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SZŐCS PÉTER

SZATMÁR KORA ÚJKORI ERŐDJE1

A hagyomány és a történeti irodalom többnyire három erődítményt köt Szatmár váro-
sához.2 Korban az első az Árpád-kori ispánsági központ, amelyet írott forrásokból isme-
rünk, de pontos helye bizonytalan. Az azért majdnem biztos, hogy mai tudásunk szerint 
a vár nem lehetett a város területén, mivel sem nyomait nem lehet megfigyelni, sem 
számot tevő kora Árpád-kori leletanyag nem került elő.3

A második erődítmény4 1460 körül, Mátyás király által építetett királyi castellum, 
amelyet Szirmay Antal említ meg megyemonográfiájában.5 Talán ez a négyszög alap-
rajzú épület, sarkain kerek, tornyoknak tűnő kiugrásokkal látható a mintegy száz évvel 
később, Natale Angielini6 által készített, Szatmár 1565. évi ostromát bemutató térképen, 
a várostól nyugatra, a Szamos két ágának összefolyásánál. Méretét tekintve csaknem 
megegyezik az ugyanezen térképen látható gótikus plébániatemplommal (1. kép). Pontos 
funkciójáról, helyéről és az épület sorsáról jelenleg nincs további adat.7

1 Dolgozatom a Castrum Bene Egyesület, Salgótarján–Salgóbányán, 2005. május 27–29. között megtartott 
11. vándorgyűlésén elhangzott előadás átdolgozott változata.

2 A mai Szatmárnémeti (r. Satu Mare) két városból – Szatmárból és Németiből – alakult ki. Az 1712. évi 
egyesülést megelőzően a forrásokban szereplő Szatmárnémeti név Németi városára vonatkozik, míg a 
másik város, a megye nevével megegyezően, Szatmárként szerepel. Ez utóbbi névazonosság a helytörté-
neti irodalom számos félreértésének forrása.

3 Az ispánsági központra legújabban l. Németh Péter: Szatmár vára. In: Thesaurus solemnis. Balogh István 
köszöntése. Debrecen–Nyíregyháza, 2002. 43–49.

4 Felbukkan Szatmár IV. Kun László idejében épült kővára is, l. például: Bura LászLó: Szatmárnémeti 
kialakulása és fejlődése. Szatmárnémeti, 2002. 16. (a továbbiakban Bura: Szatmárnémeti), félreértve 
[Bagossy BertaLaN:] Szatmár-Németi története. In: Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár-Németi 
Sz. Kir. város. Szerk. Borovszky samu. Budapest, [é.n.] 168. (a továbbiakban Bagossy: Szatmár-Németi) 
megjelent adatot. Valójában IV. Kun László hivatkozott keltezetlen oklevele nem Szatmár, hanem a Kállay 
család valamely más helyen épülő várához, a Szamoson szállított építőanyagokra kivetett vám fizetése 
alól ment fel. L. Magyar Országos Levéltár, Budapest, Diplomatikai Levéltár (DL), 56472. Regesztája: 
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. II. 2–3. füzet (1272–1290). szeNtPétery Imre 
kéziratának felhasználásával szerk.: Borsa IváN. Budapest, 1961. 3572. sz. (1290 körülre keltezve).

5 szIrmay aNtaL: Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári esmérete. I. Buda, 1809. §171., 
154. (a továbbiakban szIrmay: Szathmár vármegye). 1470-ben a várnagyok (Castellanus de Zathmar) 
Charnauada-i Domokos, magnus László és Byzo Simon: DL 17017. L.: Csánky Dezső: Magyarország 
történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. Budapest, 1890. 467. valamint: A középkori Magyarország 
levéltári forrásainak adatbázisa. CD-ROM, Budapest, Arcanum, 2003.

6 A hadiépítészet és térképészet történetét feldolgozó irodalomban mindeddig Nicolo Angielini név alatt 
tulajdonképpen két építész-térképész fivér futott, az előforduló Natale formát korabeli tévedésként 
magyarázva. 2005 májusában elhangzott előadásomban, az ábrázolást magam is Nicolo Angielininek 
tulajdonítottam, átvéve a szakirodalom tévedését. Felszólalásában Pálffy Géza kiigazított és közben a 
kérdést írásban is tisztázta: PáLffy géza: Egy XVI. századi térképtörténeti rejtélyünkről: Az Angielini 
várépítész-testvérek a horvát-szlavón és magyarországi végeken az 1560–1570-es években. In: Az érte-
lem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, 2005. 479–491. (a 
továbbiakban PáLffy: Az Angielini várépítész-testvérek).

7 Általam ismeretlen forrásra hivatkozva LeoNe aNdrea maggIorottI Szatmár középkori várát négyszögű, 
sarkain kis tornyokkal ellátott épületnek írja le: Gli architetti militari italiani in Transilvania nei secoli 
XIV a XVII. Bolletino dell’ Istituto Storico e de Cultura dell’ Arma del Genio. I. (1935). Idézi BuraI, 
adaLBert: Despre cetatea de tip italian din Satu Mare [Szatmár olasz rendszerű váráról]. Satu Mare – 
Studii şi comunicări. I. (1969). 126. (a továbbiakban BuraI: Cetatea Satu Mare).
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Nem számítva a Mohács utáni hevenyészett erődítéseket, Szatmár harmadik vára 
a királyi Magyarország 16. század közepétől kialakított török elleni végvár vonalának 
legkeletibb elemeként épül ki, öt füles-bástyával, szabályos alaprajzi elrendezésben, 
olasz rendszerben. Mint ilyen, helyzete speciális, ugyanis nemcsak a török elleni végvár, 
hanem egyben a királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség közötti határvár is. 
Fennállásáig, a 18. század első évtizedéig, többnyire királyi, de közben hosszabb-rövi-
debb időszakokban erdélyi fennhatóság alatt áll. Stratégiai fontosságát a török előreha-
tolása és Magyarország ebből közvetkező három részre szakadása adja, és amint ezek az 
okok megszűnnek, Szatmár jelentősége is elvész, és a legtöbb végvárhoz hasonlóan, de a 
jelentősebbekkel (csak az ország keleti feléből származó példákat említve Arad, Várad és 
Gyulafehérvár) ellentétben, elbontják.

Helye a 18. század során beépül, létére mára már semmilyen földfelszíni jelenség 
nem utal. Így pontos, mai térképekre rámérhető elhelyezkedése is bizonytalan, a hely-
történet és a végvárakkal foglalkozó szakma nyitott kérdése. A vár régészeti kutatható-
sága a beépülés következtében roppant korlátozott és célja egyelőre csak a viszonylagos 
bőséggel rendelkezésre álló írott, illetve képi források hitelesítése lehet. Ez a forrás-
helyzet egyben a helyi kutatás lehetőségeit is kijelöli, hiszen a földben rejlő, egyelőre 
még feltáratlan régészeti-forrásokon kívül, helyi gyűjteményekben szinte semmi nem 
maradt. A várra vonatkozó írott források Bécs, Budapest, Kolozsvár és Nyíregyháza le-
véltáraiban, a képi ábrázolások Bécs, Drezda, Karlsruhe és Stokholm gyűjteményeiben 
találhatóak. A helyi kötődés mégis arra kötelez, hogy legalább a számbevétel szintjén 
– egy majdani vár-monográfia reményében – szemmel tartsuk, és időnként összegezzük 
a kutatás Szatmárra vonatkozó eredményeit. A legutóbbi kutatások a vár közvetlen előz-

1. Natale Angielini rajza Szatmár váráról és 1565. évi ostromáról 
(eredetije: Österreichische Nationalbibliothek, Wien, NB9-486 C, Codex Vindobonensis)
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ményeire, építésének körülményeire, és helyére új eredményeket hoztak, így érdemes 
ezeket most röviden áttekinteni.

Az Istvánffy krónikájából dokumentálódó Szirmay Antal említi, hogy a Ferdinánd 
pártján álló Bánffy Boldizsár 1535-ben, azért, hogy a frissen elfoglalt Szatmárt és 
Németit megtarthassa, a szatmári templomot sáncokkal és árkokkal vette körül, amelyet 
azután Szapolyai embereinek „véres ostrommal” kellett bevenniük.8 Ugyanarra a for-
rásra hivatkozva elmondja, hogy 1543-ban, miután a somlyai Báthori fivérek, András, 
Kristóf és István, adományul nyerik Ferdinándtól is Szatmárt és Németit a hozzájuk 
tartozó birtokokkal, a Szamos szigetében fából és földből („ex materia et argila”) várat 
építettek.9 Más forrás nincs e két erődítésről, mégsem hagyhatóak figyelmen kívül ezek 
az adatok, amíg nincs cáfolatukra elegendő bizonyíték. Annál is inkább mivel – közvet-
len adatok híján – a hadi események világítják meg Szatmár vár építésének körülménye-
it és időpontját. 

Két biztos pont azért van e kérdésben. Nemrég került közlésre Cesare Baldigara, 
az ismert, Magyarországon tevékenykedő olasz várépítész-fivérek egyikének a bécsi 
Haditanácshoz címzett, 1564. június 7-én kelt jelentése,10 Szatmár földrajzi adottságairól 

 8 szIrmay: Szathmár vármegye, 155.
 9 uo.
10 domokos györgy: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. Budapest, 2000. 

(A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Millenniumi Könyvtára. 2.) 91–92. (A továbbiakban domokos:  
Ottavio Baldigara).

2. Szatmár vára 1665-ben  
(Gualdo Priorato metszetének korabeli másolata, Szatmár Megyei Múzeum, 30952.)
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és a tervezett vár helyének és erődítéseinek három lehetséges variációjáról. Az írásos 
jelentéshez később három tervrajz is készült, amelyek ugyanott kerültek közlésre.11 Az 
olasz nyelvű jelentés több szempontból is páratlan adatokkal szolgál, de legértékesebb a 
helyi viszonyok korabeli pontos ismertetése. Cesare Baldigara a védelem súlypontját a 

11 Uo. 13., 14., és 15. sz. kép. A források keletkezésének körülményeiről és jelzetükről l.: uo. 82.

3. Szatmár vára elhelyezkedése a mai várostérképen, Burai Béla rajza  
(BuraI: Cetatea Satu Mare, fig. 6.)
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Szamos ágainak elválásánál jelöli ki, mivel itt akadályozható meg a folyó elterelése és 
az egyik ág kiszárítása. A legnagyobb szabású terv alapján az olaszbástyás vár az egész 
szigetet körbekerítette volna, sarkában a folyó beömlésénél egy négybástyás citadellával. 
A köztes megoldás a sziget bekerítése és kilenc bástya kialakítása lett volna, citadella 
nélkül, míg a legegyszerűbb egy ötbástyás erődítmény kiépítését irányozta elő a már 
előbb említett stratégiai pontban, a folyóágak elválásánál. Később valóban, a terveknek 
megfelelően a legegyszerűbb variáns – a centrálisan szerkesztett öt füles-bástyás várral –  
ezen a helyen épült meg.

A második biztos pont a már említett Angielini féle ábrázolás Szatmár 1565. évi 
ostromáról (1. kép).12 Nem valószínű, hogy 1565-nél sokkal később készült a rajz, Natale 
Angielini 1565 folyamán tartózkodott Lazarus von Schwendi lovag táborában, később, 
1572-ben, várszemlék alkalmával járt Felső-Magyarországon.13 Rajzán már ábrázolásra 
kerül az 1564-ben még csak terv állapotban leledző ötbástyás vár, valamint látható a 
két város utcahálózata, a gótikus plébániatemplomokkal, Németiben egy további romos 
templomépülettel (talán a domonkos kolostor), valamint Szatmáron, a két Szamos ág 
összefolyásánál, a már említett épület kerek sarok-tornyokkal (talán a 15. századi cas-
tellum) alaprajza.

A hadi események ismeretében így elég pontosan behatárolható az építkezés ideje.14 
1559 folyamán Balassa Menyhért főkapitány átállt Ferdinándhoz és Szatmár várát is átad-
ta a királynak. Cserébe 1560-ban Szatmárt, Németit és Nagybányát adományul nyeri. Az 
erdélyi párt többször megkísérelte a vár visszaszerzését, így 1562-ben török segítséggel 
egy sikertelen ostromra is sor került. 1564. szeptember 3-án somlyai Báthori Istvánnak 
sikerült, a krónika szerint csellel, rövid időre megszerezni a várat. Ekkor ő váradi főkapi-
tány, de mint a város addigi birtokosa személyes érdekei is fűződtek a visszafoglaláshoz. 
A frissen trónra lépett Miksa, Lazarus von Schwendi lovagot nevezi ki főparancsnoknak, 
aki 1565 februárjában, rövid és sikeres hadjárata alatt visszaszerzi a korábban erdélyi 
kézre került várakat. Szatmár várát Báthori István kiüríti, majd felgyújtja. Schwendi a 
környékbeli vármegyék robotját használva feszített ütemben építi ki a várat – Cesare 
Baldigara terve alapján – és főkapitánynak Erasmus Magert hagyja, jelentős német őr-
séggel. Istvánffy krónikája megemlíti, hogy János Zsigmond csapatai a vár építése köz-
ben is megtámadták Szatmárt, de a támadást az erős őrség visszaverte. Valószínűleg ezt 
a csatározást ábrázolhatta Angielini 1565-ben, a már kiépült ötbástyás várral.

Az 1564 nyarán készült terv szerint a vár földből és fából készült volna el, valószínű, 
hogy így is valósult meg, tekintetbe véve a kiépítéshez rendelkezésre álló idő rövidségét. 

12 Az ábrázolás, úgy tűnik, legalább két hasonló példányban is fennmaradt Bécsben, illetve Karlsruheban. 
Magam egy bécsi példányt használtam, közlője szerint, Bécsben, az Österreichische Nationalbibliothek, 
NB9-486 C jelzetű Codex Vindobonensis című kötetében található. Bura: Szatmárnémeti, 16., 4. jegyzet, 
a reprodukció a 28–29. oldalak között (Nicolo Agostini művének tulajdonítva!). Ugyanezt a rajzot közli 
BuraI, adaLBert: Dezvoltarea oraşului medieval Satu Mare. I [A középkori Szatmár város fejlődése. I. 
rész]. Satu Mare – Studii şi Comunicări, IV. (1980). 148., fig. 2. (Ugyancsak Nicolo Agostini művének 
tulajdonítva) (a továbbiakban: BuraI: Oraşul Satu Mare). A karlsruhei változat nem tartalmazza a város 
utcahálózatát, a növényzetet és a csatajeleneteket sem. Közli: BuraI: Cetatea Satu Mare, XLIV/1. táb-
la (szerzőjének Nicolo Angelinit [!] tartja). Ugyanez közlésre került a karlsruhei gyűjtemények magyar 
vonatkozású várábrázolásainak kiadásakor: kIsarI BaLLa györgy: Karlsruhei térképek a török háborúk 
korából. Budapest, 2000. 579., 320. kép. (A továbbiakban kIsarI BaLLa: Karlsruhei téképek)

13 PáLffy: Az Angielini várépítész-testvérek.
14 veraNcsIcs aNtaL és IstváNffy mIkLós történeti munkáit felhasználva az eseményeket időrendben adja 

szIrmay: Szathmár vármegye, 155–158. Erre támaszkodva, Bagossy: Szatmár-Németi, 181–187. dolgozza 
fel az eseménytörténetet. Alább az ő eredményeiket használom.
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A terv készítője és az építkezések vezetője 1565 és 1571 között valószínűleg ugyanaz a 
személy. Cesare Baldigara másik keresztneve ugyanis Giulio – „Jullius Caesar” a római 
császárnév mintájára – egy általa, 1570. július 29-én, Váradon kelt, a besztercei városi ta-
nácshoz címzett levele szerint.15 A Baldigara építészcsalád munkásságát kutató Domokos 
György – akárcsak több korábbi szerző – két külön személynek tartja Cesarét és Giuliót,16 
a keresztnevek külön előfordulása miatt. Az elkülönítést megerősíti egy 1557-ben kelt – 
Domokos György által feltárt – bejegyzés a bécsi Haditanács iktatókönyvében, amelyben 
„Cesar vnnd Julio Boldigar” zsoldjukat kérelmezik.17 A két testvérre – vagy egy sze-
mélyre – vonatkozó források teljes körű egyeztetése a kutatás még megoldatlan feladata. 
Minden esetre, Szatmár kapcsán Cesare és Giulio azonossága megmagyarázná a terv és a 
megvalósult vár pontos megegyezését és azt, hogy 1564-ben eltűnő Cesare helyett miért 
szerepel Szatmár kapcsán 1566 elejétől Giulio Baldigara.

A vár épületeire és a későbbi építkezésekre vonatkozó ismereteinket még ma is csak 
a mintegy száz éve feltárt forrásokból nyerjük. Ezek legteljesebb feldolgozását Bagossy 
Bertalan várostörténeti munkája (1907) után Fodor Ferenc készítette (1956) el, illetve 
– talán tőle függetlenül – Burai Béla (1969 és 1980).18 Eredményeiket ma – mint ahogy 

15 Közli kovács aNdrás, aki figyelmemet a római császárnév divatjára is felhívta: L’Architetto del’anno 
1570 della fortezza di Oradea. In: Omaggio a Dinu Adamesteanu. A cura di marIus PorumB. Cluj-Napoca, 
1996. 257., 8. melléklet. Köszönöm emőDi Tamásnak, hogy e közlésre felhívta a figyelmem.

16 domokos: Ottavio Baldigara. 77–86. (az „Ottavio Baldigara családja” című fejezet, a korábbi irodalommal).
17 Uo. 78., 380. jegyzet.
18 Bagossy: Szatmár-Németi. 180–230.; fodor fereNc: Szatmárvár. Egy török- és kuruckori végvár élet-

rajza). Hadtörténelmi Közlemények. Ú.f. III. (1956), 3–4. 63–116. (a továbbiakban fodor: Szatmárvár); 
BuraI: Cetatea Satu Mare. 125–146. és BuraI: Oraşul Satu Mare. 143–160.

4. Az 1990–1991-ben előkerült falcsonkok (Szatmár Megyei Múzeum gyűjteménye)
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fennebb vázoltuk – csak az előzmények, az építkezés időpontja és a tervező-építő mester 
személyének kérdésében tudjuk kiegészíteni. 1571-ben Giulio Baldigarát Paolo Cattaneo 
váltja fel a várnál folyó építkezések vezetésében. Giulio testvére, Ottavio Baldigara ez-
után is szakértőként több alkalommal megszemléli Szatmár váránál folyó munkálato-
kat.19 1577-ben a bécsi Haditanács megállapítja, hogy Szatmár vára a legjobban meg-
erősített vár a keleti részen, megfelelő méretű és földdel töltött palánkfalú. Az omlások 
elkerülésére a falak alsó részének kővel való megerősítésére, valamint a bástyák alatti 
kazamaták bővítésére és falazására hat éven keresztül évi 4000 forintot tart szükséges-
nek. Továbbá megállapítja, hogy a jobbágyok robotjával fel kell építeni a vár fegyver-
raktárát.20 1603-ban Basta parancsára Cesare Porta nagyobb szabású erődítéseket végez. 
1604-ben Bocskai István, 1645-ben I. Rákóczy György erdélyi fejedelmek csapatai sike-
resen, 1660-ban és 1663-ban török csapatok sikertelenül ostromolják.

II. Rákóczi Ferenc 1703 októberében kezdi meg a vár ostromát, de – mint emlékiratai-
ból kiderül – a rosszul felszerelt és fegyelmezetlen csapataival nem tudta megoldani a vár 
körülzárását. Az elhanyagolt, de viszonylag jól felszerelt vár erős őrsége akadálytalanul 

19 1572 decemberében és 1573 júliusában, majd hosszabb kihagyás után, 1581 júliusában és 1582–1583 
telén, l.: domokos: Ottavio Baldigara, 54–55.

20 geöcze IstváN: Hadi tanácskozások az 1577. évben. Hadtörténeti közlemények (1894). Idézi BuraI: 
Cetatea Satu Mare, 134., 31. jegyzet.

5. Felmérés az 1990–1991-ben előkerült falcsonkokról (Szatmár Megyei Múzeum gyűjteménye)
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tudott élelemszerző portyákat szervezni. Végül is a felkelés kiterjedése, az ostromzár ha-
tékonyságának fokozása késztette a védőket a vár feladására, akik 1705. január 1-én adják 
át azt a kurucoknak. A vezérlő fejedelem elrendelte a vár elbontását, egyrészt állapota, 
de leginkább, azért mert nem tartotta modernizálhatónak. Úgy látta – valószínűleg az 
elővédművek és a bővítések kiépítésére – túl szűk a megfelelő hely. Szatmár és a környék 
elavult várai helyett, Ecseden kívánt egy modernizált erődítményt létrehozni és fenntar-
tani.21 A vár elbontása Szatmár és Németi városokra hárult, amelyek, ingyenmunka kere-
tében, ezt részben végre is hajtják. 1710-ben felmerül újbóli megerősítése, végül 1711-ben 
– a hagyomány szerint – a vár még épen maradt élésházában kötik meg felkelést lezáró 
békét. Helyét fokozatosan a város házai veszik át, árkainak maradványait még 1907-ben 
is meg lehetett figyelni.22

Magukra az erődítésekre a legfontosabb források továbbra is a képi ábrázolások. 
Eltekintve a veduták és egyéb városképek többé-kevésbé sematikus ábrázolásainak 
számbavételétől,23 két hitelesnek tekinthető felmérést érdemes közelebbről is szemügyre 
venni. Mindkettő sajnos a 17. század második feléből származik, így Angielini térképé-
nél mintegy száz évvel fiatalabbak. Lucas Georg Ssicha, 1666-ban készült magyarorszá-
gi várfelmérései közül egyik Szatmár várának alaprajzát ábrázolja a közvetlen földrajzi 
környezettel és a Szamos ágaival.24 Az alaprajzot két látkép egészíti délről és északról. 
A váron látványos bővülés figyelhető meg, öt ravelin egészíti ki az erődítést, valamint 
kiépültek a hídfőket védő szarvművek – valószínűleg Cesare Porta művei. A másik – az 
erődítések szempontjából hiteles ábrázolás – Gualdo Priorato, „Historia di Leopoldo 
Cesare” című, Bécsben, 1670-ben megjelent művében jelent meg (2. kép). A Szatmár 
várát és a két várost bemutató rézmetszet25 hitelesíti Ssicha ábrázolását és egyben ki is 
egészíti azt. A vár alaprajzán túl a város utcahálózatát is ábrázolja, a házak kis, madártáv-
latú, képeivel. Az ábrázolás a város közép- és kora-újkori topográfiájának legbecsesebb 
forrása valamint a vár lokalizálásának kiindulópontja.

A Priorato féle térképet a város utca hálózatára vetítve behatárolható a vár által el-
foglalt hely.26 Ezt pontosítani a telekhatárok figyelembe vételével lehet. 1723-tól lehetett 
a polgároknak építkezni a vár helyére, míg a vár árkait 1780-ban osztotta ki a város.27 
Szatmárnémeti 1893-ban felvett, utólag többször javított kataszteri térképén még a vár 
árkainak megfelelő helyen keskeny árkok láthatók. Ezt használva, Burai Béla, helyi ny. 
tanár meglehetős pontossággal berajzolta a vár helyét a város térképébe (3. kép).28 Az álta-
la javasolt lokalizálás régészeti ellenőrzésére azonban, mindeddig nem nyílt mód, annak 

21 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. A magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig. Ford. vas IstváN, sajtó 
alá rend. kovács ILoNa. Budapest, 2004. 

22 Bagossy: Szatmár-Németi, 165.
23 fodor: Szatmárvár, 112–113. (a források és az irodalom ismertetésénél adja a vár ábrázolásainak jegy-

zékét) és BuraI: Cetatea Satu Mare tanulmányain kívül, kifejezetten Szatmár és Németi városok és a 
vár vedutáival foglalkozik: Bacâru, LIvIa: Stampe medievale reprezentînd cetatea Satu Mare aflate în 
colecţiile Bibliotecii Academiei [Az akadémiai könyvtár Szatmár várát ábrázoló középkori metszetei]. 
Satu Mare – Studii şi Comunicări, III. (1975). 77–86.

24 kIsarI BaLLa: Karlsruhei téképek, 224. sz. kép. Az ábrázolást mind fodor: Szatmárvár, 113, 4. ábra; mind 
BuraI: Cetatea Satu Mare, 137. és 145., 40. jegyzet, XXXVIII/1. tábla, felhasználja és közli.

25 fodor: Szatmárvár, 113.; BuraI: Cetatea Satu Mare, 138., 145., 43. és 146., 44. jegyzet, valamint XXXIX/2. 
és XL/1. tábla. A metszet egy másolata ma a Szatmár Megyei Múzeum gyűjteményében, lt. sz.: 30592.

26 fodor: Szatmárvár, 74., 2. ábra.
27 A város jegyzőkönyvei alapján Bagossy: Szatmár-Németi, 164.
28 BuraI: Cetatea Satu Mare, 142. fig. 6. Az 1893-as kataszteri térkép óta nem készült új, átfogó felmérés 

a városról. 1969 óta az utcahálózat is módosult, a jelzett rész északi és Szamos parti részét a 1980-as 
években elbontották az új, „modern” városközpont kiépítése céljából. Mindazonáltal az utcahálózat nem 
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ellenére, hogy a vár északi és nyugati (a Szamos parti) részén, az 1980-as években elbon-
tották az épületeket és nagy arányú építkezésekbe kezdtek. Az ekkor – egy pillanatra –  
felszínre került régészeti leletek megfigyelése és rögzítése elmaradt és menthetetlenül 
elveszetek. Mindössze 1990–1991 telén, az új hídfő közelében, egy épület alapozásakor 
került sor az előkerült maradványok rögzítésére. A vár egyik – valószínűleg délnyugati – 
bástyájának alapozása bukkant itt elő, de mentőásatásra itt sem került sor. Mindazonáltal 
fényképfelvételek és rajzi felmérés készült az előkerült falcsonkokról (4. és 5. kép).29 
Emődi János helyszíni megfigyelései alapján az alapozás négy-ötsornyi 50×90/100 cm-
es homokkő kváderekből állt, amely felett mintegy 1 m magasságú téglafalazás maradt 
meg.30 Mindennek ellenére a falcsonkok pontos helyrajzi rögzítése elmaradt, így a lokali-
zálásuk – és a vár elhelyezkedésnek pontos megállapítása is – a jövő feladata.

Az alföldi város mai képébe nehéz bármilyen várat is beleképzelni, pedig mint lát-
ható története bővelkedik erődítményekben. Pálffy Géza kutatásai nyomán31 összefüg-
géseiben láthatjuk Szatmár várának szerepét a török ellen – de Erdély ellen is – kiépülő 
védelmi rendszerben. Ezt egészítik ki – legalább a 16. század tekintetében – a hadi-épí-
tészeti32 és térképészeti33 kutatások friss eredményei. A katonai, szervezeti, igazgatási 
és stratégai kérdések mellett friss eredmények születtek a vár gazdasági helyzetéről, a 
gazdálkodás menetéről, a váruradalom bevételeiről, valamint a helyőrség fenntartásából 
és a vár karbantartásából eredő kiadásokról.34 Mindezek mellett a Szatmár várának 17. 
századi történetéről mindeddig csak elnagyolt ismertekkel rendelkezünk és a továbbra is 
1907-es városmonográfiára, vagyunk utalva. Kiaknázatlanok a vár és város kapcsolatá-
ból – akárcsak a vár és a vármegye illetve a környező vármegyék kapcsolataiból – szü-
letett források. Ezek tanúskodnának vár helyőrségének a város és vármegye társadal-
mában betöltött, az egyszerű karhatalmi és politikai funkciónál összetettebb szerepéről. 
Detektálható lenne továbbá, a vár – mint fogyasztó – hatása a környék gazdaságára. A 
fizikai mivoltában eltűnt vár sok másféle nyomot hagyott maga után, ezek feltérképezése 
és az eredmények összerakása a jövő izgalmas feladatának ígérkezik.

módosult jelentősen, ezért, valamint azért, mert régészetileg még nem hitelesített a vár lokalizálása, a 
változások átvezetésétől eltekintek.

29 A fotók és a rajz a Szatmár Megyei Múzeum tudományos irattárában található. Köszönöm Ilie Sălceanu 
kollegának, hogy a felmérési rajzot közlésre átengedte.

30 emőDi János: Történeti adatok Nagyvárad múltjából. II. Nagyvárad, 1998. 9., 4. jegyzet.
31 PáLffy géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig. 

(Vázlat egy készülő nagyobb összefoglaláshoz). Történelmi Szemle, 38. (1996/2–3.) 163–217.; Uő. A török 
elleni védelmi rendszer néhány alapkérdése a XVI. század első felében. In: Hagyomány és korszerűség a 
XVI–XVII. században. Szerk. Petercsák Tivadar. Eger, 1997. (Studia Agriensia 17.) 59–74. Szatmárra külö-
nösen: Uő: A felső-magyarországi főkapitányság és Erdély Báthory István uralkodása idején (1571–1586). 
(A Báthory kutatás egy feldolgozatlan kérdésköréről). Mediaevalia Transilvanica, I. (1997/1–2.) 113–126.

32 Legújabban erről koPPáNy tIBor: A magyarországi végvárak építési szervezete a XVI–XVII. században. 
In: Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században. Szerk. Petercsák Tivadar. Eger, 1997. (Studia 
agriensia 17.) 153–177.; domokos györgy: Az olasz várépítészet és alkalmazása a magyar végvári rend-
szer kiépítésében. In: Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században. Szerk. Petercsák Tivadar. 
eger, 1997. (Studia Agriensia 17.) 179–202.; valamint domokos: Ottavio Baldigara. 11–29. („A hadügyi 
forradalom és az olasz rendszer” c. fejezet), a korábbi irodalommal.

33 PáLffy géza: Európa védelmében. Haditérképészet a Habsburg birodalom magyarországi határvidékén a 
16–17. században. Pápa, 20002.

34 keNyeres IstváN: A várbirtokok szerepe a 16. századi magyarországi végvárrendszer ellátásában. Katonai 
elképzelések az egri és a szatmári vár fenntartására. In: Végvár és ellátás. Szerk.: Petercsák Tivadar és 
Berecz Mátyás. Eger, 2001. (Studia Agriensia 22.) 131–181.; BorBás emese: A szatmári vár 17. század eleji 
gazdálkodása a provisori missilisek alapján. In: Végvár és ellátás. Szerk. Petercsák Tivadar és Berecz 
Mátyás. Eger, 2001. (Studia Agriensia 22.) 221–235.




