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Kutatási jelentéseK

sZÖrÉNYI GÁBOr aNDrÁs

CseRéPVáR KutatásánaK eReDMénYei

2004 óta végzünk – kutatási terv keretében – minden évben kisebb-nagyobb ásatáso-
kat a bükkaljai Cserépvárban.1 a korábban teljesen kutatatlan várrom egyes részletei ez 
idő alatt fokozatosan bontakoztak ki, mind a vár formájáról, mind keltezéséről új, eddig 
ismeretlen adatokat szolgáltatva. természetesen ezen ismeretek birtokában még csak ta-
pogatózunk a vár történetének egészében, de már elérkezettnek láttuk az időt, hogy az 
eddigi négy feltárási idény és a 2007. tavaszán elkészített geodéziai felmérés eredményeit 
összegezzük.2

1 A feltárásokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Herman Ottó Múzeuma végzi, 
jelen dolgozat szerzőjének vezetésével. A kutatások költségeit 2004–2006-ban a Herman Ottó Múzeum 
saját forrásából, 2007-ben a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával fedeztük.

2 Korábbi kutatási jelentésekre lásd: Szörényi Gábor AndráS: Cserépvár feltárásának kezdetei. Várak, kas-
télyok, templomok, 2005/6. 8–9. Szörényi Gábor AndráS: Cserépvár 2006–2007. évi kutatása. Castrum, 
5. (2007/1) 117–119. Jelen dolgozatban a vár történeti ismertetését mellőzöm, csak a régészeti adatok-
hoz szükséges kérdéseket tárgyalom. Cserépvár részletes történeti összefoglalására l.: MizSer LAjoS: 
Cserépvár története. Borsodi Szemle, 1979. 35–41.

1. Cserépvár elhelyezkedése
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a vár és környezete

Cserépvár romjai a 290,5 m tszf. 
magasságú Vár-hegy vulkanikus kúp-
ján találhatóak, a Bükkalja és a Déli-
Bükk határán. (1. kép) Relatív magas-
sága az alatta fekvő széles gerinchez 
képest 40-50 m. Érdekes, hogy a vár 
közvetlen szomszédságában egy jóval 
magasabb hegyhát található, a 325 m 
tszf. magasságú Mangó-tető, amely 
a vár délkeleti kilátását teljesen elta-
karja. mivel azonban ennek tetejének 
„hasznos” alapterülete túl nagy, több 
mint 10 ha, ezért erődítésre sokkal 
alkalmasabb volt a kicsiny, minden 
irányba egyformán meredek vulkani-
kus kúp, a mai Vár-hegy. (2. kép) A 
várat és környezetét ma erdő borítja 
(13. kép), hasonlóan a Mangó-tetőhöz, 
de feltételezhető, hogy használata 
idején tarra vágták mindkét hegyol-
dalt az esetleges ellenséges szándékú 
mozgások ellenőrzése végett. 

ma déli irányból, a tardot Cserép-
váraljával összekötő műútról leágazó 
mezőgazdasági aszfaltozott úton kö-

zelíthetjük meg a várat, a már említett széles, lapos gerincen keresztül. Ez a közlekedési 
irány azonban újkori eredetű, az 1856–1860 között készített II. katonai felmérés tanúsága 
alapján csak a 19. században, a váralja terület gerincén épült L’Huillier kastély megköze-
lítésére alakították ki. 

A vár középkori megközelítését, s egyúttal a korabeli fő közlekedési irányokat az okleve-
les források és a kora újkor végén készült I. katonai felmérés segítségével rekonstruálhatjuk. 
Cserépvár első, 1408. évi említésekor, Bogács és Szomolya határjárása során határpontként 
jegyezték fel a Balavölgyben futó nagy út és a Cserép várából Bogács felé vezető ösvény ke-
reszteződését.3 A Balavölgyet a mai Cserépváraljai-völggyel azonosíthatjuk,4 így a nagy út 
nyomvonalát a mai műúttal tarthatjuk azonosnak. 1443-ban Cserépfalu, Tard és Bala puszta 
határjárása során ismét megemlítették a várból Bogácsra futó ösvényt, amely a mai község 
területén vezethetett át. Ugyanitt kiderül, hogy ettől délre volt egy másik nagy út is, amely 
ugyancsak Bogácsra vezetett a várból.5 Ezt a mai Furgál-völgy környezetében, a községtől 

3 bodnár TAMáS: Tard a középkorban. In: Takács László (szerk.): Tard története. Tard, 2002. 62–63.
4 Korábban a mai Kő-völggyel azonosították a Balavölgyet, azaz egy völggyel keletebbre, lásd: MiháLy 

PéTer – PeTényi LáSzLó: Cserépváralja története az őskortól napjainkig. Cserépváralja, 2000. 30. A mai 
Kő-völgy azonban az oklevelekben olvasható Szaduszka(fő)-völggyel azonosítható, tőle nyugatra volt 
a Balavölgy, azaz a mai Cserépváraljai-völgy. L. erre: Györffy GyörGy: Az Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajza. I. Budapest, 1987. 767.

5 bodnár i.m. 64.

2. A vár és közvetlen környezete
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délre helyezhetjük el. Tehát dél-
nyugtra, Bogács falu felé két úttal 
is számolhatunk. Délre, Tárnokbála 
és Tard irányába, a két említett ok-
levél szerint a balavölgyi nagyút 
vezetett, azaz a ma is használatos 
Tard-Cserépváralja műút. Ezen 
főutak – nagyutak – mellett való-
színűleg léteztek a bogácsihoz ha-
sonló ösvények Cserépfalu (észak-
nyugat), valamint Kács (északkelet) 
irányába is. Ez utóbbi útra utal egy 
kései, 1750. évi határvita esete is, 
amely egy jóval korábbi történet-
re emlékezett vissza: „Még török 
világban, midőn Cserép várábul 
Darócra hazamenő Molnár Katát 
a gyalogút mellett, amely Kácsra 
viszen(!) megparáznította a török, 
…”.6 Ezen utak térképes azonosítá-
sát az 1783-as I. katonai felmérés, 
georeferált szelvényeivel végeztük 
el (3. kép).7

Ismerjük tehát a vár tágabb 
környezetének közlekedési rend-
szerét, ehhez kellett kapcsolnunk 
a vár szűkebb megközelíthetősé-
ge kérdését. Az I. katonai felmé-
rés idejében ugyan már csak rom 
Cserép vára, de feltételezhető, 
hogy az utak Balavölgye felé még az eredeti nyomvonalukat őrizték meg. A kora újkori 
térképen látható, hogy a vártól északra egy kanyarral fut le az út a völgybe. A 2007. 
évi geodéziai alapfelmérésen sikerült azonosítanunk a Vár-hegy északnyugati oldalában 
egykor a várba vezető mélyút egy szakaszát, amely irányát tekintve becsatlakozhatott az 
I. katonai felmérésen ábrázolt útvonalba. Így valószínűsíthetjük, hogy a várba eredetileg 
a mai Cserépváraljai-völgyből, a Vár-hegy északi tövétől (a mai község északi szélétől) 
egy nagyobb, visszaforduló kanyarral lehetett feljutni a felmért mélyúton keresztül.

A vár geodéziai felmérésének és ásatásainak eredményei

A vár teljes alapterülete 5165 m², ebből a vármag – a belsővár – mindössze kb. 1717 
m²-t tesz ki. A négy kutatási évad során 13 felületet (szelvényt és szondát) nyitottunk, en-
nek során összesen 558,75 m² területet tártunk fel. Ez a teljes vár közel 11 %-a, de mivel  

6 Borsod-Abaúj.-Zemplén Megyei Levéltár, IV.501/c. XVIII. XXVI. 1981/8., v. ö.: bodnár i.m. 77.
7 I. katonai felmérés, XX–14. sz. szelvény (1783).

3. Cserépvár. A vár környéke úthálózatának 
rekonstrukciója az írott és a térképes források alapján  
(a jobb alsó sarokban a vár közvetlen útviszonyaival)
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főként a belsővárban dolgoztunk, megállapítható, hogy annak 24 %-át kutattuk eddig meg 
(5. kép). Az ásatás eredményeit kiegészítik a 2007. tavaszán elvégzett mikrogeodéziai 
felmérések.8 Ennek során a teljes vár területét, illetve a Vár-hegy oldalának egy részét 
mértük fel, amely segítségével elemezhetővé váltak a különböző terepi részletelemek.

Mikrodomborzati felmérés (4. kép)

A felmérésen jól látható, hogy a vár két nagyobb egysége határozható meg:
1. A külső, fa-földszerkezetű palánkvár, melyet Cserebi Palankanak neveztek a 17. 

századi források. Ez kívül 10–15 m szélességben, gyűrűszerűen veszi körbe a belső, cson-
kakúp-szerűen kiemelkedő magaslatot. Ez lényegében egy viszonylag lapos, teraszszerű 
terület, melyet északnyugaton, északkeleten és keleten is jól megfigyelhetünk. Nyugaton 
mintegy 25 m-es szakaszon hiányzik ez a lapos gyűrű, ennek oka, hogy itt futott be a már 
említett mélyút a vár területére. Északon és délkeleten viszont egy-egy, a középső cson-
kakúphoz csatlakozó dombocska/földhányás töri meg a síkot, melyek rendeltetése a 2007. 
évi ásatásokig talányos volt. Ez a ma lapos gyűrűnek tetsző külső védőöv azonban feltehe-
tőleg nem csupán egy terasz volt a középkorban, hanem egy sáncárok húzódhatott a belső 
oldalán, amely a belsővár nagy mennyiségű törmelékével később erőteljesen feltöltődött.

8 A felmérést és a térinformatikai feldolgozást jelen dolgozat szerzője készítette. A felmérésben segítsé-
gemre voltak: Gyói Zsombor, Kurucz Ádám és Dr. Gyói Gabriella, akik munkáját ezúton is köszönöm.

4. Cserépvár szintvonalas felmérése és metszetei
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A külső palánkerődítés részeként értelmezünk még domborzati/terepi adottságai és 
elhelyezkedése alapján egy kisebb mesterséges kialakítású dombocskát a mélyút bejárata 
előtt. Elővéd szerepet tölthetett be, a hegy lankásabb északnyugati oldalát, a felvezető 
utat, valamint a kaput biztosíthatta a váron kívülről. (A elővédmű gondolata egyelőre 
csak a felmérésből adódó feltételezés, funkcióját és korát egy jövőbeli szondázással fog-
juk tisztázni.)

2. A leírt lapos gyűrű közepén egy 10 m magas, meredek oldalú, 40 m átmérőjű, eny-
hén ovális csonkakúpként emelkedik ki az egykori belsővár területe. A kúp középső ré-
szét egy észak-dél irányú, 3–4 méter mély bevágás szeli át, amely a Vár-hegy déli oldala 
irányában szélesre kinyílik. Ezt félkörívben övezi a belsővár legmagasabb része. A látha-
tóan nem természetes eredetű bevágás (katlan) formáját a történeti adatokból ismert 18. 
századi és nyílván későbbi eseti jellegű kőbányászatokhoz köthetjük. A Vár-hegy alatti 
kastély építkezései kapcsán jelentős mértékben kibányászták a hegy tetejét, a belsővár 
közepét és déli oldalát, kitermelve az álló kőfalak anyagát és alóla a terméskövet is.

A kutatások előtt felmenő falak mindössze két helyen látszódtak, egy kisebb, sok-
szög alaprajzú, valamint egy L-alakú fal. A bozót eltávolítása után további két kisebb 
falmagcsonk is előtűnt. Egyéb falaknak nem volt nyoma, mindössze a mikrogeodézia 
során felmért néhány 2-3 m széles, enyhén kiemelkedő, hosszanti töltés utalt további fa-
lazatok föld alatti jelenlétére. Ezen töltésszerű kiemelkedéseket össze lehetett kötni a fal-
csonkok irányával, így egy-egy szakaszon már meghatározhatóvá vált az elvi faltengely.

5. Cserépvár eddig feltárt részei
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6. Cserépvár. A korai vár palánkfalának cölöplyuksora,  
balra a vele párhuzamosan futó belső várfalöv kiszedett helye

7. Cserépvár. A belső falöv feltárása. 1: a kiszedett fal helye, jól látszik a lépcsősre faragott 
sziklafelszín, mint alapozás, 2: a megmaradt falszakasz
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8. Cserépvár. A belső (1) és külső (2) falöv, köztük a falszorossal

9. Cserépvár. A külső falöv belső rétege (1) és külső vastag köpenyezése (2) 
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Ásatási eredmények (14. kép)

Eddigi ásatásainkkal alapvetően a belső(kő)vár szerkezeti, alaprajzi kérdéseire igye-
keztünk választ kapni. A 13 megnyitott kutatási felületből 11 részben, vagy egészben a 
belsővárat és azok falszakaszait vizsgálta. Már az első év során felfigyeltünk arra, hogy a 
belsővárat egy kettős falöv veszi körbe. A későbbiekben a kialakított kutatóárkokat ezen 
falak vizsgálatára szelvénnyé bővítettük. 

A viszonylag kis méretű, de hosszú életű Cserép várának több periódusát sikerült megha-
tározni. A továbbiakban ezek időrendi sorát követve ismertetem az ásatási eredményeket.

1. A korai vár: A belsővár keleti oldalát vizsgálva már a kutatások kezdetén meglepő 
jelenségeket tapasztaltunk. Egy 30 cm széles, a hegyoldallal párhuzamos, szintben futó, 
sziklába vájt árkot találtunk a belső kőfalöv belső oldalán, a hegytető széléhez közel, dél 
felé egyre csökkenő mélységgel (6. kép). Az árokban szabályos közönként, 50 cm-ként fa-
szenes, kormos cölöplyukak voltak megfoghatóak. Mivel sziklába volt vájva az árok, ezért 
a behelyezett cölöpöket is az innen kitermelt köves törmelékkel döngölték vissza. A be-
döngölésből kevés 13. századi kerámiatöredék került elő. A cölöplyuk-sort csak itt találtuk 
meg, valamint a vár délnyugati sarkában fedeztünk fel egy rövid szakaszon még további 
két bedöngölt és szintén kormos, ide sorolható cölöplyukat. Máshol – így a déli oldalon –,  
ahol e lyuksor feltehetően a hegyoldalt szintben követve haladhatott, már annyira letermel-
ték a sziklafelszínt, hogy ott nyílván a belévájt objektumoknak is nyoma veszett. Ez lehet 
a magyarázata annak is, hogy keleten déli irányban miért voltak oly sekélyek a lyukak. A 
cölöpök valószínűleg egy Árpád-kori palánkfalat jelölnek, amely pusztulását egy tűzvész 
okozhatta. Szórványleletként és más, későbbi rétegekbe keveredve máshol is került elő 
Árpád-kori leletanyag, így joggal feltételezhetjük, hogy az első építési periódusban a Vár-

10. Cserépvár. A külső falöv magasan megmaradt külső oldala
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hegy legmagasabb pontján 
egy csekély méretű, egysze-
rű fa palánkkerítéssel övezett 
erősség állott, amelynek belső 
elrendezéséről sajnos nincse-
nek információink, hiszen azt 
az említett újkori kőbánya kat-
lanja teljesen elpusztította.

Kihez köthetjük az Árpád- 
kori „kisvár” építését? Koráb-
ban, a várak jellegzetes 13–14. 
századi elnevezési szokásai 
alapján a Cserépvár elneve-
zésből indultunk ki. Eszerint 
a vár névadója egy Cserép 
nevezetű nemesi személy le-
hetett,9 akit a szomszédos 
Cserépfalu településével is 
összekötöttünk. Ezt azonban 
cáfolják az okleveles adatok. 
Az első „Cserépvár” építé-
sét az Árpád-kori leletek és 
a hasonló jellegű várak alap-
ján a 13. század második fe-
lére, végére helyezhetjük. A 
„Cserép” elnevezés azonban 
először már 1214-ben hely-
névként jelent meg a környé-
ken, mégpedig Cserépfalu 
nevében, amely ettől kezdve 
hosszú időn keresztül az egri 
püspök falvai közé tartozott.10 
a vár természetesen ennél jó-
val később épült fel, így első birtokosát vagy építtetőjét aligha hívhatták Cserépnek. A 
Cserépfalut említő következő, 1248. évi oklevelet vizsgálva viszont egy meglepő ada-
tot találunk.11 Az ebben található határjárásából az derül ki, hogy Cserépfalu „közigaz- 
gatási” határain kívül esik a Vár-hegy, azaz nem is a faluhoz tartozó földről van szó! 

Kérdés tehát, hogy akkor mely település határában épült fel Cserép vára? A várra 
vonatkozó oklevelek ennek megállapítására nem alkalmasak, hiszen a 15. században már 
Cserépvárhoz tartoztak földek, nem pedig fordítva. Az Árpád-kor vége vonatkozásában 
csak sejthetjük, hogy ha nem Cserépfalu, akkor Tard, illetve a középkor folyamán el-
pusztult Tárnokbála határaiba eshetett a mai Vár-hegy területe. Talán ezt bizonyítják a 
vár pusztulását követő, 18. századi birtokviszonyok is, amikor Tard helynevei között sze-

 9 Valószínűleg egy torzult névalakról van szó, korabeli kiejtése más lehetett.
10 MiháLy – PeTényi i. m. 28–29.
11 Györffy i.m. 767., v. ö.: MiháLy – PeTényi i. m. 29–30.

11. Cserépvár. A ciszterna vízzáró rétege (1),  
mellette lágy törésű sziklafallal,  
felette a kőfejtés éles felületei (2)
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repelt többek között Karud (a 
vártól keletre lévő szomszédos 
hegy), a Mangó-hegy, a Török-
rét (a vártól északnyugatra), 
tehát a teljes várkörnyék.12

tardot II. andrás uralko-
dása alatt szerezte meg a mis- 
 kolc-nembéli Panyit.13 Fia, II. 
Panyit 1265-ben kapta meg a 
Tardtól északra fekvő Tárnok-
bálát is.14 a két településsel a 
mai Vár-hegy területe is felte-
hetően a Panyitok kezébe ke-
rült. A család a 13. század má-
sodik felében jelentős birtok-
testet épített ki Borsod várme- 
gyében, ahol azonban konku-
rensük volt az Ákos-nemzet-
ség. Az utóbbiak ekkor építet-
ték fel Dédes várát a Panyitok 
váradi (szilvásvárad) és vis-
nyói (Nagyvisnyó) birtokának 
szomszédságában. A II. Pa-
nyit válaszul felépíttette Éles-
kő várát, ennek tartozéka lett 
Tard falu is.15

a tard szomszédságában, 
Cserépfaluban, a birtokos egri 
püspök viszont épp ebben az 

időben, 1248-ban kapott engedélyt várépítésre a Cserépfalutól északra fekvő Füzérkőn. 
A Panyitok megyebéli hatalmi ambícióit tekintve feltehetőleg ezt nem hagyták figyelmen 
kívül és tardi/tárnokbálai birtokukon is várat emelhettek, egy olyan helyen, amelyet jól 
láthattak Cserépfaluban és Noszvajon, az egri püspök birtokain (17. kép). Így a „vár vá-
rat szül” elv16 alapján Cserépvár I. építési periódusa is feltehetőleg beilleszthető a késő 
Árpád-kor nemesi várépítési hullámába. Ugyanakkor érdekes, hogy a vár Tard irányából 
egyáltalán nem látható. Feltételezhető tehát, hogy a Panyitoknak fontosabb volt kifelé 
reprezentálni a hatalmukat, mit a saját birtokuk irányába.17

12 TAkácS LáSzLó:A község néveredete és helynevei. In: Takács László (szerk.): Tard története. Tard, 2002. 55.
13 Györffy i.m. 810. Panyittardja néven is említették.
14 Györffy i.m. 754 –755.
15 Györffy i.m. 746., ill. bodnár i.m. 61.
16 füGedi erik: Vár és társadalom. Budapest, 1977. 40. Nem beszélve arról, hogy az Örsúr nemzetség terü-

letén, Cserépvár keleti szomszédságában további két vár épült ugyanekkor, Kácson és Sály-Latoron.
17 Hasonlóan a kifelé történő reprezentálást hangsúlyozza Pusztai Tamás Kelemér-Mohosvár esetében, ahol 

a középkori nagyútról volt leginkább látható a vár: PuSzTAi TAMáS: A keleméri Mohosvár. Egy 13–14. 
században használt vár kutatási lehetőségei. Castrum, 5. (2007/1) 60. Kelemérhez hasonlóan Cserép lát-
hatósági analízisét is a megye 10 × 10 m-es raszterhálójára generált digitális domborzatmodelljének se-
gítségével készítettük el.

12. Cserépvár. Várbeli kőbányászás meddőhányója (1),  
háttérben a külső falövvel (2)
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2. A belső falöv: A Panyitok birtokait fiúutód híján leányágon a Szécsi család szerez-
te meg a 14. század harmadik évtizedében. Birtoklásuk viszonylag rövid ideig tartott, 
ugyanis 1364-ben Nagy Lajos király cserével megszerezte tőlük környékbeli javaikat, 
egységes birtoktestet kívánt ugyanis kiépíteni Diósgyőr körül. Cserépvár sorsáról ebben 
az időben semmit sem tudunk, írásos forrás továbbra sem ismert az erősségről. A 14. 
század mind történeti, mind régészeti vonatkozásban fehér folt. Csak 1408-ban szólalnak 
meg először az oklevelek a várról, s említik az akkori és korábbi várnagyait. Eszerint a 
14. század végén már királyi várként funkcionált Cserép. Mivel 14. századra keltezhető 
leletanyagot eddig nem találtunk az ásatások során, feltételezhető, hogy a vár „újjáéledé-
se” csupán ekkor történhetett meg. Az első, elpusztult – leégett – vár helyén mindeneset-
re egy valamivel nagyobb kővárat emeltek. A feltárások során a keleti, délnyugati, nyu-
gati és északi oldalakon is megtaláltunk egy 1,6-1,9 m szélességű, változó magasságban 
megmaradt, a sziklára alapozott, törtkőből rakott, habarccsal kötött falat, mely oválisan 
futva körbeveszi a vár belső területét (7. kép). Ez a fal egyébként párhuzamosan húzó-
dik az Árpád-kori cölöplyuksorral, attól 1-1,3 méterrel távolabb a hegyoldal irányában 
(6. kép). A fal építési idejét eddig még nem tudtuk megállapítani, a kőbányászás miatt 
ugyanis nem maradt meg a belső oldalához köthető rétegződés, a vékony erdei humusz 
alatt csak a csupasz, letermelt sziklafelszín következett. Sőt a falnak nincs belső oldala 
sem, hiszen a kőbányászás miatt csak a mélyebben lévő, külső oldalának alja maradt 
meg. Azt viszont tudjuk/sejtjük, hogy ezen fal belső oldalához épület(ek) kapcsolódtak. 
Ezek maradványát látjuk a nyugati oldalon mindmáig felszíni falként fennálló L ala-
kú falszakaszban. Ez a falszakasz a külső övező falhoz csatlakozva egy négyszögletes,  
6 × 7 m-es helyiséget zárt közre, aminek vélhetően az alagsorát, pinceszintjét találtuk 

13. Cserépvár légifelvétele északkeletről. Jól látható a külső palánk gyűrűje,  
balra az egykori kastély kápolnája és további épületeinek helye (fotó: www.civertan.hu)
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14. Cserépvár feltárt részletei és az eddigi kutatások alapján kiszerkeszthető alaprajza 
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meg. Padlószintje nem volt, itt csak a természetes, erősen lekopott sziklafelszínre buk-
kantunk a humusz alatt. Ezen helyiség külső oldalát, azaz a várfalat szinte teljes mérték-
ben elbontották. Csak a kiszedett fal helyét, habarcsos foltokat, illetve egy-egy kötésben 
lévő követ és az alapozást szolgáló lépcsőzetesen lefaragott sziklafelszínt találtuk meg. 
Ehhez hasonló jelenség volt a keleti oldalon is, ahol a szelvény egyik részében még 1 m 
magas falak „elfogytak”, így a másik felében már csak a kiszedés helyét lokalizálhattuk 
(7. kép). Az említett helyiségtől délkeletre még ennyit sem sikerült megfogni. Az itt nyi-
tott szelvényekben U-alakban kinyíló, egyenetlen sziklafelszíneket találtunk, amelyeket 
az eseti jellegű újkori kőbányászás nyomainak tarthatunk. A helyiségtől északra azonban 
viszonylag magasan megmaradt a természetes felszín, ez reményt adhat arra, hogy talán 
kevésbé bolygatott további terekre bukkanhatunk a jövőben.

Mivel 1408-tól Cserépvárként említik a várat, foglalkoznunk a név eredetének kér-
désével. Előbb már láthattuk, hogy nem az első birtokosáról, vagy építtetőjéről kapta a 
nevét. Valószínűnek tartjuk, hogy az Árpád-kor végi erősségnek eredetileg nevet sem 
adtak. Mivel azonban Cserépfalu irányából jól látszik (mint utaltam rá, feltehetően emi-
att is építették ide), ezért feltételezhető, hogy a köznyelv cserépi várnak nevezte, annak 
ellenére, hogy nem is Cserép határain belül volt. Ez a ragadványnév őrződhetett meg, így, 
amikor királyi birtokként megújult a vár, már Cserépvárnak nevezték.

3. A külső falöv: Már a kutatások kezdetén felfigyeltünk arra, hogy a kisméretű bel-
sővárat egy kettős falrendszer veszi körbe. A belsőt a fentiekben elemeztük. Vele pár-
huzamosan rátaláltuk a keleti, nyugati és északi oldalakon nyitott felületeken egy igen 
vastag, kétrétegű kőfalra (8. kép). A belső rétege 1,1-1,5 m vastagságig terjedt, a külső 
2-3 m vastagságú volt. A fal összvastagsága így 4-4,4 m közöttinek bizonyult mindhárom 
helyen. A belső, korábbi és a külső kettős fal között egy 2 m széles falszorost alakítot-
tak így ki, amelynek a sziklafelszínen kialakított járószintjét – letaposott barna földet –  
is megtaláltuk. Keleten ezt több vékony, építési törmelékcsíkból rétegesen képezték ki. 
Ezekből a rétegekből egységesen 15. századi leletanyag került napvilágra, így a külső fal-
öv készítését ekkorra keletezhetjük. Mivel a kettős falöv vékonyabb belső rétege szépen 
kialakított külső falsíkkal rendelkezik, nyilvánvaló, hogy a külső esetében egy utólagos 
köpenyezésről van szó (9. kép). Megépítésének természetesen lehettek statikai okai, hi-
szen a meredek, vagy meredekre lefaragott hegyoldalban szükség lehetett a korábbi fal 
megtámasztására, de valószínűbbnek tűnnek a stratégiai megfontolások. Véleményem 
szerint egy 4-4,5 m vastag fal kialakítására a tűzfegyverek elterjedése után lehetett csak 
szükség. Egy ilyen, a teljes várfalat érintő vastagításnak a 16. század eleje előtt aligha lett 
volna értelme. Sajnos a középkori források nem szólnak várfelújításokról, építkezésekről, 
így pontosabb keltezésre ma még nincs módunk.

A későbbi kőbányászás miatt a külső várfalöv belső oldala gyakorlatilag csak néhány 
cm magasságban maradt meg. Így sajnos a belső falsík sem ismert, hiszen ránk maradt 
részét még fedte a járószint. A külső oldal viszont roppant impozáns méreteket mutat, 
4-5 m-es magasságú részleteket bontottunk ki, ezek alsó részükön ép falsíkkal, felső ré-
szükön általában már csak falmaggal maradtak ránk. E falak keleten és északon enyhén 
befelé dőltek, ezzel szemben a nyugati oldalon kibontott külső várfal függőleges volt 
(10. kép). Mindegyik helyen a lefaragott sziklára alapozták a falakat (7. kép). A két fal-
övről egységesen megállapítható volt, hogy a kőbányászás során „lefejezett” hegyplatón 
jóformán minden elpusztult, csak a hegyoldal meredekségének köszönhetően maradtak 
meg a mélyebben lévő jelenségek. Ez a falak esetében természetesen mindig a külső 
oldalukat jelentette.
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4. A palánk: a 16. század első felének, közepének erődítési munkálatainak tarthat-
juk az 1568. évi várleltárban már említett palánk kialakítását. A fa-földszerkezetű külső 
erődítés nem volt előzmény nélküli: a korábbi, 13–14. századi várárok külső oldalán, az 
itteni „földsánc” gerincén emelték. A 2007. évi ásatások során átvágtuk az északi olda-
lon a 12,5 m széles sáncárkot és a külső oldalán megtaláltuk a palánk nyomait. A sánc 
szélén, a geodéziai felmérésen is azonosított vonalban 3,2 m vastagságban igen keményre 
összedöngölt köves, törmelékes felszínre bukkantunk. Benne egymásra merőleges, 30 
cm széles faszenes árkok jelentkeztek, ezek alján és oldalán erősen átégett paticsdarabok 
helyezkedtek el. Bár még kis területet vizsgáltunk, első megállapításaink szerint a palánk 
fa rácsszerkezetének árkait fedeztük fel, amely gerendái tűzvész során pusztultak el. A 
bedöngölt kemény felszín a rácsszerkezet mögött egy keskeny sávban tart még, majd 
meredeken lejt befelé.

5. Bástyaszerű(?) építmény: mindenképpen külön építési fázisként kell megemlékez-
nünk a keleti oldal mindig is felszín feletti falként jelentkező sokszög alaprajzú, kismé-
retű bástyaszerű erődítéséről. A mindössze 7 m széles és csak 1,5-re kiugró építményt 
utólag emelték a külső vastag falövhöz, falelválása jól látszott a feltárások során. Építési 
idejét tehát a 16. század eleje és az 1596. évi török megszállás közötti időszakra helyez-
hetjük. Feltehetőleg a török 1552. évi első megjelenését követően vált szükségessé bástyát 
emelni a várfalak elé. Ennek méretét és erejét azonban csak szimbolikusnak tarthatjuk. 
Felmerülhet emiatt, hogy az építmény nem más, mint egy nagyobb támpillér, amellyel a 
meredek hegyoldalban emelt vastag falat kellett csak megtámasztani.

6. Az árok: Két helyen vizsgáltuk meg a külső falakon kívüli rétegződést, nyugaton és 
az északi átvágás során. Ezzel gyakorlatilag a sáncárok formáját és feltöltődését kutattuk. 
A vastag „önmaga törmelékét” eltávolítva – amely a vár felhagyását és a várfalak széthor-
dását követően a belsővárból kifelé erodálódó másodlagos törmeléket és szemetet jelen-
tette – előbukkant egy vörösesbarna, erősen faszenes, égett, 90-150 cm vastagságú réteg, 
amelyből nagy mennyiségű kora újkori leletanyag (szemét) került napvilágra. Mikor ke-
rülhetett bele ez a sok szemét? Faszenes, vörösre égett állaga alapján ezt egy nagy tűzvészt 

15. Gabonatároló vermek a Vár-hegy oldalában. Felmérés: Nováki 1986. 27.
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követő időhöz kell kötnünk. A 
forrásokból tudjuk, hogy 1687. 
október 30-án a császári csa-
patok ostrommal foglalták 
vissza a várat, s ennek során 
azt felégették. A szepesi ka-
mara kiküldött embere csak a 
belső várat találta meg. 1697-
ig többször sürgették az erős-
ség rendbehozatalát, amely 
ekkor részlegesen meg is tör-
ténhetett, hiszen mind a Tokaji 
Ferenc-féle felkelésben, mind 
a Rákóczi-szabadságharcban 
kisebb szerephez is jutott még 
Cserépvár. az ekkoriban el-
végzett renoválásokhoz kap-
csolhatjuk a megtalált égett-
kormos-szemetes réteget is. 
Valószínűleg az ostromban 
kevésbé sérült belsővárat hoz-
ták csak rendbe, a leégett, így 
használhatatlanná vált palán-
kot azonban felhagyták és a 
külső fal elé, az árokba szórták 
a nagy mennyiségű szemetet.

7. A kőbányányászás nyo-
mai és a ciszterna: A Rákó-
czi-szabadságharcot követően 
minden szerepét elvesztette 
Cserépvár. 1719-ben a várat L’Huillier Ferenc egri kapitány szerezte meg, aki azt végleg 
lerontva, köveiből a Vár-hegy alatt kastélyt építtetett (13. kép).18 Nyilván nemcsak ekkor, 
hanem később is, sőt a falubeli építkezésekhez is bányászták innen a követ. A belsővárban 
nyitott szelvények közül többen találtuk meg ennek az újkori bányászatnak a nyomait. 
Az itteni belső katlan legmélyebb pontján nyitott szelvény emellett további tanulságokkal 
szolgált. a több mint 1 m vastag apróköves törmelékréteg alatt egy vastag szemétréteget 
találtunk, amelyből nagy számban, vegyesen kerültek elő kora újkori és középkori lele-
tek. Alatta, 3,5 m mélységben egy sík, keményre taposott felszínre bukkantunk, amelyen 
ideiglenes tűzrakóhely nyoma is felfedezhettük. E szint és a hozzá kapcsolódó feltöltődés 
elbontása után meglepetésként egy 40 cm vastag szürke agyagréteg következett. A Vár-
hegyen és környezetében nincsen agyag, ezt ide kellett szállítani. Az agyagréteg funkcióját 
egy-egy nyári zápor világította meg, ugyanis megállt rajta a víz, azaz vízzáró szerepet töl-
tött be! Ez a mélyedés és az alján talált vízzáró réteg egyértelműen egy egykori ciszternára 
utal (11. kép). Cserép várában vélhetőleg ez volt a legfőbb, vagy egyetlen víznyerőhely. 

18 A Vár-hegyről és környezetéről 2008-ban készített légifotókat László Jánosnak (Civertan Bt.) köszön-
hetem.

16. Cserépvár. A vár alatti egyik  
nagyméretű gabonatároló belülről.

Fotó: Nováki, 1986. 30.
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A vízellátásról írott források is szólnak. Az 1568. évi várleltár bejegyzésében olvasható: 
„Egy szekér kiben vizet hordanak, hordóstul,...”.19 Egy 1633. évi török forrásból tudjuk, 
hogy ekkor felmentik Miskolc városát az addigi szolgáltatásaik alól, miszerint vízhordó 
szekereket kellett Cserépvárhoz küldeni.20 A ciszterna eredeti oldalfalai a keményre tapo-
sott járószint és a vízzáró réteg közti 60 cm-es feltöltődésben maradtak csak meg. Ezen a 
szakaszon falazásnak nem volt nyoma, csak a faragott sziklát találtuk meg. A tűzhelyes 
járószint felett azonban szemmel látható váltás volt megfigyelhető a ciszterna oldalát al-
kotó sziklafalban. A kiszélesedő szikla innentől felfelé éles törésű volt, sík felületekkel 
rendelkezett, kővágás nyomai látszottak rajta. Ez arra utalt, hogy a vár felhagyása után 
60 cm vastagságban feltöltődött az itteni egykori ciszterna. Ezt a szintet használták a 18. 
századi kőbányászok járószintként, felette kezdték el fejteni a terméskövet. Az amúgy is 
mély ciszterna oldalfalainak kibányászása megkönnyítette a munkájukat. Ennek során az 
egykori vízgyűjtőből kiindulva egy teljes bányaudvart alakítottak ki, amely kutatásunk 
kezdetén egy feltöltődött katlanként jelentkezett a felszínen. 

Az egykori ciszternának csak a negyedét tártuk fel, fenekének átmérőjét ez alapján 6 
m körülinek becsüljük. Vélhetően a várudvar közepe táján helyezkedhetett el és a belső 
falövhöz kapcsolódó épületek tetejéről gyűjtötte össze a vizet, s azt szekerekkel is hord-
hatták bele. Mivel az udvar járószintje a bányászat során elpusztult, így eredeti mélységét 
nem ismerjük, de a jelenlegi felszínhez képest is 4,5 méter mélységben található.

19 MizSer LAjoS: Cserépvár 1568. évi leltára. Magyar Nyelv, LXXIII. (1977/3) 380-382.
20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, IV-1501/n. 8.

17. Cserépvár láthatósági analízise egy 20 m magas tornyot tételezve fel.  
Eszerint a várból alig volt szemmel tartható a környék
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A kőbányászás egy másik nyomát is feltártuk a külsővár, a palánk területén. Az észa-
ki oldalon átvágtuk a lapos gyűrűt megtörő félkör alakú dombot. Erről kiderült, hogy 
a várfalak pusztulása után keletkezett meddőhányó, amely a bányászat során letermelt 
humuszos réteget és a nem hasznosítható apró köves törmeléket rejtette (12. kép).

Összességében megállapítható, hogy a teljes belsővárat „lefejezték” a kőbányászat 
során, az eddig kutatott területeken a szikláig elpusztították az ott volt objektumokat, sőt, 
mint láttuk, a ciszternából kiindulva még mélyebbre is bányásztak. Egyedül a mélyebbre 
nyúló régészeti jelenségek (cölöplyuksor, kőfalak alja) menekültek meg, illetve a hegy 
meredeksége miatt nem érintették a bontási munkák a falövek külső oldalát sem, így 
azok jelentősebb magasságban maradtak ránk. A kőbányászás esetében megfigyelhető 
volt, hogy az inkább a vár déli oldalát érintette, dél felé „fogytak el” a falak, illetve dél 
felé nyílt a kialakított bányaudvar szája is. Ennek kétféle magyarázatát sejtjük: a déli ol-
dalon lehetett a belsővár bejárata, ahol kihordták a követ, illetve délre volt a kastély, így 
a hozzá közelebbi oldalt termelték ki jobban.

Cserépvár funkciója

A vár funkcióját erősen meghatározta Árpád-kori szerepe. Mint láttuk, minden bi-
zonnyal a Panyitok hatalmát volt hivatott reprezentálni kifelé, nyugati irányba. Késő kö-

18. Cserépvár rekonstruált tömbje a digitális domborzatmodellre vetítve
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zépkori története során birtokközponttá vált, csekély méretű uradalmának (többek között 
Cserépfalu, Tard, Mezőnyárád tartozott hozzá) gazdasági irányítását végezték innen. A 
török megjelenésével végvárrá vált, Eger keleti elővára lett. Ez a szerepe azonban inkább 
csak jelképes volt, gondoljunk csak arra, hogy támadás esetén inkább feladták, mintsem 
védekeztek volna. Egyetlen komolyabb ostroma is csak egy napig tartott. Mint erősség, 
egyedül a nyugati irányt tudta szemmel tartani. Utakat nem ellenőrizhetett, hiszen az 
Egerből – Noszvaj–Bogács–Tard–Ábrány falvakon át – Miskolc felé vezető főútra nem, 
vagy alig lehetett innen rálátni, mindössze egy rövid szakasz látszott belőle Noszvajnál 
(17. kép). Csak jelentéktelenebb, környékbeli utakat tarthattak innen szemmel. Egy ilyen 
eldugott helyen fekvő vár a kora újkorban legfeljebb portyák indítására volt alkalmas és 
azok végállomásaként szolgált, erre több forrásunk is utal (18. kép).21

Egyetlenegy szerepet tudott tökéletesen ellátni, amely részben hadi, de inkább gazda-
sági funkció volt. Mint uradalmi központ, tárolóhelyként szolgált. Ennek fő elemeit – a 
várbéli tárházon és a pincéken kívül – a Vár-hegy nyugati, délnyugati oldalában talál-
ható 12, tufába vágott gabonatároló verem alkotta (15-16. kép). Hogy mikor alakították 
ezeket ki, sajnos nem tudjuk. A vár használata során is csak egyszer említették meg 
őket, az 1568-as várleltárban: Tardon összeírtak harmadfél asztag árpát, amit a vár alatti 
vermekbe kell tölteni.22 Valószínű, hogy nem egyszerre készítették őket és nem is volt 
egyszerre mindegyik használatban. Annyi gabona nem is lehetett a teljes uradalomban, 
hogy mindet kihasználják – Nováki Gyula számításai szerint a 12 verem összesen 626 
m³, azaz 452 tonna befogadására lett volna képes.23 Hasonló gabonásvermeket találunk 
Egerben, Boldogkőn és Sárospatakon is. Ha megvizsgáljuk Eger vermeit, melynek Cserép 
elővára volt, akkor megállapítható, hogy ugyan számszerűen nincs nagy különbség Eger 
és Cserépvár között (Egerben 9, Cserépváron 12 ismert gabonatároló volt), azonban át-
lagméretük nagyon eltérő: Egerben 18 m³, Cserépváron 52 m³. Ha Boldogkő várát – ahol 
6 gabonatárolót mértek fel – egy „átlag” várnak vesszük, ahol csak „saját használatra”, 
az uradalom gabonáját őrizték, ott is csak 28 m³ az átlagméret. 

Miért kellett egy kis uradalommal rendelkező, kis méretű várnak ilyen sok és ilyen 
nagy gabonatároló? Az 1568-as várleltár bizonyítja, hogy az uradalom gabonáját tárolták 
itt, de esetleg felmerülhet, hogy a végvári időszakbanaz egri vár számára is őriztek itt 
terményt. Erre lehet utalás a visszafoglalásról szóló forrásunk: „Caraffa az utakat elzár-
ta, hogy a városnak [Eger] se Cserépről, se Sirokról, se Szarvas-kőről élelmet ne hord-
hassanak …”.24 Márpedig Cserépvár gabonatárolói alkalmasak lehettek arra, hogy Eger 
élelmiszerraktáraiként szolgáljanak.

Hogy valóban betöltött egy ilyen raktári funkciót Cserép, az bizonyítja, hogy a visz-
szafoglalás után „meglehetős mennyiségű gabonát, mézet és más élelmiszereket” találtak 
itt, amelyeket azonnal eladtak a miskolciaknak.25

21 Az 1560-as években Verancsics Antal egri püspök panaszkodott, hogy a cserépi hajdúk rablóhadjáratokat 
folytatnak. 1588-ban a hatvani vásáron ütöttek rajta többek között cserépi „lovagok”. MizSer 2. jegyzet-
ben i.m. 37.

22 MizSer 19. jegyzetben i.m. 382.
23 A tufába vágott gabonatárolók összefoglalására lásd: nováki GyuLA: Tufába vágott gabonásvermek 

Északkelet-Magyarországon a törökkortól az újkorig. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 
1986–1987. 13–87.A méretek elemzésénél a cikk IV. táblázatának adatait használtam fel.

24 MizSer 2. jegyzetben i.m. 38.
25 uo.
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KOPPÁNY ANDRÁS

a CsOBánCi VáR 2007. éVi Kutatása 

A vár DK-i falszakaszának romvédelmi munkáit megelőzően került sor a várban régé-
szeti feltárásra. Ennek során egy, a várfalszakaszra merőleges árokkal átvágtuk a rétege-
ket, majd a falazási munkákhoz szükséges mértékben a fal belső síkja mellett hosszanti 
árkot alakítottunk ki. A hosszanti árok csak a helyreállítás falazási munkáit segítette, így 
nem volt lehetőség a rétegek mélyebb átvágására.

A keresztárokban három jól, karakteresen elkülöníthető járószint, a fallal párhuzamos 
hosszárokban pedig két, a várfalhoz másodlagosan hozzáépített osztófal került elő. A fel-
tárt legalsó járószint alatt 15. századi, felette 16. századi leletanyagot tartalmazó réteg 
feküdt, ez utóbbit zárta a következő járószint, a felette elhelyezkedő rétegből 17. századi 
kerámia került elő. Az utóbbi réteget a legfelső járószint zárja, felette a várfal 18. századi 
kerámiát tartalmazó omlásrétege fekszik. Ahol az osztófalak a várfalhoz csatlakoznak, 
a várfal külső oldalán ugyancsak másodlagosan épített támpillérek állnak, melyek közül 
az egyik a helyreállítási munkák kapcsán került kibontásra.

1. Csobánc vára. A 2007-ben kutatott terület jelölése a Nováki Gyula által készített felmérésen 
(fekete: feltárt illetve helyreállított falak, szürke: kutatóárkok, fehér: kiszerkeszthető falvonulat)
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2. Csobánc vára. A 2007-ben kutatott várfalszakasz a helyreállítás után

3. Csobánc vára. A várfalra nyitott keresztárok fotóján jól kivehetők az egykori járószintek
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A várudvaron egy kisméretű szondában feltártunk egy, a várfallal párhuzamosan fu-
tó falat, melynek alapozását egy hasonló irányú, korábbi falra építették. A magasabb 
fal falazóhabarcsa azonos az említett osztófalak és támpillérek falazóhabarcsával, míg 
a visszabontott fal falazóhabarcsa jól elkülöníthető mind a várfal, mind a támpillérek és 
osztófalak habarcsától.

A visszabontott falat nagy valószínűséggel azonosíthatjuk azzal az épülettel, melyet 
az 1560-as években készült Turco-féle felmérés tüntet fel a vár ezen részén. A felette 
elhelyezkedő falak által határolt és a várfalon kívül támpillérekkel megtámasztott épület-
szárny alaprajzát Rómer Flóris, illetve Berg Károly rögzítette a 19. században, kiépülését 
az 1600-as évek elejére datálhatjuk.

Mindezek alapján három periódust sikerült feltárnunk 2007-ben. Az első periódushoz 
a várfal tartozik támpillérek és belső kőépület nélkül. A második periódusban egy, a vár-
fallal párhuzamos szárny épül, melyet visszabontva alakítják ki a harmadik periódusban 
a külső támpillérekkel is megtámasztott épületszárnyat.

A reményeink szerint 2008-ban is folytatódó feltárás bizonyára pontosabbá, árnyal-
tabbá fogja tenni a vár déli részének építészeti korszakait.

HATHÁZI GÁBOR–KOVÁCS GYÖNGYI

A CSÓKAKŐI VÁR 2007. ÉVI ÁSATÁSA

A 2007. augusztus 6–31. között zajló kutatási program célja az alsóvár 15. századi kapu-
tornya kutatásának befejezése, valamint az alsóvár legnyugatibb sávjának feltárása volt.

A kaputorony az alsóvár eddig ismert egységeinek legértékesebb műrészleteket őr-
ző eleme. Az egykor két- vagy háromszintes építmény Ny-i homlokzatán nyíló (egy-
kor félkör, vagy szegment-íves záródású?) kapuzatát az 1960–1962, illetve 1997–2000 
közötti folytatott korábbi kutatások részleteiben már érintették. Kőkeretezése élszedett, 
csapórács számára „vezető sínként” kiképzett, felül kőfészkekkel a felhúzó lánc- vagy 
kötélrendszer számára, alsó harmadában gúlás élmegállítású-kerékvetős lábazattal. A 
belső oldalon előkerültek a fakapu szárnyainak perselykövei, a külső oldalon – a kü-
szöb szintjén – fennmaradtak a felvonóhíd forgótengelyét hordozó konzolos perselykö-
vek is. A kapu előtti barbakán-elővédmű 1960–1962. évi feltárása napvilágra hozta a 
torony külső farkasvermét is, valamint a hozzá bevezető, falszoros-jellegű út falazott 
maradványait. 2007-ben kibontásra került a teljes toronybelső, illetve a torony alsóvárba 
nyíló K-i bejárata, s annak falszorossá kiképzett előtere is (1. árok B. szakasz, illetve 
felület). Egyértelműen kiderült, hogy a 15. század középső harmadára keltezhető torony 
K-i oldalának alsó szintje eredetileg nyitott volt – legalábbis beszűkítésre utaló tagolás, 
vagy belső kapu nyomai e periódusból nem maradtak fenn – és nem rendelkezett belső 
farkasveremmel. A toronybelső K-i felének vékonyabb falú, „szögletes patkóalakú” kö-
penyezett beszűkítése, egyben K-i kapu-kialakítása utólagos eredetű. Maga ez utóbbi 
bejárat az alsóvárba nyíló előtér 15. századi kövezett járószintjére ül rá, a torony belsejé-
be nyúló D-i köpenyfal-szakaszának alapozásból pedig (mely a toronybelső 15. századi, 
fehérmurvás sziklakiegyenlítő ágyazatára ül) Matthäus Lang von Wallenberg salzburgi 
érsek (1519–1540) évszám nélküli ezüstje (zweier) került elő. Figyelemmel a vár szinte 
lakhatatlan, elhanyagolt állapotát jelző 1528-as leírásra, s az 1543-as török foglalásra, 
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1. A csókakői vár alaprajza a 2007-ig feltárt területek és az építési periódusok jelölésével
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e toronyátépítés a Bakicsok birtoklásának időszakára (1530-as évek, 1540-es évek leg-
eleje) valószínűsíthető. (A vár átfogóbb felújítási programjára utalhat a felsővári cisz-
terna ugyanekkorra tehető javítása és tetőzetének cölöpszerkezetű megerősítése, melyet  
I. Ferdinánd 1530-as érme keltez.) E köpenyezett beszűkítés kisebb, törökkori (17. száza-
di) sárga agyagfalazatú javításai voltak még megfigyelhetők. A 18–19. században jelentős 
bolygatásnak kitett toronybelső feltárása során kétperiódusú, kövezett törökkori járószint 
nagyobb, összefüggő felületei (a felső járószinten a falköpenyezés vonalát kísérő néhány 
cölöplyukkal), alattuk pedig az elbontott 15. századi járószint kevert-hamus feltöltési 
ágyazatának egy kisebb foltja kerültek még napvilágra. 

az alsóvár legnyugatibb – É–D-i irányban 17 m hosszúságú és 6 m szélességű – sáv-
jának teljes átvágása eredményeként átfogó képet kaptunk a 15–19. századi rétegviszo-
nyokról, amellett, hogy számos fontos objektum, építészeti részlet is napvilágra került.

Az 1. árok É-i szakaszán (1/A. szakasz) – az alsóvár Ny-i zárófala, a várkápolna és az 
oda felvezető lépcsősor, valamint a kaputorony K-i előtere által lehatárolt – kettős sziklate-
rasz került napvilágra. Ennek nagyobb kiterjedésű alsó platóján, a Ny-i zárófal és a kápol-
na által közrezárt sarokban, sikerült beazonosítanunk az 1962. évi feltárás során megtalált 
15. századi fémfeldolgozó műhely helyét, kiterjedését (a természetes sziklaágyba vésett, 
erősen átégett objektum-helyek, intenzív faszenes-hamus kevert feltöltéssel). Vélhetően 
ezen objektumokhoz kapcsolódó, V. László és Hunyadi Mátyás pénzeivel keltezett agya-
gos járószint csonkjára is rábukkantunk. Sikerült tisztázni a kettős sziklaterasz 16–17. 
századi viszonyait is. Feltárásra került e korszakból a 15. századi kápolna és lépcsősora elé 
húzott, kazettás földkitöltéssel bélelt É–D-i fal. Ennek tövében – a kettős sziklaterasz ÉK-i 
sarkát elfoglaló felső platón – egy törökkori tűzhely (kemence?) került napvilágra. Ettől 
D-re egy, a kápolna elé húzott fallal és a sziklaterasz D-i peremével egyaránt párhuzamos 
támfalszakaszra bukkantunk, amit a 15. századi járószintre alapoztak. A két fal által köz-
rezárt terület – a 15. századi jelenségeket elfedve – sárga sóderes (17. századi kerámiával 
keltezett) sziklakiegyenlítő feltöltést kapott, a sziklaterasz felső platójának szintjéig. 

Az 1. árok középső szakaszán (1/B. szakasz) került feltárásra a kaputorony K-i bejáratá-
nak falszorossá kiképzett előtere. A szinte humuszkitöltés nélküli, habarcsos kőomladék-
kal fedett falszorost É-ról a kettős sziklaterasz csaknem függőlegesre levésett, kb. 2,5 m  
magasságú sziklafala, D-ről az alsóvár (a falszoros járószintjétől számítva ma kb. 1,9 m 
magasságig álló) D-i főfalrendszere határolja. Kövezett, középtengelyében vízszivárgós 
15. századi járószintjére csaknem teljes épségben bukkantunk rá, a 16–17. századi építések 
kevéssé érintették. E kisebb beavatkozások egyikeként ültették Ny-i peremére a kaputo-
rony már ismertetett 16. századi K-i bejáratát, D-i sávjának megbontására majd gyengébb 
nívójú visszaállítására került sor a D-i főfalrendszer 16–17. századi átalakításai során. A 
falszoros jelentősebb átalakítására a törökkorban került sor (kísérő leletanyag 17. századi): 
É-i oldalán, a függőleges sziklafal mentén – kötés nélkül lerakott, másodlagos felhaszná-
lású középkori kvádersorra alapozott – karóvázas, vörös-fehér vakolású sárga agyagfalat 
emeltek. (Anyaga megfelel a toronybelső falköpenyezésén észlelt kisebb javításoknak).

Az 1. árok D-i szakaszán (1/C. szakasz) az alsóvár kaputornyához csatlakozó D-i fő-
falrendszer beeső szakasza került megkutatásra. Megállapítást nyert, hogy az alsóvár 
D-i fala kétperiódusú. É-i (belső) falsíkja a 15. századi kaputoronnyal egykorú, azzal 
egybeépített. A 16–17. század folyamán ez elé D-ről egy újabb, a kaputorony elé épített 
barbakánnal szerves kötésben álló, K-i végén „olaszos” szögben törő falsík épült, majd 
e kettős fal tetejére két helyiséget emeltek. A kaputoronyhoz D-ről csatlakozó szoba az 
1960–1962. évi feltárások során megkutatásra és műemléki bemutatásra került, az et-
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től K-re eső helyiséget – mint „őrszobát” – Siedel Ignác uradalmi tiszttartó feljegyzései 
(1830/40-es évek állapotai) említik. Az építési periódus azonosíthatóan szerepel a vár 
1690-ben készült „karlsruhei felmérésén”, 16–17. századon belüli pontosabb kormeg-
határozása további kutatásokat igényel. Felső időhatárára nézve fontos adalék, hogy a 
kettős fal tetején, annak falszövetébe vésett (s minden bizonnyal a K-i helyiség padlóját 
is áttörő) 17. századi hulladékgödörre bukkantunk. (Kérdés, hogy a Siedel Ignác által az 
őrszoba kapcsán említett, „5 öl mélységű” kúttal mennyiben hozható összefüggésbe.)

RINGER ISTVÁN – SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS

JELENTÉS A SÁTORALJAÚJHELYI VÁR FELTÁRÁSÁT MEGELŐZŐ 
MŰSZERES LELŐHELYFELDERÍTÉSRŐL

A tatárjárás utáni várépítkezések során épült fel a mai Sátoraljaújhely melletti, 335 m 
tszf. magas Várhegyen a középkori forrásokban Patak vagy Újhely váraként egyaránt emle-
getett erősség, melynek azonosításában Détshy Mihály szerzett elévülhetetlen érdemeket. 

A tudománytörténet tárgykörébe száműzött korábbi vélekedésekkel ellentétben a sá-
rospataki vár utóbbi, mintegy félévszázados történeti-régészeti kutatása során meggyőző 
érvekkel nyert bizonyítást, hogy az erősség legkorábbi részének vélt Vörös-toronynak 

1. Sátoraljaújhely-Várhegy szintvonalas felmérése
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nincsenek Árpád-kori részletei. Ezzel a felismeréssel párhuzamosan fogalmazódott meg 
a témával foglakozó kutatókban a kérdés: hol állhatott akkor az Árpád-kori forrásokban 
emlegetett pataki vár? Détshy Mihály a Patakra vonatkozó okleveles adatok elemzésével 
mutatta ki, hogy a korai vár a mai településtől mintegy 12 kilométerre lévő Sátorhegy 
keleti nyúlványán, a mostani sátoraljaújhelyi Várhegyen állt. Az Árpád-kori források-
ban előforduló „castrum Potok” véleménye szerint azonosítható az 1261. évi, V. István 
által a sátoraljaújhelyi vendégnépek számára adott szabadalomlevélben föltűnő „castrum 
nostrum de Saturhigy”-gyel. Érvei között szerepel, hogy együttesen sosem említik az ok-
levelek a pataki és újhelyi várat, csak váltakozva. Emellett jó néhány továbbá, igen meg-
győző forrást idéz, többek között egy, a pataki vár helyét pontosan meghatározó 1310. évi 
oklevelet. Ezen kívül több olyan észrevételt is tett, mely még inkább valószínűsíti, hogy 
„castrum Potok”-ot ne a későbbi Sárospatakon keressük.1 Az azonosításon túl ugyancsak 
Détshy Mihály foglalta össze az 1530-as évek végén elpusztult várra vonatkozó történeti 
adatokat, melynek részletes áttekintéséről ezúton eltekintünk.2 

1 déTShy MiháLy: Hol állt a középkori sárospataki vár? A Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, VI. 
(1966) 177–197.

2 déTShy MiháLy: Újhely várának története. Sátoraljaújhely, 1994. (A sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum 
Füzetei, 1.) A várra vonatkozó legújabb összefoglalás: nováki GyuLA – Sárközy SebeSTyén – feLd iSTván: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája. 1. 
Miskolc, 2007. 106–107.

2. Sátoraljaújhely-Várhegy. A régészetileg értelmezhető terepi alakzatok térképe
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A vár területén régészeti feltárás nem folyt, 1986-ban Nováki Gyula és Sándorfi 
György készített először felmérést a várról3 (6. kép).

2006 decemberében együttműködési megállapodás jött létre Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma között a vár 
területének régészeti kutatására. A kutatást előkészítő évben, 2007-ben került sor a te-
rület geofizikai kutatására, s régészeti-geodéziai felmérésére. A műszeres vizsgálatokat 
megelőzően megtörtént a Várhegy – javarészt erdősült – területének kitisztítása, s az 
aljnövényzet kiirtása (7. kép).

A geoelektromos méréseket a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszékének munkatársai 
végezték, Hursán László vezetésével. A Várhegy területének mintegy harmadán, annak 
ÉNy-i részén került sor a mérésekre, ott, ahol szabad szemmel alig volt érzékelhető terepi 
elem vagy jelenség (4. kép). a mérési adatok értelmezése során speciális körülményeket 
kellett figyelembe venni. Épületalapok kutatásakor rendszerint kis fajlagos ellenállású, 
agyagos, fedőösszlettel és ágyazó kőzettel találkozunk. A Várhegyen nagyon vékony ta-
lajréteg alatt ugyanakkor különböző állagú andezit helyezkedik el. Ez lehet szálban álló, 
melynek fajlagos ellenállása a legnagyobb, de előfordulhat töredezett, törmelékes formában 
is. Nagy mennyiségben ez utbbinak is fajlagos ellenállás-növelő hatása van. A mért terület 

3 Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattára, 1839-86. 166. doboz.

3. Sátoraljaújhely-Várhegy. A terepi alakzatokból rekonstruálható építészeti elemek
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DNy-i sarkán jelentkező igen nagy ellenállás-értékek eltemetett objektum létét feltétele-
zik, de az oldalhatás és a szilárd kőzet-aljzat is hozzájárult az 1000 ohmm feletti fajlagos 
ellenálláshoz. Hasonló mondható a kutatott terület Ny-i szegélyén látható anomáliákról. 
A terület É-i szélén, az ellenállás-növekedés fő oka az oldalhatás, de nem zárható ki nagy 
fajlagos ellenállású kőzet, vagy épületmaradvány jelenléte sem. Jellegzetes anomáliákat 
okoztak a kis fajlagos ellenállású képződmények, amelyek vastagabb feltöltést, esetleges 
mélyebb töbröket jeleznek. Említést érdemel a K–Ny-i irányban elnyúlt ellenállás-mini-
mum, melyet egy belső várárok hatásával magyarázhatunk. Ezt alátámaszthatja az ugyan-
csak K–Ny-i irányú fajlagos ellenállás-növekedés, ami a várárok melletti fal maradványai 
okozhatnak. Markáns ellenállás-csökkenés jelentkezett a 14. és a 20. szelvény közötti, 
K–Ny-i irányban kissé elnyúlt területen, mely esetleg ciszterna helye lehet. 

2007 nyarán és őszén elkészítettük a Várhegy régészeti-geodéziai felmérését is. A 
kutatás célja a középkori várrom terepi elemeinek számbavétele, felmérése és régészeti 
értelmezése volt. A tervben egy precíz, EOV rendszerbe illeszthető mikrodomborzati 
térkép létrehozása szerepelt, amely segítségével meghatározhatóak az elpusztult és az 
évszázadok során erodált vár mesterséges létesítményei. A méréseket Szörényi Gábor 
András régész és Gyói Zsombor egyetemi hallgató, valamint Ringer István régész végez-
te, továbbá részt vett még a munkában Hermann Orsolya Zsanett egyetemi hallgató. A 
térinformatikai feldolgozást Szörényi Gábor András készítette el.

A felmérés előtt 2007 júliusában terepszemlét tartottunk, melynek során megtekin-
tettük a kutatandó objektum elemeit és a mesterséges eredetűnek tartható terepalakula-

4. Sátoraljaújhely-Várhegy. A vár ÉNy-i részén elvégzett geofizikai felmérése izovonalas 
anomáliatérképe a szintvonalas felmérésre vetítve
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tokról vázlatrajzot készítet-
tünk. Ezt követően kilenc 
alappontot helyeztünk el a 
vár területén, oly módon, 
hogy azok összességének 
felhasználásával a teljes vár 
lefedhetővé vált.

A várhegy geodéziai 
felmérését 2007. augusztus 
9-én, 15-én, valamint októ-
ber 15-én mérőállomással 
végeztük. A felmérendő 
terep nagyobb része ekkor-
ra már növényzetmentes, 
kisebb része még bozótos 
erdő volt. A három nap ösz-
szesen 1165 pontot vettünk 
fel, 3 × 3 m-es rácshálóban 
haladva. A terepalakulatuk 
töréseinél ezt a rácshálót a 
domborzathoz igazítva be-
sűrítettük. Összesen 5347 
m²-nyi területet mértünk fel 
e módszerrel, a vártető tel-
jes területét, valamint a K-i 
külső sáncjelenségeket.

A Várhegy 125 × 45 m- 
es ÉNy-DK-i tájolású, ová-
lis alakú, minden irányban 
meredek oldalú terület. Két 
egységre osztható, az elő-
zőekben említett ÉNy-i fe-
lét a modern korban egy na-
gyobb területen elplaníroz-
ták és ott átjátszó antenná-

kat, valamint egy ezekhez tartozó kőépületet emeltek. Így ezen a felületen érthetően nem 
találhattunk régészetileg értelmezhető terepalakulatot. A DK-i fele azonban rendkívül 
részletgazdag, több nagyobb mélyedés, bennük falnyomok illetve habarcsfoltok utalnak 
épületek nyomaira. Ezeket mikrodomborzati felméréssel próbáltuk értelmezni. A tetőn 
kívül a vár szerves része volt még a mára csak a K-i hegyoldalban érzékelhető egykori 
sánc egy rövid, 25 m-es szakasza. Ez is csupán egy 5 m szélességű lapos gyűrűszerű 
teraszként maradt meg. A vár használata idején azonban nyilván egy sokkal markánsabb 
sánc és a hozzá tartozó árok helyezkedett itt el, csak ez a meredek hegyoldalban teljesen 
feltöltődött. A sáncot itt és ÉNy-on is a hegygerinc sziklájának merőleges átvágásával 
alakították ki, amely máig jól látható. Felmerülhet, hogy a többi oldalon azért nem talál-
tuk meg a sáncárok folytatását, mert ott a meredek hegyoldal nem tette szükségessé ezt 
a típusú védelmet.

5. Sátoraljaújhely-Várhegy. Soós Elemér 1904. évi 
rekonstrukciós alaprajza
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A felmérés során tereppontként értelmezve meghatároztuk a vár felszínsíkjait, illetve 
az oldalak palástjait. A rézsűként megfogható meredek és enyhe dőlésű tereplépcsőket 
egykori, leomlott falszakaszok felszíni maradványának értelmeztük, amelyek tengelye 
meghatározza a várfalak/mesterséges létesítmények irányát. A vár területén nyolc he-
lyen foghattuk meg kisebb falszakaszok külső síkjait, ebből magasabban álló felmenő 
falsík összesen kettő volt. Ezen falsíkokat falvonal néven mértük fel. Jól látható, hogy 
ezek „összejönnek” más egyéb vonalas objektummal (tereplépcsővel, épületnyommal). 
A falszakaszok irányultsága alapján kiszerkeszthető falirány néven megadtuk a meglévő 
falak feltételezhető felszín alatti futását. A terepen látható markáns mélyedéseket – épü-
letnyomnak elnevezve – többszintes/alápincézett épületek omladékaként értelmeztük és 
mértük fel. A köztük húzódó egykori átjáró/falszoros(?) helyét egy hosszanti, összekötő 
mélyedésben találtuk meg, melyet közlekedőnek nevezetünk el. A várhegy 20. századi 
„hasznosításának” terepi elemeit véljük felfedezni az adótorony és épülete környékének 
négyszögletes tereprendezésében. Hasonlóan modern koriak lehetnek a K-i és É-i olda-
lon, a város felé néző, középkori eredetű sáncba bevágott kisebb négyszögletes mélyedé-
sek, melyek II. világháborús géppuskafészkekként, lőállásokként értelmezhetőek.

A fenti terepelemek koordinátáinak összességéből (1165 pont) szintvonalas térké-
pet generáltunk (1. kép). Ezen a térképen ábrázoltuk a felmért terepi elemeket (2. kép). 
Térinformatikai módszerekkel a mért adatok az ábrázolhatóság mellett értelmezhető-
vé, valamint szerkeszthetővé váltak, így a középkori eredetűnek tartott terepelemekből 
rekonstrukciós térképet szerkeszthettünk (3. kép). Végül a területen végzett geofizikai 

6. Sátoraljaújhely-Várhegy. Nováki Gyula és Sándorfi György 1986. évi felmérése
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felmérések eredményeit georeferáltuk és a szintvonalas felmérésre, valamint a geodéziai 
eredmények által rekonstruált térképre illesztettük rá (4. kép).

Összegezve tehát olyan, a felszíni – nem „destruktív” – régészeti kutatásokhoz nél-
külözhetetlen térkép-együttest készítettünk el, amely értelmezhető módon ábrázolja a 
felszíni terepi mintázatokat, valamint a felszín alatti geofizikai módszerekkel megfog-
ható elemeket is. Mindezek segítségével próbáltunk egy előzetes rekonstrukciós képet 
megfogalmazni a várról. Ezen rekonstrukciós elemek természetesen előzetesek, céljuk az 
volt, hogy a későbbi régészeti feltárásokhoz kiindulási támpontokat nyújtsanak, hisz az 
adott építmények léte, illetve kiterjedése csak ekkor lesz pontosan tisztázható. Érdemes 
megemlíteni, hogy az általunk elkészített rekonstrukciós kép több ponton hasonlóságot 
mutat Soós Elemér 1904-ben készített váralaprajzával (5. kép).

FELD ISTVÁN

a sOlYMáRi VáR 2007. éVi ásatása

A vár 2005-ben megkezdett s a maradványok 2006-ban elvégzett építészeti bemu-
tatásához kapcsolódó újabb kutatási szakasza 2007-ben az ELTE Régészettudományi 
Intézete Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszéke tanásatásaként folytatódott. 
Ennek során egyrészt tovább dolgoztunk az ÉNy-i ún. nagy- vagy mélypince feltárásán, 
másrészt újabb kutatóárkokkal vizsgáltuk a K-i torony körüli, részleteiben még nem is-
mert területet.

a nagypincében a D-i és a Ny-i oldalon bontottunk egy átlagban 100 cm vastag 
betölt(őd)ési-pusztulási rétegsort, mely továbbra is a pince középső része felé lejtett. A 
feltételezett faszerkezetű felépítménnyel kapcsolatba hozott paticsos-vasszeges betöltés 

7. Sátoraljaújhely-Várhegy. Légifelvétel (www.civertan.hu)
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már nem mutatkozott a pince Ny-i részében, feltűnő volt viszont itt az a néhol 30 cm-es 
vastagságot is elérő, gyúrható sárga agyagból álló réteg, mely az utóbbi szintjénél mé-
lyebben került elő. A K-i (még feltáratlan) pinceág kőkeretes ajtaja küszöbszintjéig csak 
a Ny-i, erősen lepusztult pincefal előtt jutottunk el a DNy-i sarokban. A D-i fal itt feltárt 
boltfészkében még megmaradt az egykori, ismeretlen időben beszakadt dongaboltozat 
néhány téglája is, maga a Ny-i falsík azonban a szinte rácementeződött omlásréteg miatt 
csak részben volt kibontható. A rétegek továbbra is jelentős mennyiségű kerámia-, üveg- 
és fémanyagot tartalmaztak a 16. század közepéről, kiemelendők a losticei és a Rajna-
vidéki kőcseréptöredékek, továbbá egy feltételezhetően zsákvászon nagyobb darabjai.

A K-i torony D-i és K-i oldalára illetve a toronyhoz É felől csatlakozó belső osztófalra 
merőleges kutatóárkokkal egyrészt az elbontott K-i várfal pontos vonalát kívántuk meg-
határozni, másrészt a terület eddig még nagyrészt ismeretlen szintviszonyairól kívántuk 
adatokat nyerni. Ennek során megállapítottuk, hogy az ÉK-i részen 1976-ban megtalált 
falszakasz nem a 14. század végi várfal része – ez utóbbi kissé Ny felé, enyhébb ívvel 
csatlakozhatott be a belső fal É-i végződéséhez s minden bizonnyal már a középkor végén 
részlegesen elbontásra került. Ekkor itt jelentősebb, részleteiben még nem ismert építke-
zésekre is sor kerülhetett – nem kizárt, hogy ez a várkapu esetleges áthelyezésével is kap-
csolatba hozható. Kiderült továbbá, hogy a terepszint ekkor – de már a várépítés idején is –  
erősen lejtett ÉK felé, s a mai lépcsős terepkialakítás egyértelműen Valkó Arisztid 1930 
körüli feltárásaival hozható kapcsolatba. Megfigyelhettük továbbá, hogy a DK-i, torony 
körüli terület nem egyetlen szakaszban került feltöltésre, a 100–130 cm vastag feltöltési 
réteg úgy a torony DNy-i, mint ÉK-i sarka mellett legalább két, egymástól élesen elütő 
részre volt elválasztható. Ami a feltöltések korát illeti, úgy a várépítés korából származó 
járószintről, mint magukból a főként homokköves – s az említett nagypince építésével 
kapcsolatba hozható – rétegekből Zsigmond-kori kályhacsempe- és kályhaszemtöredékek 
kerültek elő. A feltöltés a vár teljes, még tovább kutatandó K-i részét érintette, s egyértel-
műen annak legfelső rétegébe alapozták úgy a négyszögű tornyot, mint a hozzá kapcso-
lódó falszakaszokat.

MAKOLDI MIKLÓS

tOKaj VáRa a 2007. éVi FeltáRásOK tÜKRéBen

Tokaj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a történelmi Zemplén vármegye déli szeg-
letében található a Tisza és a Bodrog összefolyásánál fekszik. A mai város Árpád-kori 
eredetére utal, hogy már Anonymus is említi Hímesudvar (Hymesudoar) néven.1 A fontos 
stratégiai helyen fekvő településnek a természeti adottságai is kiválóak, hiszen itt találko-
zik a Zemplén az Alföldhöz tartozó nyírségi homokbuckákkal, illetve a mocsaras – ártéri 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas – Bodrogköz a jó talajjal rendelkező, gazdag termést 
adó Taktaközzel. Az itt élők számára tehát mindig is biztosítva volt a taktaközi gabo-
na, a bodrogközi hal, a nyírségi gyümölcs és természetesen a tokaji szőlő, ezáltal a bor. 
Emellett erre futott egy fontos kereskedelmi útvonal, mely a Miskolc-Debrecen illetve 
a Kassa-Nagyvárad közti árucserét bonyolította. Ezen útvonalnak Tokajnál volt a tiszai 

1 AnonyMuS: Gesta Hungarorum. Hasonmás kiadás. Budapest, 1975. 16., 17. fej. 
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átkelőhelye, mely így elkerülte a bodrogközi, illetve a Tisza menti mocsarakat. Fontos 
tudni, hogy a Tiszának – középkori viszonylatban – Tokajnál a legkeskenyebb az ártere, 
hiszen itt a rakamazi magaspart és a Tokaji-hegy közötti távolság alig 3 kilométer.

Vegyük tehát sorra a település előnyeit: tökéletesen ellátható gabonával, hallal, gyü-
mölccsel és vaddal; továbbá itt található az ország egyik legforgalmasabb révje és talán 
a legfinomabb fehérbort adó borvidéke. Ezen tényezők együttes hatásának köszönhető, 
hogy a település az Árpád-kortól a kora újkorig mindig is fontos szerepet játszott az or-
szág életében. Ennek fényében nem meglepő, hogy Tokaj mindig is rendelkezett várral, 
sőt várakkal s ezek egyik feladata a nagy jövedelemmel is járó rév védelme volt évszá-
zadokon keresztül. 

Az első ezek közül az Anonymus említette sáncvár lehetett,2 a második már valószí-
nűleg egy kis kővár, mely feltehetően a Bodrog torkolata fölötti hegylábon emelkedett és 

2 Uo. „Az imént mondott Turzol pedig Árpád vezér kegyéből ennek a hegynek a tövében (Tokaji-hegy), 
ahol a Bodrog a Tiszába ömlik, nagy földet szerzett, és ugyanezen a helyen földből való várat épített, amit 
a jelenben is Hímesudvarnak neveznek.”

1. Tokaj vára a Bodrogköz végében, egykor és ma (Jurecz László munkája)
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valamikor a 13. század második felében épült, de a helyi viszálykodások következtében 
hamarosan el is pusztult.3 A 14. századból már nem ismerünk említést róla. Végül vala-
mikor ez utóbbi erősség végső pusztulása után építik meg Tokaj történelmének harmadik, 
egyben leghíresebb várát, mely a Tisza és Bodrog összefolyásánál, már a Bodrogközben 
létesült (1. kép). Első említése 1410-ből való,4 de elképzelhető, hogy már a 14. század 
második felében megkezdődtek itt az erődítési munkálatok – talán épp az Árpád-kori 
földvár maradványain.5

2007-ben ezen utóbbi – később Rákóczi-vár néven ismert – erősségnek kezdtük el a 
feltárását. Megjegyzendő, hogy a területen addig semmilyen régészeti jellegű kutatás 
nem folyt, tehát a vár lényegében érintetlenül feküdt. Összes addigi információnk csak 
a róla fennmaradt kora újkori metszeteken és alaprajzokon, illetve a Détshy Mihály által 
nagy alapossággal összegyűjtött írott forrásokon6 alapult, annak ellenére, hogy a terüle-
ten máig hirdeti a vár egykori múltját egy földből 2,5 méterre kimagasló lőréses bástya-
maradvány és egy másik, középkorinak tűnő alaktalan falcsonk is. Emellett egyértelmű-
en azonosítható a belsővár árkának egy szerencsés módon fennmaradt szakasza, illetve 
felismerhetőek a felszínen a külső vár sáncainak, bástyáinak tömbjei is. Mindez pedig jól 
összevethető a korabeli metszetekkel és a jelenkori helyrajzi adatokkal is. Ugyanis a vár 
pusztulása (1704–1705) után a területet „felparcellázták”, kertként használták, majd la-
kóházakat is építettek ide. Ennek következtében jött létre az a sajnálatos helyzet, hogy je-
lenleg 22 helyrajzi egységre tagolódik ez 2-3 hektáros terület, lakóházakkal, keretekkel, 
gazdasági épületekkel (2.kép). Talán ez lehetett az egyik oka annak, hogy a várat eddig 
nem kutatta senki. De volt egy nyomosabb érv is amellett, hogy a vár régészeti feltárása 
sokak számára „lehetetlennek” tűnt! 1954-ben ugyanis Tokajtól légvonalban 15–18 km-
re felépítették a tiszalöki vizierőművet. Ez az áramfejlesztő mű lényegében tönkretette 
a környék élővilágát és rengeteg kárt okozott a Tisza és Bodrog menti települések mé-
lyebben fekvő házaiban és pincéiben. Elárasztotta talajvízzel a tokaji vár területét is, 
ugyanis a városnál 4-4,5 métert emelt az átlagos vízszinten! És erre jönnek az árvizek… 

3 Ezt a várat a forrásokban „Kwreu”, aza Kőrév néven említik. Először IV. Kun László ad rá építési engedélyt 
1283. szeptember 20-án, a „nyíri” nemeseknek (Magyar országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár, 40165.), 
majd Aba Amádé birtokaként is említik (Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény, 
285755.). További irodalom: néMeTh PéTer: Kőrév–Hímesudvar–Tokaj. A Miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei, 14. (1975) 3–8.; déTShy MiháLy: A tokaji vár története. Tokaj Várostörténeti Tanulmányok. 
II. Separatum. Tokaj, 1995. 5–6. Minden bizonnyal ezen 13. századi vár egykori helyére utalnak a folyó-
torkolat fölötti hegyláb Óvár, Palota, Klastromhegyi, Santz, Kalodás dűlőnevei, illetve a hegyláb tövében 
található Óvár nevű utca: PAP MikLóS: Tokaji tanulmányok. Tokaj, 1992. 1–2., 11-12. ábra.

4 1410-ben Zsigmond király Tokajt castellumával, Tállya várát és Tarcalt Garai Jánosnak, Miklós nádor 
fiának és János feleségének, Hedvig mazoviai herceglánynak adományozza 12000 forint értékben, majd 
1422-ben ezeket boszniai várakért cserébe visszaváltotta (déTShy i.m. 6.)

5 Erre természetesen semmilyen közvetlen adatunk nincs. Hacsak az nem, hogy a 15. századi belső vár te-
rülete néhány méterrel magasabban fekszik környezeténél. Így elképzelhető, hogy ezt a szintkülönbséget 
az elplanírozott régi földvár tömbje adja. De az sem zárható ki, hogy már a 15. század során halmoztak 
ide földet az árvízvédelmi és hadászati szempontokat is figyelembe véve. (A terület egyébként tökéletesen 
sík árvizi öntéstalaj).Természetesen az is elképzelhető, hogy az Anonymus által említett vár a Tokaji-hegy 
lankáin vagy annak tövében helyezkedett el és a területen tapasztalható jelentékeny erózió tette máig 
felismerhetetlenné. 

6 déTShy i.m.; illetve legújabban: nováki GyuLA – Sárközy SebeSTyén – feLd iSTván: Borsod-Abaúj-
Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország árainak topográfiája. 1. Miskolc, 2007. 
132–134., 99a-b. ábra. (Az utóbbi munkában a 99/b ábra léptéke sajnálatos módon téves, a valóság-
ban 100 m az ott feltüntetettnél nagyobb távot ölel fel, a vár területe így kb. 185 × 220m, azaz 4 ha; 
ravelinekkel 5 ha.)



171Kutatási jelentések

Egyszóval ennek az alacsonyan fekvő erődítménynek szinte megpecsételődött a sorsa és 
kérdésessé vált a kutathatósága 1954-ben.

Ennek ellenére a Tokaji Várbarátok Köre Egyesület kezdeményezésére, a miskolci 
Herman Ottó Múzeum intézményi keretei között, a szerző helyszíni vezetésével 2007 
nyarán megindultak az alaprajz hitelesítését célzó ásatások. Ezek arra próbáltak választ 
keresni, hogy az említett körülmények ellenére vajon kutatható-e régészetileg Tokaj vá-
ra, és ha igen, akkor érdemes-e folytatni, kibővíteni, tervszerűvé tenni ezt a kutatást? 
Mindezt annak érdekében, hogy megismerhetővé váljon a vár egykori formája és törté-
nete, hogy ezzel beilleszthető legyen a megye jobban ismert várai közé – és nem utolsó 
sorban azért, hogy az erősséget be lehessen mutatni a nagyközönségnek, hogy híre újra 
bejárja a „nagyvilágot”.

A vár építéstörténeti vázlata az írott és képi források alapján

Mielőtt eredményeinket részletezném, szükséges nagy vonalakban megismernünk a 
várnak a metszetek és az írott források alapján rekonstruálható építési periódusait, annak 
érdekében, hogy fogalmat alkothassunk arról, mi volt az előzetes ásatás során a célunk, 
mit kerestünk és mit találtunk. 

1410-ben itt csak egy castellumot említenek, tehát ekkor még nem állt itt várnak ne-
vezhető épületegyüttes; talán csak egy fallal kerített lakótoronnyal kell számolnunk, 
melynek alaprajzát azonban nem ismerjük.7 A 20. század elején Soós Elemér, a kor nagy 
polihisztora, rendkívül termékeny, de korántsem mindig megbízható várkutatója, néhány 
hitelesnek nem tartható 17. századi metszetből kiindulva egy nagy kerek lakótornyot re-
konstruált, melyet előbb kerek fallal majd egy négy rondellás, de alapvetően csigavonalú 
védelmi rendszerre épülő modellel egészített ki.8 Soós Elemér elmélete ugyan világos 
fejlődési sort mutat, viszont nehezen egyeztethető össze a későbbi, hitelesnek tekinthető 
alaprajzokkal (3–5. kép). Ugyanis ezeken a belső vár közepén nem kerek lakótorony, 
hanem egy „üres” várudvar található. Viszont az 1640-es és 1660-as években készült 
metszeteken mégiscsak látszik egy, a többitől magasabb, négyszögletes torony, magas 
barokk tetőzettel (5–7. kép). Ebből kiindulva tehát elképzelhető, hogy ez a négyzetes 
alaprajzú nagy torony a vár legkorábbi épülete, amihez talán már a Hunyadiak, de leg-
később a Szapolyaiak építettek hozzá egy palotaszárnyat, sőt alakítottak ki egy négytor-
nyos várat. Talán még a Szapolyaiak vették mindezt körbe egy négy rondellával erődített 
fallal, mely a korábbi – a Gerő-rendszer megnevezését használva – „belsőtornyos” vár 
falaival együtt falszorost képezett.9

Így alakulhatott ki tehát a majdani vár központi magja, a későbbiekben belsővár-
ként emlegetett épületegyüttes. Minderről korabeli ábrázolás nem maradt fenn, de az 
ide vonatkozó írott források is eléggé hézagosak a 15. századra nézve. De mivel a vár a 
Hunyadi Mátyás trónraléptétől nagy karriert befutó Szapolyai család egyik legkorábbi 

7 L. a 4. jegyzetet!
8 SoóS eLeMér: A tokaji vár története, hadi és műleírása. Sátoraljaújhely, 1914. 1–8. 
9 Ezen építkezésekre a következő források utalnak: 1452-ben a várnagyhelyettes, Budai Mihály ellen el-

járás indul, mivel erőszakkal fogdosta össze a jobbágyokat, hogy a várban árkokat ássanak és szálfákat 
hordjanak (déTShy i.m. 7.), továbbá 1459-ben úgy adja zálogba Mátyás Szapolyaiaknak a várat, hogy az 
adománylevél szerint a zálogbirtokosok a visszaváltásig emelendő új épületek költségeinek visszatéríté-
sére is igényt tarthatnak. déTShy i.m. 8. (A továbbiakban az egyes, idézendő források vonatkozásában 
csak Détshy Mihály tanulmányának oldalszámait adom meg!)
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fontos adománybirtoka, első székhelye, ráadásul közel 70 évig (1459–1528) az övék, ezért 
joggal feltételezhető, hogy ezt a belső várat ők építik ki a kor színvonalának megfelelő 
védművekkel és a kor ízlésének megfelelő pompával. Ez az állapot minden valószínűség 
szerint megközelítőleg rekonstruálható egy 1565. évi metszet alapján (8. kép), azzal a 
lényeges különbséggel, hogy míg Zsámboky János itt egy sarkain kiugró tornyos belső 
várat ábrázol, addig a későbbi alaprajzokon egyértelműen látszik, hogy ez a vár a diós-
győrihez hasonlóan „belsőtornyos” kellett, hogy legyen (3-5., 9. kép).

A 16. században viszont jelentőset lépett előre a haditechnika, így sokkal nagyobb 
lett a széles körben csak ekkor elterjedő ágyuk tűzereje is. A vár új tulajdonosa, a 
Habsburgokhoz mindvégig hű Serédy Gáspár kénytelen volt továbbépíteni az erősséget, 
hiszen János Zsigmond többször komoly ostrom alá vette a várat, hogy apja örökét visz-
szafoglalja a I. Ferdinánd kegyeltjétől. Valószínűleg az 1530-as évek harcai kapcsán épül 
meg a vár egyik legnagyobb védműve, a kelet felé elterülő hatalmas ötszögű ágyútorony, 
melyet ekkor még csak egy fa híd köthetett össze a „belső várral”.10 Ez az az épület, amely 
minden hiteles metszeten egyértelműen azonosítható és ez alapján tájolhatóak egymás-
hoz a korabeli ábrázolások.

Amikor a Serédy család csillaga lehanyatlott, több áttételen keresztül Némethi Ferencé 
lett a vár, aki az erősséggel együtt átállt az erdélyi oldalra és ezzel komoly vesztesége-
ket okozott a Habsburg-pártiaknak, kik éppen ezért nem hagyhatták megtorlatlanul az 
árulást. A nagy küzdelemre készülve Némethi a Hegyalján több várat is megerődített, 
köztük a tokajit is. Minden valószínűség szerint ekkor épült ki a korábbi vármag körül a 
kronológiai értelemben elsőnek tekinthető külső vár.11 Ez látható egy 1565 körüli alapraj-
zon (9. kép) és Zsámboky János vitatott hitelességű metszetén is (8. kép). Láthatjuk hogy 
a három folyó, a Tisza, a Bodrog és a Kisbodrog által körülhatárolt szigetet gyakorlati-
lag teljes egészében erődítéssel vették körül ekkor, alkalmazkodva a folyók természetes 
partvonalához. Ebből adódott az, hogy hadászatilag viszonylag egyedi módon, egy olyan 
erősséget hoztak létre, melyet összesen kilenc kőből épült olasz bástya és kerek ron-
della erődített, illetve befoglalták ebbe a rendszerbe tizedik vagy „elővédbástyaként” a 
korábbi ágyútornyot,12 továbbá a nyugat felé eső oldalon egy kaputornyot is emeltek. A 
rendszer lényege az lehetett, hogy a magasabban elhelyezkedő, s a város felé eső nyugati 
és déli részeket olaszbástyák védik, míg a nehezebben támadható keleti és északi oldalt 
kerek rondellák, illetve a korábbi ágyútorony erődítik. Az idézett rajz hitelessége erősen 
megkérdőjelezhető, viszont az írott forrásokkal jól egybevág, sőt a 2007. évi ásatás meg-

10 1536. április 14-én Serédy Gáspár veszteségeket szenvedett el, mert a „rossz munka miatt” felrobbant a 
Kassán öntött nagy ágyúja. Pedig „az ágyú felállítására egy elég erős elővédbástyát építettek, melyből 
az ellenség földi és vízi erőit vissza tudnák verni, és nem csekély kárt okozhatnának az ellenségnek, ha 
pénzért vagy kölcsön kaphatnának egy nagyobb ágyút.” déTShy i.m. 14.

11 Némethi nagy építkezéséről több forrás megemlékezik, l. déTShy i.m. 22–25. Érdemes külön kiemelni a 
következőket: Tokaj várához nem szükséges több építőanyag, „mert az csaknem teljesen elkészült”; „Ez 
(Némethi) vitéz ember és sok vitézlő ember vagyon nála (2000!), mast penig az fából is embert kellene 
csinálnunk, annira megerősítette az Tokaj várat és takartatta (ellátta), hogy még Tokaj soha olyan erős 
nem volt, mint ez idejében… Jeles végháza lenne Őfelségének (Ferdinánd) ez Tokaj, mind Gyulára, mind 
Váradra, mindefelé…” déTShy i.m. 22. A külső vár első említése az 1565. évi csataleírásban: „A mieink 
(németek) teljes erőből támadtak és a falakat (!) körös körül mind bevették. Azonfölül megszerezték az 
összes ágyút, amit a külső várban eddig ellenünk használtak, így most a belső vár és annak falai várnak 
ránk…” déTShy i.m. 24. 

12 Ide kapcsolható a következő forrásidézet: „miután a vár meglövöldözött felső bástyáján (talán az ötszög 
alakú ágyútorony? M. M.) kevés ellenséget figyeltek meg, váratlanul megrohamozták, legfelül a kerek 
elővédet (az egyik rondella ? M. M.) is megmászták és emberül megtámadták az ellenséget”. Beszámoló 
az 1565. évi ostromról: déTShy i.m. 23.
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figyeléseivel is több szempontból összeegyeztethető. Ezért használhatóságát, ha fenntar-
tásokkal is, de egyáltalában nem zárom ki.

A 16. század közepére tehát már kialakulhatott a vár végleges szerkezete, központjá-
ban a vizesárokkal körülvett, négyrondellás védővonallal erődített belsővár, kívül pedig a 
folyók partvonulatához igazodó sokbástyás külsővár, szoros összefüggésben a Serédyek 
által épített ágyútoronnyal, melynek hídja biztosíthatta a közvetlen átjárhatóságot a belső 
és a külső vár között.

Ez a szépen kiépített vár, melyről a Habsburg-párti forrrások is elismerően nyilatkoz-
tak,13 az 1565. évi, nagy tűzerőt felvonultató, véres és hosszú ostrom eredményeképpen 
nagyrészt használhatatlanná vált. A csatában maga Némethi Ferenc is meghalt – ettől 
kezdve több mint félszáz évig ismét Habsburg-kézben volt vár. Az ostrom után rögtön 
hozzákezdtek a felújításhoz, de a hadászati szempontból funkcióját vesztett belső várral 
már nem igazán törődtek, s hogy területet nyerjenek, árkainak nagy részét is feltöltötték 
földdel. De a külső várat sem kőből, hanem fából és földből építették újjá, a leírások sze-
rint „ugyan finom rundellát” és több nagy ágyúdombot is emelve.14 talán ezt az állapotot 
ábrázolja egy, a 17. századból fennmaradt – ugyan fantázia útján módosított, de valószí-
nűleg egy alapjában véve hitelesnek tekinthető 16. századi metszetre visszavezethető –  
ábrázolás, melyen ezek a föld-fa szerkezetes ágyúdombok egyértelműen felismerhetőek 
(10. kép). Ugyanígy felismerhető a „régi” kaputorony a nyugati (bal) oldalon, a már tető-
vel fedett ágyútorony a keleti (jobb) oldalon és talán azonosítható egy kerek épület is a 
belső vár délkeleti sarkán lévő rondellával, a későbbi lőportoronnyal. 

Ha elfogadjuk ezen ábrázolás feltételezett előképének hitelességét – amit alátámaszt a 
vár környezetének, a Tokaji-hegynek és a Zemplénnek rendkívül hiteles módon való ábrá-
zolása is – akkor feltételezhetjük, hogy a 16. század második felében volt a várnak egy olyan 
periódusa, mely már fából és földből erődítetten ugyan, a nagyobb bástyákat ágyúdombbá 
kiépítve, de alaprajzát tekintve követte a Némethi Ferenc által kialakított nyomvonalat. 

Ezek a nagyrészt kerek építmények azonban hamar elavultak, faszerkezeteik miatt 
tönkre is mentek. Így valószínűleg már a 16. század hetvenes éveiben elkezdték a külső 
vár korszerűsítését, olaszbástyás kiépítését, szintén földből és fából, habár a vonatkozó 
források kőfaragókról és kőmívesekről is említést tesznek csakúgy, mint az ekkoriban 
ritkaságszámba menő órásról, ki a vár órájának karbantartója volt.15 A 17. század első 
felének építkezései homályosak számunkra, mindössze annyit tudunk, hogy az 1620-as 
években, a vár akkori birtokosa, Bethlen Gábor felújítja az addigra siralmas állapotban 
lévő védműveket és a külső vár északnyugati sarokbástyáját kváderkövekből kiépítteti.16 
Emellett az omladozó belső várat is olyan mértékben felújítja és lakhatóvá teszi, hogy 
feleségével, Brandemburgi Katalinnal a kassai esküvőjük után itt töltik lakodalmukat és 
mézesheteiket. Majd 1644 körül I. Rákóczi György végeztet itt közelebbről nem ismert 

13 „Isten megadta nekünk a győzelmet e fontos vár fölött, amihez foghatót erősségét, nagyságát, hatalmas 
fejedelmi jövedelmeit nézve alkalmasint aligha találni. Ezen felül a vidéken a legszebb rezidencia… Kelt 
Tokajban a várban 1565. február 12-én.” déTShy i.m. 25.

14 A vonatkozó forrásokat lásd: déTShy i.m. 26. Érdemes kiemelni ezek közül egy részletet, melyben utalás 
található arra, hogy 1565 előtt kőből volt építve a külső vár is: „Ez most egy öreg, düledező építmény és 
félő, hogyha egy év múlva ugyanilyen árvíz jönne, akkor akár a mellvéd nagyobb részét is elsodorná, 
ahogy egy helyen már most is megtörtént, amikor tudni illik három hete a fal (!) egy erős, támasztott 
palánkkal egyetemben a Bodrog vize felé 163 láb hosszan leomlott…” Tehát „falat” említenek, pedig 
a szövegkörnyezetben többször használják a sánc szót is, igaz, az újépítésű földművekre alkalmazva. 
Véleményem szerint tehát itt egy korábbi, az ostrom során erősen megrongálódott kőfalról lehet szó.

15 déTShy i.m. 29-31.
16 uo. 41–44.
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felújítási, erődítési munkákat,17 később pedig felesége Lórántffy Zsuzsanna építkezett 
itt.18 Mindenesetre az 1640 tájáról fennmaradt metszet alapján egyértelműen állíthatjuk, 
hogy ekkorra már kialakult a vár végleges, „ötbástyás” elrendezése, négy olaszbástyával 
és az ekkor már szintén bástya funkcióval működő Serédy-féle ágyútoronnyal (6. kép).

A vár végleges kiépítésére azonban csak azután került sor, hogy II. Rákóczi György 
özvegye visszaszolgáltatta a várat a Habsburg-uralkodónak. 1660-tól 1668-ig rengeteg 
erődítési munkálatot végeztek a váron, masszívan kiépítve a föld-fa szerkezetes sáncokat 
és bástyákat, rendbehozva a hadszertárakat, a belső várat és a kaszárnyákat is. Ezt a nagy 
felújítást az tette lehetővé, hogy 1660-ban Tokaj mellett töltött egy egész évet a Váradot 
fenyegető török-tatár sereg ellen vonuló teljes császári haderő. Az itt állomásozó katoná-
kat előszeretettel fogták be Tokaj várának építésére. Ezen időszakban híres hadmérnö-
kök vezetik az erődítési munkákat, először Jacob von Holst, majd 1664-től Lucas Geörg 
Ssicha. Ekkor szinte megújul az egész külső vár, sőt megépülnek a hidak túlparti állásait 
védő nagy földművek, a ravelinek is. Mindezen munkákat jól dokumentálta a két mester, 
több alaprajzot és metszetet is készítve az erősségről (3-5., 7. kép). Ezek a szerencsés 
módon fennmaradt ábrázolások szolgáltatják máig a legtöbb vizuális információt a tokaji 
várról, bár írott források is szép számban rendelkezésünkre állnak.19

Miután ily módon kiépült a vár, következnek Hegyalja viharos évtizedei, előbb az I. 
Rákóczi Ferenc által vezetett felső-magyarországi felkelés, majd a Thököly-féle harcok, 
később a Tokaji Ferenc által vezetett hegyaljai felkelés, végül a Rákóczi szabadságharc. 
Ezen időszak alatt a vár többször cserélt gazdát, de mindig erőszakkal s így jelentős 
károk keletkeztek benne. Ezek kijavítását többször megkísérlik, például egy 1704. évi 
alaprajz szerint nyugati ravelint szarv alakú védőművé alakítják át (11. kép). Mindennek 
ellenére az erősség állapota fokozatosan romlott, a fegyvertárai, kaszárnyái beáztak, a 
belső vár lakhatatlanná, sőt életveszélyessé vált, a külső várat pedig elmosták a tiszai 
árvizek és felverte a gaz. 

Mindezen tényezők miatt döntött úgy a Tokajt 1704. január 9-én elfoglaló II. Rákóczi 
Ferenc, hogy az erősséget kiürítteti, fegyverzetét – így 28 ágyút – elszállítatja és a várat 
magát pedig rossz állapotára való tekintettel 1704 őszén széthányattatja, majd következő 
év tavaszán keresztül is vezetteti rajta a tavaszi árvizeket. A szabadságharc bukása után 
a helyi néphagyomány szerint a felrobbantott vár köveit szisztematikusan elbányásszák 
és elszállítják környékbeli falvak nagyobb építkezéseihez.

az ásatások eredményei

Összegezve tehát az elmondottakat, ezen nagy múltú vár feltárását eddig a következő 
tényezők nehezítették: a források szerint II. Rákóczi Ferenc az erősséget földig romboltat-
ja, majd néhány évvel később köveit széthordják. 1954-ben megépül a tiszalöki vízierőmű, 
amely 4-4,5 métert emel az eredeti talajvízszinten, elárasztva ezzel a vár egyes részeit. 
Ma a terület erősen szabdalt, aprólékosan felparcellázott, számtalan tulajdonos kezében 
van és a tulajdonviszonyok is részben tisztázatlanok, ráadásul a terület egy részét 2003-ig 
aktívan lakták, sőt még jelenleg is van egy lakója a várnak, továbbá számos telket nyara-

17 1644 szeptember 8-án innen írja feleségének, Lóránttfy Zsuzsannának, hogy már több várat, köztük 
Tokajt is jól megerősítettek. déTShy i.m. 47.

18 A kisebb építkezéseket leíró forrásokat l.: déTShy i.m. 48–54.
19 Ezek összefoglalását l.: déTShy i.m. 55–62.
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lóként hasznosítanak távolabb élő, de rendszeresen ide látogató tulajdonosaik. Ezen okok 
vezethettek arra, hogy a vár régészeti kutatása 2007-ig nem kezdődött meg.

Viszont miután néhány tulajdonossal sikerült megállapodnom, hogy ingatlanjaik te-
rületén kutatást végezhessek és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodája is 
megadta a vonatkozó ásatási engedélyt, megváltozott a helyzet. A több mint háromszáz 
éve föld alatt lévő falak egy részét sikerült feltárnunk, így azokat újra láthatta embe-
ri szem. Engedélyt a 602., 606., 608. és 610. helyrajzi számú telkekre sikerült szerez-
nem, ásatási tevékenységünk tehát ezen területekre korlátozódott. A helyrajzi térképre 
tekintve láthatjuk (2. kép), hogy ezen telkek felölelik a tóval övezett belső vár majdnem 
felét, a K-i – ún. Serédy-féle – ágyútornyot, illetve a külső vár DNy-i bástyájának egy 
részét. Mint korábban említettem, a területen, a „tóként” említett 607/1. számú ingatlan 
egyértelműen azonosítható a belső vár kerítőárkának északnyugati részével,20 illetve a 
610. telken található egy alaktalan falcsonk, melyre a 20. században egy házat alapoztak 
(12. kép), továbbá a 602. telken egy lőréses falmaradvány, melyet beépítettek a szintén 
20. században, száraz falazással épített, telket határoló kő támfalba (13. kép). Kiindulási 
alapjaink tehát ezek a pontok voltak.

Először a 610. telken kezdtük meg a kutatást – kiirtva a 3-4 méteres „aljnövényzetet” –,  
letisztítva az „alaktalan falcsonkot”, majd egy kutatóárkot ásva a falra. A már korábban 
is középkorinak tűnő falmaradványról kiderült, hogy az egy – a föld alatt egészen jó 
állapotban megmaradt – három méter széles kőfal legmagasabb, talajszint fölé emelkedő 
része (14. kép). A falat pedig hamarosan azonosítani tudtuk a feltehetően Serédy Gáspár 
által, az 1530-as években épített nagy ágyútorony északi falával.21 Ennek tudatában már 
tervszerűen folytatva a munkát, sikerült megtalálnunk az ötszög alakú védmű öt sarkából 
négyet, melyek alapján az épület kiszerkeszthetővé vált és így méreteit is meg tudtuk ha-
tározni. Hossza a csúcstól a hátsó zárófal külső síkjáig 27 méter, legnagyobb szélessége: 
17,2 méter, falainak vastagsága kereken 3 méter (15. kép). Ásatásunk első hónapjában 
tehát már megtaláltuk a 17. századi forrásokban „Vasaló-bástya”-ként emlegetett ágyú-
tornyot, a vár talán legnagyobb méretű, és egyben a legjobban azonosítható kőépületét 
(3-5., 7-11. kép).

A feltárást a 608. helyrajzi számú telken folytattuk (2. kép), ahol a helyi lakók el-
mondása szerint az egész udvar ki van kövezve, nem lehet elültetni egy fát sem, kutat 
sem tudtak ásni és a tyúkok is csak kövek közt kapirgáltak. Mindez kicsit hihetetlennek 
tűnt a viszonylag rendben tartott füves udvart látva, de hamar igazat kellett adjunk az 
elbeszéléseknek, ugyanis az udvaron, a felszíntől alig néhány centiméterre két, egymás-
ra merőleges nagy kőfalat találtunk, melyek valószínűleg derékszögben találkozva egy 
sarkot alkotnak, talán épp a 15. századi belső vár DNy-i sarkát (16-18. kép). Kérdés az, 
hogy ezekhez a falakhoz csatlakozik-e kívülről egy kerek rondella kívülről, vagy maguk 
a falak alkotnak egy derékszögű sarkot? Mert ha az utóbbi feltételezés bizonyosodna be, 
akkor talán a feltételezett korai nagy torony falait találtuk meg, mely a metszetek tanul-
sága szerint a belső vár DNy-i sarkában állott. Erre utalhat az is, hogy a falak vastagsága 
260-310 cm között mozog, ami a 15. századi viszonyokat nézve inkább egy négyzetes 

20 Ez az árok az 1660-as évek térképein is jóval mélyebb környezeténél, habár ekkoriban szárazárokként 
emlegetik. Eszerint részben fel lehetett töltve a korai – 15. századi – állapothoz képest. Jelenleg a tiszalöki 
vizierőmű duzzasztó hatása miatt van benne víz. Megjegyzendő, hogy a 2007. év nyarán a nagy száraz-
ságnak köszönhetően a tó emberemlékezet óta először nagyrészt kiszáradt, alkalmat adva ezzel a partjá-
nak megkutatására. 

21 L. a 10. jegyzetet.
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torony alapjaként értelmezhető, mint egy egyszerű falszoros külső falaként. Itt találtunk 
egy 16. századi vegyesmázas, szépen kidolgozott alakos kályhacsempét, mely egy orosz-
lán, vagy talán egy hosszúszőrű vadászkutya fejét ábrázolja. Hasonló darabot találtunk 
még a 606. számú telken, a belső vár átellenes sarkában, az ÉK-i rondella indításánál, a 
falszoros É-i falán kívül. Ezen, hasonló színű mázazással és hasonlóan szép kivitelben 
egy nagy karimájú kalapos és szakállas-bajszos férfifej látható profilból. 

Ezután a 606. telken sikerült azonosítanunk a belső vár É-i kerítőfalát és ehhez csat-
lakozva megtaláltuk a kerítő fal legkisebb, ÉK-i rondelláját is (19-21.kép). Majd a szeren-
csés módon nagyrészt kiszáradt tó medrében, illetve annak partján azonosítani tudtuk 
egy rövid szakaszon a belső vár ÉNy-i rondellájának falát is (22-24. kép). Ezzel csupán 
az volt a gond, hogy az alacsony vízállás ellenére is csak 20-25 cm-rel emelkedett a 
talajvízszint fölé, így csupán az ívesen haladó belső falsíkot tudtuk meghatározni. Ezen 
falakkal kapcsolatban fontos megemlítenem, hogy vastagságuk nem haladja meg a 140 
cm-t, általában 130 cm körül mozog. Tehát sem az É-i várfal, sem a rondellák fala nem 
vastagabb másfél méternél. Ez is azt a meggyőződést erősíti bennem, hogy a belső vár 
DNy-i sarkában, a helyenként több mint 3 méter széles falak nem a rondellához tartó 
külső várfalak – hanem az 1410-ben már talán létező nagy torony alapjai.

Megtaláltuk tehát az ötszög alakú ágyútornyot, talán egy nagy torony falait, a belső 
vár É-i falát, ÉK-i és ÉNy-i rondelláját (25. kép). Ezen ismeretek fényében a jövőben 
már tudatosan, tervszerűen lehet kijelölni a kutatni kívánt épületek megfelelő pontjain a 
szelvényeket. Továbbá úgy vélem, hogy a belső vár középkori járószintje valahol a mai 
járószint és a jelenlegi talajvízszint között helyezkedik el, tehát feltárható! A belső vár 
szintje ugyanis ma is három méterrel van a talajvízszint fölött, s ez vastag rétegsort ered-
ményezhet. 2007-ben mi még csak felszínt kutattuk, de így is látható volt, hogy a rétegek 
lefelé folytatódnak, s a mélyebb rétegekből jelentős leletanyagra lehet számítani. De már 
az utóbb tárgyalt 606. telken is találtunk fontos, a 15–17. századra keltezhető leleteket. 
Ezek közül kiemelkedik egy spanyol stílusú díszkard kovácsoltvas kézvédő része, több, 
sugárágyúba és szakállaspuskába való vasgolyó, egy ólom pisztolygolyó, melyen még 
rajta van az öntőcsonk, rengeteg kályhaszemtöredék, szép redukált égetésű és mázas 17. 
századi kerámia, egyikükön például madárábrázolással. 

A belső vár kutatása mellett vallatóra fogtuk a 602. telken (2. kép) található lőréses 
falszakaszt és környezetét, azaz a külső vár DNy-i bástyáját, ahol a források egy kő ágyú-
kazamatát is emlegetnek22. Itt sem volt könnyű dolgunk, ugyanis a bástyán nőtt fák és 
gaz eltakarítása sok időt vett igénybe. Miután ezzel végeztünk, akkor szembesültünk a 
ténnyel, hogy a kőfal belső oldala beton keménységű, csákánnyal is alig bontható sárga 
agyaggal van feltöltve; a külső oldala pedig igen közel esik a Bodroghoz, ráadásul nagy 
fák gyökerei hálózzák be. Fáradozásainkat azonban siker koronázta, mivel itt találtuk az 
ásatás két legnagyobb ágyúgolyóját: az egyik (20 kg) a fal belső oldalánál hevert, míg a 
másik a falba fúródott be kívülről, tekintélyes sebet ütve azon.23 Sikerült megállapíta-
nunk, hogy ez a kőből épített védőmű egy kétszintes bástya volt, melynek alsó szintje je-
lenleg sajnos víz alatt van, a felső szintje pedig erősen leromlott állapotban maradt ránk. 
Munkánkat segítette egy 1936-ban készített fénykép, amelyen ez a bástya még a tiszalöki 

22 déTShy i.m. 60.
23 Habár pontos méréseket még nem végeztünk, de a 20 kg-os vasgolyó nagyságrendileg 25 fontos lehet. Ez 

jól összevág azzal, hogy a vár 1649-es inventáriumában ezen a bástyán 6 db 25 fontos ágyút említenek. 
Ötöt az érzékről elnevezve, a hatodiknak pedig a sas nevet adva. Az ágyúkat I. Rákóczi György öntette 
Gyulafehérvárott, Anthoni Uthen, braunschweigi származású ágyúöntőjével. déTShy i.m. 51.
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vizierőmű megépítése előtt látható (26. kép). Itt egyértelműen látszik az alsó szint nagy, 
méter széles ágyúlőrése, viszont a felső szint maradványa egy fa árnyékában van s ezért 
nem látható. Szerencsés módon azonban az ásatás során sikerült megtalálnunk az alsó 
nagy lőrés boltívét – csupán a mai talajvízszinttől alig néhány centiméterre –, így a fény-
képet össze tudtuk vetni a mai állapottal. 

Később azonosítani tudtunk az alsó szinten még egy nagy és a felső szinten még három 
további kis lőrést, így itt már hat kilövőnyílásról van tudomásunk. Továbbá megfigyeltük, 
hogy a bástya külső oldala feltételezhetően öt falsíkból tevődik össze és ez szinte egy 
köríves alaprajzot ad ki. Felmerült bennem a kérdés, hogy egy 17. századi ágyúkazama-
tának (ami ráadásul egy föld-fa szerkezetű nagy olaszbástya egyik sarkát képezi) miért 
van kerekded alaprajza és öt falsíkja? Miért nem két falsíkból álló sarkot alkot? Ráadásul 
a falai is meglehetősen vékonyak, alig érik el a másfél métert (27-29. kép)! Végül csak egy 
ésszerű megoldás jutott eszembe, mégpedig az, hogy ez a bástya nem 17. századi, hanem 
korábbi – azaz 16. századi – épp olyan, mint a Zsámboky János-féle metszeten látható 
olaszbástyák egyike (8. kép). Ebből arra következtettem, hogy ez a bástya még a Némethi 
Ferenc által az 1550-es években kőből épített külső vár egyik bástyája, melyet a 17. szá-
zadban ágyúkazamataként beépítenek a föld-fa szerkezetes olaszbástyába, és amely sze-
rencsés módon a mai napig fennmaradt. Ráadásul nem is akármilyen állapotban, hiszen, 
ha feltételezzük, hogy az alsó szint nagy lőrése egykoron legalább 4 méter magasságban 
kellett legyen, akkor a bástyafalból ma 8 méter áll, s ez talán az eredeti magassága! Üröm 
az örömben, hogy ennek fele ma víz alatt található. De meglehet, hogy több ilyen bástya is 
fellelhető hasonló állapotban, s ha ez igaz, akkor igazolni lehetne a Zsámboky féle metszet 
hitelességét, ezáltal a Némethi-féle, kőből melt külsővár létezését. Ezen elképzelés igazo-
lása természetesen még további kutatást igényel – de az már ma is elgondolkoztató, hogy 
ezen a bástyán a falsíkok közepén alul nagy lőrések vannak, a felső szinten pedig kisebb 
lőrések találhatóak, pontosan úgy, mint a Zsámboky-féle metszeten!

A 2007-es ásatási évadban tehát rengeteg új információt szereztünk Tokaj váráról  
(25. kép). Egyrészt láttuk, hogy a belső vár meglepően jó állapotban maradt ránk – alapjai 
egyértelműen feltárhatóak, emellett várakozáson felüli mennyiségű és szépségű lelet-
anyagot szolgáltat. Továbbá valószínűsítettük egy Némethi Ferenc által építtetett külső 
kővár létét, melynek formája talán olyan volt, ahogy azt Zsámboky János metszetén meg-
örökítette. Pusztán egy kérdés maradt csak nyitva, mi a helyzet a 17. századi metszete-
ken hitelesen ábrázolt, föld-fa szerkezetű külső várral (5., 7. kép). Van-e ennek feltárható 
nyoma? 2007-ben erre vonatkozóan még csak csekély információt sikerült szereznünk. 
De vannak nyomok, amelyeken el lehet indulni. Az biztos, hogy az egykori sáncok alja 
a talajvízszint alatt van, de kérdés vajon a teteje is? Ha a helyszínen járunk, láthatjuk, 
hogy a külső vár területén is hatalmas földtömegek emelkednek. Ezek alapján nyilván-
valónak tűnik, hogy az egykori sáncoknak legalább a teteje – de az is lehet, hogy a felső 
kétharmada – kutatható. Erre utaló nyomokat találtunk a 610. telken található ágyútorony 
ásatásakor. Ugyanis a 17. században két oldalról az ágyútoronyhoz kapcsolták a sáncokat. 
Mi minden valószínűség szerint meg is találtuk itt az É-ról becsatlakozó sánc nyomait. 
Ugyan a földművet nem vágtuk át, de megfigyelhető volt, hogy a rétegek „külső oldal” 
felől a vár felé, a „belső oldal” felől pedig a külső oldal felé emelkednek. Következésképp, 
a kettő között kellett lennie egy magaslatnak, ami maga a földsánc. Ráadásul ennek 
konkrétabb nyomát is találtuk, ugyanis felfedeztünk egy, az ágyútorony É-i falára me-
rőleges, vékony, hevenyészve rakott, mindössze néhány méter hosszú és csak 2,5 méter 
mélységig lemenő kőfalat, mely még kötésbe sincs az ágyútorony falával (15., 30. kép). 
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Ennek a „támfalnak” egy szerepe lehetett csupán: az ágyútorony közvetlen közelében, 
kívülről merevítette a föld-fa szerkezetes sáncot.

Összegezve tehát az elmondottakat: a tokaji Rákóczi vár egy, a 15. században már 
a kor követelményeinek megfelelően, jól kiépített erősség volt, mely a Szapolyai család 
egyik rezidenciájaként szolgált 70 évig. Szapolyai Jánost is itt jelölték királynak az ország 
keleti felének előkelői. A 16. században Serédy Gáspár, majd Némethi Ferenc erődítik. 
Ennek köszönhető, hogy a század közepére nem csak védhetőségéről, de szépségéről 
is elismerően nyilatkoznak a korabeli források. Ennek ellenére 1565-ben véres ostrom 
során esik el. Ezután földből és fából erődítik, eltekintve Bethlen Gábor kváderköves 
bástyaépítésétől. Újabb fénykorát az 1660-as években éli, mikor véglegesen kiépül és 
megújul olaszbástyás, ravelines védelmi rendszere. A század második felében viszont a 
sorozatos harcokban olyannyira lepusztul, hogy végül II. Rákóczi Ferenc széthányattatja, 
majd köveit nagyrészt elhordják.

A várból előkerülő leletanyag már most is felülmúlja a várakozásokat, hiszen nem 
csak több harcieszköz, ágyúgolyó, kardmarkolat, páncéllemez került elő, hanem gyö-
nyörű vegyesmázas, alakos kályhacsempék és 17. századi mázas használati kerámiák is 
Továbbá említést érdemel még az ágyútorony környékéről előkerült igen nagy mennyisé-
gű 18–19. századi, pénzzel datált kerámia is, mely az erősség katonai felhagyása után itt 
élő emberek néprajzi értelemben vett történelmét dokumentálja.24

A vár kutatásának folytatása és eredményeinek népszerűsítése tehát elsőrangú fel-
adat, hiszen méltatlan hever évszázados iszapréteg és 20. századi szeméthalmok alatt ez 
a hajdan oly büszke vár. Kutatása természetesen nem csak régészeti módszerek alkal-
mazását jelenti, hanem be kell fejezni a Miskolci Egyetem által nemrégiben elkezdett 
geodéziai felmérést, a Catering Kft. által megkezdett magnetométeres, talajradaros és 
geofizikai méréseket, folytatni kell a Civertan Bt. által végzett légifényképezést (31-32. 
kép). Nem utolsó sorban fontosnak tartom, hogy mindezek mellett készüljön el a várnak 
egy olyan, teljes mértékben hitelességre törekvő háromdimenziós digitális makettje is, 
amely a nagyközönség és a kutatók számára is átláthatóbbá, jobban elképzelhetővé teszi 
a tokaji vár egészét (33-36. kép).25 Célom tehát az, hogy Tokaj vára minél komplexebb 
módon, minél hitelesebben táruljon fel a világ szeme előtt, törekedve arra, hogy a későb-
biekben a nagyközönség számára is látogathatóvá váljanak ezek az alapjaikban is lenyű-
göző romok, s hogy az előkerült és restaurált leletanyag méltóképpen kiállításra kerüljön, 
megmozgatva ezzel a történelem rejtelmeire fogékony emberek fantáziáját.

24 Szintén jó néprajzi anyag került elő a 614. helyrajzi számú „út” Ny-i végénél talált, 19. századi házma-
radvány környékéről is . A 614. számú „út” egyébként egy árok, melyet minden valószínűség szerint II. 
Rákóczi Ferenc ásatott 1705-ben, hogy a várat az árvíz által végleg tönkretehesse. Hasonló árok köti 
össze a 606. telken keresztül a Kisbodrogot és a belső tót is (2. kép). 

25 A háromdimenziós digitális makett készítése már folyamatban van, készítője: Tulipán Tamás 3D grafikus.
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3. Jacob von Holst alaprajza a tokaji várról („ahogy 1660-ban volt”)  
a sáncok és bástyák keresztmetszetével

2. A tokaji Rákóczi vár mai 
helyrajzi térképe a 2007-ben  

feltárt, illetve a biztosan 
feltételezhető falakkal
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5. Lucas Geörg Ssicha alaprajza és látképe a tokaji várról 1668-ból,  
a felújított sáncok keresztmetszetével

4. Lucas Geörg Ssicha 1664. évi alaprajza a tokaji várról, a DK-i bástya sáncának 
keresztmetszetével, a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményéből 
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7. Lucas Geörg Ssicha 1664. évi metszete a tokaji várról K felől,  
a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményéből

6. Jean le Dentu látképe a várról Ny felől, 1640 körül
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11. (túloldalt) A II. Rákóczi Ferenc által 1704-ben készítetett térkép részlete a vár alaprajzával. 
Jól látható a Ny-i oldalon a szarv alakú védmű, illetve a folyókon a hajózást gátló láncok helye

9. Ismeretlen mester alaprajza a tokaji várról, a stockholmi hadilevéltár anyagában,  
1565–1570 körül

8. Zsámboky János madártávlati látképe a tokaji vár 1565. évi ostromáról (részlet)
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10. 17. századi romantikus ábrázolás a tokaji várról, feltételezhetően egy hitelesebb,  
a 16. század második feléből származó rajz alapján
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12. Tokaj vára.  
A 610. hrsz. telken 
található alaktalan 
falcsonk a feltárás előtt

13. Tokaj vára.  
A 602. hrsz. telken 

található lőréses 
falmaradvány  

a feltárás előtt
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15. Tokaj vára. Az 1530-as években 
épült ágyútorony rekonstruált alaprajza 

(világos: a kiásott részek,  
sötét: a biztosan feltételezhető részek)

14. Tokaj vára. Az ötszög alakú ágyútorony ÉK-i, tompaszögű sarka,  
háttérben mohával borítva az „alaktalan falcsonk”
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17. A tokaji belső vár Ny-i, 310 cm széles falának feltárt része a 608. hrsz. telken

16. A tokaji belső vár D-i, 260 cm széles falának feltárt szakasza a 608. hrsz telken
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18: Tokaj vára. A 608. hrsz telken feltárt falszakaszok összesítő rajza. Világos: a feltárt, sötét: a 
feltételezett szakaszok

19. A tokaji belső vár kerítőfalának ÉK-i rondellája É-felől (606. hrsz. telek)
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21. A tokaji belső vár kerítőfalának ÉK-i rondellája (606. hrsz. telek).  
Összesítő rajz (világos a feltárt, sötét: a feltételezett részek)

20. A tokaji belső vár 
kerítőfalának ÉK-i 
rondellája Ny-felől  
(606. hrsz. telek)
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23. Tokaj vára.  
Az ÉNy-i rondella falá-

nak maradványai K felől 
(606. hrsz. telek, tópart)

22. Tokaj vára.  
Az ÉNy-i rondella  
falának maradványai 
É-felől (606. hrsz.  
telek, tópart)
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25. Tokaj vára. Lucas Geörg Ssicha 1664. évi alaprajza és a feltárt falszakaszok rávetítése  
a mai helyrajzi térképre

24. Tokaj vára. Az ÉNy-i rondella összesítő rajza (606. hrsz. telek, tópart). 
Világos: a feltárt részek, sötét: a feltételezett fal
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27. Tokaj vára. A 602. hrsz. telken feltárt bástya (Merítő bástya) falának maradványai Ny felől

26. Tokaj vára. 1936-ban készült fénykép a Merítő bástyáról (ma: 602. hrsz. telek)
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28. Tokaj vára. A 602. hrsz. telken feltárt bástya (Merítő bástya) falának maradványai,  
a felső szint két lőrésével, K felől

29. Tokaj vára. A 602. hrsz. telken feltárt bástya (Merítő bástya) összesítő rajza.  
Világos: a feltárt részek, sötét: a feltételezett falak valamint a ma ismert lőrések



193Kutatási jelentések

30. Tokaj vára.  
Az ötszögű 

ágyútoronyhoz  
(610. hrsz. telek)  

É felől csatlakozó kő 
támfal (a sánc külső 

merevítője)

31. Tokaj vára. A belső vár és az azt kerítő „vizesárok” légifelvétele (www.civertan.hu)
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32. Tokaj vára. A külső vár ÉNy-i bástyája (Bethlen bástya, Új bástya) légifelvétele 
(www.civertan.hu)

33. Tulipán Tamás 3D grafikus készülő modellje a tokaji vár 1668. évi állapotáról:
a belső vár DNy-ról



195Kutatási jelentések

34. Tulipán Tamás 3D grafikus készülő modellje a tokaji vár 1668. évi állapotáról: 
a belső vár DK-ről

35. Tulipán Tamás 3D grafikus készülő modellje a tokaji vár 1668. évi állapotáról:  
a külső sánc az ágyútoronnyal, D felől
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36. Tulipán Tamás 3D grafikus készülő modellje a tokaji vár 1668. évi állapotáról:  
a vár DNy-felől


