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Domokos GyörGy

A tokAji vár 17. százAdi ábrázolásAiról1

a tokaji vár hadászati szempontból rendkívül fontos helyen, a tisza és a Bodrog 
összefolyásánál, egy szigeten helyezkedett el és őrizte a Tiszántúlra, Debrecen felé és 
Erdélybe vezető út átjáróját. Jelentőségét az egész török korban megőrizte, ennek meg-
felelően mindenkori birtokosai igyekeztek védhető állapotban tartani az erősséget. Ez 
azonban fekvése folytán nagy nehézségekkel járt. Bár a vár magját egy négyszögletes, 
négy saroktoronnyal védett, kőből és/vagy téglából emelt építmény adta, a sziget pere-
mén körbehúzódó fal már alapvetően csak fából és földből készült palánk volt. A vár fel-
tárása az elmúlt években kezdődött meg, s ez indokolja, hogy részletesebben foglalkoz-
zunk az amúgy ismert és a még ismeretlen ábrázolásokkal.2

az alaprajzok és a látképek

Az erősségről a legkorábbi ábrázolását a 16. század közepéről ismerjük, konkrétan 
Zsámboky János röplapjáról 1565-ből, amely az ugyanezen év februárjában lezajlott ost-
romot ábrázolja, midőn a Lazarus von Schwendi parancsnoksága alatt álló császári és 
királyi csapatok heves harcok után bevették a Némethy Ferenc védelmezte várat.3 a fel-
tehetően súlyosan megrongált erődítmény ezután nagyobb szabású felújításon esett át, 
amelynek eredményeképp létrejött a 17. századi ábrázolásokról jól ismert, rombuszra 
emlékeztető forma. Sarkain négy kisméretű, látszólag nem túl szerencsés kialakítású 
bástya állt, rendkívül rövid szárnyakkal, hosszú kurtinákkal. Nem tudni, hogy a gyenge 
védelmi rendszer a hozzá nem értésre, vagy az anyagi eszközök hiányára, esetleg a nagy 
sietséggel végzett átépítésre vezethető-e vissza.4 mindenesetre a 17. század folyamán az 
erősség formailag nem sokat változott, ahogy azt a fennmaradt képanyag vizsgálata so-
rán látni fogjuk.

a tokaji várról a 17. században számos ábrázolás készült, alaprajzok és látképek egy-
aránt.5 Számunkra most a legfontosabbak ezek közül a Le Dentu album, a Theatrum 

1 Jelen tanulmány a 2011. május 6-án Tokajban, a Castrum Bene Egyesület vándorgyűlésén elhangzott 
előadásom szöveges változata. Köszönettel tartozom kollégámnak, Kelenik Józsefnek a tanulmány és a 
tokaji vár számítógépes modelljének elkészítéséhez nyújtott segítségéért, hasznos ötleteiért és tanácsaiért.

2 Makoldi Miklós: tokaj vára a 2007. évi feltárások tükrében. Castrum, 7. (2008/1) 168–196., Uő.: tokaj 
várának 2008. évi alaprajz-hitelesítő feltárása. Castrum, 9. (2009/1) 91–100., Uő.: Jelentés a tokaji Rákóczi 
vár alaprajz-hitelesítő feltárásának 2009-es évadáról. Castrum, 11. (2010/1) 86–93.

3 szalai Béla: magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515–1800. I. a mai magyarország. Budapest, 
2001. 212. tábla; Hrenkó Pál: Lucas Geörg Ssicha hadmérnök tokaji várképei nyomában. Geodézia és 
Kartográfia, 30. (1978/5) 368–378., 369.

4 a vár történetére a magyarországi források alapján l.: détsHy MiHály: a tokaji vár története. tokaj 
várostörténeti tanulmányok. II. Tokaj, 1995. 5–88., az általam vizsgált képanyaggal kapcsolatban l.: uo. 
55–63.

5 a tokajról készült ábrázolások legteljesebb felsorolását l.: szalai 2001. 131–134., 56., 59., 60., 62., 75., 77., 
78., 82., 220–223., 237., 243., 245., 268., 275., 286., 299., 300., 310., 322., 330. táblák. L. még: Uő.: tokaj 
Vár metszetes könyve. Budapest, 2004.
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Europeum X. kötetében található, Caspar meriantól származó,6 illetve a Jacob von Holst 
és Lucas Georg Ssicha császári hadmérnökök által készített rajzok, minthogy ezek hite-
lessége szinte biztosra vehető.

A felsoroltak közül a legkorábbi a bécsi Nemzeti Könyvtár Kézirattárában őrzött 
ún. Le Dentu-kódexben maradt fenn, 1639-es évszámmal (1. kép).7 az azonban egyál-
talán nem biztos, hogy a két, Tokajt kelet, illetve nyugat felől mutató kép valóban ezen 
évben készült. Valószínűbb, hogy korábban, és csupán a kódex összeállítása történt a 
mondott évben. A Le Dentu-féle rajzoknak további változatai, másolatai(?) ismeretesek. 
Az egyik az ún. Montecuccoli-albumban (2. kép),8 a másik Karlsruhéban, a Badisches 
Landesbibliothek gyűjteményében található.9 Mindkettőről meg kell jegyeznem, hogy 
rendkívül szépen kidolgozottak, úgyhogy egyáltalán nem tartom bizonyosnak, hogy a  
Le Dentu kódexben levő példányok az eredetiek.

Az idő sorrendjében a következő rajzoló a rendkívül tevékeny Jacob von Holst csá-
szári hadmérnök, aki I. Lipót szolgálatában sok helyen megfordult. Korábban Prágában 
dolgozott,10 majd Montecuccoli kérésére az uralkodó a Tiszántúlra induló sereghez ren-
delte,11 amely Louis Raduit de Souches tábornok parancsnoksága alatt táborozott Tokaj 
alatt. Ebből tehát nyilvánvaló, hogy nem a tokaji vár erődítésének irányítására küldték 
oda, mint azt Détshy mihály állítja.12 Valószínűbb, hogy vagy csak egyszerűen élt a lehe-
tőséggel, s ha már ott volt, felmérte és lerajzolta a várat, miként a tábort is a környékkel 
együtt,13 vagy pedig a helyszínen bízták meg a feladattal. Ez utóbbi feltételezést erősíti, 
hogy nem csupán az adott állapotokat rögzítette, hanem az átépítésre is javaslatot dolgo-
zott ki. Nem tudni, hogy ezzel összefüggésben történt-e, hogy Souches július 27-én ezre-
desi előléptetésre javasolta,14 amit később meg is kapott.15

 6 Theatrum Europaeum, ... Zehender Theil ... von dem 1665sten Jahr biß in Anno 1671 ... Franckfurt am 
Mayn, 1677. 802–803. között, 23. tábla.

 7 Österreichisches Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Cod. 8623. (1639). Másolatát innen 
használtam: Hadtörténelmi Térképtár G I h 672/1.

 8 ÖStA KA Kartensammlung G I a 220 (1664).
 9 Kiadta: kisari Balla GyörGy: Karlsruhei térképek a török háborúk korából. Budapest, 2000. 475–476. 

Kisari ezeket is Ssichának tulajdonítja és 1666-ra datálja, de ennek semmiféle igazolását nem találjuk. 
Mindenesetre a közölt képeken nem szerepel Ssicha szignója, az esetleges hátoldali feliratról pedig a 
kiadó szokás szerint nem közölt információkat. Uo. 148.

10 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 321. Exp. 1660 fol. 191v. La Cron, Stier és Holst hadmérnökök beküldték a 
prágai Visehrad és a Kisoldal erődítési javaslatait. L.: ÖStA KA HKR Akt. 1660 Mai No. 52., benne Holst 
jelentése, amely viszont Bécsben kelt. Uo. fol. 3–4. Bécs, márc. 15. 

11 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 321. Exp. 1660 fol. 190r. ápr. 26. Montecuccoli levele Gonzagának, az Udvari 
Haditanács elnökének az Erdély felé induló sereg szükségleteiről. Ebben jelzi, hogy szükség volna egy jó 
hadmérnökre is, és javasolja a brandenburgi Jacob von Holst főszállásmestert (General Quartiermeister). 
Holst német földön is hírnevet szerzett. Mellszobra ma is megtekinthető Spremberg várában, a 
Niederlausitzer Heidemuseum helytörténeti kiállításán (http://www.heidemuseum.de).

12 détsHy 1995. 56.
13 ÖStA KA Kartensammlung H III c 15. Felirata: Der Römischen Kayserlichen Mayestet feldlager in 

OberHungarn bey Tokay unter dem Commendant dero General FeldtZeügmeisters Baron de Souches 
Anno 1660.

14 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 321. Exp. 1660 fol. 299v. aug. (júl. 27-ről). L. még: Uo. Bd. 323. Exp. 1661 fol. 
25r. No. 72. jan.

15 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 324. Reg. 1661 fol. 9v. No. 53. jan. 29. Holst ezután még hosszú ideig császári 
szolgálatban maradt, bár 1661. ápr. 19. azt jelentette az Udvari Haditanácsnak, hogy a branderburgi 
választó visszahívta Küstrin erődítéséhez. Uo. Bd. 323. Exp. 1661 fol. 204. máj. Ugyanakkor viszont 
Heister tábornok jún. 29-i jelentése szerint tervezetet nyújtott be Székelyhíd építésére, majd Szamosújvárra 
távozott. Uo. fol. 322r. júl. Ekkoriban és később is dolgozott Szatmár építkezésén. L. erre: doMokos 
GyörGy: Újabb adatok a szatmári erődítmény építéstörténetéhez az 1660–1670-es években. Castrum, 
4. (2006/2) 47–70., Uő.: Hadmérnöki vita Szatmárról a XVII. század második felében. Hadtörténelmi 
Közlemények, 119. (2006/4) 1059–1071. Tudjuk azt is, hogy 1661-ben részt vett Montecuccoli kudarcba 
fulladt erdélyi hadjáratában.
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Holstnak összesen öt rajzát ismerjük, egy, mint említettem, a vár tágabb környeze-
tét, négy pedig a várat mutatja. E négy közül három felmérés, egy pedig látkép. Az első 
abban az állapotában ábrázolja Tokajt, ahogyan azt Holst találta (3. kép).16 Nyilván ezen 
alapul a következő, a már említett, Holst által kidolgozott terv a vár kijavítására és meg-
erősítésére (4. kép).17 a harmadik felmérés a megvalósult építkezést mutatja be (5. kép).18 
A három rajz alapján feltételezhető, hogy bár ez sem szerepelt eredeti feladatai közt, de 
egyszerűen szaktudása és jelenléte okán mégis Holst irányította a munkálatokat. A lát-
kép, sajnos, épp a várról árul el a legkevesebbet, viszont jól megismerhető az akkori föld-
rajzi környezet (6. kép).19

Miután nem tudunk arról, hogy Holst készített-e jelentést fenti rajzaihoz, így csak ez 
utóbbiakból lehet megállapítani, mi történt valójában. Az 1660 nyarán végzett munkákról 
a rajz felirata tájékoztat, eszerint elkészült a keleti oldal megerősítése egy ötszög alakú 
sánccal (c), illetve a város felőli oldalon és a Bodrogközben épült két ék alakú hídfőerőd, 
ravelin (a, b), végül a délkeleti bástya sarkánál egy cölöpgát a víz rombolása ellen (d).

A másik említett császári hadmérnök, Lucas Georg Ssicha 1664-ben és 1665-ben ké-
szített felméréséket és látképeket a várról. Jelenleg nem tudjuk, ki, mikor és milyen indít-
tatásból küldte őt Tokajba. Annyi bizonyos, hogy bár az első tervek datálatlanok, Ssicha 
1664. február 3-án szignálta az ezekhez fűzött, vélhetően a Haditanács számára készített 
magyarázatait, illetve a mellettük található látképen is az 1664-es évszám olvasható.20 a 
szöveg bevezetője szerint az 1. és 2. számú rajz azt mutatja, hogyan kell folytatni a vár 
megerősítését. Az első azonban főképp állapotfelmérés, amelyre Ssicha már rávezette az 
újonnan emelendő védművek alapvonalát (7. kép), s valójában a 2. számú rajzon látható 
az átépítésre kidolgozott javaslat (8. kép). 

Ssicha látképének érdekessége, hogy az a délnyugati bástyát már az új terveknek 
megfelelő formában ábrázolja (9. kép). Márpedig ez azt jelenti, hogy Holst távozása 
(1660) és Ssicha megérkezése között is folytatódott a munka. Mindesetre e látkép, bár 
magán hordozza a korszak ábrázolásmódjának jellegzetességeit, összességében pontos 
és részletgazdag.

az említett jellegzetességek közül a legfontosabb, hogy – mint általában a korabeli 
vedutákon – egy adott objektum szélességének és magasságának valós arányai rendsze-
rint torzak, magyarán, az építményeket a szélességükhöz viszonyítva a ténylegesnél sok-
kal magasabbnak ábrázolják.21 Nincs ez másként Ssicha látképénél sem. Ám megvan a 
módja annak, hogy helyreállítsuk a valós arányokat. anélkül, hogy hosszabban belebo-
nyolódnék a számításokba, röviden a következőt tettem:

Elsőként Ssicha 1. számú alaprajzát azonos nézetbe forgattam a látképpel, melynek 
előterében jól látszik, hogy a Vasaló bástya és az előtte fekvő sánc csúcsai csaknem egy 
vonalba esnek, tehát az alaprajzot is így kellett beállítanom. másodjára egymáshoz nagyí-
tottam a két képet, majd meghatároztam azokat a pontokat, amelyekhez a látkép azonos 

16 ÖStA KA Kartensammlung Inland C V Tokaj. Felirata: TOKAY wie es gewesen Anno 1660.
17 Uo. Felirata: Tokay wie man es verbessern Kan.
18 Uo. Felirata: Tokay wie es ist gebawet im Sommer Ao 1660.
19 uo.
20 Hadtörténelmi Levéltár, Törökkori Gyűjtemény, 1664/2. Az iratok eredeti helye a bécsi Kriegsarchiv volt 

(jelzete szerint ÖStA KA AFA 1664/2/2), amelyek a bádeni egyezmény nyomán kerültek a Hadtörténelmi 
Levéltárba.

21 Efféle számítást már Komárom esetében is végeztem, ahol kiderült, hogy a Houfnagel-féle látkép mondott 
aránya 1:6, a Le Dentu-féléé 1:8,5, a valóság pedig kb. 1:22,5. doMokos GyörGy: az egri vár számítógépes 
rekonstrukciójának tapasztalatai. Hadtörténelmi Közlemények, 114. (2001/4) 640-661., 640–641.
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pontjainak igazodniuk kell. Ezután pedig a feldarabolt látkép részeit képszerkesztő prog-
rammal széthúztam a szükséges mértékben, és újból összeillesztettem. A valós szélesség-
ből kiindulva ellenőriztem a falak magasságát, és a Holst által a Vasaló bástya előtti sánc-
ról készített keresztmetszet alapján ezt is beállítottam. az eredményt a 10. kép szemlélteti.

Megjegyzendő még, hogy Ssicha látképének is létezik egy másolata Karlsruhéban, 
ám mellette találunk még egy nézetrajzot, mégpedig csaknem pontosan észak felől.22 
a két kép összetartozását igazolja hasonló stílusuk, valamint az északkeleti bástyán ál-
ló, feltűnő fa is. Ezen a nézeten jól látható a vár északi és nyugati oldalának állapota. 
Megléte egyébként erősen valószínűsíti, hogy Ssicha is készített egy ennek alapjául szol-
gáló észak–déli irányú nézetet, amely azonban elveszett vagy lappang. Fennmaradt még 
Karlsruhéban egy harmadik, kelet–délkelet felöli látkép is, amely Holstéhoz hasonlóan a 
tágabb földrajzi környezetet mutatja, ám a vár ábrázolása itt is elnagyolt.23

a mondott iratnak egy majdnem szó szerinti másolata maradt fenn az országos 
Levéltár állományában, azonban mellette két eltérő ábrázolás található, eltérő, 1664. júli-
usi datálással.24 Ezek tehát minden bizonnyal a már zajló munkálatok közben készültek. 
Az 1. számú képen (11. kép) a vár alaprajza, valamint a kiegészítések jelölése lényegében 
megegyezik a másik példányéval (7. kép), de az előbbin bejelölték a vár belső épületeit 
is, az utóbbin nem. Ezen túlmenően Ssicha e helyütt a Bodrogközbe egy hatalmas, a régi 
várnál is nagyobb erődítményt tervezett, a Bodrog város felöli partjára pedig egy szintén 
méretes ollóművet. A 2. számú kép a másik példány 2. számú alaprajzának madártávlati 
perspektívájú megjelenítése, eltérés itt is a belső épületek között figyelhető meg (12. kép).

Ellentétben Holsttal, Ssicha a vár fő védműveit akarta kiegészíteni és a tüzérséggel 
vívott ostromharcászat követelményeihez igazítani (7. kép). Leírása két átépítési szintet 
tartalmaz: egy olcsóbbat és egy drágábbat. Az előbbi szerint meg kell építeni a CDE jelű 
új bástyát az GWH jelű, új nyomvonalú árokkal együtt, az új északi kurtinát, továbbá az 
északnyugat bástya keleti sarkának kiegészítését (K). a javítandók közé sorolja a teljes 
nyugati és déli oldalt (L, N, M, O). a nagyobb terv tartalmazza a keleti oldal teljes átépí-
tését is, három teljesen új bástyával együtt (F-E-D-X-Y-Z-B).

Ssicha minden jel szerint 1665-ben is folytatta tokaji tevékenységét, ugyanis ebből az 
esztendőből egy különösen érdekes, a kutatás számára eddig ismeretlen feljegyzése ma-
radt fenn az elvégzendőkről, és az ahhoz szükséges anyagok és eszközök költségeiről.25 
Ebben részletesen leírta a vár épületeit, illetve a védművek megerősítésének módszerét a 
víz romboló hatása ellen. Az irathoz mellékelt hat rajzból az első lényegében megismétel-
te az Országos Levéltár-beli példánynak a várat ábrázoló részét,26 csak a tervezett túlparti 
kiegészítések hiányoznak róla (13. kép). Ennek is fennmaradt egy csaknem teljesen azo-

22 kisari 2000. 589–590.
23 kisari 2000. 275. Kisari szerint 1660 körül készült, ami Ssicha tokaji munkássága időpontjainak 

ismeretében igencsak kétséges. A rossz minőségű képen Ssicha szignója még kivehető, de az évszám 
utolsó jegyét nem lehet elolvasni.

24 MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 17. t. Felirata: Grundtriß der Vestung Tockay wie dieselbe anietzo 
eigentlich Beschaffen seye, was daran von verwichenem Herbst bis diser Zeit, erbaut worden und wie 
es zu Beffestigen auff zweierley Art Vorgeschlagen ist. Mon[at] July Anno 1664. Véleményem szerint a 
„verwichenem Herbst” még egyáltalán nem jelenti, hogy Ssicha 1663 ősze óta Tokajban dolgozott volna, 
miként azt Détshy Mihály állítja, mivel, mint említettem, Ssicha tokaji tevékenységének a bécsi iratokban 
egyelőre nincs nyoma. détsHy 1995. 58.

25 ÖStA KA Kartensammlung K VII k 309-900., Tokaj 1665. máj. 1. Az irat eredeti jelzete szerint – 
ÖStA KA HKR Akt. 1665 Juli No. 36. Exp. – a Haditanács anyagához tartozott, onnan emelték át a 
térképgyűjteménybe, az országleírások iratai közé.

26 Felirata: Grundtriß der Festung Tockai und wie es zu Bevestigen, Vorgeschlagen ist Ao 1665.
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nos másolata a karlsruhei könyvtárban, csupán a felirat tér el, amelyben azt olvashatjuk: 
„ahogyan az elmúlt 1665. évben megerődíteni javasolták”.27 Esetleg elképzelhető, hogy a 
másolat a következő évben készült. 

Ssicha 1665. évi terve lényegében megegyezik az előző évivel, csupán a keleti olda-
lon jelent meg egy harmadik variáció, egyetlen hatalmas, háromszögű védmű formájá-
ban (l-i-m). Lényegében ennek kidolgozott formája látható az ezen irathoz tartozó máso-
dik képen (14. kép).

A következő, 3. és 4. számú kép a várfalnak a vizek pusztító ereje elleni megerősíté-
sének módját tárja elénk (15–16. kép). Ezek rendkívül fontosak, hiszen a palánképítke-
zésről a számos régészeti lelet és jónéhány ábrázolás ellenére sem tudunk eleget. A tokaji 
vár építéstörténete szempontjából azonban 5. és 6. számú képek tekinthetők valóban ér-
dekesnek (17–18. kép). Az előbbi a belső vár nyugati oldalának metszetét mutatja, így kö-
vetkeztetni lehet az épületek magasságára, az utóbbi pedig az északkeleti bástya alapraj-
zát és metszetét ábrázolja, a benne levő kazamatákkal és a mellette vágott vízi kapuval.

Végezetül szólni kell még a Merian-féle metszetről is (19. kép), amely azonban jól lát-
hatóan Ssicha 1665. évi alaprajzára megy vissza. Ennek bizonyítéka, hogy minden belső 
épület és a kiegészítési terv is azonos. ugyanakkor ez alaprajzban és a látképen is jelöli a 
belső vár tornyát és a lőportorony melletti kiugró épületrészt, amelyet sehol másutt nem 
ábrázolnak.

ami az ábrázolások alapján megállapítható

Az ábrázolásokból egyértelműen kiviláglik a tokaji vár két harcászati alapproblémá-
ja. az egyik közülük a tokaji hegy, amely látszólag nagyobb fenyegetést jelent, mint az 
Almagyar hegy az egri vár számára. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a hegy által kínált 
előny valóban csak látszólagos. Az elvileg legjobb pont, ahová ágyúkat lehetne telepíteni, 
a hegy csúcsa, amely hatalmas magassági fölényt biztosítana a támadónak, ám oda tüzér-
séget felvinni igencsak bajos lenne, ráadásul a vártól mintegy 2600 méterre van, ami a 17. 
századi lövegek számára áthidalhatatlan távolság. Nem véletlen, hogy az 1565. évi és az 
1704. évi ostromok idején is a közvetlenül a város felett húzódó dombokra, a vár nyugati 
oldalával szemben, mintegy 600 méter távolságra telepítették az ütegeket.28

Ssicha már a kezdet kezdetén felfigyelt a problémára, s 1664 elején azt írta, hogy 
amint az északnyugati bástyát kváderkövekből a többi fal magasságáig felhúzták, „muste 
das übrige auch mit Waßen besetzt sein, und vornen her gegen Weingebürg so Hoch, 
das der Standt in Gantzen Bollwerck oder Pastay bedekt wurde, vnd folgendts solte die 
gantzen seiten von L bis zu M also gebaut werden, auch vber dies an Vnterschiedenen 
Orten Traversen gesetzt, sich zubedecken.” Ssicha 1664. évi rajzai között levő madártáv-
lati ábrázoláson (12. kép) pedig valóban láthatjuk, hogy a vár észak–déli irányú falait a 
kelet–nyugati irányúakhoz képest magasabbnak rajzolta, valamint az északi kurtinára és 
a délkeleti bástyára magas traverzeket tervezett. Ezekkel próbált volna tehát fedezéket 
nyújtani a védőknek a nyugat felől várható ágyútűz ellenében.

27 kisari 2000. 477.
28 L. Zsámboki metszetét az 1565. évi ostromra. szalai 2001. 212. tábla. Megjegyzendő, hogy ezen ábrázolás 

szerint a Bodrogközben is álltak ütegek. az 1704. évi ostromra l.: östa ka kartensammlung Inland C V  
Tokaj 1704., ill. uo. H III d 877.
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a másik nagy gondot éppen a várat az ellenség közvetlen támadásától óvó vizek je-
lentették, amelyek azonban télen könnyen befagytak, különösen a Bodrog és a tisza kö-
zött az északi oldalon ásott sekély folyóág. Nem véletlen, hogy Ssicha tervén a hatalmas 
új várrész az amúgy mocsaras, építkezésre kevéssé alkalmas Bodrogközben terült el, mi-
vel 1565-ben is itt folytak a leghevesebb harcok. Ez egyrészt szakaszolta volna a védel-
met, másrészt kiküszöbölte volna a mondott problémát, harmadrészt lehetőséget adott 
volna jóval több katona, fegyverzet és élelmiszer elhelyezésére, ami, tekintetbe véve az 
átkelő fontosságát, jogos igény lett volna.29 Nem véletlen tehát az sem, hogy Ssicha ter-
veiben ezen oldal védműveinek átépítése kapott elsőbbséget. Feltételezhető, hogy Holst 
terveiben is szerepet játszottak ezen megfontolások.

a tokaji vár történetének legnagyobb problémáját azonban minden bizonnyal a víz 
romboló munkája elleni védekezés jelentette. Ha figyelmesen megvizsgáljuk Le Dentu, 
Ssicha és Holst munkáit, láthatjuk, hogy azok különböző vízállásoknál készültek: míg 
Le Dentunál a falak vízben állnak, addig a másik kettőnél jól látszik a sziget is, ráadásul 
Ssicha még a part magasságát is érzékeltetni próbálta (9. kép jobb oldalán). Holst alapraj-
zain is jól nyomon követhető a vízjárás: az állapotfelvételen (3. kép) látszik a falak körül a 
partvonal, az építési terv (4. kép) készítésekor azonban már minden víz alá került, s mire 
az átépítést befejezték, már újra lecsökkent a folyók vízszintje (5. kép). Holst ezen a raj-
zon vékony pontsorral jelezte a (valószínűleg) legalacsonyabb vízállást. Ugyanitt a város 
felé néző hídfőerődnél egy nehezen értelmezhető, de mindenképp a vízállással összefüg-
gő jelölést találunk: a sánc vonalait tovább húzták az alacsony vízállást jelölő pontsorig. 
Ez mindenképpen felveti a kérdést, hogy valójában milyen magasan álltak a ravelinek, 
betöltötte-e árkaikat a víz, illetve egyáltalán mennyivel állt a várfalak töve a víz felett? 
Holst az elvégzendő javításokhoz készített alaprajzán vízzel telve rajzolta meg a ravelinek 
árkait, míg az elkészült munkákat ábrázoló képén szárazon hagyta. Ez utóbbin viszont ott 
látjuk a ravelin árkának keresztmetszetét, mely szerint ennek mélysége csaknem elérte 
a 4 métert. Márpedig ha Holst szárazárkot akart, akkor a ravelinnek olyan magasan kell 
lennie, hogy a legmagasabb vízállásnál se folyhasson be oda a víz. Ez annál inkább való-
színűsíthető, mivel a korabeli leírások szerint a sáncok fából, rőzséből és földből épültek, 
márpedig ezeknek a víz nem tett volna jót. Ha a mai állapotokat nézzük,30 láthatjuk, hogy 
a part ma is elég magas, s mivel a tiszalöki gát építése e helyütt mintegy 4 méterrel emelte 
meg az eredeti vízszintet,31 elképzelhető, hogy Holst megvalósíthatta a szárazárok tervét.

Ssicha 1665. évi jelentése ugyancsak rendkívül érdekes információkat tartalmaz a 
vizek mozgásáról, és segít megérteni az építkezések problémáit (13. kép). Ssicha leírása 
szerint a Bodrog (o) és a tisza (r) áramlása a p-nél találkozik, de mivel a Tiszáé erősebb, 
nem engedi át a Bodrogét, ezért a szállított homokot az i-h vonalon rakja le. ugyanakkor 
a c-nél az erősebb r-p áramlat már bontja a partot, ezért a c-nél rendkívül hosszú cölö-
pökből gátat kell építeni. A p pontból kiinduló p-q áramlat viszont sokkal gyengébb. Úgy 
tűnik, hogy az imént említett c pont, a délkeleti sarok jelentette a várfal egyik kritikus 
szakaszát, hiszen már Holstnál is láttuk, hogy egy cölöpgátat építtetett ide (5. kép d).  
Ssicha 1664. februári jelentésében konkrétan meg is indokolja, miért kell fokozottam 
megerősíteni e helyet, ugyanis a jég zajláskor egymásra torlódik, felnyomul egészen a fa-
lak tövéig és kiszakítja helyükről a falazat cölöpjeit. 

29 Efféle tervekből nem volt hiány a török korban, elegendő itt a komáromi Újvárra utalni, amelyről már a 16. 
sz-ból is ismerünk terveket. Kungliga Krigsarkivet, Stockholm, Handritade Kartverk No. 23. 49. sz. rajz.

30 L. erre: Makoldi 2008. 191., 27. kép.
31 Makoldi Miklós szíves szóbeli közlése, amit ez úton is köszönök.
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Mint említettem, a víz elleni védekezéshez kapcsolódik Ssicha két további, Fig. 3. és 
Fig. 4. jelű rajza (15–16. kép). A 3. számú az alaprajzon (13. kép) t-m-g-vel jelölt szakasz ki-
építését mutatja be. Ssicha szerint a több sorban egymás mögé levert cölöpöket össze kell 
csapolni és kapcsolni (az nem adja meg, hogy milyen módon), és közéjük követ, agyagot, 
bontásból származó törmeléket kell tölteni egészen addig, ahol a cölöpök felül össze van-
nak csapolva. Megjegyezte azonban, hogy a v-m szakaszon kevesebb karósor is elég, nyil-
ván azért, mert az már a szigeten van. A Fig. 4. a többi szakasz, ezen belül a keleti oldalon 
újonnan megépítendő háromszög alakú védmű (l-i-m) megerősítésének a terve. Ssicha itt 
megállapította, hogy az északi és nyugati oldalon elegendő két sor karó és két sor kváder-
kő, nyilván azért, mert ott a Bodrog gyengébb áramlása folytán a romboló hatás kisebb 
volt. A déli oldalon elegendőnek tartott két sor karót, s az ott kialakult földnyelv mutatja, 
hogy a folyók itt inkább építettek semmint romboltak. Javasolta továbbá, hogy a kváder-
köveket ne mésszel, hanem ólommal körülöntött vaskapcsokkal kössék össze.32

A Fig. 5. a belső vár nyugati és déli oldalának átépítésének tervét mutatja (17. kép). 
Ehhez Ssicha szerint a nyugati és déli külső falakat azonos magasságúra kell hozni, és az 
így kialakult falközöket be kell boltozni cajkház céljára. Az akkor fennálló hadszertárról 
megjegyezte, hogy az fából épült és hamarosan összedől, továbbá az északi kurtina át-
építése miatt amúgy is le kellene bontani. A ¤-val jelzett falról megállapította, hogy az 
két lábnyit kifelé dől, és bármikor leomolhat, ezért azt félig vissza kell bontani, pillérek-
kel meg kell támasztani, azután újból vissza kell építeni. Ennél fontosabb azonban, hogy 
ebből a rajzból megtudjuk a belső vár nyugati falának pontos magasságát, ami 7,8 méter.

Az utolsó, Fig. 6-tal jelzett képen az északnyugati bástya kazamatáinak tervét láthat-
juk (18. kép). Mint már mondottam, nem véletlen, hogy Ssicha ezt az oldalt igyekezett 
jobban megerősíteni. A c-s vonalon egy új bástyaszárnyat tervezett, amelybe alulra ka-
zamatát akart építeni, mondván, hogy így a bástya tetején minden hely a muskétásoké 
lehet, akik eszerint képesek voltak hatásos oldalazó tüzet zúdítani az esetleges támadók-
ra. Ugyancsak a védelem lehetőségeinek fokozására egy kitörési kaput is kellett építeni, 
ahonnan a készen tartott csónakokkal gyorsan át lehetett kelni a túlpartra.33

A fentebb említett felmérések sokat elárulnak a tokaji vár külső védőövének konst-
rukciójáról is. Azt már régóta tudjuk, hogy e falak alapvetően fa-föld szerkezettel épül-
tek, s ezekről több keresztmetszeti rajz is készült. Holstnál az első állapotfelmérésen  
(3. kép), illetve az elvégzett munkálatokról felvett rajzán (5. kép) találunk ilyen kereszt-
metszetet, egy további a Ssicha 1665. évi alaprajzának karlsruhei másolatán,34 egy pedig 
a Merian-metszeten látható (19. kép). Valamennyi külön mutatja a kurtinák és a bástyák 
falának építészeti megoldását, amelyek jószerével azonosak. a legfontosabb eltérés ab-
ban mutatkozik meg, hogy a bástyáknál a mellvéd, amelyet két, vízszintesen egymásra 
fektetett gerendákból álló fal közé töltött földből emeltek, a fal külső élére támaszkodik, 
a kurtináknál viszont ez csaknem a belső rézsűig hátra van vonva, s előtte egy kis védő-
tetővel ellátott paliszád húzódik. Hogy ez utóbbi konstrukciónak mi értelme, azt csak ta-
lálgatni lehet. A falak alsó része is két függőlegesen levert cölöpsor közé döngölt földből 

32 Ssicha szerint mész helyett „grün Müß”-t használjanak, ennek mibenlétét azonban egyelőre nem sikerült 
kiderítenem. Ha a megadott színből indulok ki, akkor talán moháról (Moos) lehet szó, amivel esetleg a 
kövek közti hézagokat töltötték volna ki?

33 Megjegyzem, érdekes lett volna ennek gyakorlati működését látni. A csónakokat ugyanis nem lehetett 
a falon kívül tartani, mert azokat rögtön szétlőtték volna, ha pedig egyenként kell a kapun keresztül a 
vízhez vinni, az egy kicsit lassú eljárás lett volna egy meglepetésszerű rajtaütés kivitelezéséhez.

34 L. a 27. jegyzetet.
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épült, és a cölöpsorokat a rájuk merőleges „horgonyok” fogják össze. Holstnak a metsze-
tekhez fűzött magyarázatából azt is megtudjuk, hogy a külső cölöpsort fűzfavesszőkkel 
fonták össze és agyaggal tapasztották be.

A keresztmetszetekkel kapcsolatban az a kérdés merült fel, hogy a ténylegesen meg-
valósított állapotot, vagy csak egyszerűen az építés elvét mutatják. Véleményem szerint 
az utóbbiról lehet szó, ha ugyanis megvizsgáljuk az alaprajzokat, azok vonalai a legtöbb 
helyen nem felelnek meg a keresztmetszeteknek. 

A mondottak mellett Holst átépítés utáni felmérésén és Ssicha 1664. évi első két alap-
rajzán (7–8. kép) szerepel az újjáépített délkeleti bástya keresztmetszete, továbbá Holst 
a ravelinekről is készített metszetet, ám ezeknél hiányzik a belső falszerkezet jelölése.

Egy lehetséges eredmény: a háromdimenziós számítógépes rekonstrukció

Az ismertetett ábrázolások alapján úgy véltem, lehetőségem lenne megkísérelni, hogy 
a vár 17. századi állapotát rekonstruáljam.35 Miként máskor is, most is hangsúlyozom: ez 
egy kísérlet és nem állítom, hogy a vár ott és akkor pontosan így nézett ki.

A tömbrekonstrukciós kísérlethez Holst harmadik felmérését (5. kép) vettem alapul, 
amely már az 1660 nyarán elvégzett munkákat is tartalmazza. Azért döntöttem emel-
lett, mert a későbbi rajzok jórészt visszaigazolták az előbbin feltüntetett objektumok és 
védművek létét és állapotát. Fontos szempontként jelentkezett még, hogy Holst ezen a ke-
resztmetszeteket is lerajzolta.

A rekonstrukció legfőbb problémáját, mint mindig, most is a külső védelmi gyűrű 
falmagasságainak meghatározása jelentette. Kezdetben csak a Holst által megadott ke-
resztmetszetek adatait vettem figyelembe, ám ekkor némely pontokon olyan magasságok 
adódtak, amelyek palánképítkezés esetében aligha voltak megvalósíthatóak. A Ssicha-
féle látkép, illetve annak ismertetett módosítása ugyan nyújtott némi fogódzót, de leg-
inkább csak azzal, hogy a falak tetejét, az új délkeleti bástyát leszámítva, azonos síkban 
ábrázolta (9–10. kép). A kép jobb oldalán, az északkeleti bástya ugyan a rajz szerint ala-
csonyabb, mint a mellette levő kurtina, ez azonban hadiépítészeti szempontból képte-
lenség, másrészt itt, véleményem szerint, a perspektíva egy kezdetleges megjelenítési 
formájával állunk szemben. Alapvetően a többi látkép sem mutat nagyobb szintbeli elté-
rést. Mindezek alapján a vár külső falait egyelőre azonos magasságban jelenítettem meg. 
ugyanakkor alább kitérek rá, korántsem biztos, hogy ez valóban így volt.

A mondott szempontból külön kell kezelni a belső vár épülettömbjét, amelynek meg-
szerkesztéséhez Ssicha eddig ismeretlen, 1665. évi jelentésének bemutatott 5. számú rajza 
fontos segítséget ad. Emellett Ssicha és Merian látképeiből következtetni lehet az épület 
egyes részeinek egymáshoz viszonyított arányára is. Másfelől azonban úgy vélem, hogy 
a belső várral kapcsolatban meg kell várni a most folyó régészeti feltárás eredményeit, 
amelyek, az alaprajz tekintetében legalábbis, biztosan pontosabb adatokat szolgáltatnak 
majd a 17. századi felméréseknél. Csak ez után érdemes komolyan foglalkozni a belső 
vár részletesebb rekonstrukciójával. Épp ezért a mostani állapotban az épülettömb pusz-
ta megjelenítése volt a cél, miként a többi várbeli háznál is.

35 Nyilván másoknak is feltűnt, hogy Makoldi Miklós is készíttetett egy hasonló rekonstrukciót. Kijelentem, 
hogy nem állt szándékomban konkurrálni az ő munkájával, viszont egy ilyen modell elkészítése során 
számos olyan problémára is fény derül, amelyre a rajzok egyszerű tanulmányozása során sosem. 
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A másik legfőbb nehézséget, ismét csak szokás szerint, a alaprajz vonalainak értel-
mezése jelentette, amelyben, mint fentebb említettem, a keresztmetszetek többnyire nem 
nyújtottak segítséget, legfeljebb egyfajta orientációt. A legkritikusabb pontokat azonban a 
bástyák és kurtinák csatlakozási pontjai jelentették, elsősorban az északnyugati bástya dé-
li szárnyánál, illetve a délnyugati bástya mindkét oldalán. az ábrázolás módjából egyér-
telmű, hogy a földdel feltöltött bástyák megközelítése a bástyák „szimmetriatengelyében” 
kialakított rámpán történt. Ám az északnyugati bástya déli oldalán mintha egy külön fel-
járat is lenne a kurtinához, ami elvben komolyabb szintbeli eltérést tételezne fel, de erről 
nem szólnak a látképek. A délnyugati bástya északi oldalán Holst valószínűleg egy kidőlt 
falszakaszt ábrázolt, mögötte egy egyszerű, a nyílást elzáró palánkfallal, a keleti oldalon 
pedig értelmezésem szerint ismét egy, a bástya közepe és szárnya közti, ismeretlen méretű 
szintbeli eltérést jelenítettek meg, amelyet belülről úgyszintén palánkkal támasztottak meg.

Utaltam már arra, hogy a Holst által a kurtinákra megadott keresztmetszet legalábbis 
problematikus, egyértelműen fogalmazva, mai szemmel értelmetlennek tűnik. Egyrészt 
az a kérdés, szükségszerűen eltért-e egymástól a kurtinák és a bástyák mellvédjének ki-
alakítása, s vajon miért? Erre jelen pillanatban nincs válasz. Másrészt, és ez szerintem a 
nagyobb gond, hogy a megadott szerkezet védelmi szempontból sem tűnik jó megoldás-
nak. A támadó felé eső oldalon egy szimpla cölöpsor áll, amely a ágyúk ellen semmiféle 
védelmet nem nyújtott, és a grazi fegyverkísérletekből is tudjuk, hogy a nagyobb kalibe-
rű kézi lőfegyverek is át tudtak ütni egy ilyen palánkot.36 A lőfegyverek ellen valódi vé-
delmet jelentő, földdel töltött gerendamellvéd a védők mögött van, azon belül meg, ha hi-
hetünk a mértékeknek, egy alig 60 cm széles lövészpad húzódik. Ez ugyan lehetővé teszi, 
hogy a katonák biztonságosan meg tudjanak állni, de a közlekedésről itt szó sem lehet, 
továbbá az itt felsorakozó muskétások szabad kilövését az említett külső palánk gátolta 
volna. Mindezeket tekintve véve és az alaprajz vonalkiosztása alapján tehát valószínűbb, 
hogy a kurtináknál a bástyákkal többé-kevésbé azonos szerkezetű falazat készült, így a 
rekonstrukcióban is ezt valósítottam meg.

A rekonstrukció esetében a terep modellezése elvben igen egyszerű, hiszen egy töb-
bé-kevésbé sík szigetről van szó. Ám, mint a ravelinek szárazárkainál már láttuk, koránt-
sem mindegy, hogy a sík felület milyen magasan helyezkedett el a víz felett. Figyelembe 
véve a tiszalöki gát okozta 4 méteres vízszintemelkedést, illetve azt, hogy Holstnak az 
átépítésről készített rajzán vízzel szinültig telt árkokat jelenített meg, arra jutottam, hogy 
a ravelinek árkainak alja nem sokkal lehetett magasabban a korabeli víztükörnél.

***

tokajról a sors és a történelem kegye folytán, ellentétben sok hasonlóan fontos vár-
ral, elegendő ábrázolás és írott forrás maradt fenn, hogy képet alkothassunk magunk-
nak, miként is nézhetett ki az erődítmény több száz évvel ezelőtt. Ezek a képi forrásokat 
különböző országok levéltárai őrzik, és szinte biztosra vehető, hogy másutt is fellelhető 
még egy-egy újabb példány. Folytatni kell tehát a kutatást ebben az irányban, miként a 
régészeti feltárást is, hogy minél több adatot gyűjthessünk össze egy élethű rekonstruk-
ció megalkotásához.

36 kelenik József: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában. A császári-
királyi hadsereg fegyverzetének jellege Magyarországon a tizenötéves háború éveiben. Hadtörténelmi 
Közlemények, 104. (1991/3) 80–122., 91. 
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FORRÁSKÖZLÉS

Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök jelentése  
tokaj várának állapotáról és átépítési javaslatairól

(ÖStA KA Kartensammlung, K VII k 309-900, Tokaj, 1665. május 1.)

[1r] Grundtriß des Tockaier Schlosses und wie das zu Bevestigen vorgeschlagen worden, auch 
ein Pastay schon zue bauen, angeffangen ist, wie aus der erster und dritter Figur, solliches leicht 
zu Vernemben ist.

Der Vorrisse sein drey Sort, alß da ist a, b, cd, e, fg, das ander a, b, ch, i, kg, und a, b, cl, li, 
im, mg und der vberhöchter Wall n zu allen drejen, man neme für wellicher an tauglichsten und 
für den besten erachtet sein wirdt, so wirdt der geschehener anffang bei tgv noch einem jeden zu 
gutem sein. Meines erachtens wehre die Ort a, b, cl, li, im, mg, gt, ts das beste und nutzlichste, dann 
der sandthübel hei sich so vermehrt und erhöht, das er für die Spitz i herfürgehet, und meistens 
vberall gleichen boden hat, wenn die zwen Fluß, Podrok und Teyß mittelmässig, so khan man 
darauff, von k fürs i bis an h trucken herumb gehen und ist dieser boden darauff zue bauen und 
ein last tragen, genüge Vest und tüchtig, letten und Trib Sandt mit einander vermischt, wirdt auch 
nimmer ab, sondern zunezuemen. Dann o vnd r kommen im p zusammen, r aber weilen stärcker 
als o, lest nicht zue, das, was vom o laufft, hinter p kommen soll, darumb treiben sie den sandt von 
sich gegen ih, aber bei c mag nichts bleiben, dann des rp lauff, ob schon das er sich im p zertheilet, 
ist gegen c viel stercker dem gegen q, derowegen bei c gedammet werden mueß, mit inschlagung 
überauß langen Pffälen, mit großem SchlagZeüg auff 2 Schiffen zugerichtet.

Erstlich solte mgt, a und die Cortina darzwischen st sampt dem Cavalir n erbaut werden, 
darnach die Cortina zwischen ab, darauf das b selbsten und die Wohnungen Fig 2. A, B, C, das 
C soll Commendants quartir sein, nachdem b die Cortina zwischen [1v] ihm und dem C, darauff 
abermahl die Wohnungen D, also dann erst das lim und folgendts das vbrige, wie die zweite Figur 
außweiset.

Die dritte Figur Zeiget an, wie man das mgt bauen solle, wie dann der Anffang also Auch 
geschehen, und von t bis zue g die Reihe der Pffälen No. 1, 2, 3, 4, 5 schon nicht allein ingeschlagen, 
sondern auch eingezapfft, und aneinander geschlossen sein, auch mit Steinen, letten und von alten 
abgebrochenen Mauren, ruinwerck, von unten bis an die Schleiffen Außgeffült ist, auch d[er] neüe 
graben auff 50 Schuch in der breite herumb außgeschrotten ist. Vom g bis zue v sein nur die nume-
ra 1, 3, 4 ingeschlagen, auch noch nicht eingezapfft, von No. 7, 6, 8 aber noch gar nichts von v bis 
zue m braucht nichts mehr, denn zwe reihe Pffäl.

Die Virdte Figur bildet für, wie man lim, die Cortina st und die Cortina zwischen ab und das 
b selbsten bauen kundte, die Reihe Pffäl w wirdt anderstwo nicht nötig sein inzuschlagen, als bei 
lim, die Cortina zwischen bc aber braucht weder voriges noch dises Fundament, nur allein 2 Reihe 
Pffäl und 2 quaderstuck auffeinander zusetzen.

Wenn man die quaderstuck also aneinander setzt, braucht man keines Khalg dartzue, nur das 
grüm Müß, jedoch muß man sie mit eisenen Clam[m]ern an einander durchaus hefften, und diese 
mit blei Vergissen.

Wenn es nu gebaut werden solte, und man sich der Stärcke, welliches die langwirigkeit ist, 
versichern und den allzugroßen Kosten meiden will, muste man dieser gestalt, wie die zwen Proffil 
Außweisen, einbauen Fortffahren, wirdt eben dies thun und noch mehr im Wasser dinlich sein, als 
ander [2r] Maurwerck, wenn zwischen die letten und Stein zumischen, kein ruinwerck verhanden, 
so mus man ungelescht Khalg darzwischen strejen, ist noch besser. Anderst ist nicht Vorzunemben, 
das den großen Wasser Flutten und dem im früling gehendem Eüß wiederstehen khundte.

Wenn mgt bis zue der Parapett erbaut wirdt, muß man das Eck an dem jnnern gebeü bey y 
zumachen, wie auch bej ?  und die Maur ? y dem yz in der höhe gleich machen, darnach gewelben; 
wenn es verffertigt, das Zeüghaus nennen, dann wo jetz das Zeüghauß vom eitel Holtz erbaut, auch 
zum fallen geneigt, stehet, nemblich bei x, der mues wegen der neüer Cortina st abgebrochen und 
die Sachen darauß in das neüe ? yz transferirt werden. Es neigt sich aber die mittel Maur, mit ¤ 
gezeichnet, von der Perpendicular 2 Schuch herauß, das also mit der Zeit gar vber Hauffen Fallen 
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dörffte; also muß man diesem vorkommen und von oben an bis an die helffte abbrechen, unten mit 
neüen Pffeülern versehen und darnach wiederumb auffbauen, wie bei der 5. Figur Zusehen ist.

Die RoßMühl mus auch abgtragen und an ander Ort versetzt werden.
Der Zusatz s mus dem andern gleich mit einer maur, vornen mit quadern besetzt, auffgefürt 

sein, und wehre sehr nutzlich aldar eine Casamatte zu Verffertigen lassen, damit der ober Standt 
bei der Streichen für die Muschqwetirer verblieb. Jttem neben dieser Streiche soll auch ein außfall 
sein, das man in Fahl der Noth, auff bereiteten Schifflein, vber den graben setzen khundte. 
Dises beedes bildet für die [...,] [2v] dieses Werck braucht keines großen Unkosten, dieweilen 
mit qwaderstucken so hoch erbaut, als gegen den großen WasserFlutten vonnötigen ist, auch 
mit Erdtruch außgefült, wen nu der Zusatz verffertigt wirdt, so tragt man die vbrige mit Holtz 
auffgeffürte Wandt (die zwar selbst von sich an zwen Örten eingefallen) ab, und bauete mit Raßen, 
sampt d[er] brustwehr. Und soll die seite ag auff das beste und sterckeste versehen sein, weilen nur 
allein dar, der feindt ein angriff thun khan.

Bei     kundte man auch die zween Mauren zu Bauen und sampt d[er] gantzer seiten zwischen 
den 2 Rundelen, zum Proffiandthauß behalten, die vbriege zwen seiten aber ¤ und ♂ zur 
Wohnungen und einer Capellen.

Wen man das jnner gebeü in eine rechte Ordnung brachte, welliches auch gar leicht geschehen 
kundte, wehre zum Zeüg-Proffiandthauß und anderen genüge Raum und gelegenheit, es muste 
aber alles gewelbst sein, wie denn auch zum teil ist, und Hültzernen dächer zu Vermeiden. Da aber 
lim erbaut wurdt, wehre besser, das man auch aldar, nemblich bei E Fig. 2., endtweder zum Zeüg- 
oder Proffiandthauß bauete, dieweilen ungere..pt, wenn die zwen stuck beinander sein.

Jn dem b sein 2 Casematten, und dieweilen sie schon erbaut, so khan man die auch behalten, 
doch müsten sie gewelbt sein. Dis Werck bedarff mehrers nicht, als setzung der quader, wie die 
4. Figur außweiset, darauff die Wandt mit Raßen besetzen und brustwehr Zumachen, ist auch mit 
leidentlichem Kosten zu vollbringen.

[3r] Die qwader und gebrochen stein sein ½ Meil Weegß von hir zu bekommen, nahendt bei 
Kerestur und ist dieser Stein im Wasser, wie auch gegen dem Schuß sehr gut, die Ziegel khan man 
vor der Vestung machen und brennen, wie auch das Khalg, der Khalgstein aber wirdt oberhalb 
Pattak gekaufft und herunder auff der Podrok gefleßt.

Wenn es nach der Vorrissen außgebaut wurdt, kundte wohl alßdann ein Vestung genent 
werden.

(következik a szükséges anyagok listája)

RÖVIDíTÉSEK

AFA Alte Feldakten
Bd. Band
Exp. Expedit
fol. folio
HKR Akt. Akten des Wiener Hofkriegsrates
HKR Prot. Protokollen des Wiener Hofkriegsrates
KA Kriegsarchiv
MOL MKA Magyar Országos Levéltár, Magyar Kamara Archívuma
ÖStA Österreichisches Staatsarchiv
reg. registratur
ser. series
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1. kép Tokaj várának ábrázolása kelet és nyugat felől a Le Dentu kódexben
(Eredeti helye: Österreichisches Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Cod. 8623. 1639. 

Másolata: Hadtörténelmi Térképtár G I h 672/1.)
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2. kép Tokaj várának ábrázolása kelet és nyugat felől a Montecuccoli-gyűjteményben, 1664
(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung G I a 220.  

Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)
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3. kép Jacob von Holst császári hadmérnök alaprajza Tokaj váráról, 1660
(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung, Inland C V Tokaj.  

Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)

4. kép Jacob von Holst császári hadmérnök alaprajza Tokaj váráról  
a tervezett átépítésekkel, 1660

(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung, Inland C V Tokaj.  
Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)
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5. kép Jacob von Holst császári hadmérnök alaprajza Tokaj váráról  
az 1660-ban végzett átépítésekkel

(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung, Inland C V Tokaj.  
Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)

6. kép Jacob von Holst császári hadmérnök látképe Tokaj váráról és környékéről, 1660
(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung, Inland C V Tokaj.  

Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)
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7. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök alaprajza Tokaj váráról  
a tervezett átépítésekkel, 1664. február 3.

(Hadtörténelmi Levéltár, Törökkori Gyűjtemény, 1664/2)

8. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök átépítési terve Tokaj váráról  
1664. február 3.

(Hadtörténelmi Levéltár, Törökkori Gyűjtemény, 1664/2)
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9. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök látképe Tokaj váráról, 1664
(Hadtörténelmi Levéltár, Törökkori Gyűjtemény, 1664/2)
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10. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök látképe Tokaj váráról  
a valóságos méretekhez igazítva

a: Ssicha alaprajza, 1664; b: a valóságos méretekhez igazított látkép; c: Ssicha eredeti látképe; 
d: a tokaji vár számítógépes rekonstrukciója, a látképpel azonos nézőpontból

a

b

c

d
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11. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök alaprajza Tokaj váráról  
a tervezett átépítésekkel, 1664. július

(MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 17. t.)

12. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök madártávlati átépítési terve Tokaj váráról  
1664. július 

(MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 17. t.)
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13. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök alaprajza Tokaj váráról  
a tervezett átépítésekkel, 1665. május 1.

(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung K VII k 309-900. 
Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)
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14. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök átépítési terve Tokaj váráról 1665. május 1.
(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung K VII k 309-900. 
Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)

15. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök terve  
a falak megerősítésére az árvizek ellen, 1665. május 1.

(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung K VII k 309-900. 
Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)

16. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök terve  
a falak megerősítésére az árvizek ellen, 1665. május 1.

(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung K VII k 309-900. 
Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)
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17. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök rajza  
a belső vár nyugati faláról és annak kijavítási terve, 1665. május 1.

(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung K VII k 309-900. 
Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)

18. kép Lucas Georg Ssicha császári hadmérnök terve  
a délnyugati bástya kazamatájáró és kitörési kapujáról, 1665. május 1.

(Eredeti helye: ÖStA KA Kartensammlung K VII k 309-900. 
Másolatát l. a Hadtörténelmi Térképtárban)



79a tokaji vár 17. századi ábrázolásairól

19. kép Caspar Merian metszete Tokaj váráról, 1668
(Theatrum Europaeum, ... Zehender Theil ... von dem 1665sten Jahr biß in Anno 1671 ...  

Franckfurt am Mayn, 1677. 802–803. között, 23. tábla)

20. kép Tokaj várának rekonstrukciós kísérlete, felülnézet (a szerző munkája)
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21. kép Tokaj várának rekonstrukciós kísérlete, észak felől (a szerző munkája)

22. kép Tokaj várának rekonstrukciós kísérlete, kelet felől (a szerző munkája)
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23. kép Tokaj várának rekonstrukciós kísérlete, dél felől (a szerző munkája)

24. kép Tokaj várának rekonstrukciós kísérlete, nyugat felől (a szerző munkája)




