
AZ ECSEDI VÁR 1619-BEN. 

Az ecsedi várat, hajdan a soha be nem fagyó ecsedi láp, 
melynek közepén épült, tette bevehetetlenné.1) E láp a Kraszna-
folyó szétterült vizéből származott s Szatmármegye területéből 
mintegy 280 kilométert foglalt el, mélysége 1—3 méter között vál-
takozik. Kiszárítása már Mária Terézia alatt megkezdetett s jelen-
leg már csaknem teljesen be van fejezve. 

Maga Ecsed ma mezőváros 2312 lakossal. Hajdanta a város 
is, mely szintén a lápra hordott földre van építve — kőfallal volt 
kerítve. A falakat széles vízárok vette körül, kívül raj ta pedig több 
előre tolt erősseg és vigyázó dombok voltak. Maga a vár beljebb 
szigeten állott, alaprajza négyszögletű volt, sánczai termés-kövek 
és téglákkal voltak megerősítve. Ecsed felé való oldalán s 
főkapuja előtt egy nagy, magas őrdomb volt, mely ma is fenn 
áll. A falakat itt is szóles vízfolyás vette körűi, melyen át csapó-
híd vezetett. 

Béla király névtelen jegyzője emlékezik róla, hogy e helyt 
már a magyarok bejövetelekor vár állott volna, mely Saruvárnak 
neveztetett. Építésének biztos ideje mégis Róbert Károly korára 
esik. 1325-ben ugyan is Károly király, Jánosnak, Andrásnak, Lő-
rincznek, Miklósnak és Lewkesnek, Bátor Berecz, Guthkeled nem-
ből származott András fiainak, Eched helységét királyi adomány-
nyal ajándékozta és megengedte ezen Guthkeled nemzetségieknek, 
azaz a sokáig virágzó Báthory nemzetségnek, hogy az ecsedi tavak 
közt várat építhessenek, mely Hívség várának neveztessék, de ezen 
nevezete később Ecseddé változott által. 1561-ben a vár örökösét, 

Istvánfy 22. könyv. 443. lap. 



Báthory Miklóst, bátyja Bonaventura, Zápolyától Ferdinánd 
részére téríté, s ezért már 1564-ben Zápolya János 16 ezer 
emberrel ostromlá, de Báthory Miklós a vár erősségében 
bízván, erőlködéseit annyira megvetette, hogy még az ostrom 
alatt lakodalmi mulatságot tartott. 1621-ben Bethlen Gábor a 
királyi koronát itt őriztette. 1622-ben a nikolsburgi békekötés er-
telmeben Bethlen Gábor tulajdonává lett, ki abba királyi adomány 
képen a hozzá tartozó roppant uradalmakkal együtt be is igtatta-
tott. Itt halt meg 1648-ban január 4-én Bethlen István. Utóbb a 
linczi békekötés értelmében I. Bákóczy György fejedelem, majd 
miután II. Rákóczy György özvegyében, Zsófia fejedelem asszony-
ban a Báthory ház kihalt, erről egyetlen fia I. Rákóczy Ferencz 
választott erdélyi fejedelem s ezután II. Rákóczy Ferenczre 
szállott. 

A mi a vár átépítéseit illeti, tudjuk, hogy a Róbert Károly 
idejebeli építés után, 1492-ben Báthory András sok költséggel újra 
építteté, a Rákócziak, köztük I. Rákóczy György szintén tetemesen 
megerősítettek a várat. 1700—1701-ben a németek e vár erődíté-
seit lerombolták s a tömör faltömböket lőporral a tóba hányatták, 
de II. Rákóczy Ferencz 1703-tól 1715-ig franczia hadmérnökök 
terve szerint, újra epíttete s még hatalmasabb erődé tevé. Véglege-
sen a szathmári békekötés után hagyták pusztán s rontották le a 
császáriak, mikor már a különben igen előnyös fekvésű várnak, a 
hadviselés újabb vívmányai következtében minden nagyobb hadá-
szati jelentősége megszűnt.1) 

Hogy mily kiterjedésű s mily fejedelmi pompával rendezett 
vár volt, kitűnt 1669-ben készült ingósági leltárából, melyet mint 
nagybecsű művelődéstörténeti adalékot Thaly Kálmán tett 
közzé. 2) 

Ebben, a leltározott belső vár mintegy tizenöt termében 120 
nagybecsű régi falszőnyeget, kárpitot ós gobelint találunk leírva. 
Volt itt ezenkívül egy kamarában 59 régi hadizászló, a vár régi 
birtokosainak csaknem mindegyikétől, melyeket a leltár mind rész-
letesen leír. 

1) Fényes Elek. Magyarország geographiai szótára. I. k. 289. 1. 
2) Archaeoiogiai Értesítő. 1886. 13k 1. 



Inventáltatik itt ezenfelül akkor «a falon levő hat puska-
tartó paraszt rámán függő 18 stucz, mindannyi csonttal, ezüsttel 
és rézzel czifrán rakott agyú; továbbá tíz pár lovas katonáknak 
való közönséges karabély, pisztoly harmadfél pár, ezüsttel borított 
nyelű alabárd egy. Hively nélkül való hegyes tőr, kápája eziist, 
hajtott kereszti ós ezüsttel burított egy, karabély-szíjra való vasho-
rog 12, darabos zabola négy, szám-szer íj kettő. Egyiknek ive s 
idege nincs, másiknak csak idege nincs no. 2.» 

Látni való, hogy ezen fegyverek inkább a várúr, magán fegy-
verei 8 nem tartoztak a hadi fölszereléshez s azért is voltak a szo-
bákban, a palotában. Ezért is intézkednek azután róla, mint a jegy-
zet mondja, hogy «ezen apró lövő szerszámok (halászó taraczkok 
is), az számszerijjakkal együtt, mostan czajbert (hadszertárnok) 
Posgai gondviselése alá adattak, príefectus uram ő Kegyelme pa-
rancsolatjából». A hadszertár (Zeughaus) és a bástyákon álló ágyuk, 
szóval a hadifölszereléshez tartozó készletek és eszközök, e tisztán 
csak a polgári tisztviselők ügykörét érintő lajstromban, mint Thaly 
is mondja nem soroltattak elő. 

Örülünk tehát, hogy most az ecsedi vár ezen eddigelé nélkü-
lözött hadi leltárát is sikerült az országos levéltárban feltalálnunk; 
igy legalább ma e várról a lehető legtisztább kép állhat előttünk, 
hogy mik épen nézett ki, hogy volt bebutorozva s mily védő 
fegyverekkel ellátva egy XVII. századbeli magyar fejedelmi vár, 
mely pedig nem pusztán mulatóház, hanem azon korban fontos 
erősség is vala. 

Most bemutatott hadi leltárunk ötven évvel előzi meg a fen-
tebb tárgyalt ingósági leltárat; 1619-ben készült, akkor, amidőn 
Bethlen Gábor és I. Rákóczy György küzdelmei Ferdinánd ellen a 
legnagyobb hullámokat veték. Tudjuk, hogy a mint Bethlen szep-
tember 10-ón Debreczennél tábort ütött, az egesz felvideki protes-
táns nép teljes lázadásban volt, hogy hozzá csatlakozzék. Egyik 
vár a másik után hódolt meg. Ekkor a többek között Pernyeszy 
Gábor, hogy vejének, Lónyaynak kegyelmet szerezzen, Ecsedet adta 
fel. Ezután a várnak Bethlen Gábor kezébe való átadásakor, októ-
ber 30-án készült az itt közlött leltár. 

Ugy hadtörténelmi, mint fegyvertani szempontból rendkívül 
sok érdekeset találunk ebben. Az ágyuknak akkor divatos elneve-



zései: «Vad ember», «Pálcza», «Baba» stb. az akkori ostrom ttiz-
szerszámok különfélesége es nagy mennyisége, továbbá, hogy az 
akkor már legmodernebb tűzfegyverek mellett még a számszeríja-
kat s a katonáknak való, valamint a vadászó apró dárdákat is nagy 
mennyiségben találjuk, bizonyára mindannyian érdekes adatok. 

Meglep továbbá, mint említém is, a hadifölszerelés gazdag-
sága, amidőn a bástyákon 30 nagyobb löveget, vagyis ágyút, taracz-
kot, seregbontót és mozsarat találunk több mint hétezer golyóval, 
továbbá szakálos várpuskát 318-at 35 ezer golyóval, mikhez 158 
tonnában 223 mázsa lőpor van készletben. Végül bizonyára ineg-
erdemli figyelmünket a szigorú rend és katonai pontosság, a mely-
lyel minden legkisebb dolog leltárba igtattatott és leíratott. A lövő 
eszközökhöz való minden legkisebb szerszám, minden darab kötél, 
minden szeg. De szóljon mindezekről maga a leltár: 

Inventarium az ecsedi, ö felsége várában való lövőszerszámokról, 
die 30. Octobris Anno 1619. Íratott. Inventatorok Némethy János 

és Csanády Gergely. 

Az főbástyán ágyú vagyon «Vad ember», ennek golyó-
bisa vet negyven fontot, hosszasága ennek az ágyúnak tíz láb-
nyomnyi, minden szerszámával készön. Idest No. ... . . . 1 

Vagyon golyóbis hozzá No. 776. 
Azon bástyán vagyon öreg faltörő ágyú, kinek golyóbisa 

vet husz fontot, hosszassága ennek kilencz lábnyomni, minden 
szerszámával készön No. ... ... í 

Vagyon golyóbis hozzá No. 479. 
Azon bástyán vagyon három «Pálcza» nevő ágyú, kinek 

golyóbisa vet tizenkét fontot, hosszasága ennek tizenkét láb-
nyomnyi, minden szerszámával készön No 1 

Vagyon golyóbis hozzá No. 495. 
Azon bástyán vagyon egy új ágyú, kinek golyóbisa vet 

tizenkét fontot, hoszasága tizenhárom lábnyomnyi, minden 
szerszámával készön. No ... 1 

Ennek golyóbisa az felső ágyúnál együtt vagyon. 
Azon bástyán vadnak három közágyúk, kiknek golyóbisa 



vet tizenegy fontot, hosszasága mindeniknek tíz lábnyomnyi, 
minden szerszámával készön No. ... 3 

Vagyon golyóbis hozzájok No. 1488. 
Vagyon item azon bástyán és az földbástyán két falkony, 

kiknek golyóbisa vet hat fontot, hosszasága ezeknek tizen-
egyedfél lábnyomnyi, minden szerszámával készön No. 2 

Vagyon golyóbis hozzá No. 588. 
Azon földbástyán vagyon egy öreg ágyú, golyóbisa vet 

húsz fontot, hosszasága tíz lábnyomnyi, minden szerszámával 
készön ... 1 

Ennek golyóbisa az föbástyán való öreg faltörő ágyúnál 
vagyon. 

Az hosszú kőkapu felen vadnak két kurta ágyúk, kiknek 
golyóbisa vet huszonöt fontot, hosszasága ezeknek hetedfél 
lábnyomnyi, minden szerszámával készön No. ... 2 

Vagyon golyóbis ezekhez No. 853. 
Az kasamátában vagyon egy öreg «Baba» nevű ágyú, 

kinek golyóbisa vet hatvanöt fontot, hosszasága hetedfél láb-
nyomnyi, minden szerszámával készön No ... ... 1 

Vagyon kőgolyóbis No. 6. 
Vagyon item öt duffla taraczk, kiknek ketteji az sorampó 

kapuban, az hárma az fő bástyán, golyóbisa vet három fontot, 
hosszasága nyolcz lábnyomnyi, minden szerszámával ké-
szön No — ... — 5 

Vagyon ezekhez golyóbis No. 865. 
Vagyon item négy forgó taraczk, kiknek hárma az föbás-

tyán, egyik az toronyban vagyon, kiknek golyóbisa vet három 
fontot, hosszasága hetedfél lábnyomnyi, minden szerszámával 
készön No. — — — — — — — 4 

Vagyon golyóbis hozzájuk No. 640. 
Vagyon item az föbástyán két seregbontó, minden szer-

számával készön. 
Vagyon item három taraczk, kiknek ketteji az új kapu-

ban, az hármadik az kerek bástyán vagyon. Golyóbisa vet más-
fél fontot, hosszasága hét lábnyomnyi, minden szerszámával 
készön No. ... . . . „ . — — — — — 3 

Vagyon golyóbis ezekhez No. 791. 



Az új kapuban vagyon egy mozsár-ágyú, kinek golyó-
bisa vet hat fontot, hosszasága ennek ötödfél lábnyomnyi, 
minden szerszámával készön No. ... . . . 1 

Kőgolyóbisa vagyon. 
Az toronyban az nagy palota felett vagyon két falkony, 

egyiknek golyóbisa vet négy fontot, hosszasága tizedfél láb-
nyomnyi, minden szerszámával készön No. ... 2 

Vagyon golyóbisa ezeknek No. 1009. 
Item szakálosok vadnak az kopjás bástyában, felső to-

ronyban, főbástyán az új kapuban és sorampó kapuban annak 
felette, az Czaybort uram bástyájában egy summában No. ... 318 

Vagyon golyóbis ezekhez No. 35045. 
Az egyik vízen való porházban ágyú szakálos és puska-

por vagyon tonnával No. ... . . . 51 
Másik vízen való porházban ágyú szakálos és puskapor 

vagyon tonna 61 
Az kerek bástyában vagyon ágyú és szakálos por tonna 

No. ... ... . . . . . . . . . ... . . . 32 
Az földbástyán való porházban vagyon ágyú szakálos és 

puskapor tonna No 14 
Summa facit tonna 158. 
Ezekben az mint Czaybort uram hit szerint referálja va-

gyon por mázsa 223. librum 52. 
/ 

On az belső várban és széles kapuban vagyon hét darab, 
mázsa 75, font 15. stb. 

Actum in arce Ecsed die 30. Octobris Anno 1619. Joannes 
Nemethy m. p. p. h. Zacharias Hoffstesser m. p. P. h. Gregorius 
Csanády m. p. p. h.1) Ezen felül még száz tizenöt tételt tartalmaz 
a leltár, melyben mint fentebb is említők a legaprólékosabb rész-
letességgel soroltatnak fel a várhoz és fegyverekhez, ágyúkhoz való 
szerszámok, lakatos és kovács szerszámok stb. Említtettnek na-
gyobb mennyiségben puska palaczkok, ágyúkanóezok, tüzes koszo-
rúk, 1200 tüzes csupor, kopják, lámpások, golyó-öntők stb. 

ítészünkről, váraink ösmerete szempontjából óhajtjuk, vajha 
minél több várunkról bírnánk ily teljes képet nyújtó jegyzéket. 

D r . S Z E N D R E I J Á N O S . 

*) Orszáyos Levéltár. Limbus. 
Hadtörténelmi Közlemények. III. 




