÁRIUMOK SZÖVEGE

Az 1673. évi inventárium

Anno 1673 Die 11 Septembris. Praesentibus Nobilibus Dnis Stephano Veres
Martj, Jurato Notario, Joanne Janto, Petro Trincziny, Ladislao
Szakolczay .... (?) ac Magnifici Dni’
Sigismundi Tekőly infranotata Bo
na, pro Fisco Regio occupata hoc ordine Sequunt’

Inventarium
In Castello Monakiensi quid et quantum compertum sit, sequit’ hoc ordine’.
A monoki kastélyban mi és mennyi bizonyosan ahogy ebben a rendben következik

In Pallatio ubi prandere solent  sunt

Fenestrae ex vitro integrae  no. 3.
Mensa  no. 2.
Sedes Longiores no. 3.
Sedes minor no. 3.
Lectum  no. 2.
Acetum cum Vasculis no. 3.
Pulvinaria majora no. 2.
Vulgo Fogas no. 3.
Sedilia  no. 2.
Item una Fornax viridis
Januae cum Seris no. 2.
Almaria no. 2.

In Vicino Fornice

fenestra vitrea no. 1 1/2
Mensa  no. 1.
Ligones lati  no. 8.
Ligones cum dupplici cuspide  no. 8.
Ferrum pro Arando cum requisito  no. 1.
Ferri Lamina  no. 16.
Pro Rotis Circuli fenej  no. 4.
Januae Ferreae no. 2.
Cultri Pro Scindendis vineis no. 10.
Vulgo kapura valo sark vas no. 4.
Vulgo sindel szegh és Lecz szegh no. 3000.

In altero Superiori Pallatio
            
Milij habent’ cub. 2.
Frumentu’ in granis cub. 50.
Hordej cub. 4.
Vasa Vacua no. 18.
Cutis (?) bonina (?) cruda media ?
Fenestrae Vitreae no. 3.
Furcae Ligneae no. 18.

In vicino Fornice.

de merasis ficcis sunt Circuli no. 21
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De Pomis (?) Siccis cub. no. 1.
De Pomis recentior’ cub. 1.
De Fenestris Vitreis no. 3.
Canabis elaborati vulgo Kita no. 2.
Barbati seu Szakállos no. 2.
Sub Tecta (?) De Cepis (?) Cub. 4.
De alio circuli no. 20.
Micum cub. 4.
Circuli pro Cadis no. 25.
Corbes Vacuj pro Apib’ no. 30.
Cutes Crudae J..... (?) no. 2.
Circuli Pro Vasis no. 30.

In Domo Pistoria 

Mensa no. 1.
Sedes Longiores no. 2.
Vulgo Sütö Teknyő no. 1.
Cribrum no. 1.
Fenestrae Vitreae no. 2.
Una Fornax

In Vicino Fornice

Vulgo Vay köpülö no. 1.
Vulgo Sait Nyomo no. 1.
Orbes  no. 10.
In Inferioris ambitu de calce vas no. 1.

In Alia Fornice.

Frumenti in Granis Cub. 40.
Cribrum ferren’ no. 2.
Cribrum Lignen’ no. 3.
Sacci no. 6.

In Vicino Fornice

de Farina Cub. 3.

De Siccis meratis (merasis?) Cub. 1.
De Siccis Prunis Cub. 1/4.
De Pomis Siccis Cub. 1.
Mellis non distillati vas no. 1.
De Milio trito (?) Cub. 1/2.
Seram ferrea’ habent no. 1.
Cadi sunt no. 10.
Forcular no. 1.
Putnae no. 4.
Scafia (?) minora no. 4.
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Az 1685. évi inventárium

Méltóságos Groff Thököly Imre monaki curiájához tartozandó, mind
 mobilé, mind inmobilé Bonumoknak inventálása nemzetes Békési István Uram
 ugyan ő Nagysága monaki Udvarbírája keze és inspectiója alól, nemzetes Szilvási
 János Úr ő Kegyelme keze alá, úgymint Kegyelmes Koronás Király Urunk
 ő Felsége részire confiscált monaki Inspectora discrétója alá, mely ez szerint
 következik. Anno 1685 die 16. oktobris

Monak

1 Az udvarháznak, bé járó kapuja, két felé nyiló, vas sarkas, reteszes, deszkás
 keritése semmire való, tövissel rakva, árka de az is omladozott állapottal.
2 Ezen belől vagyon jobb kéz felől egy konyha, kőbűl mészszel rakott , melynek csak
 az puszta kő fala áll fenn, alatta egy puszta pincze,  egészlen bóltos,
 mészszel rakott.
3 Az udvarházra egyenesen mehetni fel, melynek ajtaja előtt, egy kiss fábul való
 feljáró grádicz vagyon. Ennek be járó ajtaja kettő, edgyik fel vonó, vas
 sarkas, retezes, másik ajtó, egész fábul faragott deszkákbul, vas sarkas, heve-
 deres, retezes, az kő falban be járó fa zár jár.
4 Az udvarház ajtaján belől, egy nagy bólt, kőbűl, meszszel rakott, puszta sem-
 mi sincsen benne
5 Ezen bóltbúl nyilik, bal kez felől, egy más bólt, melyben vagyon egy belől fűjtő
 sütő kemencze, kályhábul és földbül foldozott, mely kemence két vason all,
 ebben vagyon egy rosz egész sajtó, semmire való, egy fiókos hoszszú deszka
 láda, pléh nélkül, ablakja ennek kettő, lantornás, vass kereszt vasak benne.
6 Viszont ebbül nyilik jobb kéz felől, egy kiss bólt, ezen rosz félszer ajtó, vas-
 sarkas, hevederes, retezes, ablakja kettő, de be vannak tapasztva.
7 Az nagy bóltbul nyilik, jobb kéz felől, egy bólt, meszszel rakott, melynek
 ajtaja félszer, sarkvasas, hevederes retezes. Ebben vagyon egy belől füjtő
 zöld kályhás kemence, vason alló, ablakja kettő, de féligh be vannak
 tapasztva, Asztal ebben egy, mólnár csinálta, lábával együtt, egy
 rosz talás
8 Ebbul nyilik egyenessen egy kiss bólt, ablakja kettő, de mostani idöben
 be tapasztva vannak
9 Az nagy bóltbul nyilik, az Udvarház alatt lévő pinczének ajtaja, melynek
 ajtaja két fele nyiló felszer, sarkvasas, hevederes, retezes, ennek alájáró
 fa grádicsa roszszas, az pince egészen boltos. Ebben vagyon négy
 kádak, kettei mégh lehetős kettei rosz, két jó putton, két rosz
 cseber, két feneketlen ó hordók. Az földszinen való ablak-
 ja ezen pincének       No4
 Lapos kapák valami roszszak vannak benne    No5
 két ágú kapák is       No6
 Ebben a pincében vagyon egy földbül ásott rejtek
 puszta pince, Vagyon egy öregh korcsolya    No1
10 Az nagy bóltbul járnak fel az felső Contignatiókra való palotákra,
 melynek feljáró hoszszú fa grádicsa, elötte deszkás, mellyen vagyon
 egy kis rosz ajtócska, fel szer, vas sarkas
11 Az grádicson hogy fel mennek, vagyon egy nagy pitvar, melynek padlása
 deszkás, de igen romladozott állapottal, ezen négy ablak, de mostan
 be vannak rakva.
     Ebben vagyon bal kéz felől egy kis árnyék szék, ajtó nélkül   No1
 sütő teknő egy hitvány is      No1
 asztalka lábastul       No1
12 Az pitvarbul bal kéz felől nyilik egy ház, melynek ajtaja
 fél szer, vas sarkas hevederes retezes, pléh nélkül, padlása deszkás,
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 ebben vagyon egy kivül fütő, roszszas, kályhás kemence   No1
 Ablakja kettő, de be vannak fonyva     No2
13 Ezen házbul egyenessen napnyugatra, nyilik egy bólt, mellynek
 ajtaja félszer, hevederes, retezes, három ablakja    No3
 Ebben vagyon egy belől füjtő földbül csinált kemencze   No1
 egy nyoszolya deszka      no1
 ebbül nyilik egy árnyék szék, melynek ajtja, vas sarkas
 hevederes
 Vannak ezen bóltbannégy vas horgok fel szegezve   no4
14 Pitvarbul vagyon egy fa  grádicz, mellyen járnak a paloták padgyán.
15 Ugyan ezen pitvarbul jobb kéz felöl nyilik más egy ház, mely-
 nek ajtaja fél szer, vas sarkas, hevederes, pléh nélkül.
 Ebben vagyon egy kivül füjtő ződ mázos kemencze   no1
 Egy falban való kiss almáriom, zöld és sárga festekes   no1
 Ablakja három, be vannak tapasztva
  Egy Cassai véka ebben      no1
 Három darab festett fogasok      no3
 Egy deszka asztal lábastul      no1
16 Ezen házbul nap kelet felől, nyilik egy bólt, melynek ajtaja
 fél szer, sarkvasas, hevederes, retezes, pléhes, vas kilincses.
 Melyben vagyon egy kis zöld kályhás, kivül füjtő kemencze  no1
 Ebbül nyilik egy árnyék szék, melynek ajtaja félszer, sarkva-
 sas, hevederes.
 Négy vas kapczok az boltozatban     no4
 Egy rosz almarium       no1
 Egy hoszszú kar szék      no1
 Egy kar nélkül való más székis     no1
 Két kis apró szék, asztalos munka festetlen    no2
 Egy rosz szakállos       no1
 Egy nyoszolya       no1

Vetés vagyon a monaki határban, két darabban, Circiter Cubul. Cassor. 22.
Szőlő vagyon tizenegy darab, melynek hármát egyszer megh kapál-
 ják, az nyólc darabját, két esztendeje hogy nem kapálják
 de megh metszették.      no11
Vagyon egy Mészárszék puszta, néha vágnak húst benne
 melynek annuatim (évente), egy mása fadgyu vólna arendája, hat
 font hús minden marhátul      no1
Az Udvarházhoz egy nagy puszta veteményes kert    no1
 Kaszálló rétek közössek Andrási Urammal ö Nagaval
 Az Erdőis közös,
 Szántó földekis vannak minden nyomásra elegendők
 Halászó vizek, Dobi, Szadai, Bekeczi, Felső Luczi, Mo-
 naki, határban, mellyekis közössek.
 Jobbágy kettő, melynek egyike, mostan Bíró, nevek
 Kozma István, másik Marcus György.     no2
 Az többi az kik vadnak Taxások.

     Praesentibus Domins Juratis
     Civibus Monokiensis videlicet
     Stephano Szabó, Michaele Dobos,
     Benedicto Biro, Gregoris Miko
     et Stephano Mikó.
     Item Stephano Körössi Jur Notar presen
     et pro tempore Inventatore.
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Az 1698. évi inventárium

Monoki inventárium 1698 április 27.

universorum bonorum monokiensis in comitatu zempléniensis ......Sigismunndi Thökölyi ….

Primo

Egy köbül épitet sendlyezet Kastél cum
omnibus appertinensis
Egy romladozott bejáró két felé nyíló kapu
 sark vasas hevederes
mellette egy kis ajtó sark vasas hevederes.
A Kastély alatt egy kis kert azon deszka ajto
 sark vasas hevederes retezes.
A Kastél piaczán edgy romladozot köbül rakot
 konyha, ajtaja sark vasas hevederes.
Azon konyha alatt egy pincze fedeles ajtaja va
 sas hevederes sark vasas kiben belé ser
 vassa vini no 8
A konyha mellet edgy rosszas olacska (ól)
 ajtaja sark vasas hevederes.
Ugyan ottan második olacska, ajtaja sark vasas
 hevederes
A Kastél piaczán edgy sövénybül épitet istálo
 ajtaja deszkás sark vasas hevederes,
 nyolcz marha belé fér.    no 8
A Kastélynak kerítése edgy darabon sövényel, más da-
 rabon töviskel keszitetet
A Kastély piaczábul amint bé járnak , a Pitvar aja elött
 edgy kis hitvány garádics edgy fel vono ka-
 pucska bélet, sark vasas hevederes reteszes.
Azon belöl vagyon edgy fél szer deszka ajtó. Sark va-
 sas hevederes.
Azon ajton belöl vagyon edgy köbül épitetet bothajta
 sos Pitvar. Abban vagyon edgy fél sajto.
Azon Pitvarbul északra nyilik edgy sütõ ház bot haj-
 tásos azon fél szer deszka ajto, sark vasas
 hevederes reteszes azon házban vagyon edgy
 jo sütö kályhás kemencze.
Ezen Háznak vagyon három üveg ablaka kettei vas
 rostélyos az ablakon
Ezen házban vagyon ? pár fenyü szál, szaru fá
 nak való.
Ezen házbul nyilik edgy kis köbül épitetet bótocska
 bóthajtásos, ajtaja béllet sark vasas he
 vederes reteszes ablaka kettõ va rostéy
 vagyon fel csinálva a falban négy vas horog
Ameg nevezett pitvarbul nap keletre nyilik más
 sütö ház köbül rakott bót hajtásos
 ajtaja rosszas, sark vasas hevederes reteszes
 abban edgy omladozott kemence. Ablaka
 vagyon kettõ vas rostélyos.
Ezen házbul nyilik edgy kis Bót, ajtaja fél szer
 deszka, sark vasas hevederes, reteszes.
Azon Bótban vagyon három vas horog kikben rúd
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 szokott állani, vagyon két ablaka vas ros-
 télyos. Ezen bótban vagyon három új kád
 és két ó Ugyan ottan óh hordó  no 16
A megh nevezett pitvarban vagyon edgy kü pincze
 a kastély alatt, azon kétfelé nyíló ajtó
 sark vasas hevederes reteszes.
 Abban alá járó garádics. Vagyon benne edgy
 korcsolya és edgy hitván semmire valo szu-
 szék. Capit ?olio No 100
Azon pinczében vagyon edgy rejtek Capit ?olia 289?
 Következik a fel járo garadics a felsö
 Palotákra és a Pitvarra.
Ezen garádicson felmenvén, vagyon edgy fél szer
 deszka ajto, sark vasas retezes, hevederes,
Ezen Pitvarban vagyon edgy kaloda.
Ezen Pitvarbul nyilik északra edgy Palota.
 azon vagyon edgy bélet ajtó, sark vasas
 hevederes retezes.
 Vagyon benne három darab gyalom kötél
 Vagyon három ablaka vas nélkül
Ezen Palotábul nyilik edgy kis bót Ezen
 vagyon béllet ajto sark vasas hevede-
 res reteszes. Vagyon három ablaka
 vas nélkül. Két gyükér áso kasza.
 vagyon csákány     no 2
 lapos kapa vagyon uj   no 5
   vagyon lapos kapa oh   no 6
 metczö kés vagyon uj    no 8
 metczö kés vagyon oh   no 2
Ezen bótban vagyon vas horog   no 4
 ugyan vagyon edgy árnyék szék.
A megh nevezett felsõ Pitvarbul Nap Keletre nyiló
 edgy Palota, azon vagyon edgy bellet ajto.
 sark vasas hevederes reteszes.
 Ezen Palotában vagyon edgy asztal.
 Item három darab lócza.
 A kü falba bé rakot edgy Almárium.
 Edgy hitvány élés láda sark vasas.
 vagyon edgy jo sütö kemencze.
 Három darab fogas.
 Edgy hitvános kar szék hosszú.
 Edgy semmire való nyoszolya
 Edgy hitvány lábon álló Almárium.
 Ezen Palotán öt darab üveg ablak.
Ezen Palotábul nyilik edgy kis Bot.
 Ezen vagyon béllet ajto pléhes, sark va-
 sas hevederes.
 Ezen botban edgy uj Zöld Kályhás kemencze
 körülötte lócza
 Ezen kemencén edgy kis ajtocska honnét fütik
 Ezen botba edgy fogas. Két üveg ablaka.
 Ezen botban vagyon a bothajtásban négy vas rud
 horgas, kin rudat szoktak tartani.
Ebbül nyilik nap nyugatra edgy árnyék szék.
 Ajtaja béllet sark vasas hevederes
 vagyon a kastélyban edgy cseber  no1
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 putton vagyon    no1
 désa vagyon    no1
 sütö lapát vagyon    no1
 szóró lapát vagyon    no1
 szapu? kastélyhoz való   no1
 béres ökör öregh vagyon   no6
 vasas szekér hitvános cum apper  no1
 bekötõs? ....? vagyon   no2
 járommal     no3
 szekér oldal két pár    no2
 két fejsze     no2
 vagyon faragho    no1
 vas villa vagyon     no1
 furo vagyon    no1
 rudalo kötél vagyon   no1
 gyikiny vagyon    no1
 szánto? vas vagyon    no2
 poroszlya vagyon    no2
 eke tokjástul?    no1
 vagyon mégh rozsdás szakállos  no1
Következik a külsõ veteményes és gyümölcsös kert
 Ezen vagyon edgy fél szer deszka ajtó
 sark vasas hevederes reteszes a feli zsindelyes
 szûrös kert, sövény kerítés
 benne ökör istálló
 vannak a kertben edgy csürnek való fák
- állatok
- buza, árpa, lencse, köles, legelõ (fele a falué)
- réten lakó taxások

Az 1703. évi inventárium

Inventárium A”1703 die 9 augusztus
Tekintetes N”ságos Nyáry Sigmmond Ur eő Nga
Monaki Kastéllyának és abban lévő alkalmatosságokrul álló
és ahoz tartozandó Praediumokkal együtt az mint aláb következik.
1 (primo) Az kastéllynak vagyon egy két fele nyíló uj deszkás kapuja
 mellete egy kis deszka ajtó uj sarkvasas hevederes. Az kastely
 körül tövisses Sövenyes jó kerités az kastély piaczan vagyon
 egy kőből rakott romladozott konyha, az alatt egy kis bolthajtá-
 sos pincze azon egy ajtó sarkvasas hevederes, ugyan az kas-
 tély kerítésében vagyon három szalmával fedett ól mellyeknek
 egyikében el fér huszonnégy őkőr, másikában 8. harnadikában 6.
secundo
  Az kastéllyban be járó ajtó előt vagyon felvonó híd uj
 sarkvasas, retezestöl elötte egy lábon álló uj deszkás  sindel-
 es filegoria, azon belől egy ocska be járó ajtó sarkvasas
 hevederes, azon ajton belöl egy bolthajtásos pitvar
 dél felől abbol nyiló öregh boltra egy ocska ajtó sarkvasas,
 hevederes, ugyanezen boltbul nyíló egy oldal bolt, mellyen va-
 gyon egy jó ajtó dészka sarkvasas hevederes retezes azon
 boltban vagyon hat kád viselt, az felül irt pitvarban van
 egy fél ajtó, ugyan ezen  praeperificaalt pitvarbul ész-
 akra nyíló egy öregh bolt avagy sütő ház melyikbe ócska
 deszka ajtaja sarkvasas hevederes, ezen házba van egy
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 sütő kemencze egy kaloda, abbul vagyon más oldalra nyiló
 bolt, annak ocska ajtaja viselt, sarkvasas, hevederes
 ezen boltba rosz lévén az ablakok és hasadékos kitis be
 rakatvan hagyattam rajta lövő lyukakat. Ugyan az kas-
 tély pitvarábul két fele alá nyiló pincze ajtó rossz sark-
 vasas hevederes retezes, azon pincébe egy ó lejáró gra-
 dics, az pincze bolthajtásos azon pincebe van egy öreg
 korcsolya, ugyan ezen bolthajtásos pincében van egy föld-
 bül ásott kis pincze az emlitet pitvarbul az felső con-
 tignatiokra járó deszkás gradics, melynek is feli meg
 van deszkázva ó deszkákkal. Következik egy öreg rosz
 padlásu gerendás pitvar azon pitvarbul napkeletre nyiló
 nagy Palota gerendás padlásos, ezen bellet ajto sark
 vasas hevederes ezen házban van egy sütő kemence az ház
 ablaklyai hat darabbul álló fába foglalt üvegablakkal, ugyan itt
 vagyon három  ócska fogas keő falba azon házban van egy a
 lmárium melynek ajtaja hevederes pleh nelvel, azon hazbul
 nyilo egy oldalházba mellyk ajtaja béllett viselt sark vasas
 hevederes pléhes kulcsa nyilo, ezen boltban van egy kys
 kályhás kemencze kőrülötte deszka szél az kemencze
 ajtajában deszkábul való, ugyan itt vagyon egy öreg asztal
 viselt, a körül deszka loca ezen boltban van egy deszká
 bul csinált viselt Almarium ajtaja sarkvasas hevederes
 három darabbul álló fába foglalt űveg ablakkal. Egy
 darab foga...., ezen boltbul nyiló árnyékszékkal.
 mellyk ajtaja bellet deszkábul van sark vasas hevederes
 vagyon ezen boltban egy viselt deszka nyoszolya
 perpraecificaalt felső pitvarbul következik északra
 nyiló Palota kinek ajtaja viselt bellet deszkabul sark
 vasas hevederes retezes, ebbül nyilik oldal bolt annnak
 deszka ajtaja sark vasas hevederes retezes, ezen boltban
 van egy néhány pár ki járo galamb.
Ezen felyül emlitet kastélynak az fedele edgyik Bástyáján
 uj fára  épitetett uj sindelyes az kastély fedelén közép
 üt pár szarufa uj ..... és hét szarufa keözi, uj sindeles
 az második bástyán sindelyes egy része renovaltatot
 az többi fedél régi? sindelyes.
3. Ehhez az kastélyhoz vagyon egy öregh kert gyümölcsös
 veteményes, jó sövénnyel kerített, annak ajtaja kis sinel
 lel fedeles deszka ajto jo sark vasas hevederes retezes a
 hátullyan vagyon uj kert fele nyilo sövény kapu tövises  az
 kertben vagyon egy uj Csűr naddal fedett nyulokra epitetett

A továbbiakban a kastéyhoz tartozó mezőgazdasági eszközökről, halastavakról és a falubeli 
borpincéről van szó.




