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SÁROSPATAK

Sárospatak városához történelmünk, művelődéstörténetünk és építészettörténetünk 
több jelentős emléke kapcsolódik. A kora-újkor időszakának legfontosabb építészeti em-
léke a vár és a városerődítés, melynek építése a 16. századi magyar történelem egyik 
legellentmondásosabb személyiségéhez, Perényi Péterhez köthető. 

Patak Mohács utáni birtokosa 1534-től a mezőváros déli felét bástyás fallal vetette 
körül, s annak délkeleti szegletén felépítette új rezidenciáját is, egy nagyméretű lakó-
toronnyal, a – 17. század végi nevén – Vörös-toronnyal. 1541-ig épült ki a méretében a 
század közepén meginduló királyi építkezésekhez hasonlítható erődítmény, arx. Halála 
után a sárospataki építkezéseket fia, Perényi Gábor folytatta 1567-ig.

A vár és az azzal összefüggően megépült városfalak műemléki helyreállítással párhu-
zamosan végzett régészeti kutatása mintegy ötven esztendőn keresztül zajlott, s noha az 
eredményeket részletekbe menően feldolgozó, összefoglaló régészeti-építészettörténeti 
monográfia még nem készült el, a legfontosabb kérdések tisztázására már sor került. A 
közelmúltban elhunyt Détshy Mihály nevével fémjelezhető történeti forrásfeltáró munka, 
párhuzamosan a több évtizedes régészeti kutatással, tisztázta a Vörös-torony építéstörté-
netét, pontot téve a – főként a történeti források eltérő értelmezésén alapuló – szerteágazó 
kronológiai vitákra.

A hatalmas erőfeszítést igénylő, számos szakember munkáját magába foglaló műem-
léki helyreállítás legtöbbször megszabta a régészeti kutatások mozgásterét, s ez a tény, 
párosulva az 1960-as években még a maival összehasonlíthatatlanul alacsonyabb szinten 
álló dokumentációs lehetőségekkel és módszerekkel, nagyon megnehezíti az apró részle-
tek utólagos tisztázását. A műemlék-együttes helyreállításának egyik utolsó szakaszában, 
1984–1995 között került sor a Vörös-torony módszeres falkutatására, J. Dankó Katalin 
és Feld István irányításával. A torony reneszánsz nyíláskereteinek vizsgálata során bizo-
nyítást nyert, hogy azok jelentős csoportja – az alsó szintek ablak- és ajtókeretei – nem 
utólag került elhelyezésre, hanem egyidős a falszövettel, noha a kőfaragványok behatóbb 
művészettörténeti és stíluskritikai elemzésére még nem került sor. Mivel a történeti for-
rásfeltáró munka a torony építésére vonatkozó utalást nem hozott felszínre, viszont a 
vár(os)falak kiépíttetése minden kétséget kizáróan Perényi Péterhez köthető, már a kez-
deti kutatások során kulcsfontosságú volt azok egymáshoz való viszonyának tisztázása. 
Noha eleinte ebben is mutatkozott némi félreértés, az újabb értelmezés bizonyossá tette 
a toronynak a hozzá csatlakozó várfalakkal való egyidejűségét. Az utóbbiak abszolút 
kronológiája a történeti forrásokból pontosan ismert: építésük 1534-ben kezdődött s be-
fejezésüket 1541-re tehetjük.
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A sárospataki erődítési munkák tervezője és a kivitelezés irányítója az észak-itáliai 
Alessandro Vedani mester lehetett. Munkája eredményeként létrejött az észak-déli irány-
ban erősen megnyújtott, ötszög alaprajzú, szegletein és nyugati hosszoldalán több ponton 
bástyákkal erődített külső vár (vagy belső város). Ennek északi határául a késő-gótikus 
plébániatemplom északi fala kínálkozott. Ezt megvastagították, s a fal keleti és nyugati 
folytatását egy-egy ötszögletű sarokbástyával zárták le. A sarokbástyáktól indult déli 
irányban a nyugati és a Bodrog felőli keleti hosszú falvonulat. Az egyenes nyugati fal elé 
középen egy kisebb négyszögű erődítést, ettől délre egy nagyobb ötszögű bástyát emel-
tek, déli végét pedig kerek védőművel zárták le. Innen délkeleti irányban folytatódott a 
falöv, majd tompaszögben megtört és rombusz alakú bástyával megerősítve hosszú egye-
nes vonalban csatlakozott a lakótoronyhoz. Noha a fennmaradt forrásokban nem találunk 
erre vonatkozó utalást, néhány régészeti megfigyelés alapján valószínűsíthető, hogy a 
kőfalak teljes kiépítése előtt bizonyos szakaszokon egy ideiglenes, széles földsánccal erő-
sített palánk alkotta védelmi vonal létesült a városfal közvetlen előzményeként.  

A leírt védelmi rendszer kutatásában már Kovalovszky Júlia és Molnár Vera is köz-
reműködött az 1960-as években, de ezek a munkák még kissé esetlegesek voltak. A vá-
rosfalak városrendezési és helyreállítási munkálatokhoz kapcsolódó, jóval alaposabb ku-
tatására 1978-tól kezdődően nyílt lehetősége J. Dankó Katalinnak. A keleti, Bodroggal 
párhuzamosan futó falszakasznál a legfontosabb új eredményt a Vízi-kapu előterének 
feltárása jelentette, mellyel a kapu védelmére épített bástya alaprajzi elrendezését és épí-
tési periódusait sikerült tisztázni. A Perényi-kori elővédőmű a feltárás tanúsága szerint 

1. A sárospataki vár külső és belső erődítései. Natalis Angielini 1570 körüli felmérési rajza  
(Karlsruhe, levéltár)
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kissé szabálytalan alaprajzú, négyszög alakú építmény volt. A falkutatás 16. századi 
lőrések kibontását és az ugyanehhez a periódushoz kapcsolható vízkivezető feltárását 
eredményezte. 1983-ban a nyugati várárok feltárása kezdődött meg, 1984-ben került sor 
a nyugati városfal park alatt húzódó szakaszának kibontására, majd az itt lévő Perényi-
kori bástya kutatására. A bástya a délnyugati sarokbástya, valamint a tőle északra eső, 
ún.  Kruczik-gödörben korábban feltárt négyszögű bástya között helyezkedett el, teljes 
feltárására sajnos nem került sor. 

Perényi Gábor 1567-ben bekövetkezett halála után Sárospatak rövid ideig kamarai 
birtok volt, majd a Dobó család szerezte meg. Dobó Ferenc ma még minden részletében 
nem ismert módon folytatta a vár és a város megerősítését. 1608-ban Lorántffy Mihály 
örökölte a várat és a birtokot. Lányát, Lorántffy Zsuzsannát 1616-ban vette feleségül 
Rákóczi György, akit 1630-ban erdélyi fejedelemmé választottak. Az 1616-tól 1660-ig, a 
fejedelemasszony haláláig terjedő időszakot szinte minden történeti munka Sárospatak 
fénykorának nevezi.

A belső várral szemben lévő, ma „Múzsák Temploma” néven működő kulturális és 
oktatási központnak helyet adó, egykori trinitárius kolostor építéstörténete a 17. századig 
nyúlik vissza. 1631-ben említik először a „Nagy, új kőházat”, mely eredetileg istállónak, 
illetve a prefektus lakóházának készült. 1651-ben Rákóczi Zsigmond és Pfalzi Henrietta 
esküvőjére lakodalmas háznak rendezték be, itt szállásolták el az előkelő vendégeket. 
Később számvevőházként és magtárként funkcionált. II. Rákóczi Ferenc már 1693-ban 
felajánlotta az épületet a trinitárius rend osztrák tartományfőnökének kolostoralapítás 
céljára, az építkezés azonban csak 1728-ban indult meg. A 2000–2001-ben folytatott 
műemléki helyreállítás és kutatás során sikerült feltárni azokat az építészeti részleteket, 
amelyek I. Rákóczi György építkezéseiből származnak.

2. A sárospataki vár látképe 1685-ből. (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécs)
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Debreczeni Tamás, a korszak egyik legkiválóbb gazdasági szakembere, egyben a fe-
jedelmi házaspár perfektusa, hivatalba lépése után mindenekelőtt a várban lévő gazdasá-
gi épületeket igyekezett korszerűsíteni. Az általa írt jelentésekből tudjuk, hogy istállókat 
és szekérszínt építtetett. Előbbiek pontos helyére nincsen adatunk, a szekérszín viszont a 
régészeti kutatások során napvilágra került. Molnár Vera 1965-ben a délnyugati, Veres-
bástya kutatásakor egy, a déli várfalhoz hozzáépült kőépületet tárt fel részlegesen. A 30 
méter hosszú épület belsejében semmiféle osztásra nem bukkant. Építését a 17. századra 
keltezte. Egy 1635-ből származó forrás „Az Veres Bastya mellett valo Uy Szen”-t em-
leget, amit azonosíthatunk a Molnár Vera által feltárt, majd visszatemetett  épülettel. 
A vár főhomlokzatával szemben, az út mentén sorakoztak a további újonnan létesített 
gazdasági épületek: az ágyúöntő ház, egy nagyobb terményraktár és a fegyvertár, azaz 
cejkház (Zeughaus). 

Noha I. Rákóczi György már 1620-tól öntetett ágyúkat Patakon, egy nagyobb méretű, 
korszerű, ágyú és harangöntésre egyaránt alkalmas műhely kiépítésére csak 1631-ben 
került sor. Ennek, valamint a mellette lévő kovácsháznak az építését habán mesterek 
végezték. Debreczeni 1633. júniusi jelentése szerint „Öntő ház, kemence és fúró ház oly, 
s kész is, hogy jobb afféle nem tudom Magyar- és Erdélyországban hol lehet”.

Az ágyúöntő műhely régészeti feltárása 2006. júniusában kezdődött meg e sorok író-
jának irányításával. Az írott forrásokból jól ismert, geoelektromos méréssel lokalizált 
épületkomplexum feltárása azóta tervásatás keretében zajlik. A kutatás első évében ke-
rült sor a műhely két kisebb, északi helyiségének a feltárására, továbbá a műhely déli 
oldalában található olvasztókemence részbeni vizsgálatára. 2007-ben csaknem teljesen 
feltártuk a kemence megmaradt részeit: az olvasztótér törtköves alapozását, a tűztér-

3. Sárospatak erődítéseinek mai helyszínrajza
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be vezető folyosót és lépcsőlejárót, valamint a kemencéhez tartozó kémény alapozását. 
Ugyanekkor került sor két kifalazott öntőakna részleges kutatására is. Főbb vonalaiban 
tisztáztuk a műhely alaprajzi rendszerét, s elkezdtük az épület közvetlen környezetének 
vizsgálatát is. 

Az I. Rákóczi György korabeli építkezések között nagy hangsúlyt kapott a külső vár 
megerősítése. Fennmaradt feliratos vörösmárvány tábla tanúsítja, hogy az északnyugati 
Új-bástya építését 1627-ben fejezték be. A Perényi-kori kis bástya helyén nagyméretű, 
ötszögű bástya épült, mely boltozatos, kazamatás, pillérekkel tagolt tere az utca szintje 
alatt őrzi a 17. századi állapotot. J. Dankó Katalin végzett kutatást a bástya északi oldalán, 
ahol a bástyafal teljes hosszában, mintegy 4-5 méter magasságban megmaradt. A kutatás 
során előkerült a bástyafalazatot borító kváderburkolat s a bástya felső járószintjének 
meghatározására is lehetőség nyílott.  A nyugati oldalon, a városfal mögött sánc készült, 
mely a Szent Erzsébet utcai házak kertjeiben ma is nyomon követhető. A nyugati városfal 
tövében a lőportorony védelmére megépült az Oroszlán-bástya. Ez a bástya a Kruczik-
gödörben épült házak és melléképületek falában fellelhető, s ez a sokszögű bástya is 
egy kisebb, négyszögletű Perényi-kori bástya elé épült. Hasonlóan bővítette a délnyugati 
bástyát I. Rákóczi György. A korábbi kisebb védőmű helyére nagy, ötszögű bástya épült 
a délnyugati oldalt erősítő kazamatás várfallal egy időben. A fal alsó rézsűs felületét ha-
talmas kőlapokkal burkolták. A falszakasz a Veres-bástyával zárul. A várfal mögötti szé-
les sánc itt egy ágyúdombbá szélesül, s többszöri megújítással a mai napig megmaradt. 
Szintén I. Rákóczi György időszakára esik a Vörös-torony előtti, még a Perényiekhez 
köthető védmű, a „párkány” korszerűsítése, azaz az újonnan emelt külső falvonulat és 
a korábbi belső fal átboltozásával egy kazamatarendszer kiépítése, melynek csak alsó 
szintje, s hatalmas északkeleti ágyúterme maradt ránk és történt meg helyreállítása.

1981–1983 között került sor a keleti városfal kutatására J. Dankó Katalin irányításá-
val. A várfalat 37 méter széles árok övezte, külső oldalát 1,5 méter széles kőfal erősítet-
te. A keleti városfalon belül sánc húzódott, északkeleti részén három nagyméretű külső 
pillér támasztotta, ellensúlyozva a földtömeg nyomását. A keleti városfal előtt, a Vízi-
kapunál az említett Perényi-kori, négyszög alakú elővédmű a 17. századi átépítés nyomán 
ötszög alaprajzú lett. 1630-tól kezdődően több adatunk is van a várfalakat körülölelő árok 
mélyítésére. A templom északkeleti sarkánál az őrség és porkolábház épült. Ugyanitt a 
16. századi északkeleti bástya elé többszintes olaszbástyát építtetett I. Rákóczi György. 

Az említett délnyugati lőréses kazamatás várfal kiépítésére 1647 és 1650 között került 
sor. Ennek befejeztével történt meg az itteni ágyúdomb utolsó megújítása is. Az utóbbi 
északkeleti szélére ekkor építették támasztékul az erős pillérekkel ellátott kazamatás fal-
szakaszt. 

A délnyugati sarokbástya, valamint a déli oldalon állott Veres-bástya az 1702. évi 
kamarai utasítás alapján végrehajtott rombolás következtében csaknem teljesen elpusz-
tult. Ez utóbbi kazamatás kijárata előtt 1965-ben végzett Molnár Vera kisebb kutatást, 
melynek során sikerült megállapítania a 17. századi szinteket.

A Vörös-torony hatalmas ágyúteraszát 1656-ban építtette Lorántffy Zsuzsanna. 
Ugyanekkorra készülhetett el a torony lefedése meredek hajlású gúlatetővel, a négy sar-
kon ugyancsak gúlasisakos tornyocskával. Szintén Lorántffy Zsuzsanna fejeztette be az 
északkeleti, Tömlöc-bástya erősítését, a tetején ágyúterasz kiépítését.

A fejedelmi házaspár 1641-ben határozta el, hogy a sárospataki várat rangjukhoz mél-
tó rezidenciává építik ki. Egy 1639. évi lőporrobbanás után épült újjá a lakótorony nagy-
terme melletti délkeleti sarokszobában a török falicsempékkel burkolt audienciás szoba, 
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mely 1642 nyarára készülhetett el. A „bokályos ház” 25 × 25 cm-es falburkoló csempéi-
nek töredékei – melyhez hasonlóakra újabban a regéci vár feltárása során is rábukkantak –  
Molnár Vera 1963–1964. évi, Vörös-torony körüli ásatásai során nagy számban kerültek 
napvilágra. 1643-ban épült meg a déli szárny emeletén a lőréses déli várfalhoz építve 
az egymásba nyíló, fiókos dongaboltozatú helyiségek sora, közöttük a fejedelemasszony 
hálószobája a félkör alaprajzú zárt erkéllyel. 

I. Rákóczi György építkezései közül részletesebben a loggia építéstörténetét ismer-
jük. Détshy Mihály forrásfeltáró munkája cáfolta annak korábban feltételezett 16. századi 
eredetét, s a helyreállítást megelőző kutatások eredményeivel kiegészítve a forrásokat, 
biztosan tudjuk, hogy a loggia a Perényi-kori építmények kötöttségeihez alkalmazkod-
va, s az e korból származó épületrészek felhasználásával, átalakításával 1646–1647-ben, 
I. Rákóczi György idejében, de Lorántffy Zsuzsanna rendelkezései szerint épült fel. A 
vár pusztulása előtt közvetlenül fennmaradt 1701. évi leltár kulcsfontosságú forrás a vár 
17. századi állapotának rekonstruálásához, segít az egykori terek meghatározásában. 
Lorántffy Zsuzsanna 1660-ban bekövetkezett halála után Sárospatak történetében lezá-
rult az Árpád-kortól folyamatos – időnként ugyan meg-megtorpanó, de mégis újrainduló –  
prosperitás időszaka, az erődítés katonai szerepe leáldozott, ezt elősegítette a külső vár 
1702-ben bekövetkezett robbantása is. Ugyan a kibontakozó szabadságküzdelmekben is-
mét országos jelentőségű események színtere, de császáriak, a felkelők, valamint a tűz-
vész pusztulását hozták. Az egykor jelentős erődítmény 1709-ben a Trautsohn hercegek, 
a 19. század elején a Bretzenheim-, majd a század végén a Windischgrätz-család tulaj-
donába került. Ezen időszak alatt a palotaszárnyak jelentős méretű átalakításával a belső 
várból egy romantikus stílusú főúri kastély született. A műemlékegyüttes ma a sárospa-
taki Rákóczi Múzeumnak ad helyet. 

IRODALOM

Détshy Mihály: Sárospatak vára. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 43. Sárospatak, 
2002.

Nováki Gyula – sárközy sebestyéN – FelD istváN: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai 
az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája. 1. Budapest–Miskolc, 
2007. 102–105.

GÁL-MLAKÁR VIKTOR

KOMLÓSKA-PUSZTAVÁR

A Zempléni hegység déli részének egy andezitsziklák alkotta, hosszan elnyúló pla-
tóján emelkedik a középkori oklevelekben Solymos névvel illetett erősség. A Tolcsvától 
északra, Erdőhorváti és Komlóska falvak között, mintegy 426 méteres magasságban el-
helyezkedő kővár területén eddig csak szondázó jellegű ásatásra került sor 2001–2004 
között, Feld István vezetésével és e sorok írójának részvételével.

Solymos vára csupán kétszer szerepel írott forrásokban. Először 1379-ben bukkan 
fel, mikor is a birtokos Tolcsva-nemzetség tagjai megosztoznak rajta. Sajnos, maga az 
osztály szövege nem maradt fenn, ezért nem tudjuk, hogy ekkor, életének egy már kései 
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periódusában, milyen volt a vár, milyen épületek emelkedhettek a falak övezte területen. 
A második és jelen tudásunk szerint egyben az utolsó említése az erősségnek 1398-ból 
származik. Ekkor már, mint elpusztult, felhagyott vár, „castrum desolatum Solmus” tű-
nik fel egy oklevélben. 

A Tolcsván és környékén birtokos nemzetség első tagjait a 13. század közepéről is-
merjük. Tolcsva nembeli Langeus 1254-ben, rokona Uz 1266-ban, mint homo regius sze-
repel okleveleinkben. Birtokaik központja maga Tolcsva volt, de javaik közé tartoztak 
még Sára, (Vámos)Újfalu, Kútpataka, (Erdő)Horváti, Komlós(ka), Toronya, Csergő és 
Gercsely falvak is. A birtokokat Uz fia Uza bővítette tovább, mikor is 1312-ben Károly 
Róbert mellett harcolva részt vett Sáros várának visszafoglalásában és/vagy a rozgonyi 
csatában. Eme tettéért a Szabolcs megyei Kenézlő falvat kapta adományul a királytól, 
aki, az adománylevél tanúsága szerint, fiának, Jakabnak a keresztatyja is volt. 

Tolcsvai Uza fia Jakab nagyjából az 1330-as években tűnik el a forrásokból, eltérően 
Uza másik fiától, Imrétől, akit az 1310-es évektől ismerünk. Igen hosszú életet élve utoljára 
1379-ben említik meg az oklevelek. Leánya Margit, második férje halála után, birtokré-
szeit, köztük Solymos várát is, Debrői Istvánra hagyva, a sárospataki klarisszák kolosto-
rába vonult vissza. A Langeus ágon az első ismert családtag János nevű leszármazottjának 
utódja, László halála után két fia, Langeus és Egyed örökölte birtokrészeit. 1396-ban a 
nemzetség ezen ágának két tagja is részt vesz a nikápolyi csatában és el is esik a harcokban. 
A férfiak halála után a környező családok, a Csicseri Ormosok, Sóosok, Uporiak, leányági 
jogon sorra jelentik be igényeiket a Tolcsvák birtokrészeire. A Langeus ág utolsó felnőtt 
férfi tagja, Pál, hol Tolcsvainak, hol Toronyainak neveztetve magát, elképzelhető, hogy 
már kiszorult a tolcsvai birtokrészről, és székhelyét Toronyába tette át. Rövid ideig a tállyai 
várnagyságot is betöltő Pálnak egy fia született, szintén László, aki azonban apja halála 
után nem sokkal, alig 4 évesen szintén elhalálozott s ezzel fiágon kihalt a nemzetség.

A hazánkban alaprajzi elrendezésével egyedülállónak számító várban a hegyplatót 
hosszan elnyúló, ovális formájú falövvel vették körül. A területet középen keresztben egy 
természetes eredetű árok vágja ketté, ennek északi oldalát ugyancsak fallal erősítették 
meg. Az így kettéosztott várterület mindkét részében egy  természetes eredetű kiemelke-
dés tetején egy-egy kerek torony emelkedett. A vár kapuját a déli várrész délkeleti részén 
már az ásatások előtt azonosították. A kutatás során előkerült az 1,06 m széles egyszerű 
gyalogkapu in situ küszöbköve, illetve szárköveinek habarcsos fészke is. Azonban még 
továbbra sem világos, hogy hogyan közlekedtek át a két várrész között, és ha volt ilyen, 
az északi várrész önálló kapuját sem sikerült megtalálnunk. 

Az ásatás során 11 kutatóárokkal vizsgáltuk a falaknak futó rétegsorokat és a déli 
kerek toronyhoz kapcsolódó épületegyüttes alaprajzi elrendezését. A feltárás során meg-
tisztítottuk mindkét kerek torony környezetét. Az északi torony falainak vastagsága 2 
méter, belső területének átmérője 4,5 m. A déli torony környékének tisztítása során nem 
várt épületrészletek kerültek napvilágra. Maga a torony valamivel kisebbnek bizonyult, 
mint északi szomszédja, falainak vastagsága 1,8 méter, belső területének átmérője 4 mé-
ter. Az ásatás során a kerek torony északkeleti részétől északi irányba induló 1,8 méter 
vastag fal maradványait találtuk meg, ennek folytatása képezi a toronytól északra elhe-
lyezkedő, kb. 5 × 11 m alapterületű épület keleti falát. Így fény derült egy kisebb közleke-
dő helyiségre, mely összeköttetésben lehetett mind a kerek toronnyal, mind a megmaradt 
részében valószínűleg félig a járószint alá mélyedő négyszögletes épülettel. 

A torony nyugati oldalának feltárása során egy déli irányba ereszkedő lépcsősort tár-
tunk fel, 13 lépcsőfok hosszúságban. A lépcső egy kb. 2 × 2 m belvilágú kis helyiség fölé 
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vezetett fel. Ennek a helyiségnek a járószintjét a legfelső lépcsőfok szintje alatt mintegy 
1,6 méterrel találtuk meg, kavicsot is tartalmazó habarcspadló formájában. Ezen ered-
mények alapján a déli várrész közlekedési útvonala a következőképpen rekonstruálható. 
Bejutva a vár területére a csak gyalogos forgalomra alkalmas kapun keresztül, délről 
kellett a tornyot megkerülni, ahhoz hogy a nyugati oldalon található lépcsősorhoz ér-
hessünk. Ezen felhaladva a lépcsőházban egy faszerkezetes további lépcsőn lehetett a 
fentebb említett közlekedő térbe jutni. Innen valószínűleg további faszerkezetes lépcső 
vezetett a toronyba és/vagy az attól északra fekvő nagyméretű lakóépületbe. A négyszög-
letes lakóépület északnyugati sarkától egy fal indul nyugati irányba. Ez a fal párhuzamos 
a két várrészt elválasztó árokkal és az azon túl lévő, várrészeket elválasztó fallal is. 

A vár építési ideje az eddig ismert adatok alapján a 13. század végére – a 14. század 
elejére tehető. Csak hipotéziseket állíthatunk fel azzal  kapcsolatban, hogy milyen okból 
választották szét ilyen markánsan a két hasonló tulajdonságokkal rendelkező várrészt. Az 
első kézenfekvő indok a védelmi stratégiában keresendő. Az egyik várrész megszállása 
után a kettős falöv és az árok még mindig elegendő védelmet jelenthetett a másik várrész-
ben védekezők számára. Magyarázhatjuk az alaprajzi elrendezés sajátosságait a nemzet-
ség két ágra bomlásával, esetleg az egyik nemzetségi ág megerősödésével, vagy köthetjük 
a nemzetségen belüli, a 14. században többször megejtett  birtokfelosztásokhoz is.

IRODALOM

Gál-Mlakár viktor: Zemplén ismeretlen vára: a komlóskai Pusztavár. Várak, templo-
mok, kastélyok, 2006/6. 12–15.

Gál-Mlakár viktor: Tolcsva terra és vára. Castrum, 6. (2007/2) 27–42.
Gál-Mlakár viktor: Komlóska-Pusztavár régészeti feltárásának eredményei. Herman 

Ottó Múzeum Évkönyve, 2007. 87–113.
Nováki Gyula – sárközy sebestyéN – FelD istváN: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai 

az őskortól a kuruc-korig. Budapest–Miskolc, 2007. 68–70.

GÁL-MLAKÁR VIKTOR

FÜZÉR VÁRA

A Zempléni hegység északi részének egy különálló, vulkánikus eredetű, 552 m magas 
csúcsán emelkedik a várkápolnájának sziluettjéről országosan is ismert vár. Kutatásának 
első szakasza 1977-ben zajlott Juan Cabello és Feld István vezetésével. Ezt követően az 
erősség feltárása csupán 1992-től folytatódhatott és tart kisebb megszakításokkal mind 
a mai napig. A Simon Zoltán által vezetett ásatások a rendelkezésre álló anyagi keretek 
miatt minden évben csupán a vár egy-egy kisebb területét érinthették, azonban az eddig 
összegyűlt információk alapján 2003-tól megindulhatott a vár – néhol igencsak vitatott 
mértékű – helyreállítása és kiépítése. 

Füzér várára vonatkozó első ismert adat 1264-ből származik. Ezt követően egy 1270-
ben kelt oklevélben olvasható egy visszautalás, mely alapján feltétezzük, hogy a vár már 
a tatárjárás előtt is fennállt, ugyanis eszerint korábbi birtokosa, a Kompolt nembeli „vak” 
Andronicus mester adta volna el II. András királynak. Ezt erősíti meg az az 1200–1246 
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között vert friesachi dénár is, mely a vár építését követően a természetes sziklafelszínre 
rakódott fekete, apróköves rétegből került napvilágra. Az erősség szerepet játszott a IV. 
Béla és fia, a későbbi V. István közötti harcokban. 1270-ben az uralkodó korábbi várna-
gyának adományozta, később talán Aba Amadé szerezte meg.

A korai vár fala a hegy platóját megközelítőleg elnyújtott ovális alakban kerítette 
körbe. Ennek a 13. századi várfalnak ma már csak az északnyugati részen állnak jelen-
tős magasságú maradványai. A várudvar déli részén sikerült feltárni az Árpád-kori, L 
alaprajzú, három osztatú lakóépület alapfalainak erősen átépített maradványait, emellett 

Füzér várának főbb építési periódusai. Simon 2000. nyomán
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a terület több pontján, későbbi ráépítések által takarva, hasonló korú külső kemencék is 
előkerültek. A vár belsejét eredetileg az északi oldalról, egy egyszerű, a várfalba vágott, 
és később elfalazott keskeny kapun keresztül lehetett megközelíteni. 

Az erősség 14. századi történetéről nem sokat lehet tudni. A tartományurak ellen 
folytatott hadjáratai után a várat 1320-ban már Károly Róbert kézen találjuk, s az királyi 
birtok marad egészen Zsigmond trónra kerüléséig. Bizonyíthatóan 1342-ig a Drugeth csa-
lád tagjai rendelkeztek felette, majd feltételezhető, hogy a várnagyi tisztség később a me-
gye ispánjait illette meg. 1387-ben az uralkodó Füzért Perényi Péter fiainak: Miklósnak, 
Jánosnak és Imrének adományozta, s ez a család azután kihaltáig birtokolta.

A 15. század első harmadához köthető a korai épülettömb keleti irányú kibővítése, 
egyes feltételezések szerint ennek külső, déli oldalához  ekkor egy szokatlan formájú, 
északkeleti részén lesarkított kápolnát építtettek volna. A ma itt álló 7 × 10 méteres, 
téglalap alaprajzú, egykor kétszakaszos csillagboltozatos várkápolnát szintén a Perényiek 
birtoklásának idején, 1500 körül emelhették. 

A 16. század elejének építkezései eredményezték a délnyugati lakószárny, a kapu-
torony és attól délnyugatra egy sor gazdasági épület emelését. A várfal síkjából kiugró  
7 × 8 m-es falhosszúságú kaputorony megközelítőleg négyzetes alaprajzú. A lakóépüle-
tek tereit részben utólagosan boltozták be, az egykori emeletekre csupán a nyugati külső 
várfal köpenyezésében kialakított ablaknyílás és az északkeleti részen magasan emelke-
dő kettős árnyékszék utal. A később részben átalakított gazdasági helyiségekben négy 
falazott pillér csonkja és egy kemence jelzi az egykori terek konyha-, illetve sütőház-
funkcióját.

Már a Mohács utáni évtizedekre helyezhető az ötszögű, lőrésekkel ellátott kapubás-
tya és a hegyoldal északi részén, a várba vezető sziklalépcső indításánál elhelyezkedő, 
mintegy 90 × 15 m kiterjedésű, kőfallal övezett, „párkánynak” nevezett elővár megépí-
tése. Az utóbbi évek kutatásainak eredményeként került elő ennek hatalmas kapuja és 
egyik gazdasági épülete. A Perényi birtoklás utolsó szakaszához, az 1560-as évekhez 
köthető a délnyugati, lőrésekkel ellátott, sokszögű alsó védmű emelése, továbbá a déli 
várfalszakasz utólagos köpenyezése.

Az erősség a Perényi család birtokában maradt utolsó tagja, Gábor haláláig, 1567-
ig, mikor is az ecsedi Báthoriak, egy 1519-ben kötött kölcsönös örökösödési szerződés 
értelmében benyújtották igényüket Füzér várára és tartozékaira, és egy év múlva meg is 
szerezték azt. A 17. század elején a vár a Nádasdy família birtokába került. 1620 és 1668 
között több inventárium is született a már csak inkább uradalmi gazdasági központként 
működő erősségről. Nádasdy Ferenctől a Wesselényi összeesküvésben játszott szerepe 
miatt 1670-ban elkobozták a várat, melyet 1676-ban a királyi katonaság „elrontott”. A 
vár ma is álló maradványai alapján ez sokkal inkább jelenthette az épületek felgyújtását, 
sem mint felrobbantását.

IRODALOM

JuaN Cabello – FelD istváN: Jelentés a füzéri vár 1977. évi ásatásáról. Archaeológiai 
Értesítő, 1980. 214–225.

FelD istváN – JuaN Cabello: A füzéri vár. Miskolc, 1980. 
FelD istváN: Régészeti kutatás a füzéri várban. Műemlékvédelem, 1981. 71–83.
Nováki Gyula – sárközy sebestyéN – FelD istváN: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai 

az őskortól a kuruc-korig. Budapest–Miskolc, 2007. 50–53.
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siMoN zoltáN: A füzéri vár 1623. évi inventáriuma. Műemlékvédelmi Szemle, 1998/1. 
27–40.

siMoN zoltáN: A füzéri vár a 16–17. században. Miskolc, 2000. 
siMoN zoltáN: A füzéri vár az újabb kutatások tükrében. Castrum, 1. (2005/1) 47–66.
siMoN zoltáN: Füzér vára. Budapest, 2006. 

GÁL-MLAKÁR VIKTOR

A KÉKEDI KASTÉLY

A Zempléni hegység egyik nyugati völgyében megbújó település középpontjában, a 
középkori eredetű római katolikus templom mellett álló kastély a hazánk területén fenn-
maradt késő reneszánsz épített örökség egyik szép példája. 1979 és 1981 között lezajlott 
régészeti kutatását műemléki helyreállítás követte, melyet 1989-ben fejeztek be. 

A Kékedi család névadó települése az okleveles forrásokból már a 13. századtól is-
mert. A településen a család kúriáját is említik, igaz, csak a 16. század végén. A Kékedi 
János birtokaként említett épület azonban 1609-ben már nem állt, de a régészeti kutatá-
sok eredményei alapján sem azonosítható a ma is fennálló épülettel. 

A jelenlegi kastély építése a levéltári kutatások alapján Kékedi György személyéhez 
köthető, idejéről egy, az épületből előkerült reneszánsz keretelemre vésett évszám (1610)  
tanúskodik. Ez a korai, alápincézett és emeletes kastély szabályos alaprajzzal és térelosz-
tással, északi sarkain két, míg délen, az épülettömb tengelyében egy, az épület tereivel 
egybenyitott és azokkal azonos magasságú kerek toronnyal épült meg. A belső terek 
síkmennyezetet kaptak, de magának a kastélynak a 17. századi lefedése ( magas tető vagy 
pártázat megléte) nem ismert. 1627 után Kékedi György örökösei tovább bővítik a kastély 
épületét, ekkor emelték a déli és keleti épületszárnyakat, sarkain a korabeli építészeti di-
vatnak megfelelően megjelenésében olasz típusú, még lőrésekkel is ellátott, de alapjában 
véve lakótérként szolgáló, „sarokbástyákkal”. A kutatások alapján az így megnövekedett 
alapterületű kastélyt vizesárok övezte s egy felvonóhidas szerkezettel ellátott,  a 17. szá-
zad végi források szerint „középbástyának” nevezett, ismeretlen helyen állt építményen 
keresztül lehetett megközelíteni az épület belsejét. 

A 17. század közepén és második felében többször is kirabolták és pusztították a 
kastély épületét. Első ízben I. Rákóczi György hadjáratai nyomán, majd a század végén a 
felváltva megjelenő török és kuruc csapatok. Utóbbi pusztítások idején az épületet már az 
időközben (1658) kihalt Kékediekkel leányági rokonságban lévő Melczer család birtoká-
ban találjuk. Az írott források szerint a 18. század elejére a kastély mind északi, mind déli 
tömbje annyira leromlott állapotba került, hogy szükségessé vált annak teljes felújítása. 
A későbbi déli épületrész renoválásra 1757–1765 között került sor. A fennmaradt gazdag 
forrásanyag segítségével követhető a felújítás menete. Ekkor épült a keleti és déli szárny 
udvari frontja előtt végighúzódó fedett folyosó és a nyugati szárny legfelső szintje is. Az 
északi tömb rendbetételére csak ezt követően, de még a 18. század folyamán került sor. 

A 18–19. század fordulóján a kastélyépület jelentős átalakítására került sor. Ekkor 
az épület egy átmeneti időre a Zomboryak zálogbirtoka lett, a kastély fontosságát a csa-
lád számár az újonnan épült északi bejárat felett elhelyezett címerkövük jelzi. Az utolsó 
jelentősebb átalakítás Melczer Andor nevéhez köthető, aki 1863-ban a déli homlokza-
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tot építteti át romantikus stílusban, de a nagyobb szabású átalakítások érintették a déli 
szárny belső térszerkezetét is. A kastély egészen 1945-ig a Melczer család tulajdonában 
volt, majd az államosítások után a legkülönbözőbb funkciókat töltötte be. Ekkor semmi-
sült meg többek között az északi homlokzat pártázatos-óratornyos mellvédfala. 

A kastélyra vonatkozó régészeti és levéltári kutatások eredményeit elsőként 1994-ben 
és 1998-ban Juan Cabello és Simon Zoltán, majd 2000-ben Feld István tették közzé. 

A kékedi kastély földszinti alaprajza. Nováki – Sárközy – Feld 2007. nyomán
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IRODALOM

Cabello, JuaN – siMoN zoltáN: A Kékediek és kastélyuk. In: Gerő László nyolcvanötödik 
születésnapjára. Tanulmányok. Budapest, 1994. 197–225.

Cabello, JuaN – siMoN zoltáN: A kékedi kastély 17–19. századi építéstörténetéhez. In: 
Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Budapest, 1998. 255–277.

FelD istváN: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. Sárospatak, 2000. 48–54.
Nováki Gyula – sárközy sebestyéN – FelD istváN: Borsod-abaúj-Zemplén megye várai 

az őskortól a kuruc-korig. Budapest–Miskolc, 2007. 61–63.

GÁL-MLAKÁR VIKTOR

ABAÚJVÁR

Az egykori sáncvár nagyméretű maradványai a Zempléni hegység északnyugati ré-
szén, Abaújvár település nyugati részén terülnek el. A 3,9 ha alapterületű erősség belsejét 
az egykori sánc a külső oldalon átlag 15 m, míg belső oldalon átlag 3,5–4 m magas, lepusz-
tult maradványai veszik körbe. Magának a várnak a területe napjainkban művelés alatt áll, 
a sánc külső oldalán a település telkeinek hátsó, kiskertként funkcionáló részei osztoznak. 

Abaújváron két helyen történt ásatás. 1974–1975 között Gádor Judit és Nováki Gyula 
végzett sáncátvágást északnyugaton. A feltárás során tisztázni lehetett a vár építési korát 
és védműveinek szerkezetét. A rekeszes vagy kazettás szerkezetű sánc felépítése a kö-
vetkezőképen történhetett: a sánc vonalával párhuzamosan 2-3,5 méterenként illetve erre 
merőlegesen kb. 0,6-1,2 méterenként váltakozva gerendákat raktak. A gerendák közeit 
földdel töltötték ki, melyből 10–11. századi kerámiatöredékek kerültek elő. A vár építését 
így a 10–11. század fordulójára tehetjük. A 11. század folyamán abaújvár ipánsági és 
esperességi központ is volt egyben. A Vata féle felkelés idején itt találkozott András és 
Levente herceg a magyar főurakkal. 

A sáncátvágás során a sánc 14 szintjét sikerült azonosítani. A felső négy szint be-
döngölt földjéből már 12–13. századi cserepek bukkantak napvilágra. Tehát valamikor 
a 12–13. század fordulóján a vár sáncát javították, magasságát megemelték. Egy 1242. 
február 2-án kelt forrás azon öt vár egyikeként említi, melyet a tatár seregek nem tudtak 
elfoglalni. Ekkor már talán áll az a kőfal a fa sánc tetején, melynek fél méter vastagon 
elterülő maradványai az utóbbi tetején, kevéssel a földfelszín alatt ma is megvannak. 

A vár Aba Amadé bukását és a rozgonyi csatát követően Károly Róbert kezébe ke-
rül, aki a Drugetheknek adja honorbirtokként. A család tagjai 1317–1332 között innen 
keltezik okleveleiket, az 1330–1334 közötti időkből ismerjük várnagyát is, aki Drugeth 
Vilmos udvarbírája is volt. Utolsó castellanusa írott forrásokban 1353-ban bukkan fel. 
Ezek után Abaújvárt már csak mint birtokot említik. 

Újvár falut a 14–15. század fordulóján a Perényiek kezén találjuk, akik a királytól 
várépítési engedélyt eszközölnek ki. Azonban nem itt, hanem a közeli Nagyidán építik 
fel erősségüket 1411 és 1414 között. A nagyidai vár felépítése után Újvár falu ennek az új 
erősségnek a tartozéka lesz. 

A második ásatási szakaszban Gádor Judit 1976–1981 között a vár belső északi te-
rületén végzett feltárásokat. Itt egy kváderkövekből rakott, félköríves szentélyzáródá-
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sú kis templom maradványaira bukkant. Megállapította, hogy a 11. század végén emelt 
templomot a 13. század második felében bővítették. A templom körüli temető 786 sírja 
lett feltárva. Az előkerült mellékletek, leletek a temető használatát a 11–14. század közé 
keltezik. A temető sírrétegei alatt egy, a templomnál korábbi, a 11. század közepére kel-
tezhető település nyomaira mutatkoztak. 

IRODALOM

GáDor JuDit – Nováki Gyula: Ásatás az abaújvári földvárban. A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve, 1976. 37–50.

GáDor JuDit – Nováki Gyula: Az abaújvári földvár sánca. A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve, 1980. 43–77.

Nováki Gyula – sárközy sebestyéN – FelD istváN: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai 
az őskortól a kuruc-korig. Budapest–Miskolc, 2007. 15–16.

Abaújvár vára. Nováki – Sárközy – Feld 2007. nyomán
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GÁL-MLAKÁR VIKTOR

REGÉC VÁRA

A Mogyoróska és Regéc között, egy szarv alakú – azaz kettős csúcsú – 620 méter ma-
gas sziklaplatón elterülő, nyújtott téglalap alaprajzú vár feltárását 1999-től végzi Simon 
Zoltán. A régészeti kutatás eddig az északi csúcson elhelyezkedő felsővár illetve a két 
csúcs közötti nyeregben elterülő középső vár területét érintette. 2003-tól az önkormány-
zat kezdeményezésére és támogatásával megindult a már eddig is felszínen lévő, illetve 
a kutatás nyomán előbukkant falak konzerválása, és egyes, funkciójában értelmezhetővé 
vált épületrészek kiegészítése, újjáépítése.

Regéc település már 1298-ban felbukkan egy oklevélben, de magát a várat  csupán 
1307-ben említik, mikor is Aba Amadé állít ki falai között oklevelet. A legújabb kuta-
tások alapján talán a korai vár építése is az oligarchához köthető. Ez az erősség erede-
tileg a sziklacsúcs északi végén emelt és ma is magasan álló, de már későbbi falakkal 
rendelkező, téglány alaprajzú toronyból és attól délre eső sziklafelszínt félkörben övező 
várfalból állhatott. Utóbbi maradványait csak a déli és keleti részeken sikerült a régészeti 
kutatásnak megfognia 

Aba Amadé halála után a vár egy időre Petenye fia Péter kezébe került, majd királyi 
birtok lett s honorként a Drugeth család kapta meg. A 15. század második évtizedében 
a szerb  Lazarevich István, majd a század 30-as éveitől Hunyadi Mátyás trónra lépéséig 
Brankovich György birtoka. Ezt egy majd évszázados (1464–1541) Szapolyai birtoklás 
követte. A 15. század elejéhez köthető a korai várfalak visszabontása és annak helyén az 
északi várrész kibővítése. A négyszögletes toronyhoz délkelet és délnyugat felől egy-egy 
új épületszárnyat építettek, és az így kialakított kis udvart dél felől egy fallal zárták le. 
Bizonyosnak tekinthető, hogy a felsővárat ekkor már dél felől, valószínűleg egy falép-
csőn keresztül lehetett megközelíteni. 

Az ehhez az időszakhoz kapcsolható építkezések időrendje teljes mélységében még 
nem tisztázott, de már ekkor megkezdik a középső vár keleti és nyugati várfalainak ki-
építését. A középső vár északkeleti sarkában, közvetlenül a felső vár sziklatömbjéhez 
tapasztva épül fel az az L alakú épület, melynek északi emeleti helyiségéből egy falép-
csőn lehetett a felső várba jutni. Az L alakú épület dél felé kiszélesedő része a 15. század 
folyamán kaputoronyként funkcionálhatott. 

A Szapolyaiak után a vár a Serédyek kezére került, akik lakóhelyükként is használva 
a várat, jelentős építkezéseket és átalakításokat eszközöltek az erősség területén és épü-
letein. Kiépült a középső vár keleti szárnyának középső része és a nyugati szárny első 
épülete – a későbbi konyha – is. A haditechnika, elsősorban a tűzfegyverek rohamos 
fejlődése miatt a magas északi tornyot részben visszabontják, tereit válaszfallal ketté-
osztják, földszinti falán nyílást vágnak. A toronyhoz északnyugat felől egy kör alaprajzú, 
háromszintes és háromágú – a sárospataki Vörös torony falaiban is megfigyelhető – lőré-
sekkel rendelkező kis rondellát ragasztanak, mely a várba észak felől felvezető utat volt 
hivatott védeni. 

Még mindig a 16. században, de annak talán közepén vagy második felében a kö-
zépső vár keleti palotaszárnyának további déli irányú bővítésére is sor került, itt egy 
háromosztatú épületet építettek, mely alatt egy egyterű dongaboltozatos pince húzódik. 
A nyugati oldalon elhelyezkedő konyhától délre egy kis alapterületű, döngölt földpadlós 
épületet emeltek. A század végén erősítették meg a vár északnyugati sarkát egy nagy 
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alapterületű, kazamatával és 
ágyúlőrésekkel ellátott bás-
tyaépítménnyel. Egy 1602-
ből származó forrás „Kút-
bástya” néven említi  ezt a 
védőművet. 

A 17. század első harma-
dában a következő birtokos,  
Alaghy Menyhért építtette a 
középső vár nyugati palota-
szárnyának feltételezhető-
en kétszintes, alápincézett 
épületét. A hegycsúcs déli 
szikla-kiemelkedésének 
előterében látható, még fel-
táratlan mélyedéssel a kuta-
tás jelenleg az Alaghy által 
ásatott új kutat azonosítja. 

Az 1644-től kezdődő 
Rákóczi birtoklás idősza-
kából többszöri átépítésről 
tudunk. Ezen munkák so-
rán gyakran csak sárba-
agyagba rakott vékony fa-
lakkal építkeztek, melyek 
régészetileg azonosítható 
maradványai – a legtöbb 
esetben mint helyiségek 
válaszfalai – csak ritkán 
maradtak meg. I. Rákóczi 
György idején a különböző 
ostromok alkalmával a vár 
igen súlyos károkat szenve-
dett. A felsővár keleti fala 
szinte teljes hosszában ki-
dőlt, melyet először palánk-
kal, majd tartósabb anyagú 
fallal pótoltak. 

A hegytető meredek 
oldalú déli sziklacsúcsán 
egykor állt épületek szinte 
teljes egészében elpusztul-
tak. A megmaradt, ugyan 
helyenként magasan álló, 
de csekély falmaradvá-
nyok nem teszik lehetővé 
az itt állt, a források által 

Regéc várának eddig feltárt maradványai.
Nováki – Sárközy – Feld 2007. nyomán
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„Csonka bástyának” nevezett védőmű és hozzá kapcsolódó épületek bármilyen szintű 
alaprajzi értelmezését. 

A Melegh Szabolcs által feldolgozott 17. századi inventáriumok alapján már jól is-
mert a várban elhelyezkedő épületek megnevezése és funkciója. A felső vár ekkor már 
elsősorban raktár szerepet töltött be, míg a lakó- és  gazdasági helyiségeknek a középső 
vár terei adtak helyet. A feltárások során előkerült gazdag leletanyag közül kiemelendő a 
palotaszárny keleti helyiségeiben talált jelentős mennyiségű török falicsempe (bokály).

IRODALOM

Joó tibor: A regéci vár. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 1977. 29–35.
MeleGh szabolCs: A regéci vár birtoklástörténete. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-

mányi Kara tudományos diákköri közleményei. I. 1999–2000. évi dolgozatok. Mis-
kolc, 2003. 129–144.

Nováki Gyula – sárközy sebestyéN – FelD istváN. Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai 
az őskortól a kuruc-korig. Budapest–Miskolc, 2007. 81–82.

siMoN zoltáN: „Száztitkú, halovány emlék.” Az elpusztult regéci várkápolna 17. szá-
zadi leírásai. In: Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. 
Budapest, 2004. 99–108.

siMoN zoltáN: A regéci vár eddigi kutatásának eredményei. Castrum, 5. (2007/1) 121–126.

GÁL-MLAKÁR VIKTOR

BOLDOGKŐ VÁRA

Boldogkőváralja településtől északnyugati irányban, egy magányosan álló, 268 m 
magas, észak-déli irányú andezittufa sziklagerinc tetején emelkednek az országosan is 
ismert Boldogkő várának romjai. Az erősség talán első említése „castrum Boldua” né-
ven, 1295-ből datálható. Ebből az oklevélből egy korábbi – IV. László idejéhez köthető –  
birtokcseréről értesülhetünk, mely során  a Tomaj nemzetségbeli Jaak fia Tyba ispán a 
várat az uralkodónak engedi át, cserébe a Zala megyei Rezy és Syd birtokokért. Ez az adat 
azonban nem tűnik egyértelműnek, különösen annak fényében, hogy a Tomaj nemzetség 
abaúj megyei működését más adat nem bizonyítja. Valószínűbbnek tűnik, hogy a vár ko-
rai magjának építése Aba Amadéhoz köthető, kinek itteni várnagyáról 1300-ból tudunk 

Az oligarcha bukása után a király tisztségként a Drughet családnak juttatja a várat, akik 
német és itáliai származású várnagyokat ültettek bele. 1383-ban még továbbra is királyi 
birtok, de Zsigmond 1388-ban  már Czudar Péter bánnak zálogosította el az erősséget és a 
hozzá tartozó településeket: Vizsolyt, Szerencset, Novajt, Abatelkét, Ujfalut és Arkát.

A 15. század elején a Zsigmond ellen lázadók birtokából Perényi Péter szerzi visz-
sza királyának Boldogkő várát, majd a század közepén Lazarevich István és Brankovich 
György kezén találjuk az erősséget. Az 1456-tól ismét királyi kézen lévő várat és tarto-
zékait Mátyás először Parlagi Pálnak és Lászlónak, majd néhány éve múlva 1464–1471 
között Kassa városának zálogosította tovább. 

Az erősség 16. századi birtoklástörténete részleteiben még nem tisztázott, 1528-ig a 
Szapolyai család birtoka, majd a kettős királyság korában többször cserélt gazdát. 16–17. 
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Boldogkő vára.
Nováki – Sárközy – Feld 2007. nyomán
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századi jelentősebb birtokosai közül a Serényiek és a Palochayak említendők meg. A 17. 
század végéről (1671, 1682, 1685) több inventáriuma is ismert. A Rákóczi féle szabad-
ságharcban már nem játszott katonai szerepet. Később a 18. század folyamán a leromlott 
állapotú vár már csak gazdasági – raktár, magtár – funkciót töltött be.

A vár első feltárására  romjainak helyreállítása kapcsán 1963–1964 között került sor 
K. Végh Katalin vezetésével. Az elmúlt években Koppány András és Éder Katalin foly-
tattak feltárásokat a nyugati oldalon elterülő elővár területén.

A korai várrész a sziklagerinc legmagasabb pontján épült elnyújtott téglalap alaprajzú 
épületegyüttessel azonosítható. Ennek déli részén egy 10 × 10 méteres négyzetes alapú 
torony emelkedik, északi részén egy talán nyitott udvar, melynek végét élbe futó falakkal 
zárták le. A négyzetes alaprajzú toronytól északra egy 26 m mély ciszternát alakítottak 
ki. A vár további részeinek, így délkeleti falainak emelése, továbbá a délnyugati épü-
letrész kiépítése már a 15. században történhetett. Elképzelhető, hogy utóbbi eredetileg 
kapuépítményként szolgált. Az alsóvár mai  félköríves kaputornyát és a hozzá kapcsoló-
dó falakat talán a 16. század folyamán emelhették. Az alsóvár északi felének, az egyik 
inventárium alapján Csonka bástyaként nevezett részét, valamint a négyszögletes torony 
keleti feléhez hozzáépített boronavázas szerkezetű épületrész és a nyugati elővár építését 
a 16–17. századhoz köthetjük. A különböző pincejáratok, a tömlöcként feltételezett szik-
laakna és a sziklagerinc déli nyúlványán talált gerendalyukak egyértelmű korhatározása 
jelenleg még nem lehetséges. 

Az újabb megfigyelések szerint a vár fennálló maradványain jelentős, romantikus 
szemléletet tükröző átalakításokra került sor, melyek a 19. században birtokos Péchy 
családhoz köthetők. Ebből a korból származnak a kaputorony és a felső vár lakóépülete 
csúcsíves nyílásai, a sziklagerinc felső részére vezető boltozatos lépcsőfeljáró, és a felső 
vár háromszög alaprajzú épületrészének déli fala is. 

IRODALOM

éDer kataliN – koppáNy aNDrás: Előzetes jelentés Boldogkő-alsóvár 2002–2003. évi ré-
gészeti feltárásáról. In: „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…” Tanulmányok a 
80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Budapest, 2006. 93–100.

koppáNy aNDrás – éDer kataliN: Boldogkő várának régészeti feltárása és helyreállítása. 
Várak, Kastélyok, Templomok, 2005/5. 4–6.

koppáNy aNDrás: Boldogkő, vár. Műemlékvédelmi Szemle, 2002/2. 19–23.
k. véGh kataliN: Boldogkő várának feltárása. Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 1966. 

109–170.
Nováki Gyula – sárközy sebestyéN – FelD istváN: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai 

az őskortól a kuruc-korig. Budapest–Miskolc, 2007. 20–23.

GÁL-MLAKÁR VIKTOR

SZERENCS VÁRA

A jelenleg Szerencs városközpontjában elhelyezkedő várat egykor a Takta-patak erő-
sen vízjárta, mocsaras árterületéből kiemelkedő szigetre építették. A négyzetes alapraj-
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zú, zárt középudvaros és ehhez dél felől csatlakozó trapéz alakú huszárvárból álló erős-
ség területén közel három évtizeden keresztül folytak egymással párhuzamosan a Valter 
Ilona és később László Csaba által irányított kutató- és az Erdei Ferenc által tervezett 
helyreállító munkák. 

Írott adatok szerint  Némethy Ferenc tokaji várkapitány 1557–1958 telén építtetett  itt 
egy castellumot. A rendelkezésre álló források alapján nem lehet egyértelműen eldönte-
ni, hogy az Árpád-kor folyamán a Bogát-Radvány nemzetség által Péter és Pál aposto-
lok tiszteletére szentelt bencés monostor e helyen állt-e vagy csak az egykor a közelben 

Szerencs vára. Nováki – Sárközy – Feld 2007. nyomán
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emelkedő egyházi épület kőanyagának felhasználásával valósult-e meg az új vár építése. 
Utóbbit valószínűsítik az erősség legkorábbi falaiban talált, másodlagosan felhasznált 
középkori kőfaragványok. 

A korai épületmag egy délen elhelyezkedő, háromszintes, felvonóhidas, farkasvermes 
toronyépületet és egy annak az északkeleti sarkához illesztett nagy lakószárnyat foglalt 
magában. A lakóépület keleti, igen vastag falait eredetileg még az emeleten is csak lő-
rések törték át, azaz feltételezhetjük, hogy ezen az oldalon az épület fala alkotta a külső 
védvonalat. Az épület nyugati oldalán kőből rakott védmű nyomai nem kerültek elő, talán 
egy palánkrendszerrel számolhatunk, mely a vár mai belső udvarának területét keríthette 
körbe. Az 1565-ben királyi kézre került várat a következő évtizedben a tatárok felégetik, 
ezután a források hosszabb ideig romos állapotban említik. 

Rákóczi Zsigmond 1580-ban nyert zálogjogot az építményre, és nyomban helyreállí-
tásához és kibővítéshez kezdett. Hét évvel később már itt lakott családjával egyetemben. 
A Rákócziak új rezidenciája egy szakértői becslés alapján 1595-ban már befejezés előtt 
állt. A Rákóczi-birtoklás első két évtizede alatt - részleteiben nehezen meghatározható 
sorrendben - további három (déli, északi és nyugati) épületszárny megépítésével lénye-
gében körbekerítették az udvar területét. A nyugati külső fal belső oldalán azonban kez-
detben csupán egy fatornácos, egyszintes épületrész megépítése bizonyítható. Az északi 
és nyugati oldalakon még egy-egy kiugró „torony” is épült, valamint átalakították a nagy 
déli kaputornyot és a korai keleti épületszárnyat is. A keleti és déli szárny udvari homlok-
zata előtt fedett folyosó is futott.

Rákóczi Zsigmond 1603-ban nyert végleges adományt Szerencs várára, és nagy va-
lószínűséggel az erősség nagyterme adott helyet Bocskai István fejedelemmé választá-
sának is. Zsigmond örökösei alatt a vár rezidenciális szerepe lecsökkent. A 17. század 
első felében építhették át kőbe a nyugati szárny fatornácos részét, s legkésőbb ekkor 
építhették ki a déli oldalon elhelyezkedő huszárvárat, valamint az északi várrészt kerítő 
külső falövet is. 1644-ben I. Rákóczi György katonái csak súlyos ostrom árán tudták 
visszafoglalni Esterházy Miklós nádor csapataitól. 

Az ostromot követő felújítás során lényegében az összes nyílászáró kőkeretét fatokos 
ajtó- és ablakkeretekre cserélték le. A kuruc mozgalom és a Rákóczi-féle szabadság-
harc eseményei után a vár egyes részei leányágon öröklődtek tovább. Az uralkodó által 
elkobzott birtokrészeket – időrendben követve egymást – az Illésházy, Grassalkovich, 
Szirmay, és Almássy családok szerezték meg. Az új tulajdonosok a 18. század folyamán 
a leromlott állapotú erősség északi és nyugati szárnyát magtárrá alakították át, valamint 
ebben az időben keletkezhetett a huszárvár területén ma is fennálló épületek többsége is. 
A vár területén 1960-as évektől szabadtéri színpad működik, belső terein a város múze-
uma és könyvtára osztozik, a huszárvárban szálloda és a művelődési központ nagyterme 
található.
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