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LászLó Csaba

Reneszánsz nyíláskeRetek a szeRencsi váRban

a szerencsi vár a történeti zemplén megye egyik, tömegében legépebben megma-
radt, reneszánsz erőssége. Noha a 17. században a Rákóczi család fő rezidenciája a közeli 
Sárospatak volt, a család első jelentős birtokszerzése és építkezése Szerencshez köthető. 
A ma két részre tagolható egykori castellum hosszúra nyúlt helyreállítása 1991-ben, a 
belső vár rekonstrukciójának befejeztével ért véget.1 A helyreállítás során a falakból má-
sodlagos helyzetből előkerült közel ezer kőfaragvány egy részének visszaépítésével több 
tucatnyi ablak- és ajtórekonstrukcióra nyílott módunk. A rekonstrukciókat a feltárt keret-
fészkek, a kőkeretek anyaga, a profilok egyértelmű elkülönítése, tipizálása, a köveken 
maradt elhelyező habarcs valamint szerkesztések alapján végeztük.2

Az épület kutatása során egyértelműen meghatározhattunk építési periódusokat, fá-
zisokat, amelyekhez egy-egy nyíláskeret típus, profil is rendelhető volt. A 16–17. századi 
inventáriumok segítségével módunk van több építési fázishoz rendelni reneszánsz ajtó- 
és ablakkereteket, azaz egyes profilokhoz évszámot, évtizedet tudunk kötni. Mindennek 
különös jelentőségét az adja, hogy a kőkeretek profilja önmagában nem korjelző, gyakran 
ugyanazt a profilt több évtizeden, fél évszázadon át alkalmazták, lehetőséget adva ezáltal 
a későbbi korok kutatójának a téves datálásra. Különösen nagy a tévedés lehetősége, ha a 
faragott kő egykori helye, falszövettel való kapcsolata már ismeretlen, hiszen kőtári, mú-
zeumi „műtárgyként” csupán esetleges műrészletei, stílusa jelenthetnek némi fogódzót a 
kormeghatározáshoz.

A rekonstrukciók egy részének ismertetése előtt foglaljuk össze röviden a vár histó-
riáját. A történeti Zemplén megye déli részén fekvő város elnevezése az Anonymuson 
alapuló népi etimologizálás szerint a szerelem, szerencse szavakból eredeztethető, való-
jában egyszerű személynévből származik.3 A település Péter és Pál apostolok tiszteletére 
szentelt bencés monostorát, noha első írásos említése 1247-ből származik, feltehetően 
már a tatárjárás előtt alapították a Bogát-Radvány nemzetség tagjai.4 A 14. század elejére, 
a nemzetség családokra – Monaki, Cselei, Izsépi – ágazott, ám a kegyuraságot és az ab-
ból származó jövedelmet közösen élvezték.5 Az apátság a 16. század elejére a Szapolyai 
család birtokába jutott, majd Mohács után egy ideig János király híve, Bebek Ferenc és 
János volt a birtokosa. A Ferdinánd király és Szapolyai János özvegye, Izabella király-
né közötti háborúk során, 1557–1558 telén foglalta el Szerencs városát és a monostort 
Németi Ferenc tokaji várkapitány. Németi a lerombolt monostor köveit felhasználva egy 
castellumot, Telekessy Imrének a nádorhoz írott levele szerint „erős kastélyt” emeltetett.6 
Bebek György és Pető János 1560-ban megkísérelte visszafoglalni Szerencs várát, ám 
egy korabeli levél tanúsága szerint kevéssel előbb Németi „egy huzar warath czynaltatta 

1 A külső vár kutatásra és helyreállítására l. Valter 1975. 261–267. A belső vár kutatását szerző végezte, 
Valter Ilona és Feld István időszakos segítő közreműködésével. 

2 A megfigyelésekben és a rekonstrukciókban alapvető szerepe volt Kovács István kőfaragónak és munka-
társainak, akiket munkájukért itt is illessen köszönet. 

3 Barna 1931. 12., Kiss 1988. 573.
4 sörös 1912. 391. 
5 Az apátság középkori történetének rövid összefoglalása: HerVay 2001. 517.
6 A kastély építésre l.: DétsHy 1988. 230. 
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Zerench elöt es zaz lowal es zaz gialogal megtömete az helt es ket kis Tarackott is ho-
zott belle, kyt byzon ez wtan nehezben wezunk meg imar …” Megjegyezzük, hogy az 
említett palánk erősség nem azonos a ma huszárvárként ismert külső várral. A szerencsi 
bencés apátság története ezzel lezárult, a történeti forrásokban többet nem említik.7 a 17. 
századtól általában az egri káptalan egy kanonokja viseli a címzetes apáti titulust.8

Az erősség még évekig az erdélyi párt kezén volt s csak Németinek a tokaji vár ost-
roma alatt bekövetkezett halála (1565. február) után tudták a Balassa Menyhért vezette 
császári seregek – ostrom nélkül – elfoglalni. A várost és a várat a következő évben 
felégették a tatárok, az erősség még 1571-ben is romos állapotban volt.9 a végvári rend-
szer fenntartását a befolyt jövedelmek nem fedezvén, a császári udvarban időről időre 
felmerült, hogy a szorongató pénztelenség miatt kincstári birtokokat, uradalmakat zálo-
gosítsanak el. Noha a tatárdúlás után újratelepülő, majd fokozatosan megerősödő egykori 
mezőváros jövedelme akkor már a tokaji vár fenntartására szolgált, felvetődött, hogy 
a visszaváltás jogát fenntartva Szerencs várát és uradalmát is elzálogosítsák. Az első 
igénylők között már 1579-ben szerepelt Rákóczi Zsigmond szendrői lovaskapitány, aki 
4000 forintot ajánlott a tíz esztendei zálogbirtokosságért és kérte, hogy tervezett építke-
zéseinek költségeit a visszaváltáskor fizessék ki neki. Kérését akkor elutasították, ám a 
Szepesi Kamara időközben a kért zálogértéknek megfelelő kölcsönt vett fel tőle, kötele-
zettséget vállalván arra, hogy amennyiben nem tudja egy hónapon belül visszafizetni a 

7 Utolsó apátja 1564-ben Jakabházi Lukács volt.
8 1695-ben a korábbitól eltérően Szent Györgyről elnevezettként szerepelt apátság.
9 DétsHy 1988. 230.: „…most rom a castellum, de még épen áll három ház boltokkal vagy boltozatokkal 

fedetten…”. A vár történetének összefoglalásra l. még külön hivatkozás nélkül: CsorBa 1980.

1. A szerencsi belsővár
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kölcsönt, Szerencset zálogbirtokába adja. A központi kormányszerveknél napjainkban 
sem ismeretlen pénztelenség miatt a határidő lejárta után, 1580. április 23-án az erőssé-
get át is adták Rákóczi Zsigmondnak. A Magyarország későbbi történetében kiemelke-
dő szerepet játszó család hatalmának, vagyonának megalapozóját, Rákóczi Zsigmondot 
újabb kölcsönei és elmaradt zsoldja fejében végül hivatalosan 1583-ban iktatták be az 
időközben Megyaszóval, Hernádnémetivel kiegészült szerencsi zálogbirtokba.10 az is-
mételt kölcsönök fejében Rákóczi két évtizeddel később, 1603-ben nyert végleges birtok-
jogot szerencsi uradalmára.

A negyvenes éveinek elején járó Rákóczi Zsigmond 1587 nyarán megnősült. Első 
felesége, Alaghy Judit, Mágóchy András özvegye volt.11 Házasságával a környék egyik 
legnagyobb uradalmának, a munkácsinak vált a haszonélvezőjévé, hiszen a Mágóchy 
árvák gyámjaként, nagykorúságuk eléréséig – 1602-ig – törvényesen használhatta azok 

10 Az évekig tartozó alkudozást részletezi DétsHy 1988. 231–234. Innen röviden idézünk egy 1592-ben kelt 
kamarai jelentésből: „ Mivel pedig az építkezés nem csupán 3000 forintot, hanem vélhetően jóval többet 
emésztett föl, alázatosan úgy látjuk, megengedhető, hogy Rákóczi uram számára, ha több nem, de mégis 
1500 forint az építkezésre fordított költségek fejében az említett jószágok zálogösszegéhez irassék.” 

11 Rákóczi Zsigmond életére l.: tróCsányi 1979. és szaBó 1986.

 2. A szerencsi belsővár emeleti alaprajza a rekonstruált nyíláskeretek jelzésével
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jövedelmeit. Mindez jól kiegé-
szítette a tokaji bor termelésébe 
és kereskedelmébe történt ko-
rábbi bekapcsolódással szerzett 
vagyonát. A Kamarának szinte 
folyamatosan nyújtott kölcsö-
nei révén birtokai gyarapodása 
mellett Rákóczi politikai súlya, 
szerepe is egyre nőtt, 1588-tól 
négy esztendeig egri főkapi-
tány, 1595-től királyi tanácsos, 
több megyében főispán. Első 
feleségének halála, 1591 után 
ismét megnősült, második asz-
szonya Gerendi Anna volt, tőle 
származott három fia, György, 
Zsigmond és Pál. Harmadik 
házasságát 1596-ban kötöt-
te Telegdy Borbálával, Csapy 

Kristóf özvegyével, aki túlélte őt. Rákóczi Zsigmond addig sem eseménytelennek tekint-
hető élete a 17. század elején jelentős fordulatot vett. Az óvatosan politizáló, mindvégig 
Habsburg-párti főúr már 60 esztendős, mikor 1604 végén Bocskai István szövetségese 
lett. A szerencsi országgyűlést követően mintegy másfél évig Bocskai kormányzójaként 
tevékenykedett Erdélyben, majd annak halála után 1607 februárjában erdélyi fejedelemmé 
választották. Egy esztendő után, amely a Báthory Gáborral folytatott harcban, egyezke-
désben telt el, lemondott, majd 1608. december 5-én meghalt. Az általa építtetett szerencsi 
templom kriptájába temették el, máig meglévő síremlékét fiai emeltették 1618-ban.

A Németi Ferenc építtette szerencsi reneszánsz castellum bővítését, kiépítését Rákóczi 
kevéssel a zálogbirtokba vétel után kezdhette meg, erre utal, hogy már az első, 1579-es 
ajánlatában kiköti az itteni építkezésre fordított költségeinek megtérítését. A belső vár ki-
építése 1592-re befejeződött, a források szerint 12000 forintot is meghaladó költséggel. A 
zálogösszeg emelésére tett többszöri ismételt kísérletének eredménye, hogy 1595 tavaszán 
Mátyás főherceg utasítására a Szepesi Kamara bizottságot küldött ki a várbéli építkezések 
értékének felbecsülésre. A jelentés, amelyet a Kassáról kiküldött kőművesek, asztalosok, 
ácsok Christoforo Stella, az egri vár építészének vezetésével állítottak össze, leírja az 
egyes épületrészek falazatának, boltozatának mennyiségét, értékét, majd összesítve adja 
meg a kőkeretek, ablakok, kemencék, lépcsők, stb. értékét. A bécsi császári levéltárban 
megmaradt becslés az első leírás a szerencsi erősségről és Rákóczi építkezéseiről.12

Rákóczi Zsigmond halála után a szerencsi várat és uradalmat is felosztották fiai kö-
zött. A belső vár déli szárnya Györgynek, a keleti palota egy része Zsigmondnak, a nyu-
gati és északi palota Pálnak jutott. Közös birtokban maradt a vár kapuja, piaca, több 
földszinti helyiség és a külsővár. Rákóczi György, miután 1616-ban feleségül vette a 16 
esztendős Lórántffy Zsuzsannát, rezidenciáját Patakra tette át. Öccse, Zsigmond 1620-
ban nősült meg, választottja sógornőjének 15 esztendős húga, Mária volt. A Szerencsre 
költözött fiatal pár életét a sors rövidre szabta, Zsigmond még esküvője évében, decem-

12 Közölve: DétsHy 1988. 

3. Az északi szárny nagyterme déli, „A” jelű ablaka
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berben meghalt, felesége egy év után követte őt a sírba. A legfiatalabb testvér, Pál, mos-
tohaanyja, Telegdy Borbála hatására visszatért a katolikus hitre, majd elköltözött Felső- 
Magyarországról.13 A szerencsi vár és uradalom nagyobb része így Rákóczi György, a 
későbbi erdélyi fejedelem birtokába jutott. A vár ettől kezdve megszűnt főúri rezidencia-
ként működni, gazdasági központtá, birtokközponttá vált, miként arról a 17. századból 
ránk maradt fél tucat várleltár, inventárium tanúskodik.14 Hadászati jelentőségét azonban 
megőrizte, ezért az erdélyi fejedelemség és Bécs közötti hadi események nem kímélték 
sem a várat, sem a várost. Rákóczi György 1644. évi Habsburg ellenes hadjárata során 
a tiszttartó ellenállás nélkül feladta a nádor vezette császári seregnek a várat, de azt 
Kemény János erdélyi seregei rövid ostrom után visszafoglalták.15

Az 1661-ben a város alatt táborozó császári sereg hadmérnöke, Lucas Georg Ssicha 
elkészítette a tábor és a vár helyszínrajzát, az első ábrázolást Szerencs váráról.16 a sza-
badságharc bukása után a Rákóczi Ferenc tulajdonában volt uradalmak a kincstárra 
szálltak, míg testvére, Julianna része megmaradt az Aspremont család birtokában. Az 
elkobzott szerencsi vár háromnegyedét először Illésházy Miklós kapta meg, aki eladta 
Grassalkovich Antalnak, majd az tovább került Szirmay Tamáshoz. A 18. század közepén 
ezt a részt az Almássy család vásárolta meg, majd kiegészítve azt az Aspremont-résszel 

13 Rákóczi Pál 1636 tavaszán, felesége egy évvel később halt meg. László fiuk Erzsébet lánya révén került 
később Erdődy birtokba a vár egy része. Rákóczi László életére l.: GyalóKay 1913. 

14 Az inventáriumok feldolgozása: lászló 2002.
15 A feladásra és a visszafoglalást megelőző ostromra: szalárDy 1980. 224–232. 
16 Közölve először átrajzolva: soós 1917. 10., majd a MNM Történeti Képcsarnokban lévő eredetiről 

fényképben:Valter 1975. 264. Utóbbi publikáció a belső vár kutatása előtt készült, ezért a periodizációja 
ebben a vonatkozásban nem igazolt. A Ssicha-metszettel kapcsolatban megjegyezzük, hogy azt Kemény 
Lajos 1663-ra datálja. Kemény lajos: Adatok művészetünk történetéhez. Művészet, IV. (1905) 347.

 4. Az északi szárny udvari homlokzata a nagyterem rekonstruált kőkeresztes ablakaival
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az egész vár a tulajdonukba került. 
Birtoklásuk alatt bontották le a 
vár északi tornyát és a hagyomány 
szerint abból építtette fel Almássy 
Mihály 1760-ban a plébániatemp-
lomot.17 a szirmay család a 19. 
század elejétől volt a vár utolsó bir-
tokosa, rákot ábrázoló címerük az 
egykori északi torony helyén nyi-
tott kapu felett ma is látható. A vár 
északi és nyugati szárnyát még a 
18. században magtárrá alakították 
át, lakószárnyként a tóra néző keleti 
traktusokat használták, amely elé a 
19. század végén, 20. század elején 
a külső lépcsős teraszt építettek. 

A történeti vázlathoz a követ-
kezőkben kapcsoljuk az épületré-
szeket, szárnyakat. A kutatásaink 
során egyértelműen bizonyítást 
nyert, hogy a korábban feltételezet-
tekkel és leírtakkal ellentétben a vár 
semmilyen középkori épületet nem 
foglal magába. A legkorábbinak te-
kinthető castellum falaiban ugyan 
számos, másodlagosan felhasznált 
meszelt felületű káderkövet, trapéz-
profilú gótikus bordákat, bordakö-
teget találtunk és részben emeltünk 
ki. Az elpusztult bencés apátságot 
azonban nem itt keressük, annak 
helyét a református templomtól dél-
re fekvő lévő kis térre, a hegy lábá-
hoz feltételezzük.18

A Németi Ferenc emeltette erős-
ség a település fölé magasodó Árpád-hegy előtti mocsarak egyik szigetére épült. Az egy-
traktusú, kétszintes, észak-déli tájolású palotához délnyugati sarkán kapcsolódott egy 
háromszintes torony, felvonóhidas kapuval. Az udvart északról és nyugatról védőfal övez-
te.19 A palota vastag északi, keleti és déli külső kőfalait lőrések törték át, csupán a fallal 
övezett udvarra néztek kőkeretes ablakok. A részben boltozott négyhelyiséges földszint 
feletti emeleti tereket és a toronyszobákat fafödém fedte. A palota emeleti középső helyi-
ségéhez – az udvar felé nyolcszögletű pillérre támaszkodó két ívvel megnyitott pitvarhoz –  

17 rupp 1872. 322–325.
18 Tudomásunk szerint ásatás nem volt a területen, de a helyiek elbeszélése szerint a most ott álló többszin-

tes lakóházak építésekor falakat bontottak el. 
19 Noha a fal nyomait régészetileg nem igazoltuk, egykori léte nyilvánvaló. A csatlakozási pontok a későbbi 

hozzáépítések miatt már nem vizsgálhatók.

5. A nagyterem nyugati, „B” jelű ablaka

6. A nagyterem rekonstruált nyugati ablaka
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az udvarból érkezett meg a külső 
kőlépcső.20 A pitvarból nyíló két 
szobában színes mázas, kívülről fű-
tött cserépkályhák álltak, míg a to-
ronyszoba emeletén a sarokban – ma 
rekonstruált állapotban látható – kő-
konzolos kandalló szolgált a fűtésre. 
A torony és a palota csatlakozásánál 
az emeletről induló csigalépcső ve-
zetett a torony felső szintjére.

A belső vár mai formája lénye-
gében a Rákóczi Zsigmond által vé-
geztetett építkezések, bővítések so-
rán kialakult tömeget őrzi. Az 1580 
és 1592 között a Németi-féle egy-
traktusos, tornyos erősségből több 
fázisban kiépült, ma belső várként 
ismert épületegyüttes szinte min-
den helyisége azonosítható az 1595. 
évi értékbecslés alapján.21 Elsőként 
az udvart kerítő fal lebontása után, 
talán annak vonalában emelték a 
kétszintes déli és északi palota-
szárnyakat, az őket összekötő külső 
falat, illetve a földszintes nyugati 
szárnyat. Az északi és a nyugati ol-
dalon kisebb, a palotaszárnyakkal 
egy magasságú toronyszerű épít-
mények nyúltak a homlokzat elé.22 
A későbbiekben lebontott építmé-
nyeket ma már csupán a falazatban 
látható falcsonkok és a mindegyi-
kük oldalán egykor volt árnyékszék 
boltozatának maradványa mutatja.

Kevéssel utóbb a korábbi palota 
keleti, külső oldalához tapasztottak 
egy, az előbbinél mindkét végén rö-
videbb, ugyancsak kétszintes trak-
tust, majd ezt követően készült el a tó felőli egyhelyiségnyi bővítmény.23 a négyszögletes 

20 A torony és palota csatlakozásánál lévő lépcsőalapot az ásatás feltárta. Az alapozás valamint a falakból 
előkerült, lépcsőszerkezethez tartozó kőanyag vizsgálata alapján egyértelmű, hogy már Németi idejében 
megépült egy közelebbről nem ismert, később átalakított kőlépcsős szerkezet. 

21 DétsHy 1988. Egyértelmű a falelválások okán, hogy a korai castellumhoz kelet felől illesztett két traktus 
két fázisban épült. Mivel az északi, nyugati és déli, azaz az udvart körbezáró szárnyak a korai palotához 
kapcsolódnak, közvetlen összeköttetés nem lévén a második keleti traktussal egymáshoz való viszonyuk 
fizikailag tisztázhatatlan. Csupán annyi bizonyos, hogy az előbbiek 1595-ben már álltak. 

22 A nyugati homlokzat elé lépő építményeket egy 17. század végi átalakítás során tüntették el. 
23 A második traktus rövidségének oka, hogy megtartották a korábbi, kelet felé nyíló árnyékszékeket. 

7. A déli palota „C” jelű ablaka

8. A déli palota „D” jelű udvari kőkeretes ajtaja
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belső udvart továbbra is a felvonóhidas kapun át lehetett megközelíteni. A kapuépítmény 
eredeti káváit, a felvonóhíd szerkezetét a 18. századi átépítések tüntették el.24 A várudvar 
mai másik megközelítését biztosító északi bejáró a 18. században készült, az itt állt északi 
torony elbontása után. Az udvar torony melletti sarkában ma látható bábos korlátos – a 
legutóbbi helyreállításkor rekonstruált – reneszánsz lépcső szolgált a keleti paloták meg-
közelítésére. A kétkarú lépcső pihenőjéről indult a csigalépcső a torony felső szintjére és 
a „padra”, a padlásra. A keleti homlokzat előtti emeleti folyosó korlátja fából faragott, 
festett volt. Az udvar másik déli sarkában is volt egy külső lépcső a 17. század végéig. A 
belső vár földszinti, jobbára boltozott tereiben voltak a raktárak, a konyha, fürdőház, a 
számtartó szobája. 

Az emeletre vezető lépcső a pitvarnak nevezett előtérbe érkezett. A korábbi nyitott 
pitvart ekkor falazták be. A család lakótereiként – úr háza, asszonyok háza, leányasz-
szonyok háza, ebédlőpalota – az emeleti, kívülről, pitvarból, folyosóról fűtött mázas 
kályhákkal melegített szobák szolgáltak. Az északi szárnyban volt a vár 50 láb hosszú 
és 24 láb széles gerendafödémes nagyterme. A várudvarra reneszánsz kőkeretes ablakok 
néztek, a szobák között kőkeretes ajtók voltak. A helyiségek berendezéseire, bútorzatára 
közvetlen forrásunk nincs. A vár eddig ismert legkorábbi részletes inventáriuma, leltára 
1632-ben készült, akkorra már évtizedek óta Sárospatak volr a Rákóczi család székhelye. 
Szerencsen az egykori lakóhelyiségekben csupán romladozó bútorokat, gabonát, hordó-
kat, szerszámokat tároltak.

A ma huszárvárnak nevezett kőbástyás, egykori külső vár 1595 után és legkésőbb 
1617 előtt épült. A 17. századi leírások szerint konyha, hajdúk háza, tömlöc épületei áll-

24 A kávákat az ásatás során feltártuk. A felvonóhídhoz feltehetően faszerkezetű híd vezetett, ezt azonban a 
magas talajvízszint miatt nem áll módunkban megásni. 

9. A déli szárny helyreállítás után
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tak falai mentén.25 A napjainkban szállodaként működő emeletes épületeket, a magtárt 
a 18. század folyamán emelték. A külső várat a 17. század elejétől felvonóhidas kapu vá-
lasztotta el a tőle délre fekvő sövényfalú, árokkal kerített, palánknak nevezett területtől, 
amelyen istállók, és a vámház helyezkedtek el. A palánk a későbbi beépítések miatt mára 
nyomtalanul eltűnt, egykori kiterjedését Ssicha metszete mutatja.

Az 1595. évi jegyzék szerint a nyugati palotaszárny a mainál – miként azt a falkutatás 
is bizonyította – mintegy harmadával rövidebb volt. Boltozott földszintje felett fabábos, 
korlátos nyitott terasz, „Nyáry ház” támaszkodott a várfalhoz. Valamivel később, ponto-
sabban meg nem határozható időben – de még 1632 előtt – a nyitott teraszt felszámolták, 
elfalazták és helyére egy kétablakos helyiség került.26

Az említett 1644. évi ostrom utáni évtizedekben elvégzett helyreállítások során 
emelték ki a reneszánsz kőkereteket helyükről és falazták be azokat az udvari falak fel-
magasításaiba. A kőkeretes ablakok helyére egyrétegű ácstokos, nagyméretű ablakokat 
helyeztek el.27 A későbbiekben a vár északi, nyugati és déli szárnyában – több fázisban –  
magtárt alakítottak ki, amelynek során az ácstokos ablakokat is befalazták, csupán a vár 

25 A külső vár feltárására : Valter 1975. 261–267. A külső várat először a testvérek közötti 1617-es birtok-
osztás során említik. MOL MKA E156 U et C. Fasc. 22. No. 21. Téves Détshy felvetése, amellyel az 1595-
ös becslésben szereplő nagy konyhát az 1638-as leltár külső várban lévő épületével azonosítja. 

26 Az 1632-es inventárium Rákóczi Pál birtokrészeként tárgyalja a nyugati és északi szárnyat. A helyreállí-
tás során a megtalált reneszánsz fakorlátot, bábot restaurálás után visszahelyezték a falazatba. 

27 Az ablakok ácstokjait a megnagyobbított nyílások külső síkjára helyezték, a tokhoronyban egyrétegű ab-
lakszárnyakkal. Az ácstokot egybemeszelték a homlokzati falakkal, miként az korábban a kőkereteknél is 
szokásos volt. Az egyik ácstok mellől meszelt báboskorlát darabot emeltünk ki, rajta még egykor eredeti 
helyén bekarcolt évszám, 1621. A felfalazásokból, befalazásokból 916 darab faragott követ emeltünk ki. 
Felhasználásukkal – csak a homlokzatokon – 32 nyílásrekonstrukcióra nyílott mód. Az ácstokos perió-
dust is két fázisra bonthatjuk, de ennek elemzése most nem térünk ki. 

10. A keleti szárny udvari homlokzatának részlete, kutatás közben
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keleti traktusait és a kaputornyot használták lakásként.28 A Szirmayak által használt lakó-
szárnyakban még a 20. század elején is végeztek kisebb átalakításokat.29

Az építéstörténet vázlata után következzék néhány kőkeret rekonstrukció bemuta-
tása. Mivel e rövid tanulmánynak nem lehet tárgya az összes kiemelt kőelem illetve a 
várban elvégzett rekonstrukció ismertetése és elemzése, a továbbiakban csupán néhány 
jellegzetes profilú és típusú emeleti ablakkeret és ajtó rekonstrukcióról számolunk be. 30 
A rekonstrukciók hitelességének egyik alapját a faragványok profiljának, anyagának és 
esetenként előkerülési helyének elemzése adta. A másik alapot a keretfészkek, az elhe-
lyező habarcsok (és azok egyezése a köveken talált habarcsmaradványokkal) megfigye-
lése és szükséges felmérése biztosította. Több esetben visszailleszthető volt a kőelem az 
eredeti fészkébe, azaz egykori helyére.31 A kőanyag elemzése, a habarcsok vizsgálata 

28 A magtár faszerkezetét az 1950-es években vasbetonra cserélték. 
29 A vár északi külső homlokzatán a kapu feletti Szirmay címert és az emeleti neogótikus kőkeretes nyílást 

1909-ben helyezték el illetve alakították ki, amint azt az ablakkávákban talált tapétázáshoz használt újsá-
gok tanúsították. 

30 A részletes feldolgozás egy majdani Lapidarium Hungaricum-kötet összeállítójának lesz feladata. 
31 A szerencsi vár helyreállításának a történetet önmagában egy kisebb tanulmányt igényelne. A belső vár 

kutatását 1979-ben kezdtük meg a keleti traktusokban. Az egykori Országos Műemléki Felügyelőség 
akkoriban még rendelkezett önálló kivitelező részlegekkel, építésvezetőségekkel. Területünkön a Nyír-
egyházi Építésvezetőség tevékenykedett, szerencsi művezetőséggel. Egyrészt a belső vár méretéből is 
adódott, hogy előzetes kutatásra nem volt módunk, másrészt az épület nagyobb részében ekkor még 
működtek az Állami Gazdaság irodái. Mivel a funkció már kutatás előtt eldőlt – könyvtár, múzeum 
és művelődési központ –, a kivitelezési munkák már 1979 végén megkezdődtek a keleti szárnyakban a 
csapos gerenda födémek elbontásával. Mindez behatárolta a kutatás idejét és kiterjedését, ám ennek elle-
nére köszönettel tartozunk Koroly József és Kravjánszki József építésvezetőknek és valamennyi munka- 

11. A keleti szárny udvari homlokzata helyreállítás közben
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tette lehetővé az 1580 és 1592 közötti építkezések részleges szakaszolását is, amint azt az 
alábbiakban ismertetjük. Az inventáriumok csupán egy nyíláskeret csoportnál segítettek 
egy pontosabb – 1595–1632 közötti – időhatárt megszabni.

Elsőként több, az udvart körbezáró Rákóczi-kori szárnyak felépítése során elhelyezett 
kőkeretet ismertetünk. A három szárnyban feltárt kőkeret-fészkek vizsgálata, a jobbára 
innen előkerült, valamint egy, a falkutatás során előkerült „in situ” kőkeret alapján megha-
tározhattunk egy jellegzetes ablakprofilt. A pálca, lemez, élszedés profilú, könyöklőpárká-
nyos ablakok sajátossága, hogy nem volt szemöldökpárkányuk.32 Az ablakok magasságát, 
osztását nyilvánvalóan az adott helyiség mérete is meghatározta. Ezzel magyarázható, 
hogy keresztosztós ablakok mellett ugyanezen profillal, ugyanekkor kisebb, osztó nélküli 

32 Erre utal, hogy a kőhevederek és a szemöldökgerenda között nem fért el a párkány, nem is volt nyoma. 
Nem bizonyíték, csupán megjegyezzük, hogy a falakból kiemelt, bodrogkeresztúri tömör tufából készült 
keretekhez rendelhető szemöldökpárkány még töredékben sem került elő. Az „in situ” ablak a déli szárny 
földszintjéről nyílott egykor az udvarba (ma a könyvtár lépcsőházába esik). A szinte teljesen megmaradt 
ablak sajátossága, hogy szemöldökét eredetileg szélesebb ablakba szánták, ezért elhelyezésekor habarcs-
ból fordították vissza a profilt a szárkőre. Az ablak mérete: 9,1 × 10,9 × 1,10 méter.

12. A keleti szárny udvari kőlépcsőjéről  
a pitvarba nyíló ajtó

13. A keleti homlokzat in situ, 
„F” jelű ablaka

társuknak, hogy a lehetőségekhez képest maximálisan segítették – ma már így is szinte elképzelhetetlen 
mélységű – kutatásainkat. A kényszer diktálta, hogy kutatási eredmények ismerete nélkül kellett Erdei 
Ferencnek tervezni, és a kivitelezőknek dolgozni. Mindezen kényszerekből adódott, hogy számtalanszor 
kellett a terveket menetközben módosítani. Ráadásul előfordult a módosítás módosítása is. Erre csupán 
egy példát hozunk. Két szezon kutatásai alapján világossá vált, hogy van a várnak egy olyan periódusa, 
amikor a homlokzatait nagyméretű ún. ácstokos ablakok törték át. Ezen nagyméretű nyílások felszámo-
lására a magtárrá alakításkor, illetve a 19. században került sor. Visszaállításukat mindenki elfogadta, így 
a kivitelezők a szerkezeti visszaépítést elvégezték. Az időközben folytatódott falkutatás és a falazatból 
egyre nagyobb számban kiemelt kőfaragványok vizsgálata azonban egyértelművé tette, hogy számos re-
neszánsz ablak, ajtó rekonstrukciója is elképzelhető. Az építésztervező a rekonstrukciók mellett döntött, 
így kerülhetett vissza számos kőkeret egykori helyére. Mivel az ácstokos ablakok jobbára a kőkerete-
seknél magasabbak, ám keskenyebbek voltak, és mostani visszaépítésükkor már nem rongáltak többet 
mint a 17. századi kialakításukkor, műemléki érték nem sérült. Csupán a későbbi korok kutatója áll majd 
értetlenül a nyílások nélküli hevederek előtt. A második keleti traktus keleti homlokzatán is kőkeretes ab-
lakok voltak eredetileg. A fészkek kibontására, kőkeretek rekonstrukciójára, visszaállítására itt azonban 
a kivitelezés előrehaladása miatt nem volt idő és lehetőség. 
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15. Az udvar keleti homlokzata a helyreállítás után

14. A keleti szárny külső homlokzata a rekonstruált külső lépcsővel és ajtóval
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kereteket is faragtak. A vár északi szár-
nyában lévő nagyterem déli falát egykor 
két ablak törte át. A rekonstrukció alapját a 
kibontott kőkeret fészkekbe visszailleszt-
hető darabok, egész szemöldökelemek 
és az osztást mutató szárdarab képezte. 
Az ablakok belmérete 1,6 × 1,38 méter, 
a felső négyzet 61 cm-es volt. A nagyte-
rem – 1632-ben „Nagy Palota” – nyugati 
falában egykor volt ülőpados ablakának 
rekonstrukcióját a szerkezeti méretek (fül-
ke szélesség, keretfészkek, hevederek váll-
magassága) valamint a két, egykori helyére 
visszailleszthető jobboldali szárkő töredék 
tette lehetővé. Az egykori szárkő magassá-
gát a keretfészek 2,08 méterben adta meg, 
a belső szélesség 2,07 méter volt. Noha 
osztásra utaló darabunk nem volt, hármas 
keresztosztást feltételeztünk és rekonstru-
áltunk.33 A könyöklő rekonstrukciója egy, 
a típushoz tartozó, lenyomat szerint 19 cm 
magas darab felhasználásával történt.

A déli szárny emeletén volt a leírások 
szerint az ebédlőpalota. A nagyteremnél 
kisebb belmagasságú tér ablakai eredeti-
leg az előbbiekkel egyező profilú, de osz-
tás nélküli nyílások voltak. A vár helyreál-
lítása során az egykori ebédlőpalota négy 
ablaka közül háromnál sikerült az 1592 
előtti keretet rekonstruálnunk, a negyedik 
nyílás mai formájában egy későbbi átala-
kítás rekonstrukciója. Az említett rekonst-
rukciók közül az északra, az udvarra néző 
ablak rajzát közöljük. A parapetmeszelés 
és a káva a szerkezeti méreteket, a kőkeret 
magasságát a fészeklenyomat és egy teljes 
szárkő határozta meg. Az ablak belmérete 
a fentiek alapján 1,04 × 1,11 méter.34 Előbbi 
ablaktól nyugatra nyílott az egykor volt 
fatornácos folyosóra egy reneszánsz ajtó. 

33 Az osztók közötti távolságot 58 cm-ben szabta meg a profilozás. Ugyanezen méret a szárkövek fölött „el-
férvén” döntöttünk a megvalósult rekonstrukció mellett. Úgy véljük, a keresztosztós megoldás közelebb áll 
az elterjedt ablaktípusokhoz, de reméljük, hogy ablakunk nem szolgál további analógiák mintapéldájául. a 
reneszánsz ablakfülke szélessége a nagyterem felől 3,10 méter, az ülőpadkák 60-60 cm szélesek voltak. 
Az ablakfülke vállmagassága 3 méter. 

34 Közel azonos méretű, azonos profilú ablakot rekonstruáltunk a vár északkeleti sarokszobájának keleti 
nyílásaként .Az ablakmagasság a fészekbe illeszthető keret alapján 1,2 méter, a szélesség a hevederből 
kiszerkesztve 1,5 méter volt.

16. Ajtókeret fészke a pitvar északi falában

17. A pitvar északi falában volt „G” jelű ajtó
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A kőkeretes nyílás magasságát a fészeklenyomat 1,63 méterben, a szélességét pedig az 
egymáshoz illeszthető darabokból összeállított szemöldökgerenda 98 cm-ben határozta 
meg. Ma ez a nyílás 17. századi homlokzati fallal részben elfalazott formában látható.

A Németi Ferenc építtette szerencsi vár egykori, nyugatra néző udvari homlokzatát 
ma az emeleten öt ablak és egy ajtó tagolja, melyek közül három ablak és egy ajtó visz-
szaállítást ismertetjük.35 A külső feljáróról az egykori pitvarba vezető reneszánsz ajtó 
erősen megkopott, a falszövettel egykorú36 küszöbkövén a szárkövek illesztési vonala  
1 m-es szélességet határozott meg. A szárköveket a vár nyugati szárnyának emeleti helyi-
ségeiben a 17. század második felében épített kandallók áthidalóiban ismertük fel, míg a 
szemöldökpárkánnyal egybefaragott szemöldököt a helyreállítás során szétbontott belső 
lépcső pilléréből emeltük ki.37 A rekonstruált kőkeretes ajtó mérete: 1,0 × 1,75 méter. A 
kőkeretes ajtó az egyetlen rekonstruált nyílás a vár emeletén, amelyet Németi építkezé-
séhez köthetünk.38

35 A homlokzat kutatás rajzát és rekonstrukciós elképzelését közli FelD 2000. 166. és 167. képtábla. A rekonst-
rukciót a nyílások tekintetében hitelesnek tekinthetjük, míg a folyosó árkádíveire nem volt bizonyítékunk.

36 Az első periódusban használt meszes, fehér habarcs egyértelműen eltért a Rákóczi-féle építkezésnél hasz-
nált habarcstól, vakolattól. 

37 A belső lépcső elbontása során derült ki, hogy volt egy korábbi, ugyancsak pillért körbefogó boltozott 
karú lépcsőszerkezet. A lépcsőpillérből előkerült szemöldök, valamint a második ácstokos periódusban 
épített kandallókból kiemelt szárkövek bizonyítják, hogy a külső lépcső a 17. század végéig funkcionált. 
A most – 1980-as évek elején – elbontott lépcső a 19.század végén készülhetett. Az emeleti fabábos kor-
látot az ugyancsak az 1980-as években felújított pácini kastélyban használták fel. 

38 A csigalépcső emeleti ajtajának elhelyezése Rákóczi-korinak bizonyult. Az ún. „lombard ablak” típusára 
emlékeztető kis ajtó akár a korai castellumhoz is tartozhatott, erről esetleg kiemelés során lehetne meg-
bizonyosodni. Az ablaktípus magyarországi elterjedésére: tótH 1989. 91–92. A csigalépcső orsóterében 
lévő, falazatba tört lépcsőfokok nem tartoztak az első peridushoz. A Németi-féle pitvar északi falában 
is megtaláltuk a falazattal egyidős keretfészket, de a most nem ismertetett kőkeret rekonstrukció már 
a Rákóczi-féle építkezésekhez kapcsolható. Megjegyzendő azonban, hogy a korábbi kőfészek arra utal, 
hogy a szemöldök felett egy maximum 40 cm magas építési tábla is lehetett. 

18. Rekonstruált ajtó 
a pitvar északi falában

19.  A nyugati szárny 
„K” jelű udvari ablaka



123Reneszánsz nyíláskeretek a szerencsi várban

Az első periódusban nyitottként funkcionáló pitvar elfalazására az északi, nyugati és 
déli szárnyak egyidejű megépítését követően került sor. Utóbbi igazolására – az ablakre-
konstrukciók további ismertetetése előtt – kis kitérőt teszünk a palotabelsőbe. A Németi 
Ferenc emeltette castellum falához csatlakozott új északi szárny és régi palota közötti 
átjárást először egy lőrés átbontásával, ajtóvá alakításával biztosították.39 Az átjárót rövid 
használat után felszámolták, elfalazták és tőle keletre, közel a szárny tengelyében törtek a 
kőfalba új kőkeretes nyílást. A 17. században ezt az átjárót félig megsemmisítették, ácsto-
kos ajtószerkezetet alakítottak ki.40 Az ácstokos átalakítás során felszámolt ajtó megma-
radt kőhevederének habarcsa, az egyik szárkő és a küszöb elhelyezőhabarcsa megegye-
zett a korai castellum oszlopos nyitott pitvarának elfalazásakor használt habarccsal és 
eltért az északi szárny építéskor valamint az említett átjáró építésekor alkalmazottól.

A tömör mellvédes pitvar íveinek befalazásakor két kőkeresztes ablakot helyeztek el 
az új falba. Az északi ív alatt, későbbi átalakításoktól roncsoltan ugyan, de megmaradtak 
„in situ” egy reneszánsz kőkeretes ablak jelentős darabjai. A könyöklőpárkány, a teljes 
szár, a félbetört szemöldökgerenda, a fülkeszélesség, valamint a falban maradt könyöklő-
höz illeszkedő darabon lévő függőleges osztó helyét jelző illesztőjel centiméterre ponto-
san megadta a kőkeret és az osztás méretét.41 Az ablak belső mérete így 1,39 × 1,52 méter.  

39 A nyílásba nyilvánvalóan valamiféle ajtószerkezetet helyeztek le, ennek nyomát azonban eltüntették egy 
17. századi kandalló építésekor. Az egyszerű szerkezetű kandalló falsíkból kissé kilépő falpillérből és va-
kolatprofillal ellátott gerendából állt. A gerenda másodlagosan felhasznált reneszánsz ajtó bal szárköve volt, 
hossza 1,62 méter. A szárkő megegyezett az ácstokos ajtó előtti kőkeretes mellett feltárt ajtó szárkövével.

40 A vár egykor kőkeretes ajtóinak szinte mindegyikénél megfigyeltünk egy ácstokos átalakítást. Az át-
alakítás során nagyobb, magasabb nyílásokat vágtak, megsemmisítve a kőkeretes ajtók egyik káváját, a 
hevederek felét, kétharmadát. Az ácstokos ajtók egyidősek a már említett ácstokos ablakokkal. Korukat a 
17. század közepére, második felére helyezzük. 

41 A szemöldökpárkány rekonstrukciója a fészekben találtható lenyomatok és a falmagasításból kiemelt, 
profiljában azonos jellegű és méretben megfelelő darabok felhasználásával történt. A pitvar déli ívének 
elfalazásában egykor volt reneszánsz ablakot a másik alapján állították vissza. Itt a falszövet olyan mér-
tékben roncsolt volt, hogy sem keretfészek, sem lenyomatot nem maradt meg. 

20. A nyugati szárny visszaállított reneszánsz ablakai a „Nyáry ház” faoszlopaival
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A déli ív alatti egykori ablak mé-
retére a későbbi ablak átalakítások 
miatt keretnyom, lenyomat nem 
utalt. Több, előbbivel azonos jelle-
gű kőelem felhasználásával történt 
a rekonstrukció. A szélességet egy 
teljes szemöldökgerenda határozta 
meg 1,35 méterben, a magasságot 
bal szárkő alsó harmada és az osz-
tóméretek adták meg 1,52 méter-
ben. A könyöklő az északi ív alatti 
mintájára készült, míg a szemöl-
dökpárkány újrafaragásához három 
egyező anyagú, profilú töredéket 
használtak. A nyitott pitvart a befa-
lazásával egyidőben válaszfallal két 
helyiségre osztották. A válaszfal 
egykori kőkeretes ajtajának a fele 
maradt meg, a küszöb és a szárkő 
fészkével, és in situ szemöldökpár-
kány darabbal. A lenyomatba illesz-
kedett a szemöldök sarokdarabja. 
A szemöldök másik sarokdarabját 
volutás konzolból faragták át. A 
lenyomatok alapján az ajtó mérete: 
0,96 × 1,65 méter.

A korai palota északi utolsó 
helyiségébe ma az udvar felől két 
ablak szolgál. Az északabbra lévő 
nyílás fülkéje, hevedere utólagos 
a falazathoz képest. Az ablakfülke 
méretei, parapetmeszelés, vállma-
gasság etc. alapján az egykor volt 
nyílás nyers szerkezeti méretei 
meghatározhatóak voltak. Ezek 
alapján készült a rekonstrukció az 

„in situ” nyílással azonos jellegű, profilú elemek felhasználásával. Az 1,8 × 1,7 méteres 
belméretű ablak arányai nem engedték meg a felső négyzetes osztást, vízszintes osztó  
beépítését, ezért csak függőleges osztót rekonstruáltunk.42 A helyiség másik ablakának 
helyén a vár első periódusában is volt nyílás. A fülke nélküli ablak a szoba délnyugati 
sarkában, szinte a válaszfalhoz tapadt. A kőheveder, a megmaradt déli keretfészek eredeti 
kialakítású, de a benne lévő kőkeret elhelyező habarcsa a pitvar befalazásakor használt 
anyaggal egyezik, vagyis Rákóczi Zsigmond építkezéséhez köthető. Az ablak mérete  

42 A lenyomatokban a szárkő magassága 1,7 m, a könyöklő 18 cm, a szemöldök 20 cm volt. Szemöldökpárkány 
magassága maximum 20 cm lehetett a hevederig. 

21. Az udvari keleti traktus északi sarok melletti, 
„H” jelű ablaka

22. Az udvari keleti traktus északi helyiségének másik, 
„I” jelű ablaka
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1,25 × 1,20 méter.43 A helyére 
visszahelyezett szárkő tanúsá-
ga szerint nem volt vízszintes 
osztója, de az arány miatt egy 
függőleges osztót feltételez-
tünk és rekonstruáltunk.

A 16. századvégi építkezé-
sek során a kaputorony délnyu- 
gati sarkát újrafalazták. Amint 
az 1595. évi becslés során ír-
ták: „Az kapw felet walo nagy 
thoronnak az eggik szeghellety 
kyt vyonnan rakta, vgyan 
azon keo fal mellett walo 
Perwathawal …”,44 azaz az új-
jáépített sarokba egy árnyék-
széket építettek. A 19. század 
második felében még használt 
árnyékszéknek a torony felől 
eredetileg kőkeretes ajtaja volt. 
A keretfészkekbe a teljes szem-
öldökgerenda, szárkőelemek és 
egy küszöbdarab volt visszail-
leszthető. Az ajtó felett nem 
volt szemöldökpárkány. Ezek 
alapján került sor a 0,66 × 1,4 
méteres kisméretű ajtó rekonstrukciójára.

Az eddigiekben ismertetett ajtó és ablakkeretek az 1592-re elkészült, majd 1595-
ben jegyzékbe vett építkezésekből származnak. Azonos típusú, profilú kereteket csupán 
Rákóczi Zsigmond építkezéseinek első fázisánál – az udvari északi és déli palotáknál –  
lehetett meghatározni. A többi építési fázisnál hasonló jellegű, de tagozataiban kissé el-
térő elemeket alkalmazók mellett karakteresen más profilokat alkalmazó kőfaragók is 
működtek az építkezésen.

Részben a történeti források, részben a kőanyag vizsgálata alapján azonban megha-
tározható egy későbbi építési fázis is. A belső vár nyugati szárnya a 16. század végén a 
mainál mintegy harmadával rövidebb volt.45 A boltozott földszint feletti fakorlátos nyi-
tott „Nyary haz” és fakonzolos folyosó, lépcső biztosította a szárnyak körbejárhatóságát, 
amint az 1595. évi jegyzékben olvashatjuk. Közelebbről meg nem határozható időben, de 

43 Gyakorlatilag az ablak fele maradt meg. A szárkőlenyomat magassága 1,25 méter, amelyben egy méter-
nél illesztőfuga volt. A könyöklő fészke 16 cm, a szemöldökpárkányé 16 cm. A homlokzat déli végében 
is feltártunk egy első periódusú ablakkeret fészket, amely méretében a most ismertetettel egyezett. A 
könyöklőmagasság 19 cm, a könyöklő felső síkjától a fülke meszelt válla, sarka 1,3 méterre volt, vagyis 
a 1,25 magas szárkő tökéletesen elképzelhető a fészekbe. Az egykori nyílásnak csupán a bal keretfészke 
maradt meg, ablakszélesség nem mérhető. A rekonstrukció az előbbiekben ismertetett nyílás megismétlé-
sét jelentette, de a mögötte lévő 19. századi boltozat miatt csupán vaknyílás formájában. 

44 DétsHy 1988. 236.
45 A délnyugati sarokban mintegy öt méter hosszban részben szabadon állt a nyugati várfal. Előtte ment fel 

az emeletre, az ebédlőpalota előtti folyosóra egy deszkázott oldalú lépcső. 

23. Az első emeleti toronyszoba délnyugati sarka  
kutatás közben 
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még 1632 előtt a „nyári házat” felszámolják és „rekesztéssel” két részre osztott helyiséget 
alakítanak ki.46 A faragott tornácoszlopokat részben helyükön hagyva, azokat befalaz-
va építik fel a földszintnél rövidebb emeletet.47 Az udvarra néző kőkeresztes ablakok 
anyagában, profilban eltérnek a várban addig alkalmazottaktól. A homokkőből faragott, 
képszékes ablakok (1,35 × 1,52 méter) a fészkek, az ablakfülke és a helyükre visszail-
leszthető keretelemek alapján hitelesen rekonstruálhatóak voltak.

A reneszánsz kőelemek későbbi sorsát példázza, hogy a homokkő keretdarabok a vár 
különböző részeiről kerültek elő. Volt olyan elem, amelyet az eredeti nyílás befalazásából 
emelhettünk ki, voltak olyan, később összeilleszthető darabok, melyeket a keleti illetve 
nyugati udvari homlokzati fal felmagasításából emeltek ki. A kutatás és a helyreállítás 
során igyekeztünk a lehető legtöbb darabot visszaépíteni – fenntartva a tévedés lehető-
ségét is – hiszen a magyarországi építészeti tagozatok kőtári megőrzése és feldolgozása 
még hosszú esztendőkig okoz gondot és ad feladatot az épített örökség, az építészeti 
emlékek gondozásával foglalkozó szakembereknek.

46 Az 1632-es inventárium az egykori nyári ház helyén a háló házat és az úr házát említi. 
47 A 16 méter hosszú földszinti szárnnyal szemben az emelet mindössze tíz méter hosszú. Bizonyára meg-

maradt a maradék hat méteren a nyitott tornác, ezt azonban a 17. század második felében, az ún. ácstokos 
2. periódusban nyomtalanul felszámolják. Az egykori teraszra homokkőből faragott keretű ajtó vezetett, 
szárkövének lábazatán – Szerencsen egyedüliként, de más reneszánsz emléknél nem ismeretlenként – 
kanellúrákkal. 

24. Az első emeleti toronyszoba árnyékszékének 
„J” jelű kőkeretes ajtaja

25. A rekonstruált árnyékszékajtó  
a toronyszoba délnyugati sarkában
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