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VÁRAK ÉS KASTÉLYOK TOKAJ KÖRNYÉKÉN

A CAstrum Bene egyesület 17. vándorgyűlése
 AlkAlmáBól felkeresett erősségek

maKOLDI mIKLÓs

TOKAJ, RÁKóczi VÁR

a Kedves Olvasó a Castrum Hírlevél hasábjain 2008 óta már rendszeresen találkoz-
hatott a tokaji Rákóczi vár alaprajz-hitelesítő ásatása egy-egy évadjának bemutatásával. 
Ennek kapcsán már tárgyaltuk a vár történetét és építési periódusait is. Jelen munkánk 
eddigi eredményeink rövid összefoglalására vállalkozik.

A Rákóczi vár Tokaj történetének harmadik vára, ugyanis korábban Anonymus tesz 
említést Hymesudvar néven egy kora Árpád-kori földvárról, melynek helye bizonytalan. 
A 13. századból írásos forrásaink vannak egy Kőrév nevű erősségről, mely feltételezhe-
tően a mai Óvár-dűlőben, a jelenlegi közúti híd fölé magasodó hegyláb tetején állhatott.

Ezen erősségek pusztulása után épülhetett királyi erősségként a rév védelmére a 
Rákóczi vár néven ismert kővár, mely a Bodrogközben, a Bodrog mai nyomvonalának 
1-es folyamkilométerénél található. Első említése 1412-ből való, mikor is Zsigmond ki-
rály Garai Jánosnak, Miklós nádor fiának zálogosítja el 12000 aranyforint értékben. 1422 
táján kárpótlás jogcímén Lazarevics István szerb despota kezébe kerül át a vár, de ha-
marosan utódja, Brankovics György örökli azt és 1443-ig biztosan birtokában is tartja. 
A század második felében a Hunyadiaké lesz az épületegyüttes, előbb Hunyadi Jánosé, 
majd Mátyás királyé, akik erődítési munkálatokat is végeznek a váron. 1458-ban fontos 
esemény színhelye a tokaji vár, ugyanis Mátyás királlyá választásakor a csehekkel kiújult 
harcok miatt a környék nemesei itt tartanak gyülekezőt, majd indulnak hadba az ifjú 
uralkodó oldalán. 

A következő évben viszont a király a várat érdemei elismeréséül Szapolyai Imrének, 
akkori boszniai kormányzónak, horvát-szlavón bánnak adományozza. Az ezt követő het-
ven évben Tokaj az ország egyik legfontosabb erődítménye, hiszen végig a magas pozí-
ciókat betöltő Szapolyai család birtoka marad. Ők a hírnevüknek megfelelő állapotban 
tartják az erősséget, melynek jelentőségét jelzi, hogy a mohácsi csatavesztés után alig két 
hónappal Szapolyai Jánost itt jelölik a királyi trónra. Őt hamarosan Székesfehérvárott 
meg is választják Magyarország királyává, s ezt koronázással is szentesítik. Ugyanekkor 
Habsburg Ferdinánd is magáénak követeli a magyar trónt, ezért hadat indít Szapolyai 
ellen. Először Esztergomból szorítja ki, majd hosszú hátrálásra kényszeríti egészen 
Tokajig, ahol nagy csatát vívnak a vár birtoklásáért. Végül Ferdinánd ágyúzással lerom-
bolja a falakat és elfoglalja az erődítményt – habár János király még el tud menekülni 
a Tiszántúlra. Ezzel az ország két részre szakad.  1527-ben Ferdinánd is királlyá koro-
náztatja magát, majd elkezdi híveinek osztogatni Szapolyai elfoglalt birtokait. Így kerül 
Báthori István nádor kezébe négy hegyaljai vár, köztük Tokaj is. 
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A következő évek különösen viharosak Tokaj életében, mivel Szapolyai már 1528 
januárjában, heves harcokban visszafoglalja várat, mire Ferdinánd válaszcsapással rea-
gál és újra megszerzi azt. A harcok 1530-ig nem szünetelnek, hol az egyik, hol a másik 
uralkodó kezében van a vár. Végül Ferdinánd hadai győzedelmeskednek, így kerül a vár 
a Habsburg-uralkodó hadvezérének, Serédi Gáspárnak a kezére, kinek családja 1557-ig 
rendelkezik felette. Ekkor, Serédi Benedek halála után a várban maradt özvegye, Dobó 
Zsófia és kiskorú gyermeke. Az utóbbi gyámságáért – egyben a vár birtoklásáért – nagy-
bátyja, Serédi György megtámadta az erősséget, de Dobó Zsófia várkapitánya, Némethi 
Ferenc megvédelmezte azt, mint utóbb kiderült, saját maga számára. Hamarosan fordulat 
következett be ugyanis a vár életében, mivel Némethi átpártolt a Szapolyaiakhoz, azaz 
az akkor uralkodó János Zsigmondhoz. A kiváló katona megkezdte a környékbeli várak 
erősítését is, a Tiszántúlon, Szerencsen, Tállyán sőt Kassán is építkezésekbe fogott, hogy 
kellő védelmi rendszert tudjon Ferdinánd ellenében Tokaj köré vonni. Feltételezhetően ő 
építette ekkor ki a tokaji külső várat, kis kerek és szögletes védőművekkel, amelyek az 
ún. Zsámboki-féle 1565 körüli látképen láthatóak. 

Némethi a vidék egyik legerősebb várát építette ki Tokajban, mely ekkor élte egyik 
virágkorát. A korabeli források is csak úgy emlegetik, hogy ennél erősebbet és jobban 
felszereltebbet aligha találni. A környéket tekintve itt volt ekkor a legtöbb katona is, a 
lovasságot és gyalogságot is összevetve körülbelül 2000 ember, melyhez János Zsigmond 
még 1000 lovas és 600 gyalogos kiküldését rendelte el. A Habsburg birodalom tehát 
ekkor joggal rettegett Tokaj erejétől. Nem csoda tehát, hogy a kor egyik kiváló hadvezé-
rét, Lazarus von Schwendit nevezte ki az uralkodó Felső-Magyarország kapitányává, aki 
elsődleges céljának tűzte ki Tokaj visszavételét. Az ostrom 1565. február 4. és 12. között 
zajlott le és végül a Habsburg-csapatok győzelmével zárult. Schwendi bevonulásakor az 

A tokaji vár 2007–2010 közötti ásatási alaprajza  
a kutatott terület és a meghatározott falak jelzésével
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egyik német katona a következőket írja a várról: „…de Isten megadta a győzelmet nekünk 
efölött a fontos vár fölött, amihez fogható erősségét, nagyságát, hatalmas fejedelmi jöve-
delmeit nézve alkalmasint aligha találni. Ezen felül e vidéken a legszebb rezidencia…”.

Ezzel a döntő csatával tehát újra Habsburg kézbe került a vár, amely a továbbiakban ki-
rály birtoknak számított. Az erősség szempontjából ez nem volt feltétlenül előnyös, hiszen 
messze volt Bécstől, így pénzt sem szívesen áldoztak rá, bármennyire is kérték ezt a min-
denkori várkapitányok és az itt működő építészek. Jól példázza ezt a várkapu renoválása, 
melyet szép faragott kövekből kezdtek rakni, majd a támogatás elmaradása híján a tetejére 
kő boltív helyett egyenes fa gerendázat került. De nem csak a vár, hanem annak őrsége is 
siralmas állapotba került: a katonák nem kaptak rendszeres fizetést, sőt élelmet sem, szál-
lásuk is csapnivaló volt, ráadásul dolgozniuk kellett a kisebb építkezéseken. Ezért sokan 
szöktek meg, lettek napszámosok a szőlőkben vagy marhapásztorok a mezőkön.

1604-ben ilyen állapotban érte Tokaj császári őrségét a Bocskay féle felkelés. A haj-
dúk először nem támadták meg a várat, így Basta generálisnak volt ideje ellátmánnyal 
feltölteni a raktárakat és felkészíteni a harcra az embereket. Végül azonban Bocskay 
emberei nem az ostromot választották, hanem a kiéheztetést. Ez egy év után teljesen 
megtörte a várvédőket, így fel kellett adniuk az erődöt. Bocskay hamarosan bekövetkező 
váratlan halálával azonban a vár visszakerült Rudolf császár kezébe, aki azt 1607-ben, 
71 590 forint értékben Thurzó Györgynek, a későbbi nádornak zálogosította el. Ezt a zá-
logot az új király, II. Mátyás két évvel később már 115 590 forint értékben erősítette meg. 
1616 karácsonyán meghalt Thurzó György, s a birtok így fiára, az addigra már erdélyi 
fejedelemnek választott Bethlen Gábor bizalmasára maradt. Ezt követően II. Ferdinánd 
belegyezett abba, hogy Bethlen 300 000 forintért kiváltsa a várat Thurzóktól és birto-
kaihoz csatolja. A fejedelem saját költségből neki is kezd a vár felújításának, kőfaragó-
kat hozat és négyzetesre faragott kövekből újraépítteti az ÉNy-i szögletes sarokbástyát. 
Bethlen halálával (1629) azonban e munkálatok félbeszakadnak. A következő évtizedben 
az özvegy fejedelemasszony, Brandenburgi Katalin az erődítmény tulajdonosa. Ő  nem 
tudja folytatni férje építkezéseit, sőt ezidőtájt arról értesülünk, hogy a vár egyes épüle-
tei, például az öregtorony és a fegyverraktár életveszélyessé kezdtek válni, ugyanis már 
tönkrement rajtuk a zsindelytető, aminek következményében az esővíz komoly károkat 
okoz az épületekben.

Sajnos ezeken az állapotokon a következő tulajdonos, Homonnai János országbíró 
sem tudott változtatni, így az 1640-es évek elejére az épületek gyakorlatilag lakhatatlan-
ná válnak. Emiatt történhetett az meg, hogy mikor I. Rákóczi György 1644-ben Erdélyből 
indított hadaival a vár alá érkezik, a csekély létszámú őrség szinte harc nélkül behódol 
neki. A Rákóczi-birtoklás idején részben sikerül a tokaji várnak visszanyernie egykori 
hírnevét, de 1660-ban viszont újabb fordulat áll be az erősség történetében, ugyanis a 
férjét túlélő Lórántffy Zsuzsanna meghal, sőt nem sokkal később fia, II. Rákóczi György 
is életét veszti.

 Ekkor a vár újra Habsburg kézre kerül. Lipót császár 1660-ban az Erdélyt dúló tö-
rökök ellen sereget küld, mely ármádia egész évben Tokaj mellett táborozik De Souches 
tábornok vezetése alatt, aki egy felmérést is készíttet Tokaj város tágabb környezetéről. 
Ekkor az uralkodó a romos várat jelentős mértékben meg is erősítteti. Sajnos az anyagiak 
ekkor sem állnak korlátlan számban rendelkezésre, ezért a várfalakat nem kőből, hanem 
fából és földből építik újjá. Hatalmas föld-fa szerkezetű sáncokat emelnek, melyeket kí-
vülről többszörös paliszádfal (sorban egymás mellé vert, kihegyezett oszlopokból álló 
védművek), illetve ravelinek védtek. Ezek az utolsó nagyobb erődítési munkák, melyeket 
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a váron végeznek, ugyanis 1670. április 10-én kitört az a felső-magyarországi felkelés, 
melynek egyik fő színhelye a tokaji vár. I. Rákóczi Ferenc emberei megostromolják a 
frissen felújított várat, de a hosszúra nyúló harcokban a támadó fél bizonyul gyengébb-
nek, így a felkelés megbukik és az erőd  Habsburg kézen marad. Az 1670-es évek első 
felében kijavítják a harcokban keletkezett hibákat a falakon, sőt 1673-ban egy új, cölöpös 
híd is épül a Tiszán, mely már nagyobb forgalom lebonyolítására is alkalmas lehetett. 
De a zavargások nem szűntek meg és előbb a Thököly-féle felkelés, majd a Tokaji Ferenc 
vezette hegyaljai felkelés során is folyamatosan pusztult a vár.

A tokaji vár története a Rákóczi szabadságharccal fejeződik be. A fejedelem hosszas 
ostrom után, 1704 tavaszán veszi be a várat. Rákóczi ekkorra már az egész országrész 
ura, seregei ekkor érik el legjelentősebb sikereiket. Ennek fényében furcsának tűnhet 
a fejedelem váratlan döntése, miszerint a várat le kell rombolni. 1704 őszén adja ki a 
parancsot a falak „elhányattatására”, amit 1705 tavaszáig véghez is visznek, sőt valószí-
nűsíthetően az erőd egyes részein még a Bodrog és Tisza vizét is keresztülvezetik, hogy 
használhatatlanná tegyék azt. Arra a kérdésre, hogy Rákóczi miért romboltatta le a fris-
sen bevett várát, nehéz válaszolni. Ennek oka talán az lehetett, hogy a felújítások ellenére 
katasztrofális állapotban lévő vár fenntartása túl sok pénzt emésztett volna fel, ráadásul 
ha őrizetlenül hagyja a várat, akár a labancok, akár egyéb lázadó elemek veszélyt jelent-
hettek volna a hátországra. Ezért dönthetett az erősség megsemmisítése mellett. Emellett 
a várban található 28 ágyúra és a szakállas puskákra is szüksége volt a fejedelemnek, 
hiszen azokkal ostromolta 1705-ben Eger várát.

A vár építéstörténetéről mindeddig számos megállapítást tehettünk. Minden va-
lószínűség szerint a 14. század második felében, vagy a 15. század elején, legkésőbb 
Zsigmond király korában épült fel az emeletes toronnyal és négy kerek védőművel el-
látott, négyszögletes belső vár. Itt a Hunyadiak is építkeztek, ekkor épülhetett torony 
mellé a nyugati szárny palotaépülete. E vármag fénykorát a Szapolyai család idejében 
élte, a régészeti leletek tanulságai szerint ekkor gótikus keresztosztós ablakokkal ékített 
és pazar vegyes mázas cserépkályhákkal berendezett, királyi rangú királyi rangú kővár 
emelkedett a Bodrog partján. Feltételezhetően ők építik (vagy csak megújítják?) a várat 
körülvevő négyrondellás kerítőfalat és a keleti palotaszárnyat. A belső várhoz kőhíddal 
kapcsolódó vasaló alakú védőmű (ami tulajdonképpen egy kapu-, majd ágyútorony volt) 
valószínűleg a Serédyek építkezésének tekinthető a 16. század első feléből. A külső vár-
falat első formájában – viszonylag kisméretű kerek és szögletes ágyúvédőművekkel, bás-
tyákkal – feltételezhetően Némethi Ferenc építi ki 1557 és 1565 között, ezt a Habsburg 
uralkodók az 1565. évi ostrom után, minden valószínűség szerint hasonló alaprajzzal 
felújíttatták. A négyszögű, szögletes bástyákkal ellátott „modern” külső várfalat talán 
a század második felében kezdik kialakítani, de pénzhiány miatt a tervezett kőfalak so-
hasem épülnek meg tökéletesen. Sőt, ekkor kezdődik meg az épületek pusztulása, amit 
Bethlen 1630 előtti (kő)építkezései csak részben tudnak megállítani. Megállapíthatjuk, 
hogy az 1650-es évekre a vár szinte teljesen használhatatlanná válik. 

1660-tól kezdve azután a Habsburgok a törököktől tartva nagyszabású felújításokba 
kezdenek, igaz nem kőből, hanem csak földből és fából, de a hidak védelmére a szárazföl-
di hídfőknél is megépítik a szükséges védőműveket. Ezek a romlandó anyagból készült 
sáncok viszont II. Rákóczi Ferenc korára olyan szinten lepusztulnak, hogy a fejedelem 
jobbnak látja leromboltatni, mint újjáépíttetni a várat

A tokaji vár építéstörténete tehát szövevényes és bonyolult, de egyben ugyanolyan 
homályos is, hiszen a részletekre és a pontos építési fázisokra, az épületek formájára, 



83Várak és kastélyok Tokaj környékén

méreteire és funkciójára nézve kevés információt szolgáltatnak a korabeli leírások és 
ábrázolások. A nyitott a kérdéseket csak a régészet módszereinek alkalmazásával lehet 
megválaszolni – e kutatások 2007 nyarán el is kezdődtek és a mai napig már jelentős 
eredményekkel jártak.

A Tokaj város főterétől légvonalban alig 1 km-re fekvő, szinte elfeledett vár négy éves 
kutatása során sikerült azonosítani több fontos épületet és várfalat. Ez nagyrészt annak 
volt köszönhető, hogy az erődítményről számos 16–17. századi metszet, alaprajz, illetve 
látkép maradt fenn, az írásos forrásokat pedig 1995-ben összefoglalta Détshy Mihály a 
Tokaj Várostörténeti Tanulmányok II. kötetében.

E források segítségével már 2007-ben azonosítani tudtuk a vár keleti ágyútornyát – 
az 1530-as években épült „Vasaló-bástyát” – a külső vár délnyugati sarokbástyájának, a 
„Merítő-bástyának” az ágyúkazamatáját – erről kiderült, hogy valószínűleg a Némethi 
Ferenc által az 1550-es években kiépített külső vár egyik olaszbástyája –, a belső várban 
pedig megtaláltuk a legkorábbi épület, a lakótorony alapfalait illetve kerítőfalának észak-
keleti és északnyugati rondelláját is. A 2007-es év ásatásai tehát inkább csak tájékozódó 
jellegűek voltak, céljuk az egykori épületek azonosítása volt, de nem törekedtünk réteg-
tani vizsgálatokra. Lényegében csak a falak tetejét bontottuk ki a vár pusztulási omladé-
kából, korábbi járószinteket, zárt rétegeket nem érintettünk.

A 2008-as évadban ezzel ellentétben arra törekedtünk, hogy a már ismert adatok 
alapján, célzott módon, újabb épületeket tudjunk azonosítani és ezen épületek feltölté-
sének rétegtanát is tisztázzuk. Ennek köszönhetően kevesebb épület helyét határoztuk 
meg, mint 2007-ben, de rendkívül sok 16–17. századi leletet hoztunk felszínre. Volt olyan 
50 cm vastag rétegünk, ahol 3 négyzetméternyi területről 5 ládányi leletanyag került 
elő, közte több ezüstpénz, kályhacsempe, üvegtárgy és rengeteg cserépedény. Ezen lelet-
anyag restaurálása már megtörtént, csak ebből a rétegből több mint 10 db kiegészíthető 
és 2 db egész edényt ismerünk.

Munkánk során ekkor főképpen a belső vár területére koncentráltunk. Az év nagy 
eredménye az volt, hogy sikerült megtalálnunk a keleti ágyútorony „in situ” küszöbkö-
vét, tehát bejáratát, továbbá azonosítottuk a hozzá tartozó – a tornyot és a belső várat 
összekötő – 7,5 méter széles kőhíd maradványait, illetve a belső vár keleti palotaszárnyá-
nak keleti falát. Emellett ástunk még a korai lakótorony belsejében is, ahol megtaláltuk 
a korabeli padlószintet. De az igazi meglepetést a nyugati palotaszárny kutatása okozta, 
ahol több fő- és osztófalat is feltártunk és e falakon belül 4 temetkezésre bukkantunk, 
számos reneszánsz épületfaragvány, aranyozott lószerszámdísz, illetve egy üvegkehely 
fém talptöredékének társaságában. Ezek a leletek talán az eddig még azonosítatlan vár-
kápolna közelségére utalhatnak.

A belső vár déli részén nyitott szondánkban előkerült több mint 40 db, 15. századi, 
kétszer hornyolt profilú gótikus épületfaragvány, illetve a kerítőfal délkeleti a 17. szá-
zadban lőportoronnyá alakított rondellájának fala is. Ezen épület belső járószintjén szá-
mos más lelet társaságában feküdt egy, talán Bethlen Gábort vagy Habsburg Rudolfot 
ábrázoló, alakos kályhacsempe is. A 2008. évet tehát még az előzőnél is sikeresebbnek 
könyvelhetjük el, tekintve az előkerült épületmaradványok jó állapotát, azt, hogy a jelen-
legi felszín közelében több méter magasan álló falakat, illetve szenzációsnak mondható, 
esetenként magas művészi értékkel is bíró leletanyagot tártunk fel.

A 2009-ben tovább folytattuk a korábban megkezdett utat, tehát a megnyitott szel-
vényeinkben lehetőség szerint törekedtünk arra, hogy leérjünk a jelenlegi, a tiszalöki 
vízierőmű által mesterségesen magasan tartott talajvízszintig, megvizsgálva, hogy az 
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adott területen jelenleg mely századok leletanyaga kutatható. Ebből következően ebben 
az évben nem sok új épületet azonosítottunk, viszont számos új stratigráfiai megfigye-
lésre tettünk szert.

Az említett Merítő-bástya területén vizsgálni tudtuk a külső vár délnyugati ágyúka-
zamatájának belső szerkezetét. Itt egyértelműen el lehetett különíteni két, egy 16. és egy 
17. századi építési periódust. A területen a 17. században felhalmozott hatalmas mennyi-
ségű tömör, sárga agyagban ugyanakkor nehéz volt szelvényeink mélyítése, ezért a korai 
olasz bástya pontos kiterjedését még mindig nem sikerült tisztáznunk.

A belső vár területén tovább folytattuk a keleti palotaszárnyból a keleti ágyútoronyba 
(Vasaló-bástya) vezető kőhíd kutatását. Ennek során kiderült, hogy a belső vár 15–16. 
századi árkába a 17. században, már a külső vár felépítése után, több mint 7 m (!) vas-
tag feltöltést hordtak. Ezzel félig eltemették a híd legalsó szintjét, ahonnan a hajdani 
vizesárkot tűz alatt lehetett tartani – így ez a szint teljes épségben, lőrésestül megmaradt 
az utókor számára, nagyrészt elkerülve a vár felrobbantásakor bekövetkezett pusztulást. 
A belső vár kerítőfalának északkeleti rondelláját is tovább kutattuk, azonosítottuk a kele-
ti csatlakozását a  vár keleti falához.

2009-ben ugyancsak rendkívül sok leletanyag került felszínre, további értékes kály-
hacsempék, üvegtárgyak, ezüstpénzek, ékszerek, lószerszámok, fegyverek és természe-
tesen cserépedények. Ezen leletanyag mosása, válogatása megtörtént, restaurálása folya-
matban van.

A legutóbbi, 2010-es ásatási évadban a Vasaló-bástyánál sikerült azonosítanunk egy, 
az ágyútoronyhoz déli irányból kapcsolódó körülbelül 120 cm széles falat, melyet 10 mé-
terrel arrébb is átmetszettünk. Megfigyeltük, hogy e fal külső oldalához építették hozzá a 
17. századi földsáncot, melynek külső oldala szintén kőpakolásos volt. Ezen földsánc ke-
leti oldalán találtuk meg az év legszebb leletét, egy térplasztikának megmintázott orosz-
lános kályhacsempét, melyet talán a 16. század elejére helyezhetünk. A Vasaló-bástya 
északi oldalán nyitott szelvényünkben előkerült egy, a bástya falával párhuzamos ellen-
fal, melyre valószínűleg a 16. században még kaputoronynak épített „bástya” csapóhídját 
eresztették le; megtaláltuk tehát a korai periódus farkasvermét. Továbbá előkerültek még 
olyan, fekvő lovagalakot ábrázoló kályha-párkánycsempe töredékek is, melyek párhuza-
mát eddig csak Sárospatakról és Kassáról ismerjük. Emellett tovább tudtuk pontosítani a 
külső vár délnyugati bástyájának, tehát a Merítő-bástyának alaprajzát is, tovább erősítve 
azt a hipotézisünket, hogy ezt az épületet még Némethi Ferenc korára kell datálnunk. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy már régészeti módszerekkel bizonyítani le-
het, hogy a Szapolyai-korban Tokaj vára gyönyörű rezidencia lehetett, később pedig erős 
sáncokkal erődített határvárként funkcionált. Ahogy haladnak előre évről-évre az ásatá-
sok, úgy töltjük meg régészeti tartalommal a tokaji vár történetéről Détshy Mihály által 
1995-ben írt nagyszerű összefoglalást.
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MORDOVIN MAXIM

A SzAbOLcSi VÁR

A vár a község belterületének nyugati felén fekszik. A háromszög alaprajzú erősség 
északnyugati és délnyugati oldala eredetileg a Tisza baloldali magaspartját képezték, 
de a folyó szabályozása óta csak egy időszakosan víz alatt álló holtág határolja. A keleti 
oldalon eredetileg egy mély mesterséges árok húzódott, amelybe bevezették a folyó vizét. 
A vár sáncainak hossza – gerincükön mérve – 272,5, 194, illetve 322,5 m, míg a külső 
oldalukon mérve 337, 235, illetve 387 m.  A keleti oldalán egy 7 m széles és 3 m mély 
árok határolta, a többi irányból Tisza védte. A sánc jelenlegi magassága erősen válto-
zó. Az északnyugati oldala 13–17, az északi sarokban 19,4, a nyugatiban 20,5, a belső 
oldalon 6–11 m. A délnyugati oldala 13–16 m, a déli sarokban 21,4 m, belülről pedig 10 
méter. A keleti oldala 10–14 m, az itt álló millenniumi emlékműnél 15, belülről 12 m. A 
sáncokon három helyen van bejárat: északon, délen és délnyugaton. Az első kettőről a 
régészeti kutatás során megállapítottak, hogy a vár eredeti – Tiszára néző – kapui voltak. 
A harmadikat még nem vizsgálták, de erősen valószínű, hogy ez is a vár eredeti, száraz-
földi bejárata volt. A keleti oldal közepén lévő horpadás – Jósa András leírása szerint – a 
templomig vezető cölöphíd helye. Az északi és a déli sarkokban 1919-ben és 1945-ben 
géppuskafészkeket ástak.

A vár területén eddig összesen kétszer volt ásatás. 1894-ben Jósa András és Bartalos 
Gyula; majd 1969–1970-ben Németh Péter végeztek itt kutatásokat. A szondázó jellegű 
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ásatások erőteljes bolygatottságot és újkori temetőt mutattak ki, így nagyobb felületben 
nem is folytatódtak. A sáncok déli sarkában lévő megszakadás helyén az ásatás során egy 
kapu maradványai kerültek elő. A kapuhoz kívülről egy gerendaburkolatú út vezetett, 
amelynek belső folytatását nem figyelték meg. A sáncban, a tetejétől mérve 5,8 m mélyen 
egy másodlagos helyzetű honfoglaló sír részletei kerültek elő. Ez alapján Németh Péter 
a két, általa megkülönböztetett építési periódusból a vár fennállásának első szakaszát az 
Anonymus által is említett Szabolcs vezér korára keltezte, véleménye szerint a várat a 
vezér építtette a 10. század első évtizedeiben. A második periódus a 11. századra lenne 
keltezhető, amikor a vár már a Szent István-féle megyeszervezet székhelyeként, ispán-
sági várként funkcionált. Korabeli jelentőségét egyértelműen jelzi, hogy 1092-ben egy 

A szabolcsi vár ásatási alaprajza a kutatóárkok feltüntetésével (Németh 1973. után)
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országos zsinatot tartottak Szabolcson. Az első ismert ispánt 1213-ban említik, míg a 
szabolcsi főesperességről 1235-től vannak adataink.

A legutolsó ásatás során kiderült, hogy az erődítéseket 1,5 m vastag késő bronzkori- 
kora vaskori rétegek fölé emelték. A sánc első periódusú része 1,4 m magasságig maradt 
meg, a mai sáncgerinc irányába előbb enyhén, majd meredeken emelkedve. Az egykori 
járószint (?) 1,6–2 m mélyen került elő a mai sánc tetejétől mérve. A sánc betöltése feke-
tés-barnás föld, nagymennyiségű késő bronzkori és kora vaskori kerámiával, de szórvá-
nyosan kora Árpád-kori leleteket is tartalmaz. Itt kerültek elő a honfoglaló sír leletei. Az 
1969–1970. évi kutatásról megjelent egyetlen publikációban szereplő, de a méretarányt 
nem tartalmazó metszet alapján a sánc első periódusának becsülhető szélessége 13 m 
lehetett.

A második periódusban a korábbi sáncot megmagasították és a belső oldalon megvas-
tagították, ezáltal a szélessége (becslés a közölt metszetrajz alapján) elérhette a 18 m-t. 
A betöltése humusszal kevert lösz, benne 10–11. századra keltezhető (kora Árpád-kori) 
kerámia: csigavonal-, vonalköteg- és hullámvonaldíszes. Az első periódust záró réteg 
mentén szabályosan elhelyezkedő kősor a sánc lábazatának megerősítését szolgálta. A 
sánc „rácshálós rendszerű” (vagyis kazettás) faváza csapolással készült.

A vár mellett egy külső sáncot is feltételeznek, amelynek vonulata a vár déli sarkától 
indul, majd a Mudrány-kúriánál kanyarodva északkelet felé, többé-kevésbé követi a Petőfi 
és a Tiszafolyó utcákat, és északkelet felől csatlakozik vissza a várhoz. Ez – a ma már 
gyakorlatilag nem látható – erődítési vonal magába foglalta a református templomot is.

Az írott forrásokban Szabolcs templomait 1357-ben említik először. A Szűz Mária és 
Szent Mihály templomok közül az elsőt egyértelműen a ma is meglévő református temp-
lommal azonosíthatjuk, míg a másodikat még nem találták meg. Németh Péter ugyan 
a mai katolikus templommal próbálta azonosítani, a Kovács László által feltárt korai 
temetőt templom körülinek értelmezve, ez azonban teljesen megalapozatlan feltevés. A 
települést a tatárjárás után, 1245–1266 között magánkézre került, ekkor adományozhatta 
el az uralkodó Kázmér mesternek.
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RINGER ISTVÁN

SÁTORALJAúJheLY VÁRA

Az ország más területeihez hasonlóan Sátoraljaújhelyen is a nemzeti romantika idő-
szakában fordult a szakemberek és a tőlük akkor még nem olyan éles vonallal elválaszt-
ható amatőr régiségbúvárok figyelme a középkori írott források felé. Kutatási eredmé-
nyeik közzétételének és sokszor személyeskedésektől sem mentes eszmecseréjüknek 
pezsgő fóruma volt az 1895 és 1928 között megjelenő „Adalékok Zemplén Vármegye 
Történetéhez” című folyóirat. Az újhelyi vár első, és ebben a formában egyetlen említését 
tartalmazó, V. István ifjabb király által kiadott 1261. évi szabadalomlevélben megjelenő 
castrum nostrum de Saturhyg helymeghatározása kapcsán kialakult élénk vita színtere is 
az „Adalékok” első három kötete volt. Az említett forrásban a következők olvashatóak: 
„…nagyobb veszedelemben…amikor sátorelői hospeseink a sátorhegyi várba menekülni 
kényszerülnek, akkor várnagyunk joghatósága alá essenek, aki felettük a plébánossal 
együtt királyi hatalmuk jogán bíráskodni hivatott…szükség esetén a ciszternát vízzel kö
telesek feltölteni, amit ha nem tennének, arra a várnagy őket bizonyos büntetés terhe 
alatt kötelezheti. Továbbá, ha valakiket maguk közül hozzánk követségbe küldeni akar
nak, abban őket azok, akik várunkban vannak, semmi szín alatt ne akadályozhassák, 
hanem hozzánk szabadon jöhessenek s tőlünk szabadon vissza is térhessenek.”

A folyóirat egyik alapítója és szerkesztője, Dongó Gyárfás Géza elképzelése szerint 
az említett kiváltságlevélben szereplő vár a ma is Sátorhegynek nevezett, 480 m magas, 
meglehetősen hosszú és keskeny hegygerincen, közelebbről nem ismert időpontban, de 
még a tatárjárás előtt épült fel. A tatárok aztán felgyújtották, lerombolták, ám ezután 
újjáépült, amit a kiváltságlevél mellett annak 1284. és 1291. évi megerősítése is tanúsít. 
A Sátorhegy déli oldalában az 1860-as években fellelt, rejtélyes gazdag aranypénzlelet 
mellett utalást tesz a szerző az itteni „tenyérnyi falmaradványra”, valamint a gerincre 
felvezető mélyút nyomaira is. Az említett kincsleletre, kiváltképpen annak korára és ösz-
szetételére vonatkozó bárminemű adatot napjainkra sajnos nem tudunk már fellelni, mi-
képpen a várépítkezésre egyébként is meglehetősen alkalmatlannak tűnő hegygerincen 
vélelmezett erősségnek sincsenek a terepen látható, érzékelhető maradványai. 

Hogyan oldható fel tehát ama ellentmondás, hogy az első, újhelyi várra vonatkozó 
említés konkrétan a Sátorhegyet jelöli meg annak helyéül, ám ott várra utaló nyomot 
nem ismerünk? Dongó Gyárfás vitapartnere, Kossuth János ezt avval magyarázta, hogy 
a Sátorhegy alatt nem ugyanazt érhették a 13. században, amit ma értünk. A Sátorhegy 
és a Várhegy egyazon hegylánc két, egymástól jókora nyereggel elválasztott eleme, me-
lyek közül szerinte inkább a mai Várhegy emlékeztet egy nomád sátorra, míg a mostani 
Sátorhegy inkább egy „cigánysátorhoz” hasonló. Szerinte az Árpád-korban a Sátorhegy 
alatt a mostani Várhegyet értették, ami azután vette föl ezt a nevet, miután rajta már jó 
ideje egy vár állt, a szomszédos, tőle magasabb hegy pedig „megörökölte” a Sátorhegy 
elnevezést. Ezt a kissé erőltetettnek ható okfejtést Dongó Gyárfás Géza nem érezte telje-
sen megnyugtatónak, a tudományos pengeváltást a következő salamoni ítélettel zárta le: 
„A vitatott kérdést csak ásatások dönthetik el, ezért a további meddő vitát e kérdés fölött 
ezennel fölfüggesztjük.” A tervezett feltárásra, melyre az Adalékok szerkesztője szerint 
már konkrét lépések is történtek, végül nem került sor. 

A Sátorhegy/Várhegy elnevezés Árpád-kori összemosódása Csorba Csaba vélemé-
nye szerint is valószínűsíthető. Az Újhely név ugyanakkor szerinte arra utalhat, hogy a 
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Sátorhegynek nevezett Várhegy közelében létezett egy korai (váralja) település, amit a 
fentebb idézett 1261-es oklevél „Sátorelőnek”, azaz Sátorhalom-aljának nevez. Ez a te-
lepülés a második tatárjárás idején, 1285-ben pusztult el, hasonlóan Patak településéhez, 
s ennek lett a jogutódja „Újhely”, mely már a mai Sátoraljaújhely területén állt. Csorba 
szerint erről az új településről kapta aztán legutóbbi nevét a vár, s így lett Újhely vára.

A szakszerű régészeti feltárások megindulásáig hasonló legendák lengték körül a 
sárospataki vár építésének kezdeteit is, melyeket Újhely kapcsán ugyancsak feltétlenül 
érintenünk kell. Sárospatak első historikusainak munkáiban olvasható egy 1262-ben kelt 
oklevél téves  értelmezése, amely hosszú időre gyökeret vert a köztudatban. Az ominózus 
adománylevelet V. István ifjabb király a Balog-Semjén nembeli Ubul fia Mihály részére 
adta ki. Ebben a következők szerepelnek: „…Mi egy bizonyos tornyot, Pataki várunkban, 
amely annak északi részén befejezetlenül áll, és amely a mi nevünk alatt épült, hívünk
nek, Mihály comesnek, Ubul fiának örök időkre jónak láttuk adományozni, mégpedig 
úgy, hogy azt ő maga fejezze be…” Az adománylevélben szó esik a vár ciszternáiról is. A 
forrásban szereplő, épülőfélben lévő tornyot kecsegtető volt valamilyen formában össze-
kapcsolni a sárospataki vár Vörös-tornyával, amit jó néhányan meg is tettek. A magyar 
építészet- és művészettörténetírás – pusztán tipológiai alapon, kiegészítve a már említett 
forrásra való hivatkozással – még az 1960-as évek elején is a 13. század második felére, a 
tatárjárás utáni időszakra tette a lakótorony építését. Tette ezt annak ellenére, hogy Varjú 
Elemér már a II. világháború előtt figyelmeztetett egy olyan körülményre, melyet az em-
lék később meginduló szisztematikus épületrégészeti kutatása hitelt érdemlő módon meg 
is erősített: „…Csakhogy a pataki tornyon egyetlen középkori részlet sem található…”. 
A torony környékén 1955-ben meginduló, s az 1960-as években már intenzívvé váló ré-
gészeti feltárások sem hoztak napvilágra olyan adatokat, melyek az Árpád-kori keltezést 

A sátoraljaújhelyi vár szintvonalas alaprajza a 2008–2010ben feltárt falakkal
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alátámasztották volna. A Vörös torony építését vagy a Pálóczi családhoz és a 15. század 
végéhez, vagy Perényi Péterhez és az 1530-as évekhez kötötték. A torony felmenő falai-
nak az 1990-es években elvégzett vizsgálata és az annak környékén végzett korábbi fel-
tárások dokumentációinak újraértékelése során végül a kutatók azt a megállapítást tették, 
hogy a torony egy koncepció részeként, együtt épült fel a hozzá csatlakozó városfallal, 
méghozzá 1534 és 1541 között, Perényi Péter birtoklásának idején.

Miután ezzel a 13. századi pataki vár egy csapásra „eltűnt” a kutatók szeme elől, égető 
tudományos kérdéssé vált, hogy akkor vajon hol kereshetjük az 1261-es adománylevélben 
szereplő erősséget, mely „castrum Patak”, „castrum Potak” vagy „castrum Potok” for-
mában jó néhány további 13. századi és 14. század eleji forrásban is megjelenik. Détshy 
Mihály 1966-ban megjelent, a téma további kutatására nagy hatással lévő tanulmányában 
a rendelkezésére álló forrásadatokból arra a következtetésre jutott, hogy az Árpád-kori 
castrum Potok azonos az 1261. évi szabadalomlevélben említett „castrum nostrum de 
Saturhigy”-el. Elméletének igazolására egy 1310-ből származó oklevelet említ, mely az 
újhelyi remeték által vásárolt földbirtokról szól. Ez a föld „a pataki vár alatt, a nagy 
úttól, amely patak faluba vezet, balra, Újhely falu lakosainak földje közepette” terül el. 
A leírás azt bizonyítja, hogy ezt a területe nem kereshetjük a mai pataki vár mellett vagy 
alatt. Az oklevél alapján tehát az akkori „castrum Potok” nem azonos a mai pataki várral, 
az ott emlegetett erősség a Sátorhegy keleti nyúlványán, a mostani Várhegyen állt. Ez 
alatt húzódott az Újhelyből Patakra vezető út, és ettől balra, a mai sátoraljaújhelyi vasút-
állomás és az egykori kisvasút Várhegy-megállója közötti területen fekhetett a remeték 
földje. Détshy szerint az újhelyiek 1261. évi szabadalomlevele és az északi toronnyal kap-
csolatos 1262. évi adománylevél is közvetve ezt látszik alátámasztani. Mindkettő említ 
ciszternát, ám ilyet a mai pataki vár területén nem ismerünk. Ilyenekre hegytetőn épített 
várakban volt inkább szükség, ami szintén a pataki vár „hegyi vár” voltát látszik erősíte-
ni. Igen ám, de hogy kerülhet a pataki vár Újhelybe? Erre vonatkozóan lehetséges magya-
rázatnak tűnik az a Szűcs Jenő és Détshy Mihály tanulmányaiban egyaránt megjelenő 
elképzelés, miszerint az Árpád-kor időszakában „Patak terra” a mai település határait 
minden irányban túllépő települési egység volt. Patak tehát nem egy települést jelentett, 
hanem egy tágabb territóriumot, amelybe a 13–14. században beletartoztak Újhely és 
Patak települések, és ezek tartozékai is.

A 14–15 század fordulójától aztán megsokasodnak azok a források, melyek az újhelyi 
várról, újhelyi várnagyokról tesznek említést. Az erősség késő középkori, kora újkori 
birtoklástörténete a források számának gyarapodása miatt már eléggé biztosan felvázol-
ható. Zsigmond király 1390-ben Perényi Miklós szörényi bánnak adományozta, cserébe 
Érsomlyó váráért. Fia, Miklós halálával a Perényiek ezen ága kihalt, s a vár 1428-ban 
ismét királyi birtokba került. Az uralkodó azonban a következő évben megint elado-
mányozta, cserébe Sempte és Szakalya várakért a Pálóczi családnak. A család utolsó 
férfitagja, Antal elesett a mohácsi ütközetben, s a vár, hasonlóan Sárospatak városához, 
Perényi Péter kezébe került. 1528-ban János király foglalta el Újhely várát, mely utóbbit 
1529-ben szerezte vissza Perényi. Innen keltezi azt a levelét, melyben a kassai tanácstól 
kőműves mesterembereket kér sárospataki építkezéseihez. A vár az 1530-as évek végén 
pusztulhatott el. Egy 1538. októberi adat már leromboltként említi, miként az 1546-ban 
és 1548-ban kelt oklevelek is. A régészeti feltárás a vár korai története mellett annak vég-
óráiról is hozhat fontos, új adatokat. A legutolsó pusztuláshoz köthető omladékrétegek-
ből eddig napvilágra került kerámialeletek egy jelentős csoportja ugyanis a 17. századra 
keltezhető, s ugyaninnen előkerült egy 1621-es ezüstpénz is.
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Az újhelyi várról egykorú alaprajz vagy veduta nem ismert. Tulajdonképpen a vár 
egyetlen képi ábrázolásának számít Soós Elemér hadmérnök Zemplén vármegye mono-
gráfiájában 1904-ben megjelent alaprajza és rekonstrukciós vázlata. Ezeket a rajzokat 
a szakmai közvélemény egy része a fantázia szüleményének tartja. Soós ugyanakkor a 
19–20. század fordulóján a helyszínen járva láthatott még jelentősebb falmaradványo-
kat, s rajzát a „várhegy fenlapjára és azon talált maradványaira tekintettel” készítette el. 
Alaprajzán a Várhegy délkeleti sarkában szerepel egy támpillérekkel megerősített torony. 
Ettől északra, a várfal keleti oldalán látható az ugyancsak támpillérekkel ellátott kápolna, 
melynek északi falához kisebb-nagyobb helyiségekből álló, emeletes lakóépület-együttes 
csatlakozott. A lakó- és vélhetően reprezentációs funkciót is betöltő épületegyüttes, va-
lamint a délnyugati torony között ábrázolja a vár bejáratát egy kisebb kaputoronnyal. Az 
így körbezárt terület jelentette a várudvart, ahonnan a helyiségek bejáratai nyíltak. A vár 
északi felét foglalta el az udvar egy ciszternával, északnyugati végét pedig egy hatszögletű 
torony zárta le. A torony előtt egy nagyobb méretű, szabálytalan ötszög alaprajzú védmű 
látható, az alaprajz szerint déli bejárattal. A védmű keleti sarkától egy külső fal vezetett 
volna egészen a vár bejáratáig, ami védelmet biztosított a vár bejáratához vezető útnak.

A vár területén módszeres régészeti feltárás 2007-ig nem történt, ám a Várhegy turis-
ták és amatőr „kincskeresők” által gyakorta felkeresett célpontnak számított. 1986-ban 
Nováki Gyula és Sándorfi György folytatott terepbejárást a területen és készített először 
felmérést a várról. 

A történeti, vártörténeti kutatások szempontjából a szakma által különös jelentősé-
gűnek tartott régészeti feltárás előkészítésére 2007-ben került sor. A hosszú távú munka 

A sátoraljaújhelyi vár feltárt falainak légifelvétele  
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alapját a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint a Magyar Nemzeti Múzeum 
Rákóczi Múzeuma között megkötött együttműködési megállapodás jelentette. 2007 ta-
vaszán megtörtént a Várhegy az újkorban javarészt beerdősült területének kitisztítása, 
a fák, bozótok kivágása, valamint az aljnövényzet kiirtása. Ezt követően, 2007. július-
augusztus hónapokban elvégeztük a terület régészeti-geodéziai felmérését és kísérlet 
történt egy részleges geofizikai vizsgálatra is. A geodéziai felmérés célja a középkori 
várrom terepi elemeinek számbavétele és régészeti értelmezése volt. A tervben egy EOV-
rendszerbe illeszthető mikrodomborzati térkép létrehozása szerepelt, amely segítségével 
részben meghatározhatóvá váltak a teljesen elpusztult és az évszázadok alatt erodált vár 
mesterséges létesítményei. Összesen 5347 m² területet mértünk fel ezzel a módszerrel, a 
plató teljes területét, valamint a keleti külső sáncjelenségeket. 

A Várhegy 125 × 45 m-es északnyugat-délkeleti tájolású, minden irányban meredek ol-
dalú terület. Két nagyobb egységre osztható, a geofizikai mérésekkel vizsgált északnyugati 
felének egy nagyobb részét a 20. században elplanírozták és ott átjátszó antennákat, vala-
mint egy ezekhez tartozó kőépületet emeltek. Ezen a területen érthetően nem találhattunk 
régészetileg értelmezhető terepalakulatot. Egyébként is valószínű, hogy itt egy nagyobb 
várudvar lehetett. A Várhegy délkeleti fele azonban rendkívül részletgazdagnak mutat-
kozott, több nagyobb mélyedés, bennük falnyomok, illetve habarcsfoltok utaltak épületek 
nyomaira. Ezeket mikrodomborzati felméréssel próbáltuk értelmezni. A tetőn kívül a vár 
szerves része volt még a mára már csak a keleti hegyoldalban érzékelhető egykori sánc egy 
rövid, 25 m-es szakasza. Ez is csupán egy 5 m szélességű lapos, gyűrűszerű teraszként 
maradt meg. A vár használata idején minden bizonnyal egy sokkalta markánsabb sánc és a 
hozzá tartozó árok helyezkedett el itt, csak ez a meredek hegyoldalban teljesen feltöltődött.

A vár régészeti feltárása 2008. augusztusában kezdődött meg. A feltárás első éveinek 
kitűzött feladata az volt, hogy tájékozódjunk a vár délkeleti zónájában feltételezett épület-
együttes állapotáról, s meghatározzuk a középkori járószinteket. Az eredetileg szelvény-
rendszerben kutatott területen egy több helyiségből álló épületegyüttes maradványainak 
részlete került napvilágra. Feltártunk egy 6 × 6 m belvilágú, 3 irányból is megközelíthető, 
osztatlan helyiséget, 60 cm magasan megmaradt keleti falában két in situ faragott kő-
vel – vélhetően ülőfülkék maradványaival –, köztük pedig keleti irányba nyíló bejárat 
küszöbkövével. A keleti oldalán támpillérekkel megerősített helyiség északi bejárata 180 
cm széles. Padlószintjét a hegyet képező andezit lefaragásával alakították ki, helyenként 
habarccsal kiegyenlítve. Felszínre került a déli falában nyíló bejárat 200 cm széles kü-
szöbköve, valamint szárköveinek fészkei is. Az innen déli irányba megnyitott szelvény-
ben megfigyelt habarcsos padlószint egy másik helyiséget feltételez, melynek falai nem 
estek bele az eddigi feltárási területbe. A nyugati irányban kitűzött szelvényekben újabb 
helyiséget tisztítottunk ki, 200 cm széles déli bejáratával. A csak omladékrétegből álló 
metszetfalak elbontása után eddig egy közel 300 m²-es, egybefüggő terület került feltá-
rásra. Az építéstörténet és periodizáció tekintetében a feltárt terület csekély mérete miatt 
érdemi összefüggéseket még nem tudunk megállapítani, azonban figyelemre méltó, hogy 
az egykori felszínt és belső járószinteket borító vastag törmelékrétegből 17. századra kel-
tezhető leletanyag is napvilágra került. Ez azt látszik alátámasztani, hogy a történeti ada-
tokból ismert, 16. század első harmadában bekövetkezett pusztulás után egy évszázaddal 
is létezhetett még valamilyen formában élet a várban. Ennek pontos felderítésére azonban 
csak a további feltárások után nyílik majd mód. Az ásatás során a töredékes kerámiaanyag 
mellett több fémlelet is előkerült, melyek a várban zajló mindennapi élet tárgyi emlékei. 
A további kutatás és feldolgozás szempontjából különösen értékesnek tarthatjuk a vár tör-
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melékéből kibontott kőfaragványokat. A több mint ötven, javarészt töredékes riolittufa 
faragvány között zömmel reneszánsz nyíláskeret elemek, párkányok fordulnak elő. 

A feltárás eddigi eredményei azt bizonyítják, hogy a teljesen elpusztultnak hitt újhe-
lyi várnak a törmelékhalom alatt feltárható és dokumentálható maradványai szunnyad-
nak, így okkal remélhetjük, hogy egy teljességre törekvő kutatással választ kaphatunk a 
ma még nyitott kérdéseinkre is. 
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FELD ISTVÁN

GOLOp, KiSKASTÉLY

A község keleti szélén, a Zempléni-hegység nyugati lába előtt húzódó Szerencs-patak 
árterének peremén, a feltehetően középkori eredetű református templom közvetlen kö-
zelében található az alig 17,5 × 9 méteres alapterületű, háromszintes kis kastélyépület, 
amely egy téglalap alaprajzú központi tömbből és az annak két átellenes sarkához közel 
szimmetrikusan csatlakozó egy-egy toronyszerű bővítményből áll. 

Golopi Gáspár alispán az abaúji Felsőgolopon állt kúriájára először egy 1592-ből szár-
mazó közvetett adat utal. Lánya „apai házát” 1613-ban említik, majd 1616-ban már egy-
értelműen egy itteni nemesi udvarházról értesülünk. Ez a 17. században előbb az Ibrányi- 
majd a Vay-család birtokába került, 1678-ban az utóbbiak castellumaként említik. A 
Vayok birtokolták 1945-ig, akik a 19. század elején felépítették a tőle délre ma is álló újabb 
kastélyépületet. A II. világháború után a község tulajdonába került, 1963-ban leégett, 1980 
után Karvalics Antal vállalkozó elbontatta keleti keskeny traktust, valamint a teljes fedél-
széket és a harmadik szint födémét, továbbá nagyrészt eltávolította a belső vakolatrétege-
ket. Csak ezt követően került sor több szakaszra tagolódó épületrégészeti vizsgálatára – 
azaz teljes körű falkutatására és tájékozódó jellegű ásatására –, melyet 2009-ben követett 
egy, számos ponton a legkorábbi építészeti forma visszaépítésére törekvő, Salamin Ferenc 
építész tervezte helyreállítás, már egy magántulajdonos megbízásából.

Az épület történetével először H. Takács Mariann és Ferenczy Károly foglalkozott, 
számos megállapításuk azonban az újabb régészeti kutatások alapján tévesnek bizonyult. 
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A Juan Cabello, László Csaba, Simon Zoltán, Szekér György és Feld István által végzett 
feltárások eredményeit és az azok alapján készített rekonstrukciókat az utóbbi kutató 
több, 1998 és 2009 között megjelent tanulmányában tette közzé.

A csupán az épület közvetlen környékére kiterjedő ásatás nem bukkant korábbi épít-
ményekre, ahogy egy feltételezhető külső erődítés (palánk, árok) maradványai sem ke-
rültek elő. Az ismert – nem túl jelentős – leletanyag és a fennmaradt reneszánsz műrész-
letek, továbbá a kastély alaprajzi és nyílásrendszere egyaránt egy, a 16. század utolsó 
évtizedeire helyezhető építkezést valószínűsítenek. Ekkor épült meg az alagsor feletti 
szinten csak egyszerű élszedéssel, a felső szinten már reneszánsz tagozatokkal díszí-
tett, a homlokzat egészét tekintve azonban korántsem szabályos elrendezésű kőkeretes 
ablakokkal megvilágított, de kelet és észak felé inkább csak lőrésekkel áttört homlok-
zatú, jellegzetes „Z-formájú” építmény, északnyugaton még a várépítés hagyományait 
őrző bejáratával. Az épület nyitottabb, díszesebb homlokzataival kifejezetten nyugat, 
a falu felé fordult. A felső, lakószint belső térelrendezése (kandallós előtér, nagyterem 
cserépkályhával, boltozott hálószoba árnyékszékkel) viszonylag jól meghatározható volt. 
Egykori lezárása (pártázat, magas tetőzet?) már nem volt tisztázható.

A 17. század folyamán több átalakítás érte, így a korábbi síkmennyezetek egy részét 
boltozat váltotta fel, ablakait több esetben módosították, bejárata is áthelyezésre került. 
Reneszánsz részletei, így kőkeretes nyílásai és kandallói azonban túlnyomórészt a 18. 
század első felére tehető, Vay László nevéhez köthető nagy barokk átalakítás során sem-
misültek meg. A belsőt tekintve az új lépcsőfeljáró építése, ácstokos ajtók kialakítása 

A golopi kiskastély emeleti kutatási alaprajza (Feld 2000. után)
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említendő meg, de ekkor készült a keskeny keleti traktus is. Homlokzatai jellegzetes 
sávos meszelt illetve kanálfröccsös vakolatot kaptak, ablakai körül ugyancsak meszelt 
vakolatkeretezés készült. Ebből az időszakból maradt meg a déli homlokzat közepén utó-
lagosan elhelyezett Vay-címer és a nyugati bejárati ajtó. Az utóbbi előtt valószínűleg már 
a 19. században épült meg a nyitott, oszlopos-lépcsős bejárati építmény.

A szintenként egy nagyobb déli és egy kisebb északi térből álló központi tömb alsó, 
alagsori szintjét egyszerű dongaboltozatok fedik, hasonlóan a két kisebb, ugyancsak tég-
lalap alaprajzú saroképítményhez. Az utolsó helyreállítás előtt az egyes terek csak kívül-
ről voltak megközelíthetőek. Nyílásaikat és a saroképítmények északi oldalán kialakított 
kisméretű, kívül-belül tölcséres lőréseket később számos átalakítás érte. 

A második szinten a középső tömb déli nagyobb helyisége és a délnyugati saroképít-
mény belső tere – egymástól ugyan eltérő formájú és korú – fiókos dongaboltozattal rendel-
kezik, hasonlóan az északnyugati térhez, amelynek mai térlefedése azonban már a feltárt 
maradványok alapján megvalósított rekonstrukció. Ez utóbbi helyiség déli falában került 
feltárásra egy sarokkandalló maradványa és a legkorábbi, félköríves bejárati kapu jelentős 
részlete. Az utóbbi elfalazása után nyitották meg a főtömb északi, kisebb terébe nyíló, ma 
is meglévő ajtónyílást. E helyiség födémét, fűtőberendezéseit és nyílásait (északi és keleti 
lőréseit, árnyékszékét) a 17. századtól többször is átalakították, belső terét megosztották.

A harmadik szinten, a főtömb északi, síkmennyezetes tere délkeleti sarkában egy re-
neszánsz kandalló jelentős részletei kerültek feltárásra, a ma itt látható építmény egy, az 
eredeti maradványok elbontása után készült rekonstrukció. Egykor innen fűtötték a déli 
nagyobb teremben állt cserépkályhát. E szinten csak a délkeleti saroképítmény rendelke-
zett (fiókos donga)boltozattal, de ennek mai formája ugyancsak rekonstrukció. Itt az észa-
ki falban megmaradt az egykori árnyékszék egyszerű kőkerete is. Az északnyugati sarok-
építmény nyugati falai e szinten is nagyrészt már a 18. századi újjáépítésből származnak

A 2009-ben megvalósított reneszánsz nyílásrekonstrukciók a déli nagyterem na-
gyobb ablakai esetében a még eredeti helyükön fennmaradt könyöklők alapján készültek, 
míg a kisebb ablaknyílások az északnyugati saroképítmény keleti emeleti falában feltárt 
egyetlen teljes kőkeret formáját követik. A földszint kőkeretes ablakrekonstrukciói a ké-
sőbbi falazatokból előkerült kőfaragványokon és a falkutatás megfigyelésein alapulnak. 
A kastély mai külső megjelenése ugyanakkor nem tekinthető a 16. század végi épület re-
konstrukciójának. Számos részletének formáját – így a modern eszközökkel visszaidézett 
egykori keleti traktust – már a mai építtető igényei határozták meg.

IrODaLOm

FeLd istván – szekér GyörGy: A golopi késő reneszánsz kastély. In: Koppány Tibor het-
venedik születésnapjára. Tanulmányok. Budapest, 1998. 235–248.

FeLd istván: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. Sárospatak, 2000. 37–47.
FeLd istván: Golop, kiskastély. In: Reneszánsz látványtár. Virtuális utazás a múltba. 

Kiállítási katalógus és tanulmánykötet. Szerk. Buzás Gergely – Orosz Krisztina –  
Vasáros Zsolt. Budapest, 2009. 540–541.

FerenCzy károLy: Tűnődés Golopon. Műemlékvédelem, 24. (1980) 172–185.
h. takáCs Mariann. Magyarországi udvarházak és kastélyok. Budapest, 1970. 92–93.
nováki GyuLa – sárközy seBestyén – FeLd istván: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az 

őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája. 1. Miskolc, 2007.  53–54.



96 Várak és kastélyok Tokaj környékén

FELD ISTVÁN

MONOK, KiSKASTÉLY

A falu belterületének nyugati részén, a klasszicista plébániatemplomnak is helyet 
adó, északkeleti felé meredeken letörő kiemelkedés északi szélén található a mintegy 
16x22 méteres alapterületű, csak részben alápincézett, egyemeletes, sátortetős épület. 
A kastélyt az északnyugaton egy kerek toronnyal is rendelkező külső kerítésfalak és az 
azokhoz támaszkodó gazdasági épületek övezik.

A Bogát-Radvány nemzetségből származó Monakiak az Árpád-kor végétől birtokol-
ták névadó településüket. Tagjaik főleg a 14. században játszottak jelentősebb politikai 
szerepet. Bár a családra vonatkozó 15–17. századi írott forrásanyag átfogó feldolgozása 
még nem történt meg, tudjuk, hogy ekkor több Monaki-ág is birtokolt a faluban. Ezek 
egyikéhez tartozott Monaki Mihály, kinek itteni kastélyát 1567-ben foglalta el Hasszán 
temesvári pasa. A később feltűnő Monakiak közül János 1595-ben füleki kapitány volt, 
Miklós – hosszú ideig a Rákócziak ónódi kapitánya – 1625-ben bárói címet is kapott. 
A Monakiak birtokai 1643 után leányágon a Thököly-, illetve az Andrássy-családhoz 
jutottak. 1652-ben említik Miklós Ferenc nevű fia lányának, Annának monoki házát, ez 
azonban még ugyanúgy nem azonosítható minden kétségen felül a ma álló épülettel, mint 
az 1567-ben említett castellum. Az 1673-ból fennmaradt első inventárium már Monaki 
Zsuzsánna férje, Thököly Zsigmond kastélyáról készült s ugyanezen család birtoklásá-
nak idején született az 1685. és az 1698. évi összeírás is. Végül 1703-ban már Thököly 
Zsigmond Zsófia nevű lánya és Nyáry Ferenc gyermeke, Nyáry Zsigmond számára lel-
tározták az épületet.

A kastélyt 1730 után már csak az Andrássyak birtokolták, majd a Széchenyiek hasz-
nálták 1945-ig, illetve államosításáig. Első műemléki helyreállítására az 1960-as években 
került sor, ennek előkészítéseként 1962–1963-ban Gerőné Krámer Márta folytatott itt 
kisebb falkutatásokat. Az épület a rendszerváltásig irodaként szolgált, azt követően ma-
gánkézre került. Új tulajdonosa megbízásából 2000-ben végzett itt Feld István és Simon 
Zoltán újabb, az előzőnél kiterjedtebb falkutatásokat és szondázó ásatásokat. Mai formá-
ja az utóbbi évek helyreállításainak köszönhető.

A kastéllyal átfogó igénnyel először G. Krámer Márta foglalkozott, majd az ő megfi-
gyelései alapján 1970 és 2000 között H. Takács Mariann és Feld István több alkalommal 
is tárgyalta az épületet. Megbízhatóbb építéstörténetének felvázolását azonban csak az 
újabb régészeti kutatások eredményei tették lehetővé, melyek nem igazolták sem a ma 
álló falak középkori eredetét, sem azt, hogy e helyen bármilyen korábbi nemesi lakóépü-
let létezett volna. Az utóbbi szerző újabb összefoglalásai mellett Melegh Szabolcs kísér-
letet tett a tanulmányában közzé is tett inventáriumok és a kutatási eredmények alapján 
megrajzolható alaprajzi elrendezés összevetésére, s ennek eredményeként hangsúlyozta 
a további feltárások és forráskutatások szükségességét.

Az első kastélyépület az ismert kevés régészeti lelet és reneszánsz műrészlet alapján a 
16. század utolsó harmadában épülhetett. A közel szabályos négyzet alaprajzú, szimmet-
rikus elrendezésű, kéttraktusos középső tömbnek már kezdettől fogva szerves része volt 
az északnyugati kerek torony, s ugyanígy egy téglalap alaprajzú, ugyancsak toronyként 
kiugró építmény a vele átellenes, délkeleti sarkon. Eredetileg csak a délnyugati pincerész 
épülhetett meg, felette, a mai földszinten kezdetben csupán egy alacsony, lakásra nem al-
kalmas alagsor helyezkedhetett el. Az emeleti lakóterek – köztük az ikerablakokkal meg-



97Várak és kastélyok Tokaj környékén

világított északi nagyterem – padlószintje ugyanakkor több mint 1 méterrel mélyebben 
helyezkedett el, mint a mai. A külső falak viszont jóval magasabbra emelkednek, mint 
az első emeleti síkfödém ismert vonala, s ez az épület egykori pártázatos lezárásának 
lehetőségét veti fel. A legkorábbi épület nyílásrendszere csak részben ismert, az azonban 
biztos, hogy nem mutatott szabályos elrendezést.  

A 17. század közelebbről nem ismert szakaszában épülhetett ki a kastély délnyugati 
sarokrésze, de az 1600-as években több más építkezés is valószínűsíthető. Így többek 
között alápincézték a kerek toronyhoz kapcsolódó keleti teret, amely ugyanakkor egy 
magasabbra emelkedő boltozatot is kapott. Ezzel kapcsolatban áthelyezték az épület 
egyetlen fennmaradt reneszánsz ajtókeretezését az északi nagyterem nyugati falában. 
Legkorábban erre az időre tehető a homlokzat futókutyás sgrafittódísze, melyhez hasonló 
technikájú díszítéssel kell számolni a részben átalakított, ácstokos szerkezetű ablakok 
egy részénél is.

A kastélyt 1740 körül az Andrássyak valószínűleg gyökeresen átépíttették. Legkésőbb 
ekkor a földszinten is lakószobákat építettek ki, ami a kerek saroktorony kivételével az 
emeleti padlószint és a mennyezet megemelését, továbbá új homlokzati nyílásrendszer 
kialakítását tette szükségessé. Ekkor készülhetett a mai lépcsőház, a boltozatok egy része 
s néhány új válaszfal, végül megépült a délkeleti portikusz és a jelenlegi tetőszerkezet.

A monoki kiskastély emeleti kutatási alaprajza (tónusos: 17–18. század) (Feld 2009 után)
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Az épület esetleges 16–17. századi védelmi berendezéseiről – leszámítva a délkeleti 
rész három, kívül-belül tölcséres földszinti lőrését – nincsenek ismereteink. A ma álló 
külső falak és az azokhoz kapcsolódó nyugati toronyépítmény régészeti kutatására még 
nem került sor, mivel azonban a 17. századi inventáriumok nem emlékeznek meg róluk, 
valószínűsíthető kései, 18–19. századi eredetük.

A kastély mai főhomlokzata délkeletre néz, közepén kétszintes, árkádos portikusz, 
timpanonjában az Andrássy-címerrel. Itt és a délnyugati homlokzaton csupán egyszerű, 
tagozat nélküli, nem mindig szabályos elrendezésű ablakokat találunk. A korábbi nyílás-
rendszer nyomát délkeleten egy kisméretű, élszedett kőkeretezésű, befalazott földszinti 
ablaknyílás őrzi. Részben ugyancsak egyszerű kőkeretes ablakokkal rendelkezik a kerek 
saroktorony. A többihez hasonló kialakítású, de földszintjén rézsűs falazatú északnyu-
gati, illetve északkeleti homlokzat egymáshoz kapcsolódó részén a két, ma is működő 
ablaksor között három, elfalazott reneszánsz ikerablak egyszerű kíma-tagozatos kőkerete 
látható. Az északkeleti homlokzat déli részén egy Andrássy-cmeres, kosáríves barokk 
bejárati ajtó, mellette délen, továbbá a kiugró épületrész északi falában keskeny lőrések. 
A főpárkány alatt az épületen körben festett, ún. futókutya-díszítés rekonstrukciója.

A két nyugati pinceteret egyszerű, a földszinti tereket általában fiókos dongabolto-
zatok fedik, az emeleten a keleti és a déli terek, továbbá a kerek torony síkfedésűek. A 
földszinten a délkeleti bejárati térből közelíthető meg a boltozott pincegádor, felette egy 
korábbi emeleti feljáró maradványa. A mai lépcsőház az épülettömb nyugati, középső 
részét foglalja el.
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FELD ISTVÁN

SzeReNcS, VÁR

A mai városközpont déli részén, egykor a Takta-patak mocsarai által körülvett szige-
ten emelkedik a két részből, egy négyzetes, középudvaros, tornyos belső várból és az ah-
hoz délről csatlakozó, déli sarkain egy-egy sokszögű védőművel ellátott trapéz alaprajzú 
elővárból (az ún. Huszárvárból) álló, ma parkkal övezett Rákóczi-vár

A Bogát-Radvány nemzetség Péter és Pál apostolokról nevezett bencés monostorát – 
melyet kegyurai közül a Monakiak 1375-ben fallal akartak körülvenni, hogy erősséget 
alakítsanak ki belőle, majd amelyik a 15. századtól kommendátorok kezére jutott – mind-
eddig hiába kereste a kutatás a mai vár helyén. Az ugyan kétségtelen, hogy itt a legkoráb-
bi falakban építőanyagként használtak fel középkori kőfaragványokat, de a fennmaradt 
források nem fogalmaznak egyértelműen abban a kérdésben, hogy Némethi Ferenc tokaji 
várkapitány 1557/1558 telén valóban magát az apátságot építtette-e ki kastéllyá vagy csak 
annak a közelében (s esetleg anyagából) épített-e új erődítményt. Ez a castellum 1565-
ben királyi kézre került, majd 1566-ban a tatárok felégették. 1571-ben még mindig romos 
volt, de még három használható helyiséggel rendelkezett. Felmerült az erődítmények le-
rombolásának lehetősége is, ekkor Szennyesi Mátyás, sárospataki várkapitány a kastély-
ban álló kőházat családja lakóhelyeként kívánta hasznosítani. 

Végül 1580-ban kapta meg zálogban Rákóczi Zsigmond, aki 1587-től már itt lakott 
feleségével, s 1592-ig nagyrészt ki is épült a családi rezidencia, melyre 1603-ban végleges 
királyi adományt nyert. Az építkezésről egyedülálló forrás az elvégzett munkák 1595-
ben felvett jegyzéke. 1604-ben valószínűleg az itteni nagyterem adott helyet a Bocskait 
fejedelemmé választó országgyűlésnek. Rákóczi Zsigmond utódai többször megosztoz-
tak a váron, rezidenciális szerepet azonban többé már nem töltött be, ezt igazolják a nagy 
számban fennmaradt inventáriumok is, melyek alapján nagyrészt rekonstruálható volt az 
egykori térelrendezése.

1644-ben Esterházy Miklós nádor csapatai foglalták el, kiktől II. Rákóczi György 
seregei csak súlyos ostrommal tudták visszavenni. Egyetlen korabeli, bár sematikus 
alaprajza Lucas Scicha 1661. évi táborrajzáról ismert. A Rákóczi-felkelés után csak egy 
része öröklődött leányágon – az Erdődy, illetve az Aspremont-családé lett –, az uralkodó 
által elkobzott részt az Illésházyak vásárolták meg, majd a Grassalkovich, Szirmay és 
az Almássy-családok követték egymást a birtokosok sorában. 1945-ben államosították, 
előbb különböző célokra hasznosították, 1960 után az elővárban színháztermet és szál-
lodát, majd a központi épületben egy, többek között múzeumból, könyvtárból és más 
művelődési célokat szolgáló kulturális központot alakítottak ki. Ennek során lehetőség 
nyílt az épületegyüttes viszonylag alapos épületrégészeti kutatására – ásatására és felku-
tatására – is, melyet 1968 és 1974 között Valter Ilona, majd 1978 és 1991 között László 
Csaba vezetett.

A várról összefoglaló irodalom – leszámítva Soós Elemér 1917-ben megjelent, mára 
már elavult munkáját – nem áll rendelkezésre. A feltárások átfogó értékelésére még nem 
került sor, így érthető, hogy a legújabb egyháztörténeti kutatás továbbra is azonosnak 
véli az erősség és az Árpád-kori bencés kolostor helyszínét. Valter Ilona csak egy rövid 
kutatási összefoglalást tett közzé, László Csaba a főbb történeti-építéstörténeti adatok 
áttekintése mellett főként az inventáriumok és a feltárások során előkerült és részben 
visszaépített reneszánsz nyíláskeretek elemzésére vállalkozott. Feld István a 16. száza-
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di építkezések értékelésére 
tett kísérletet. Alapvető je-
lentőségű ugyanakkor Détshy 
Mihály 1988-ban napvilá-
got látott munkája Rákóczi 
Zsigmond építkezéseinek írott 
dokumentumairól.

A Némethi Ferenc ál-
tal 1557/1558-ban emeltetett 
castellumból csak a három-
szintes, egykor farkasver-
mes-felvonóhidas, emeletén 
kandallóval ellátott nagy déli 
tornyot és az annak északke-
leti oldalához csatlakozó, a 
földszinten négy, az emeleten 
három teret magába foglaló, 
téglalap alaprajzú lakószár-
nyat ismerjük, melyeket csi-
galépcső kötött össze egy-
mással. A kastély további, 
elsősorban nyugaton feltéte-
lezhető erődítményeit nem ta-
lálta meg a kutatás – legalább 
palánkkal és árokkal kell itt 
számolnunk, melyek a torony 
illetve az épületszárny nyuga-
ti sarkaihoz csatlakozva nagy-
jából a mai udvarnak megfele-
lő területet övezhették. Az a 
tény, hogy a lakószárny észa-
ki, keleti és déli vastag külső 

falát ekkor csak emeleti lőrések törték át, valószínűsítheti, hogy itt nem húzódott még 
egy további külső védővonal. A lakóépület nyugati homlokzatán ugyanekkor már ekkor 
is nyíltak ajtók és ablakok, egykori formájukra csak másodlagosan felhasznált kőkeret-
elemek utalnak. Az emeleten itt egy nehezen értelmezhető, az udvar felé középpillérre 
támaszkodó ívekkel megnyitott tornác helyezkedett el, melyhez külső lépcső vezetett.  E 
tornác keleti sarkaiban tüzelőberendezések voltak, ezekből a kapcsolódó északi és déli 
szobák cserépkályháit is fűteni lehetett. Az utóbbi tér északkeleti sarkában árnyékszéket 
alakítottak ki. A négy földszinti tér bizonyára gazdasági funkciót töltött be.

Rákóczi Zsigmond építkezései során több, egymástól pontosabban még el nem külö-
níthető szakaszban először a mintegy 45 × 45 méteres kiterjedésű, zárt belső udvaros pa-
lotaépület épülhetett ki. A korábbi lakószárny északi falához egy hosszabb, szintenként 
2-3 térre tagolódó, a torony nyugati oldalához pedig egy rövidebb, egy-egy teret magába 
foglaló nyugat–keleti irányú épületszárny csatlakozott. Végül egy keskenyebb, eredetileg 
csak földszintes, az emeleten fatornácos épület készült a magas nyugati fal belső oldalán. 
Úgy észak, mint nyugat felé egy-egy kiugró, részben árnyékszékek elhelyezését szol-

A szerencsi vár helyszínrajza az építési periódusokkal 
 (TKM kiskönyvtára 440. után)
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gáló „tornyot” is emeltek. Emellett átalakították a déli nagy tornyot és a korábbi keleti 
szárnyat, sőt az utóbbit további traktusokkal bővítették kelet felé. Nem kizárt, hogy az 
új szárnyak falkoronáinak ma is meglévő lőrései egy egykori pártázatra utalnak. Az épü-
letszárnyak homlokzatait – elsősorban az udvarra néző, de sok esetben a külső oldalon 
is – különböző típusú kőkeretes ablakok díszítették.  A délnyugati és a keleti szárny előtt 
nyitott folyosó húzódott.

1595-ben még valószínűleg nem állt az elővár 1617 előtt kiépült épületegyüttese, de 
talán az északi palotatömböt övező, falszoros jellegű védőöv is csak a 17. században épül-
hetett meg. Későbbi, de még egy 1632 előtti késő reneszánsz periódus emléke a nyugati 
keskeny szárny beépítése, az itteni fatornác megszüntetése. Talán az 1644. évi ostromot 
követő újjáépítéssel hozható kapcsolatba az a nagy átépítés, melynek során szinte az ösz-
szes nyílást átalakították és a kőkereteket ácstokos szerkezetekkel váltották fel. A kiemelt 
kőelemeket az ekkor készített új falkoronákba építették bele. Végül már a 18. században 
az északi és a nyugati szárnyakat magtárrá alakították. Elbontották a falsíkból kiugró 
épületrészeket, délnyugaton új lépcsőház, északkeleten új bejárat készült.  Minden bi-
zonnyal ekkor épültek meg – a részben feltárt előzmények helyén - az elővár ma álló épü-
letei is. A középső tömb keleti szárnyát már a 19. században, az utolsó Szirmay-birtoklás 
idején alakították át.

A vár négyszögű északi tömbjét ma eltérő szélességű, egytraktusos épületszárnyak 
alkotják, de keleten egy további, rövidebb traktus, sőt egy toronyszerű kiugrás is találha-
tó, balusztrádos terasszal. Az utóbbitól délre, továbbá északon és nyugaton modern fel-
falazás jelzi az elbontott korábbi épületrészeket, továbbá az épülettömb északi sarkaihoz 
csatlakozó, szabálytalan alaprajzú, kerítésfalként jelentkező külső falat, amely dél felé 
becsatlakozik az elővár magasabban álló egykori védelmi vonalába. Ennek belső olda-
lához keleten, egy magtárépület, délen és nyugaton egy-egy udvari folyosós, 18. századi 
eredetű épületszárny támaszkodik, az előbbi nyugati részén kapualjjal.

A belsővár központi építménye a háromszintes, vaskos, négyzetes torony, földszint-
jén átalakított kapuátjáróval és lőrésekkel, emeletein visszaállított reneszánsz illetve ere-
deti helyén megmaradt barokk kőkeretes nyílásokkal. Az egyes épületszárnyak külső 
homlokzatain részben ugyancsak a kutatási eredmények alapján visszaépített kőkeretes 
nyílások – így az északnyugati emeleti nagyterem nagyméretű, hármas keresztosztós 
ablaka –, valamint további, nagyrészt újabb nyílások, továbbá elbontott építmények, ár-
nyékszékek jelzései s nem utolsósorban a falkorona felső részén különböző jellegű lőré-
sek találhatók.  Az északi traktust ma áttörő kapualj külső homlokzatán a Szirmay-család 
kőcímere. A belső udvar keleti homlokzata emeletén – számos eredeti helyén fennma-
radt részletet is felhasználó – reneszánsz nyílásrekonstrukció-sorozat, előtte részlegesen 
visszaállított, pilléres ívre támaszkodó balluszteres korlátos lépcsőfeljáró. További rene-
szánsz ablakkeret-rekonstrukciók az északi és déli homlokzat nyugati részén, valamint a 
nyugati homlokzaton találhatók. Az utóbbi helyen bemutatásra került az itt volt korábbi 
tornác feltárt faoszlopa alapján rekonstruálható részlete is.

A belső terek közül a földszinten az északnyugati nagy tér érdemel különös figyelmet 
festett leveles, stukkórozetta-díszes fiókos dongaboltozatával és élszedett profilú kőke-
retes lőrésablakaival. A keleti traktus terei közül a külső falában fülkével bővített egyik 
középső földszinti szoba eredetileg talán konyhaként funkcionált. Az emeletek egykor 
többségükben síkmenyezetes terei – így többek között az északnyugati nagyterem és a 
délnyugati nagyobb szoba – rekonstruált reneszánsz részletei mellett főként a toronyban 
maradtak meg, illetve kerültek visszaállításra ajtók és kandallók. 
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