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A cSobÁncI vÁr 2007–2008. évI régéSzeTI KUTATÁSA

2007–2008 folyamán az ott megkezdődő állagvédelmi munkákhoz kapcsolódva ré-
gészeti feltárást végeztem a csobánci vár területén. Korábban csak az 1950-es években 
végeztek romvédelmi munkát a területen, Gerő László irányításával. A vár állapota az 
elmúlt közel ötven évben azonban tovább romlott, az akkor felfalazott épületrészek egy 
része ismét lepusztult, az előkerült faragott kövek „elvesztek”, a korábban jó állapotú 
falszakaszok leomlottak, a falakon bokrok hajtottak ki. A sürgető állapotmegmentő 
munkát az NKA-hoz benyújtott pályázat megnyerésével kezdte meg a Csobánc Váráért 
Alapítvány.1 Az elnyert összeg azonban jelentősen behatárolta az elvégezhető romvé-
delem mértékét. A munka során a felszín fölé emelkedő várfal és a hozzá tartozó tám-
pillérek koronaszintjeinek 50–150 centiméteres felfalazásával és megerősítésével óvták 
meg az egyes falszakaszokat. Ahhoz, hogy a falazási munka megkezdődhessen, illet-
ve, hogy a megmaradt falakra az új kősorok ráépíthetők legyenek szükség volt a romos 
falkoronaszint kibontására a környezetében fekvő omladék elbontására. Az így kialakí-
tott munkaszinten kezdődhetett meg a kiviteli munka.

A régészeti feltárás alkalmazkodott az állagmegóvás lehetőségeihez és csak az 
adott évben (2007–2008) megóvott várfalszakaszokhoz kapcsolódott. Mindkét évben 
tanúfalak meghagyásával, 60–100 cm mélységig bontva alakítottunk ki szelvényeket és 
árkokat a várfal belső síkja előtt felgyülemlett omladékrétegben. A rajzi és fényképes 
dokumentálást követően a kivitelező a tanúfalakat elbontotta, hogy a falazási munkát 
elkezdhesse. Mind 2007-ben, mind 2008-ban egy-egy, a várfalra merőleges árokkal 
átvágtuk az adott falszakasz belső síkjának támaszkodó törmeléket. A mintegy pró-
bafeltárásként elvégzett munka során így meghatározható volt a teljes rétegződés, az 
egykori járószintek és koruk.2

2008-ban az északkeleti várfal állagmegóvása történt meg. A falszakasz belső oldala 
menti legfelső feltöltésből modern, 19–20. század eleji „leletanyag” került elő. A feltöltés 
a vízszintesre kidőlt egykori falazatból állt, jól érzékelhetőek voltak az omladékban a kő-
sorok és a habarcs fúgák. A falomladék alatt egy kevert, földes járószint húzódott, ebbe a 
kutatás során csak egy helyen, a falszakasz északi végénél bontottunk bele. Itt – akárcsak 
2007-ben a déli oldalon – átvágtuk a rétegeket. A legfelső omlásréteg alatt kevertebb, 
humuszos törmelék mutatkozott, melynek felszínére omlott, illetve dőlt az előbbiekben 
említett fal. Ezt a humuszos törmeléket 19. századi kerámia datálja. Alatta finomabb 
szemcsés habarcsos, meszes, vakolatdarabos rétegek fekszenek, melyekből kevés 18. szá-
zadi kerámia került elő. E rétegeket alulról egy agyagos járószint határolja, amely a vár 
legutolsó használati korszakának padlószintje volt. Alatta 18–17. századi kerámiát tartal-
mazó kevert agyagos réteget bontottunk át.

1 Az NKA pályázat állagmegóvásra vonatkozó része sajnálatos módon nem írja elő a műemlék épületeknél 
elkerülhetetlenül szükséges épületkutatást és/vagy régészeti feltárást, s így annak költsége az elnyert 
összegből nem fedezhető.

2 Castrum, 7. (2008/1) 155–157.
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A 2007. évi helyreállítási munkák során a vár déli oldalán hasonló omlásréteget fi-
gyeltünk meg. Az akkori átvágás során is megfigyeltük, hogy a dél-keleti várfal mentén 
szintén „modern” falomladék alatta egyértelműen 19. századi réteg fekszik. Mindezek 
alapján a vár egész belső területére igaz, hogy a legfelső 80–100 centiméteres feltöltés 
az elmúlt bő 150 év falomladéka (2-3. kép). Igazolja ezt egy 1910-es években készült fotó 
is a vár déli falszakaszáról, melyen jól látható, hogy akkor ott vagy 4–6 méterrel maga-
sabban álltak a falak. Hasonló következtetésre juthatunk Lux Kálmán 1913-as felmérése 

1. A vár összesítő alaprajza, a 2007–2008. évi kutatások alapján (rajz: Koppány Tiborné)
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és tervei alapján, ahol jelentős, mára már elpusztult falszakaszokat dokumentált a neves 
építész. Rómer Flóris és Berg Károly 19. század második felében készült rajzai is ezt 
igazolják, hiszen mindketten olyan falakat ábrázolnak, melyek az 1950-es évekre elpusz-
tultak és felszíni nyomuk már nem látható.

Az öregtorony és az északkeleti falszakasz találkozási pontjánál kialakított kis mé-
retű árokban feltártuk a torony sarkát, amely a korábbi falakat roncsolva, azokat vágva 
épült. Ezen a területen további kutatás szükséges, ezért az állagmegóvás során, a doku-
mentált részletekre csak két sor kő került, melyek a remélhetőleg később bekövetkező 
kutatás során visszabontásra kerülnek. A várfal belső síkján a kibontás aljának vonalában 
felszínre került az egykori belső vakolat is. A falszakaszhoz itt belül két másodlagos osz-
tófal csatlakozik, északi végén pedig egy beforduló falsarok roncsolt vége került elő. Az 
így háromosztatúnak feltételezhető épület(szárny) északi, viszonylag széles helyiségét 
faszerkezetes födém fedte az előkerült gerendafészkek alapján. A két keskenyebb déli 
helyiség dongaboltozatos volt a nyomokban alig megmaradt lenyomatok szerint.

A várfal külső síkja előtt a 18. század közepétől egymásra rétegződött omladékréte-
geket vágtuk át. Itt a fal külső síkja is vakolt volt. A több rétegű és egymástól a várfal 
függőleges felületén is eltérő vakolat alapján számos átépítés, omlás és jelentős javítás 
hozzávetőleges területe is meghatározhatóvá vált. A várfal külső támpilléréi mind a dél-
keleti, mind az északkeleti szakaszon később épültek. Ezt igazolják a képi források is: a 
Turco-féle rajzon (16. század második fele) a kutatott falszakaszoknál nincs támpillér, az 
említett Rómer és Berg-féle rajzokon azonban már láthatóak a támpillérek.

A csobánci vár földfelszín feletti külső várfalának állagmegóvása e két területen tör-
tént helyreállítással lezárult. Kivételt képeznek még a magányosan álló, s folyamato-
san romló támpillérek. Az elvégzett munka eredményeként a falak pusztulási folyamata 
megállt, a kisméretű koronaszint-emelés pedig lehetővé teszi, hogy a későbbiekben akár 

2. A délkeleti várfal a szárazárok külső feléről fotózva az 1910-es években
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4. A megóvott északkeleti várfal egy szakasza 2008-ban

3. A délkeleti várfal az állagmegóvás után, a szárazárok külső feléről fotózva 2008-ban
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részleges visszabontásukkal is egy következő, nagyobb léptékű helyreállítás alapját ké-
pezzék. E munkák azonban már mind kutatói, mind helyreállítási (tervezési) szempont-
ból más léptékben kell, hogy történjenek.

MAKoLdI MIKLós

Tokaj várának 2008. évi alaprajz-hiTelesíTő felTárása

A kedves olvasó a tavaly tavasszal megjelent Castrum Hírlevélben már találkozhatott 
a tokaji Rákóczi vár kutatásának bemutatásával.1 Akkor a vár történetében első ásatási 
évad (2007) eredményeit foglaltuk össze, jelen cikkben pedig a 2008-as évadról számo-
lunk be. Mivel az előző évben már röviden felvázoltuk a vár történetét, építési periódusait 
és jelen állapotát, ezért erre most külön nem térnénk ki. 

Ásatási engedélyünk birtokában 2008. június 30-án láttunk neki a tokaji Rákóczi vár 
alaprajzhitelesítő ásatása munkálataihoz. Célunk a tavalyi évaddal ellentétben az volt, 
hogy viszonylag kis területen kutassunk, de ott elérjük a lehető legmélyebb rétegeket és 
stratigráfiai következtetéseket vonjunk le belőlük. Ennek ellenére elég nagy, közel 200 
m2-nyi területet tudtunk szondázó árkainkkal megvizsgálni, helyenként 3,5 m-es mély-
ségig. sajnos a mélyebb rétegek megismerését akadályozta a tiszalöki vizierőmű által, 
mesterségesen magasan tartott talajvízszint.

A feltárást a 611. helyrajzi számú telken kezdtük, mely lényegében egy önkormányza-
ti tulajdonban lévő út (6. kép). Itt a belső vár dK-i sarkán található, a 17. században lőpor-
toronnyá alakított, korábbi eredetű, általunk rondellának nevezett védőmű megkutatása 
volt a célunk, amit lényegében el is értünk. Az előzetes várakozásokkal ellentétben, kicsit 
keletebbre, de sikerült megtalálnunk a védőmű falát, mely szépen ívelődve kanyarodik  
(1. kép). A falba befalazva, illetve annak külső oldalán található omladékban gótikus 
épületfaragványokat találtunk, melyek többsége kétszer hornyolt bordaív töredékek, de 
gótikus ablakosztó-töredék is van közöttük, ahol még az üvegtáblák befoglalására hasz-
nált nútok és csapok helyei is látszanak. A kövek valószínűleg a 15. század második 
feléből származnak és a szapolyai család építkezéseihez köthetőek. A rondellába akkor 
falazhatták be ezen köveket, mikor azt – feltehetően a 17. század elején – átalakítják 
lőportoronnyá. Az épület fala egyébként utalt az átalakításra, ugyanis kívülről egyértel-
műen köpenyezve van s így a fal vastagsága eléri a 330 cm-t. 

Nagy eredményként könyvelhettük el, hogy mind a rondella falán belül, mind azon 
kívül sikerült korabeli járószinteket találnunk, még a mai, mesterségesen magas talaj-
vízszint fölött. A lőportorony belső padlószintjeit (2. réteg) egy 1526-os és egy 1613-as 
ezüstpénz keltezi, innen rengeteg kerámia, számszeríj-nyílhegy, szakálláspuska-golyó és 
egyéb lelet került elő. A legunikálisabb itteni lelet egy félköríves kályha oromdísz. A 
kályhacsempe töredékeken medalionban, növényi koszorúval övezve látható egy szakál-
las, bajszos, „kuruc-süveges” férfi. A kályhacsempe párhuzama előkerült a füzéri várból.2 
Ezt a példányt simon Zoltán feltételes módban egy olyan kályha oromdíszének tartja,  

1 Makoldi Miklós: Tokaj vára a 2007. évi feltárások tükrében. Castrum, 7. (2008/1) 168–196. 
2 siMon Zoltán: A füzéri vár a 16–17. században. Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei. 1. 

Miskolc, 2000. 38. ábra.
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2. A belső vár lakótornyának 
alapjai a 608-as telken

1. A DK-i rondella, avagy a 
későbbi lőportorony fala a 611. 
telken.
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4. A keleti ágyútorony  
(„Vasaló-bástya”)  
2007-2008-ban  
azonosított részei

3. A belső vár lakótornyában 
talált szenesedett padlószint
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mely az általa meghatározott 
kályhatípusok közül az 5. ge-
nerációhoz tartozik és 1562 
körülre keltezhető. Tokajban 
ez a csempe kissé jobb ki-
dolgozású és egy 1613. évi 
pénzzel datált rétegből ke-
rült elő. Emiatt elképzelhető, 
hogy simon Zoltán keltezése 
kétségbe vonható – de ter-
mészetesen az is lehetséges, 
hogy 1613 után egy már ad-
digra 50 éve álló kályhát bon-
tanak el. A másik alternatíva 
az lehet, hogy a kályha az 
1620-as évekre keltezhető3 
és a rajta ábrázolt figura egy 
konkrét személy, méghozzá 
talán maga a megrendelő! Itt 
Tokajban kézenfekvőnek lát-
szik a fennmaradt korabeli 
ábrázolások alapján magához 
Bethlen Gáborhoz kötni a 
kályhacsempét, akiről elkép-
zelhető, hogy kályhát azért 
rendelte, hogy a Brandenburgi 
Katalinnal kötött, meglehető-
sen rideg kezdetű házassága 
utáni, Tokajban töltött mézes-
hetek se teljenek hidegben. 

Mindenestre további párhuzamok előkerüléséig csak annyit lehet biztosan állítani, hogy 
az oromdísz legkésőbb a 16. század végére, a 17. század. elejére keltezhető.

A lőportorony 17. századi, rengeteg leletet tartalmazó járószintje alatti rétegből az 
említett 1526-os, II. Lajos pénzen kívül cölöplyukak is előkerültek, melyek valószínűleg 
még a rondella építési korának valamilyen belső faépítményéhez (a gyilokjáró tartóosz-
lopaihoz?) köthetőek. Emellett találtunk egy nagy négyzetes kőalapozást is, mely már 
a későbbi lőportorony, súlyos, föld-fa szerkezetes födémét tartó nagy fagerendának az 
alapozása lehetett.

A lőportorony falán kívül a kor használati tárgyainak maradványait találtuk meg 
a 17. században feltöltött belső várárok területén: ágyúgolyók, vaslánc, vegyesmázas, 
írókázott kerámiák kerültek elő. Itt is rendkívül intenzív volt a közvetlenül a talajvízszint 
fölött jelentkező 17. századi feltöltés, sok leletet tartalmazott, annak ellenére, hogy igen 
kis területen tudtuk csupán kutatni.

3 Az a réteg (str.: 08), amiből a kályhacsempe előkerült, a legutolsó járószint a vár életében, fölötte már az 
1704-es robbantási omladék található. Ez a szint tehát több évtizedig használatban volt, az 1613-as pénz 
tehát csak egy „terminus post quem” a réteg datálásánál.

5. A keleti ágyútoronyhoz vezető kőhíd  
déli falának nyugati indítása
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A következő terület, amit 
2008-ban tovább vizsgáltunk, 
az a belső vár dNy-i sarkában 
általunk vélelmezett lakóto-
rony, amelynek 260, illetve 
310 cm széles falait tavaly már 
megtaláltuk a 608. hrsz.-ú te-
lek udvarán (6. kép). Idén a 
torony belsejében nyitottunk 
egy 6×4 m-es kutatóárkot, 
ahol a belső stratigráfiára vár-
tunk választ. Ez a szelvény 
ebből a szempontból nem volt 
igazán sikeres, mivel kifeje-
zetten egy valamikori lépcső-
alapozásra(?) sikerült ráás-
nunk, ami árkunk nagy részét 
„kitakarta” (2. kép). Csak a 
kutatott terület É-i részében 
találtuk meg két négyzetmé-
teren a padlószintet – igaz, 
itt egy tűzvészben megégett 
fapadló elszenesedett nyoma-
ira bukkantunk, mely sajnos 
sok leletet nem tartalmazott 
–, ezért kora egyelőre bizony-
talan (3. kép). Mindenesetre 
alapvető célunkat itt is sikerült elérnünk, hiszen véleményünk szerint bebizonyosodott,  
hogy a tavaly megtalált falak tényleg a lakótorony falai , ami feltételezhetően a vár legko-
rábbi épülete. Ezt támasztja alá az is, hogy 2007-hez hasonlóan ebben az évben is feltár-
tunk egy szakaszt a torony falából, ahol igen alacsonyan befalazott, kisméretű lőréseket 
találtunk. Ez véleményünk szerint arra utal, hogy ezek a lőrések akkor léteztek, amikor a 
lakótornyot még nem vette körbe kerítőfal – a külső várról nem is beszélve – hiszen ezek-
ből a lőrésekből egyik külső védőművön sem lehetett volna átlőni. Később valószínűleg 
ezért, illetve statikai okokból falazhatták be őket.

A harmadik kutatott helyszín a 2007-ben már meghatározott „Vasaló-bástya” nevű 
16. századi, ötszög alakú ágyútorony környéke, a 610. hrsz. telek. Korábban azonosí-
tottuk a bástya dK-i, ÉK-i és É-i falait, illetve öt sarkából négyet. 2008-ban pedig egy 
kis szakaszon megkutattuk a d-i és Ny-i falait, illetve az É-i fal belső falsíkját (4. kép). 
Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a torony d-i fala 340 cm vastag, ami 40 cm-rel több, 
mint az É-i fal hasonló mérete.4 Kiderült továbbá, hogy a Ny-i fal csak 260 cm vastag, de 
ez érthető, hiszen a belső vár felől nem érhette támadás az épületet. E falvastagságok és 
az alaprajz a „Vasaló-bástya” tekintetében tökéletesen megfelelnek Lucas Georg ssicha 
1664-es alaprajzának.

4 Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a 16. században a Tisza közvetlenül a torony előtt folyt el és a 
folyó túloldaláról a „Vasaló-bástya” d-i fala volt a leginkább támadható.

6. A 2008-ban kutatással érintett területek,  
helyrajzi egységek szerint
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Kutatásunk fontos eredménye volt, hogy a Ny-i oldalon megtaláltuk a toronyba ve-
zető bejáratot, annak „in situ” küszöbével együtt. Emellett a küszöbön belül az ajtórézsű 
egyik síkját is sikerült azonosítanunk, valamint az ajtóhoz kapcsolódó járószintet. sőt, 
nem csak a bejáratot, hanem a hozzá vezető kőhíd falait is azonosíthattuk – méghozzá a 
híd mindkét végét megtaláltuk, ugyanis újabb szelvényeket nyitottunk a 610. telek Ny-i 
részén, ahol fel tudtuk tárni a belső vár keleti falának egy részét is, melyhez a híd kap-
csolódik (5. kép). A híd maga kazettás szerkezetű, hasonlóan a sárospataki belső vár régi 
hídjához – csak ez nagyobb méretű. Belvilága 510 cm szélességű, külső átfogója pedig 
közelíti a 750 cm-t. A híd hossza ehhez képest csak 14 m. 

A híd Ny-i végénél elértük ugyanazt a 17. századi járószintet, melyet a 611-es telken 
már megtaláltunk – tehát a belső vár 17. században feltöltött árkának felső rétegét. sőt, itt 
még kissé mélyebbre is tudtunk ásni, így több korábbi járószintet is azonosítani tudtunk, 
a korabeli felszínek felett jelentkező omladékban gótikus ajtókeret töredékeket is talál-
tunk, melyek a belső vár K-i palotaszárnyához, esetleg a keleti bejárathoz(?) tartozhattak. 
A híd külső oldalán három négyzetméternyi területről 6–7 ládányi leletet szedtünk ki az 
50 cm vastagságban jelentkező, letaposott, fekete színű, 17. századi járószintből. számos 
cserép és csont társaságában került elő egy egész írókázott vegyesmázas fülesbögre, sér-
tetlen üveg orvosságos fiola, egy 1622-es III. Vasa Zsigmond-féle ezüstpénz, számos ab-
lakszem-töredék és egy gravírozott reneszánsz üvegtálka töredéke.

A 610. telken még egy szelvényt – tehát összesen kilenc felületet – nyitottunk, mellyel 
egy érdekes kísérletet tettünk. Ugyanis Lucas Georg ssciha 1668-as alaprajzán a meg-
talált hídunktól É-ra egy kis négyzetes épület látszik, melyet „X” jelöl. Ezt a korabeli 

7. A belső vár nyugati palotaszárnyában előkerült temetkezések
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források alapján sikerült beazonosítanom a kis „cajgházzal”, azaz a kis fegyverraktárral, 
mely a belső vár feltöltött árkában állt, fából készült és folyton beázott. Mivel több helyen 
sikerült elérnünk már az említett várárok 17. századi feltöltési szintjét, itt is próbát tet-
tünk. de sajnos nem jártunk nagy sikerrel, mert a vastag sárga agyagos iszapolódási réte-
gek alatt ugyan megtaláltunk egy vékony 17. századi fekete réteget, sőt alatta egy kőfal (!) 
maradványa is előkerült, de mindez pontosan a mai vízszinten volt, ami megakadályozta 
a további mélyülést, ráadásul fegyvert is csak négy szakállaspuska-golyó formájában 
találtunk, úgyhogy a kis „cajgház” azonosítását nem tudtuk egyértelműen elvégezni. 

Következő helyszínünk a 614. hrsz. terület volt, mely tulajdonképpen az az ívesen 
kanyarodó árok, amit II. Rákóczi Ferenc ásatott azért, hogy 1705-ben keresztülvezesse a 
váron az árvizet. Az árokkal tulajdonképpen levágta a külső várról a dK-i nagy bástyát 
és bevezette a vizet a belső vár d-i árkába (6. kép).

Ettől a kutatási helyszíntől azt vártuk, hogy azonosítani tudjuk az árok oldalában nyi-
tott szelvényünkkel a keresztülvágott K-i sáncot vagy netalán a 16. századi, Némethi-féle, 
feltételezhetően kő külső vár falát, de sajnos elképzelésünk nem vált valóra, ugyanis már 
másfél méter mélységben talajvízbe ütköztünk. de az igazán meglepő az volt, hogy ebből 
az alsó rétegből előkerült egy 1960 körüli műanyag játékrepülő is, amely azt bizonyította, 
hogy Rákóczi árka sokkal mélyebb és szélesebb lehetett, csak jelenleg már feltöltődött.

8. Lucas Georg Ssicha 1664-es alaprajza, jelölve a 2007-ben és 2008-ban azonosított falak
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A 614-es telek Bod-
rog-parti végén már 2007-
ben megkutattunk egy 
19. századi házat, melyről 
idő hiányában nem tud-
tuk eldönteni, hogy nem 
várfalon áll-e? Most leás-
tunk a ház mély alapjáig 
és megállapítottuk, hogy 
az épület általunk meg-
kutatott része egyszerűen 
a Bodrog magaspartjának 
homokjába van alapozva, 
tehát nem korábbi várfal-
ra épült.

Ezen negatív eredmé-
nyek után maradék erő-
inket a belső vár nyugati 
palotaszárnyának kuta-
tására koncentráltuk, a 

606. telken (6. kép). A helyszínt egy megközelítőleg K-Ny irányú, több szakaszból álló 
árokkal metszettük át a belső vár árka (a mai belső tó) partjától a feltételezett belső vár-
udvarig. Célunk itt is az volt, hogy tisztázni tudjuk a stratigráfiai helyzetet a belső vár 
udvarán, a palotaszárnyban, sőt az azt kerítő falszorosban is. Itt ellentmondásos jelensé-
gek láttak napvilágot: négy egymással párhuzamos É-d irányú fal került elő, melyekről 
nem egyértelmű, hogy melyik a palotaszárny, melyik a falszoros, melyik a belső udvar, 
ráadásul ezen négy fal közül egyik sincs egy vonalban a szomszédos, 608. számú telken 
talált, azonos irányú, 310 cm szélességű fallal. A másik, értelmezést nehezítő tényező pe-
dig az volt, hogy a feltételezett palotaszárnyon belül négy temetkezés került elő a vastag 
kőomladék alól, mely jelentősen megnehezítette feltárásukat (7. kép). 

A sírokban nyugvó halottak közül az egyik egy 25 év körüli férfi, 24 db-ból álló 
üveg gombsorral ruháján. Vele egy sírgödörbe helyezték talán feleségét, de a nem-meg-
határozás nem egyértelmű. A másik halottnak franciakapcsok fogták össze ruháját. Egy 
hevenyészve – szárazon rakott falacska választja el ezt a két felnőttet egy szintén közös 
sírgödörben lévő gyermek párostól. A nagyobbik gyermek 2,5 év körüli volt és Kővári 
Ivett antropológus szerint – aki a sírok szakszerű felszedését végezte5 – súlyos agyhár-
tyagyulladásban halt meg, a kisebbik pedig egy újszülött csecsemő, aki közvetlenül a 
szülés után hunyhatott el. Elképzelhető tehát, hogy itt a vár palotaszárnyában egy csa-
ládi temetkezéssel állunk szemben, ami talán utalhat arra, hogy a közelben lehet a vár 
kápolnája. Ennek közelségét jelezhetik azok a szépen faragott reneszánsz ablakpárkány 
töredékek, melyeket a sírok betöltésében, illetve a sírok fölött találtunk. A temetkezések 
datálása nehéz feladat, a rétegviszonyok alapján 16. századinak tűnnek, de pontosabb 
adatok csak a közelben talált ezüstpénzek restaurálása után várhatóak.

5 Ezúton szeretném megköszönni Kővári Ivettnek, hogy a sírok felszedésében és antropológiai értelmezé-
sében segítségünkre volt és a meghatározható adatokat rendelkezésünkre bocsátotta. 

9. a. A tokaji vár 1668-as látképi rekonstrukciója  
(Tulipán Tamás – Makoldi Miklós) 
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A sírok tágabb kör-
nyékéről két, eddig meg 
nem határozott korú 
ezüstpénz, egy Anjou-
liliomokkal és geomet-
rikus díszekkel ékített 
üvegkehely aranyozott 
bronz talptöredéke, egy 
aranyozott és egy ón-
fürdős lószerszámdísz 
is előkerült, továbbá 16. 
századi kerámia- és kály-
hacsempeanyag és talán 
még elkülöníthető lesz 
itt egy 15. századi lelet-
anyag-horizont is.

Mivel a sírok feltárá-
sa a tervezettnél több időt 
vett igénybe, az V/B-C 
szelvényekben a vázak 
felszedése után csak annyit tudtunk megállapítani, hogy a felnőttsírok alatt és a gyermek-
síroktól délre is egy-egy K-Ny irányú osztófal helyezkedik el, feltehetően a palotaszár-
nyon belül. Idő hiányában nem tudtunk eljutni a mélyebb rétegekig, ezért ezt a szelvényt 
visszatemetés előtt teljes egészében letakartuk geotextíliával.6 

A visszatemetési munkálatokat egy homlokrakodós markoló végezte, amellyel a 610. 
telken már elő is készítettük a jövő évre a terepet, azaz eltávolítottuk az ott heverő sze-
metet és disznóól-alapokat, illetve a növényzetet. Ezért jövőre a híd és a Vasaló-bástya 
kutatása akadály nélkül folytatható lesz.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a 2008-as ásatás rendkívül eredményes volt, 
több, mint 130 stratigráfiai egységet különítettünk el és kezeltünk külön a leletanyag 
tekintetében. Több jól értelmezhető, zárt réteget találtunk, melyekből rengeteg 15–17. 
századi kerámia, és fémlelet került elő, emellett négy temetkezést is találtunk, és előke-
rültek jelentős gótikus és reneszánsz kövek is. A leletanyag 80%-ának már a helyszínen 
megtörtént a mosása, az erre a célra elkülönített pénzből pedig már meg is kezdődött a 
leletanyag restaurálása.

A 2008-as év nagy eseménye volt, hogy Tokaj Város Önkormányzata megvásárol-
ta a 610. helyrajzi számú ingatlant (itt található a Vasaló bástya, kőhíd, feltételezett kis 
cajgház, és külső sáncok egy szakasza), melyen megfelelő anyagi keret esetén már ko-
molyabb munkálatokat is el lehetne kezdeni a jövőben (tervásatás, állagmegóvás, be-
mutathatóvá tétel). A tokaji Rákóczi-vár tehát annak ellenére, hogy a 18. század elején 
teljesen elpusztult és azóta is folyamatosan árvizek öntik el, a földfelszín alatt nagyon jó 
állapotban megmaradt falakkal rendelkezik (8. kép) és területe bővelkedik jelentős késő 
középkori, kora újkori, leletekben. Ezért úgy érezzük, hogy amit lehet, meg kell tennünk 

6 A többi helyszínen értelemszerűen csak a kőfalakat óvtuk geotextíliával és úgy temettük vissza a szel-
vényeket. A kiásott szelvények visszatemetése több okból szükséges volt: egyrészt a tulajdonviszonyok 
rendezetlensége miatt, másrészt a vár területét éves gyakorisággal elárasztó árvizek miatt, de amiatt is, 
mivel a falak állagmegóvására nem áll rendelkezésre megfelelő anyagi keret.

9. b. A tokaji vár 1668-as látképi rekonstrukciója  
(Tulipán Tamás – Makoldi Miklós) 
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e vár kutatása érdekében, hiszen a megye, sőt az ország egyik legjelentősebb erősségéről 
van szó, amelyről mára már bebizonyosodott, hogy nagyon jól kutatható és rengeteg tár-
gyi emlékanyagot és információt szolgáltat Tokaj és a megye múltjáról (9. a-b. képek).

FELd IsTVÁN – GÁL-MLAKÁR VIKToR – GIBER MIHÁLy – MoRdoVIN MAXIM

Az ozorAI vÁrKASTély 2008. évI régéSzeTI KUTATÁSA

2008 októberében az ozorai várkastélyt kezelő Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
megbízásából feltárást végeztünk a vár egykori nyugati és déli hídszerkezete környeze-
tében, továbbá a keleti külső várfal és az északkeleti külső torony feltételezhető helyén. 
A kutatás célja az 1981 óta több szakaszban végzett épületrégészeti kutatások folytatása 
volt, jelen esetben annak érdekében, hogy a mindeddig konzerválatlan és így természe-
tesen helyreállításra sem került külső falrendszer műemléki bemutatásához az építész-
tervező számára rendelkezésre álljon az összes szükséges adat. Természetesen, az utóbbi 
évtizedek feltárásainak köszönhetően már alapvetően ismertük úgy az alaprajzi, mint a 
szintadatokat, jelen kutatásunk így a legtöbb esetben csak az eddigi ismeretek pontosítá-
sát és ellenőrzését szolgálta.

A megbízásban szereplő első feladat a várat a mai plébániatemplom helyén állt közép-
kori templommal összekötő – azaz pontosan a nyugati külső várfal és a templomot ívesen 
övező, támpilléres cinteremfal között egykor működött – híd maradványainak további 
feltárása volt. Magát az itt húzódó várárkot ugyanis korábban (elsősorban a nyugati vár-
falhoz csatlakozó XXXI. szelvényben) már kutattuk, s meghatároztuk alját is, pontosab-
ban elértük az altalajt jelentő sárga löszt. 2008-ban az itt – a még 1981-ben e helyen hú-
zott 9. árok két oldalán – kialakított 5,5 m széles és a két említett fal közötti távolságnak 
megfelelően 14 m hosszú 2008/1. szelvényben egyrészt fontos rétegtani megfigyeléseket 
tettünk, másrészt kibontottuk az itt elhelyezkedő négy, közel négyzetes alaprajzú, tég-
lából épített hídpillért. A rétegtani megfigyelések közül kiemelendő a főként nyugaton 
jelentős vastagságú omlási-pusztulási-bontási rétegsor, melyből sok faragott kő, így az 
ásatás eddig legjelentősebb korai reneszánsz kőfaragványa került elő. Alatta északnyu-
gaton egy olyan téglapadlós felület jelentkezett, amely további bizonyítéka annak, hogy a 
(nyugati) várárok területe a török hódoltság korának kései időszakában már az őrség la-
kóterületének számított. A mélyebb keleti rétegekből a hódoltság korának első szakaszá-
ban földbe került középkori kályhacsempeleletek érdemelnek különös figyelmet. Ezzel 
a tömött réteggel közel egyidősnek (vagy azt csak kissé megelőzőnek) bizonyult az itt 
feltárt, négy, átlag 100×100 cm-es téglapillér. Alapozási szintjük mintegy 104 m (tszfm)  
körül volt megfigyelhető, azaz az eddig a szintig feltöltő(dö)tt árokba alapozták őket. 
Egyformán 30×4,5–5×15 cm-es téglákból készültek, s mivel ez a méret eltér a Zsigmond-
korban használt falazóelemekétől, úgy tűnik, korántsem biztos, hogy a vár építésének 
idejében is összeköttetés volt a templom és a vár között!  A szelvény északi részén feltárt 
lezuhant téglafalazat-tömbről sajnos nem lehetett megállapítani annak eredetét – de egy, 
a pilléreket összekötő esetleges ívként biztosan nem értelmezhető. Ugyanakkor a szel-
vényben megfigyelt számos – rendszert ki nem adó – cölöplyuk illetve a feltárás végén 
a két fal közötti tengelyben előkerült vízszintes gerenda(fészek) esetében még nem volt 
tisztázható, hogy a téglapilléres híd későbbi erősítésével vagy netán egy korábbi – faszer-
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kezetű – híddal hozhatók-e kapcsolatba. Ennek felderítése egy további kutatás feladata 
kell, hogy legyen.

Kutatásunk második feladata a vár mai főhomlokzata előtti híd területének további 
vizsgálata volt. Itt a jelenleg is működő feljáró út miatt csak egy cca. 4 m széles és 18 m 
hosszú, a déli várfalra merőlegesen elhelyezkedő felületet vizsgálhattunk – lényegében 
a korábbi, a 2. és 10. kutatóárkok között kialakított 17. szelvény kelet felé bővített terüle-
tét. E szelvényben már korábban is meghatározhattuk a déli várárok szélességét – ezt a 
délen a felszínen jelentkező lösz mintegy 15 m-ben adta meg – sőt, az ugyancsak részben 
már meghatározott két hídpillér közötti kutatóblokkban elértük az árok alját (a sárga 
löszt) is, mintegy 104 m körül – itt hangsúlyozni kell, a terep kelet felé egykor s ma is 

1. Az ozorai várkastély 2008. évi ásatási alaprajza
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emelkedett/emelkedik!. Jelenlegi kutatásaink során egyrészt sikerült meghatároznunk a 
pillérek teljes méretét – a délre eső 2,3×1,35 m-es, de az északi mérete sem tér el tőle 
lényegesen (2,1×1,3 m) – másrészt ismét bizonyíthattuk, hogy nem az árok aljára alapoz-
ták ezeket a markáns lábazati párkánnyal épített pilléreket – az alapozási kiugrásuk 105 
m körül található. Megállapíthattuk továbbá, hogy a pillérek téglaanyaga nem teljesen 
egyezik: a déliek esetében általában 6,5×16,5×32 cm-es, míg északon vegyes, de minden 
méretben jóval kisebb téglákat figyelhettünk meg. A pillérek egy részében, de főleg a 
most alaposabban kutatott ún. farkasverem falaiban – azaz a pillérek vonalában, a déli 
várfal külső oldalához kapcsolódó, mintegy 1 m-es belvilágú, 70–80 cm falvastagsá-
gú, belül rézsűsfalú építményben, melynek észak-déli szélessége alig 2 m, kelet-nyugati 
külső mérete legalább 6 m, délkeleti sarkát a mai felvezető út miatt nem tudtuk feltárni, 
belsejének feltárása mintegy 106 m-ig történt meg – nagy számban találtunk másodla-
gosan felhasznált (vagy a ferences kolostorból, vagy a középkori plébániatemplomból 
származó) kőfaragványokat (boltozati, illetve falpillérelemeket). Emiatt nem zárható ki 
a ma ismert déli hídrendszer a vár építésénél későbbi, legkorábban 16. századi eredete, 
de legalábbis jelentős javítása-újjáépítése. Erre utal a farkasverem vegyes téglaanyaga is  
(5,5×14,5×27 cm, 6×12,5×24,5 cm, 5×15×30 cm – itt egyezés csak az északi pillér ese-
tében van). Ugyanakkor a két pillér közötti kutatóblokk alján megfigyeltünk egy 
K-Ny-i irányú, 70 cm vastag falazatot, amely akár egy korábbi – várépítéssel egy- 
dős? – híddal is kapcsolatba hozható. Ugyancsak korai eredetű lehet a szelvény déli szélén, 
a függőlegesen megszakadó löszfal előtt feltárt vaskos cölöpsor – bár ez nem annyira egy 
híddal, mint inkább az omladékony várárok-partfal megtámasztásával hozható kapcsolat-
ba. A téglapillérek felépítését követő időszak emlékei a várárok vonalát követő törmelékes 
és tömött betöltési rétegek, melyekben egy gerenda- illetve cölöpkonstrukció elemeit ha-
tározhattuk meg. Hogy ez egy későbbi hídszerkezet részeként értelmezhető-e vagy csupán 
a feltöltődést-feltöltést kívánták ezzel szilárdítani, még nem világos, de tény, hogy délen a 
cölöpök egy vízszintes gerendára lehettek állítva, ugyanis az aljuk összekapcsolódott. A 
leletanyag e szelvényből túlnyomórészt a hódoltság korához volt köthető. 

Végül munkánk során egy végső kísérletet tettünk a keleti oldalon feltételezhető, de 
eddig nyomaiban sem talált várfal és az északkeleti (kerek) torony (illetve maradványaik) 
fellelésére. Tekintettel arra, hogy a korábbi években ezen a részen kézi erővel számos 
kutatóárkot nyitottunk, most négy hosszú kutatóblokkot ástunk – gépi erővel, részben a 
korábbi árkaink helyén (a volt 20. árok helyén a 42. árok, a volt 34. árok helyén a 34(a) 
árok), részben azok közelében (a volt 39. árok meghosszabbításában a 43. árok, a 37. árok-
tól keletre a 44. árok). Ezekben 2–4 m-es mélységig vágtuk át a részben rézsűs terepet, s 
mindenhol elértük az altalajt (dK-en 111,5 m-nél, ettől É-ra 109 m-nél, illetve 108,67 m- 
nél), de várfalnak, toronynak semmi nyomát nem leltük, sőt a lösz sehol sem szakadt 
meg függőlegesen. Azaz véleményünk szerint az egykor biztosan létezett várfalat nem 
a levágott löszfal elé építették, hanem minden bizonnyal a rézsűbe, s ez is hozzájárulha-
tott nyomtalan pusztulásához. Ugyanakkor a lankásan kelet felé ereszkedő löszfelszínt 
követve a számunka hozzáférhető kis területen a keleti várárok részleteit tárhattuk fel, 
különböző, egyelőre nehezen értelmezhető cölöpjelenséggel. Ellenőrzésképpen végül új-
ra megvizsgáltuk a délkeleti kerek torony északi oldalán korábban kialakított XI/C. szel-
vényt, de a keresett várfal annak északi profiljában továbbra sem jelentkezett. 
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