
A K A L L Ó I VÁR 

Nagykálló, ez a kis mezőváros, a régi Szabolcs vármegyének körülbelül 
a közepén fekszik, és a XIV. századtól fogva, mikoris már nyilvános fürdője,1 

ötvösmestere2 volt, a megyének egyik központja, illetőleg a XVIII . század 
közepétől székhelye. A város homokdombokon épült, melyeket tavak fogtak 
közre, melyek az árvízszabályozás előtt a Tiszával is kapcsolatban voltak. 
Maga a vár a városnak a délkeleti sarkán épült. Emléke ma már alig él, ma
radványa kevés. A két világháború között napvilágot látott egy regény a kal
lói kapitányról,3 és Krúdy Gyulának egy-egy elbeszélésében gyakran történik 
említés a kallói várról, melyen azonban csak a régi vármegyeházát kell érteni. 
A mai vármaradványok csak a terepszint különbözeteiből állanak, és egyéb 
adatok hiányában ezeket is nehéz lenne pontosan azonosítani. Fennmaradtak 
azonban különböző, egykorú, főleg XVII . századbeli ábrázolások. 

Kalló váráról nyolc metszetet ismerünk. A XVII. században igen népsze
rűek voltak az olyan történeti munkák, melyek az akkori idők nagy problé
májával, a török háborúkkal foglalkoztak. Ezeket a műveket metszetekkel 
illusztrálták : arcképekkel, nevesebb történeti események ábrázolásával, 
például várostrommal és várak látképeivel. Ha most például Antwerpenben 
vagy Nürnbergben kiadtak egy ilyen, magyarországi eseményekkel foglalkozó 
könyvet, természetesen nehéz volt abban olyan várábrázolást közölni, 
amely megfelelt volna a valóságnak. Egyrészt a közönség nem tudta ellenőrizni, 
másrészt a rajzolóknak sem nyílt lehetőségük, hogy elutazzanak azokra a 
helyekre, melyeket ábrázoltak. De ha meg is lett volna a mód, hogy lerajzol
janak egy várat, akkor a rajzoló annak a veszélynek tet te volna ki magát, 
hogy kémnek nézik, ami abban az időben is kellemetlen következményekkel 
járt. A későbbi időkből ismeretes Goethe epizódja az osztrák katonasággal, 
pedig ő csak a Garda-tónál a tájat rajzolta. A „művészek" azonban nem jöttek 
zavarba, hogy a közönség fejlett vizuális igényét kielégítsék. Az olvasók ké
pet akartak, és azt meg is kapták. Előfordulhatott így az is, hogy a közölt 
metszet semmiben sem hasonlít az ábrázolt várhoz. Voltak azonban olyan 
metszetkészítők is, ez már fejlettebb állapot volt, akik szóbeli közléseket, 
értesüléseket gyűjtöttek, és azok után dolgoztak. Igazi megbízható munkák 
azonban csak a császári mérnökök keze alól kerültek ki, akik a kamara meg
bízásából járták be a hadműveleti területeket. 

Időrendben a legelső metszetnek Wilhelm Peter Zimmermann „Anno 
1592 iunius Vorkalo" feliratú rézkarcát kell tartanunk, mely Dilbaum Eiko-
nographiájában jelent meg 1605-ben iVugsburgban (XX. t.). Maga a metszet 

1 A nagykállói Kállay-család levéltára I. Bp., 1943. 7. 
2 Uo. 186. 
3 Oulácsy Irén : A kallói kapitány. 
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az előtérben levő török tüzérek figuráinak meg a vár perspektívájának meg
alkotásában is kezdetleges mű. A magyarázat szerint a törökök felgyújtottak 
és kiraboltak egy vásárt, a keresztények a holdfénynél támadnak, kettéválaszt
ják a török csapatot és megverik. A kísérő magyarázat legkülönösebb pontja 
azonban, hogy ellentétben a metszet feliratával, a magyarázó szöveg A. jel
zete szerint az ábrázolt vár Szikszó vára, „Die Vestung Sixo". Ezen az ellent
mondáson kívül a betűjelzeteknél is tapasztalható, hogy a metsző és a szöveg
író nem dolgozott együtt. Hasonló jelenség tűnik szemünkbe, ha a magyará
zó szöveg keretét is figyelmesen megnézzük. A magyarázó szöveget 
külön szedték ki és nyomtatták, miután a rézlemezből szabályos egyenes 
vonallal és nem egészen a régi szöveg helyén levágtak egy darabot. De 
történelmi tények sem igazolják, hogy a metszet a kallói várat ábrázolná. 
Kalló ebben az időben viszonylag békés terület volt, a török betörések a Du
nántúlra és a Felvidék felé irányultak. 1592-ben éppen Prépostvári Bálint 
226 katonáját érte Szikszó mellett a végváriak vitézi halála. Ha pedig idő
rendben az említett vásár kirablását keressük, az 1588-ban ment végbe, 
valóban Szikszón volt, és ugyancsak Prépostvári Bálint a rabló törököket 
Vadnánál verte meg. A metszetnek látszatra értelmetlen volta némileg 
világosabb lesz, ha tekintetbe vesszük, hogy Prépostvári előzőleg a kallói 
vár kapitánya volt. Az augsburgi szerző csoportosításában némi részigazságok 
vannak, bár abban a formában, ahogy előadja, nem felel meg a valóságnak, 
így a vár, melyet ez a metszet ábrázol, a szikszói vár, nem pedig „Előkálló", 
a szikszói vár ugyanis valóban ötszögű volt, kapuján kis toronnyal, és csak 
ennek voltak fabódék a területén, melyek az 1600-as évek elején egyszer ki 
is gyúltak. 

A kallói várnak ezt az ábrázolását követi kritikátlanul egy későbbi met
szet (XXI. t. 2), melyet egy ügyes kezű, képzett rajzoló készített : ismerte 
jól a perspektíva törvényeit, az anatómiát, amint ezt az előtér merész részle
tekben bővelkedő csatajelenet-részletei tanúsítják. Hitelessége azonban egyál
talán nem jöhet számba, mivel tökéletes tudással, de a lehető legszolgaibb 
módon másolja Zimmermann metszetét. 

A holland Peters metszete (XXI. t. 1) elárulja, hogy készítője valami 
értesüléshez hozzájutott.4 Nála a várnak négy ó-olasz bástyája van, maga a 
vár egy négyszögletes várkastély, melynek egyik sarkán kőtorony van ; a 
város a távolban van. A metszet készítője — érzésünk szerint — a castellum 
szóból indult ki, amivel a XVI. században a kallói várat nevezték is. Maga a 
metszet szép, precíz munka. Figyelmet érdemel az előtér három alakja, me
lyek közül az egyik éppen rajzolja a várat. Eléggé átlátszó a célzata ezeknek 
a figuráknak, a művész ezzel akarja növelni az ábrázolás hitelességét. Tudo
másunk szerint a kallói várról ez a földrajzilag legtávolabbi helyen, Antwer
penben megjelent metszet. A hitelesség szükségének hangsúlyozása indo
kolt is volt. 

Negyedik metszetünk ,,Kalo in Ung." felirattal (XXII . t. 2) ugyanazt 
a várat mutatja be, mint a holland metszet, kevesebb rajztudással, sok mora
litással és számunkra némi rejtéllyel. A kallói vár i t t csak háttér, a kép lénye
ge egy jelenet, mely a moralitást hordozza. Egy erdőszélen alvó, késő-rene
szánsz ruhájú ifjúnak a szívéből, aki mellett egy nyitott könyv van, egy fa 

4 Jacob és Jan Peters metszetgyűjteménye a debreceni Ref. Kollégium könyvtárában, 
rongált címlappal. Antwerpen. I. 163. jelzet alatt. 
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nő ki, melynek ágain egy fiatal nő, pénzeszacskó és egy szép, két körerkélves 
ház van. A halál kaszája éppen elnyesi az álom fájának a törzsét. Az az er
kölcsi tanulság pedig, amelyet ez a történet illusztrál, és mely a lapnak is a 
címe: ,Juventus proponit, mors disponit" (Ifjúság tervez, a halál végez). 
Alighanem utalást kell i t t keresnünk valamely olyan eseményre, amely Kalló 
várával valamilyen összefüggésben lehetett, olyan történetre kell gondolnunk, 
amely közkeletűvé válhatott egész Közép-Európában. Azonban ezt az érdekes
nek ígérkező eseményt egyelőre nem tudjuk közelebbről megvilágítani egyéb 
adatok hiányában. 

Egy másik metszetet Gerő László közölt Magyar várépítés с művében 
(XXII . t. 1). Ez a metszet rokon Ortelius redivivus SL (Sicha Lucas?) monog
ramos ,,Fortalitium Kis-Kallo in Ungaria remunitum" című metszettel 
(XXII I . t. I).5 E két utóbbi ábrázolásnak feltűnő sajátsága az igen primitív 
perspektíva. Látszik, hogy az egyik a másiknak a másolata, vagy pedig egy 
közös, ismeretlen metszet után készültek. Feltűnhet a címben szereplő Kis-
kálló név, ami nyilván Nagykállóval való összetévesztés, Kiskállónak pedig 
annyi köze lehet ehhez az ábrázoláshoz, hogy a metszet nézőpontja Kiskálló 
területére esik. Kiskálló felől látszott úgy a város templomának tornya, 
mintha a várban lett volna. A torony az Ortelius redivivus metszetén egy 
nagyobb épülethez látszik tartozni, míg a másikon a vár figyelőtornyának 
látszik. Az előbbin nem látszanak a vár rongálódásai, az utóbbi rongálódáso
kat és hevenyészett erősítéseket is mutat. Az épületek elhelyezése mindkettőn 
nagyjából azonos, csak úgy látszik, hogy hol az egyik, hol a másik értelmezett 
rosszul bizonyos épületeket. Az a benyomásunk, mintha mindkét metszet 
készítője egy erősen rongált eredeti után dolgozott volna. 

Hitelesnek kell azonban elfogadnunk másik két metszetet : egy XVII . 
századi olasz metsző művét (XXIII . t. 2)6 és különösen pedig azt a szép áb
rázolást, melyet a német városok sokat foglalkoztatott metszője Gaspar Meri-
an után Lucas Georg Sicha készített 1665-ben (XXIV. t. 1). Ez utóbbinak 
az a különös értéke, hogy Eggen alárajzolta a vár lépték utáni alaprajzát, 
valamint a védőövezet keresztmetszetét is. Az olasz metszet némileg heroikus 
jellegű, a vár arányait magasságban módosította. E két utóbbi ábrázolás 
körülbelül egykorú lehet, talán az olasz metszet valamivel későbbi, mivel a 
falakon több rongálódás látszik, mint Meriannál. A vár rekonstruálását 
ennek a két utóbbi metszetnek a segítségével kíséreljük meg. 

Bejárat a várba csak a városon keresztül vezetett. Magát a várost is 
kettős palánk : egy külső karósor és egy belső, gerendából rótt kerítés övezte. 
A városnak csak délen volt kapuja, a metszetek szerint innen indult az ú t 
Semjónen át Szatmárra, ebből ágazott ki először a balkányi és szakolyi út, 
valamint a Tokaj felé vezető út. Ezen régi utak közül mindegyik megvan 
még ma is. A városkaputól balra a két palánk közt volt a latorkert, az olasz 
metszeten jól látszik a két hajlított akasztófa. Maga a vár a városnak a dél
keleti sarkán terült el, abba csak egy bástyával volt beépítve, de i t t is elválasz
to t ta egymástól a kettőt a várárok. A várat körülvevő mocsarat egy kis patak 
táplálta, melyet Kiss Lajos szerint Berettyónak,7 Peters szerint Kallónak 

5 Ortelius redivivus et continuatus oder Ungarische und Siebenbürgische Kriegs
händel, Nürnberg, 1666. I I . rész 187. 

8 Magyar Történelmi Képcsarnok, Т. 4435. 
7 Kiss Lajos : Vásárhelyi hétköznapok. Bp., 1958. 
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hívtak.7a A várárok a rajz szerint körülbelül három méter mély és 5,5 méter 
széles lehetett. Túlsó partján a falak tövében három méteres kihegyezett 
cölöpökből álló palisszád meredezett, mely kapcsolatban volt a várost körül
vevő cölöpsorral. Különbség azonban volt a kettő között, a város cölöpsora 
egészen tömött volt, a várnál pedig az egyes karók nincsenek szorosan egymás 
mellett. Az alaprajz szerint a vár teljesen szabályos, dél felé kissé nyújtott, 
négyzetes alapú erődítmény volt, négyzetes jellegét azonban a négy sarkon 
levő hatalmas ó-olasz rendszerű bástya csillagformához tet te hasonlóvá. 
A vár teljes szélessége észak-déli irányban körülbelül 58 méter, kelet-nyugati 
irányban mintegy 52 méter lehetett, tehát ha tekintetbe vesszük, hogy a kötő
ágak hossza 17—18, a bástyák éle ugyancsak 19 méternyi lehetett, akkor a 
beépíthető terület elég kicsi volt, hozzávetőleg egy 25 X 26 méteres négyzet. 
Fekvése szerint a kötőágak megközelítőleg a négy világtáj felé néztek. 

A falak nem voltak függélyesek, hanem kifelé 80°-os szögben lejtettek. 
Anyaga földből volt, melyet kívülről tégla burkolt. Ennek a külső téglafalnak 
a vastagsága állítólag két méter volt.8 A földsáncot belül az Eggen-féle fel
vétel szerint csak cölöpök tartották. A falak kívülről körülbelül 7,5 méter 
magasak, belülről 5,3 méteresek lehettek, tehát a vár területe valamivel 
magasabban feküdt. A bástyák tetejének szélessége a mellvéd nélkül körül
belül 5,5 méter volt. A bástyák csúcsán őrbódék álltak, és úgy látszik, hogy 
a bástyákra később földhányást is raktak az olasz metszet tanúsága szerint, 
mert ez a belövések ellen jobban védett. Ez a bizonyos földhányás a Merian-
féle metszeten nem szerepel. A bástyák mellvédjére az ellenség fejeivel díszí
te t t kopjak voltak tűzve üdvös elrettentésül. Nagyobb építmény csak a dél
keleti bástyán volt, az őrszoba (Wachstuben). Bejárat a várba, amint említet
tük, csak a városon keresztül, egy a várárkon átvezető elég hosszú fahídon 
át vezetett az északnyugati bástya mellett. A kapu (Thor), úgy látszik, na
gyobb épület lehetett, magas nyeregteteje túlemelkedik a falakon. A kaputól 
jobbra levő bástyában volt a lőportorony (Pulver Thurm), melyet jelen eset
ben nem feltétlenül toronyként kell elképzelni. A kaputól balra volt az élel
miszer raktár (Provianthauss), attól kissé távolabb az északkeleti bástya 
tövében a pékség (Backöffen). A kaszárnyák (Baracquen) a nyugati és déli 
kötőágak mentén helyezkedtek el, tehát azokon az oldalakon, melyek felől 
a támadás leginkább várható volt. A vár közepén volt a kút (Brunn), négyzetes 
kávával, valószínű tehát, hogy gerendákból rótták — ugyanilyen gerendák
ból készült kút van ma is a Béke utca 21. szám alatt. A tér északi oldalán 
volt a főkapitány lakása (Des Obr Haubtm Quartier), egy L-alakú épület, 
melynek a tér felé néző rövidebb oldalán egy négyszakaszos, valószínűleg 
keresztboltozatos tornác volt. A főkapitány lakásának a tornáca, és a déli 
barakkok között volt a szertár (Zeughauss), kör alakú, kis félköríves tolda
lékkal ellátott épület. Érdekessége, hogy erre a kör alakú épületre emeltek-
négyzetes alaprajzú fatornyot. Hajlamosak lennénk azt hinni, hogy ez a 
torony nem a szertárhoz tartozott, azonban a Merian—Sicha—Eggen-féle met
szet ,,G" betűjelölése minden kétséget kizár. Balogh Ilona még azon a véle-

7a Peters, J. : i.m. lapszám nélkül. „Ghelegen in het Graefschap Zabolcien, ontrent 
de Riviere Kalló, daer het den naem van v o e r t . . . " 

8 Csordás Ferenc (Béke u. 21.) és Dobó István (Béke u. 6.) nagykállói lakosok köz
lése. 
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ményen volt,9 hogy az egész torony fából készült, és négyzetes alaprajzú volt. 
A metszet tanúsága szerint csak a szertárra épült köpenytől felfelé készült 
fából, és csak ennek a résznek volt négyzetes alaprajza. Ez a torony, amely a 
várfalak mögül jellegzetesen kiemelkedett, mivel legmagasabb pontja volt 
a várnak, megfigyelőhely lehetett, és a zászló is ezen lengett. A torony magas, 
négyzetes alapú sisakját csak négy sarokgerenda tar tot ta . A szertár melletti 
épület hatalmas kéményével tűnik ki, melyet az olasz metszet erősen füstölgő 
állapotban mutat. Valószínűleg i t t volt a konyha. Az épületek közül még a 
szárazmalmot (Ross Mühl) kell megemlíteni, mely a délkeleti bástya tövében 
volt elhelyezve. 

Mindezeket az épületeket a sáncok jórészt eltakarták, mivel mélyebben 
feküdtek azoknál, így szükséges volt megoldani a sáncokra való feljárást is. 

Ilyen feljáró volt a délnyugati bástya közepén, továbbá a szárazmalom és a 
puskapor raktár mellett. Az északkeleti bástya, úgy látszik, teljes szélességé
ben megközelíthető volt a pékség mellett. Ezeket a feljárókat úgy kell elkép
zelnünk, hogy karók közé döngölt földből készültek, és nincs okunk feltéte
lezni, hogy lejtőjük vagy lépcsőjük fánál tartósabb anyagból készült volna. 

A várkapuval átellenben, a délnyugati bástya tövében meg kell említe
nünk a külső védművekhez való kijáratot, mely a térképen a hangzatos „Auss-
fall" szóval van jelezve. Ennek déli elhelyezését az indokolja, hogy a déli 
oldal volt a támadás főiránya. Az alaprajz ezt a helyet a kötőgát megszakítá
sával jelzi, valószínű, hogy egy kisebb alagútszerű folyosó lehetett. 

A vár keletkezésével kapcsolatban több évszámra is akadhatunk, melyek 
többé-kevésbé ismeretesek. A Törvénytár 1569-es és 1577-es évszámai meg
bízható, de elég laza keretet adnak a kallói vár építésével kapcsolatosan. Az 
előbbi évben hozott rendelkezések a várak között még nem említik Kallót : 
tehát akkor még nem volt meg. Az 1574. 5. te. 1. §-a szerint a „kallói várkas
tély . . . csak a minapában épült". Eddig ismeretlen volt annak az 1777-es 
Kolozsvári Kalendáriumnak az adata, mely szerint Kalló vára 1570-ben 
épült.10 A Lőcsei Kalendárium szerint viszont ,,1573 Kalló Vara eppitettik".11 

Ugyancsak ismert adat^: Bongars Jakab 1585-ben Konstantinápolyba menet 
megszállt Kallóban.12 Ő úgy említi, hogy a vár 14 évvel azelőtt épült, tehát 
1571-ben. A Művészettörténeti Értesítőben közölt benigna mandatának a 
keltezése 1573. október 10., mely leirat „utasítja a szepesi kamarát a szendrői 
vár építésére, miután Rueber főkapitány a neki utalványozott 1000 aranyat 
a kallói várkastély építkezésére használta föl, újabb 1000 aranyat folyósítson".13 

Ha a különböző adatok között eligazodni próbálunk, az első pillanatra 
nehéz feladatnak látszik, azonban valószínű, hogy mindegyik adat tartalmaz 
valami részigazságot, kivéve talán Bongars közlését, aki a számokban meg
bízhatatlan —- nála például Tokaj másfél mérföldnyire fekszik a Tiszától. 
A vár építése megkezdődhetett 1570-ben, és lényegében véve 1573-ban be is 

9 Balogh Ilona : Magyar fatornyok. I I . kiadás, Bp., 1935. 42. 
10 Új és О Kalendáriom 1777 esztendőre Hanckens Bálint continuatioja szerint, 

Kolozsvár é.n. 
11 Az első lőcsei kalendáriom az 1626-odik évre. "Űj kiadás Lőcsén, 1909. 
12 Bongars Jakab utazása Bécsből Konstantinápolyba 1585-ben. Közli Szamoía 

István : Régi utazások Magvarországon és a Balkán-félszigeten 1054—1717-ig. Bp., 1891. 
171. 

13 Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből. Közli 
Kapossy János után Bánrévi György. Művészettörténeti Értesítő 1956. 318. 
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fejeződött. A vár építése eszerint három óv alatt ment végbe, és azt a tényt, 
hogy nem egy év alatt készült el, jellemzően mutatja egy 1580-ból származó 
királyi leirat, amely szerint a kallói vár teljes befejezéséhez 40 forint szüksé
ges.14 Az összeg viszonylag csekély volta egyúttal azt is mutatja, hogy lényeges 
hiány nem lehetett az erődítményben, és bár kissé virágos szóhasználatnak 
látszik a „teljes befejezés", de érzékelteti a vár építésének több éven át folyó 
időtartamát. 

Az a tény, hogy Rüber főkapitány nem rendeltetésszerűen használta 
fel a jóval északabbra fekvő Szendrő várára szánt összeget, feltétlenül azt 
jelenti, hogy a kallói vár megépítésében volt valami ötletszerűség, valami 
hirtelen elhatározás, amit egyébként nehéz lenne megmagyarázni. Szerencsére 
Bongars segítségünkre jön, és ennek a váratlan építkezésnek az okát igen 
tetszetősen magyarázza.15 Szerinte a törökök akartak i t t várat építeni, Ők 
már idehordták az építkezéshez szükséges fát, de Tauffenbach és Rüber tá
bornokok megelőzték őket. Ezzel kapcsolatosan nem érdektelen egy pillan
tást vetnünk a speyeri szerződés utáni Magyarország térképére. Szabolcs 
vármegye Miksáé, Erdély határa Szatmár megyében van. Debrecen városa 
és attól északnyugat felé egy többé-kevésbé szóles sáv, mely magában foglalja 
még Szendrőt és Göncöt, hármas fennhatóság alá tartozik. Szabolcs megye 
területe tehát a török felé teljesen nyitva volt. Ilyen körülmények között a 
törökök észrevették, hogy egy Tokaj és Ecsed között fekvő vár igen előnyös 
lenne nekik. A kassai főkapitány viszont meglátta, hogy az említett két vár 
között a magyar terület biztosítása érdekében is szükség van még egy várra, 
minthogy Kisvárda magasan fekszik. Ez kétségkívül helyes meglátás volt, 
a kivitelezés is kellő eréllyel ment végbe, s ez Rüber főkapitány nagy érdeme. 

A vár megépítése Kálióban különösen fájt a Portának, mint kiderül Tie-
polo velencei követ 1574. november 7-én kelt jelentéséből.16 A szultán 8 évvel 
meghosszabbítja a drinápolyi békét azzal a feltétellel, hogy Kalló várát bont
sák le, de még a következő évben is sürgeti Musztafa budai basa Miksánál 
a szultán nevében „Nagykálló elrontását".17 

A vár keletkezésével kapcsolatban egy kérdés felmerül, nevezetesen, 
hogy a vár területén nem állott-e a Kállayaknak valami várkastélyuk. A kér
dés feltevése azért indokolt, mert egyrészt a legtöbb várnak a magva vala
melyik főúrnak a várkastélya volt, továbbá az is indokolja a várkastély fel
tételezését, hogy a kallói vár első előfordulásakor castellum szóval jelöltetik, 
ami tulajdonképpen várkastély és nem erőd jelölésére szolgál. És hogy a Kál-
lay-család ősei a középkorban várat építettek, arra okleveles bizonyíték is van. 

Eléggé ismeretes körülmény, hogy 1262-ben a Balogsemjén nembeli 
Ubul fiának, Mihálynak, az első ismert Kállay-ősnek Mihály nevű fia a pataki 
várban kapott egy lakótornyot.18 Azonban Ubul fia Mihályt a tatárjárás szo
morú tapasztalatai arra késztették, hogy maga is építsen valami erődített 
helyet, amint ez abban az időben könnyen is ment. IV. László királynak fenn
maradt egy oklevele, melyben tudatja a Szamos mentén Szamosszegig, az 
utolsó Szamos menti faluig működő királyi vámszedőkkel, hogy Mihály ispán-

14 Uo. 323. 
15 Bongars, J. : i.m. 171. 
16 Acsády Ignác: Magyarország három részre oszlásának története. Bp. 1897. 423. 
17 Takács Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Bp. 1922. 271. 
" Kállay levéltár, I. k. 7. 
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nak és fiainak : István és Pál mestereknek, épülő várukhoz a szükséges kő 
és ,,cement" szállítására vámmentességet engedélyezett.19 Ez az oklevél bi
zonytalan datálású. Egy másik oklevél 1282-es évszámával már közelebbi 
támpontot ad. Az előbb említett király meghagyja Szabolcs és Szatmár vár
megyék nemeseinek, hogy Ubul fiának, Mihály ispánnak a vára felépítésében 
segítségére legyenek.20 Sajnos, több adat erről a várról nem áll rendelkezésünk
re, és nem beszél róla a szájhagyomány sehol sem a volt Kállay-birtokokon. 
Azonban nagyobbszabású vár semmiképp sem lehetett, ezt onnan lehet kö
vetkeztetni, hogy IV. László halála után Mihály fiait a birtokukról el tudták 
űzni, amit nem tudtak volna megcselekedni, ha egy jól megerősített kastély 
lett volna Mihály fiainak a birtokában. Különben is a várakat a kastélytól 
sokszor egész jelentéktelen különbség választotta el. Előfordult például, hogy 
valakit a szomszéd nemesek feljelentettek a királynál, mivel kastély helyett 
várat épített. Mikor a király emberei kiszálltak, megállapították, hogy a kér
déses építmény nem vár, hanem kastély. Továbbá azért sem lehetett hosszú 
életű ez a vár, mivel egy kisebb várkastély az idők folyamán jobban ki volt 
téve a későbbi átalakításoknak, és ezzel együtt jellege elvesztésének. 

A castellum szóhasználat nem bizonyít semmit véleményünk szerint 
azzal kapcsolatosan, hogy a várat továbbra is castellumnak nevezték a meg
előző várkastély után, bármilyen megvesztegető is lenne ez a feltevés. A kallói 
vár eleinte általánosan castellumnak neveztetik : a szepesi kamara oklevele
iben utoljára 1573-ban ; az 1574-es királyi rendeletben is ; a Szabolcs megyei 
Levéltár iratai között 1587-ben eszenyi Csapi Kristóf úgy szerepel mint ,,Ca-
pitaneus castelli Kallaviensis", ezzel szemben 1590-ben Székely György mint 
,,capitaneus in Arcé Kalló"21 van említve. Különben is a szóhasználat fejlő
dése folytán a kallói várat, castellum, arx mellett még fortalitiumnak is nevez
ték. Végeredményben tehát a szóhasználat nem enged semmiféle következ
tetést. 

A Kállay-család levéltárában említett vár, melynek helye egyébként 
nincs megnevezve, véleményünk szerint semmiképpen sem lehetett Nagykálló-
ban, és így nem lehetett a kallói vár előzménye sem. Ellene mond az a körül
mény, hogy a Balogsemjén nemzetség központja Kállósemjén volt — a kö
zépkorban Semjén —, nem pedig Kalló. Egy 1317-es, a nemzetségi 
várhoz viszonyítva későbbi időből származó oklevél a nemzetség fejét sem-
jéni Ubulnak nevezi.22 Ubulnak a fiai biri Gergely (említve már 1291-ben),23 

kallói Egyed (említve 1314-ben),24 semjéni Mihály (említve 1318-ban) ;25 

tehát az oklevelek azt mutatják, hogy mind Ubul, mind a várépítő Mihály a 
semjéni névvel van megkülönböztetve. Az ő székhelyük Kállósemjén volt, 
és ha ott laktak, ott is építették a várat. 

Ubulnak Egyed nevű fia, aki a vármegyének ispánja volt, és két fia, 
Iván és Simon magiszterek, akik szintén vezető megyei állásban voltak, fej
lesztették ki Nagykállót, mivel ez volt az ő szókhelyük. 

19 Uo. 10. 20 Uo. 12. 21 Nyíregyházi Állami Levéltár, Elenehus Nominális, I. k. Fol. 89. 22 Kállav levéltár, I. k. 21. 23 Uo. 16. 24 Uo. 23. 25 Uo. 28. 
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A XII I . században viszont még Semjén volt a jelentékenyebb hely. Már 
1271-ben vásárjogot kapott.26 Nagykálló ezt csak a következő században 
fogja megkapni.-7 Végül, hogy a kallói vár a XVI. században épült, mutatja 
a vár szerkezete ós elrendezése ; teljesen szabályos, tervszerű, egységes el
gondolás alapján épült. Márpedig ezt az egyértelmű jelleget nem tapasztal
nánk, ha a vár egy korábbi épület továbbfejlesztése lett volna. 

Végeredményben tehát a kallói vár topográfiai előzménye egyelőre nem 
bizonyítható. 

Hogy a várnak a legelső, változtatások nélküli alakja milyen volt, ma 
már nehéz eldönteni. Mindenesetre bizonyos, hogy a szárazmalom 1584-ben 
még nem volt meg, mert ebben az évben Ernő főherceg utasítja a szepesi 
kamarát, hogy a kallói várkút és a vár közelében levő malom helyreállításáról 
gondoskodjék.28 Ugyancsak nem volt meg a külső védműövezet, amire később 
visszatérünk. 

Hogy jobban megértsük a vár építésében végbement változásokat, és 
hogy jobban megközelítsük a vár életét, jelentőségét, párhuzamosan meg 
kell néznünk a magyar történelemnek azokat a lapjait, amelyeken ez a vár 
szerepel. 

Az 1574. évi 5. te. Kalló várát végvárrá teszi, a várat kiveszi a vármegye 
hatásköre alól. A vár parancsnoka a kapitány volt, később a főkapitány (capi-
taneus supremus), ennek megfelelően helyettesük a kapitány, illetőleg alka-
pitány (vice capitaneus). Lehetséges, hogy az első időkben még ebben a vár
ban is megvolt a két kapitány parancsnoksága. A kallói vár első kapitánya 
Szirmay szerint Prépostvári Bálint volt,29 a végvári idők egyik jellegzetes 
hőse és érdemtelenül elfelejtett nagysága, aki először Kassán hadnagykodott, 
majd Szatmár várában a híres huszár, Székely Antal alatt szolgált kapitány
ként. Mikor Kalló vára megépült, a király kapitányt keresett, de senki sem 
vállalta, egyrészt azért, mert veszedelmes tisztség volt, másrészt pedig mivel 
a fizetés is bizonytalannak látszott, minthogy a várnak nem volt birtoka. 
Prépostvári elfogadta a kallói kapitányságot, és teljes hévvel elkezdte a har
cot a török ellen.30 Mikor a törökök kifosztották Böszörményt, a kallói kato
nák Prépostvári vezetésével szétverték őket. A csatában elesett Sidy János 
kapitány is. Nem meglepő, hogy 1574-ben a szultán így panaszkodott : ,»Kal
lóból, hol csupa zsiványok laknak, sok csapás éri a törököt." A sok portyára 
viszont szükség is volt, mert a végváriak fizetése sokszor csak egy utalvány 
volt, és tulajdonképpen a török rabokból és portyázásokból éltek. 1575-ben 
Prépost vári elkísérte Békés Gáspárt szerencsétlen kimenetelű erdélyi had
járatára, a kallói kapitány nélkül azonban még nagyobb csapások érték volna 
ezt a sereget. Mikor 1577-ben érdemeinek elismeréséül Kassára került mint 
,,ungarischer Feldhauptmann", anyagilag rosszabbul járt.31 Már Kassán volt, 
mikor a szikszói „sokadalmat" kirabló füleki bég seregét megverte. Később 
Prépostvári egri főkapitány és kassai kerületi főkapitány is lett, és a bécsi 
haditanácsnak is tagja volt. Prépostvári 1577-ben elkerült Kallóról, mégis 

26 Uo. 9. 
27 Uo. 63. 
28 Kapossy J. — Bánrévi Oy. : Művészettörténeti regeszták. 325. 
29 Szirmay A. : Szathmár vármegve fekvése, története és polgári esmérete. II . Bp.. 

1810. 121. §. 
30 Takács S. : i.m. 271. 
31 Uo. 271. 
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eddig az időpontig másik három kállai kapitány nevét ismerjük. 1574-ben egy 
peres ügyben vallomást tesz Záthy Gáspár „belliductor Comitatus de Zabolch 
in castello Nagh Kalló".32 1575-ben Кару András capitaneus Regiae,33 az a 
Кару András, aki később Csenger falu miatt megtámadta Prépostvárit egy 
vadászat alkalmával.34 1576-ban Serényi Mihály ,,Újkállóban" a kapitány,35 

aki Prépostvári elkerülése után egy levelében panaszolja : „nemhogy az 
kallói főlegény éknek volna élésük, de énmagamnak sincsen".36 Prépost vári 
neve teljesen hiányzik a szabolcsi okiratanyagból, lehetséges, hogy gyakori 
távolléte erre a magyarázat. Feltűnő az a körülmény, és valószínűleg anyagi 
okokra lehet visszavezetni, hogy Kalló várában igen sűrűn változnak a kapi
tányok. 1587-ben Csapy Kristóf, 1588-ban Záthy Kristóf, 1590-ben Székely 
György a kapitány.37 

A várnak ez időben betöltött szerepére vet némi fényt Bongars említett 
művének a következő részlete :38 „Kalló mocsaras vidéken lévén, három (?!) 
bástyával ellátott kis vár. Tüzérségben és egyéb hadi kellékekben nincs hiány. 
A törökök közeledtére elsütik az ágyúkat, hogy a falusi lakosságot értesítsék, 
mire ezek az erősségekbe, vagy távolabbi vidékekre menekülnek értékesebb 
holmijukkal. Helyőrség 200 német. Ezenkívül szép számmal vannak huszá
rok és szabadhajdúk is." Ebből a közlésből kiderül, hogy ez időpontban, 1585-
ben, a kallói vár eléggé megfelelt rendeltetésének. Az ugyanezen évben a turai 
vállalkozáson részt vevő kállai katonaság létszáma 350 fő volt, ez körülbelül 
az egész kallói helyőrség létszámának felelhetett meg, beleértve a huszárokat 
is. összehasonlításképpen nem érdektelen megemlíteni, hogy ugyanebben a 
vállalkozásban ecsedi Báthori István 700, a tokaji kapitány 200 katonával 
vett részt.39 

A XVI. század végét hazánkban főleg a nyugati végeken dúló hadjárat 
töltötte ki. Ez idő alatt Szabolcsban 1594—95-ben és 1599-ben voltak jelen
tékenyebb török betörések. Az utóbbi alkalommal majdnem elesett a kallói 
vár is. Ezek a viharos idők Kalló vára felett sem múltak el nyom nélkül. 1596-
ban ugyanis Mátyás főherceg utasítja a szepesi kamarát, hogy a romba dőlt 
kallói várépületek helyreállítására 300 forintot utalványozzon.40 Ha az összeg 
nagyságát tekintjük, ami majdnem egyharmada a vár építési költségének, 
akkor jelentős károkat kellett a várnak szenvednie. Ugyanebben az évben 
a kállai katonák erőszakosságai miatti panaszok már az országgyűlés elé 
kerültek. Ugyanis a kallói vár 1578-ban Ung és Bereg megyékből kapott 
vármunkára jobbágyokat, ugyanakkor a szabolcsi járások Tokajhoz és Ecsed-
hez voltak beosztva. így a kállai katonaság kénytelen volt önkényesen el
járni a környék parasztjaival, azokat befogni fahordásra, őrlésre ós egyéb 
vármunkára.41 Ez a szervezési hiba, hogy Kalló olyan messziről kap jobbágy
munkásokat, csak 1604-ben fog megszűnni.42 

32 Nvíregvházi Állami Levéltár, Elenchus I. fol. 89. 
33 Uo. fol. 89. 
34 Takács 8. : i.m. 276. 
35 Nyíregyházi Állami Levéltár, Elenchus I. fol. 89. 
36 Takács S. : i.m. 275. 
37 Nyíregyházi Állami Levéltár, Elenchus I. fol. 89. 
38 Bongars, J. : i.m. 171. 
39 Acsády I. : i.m. 441. 
40 Kapossy J. — Bánrévi Gy. : Művészettörténeti regeszták. 330. 
41 Magvar Törvénvtár 155Ö—1608. Budapest, 1899. 799. 
42 Uo. " 947. 
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1600-ban Kátay Mihály a vár kapitánya,43 aki 1604. október 29-én az 
álmosdi csata után átadta a várat Bocskainak, akinek Kátay kedves embere 
és kancellárja lett. Bocskay halálos betegsége alkalmával abba a gyanúba 
került, hogy, Bocskay szavai szerint, „betegsége főauctora, vagy köztársa 
volt".4 4 A fejedelem halála után ezért a hajdúk a kassai piacon felkoncol
t ák .« 

Bocskay halála után a városban lakó hajdúk és a jórészt németekből 
álló várőrség között az ellentétek igen kiéleződtek. Figyelemre méltó szerve
zési hibára mutat rá ez a jelenség, mert a városban lakó hajdúk kezdettől 
fogva a várőrség kiegészítéseként szerepeltek, amint ezt Bongars is megírta. 
A hajdúk Bocskaytól nemesi kiváltságot kaptak, s ezt Homonnai Drugeth 
György 1608-ban megújította.46 A vár kapitánya ekkor Rákóczi Lajos volt, 
akiről a hajdúk között az a hír terjedt el, hogy el akarja fogatni Nagy Andrást 
— aki később maga is pályázik az erdélyi fejedelemségre, és aki később siker
telenül ostromolja Kalló várát47 —, azt a Nagy Andrást, aki a hajdúknak 
közkedvelt kapitánya volt. A hajdúk azt szerették volna, ha Homonnai más 
kapitányt küld a várőrséghez. Ebben a viszályban a hajdúk már letették 
a fegyvert, mikor a kállai őrség ágyúkkal tüzelt a városbeli hajdúkra, ós nem 
egészen bizonyos, hogy a várkapitány tudta nélkül. Rákóczi ekkor nem tar
tózkodott a várban, a hajdúk meglesték, mikor hazatért, kíséretét levágták, 
és maga Rákóczi Lajos is csak sebesülten menekült meg. A zavargás fellán
golását csak Báthori Gábor személyes közbelépése akadályozta meg.48 

Az új várkapitány Lónyay András lett, aki már 1609-ben, de még 1620-
ban is szerepel a szabolcsi adatokban.49 Bethlen Gábor uralkodásának kezde
tén Lónyay kapitány először Homonnait támogatta, de 1619-ben Bethlennek 
adta át a várat.50 A nikolsburgi béke Szabolcsot Kálióval együtt az erdélyi 
fejedelemnek engedte át azzal a kikötéssel, hogy halála után a császárra száll. 
Bethlen Gábor végeztetett javításokat a várban,51 melyekhez a vármegye 
jobbágyainak munkáját vette igénybe.52 1. Rákóczi György a Bethlen-féle 
határok megtartására törekedett, de 1630-ban feladta Kallót. Visszavonulás
kor fel is égette a várost, mivel a kállai hajdúk Eszterházy nádorhoz húztak.53 

Kalló csak 1644-ben került ismét Rákóczi uralma alá, ez év február 15-én 
az őrség megadta magát. Rákóczi két nap múltán innen bocsátja ki prokla-
mációját, mellyel hadjáratát igazolja.54 A linzi béke Rákóczinak engedte á t 
Szabolcsot. 

Gaspar Merian véleményünk szerint ebben az 1630—44-ig terjedő idő
szakban készíthette el a kallói vár perspektivikus látképét, melyet 1665-ben 

43 Nyíregyházi Állami Levéltár, Elenchus I. fol. 89. 
44 Acsddy I. : i.m. 625. 
45 Acsády I.\ i. m. 625. 
46 Angyal D. : Magvarország története II . Mátyástól I I I . Ferdinánd haláláig. 

Budapest, 1898. 72. 
47 Uo. 101. 
48 Uo. 72. 
49 Nyíregyházi Állami Levéltár, Elenchus I. fol. 89. 
50 Angyal D. : i.m. 164. 
31 Reiszig E. : Szabolcs vármegye története. Szabolcs vármegye. Szerk. : Borovszky 

S. Budapest, 1900. 445. 
52 Nyíregyházi Állami Levéltár, Elenchus I. fol. 293. 
58 Angyal D. : i.m. 737. 
54 Reiszig E. : i.m. 443. 
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Sicha lemásolt. 1630-ban a császáriak helyreállították a várat.55 A várnak 
ekkori állapotáról, és későbbi fejlesztéséről világosít fel a Merian—Sicha—Eg
gen-féle ábrázolás. Az ostrom nyomai nincsenek teljesen eltüntetve. A régi sérü
lések csak hevenyészett módon, gerendaátkötéssel és vesszőfonással vannak 
kijavítva. Ma már nehéz lenne megállapítani, hogy ezek a károsodások melyik 
ostromnak a nyomai. Valószínűleg minden ostromnak, amit a vár valaha el
szenvedett, rajta maradt a jegye, mivel alapos helyreállításra pénz nem 
volt. Az alaprajz és a perspektivikus kép összehasonlítása érdekes meglepe
tést tartogat, ugyanis a kétféle ábrázolás nem fedi teljesen egymást. Ennek 
oka könnyen érthető, mert Sicha egy régebbi állapotában készült metszetet 
másolt le, Eggen viszont felmérést végzett. A kettő között a jelentősebb 
különbségek : 1. az alaprajzon a bástyák csúcsai le vannak vágva, míg a táv
lati képen — az olasz metszeten is — a bástyák élben végződnek. Azonkívül 
az északnyugati bástyának, amelyik legjobban viseli az ostrom súlyát, ezen 
a levágásán is van egy ágyúlőrés, míg a másik három bástyának a csúcsán 
ilyen lőrés nincs ; a bástyák csúcsainak levágására azért volt szükség, mert 
ezzel megszüntette a tűzfegyvereknek azt a holtterét, amely ezen bástyák 
csúcsa előtt volt ; 2. a vár külső védműve nem szerepel a két távlati metsze
ten, hiányzik a külső védműnek a kötőgát előtt levő pajzsgátja is ; ezek 
szerepe szintén a hatásos oldalozás vo l t ; a külső védműhöz való kijárat szin
tén ennek az átalakításnak a szerves része. Nagyon valószínűnek látszik, hogy 
a Merian-féle rajzot nagyobb munkák előzményeként kell felfogni, és akkor 
az említett átalakítási munkálatok erre az 1630—44-ig terjedő időszakra 
estek, mikor a kallói vár a császár kezén volt. 

Mikor I . Rákóczi György 1644-ben elfoglalta a várat, rövid ideig fiának 
engedte át a kallói vár kapitányságát azzal a céllal, hogy örökösét ezzel isko
láztassa. I I . Rákóczi György a linzi béke értelmében apja halála után vissza 
is adja a kallói várat, de tettét megbánva hamarosan vissza is foglalja. 1655-
ben egy kirívó eset azt a viszonyt világítja meg, amely a vármegye és a vár
őrség között fennállott. A vár katonái a megyének Megyery Tamás nevű jegy
zőjét súlyosan bántalmazták. A vármegye ekkor szigorú rendelkezést hozott, 
mely szerint ha valaki a várbelieknek akármilyen élelmet, fát, szállást stb. 
ad, ha nemes 24, ha jobbágy 12 forintra büntetik.56 I I . Rákóczi György sze
rencsétlen lengyelországi hadjárata után, mikor már a fejedelemségről le is mon
dott, Szabolcs és Szatmár megyét váraival még mindig birtokolta. A Tompa 
Mihály által megénekelt Szuhay Mátyás, a híres kuruc, ekkor, 1658-ban volt 
kállai kapitány. Az a körülmény, hogy Kalló még Rákóczihoz tartozott, a 
töröknek két bosszuló hadjáratát hozta erre a területre. Szejdi budai pasa 
csak a megye déli részén pusztított, Alinak a seregót pedig Várad lakóinak 
hősies védelme annyira kimerítette, hogy pusztításuk nem ért Kalló alá.57 

I I . Rákóczi György halála után, 1660-ban Báthory Zsófia átengedte a 
kallói várat a császárnak, aki kis megszakításoktól eltekintve, a Rákóczi
szabadságharcig meg is tartja. Nem sokkal azután, hogy Kemény János vállal
kozása megbukott, Kucsuk Mehemed pasa a megtorlásképpen vezetett had
járatában Szabolcs megyét elfoglalta, ele Kalló várát nem tudta bevenni.68 

55 Uo. 443. 
56 Uo. 465. 
57 Angyal D. : i.m. 103. 
58 Reiszig E. : i.m. 445. 
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Ezért írhatta Sennyei Ferenc főkapitány a vármegyének némi önérzettel, 
mikor 1661-ben ismételten kér vármunkára jobbágyokat, annak ellenére, 
hogy ezt a munkát már az évben egyszer teljesítették (non obstante hogy ez 
esztendőhöz gratuitus labort praestálták), hogy Kalló vára „az egész vár
megyének oltalma".59 

A végvári időknek egyik legérdekesebb mozzanata volt, mikor 1664-ben 
Rákóczi László és Pető Zsigmond kállai kapitány gyalogosaival Nagyváradot 
csellel próbálja elfoglalni. Álruhában lopóztak be a várba, de felfedezték őket, 
és így tervük nem sikerült.60 

Hogy a vár a császár kezére került, ismét jobban előtérbe került a jobbá
gyok vármunkája, melyet olykor nemcsak a főkapitány, hanem a nádor is 
sürget.61 Ezekre az évekre esik Eggennek a felmérése is a várról. Ügy látszik, 
hogy amióta a császár visszakapta a várat, mintha valamivel jobban törődtek 
volna vele. 

Az 167l-es vármunkákra részletesebben kitérünk, mert nagyon jól rá
világít a korra, és a várnak teljesített jobbágymunka körülményeire. Ebben 
az évben Ecsed és Kalló a vármunkát sürgeti a megyénél. A vármegye követe
ket küld ki, hogy ezek felülvizsgálják az ottani állapotokat. Július 7-én a kö
vetek jelentést tesznek, és rendelkezés megy a négy járás szolgabírájához, 
részletezve az egyes járások feladatát.62 A megyei közgyűlés döntése szerint 
600 kassai forintot ad egy vagy két részletben, és 200 szekeret, „amely sze
kerek közül, melyek erdőköz közelebb vannak, két gerendát tartoznak szállí
tani. Ha valamely szekér pedig az említett gerendákat nem szállítja, vagy 
nem tudna az erdő távolsága miatt szállítani, az egy nappal tovább tartozik 
dolgozni".63 Azonban a munkára csak 25 szekér ment el a 200-ból, ugyanis 
ekkor volt a nyári munkák ideje. A kállai parancsnok ismételten kér : 6 4 1. 
kétszer 100 szekeret 6—6 napra ; 2. gerendákat a híd javítására ; 3. ötven 
munkás férfit, nem gyermeket; 4. végül pedig a megígért pénz fizetését. A 
vármegye határozata : egy-egy napra 1371 személyt ad ; továbbá gerendá
kat ; de van egy kikötése : „Legkevésbé sem egyezünk abba bele, hogy a 
munkásokat az árok kitisztítására használják, mivel megyénkre ez az ügy nem 
tartozik." 

Jellegzetes, ahogy a megye módosítja a kallói parancsnok kérését. Több 
szempontból mérlegel, és úgy látszik, intézkedéseinek nincs meg a kellő foga
natja. A jobbágyok egyszerűen tömegesen nem mennek el vármunkára, vagy 
pedig a gyermekeket küldik. A vármegye intézkedéséből az is kiderül, hogy 
bizonyos szempontból kellemetlenkedni is akar a várkapitánynak, mert az 
egyhetes vármunka helyett csak egy-egy napos munkát szavaz meg. Ez a 
vármunka szempontjából erősen hátrányos, mivel a napnak jórésze a munka 
megszervezésével telik el, másrészt ennyi munkással való bánásmód körülmé
nyesebb. A jobbágyok passzivitása derül ki a kállai kapitány október 5-i 
leveléből is, melyben 400 munkást kér a téglaégető kemencék kiásására, te-

59 Nyíregyházi Állami Levéltár, Protocollum XII . fol. 161. 
60 Acsády I.: Magyarország története I. Lipót és I. József alatt. Budapest, 1898. 193. 
61 Nyíregyházi Állami Levéltár, Elenchus I. fol. 293. 
62 Nyíregyházi Állami Levéltár, Protocollum XIV. fol. 107. 
es Nyíregyházi Állami Levéltár, Protocollum XIV. fol. 108. 
64 Nyíregyházi Állami Levéltár, Protocollum XIV. fol. 110. 
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kintve, hogy a szökések miatt korlátolt számban dolgoznak a munkások. A 
vármegye elküldött 72 munkást.65 

A december 1-i közgyűlés ismét tárgyalja a kállai kapitány kérését, 
melyben 1200 gerendát kér, 40 szekér vesszőt és tűzifát, és a német katonák
nak fizetést, mivel ők végezték el az árok kitisztítását. A közgyűlés megígér 
„annyi gerendát, amennyit 40 szekér egyszerre el tud szállítani; 20 szekér 
vesszőt, továbbá 16 szekér tűzifát, pénzben pedig 30 forintot".66 A megye 
tehát általában kevesebbet adott, mint amennyit kértek, ha ugyan nem ma
radt csak ígéret, és a többszöri sürgetésre mindig szükség volt. 

A Wesselényi-összeesküvés után, mikor a kallói vár őrsége átpártolt a 
felkelőkhöz,67 a bécsi udvar bosszúpolitikája miatt megnőtt a földönfutó kuru
cok száma. A várakba német helyőrségeket raktak. Kalló várának ekkor lett 
először német ember a főkapitánya. 

1672 júliusában Szuhay Mátyásék foglalták el,68 de nem tartósan. A kö
vetkező évtől a bujdosók helyzete megnehezedett, mert a hajdúk egyetem
legesen labancok lettek. 1676-ban a kurucok ismét ostromolják Kallót, de 
Schmidt ós Barkóczy lövészei elűzik őket.69 1681-ben Teleki Mihály Kalló 
várát elfoglalta. Ebben az ostromban vett részt Bethlen Miklós, aki így szá
mol be erről az eseményről: „Menénk Kalló alá ; lövék, ostromiák, a városát 
hamar megvevék, felégetek, osztán a várat kicsinysége, beleszorult gyenge 
cseléd sokasága feladata a némettel. Ez is volt kétszáz, kit elbocsátanak fegy
ver nélkül, csak a tiszteknél hagyván meg a fegyvert, és kísértetek a rakomazi 
sáncba."70 Ez időben tehát a várőrség létszáma körülbelül ugyanaz volt, 
mint a vár építése óta mindig. Teleki ez alkalommal csak néhány napig tar
tot ta megszállva a várat, mivel a török segélycsapatok visszafordultak, így 
a várat kiürítette. De a labancok kezén sem volt sokáig, mert Apaffy Mihály 
a következő évben megint elfoglalta. 1685-ben, mikor Eperjes elvesztése után 
Thököly csillaga lehanyatlott, ő is erre húzódott vissza, és mikor Kallót kény
telen volt elhagyni, Nagyváradon már Ahmed pasa várta, hogy bilincsbe 
verje. Seregének nagy része Barkóczy István kállai főkapitány, a híres hu
szárezredes előtt letette a hűségesküt a császárnak.71 

Caraffa vértörvényszéke miatt, melynek Szabolcsban a képviselője Som-
bach kallói kommendáns volt, az elkeseredett magyar népből az újhelyi vá
sáron tört ki az elnyomás iránti gyűlölet, és ez felkeléssé nőtte ki magát. 
Tokaji Ferenc vezetésével 1697 júliusában elfoglalták Tokaj és Kalló várát. 
Ez a fegyvertény azonban a mozgalom utolsó eredménye is volt, mert Nyír
bátor alatt szétverték őket.72 

A Rákóczi-szabadságharc megindulásában is fontos szerepet játszik 
Kalló. A Felső-Tisza vidéke 1703-ban a kurucok kezén volt, s a felkelés ekkor 
még a népi mozgalom jegyét viselte. Szabolcs megye nemessége a kisvardai 
várba húzódott, várakozó álláspontra helyezkedve. A hajdúk viszont csak 

65 Nyíregyházi Állami Levéltár, Protooollum XIV. fol. 119. 66 Nyíregyházi Állami Levéltár, Protooollum XIV. fol. 119. 67 Reiszig E. : i.m. 445. 68 Reiszig E. : i.m. 446. 69 Acsády I. : Magvarország története I. Lipót és I. József alatt. Budapest, 1898. 
47. 70 Bethlen Miklós Önéletírása, Budapest, 1955. I.k. 317. 71 Acsády I. : Magyarország története I. Lipót és I. József alatt, Budapest, 1898. 
436. 72 Reiszig E. : i.m. 448. 
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úgy voltak hajlandók Rákóczihoz csatlakozni, ha elfoglalja a kallói várat. 
Rákóczi Emlékirataiban a következőképp számol be a vár elfoglalásáról: 
„Megszemléltem az erődítményt és rohamot határoztam. A diószegi csapatok 
olyan dühvel támadták meg az erőd kapuját, hogy fejszecsapásokkal akarták 
bevenni. Ennek a vállalkozásnak semmi eredménye nem volt. Semmim sem 
volt, ami az ostromhoz szükséges, és más eszközök híján az égő nyilakhoz folya
modtam, hogy ezekkel felgyújtsam a bástyához egészen közelálló házakat és 
istállókat . . . Csakugyan felgyújtottak egy házat, de ezt a tüzet hamar elol
tották. Mégis ez a tűz adott alkalmat a lakóknak arra, hogy a parancsnokló 
hadnagyot megadásra kényszerítsék. Ez a tiszt negyven emberből álló hely
őrséggel együtt pártomra állt. A várban négy kis ágyút és néhány mázsa 
lőport találtam. Ebből állt tüzérségem."78 

Rákóczi szavai nemcsak azért érdekesek, mert megtudjuk, hogy a kallói 
várban szerezte első ágyúit, hanem az is kiderül, hogy melyek voltak a vár 
gyenge oldalai. Elsősorban a vár kicsinysége volt a nagy hibája, ez volt a máso
dik ismert ostrom, mikor azért kellett a várat feladni, mert a mellette fekvő város 
lakossága nem fért el benne. Második nagy hibája volt, hogy gyenge volt a 
tűzereje. Ha Rákóczi kicsiknek mondja az ágyúkat, ez valószínűleg annyit 
jelentett, hogy ezek még ama ágyúk voltak, melyeket Ruber kassai kerületi 
főkapitány jut ta tot t ide. A várnak a főkapitánya ekkor Noel Ágoston volt,74 

és Rákóczi szempontjából csak szerencsés körülmény lehetett, hogy katonái
nak nagy részével nem volt otthon. Eckstein János hadnagy, aki a kallói várat 
védte, Rákóczinak vitéz katonája lett, s szomorú halállal pusztult e l : mint 
Veszprém várának a kapitánya a rommá lőtt várban megadta magát Heister 
tábornoknak, az pedig kivégeztette. 

Rákóczi szabadságharcának az utolsó részében is szerepet kap Kalló 
városa. 1710 decemberében kuruc csapatösszevonás helye, majd 1711 január
jában innen indul ki Károlyi, hogy Palffyval találkozzék, aminek eredménye 
a vajai megbeszélés és rövid fegyverszünet lett.75 De ezeket a szomorú időket 
a kallói vár valószínűleg már nem érte meg. Rákóczi 1704. február 11-én 
kiadta a parancsot Kalló várának ,,elhányatására".7e Ezt a parancsot ugyanaz 
év szeptemberében megismétli." Két év múlva azonban Kalló vára még min
dig állott, ezért ismét megsürgeti a lebontási parancsot. Azonban ekkor a 
jobbágyok a munkácsi vár erősítésén dolgoztak. Reiszig szerint 1709-ben 
került sor a lebontásra.78 

Hogy mi indította Rákóczit arra, hogy azt a várat, amelyet elsőnek hó
dított meg, lebontassa, az említett első sürgető rendelet szűkszavúan azzal 
magyarázza meg ; „mivel Kalló vara eddig nagyobb karara, mint sem hasz
nára leven az Nemes Országnak . . ." E mögött az általános indokolás mögött 
valószínűleg azt kell keresnünk, hogy a fejedelemnek nem állt elég anyagi 
erő rendelkezésére, hogy korszerűvé tegye a várat. A vár egyrészt bővítésre 
szorult, másrészt korszerűtlen volt. Ha a lebontás tényleg megtörtént, sok 
munka bizonyára nem volt vele. 

78 II. Bákóczi Ferenc emlékiratai. Ford : Vass I. Budapest, 1948. 44. 
74 Nyíregyházi Állami Levéltár, Elenchus I. fol. 294. 
75 Lukinich T. : A szatmári béke története és okirattára. Budapest, 1925. 41. 
76 Nyíregyházi Állami Levéltár, Fasc. 6. act. no. 5. 
77 Nyíregyházi Állami Levéltár, Fasc. 5. act. no. 6. 
78 Görömbey P. id. : Nagy-Kálló. Szabolcs vármegve. Szerk.: Borovszkv S. Buda

pest, 1900. 154. 
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1711-ben törvényileg megszüntették a várkapitányságot, de a vár ma
radványai még sokáig fennálltak. Egy 1755-ből származó térkép (XVIII. t. 2) 
még feltünteti a vár falait úgy, ahogy voltak, de a külső védműveket a fel
vételező geometra, Kovács György már kikerekíti : tehát már abban az idő
ben azok formája kivehetetlen volt. Helyi hagyomány szerint a református 
templom tornyát a vár anyagából építették. A tornyot két alkalommal 
építették, először 1732-ben, másodszor 1806-ban.79 Általában véve az elhagyott 
régi épületeknek az a sorsa, hogy anyagát elbontják és felhasználják. A kallói 
vár esetében ez a helyzet még napjainkban is fennáll. 

Ma a vár területének nagy része be van építve (XXIV. t. 2). A bástyák 
és a kötőgátak helyén magasabban vannak az épületek ós a kertek. A régi 
várárok helye valamivel mélyebben fekszik, kelet felé azonban, ahol legmaga
sabbak még ma is a volt bástyák földtömegei, a tövükben levő réten még ma 
is megcsillan a víz (XXV. t. 1). A város közepétől a Hunyadi köz visz a vár 
helye felé. Úgy látszik, hogy ez a kis utca a várnak köszönheti létét. A mai 
Béke, azelőtt Karám utca a régi várhíd és várkapu helyén megy (XXV. t. 2). 
Az Eggen-alaprajz várhídjának jellegzetes, nyugat felé hajló görbülését az 
utca eleje megtartotta. Balról a Béke utca 6. és 8.,illetve jobbról a 9. és 11. szá
mú házak már magasan fekszenek, ezek már a régi bástyák földanyagára épül
tek. A 6. számú ház telkén jópár éve 25 szekérnyi téglát kiszedtek a földből. 
Ezek a falmaradványok körülbelül két méter szólesek voltak, aljáig nem tud
tak lemenni a talajvíz miatt. Ezen a telken találtak egy kör alakú, egyéb falak
kal bekötött épületmaradványt. Ugyancsak ebben a kertben vályog vetéskor 
igen sok emberi csont került elő a falrészen kívül, továbbá előjött még egy 
tölgyfaajtó maradványa is.80 A jelek szerint úgy látszik, hogy a bástyákban 
kazamataszerű helyiségek is lehettek. A Béke utca 8. számú telken szintén 
szedtek ki téglákat, i t t kormos kövezetet találtak,81 ez a hely megfelelne a régi 
pékkemencék helyének. A 8. számmal szomszédos szám nélküli telken ma is 
vannak halomba rakva kiszedett téglák, méretük 4 , 5 x 1 5 x 2 8 cm. A harma
dik, délkeleti bástya helyén épült házak számozatlanok, ennek a tövében egy 
lándzsaszerű tárgyat találtak. Előkerült i t t egy edényben elég nagy mennyi
ségű ezüstpénz is. Ezek a tárgyak elkallódtak ; hogy megvoltak, többen meg
erősítették. A negyedik bástya a Béke utca 15. számú ház telkére esik. A 21. 
szám félig a várárok területén fekszik. I t t egy láda alakú koporsó jöt t elő, 
melyben egy rézmarkolatú kard volt. Ezt a koporsót visszatemették. A ház 
tulajdonosa pincéjét más telken talált és kifejtett tégla anyagából építette, 
sőt egy boltozatos helyiségben meszet is talált, amelyet a pincéje építésekor 
még fel is használt.82 

A vár területén és a városnak a templom ós a vár közé eső szakaszán 
körülbelül 8 helyen találtak dongaboltozatos alagutakat. Ezek körülbelül 2 
méter szélesek lehetnek. Egy részük a várban föld alatti járat lehetett. Kevésbé 
tudjuk megmagyarázni például azt a folyosót, amely a Hunyadi köz elején a 
vár és templom között keresztben helyezkedik el, mivel ennek mindkét iránya 
számunkra indokolatlan. 

Nagykállói ref. egyház iratai. 
Dobó István nagykállói lakos közlése. 
Hídalmási-nővérek, nagykállói lakosok közlése. 
Csordás Ferenc nagykállói lakos szóbeli közlése. 
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A kallói vár tökéletes tipusa a XVI. század második felében keletkezett 
kisebb erődítményeknek. Nagyjából egyszerre épült, lényeges változtatás 
nem történt rajta. Ismerjük alaprajzát, a várfalak keresztmetszetét (ámbár 
igen kevés maradványa van), ezeket a maradványokat pontosan tudjuk azono
sítani a források segítségével, elég megbízhatóan tudjuk rekonstruálni álla
potát és csaknem teljesen az életét. Története bevilágít a török harcok köze
pette élő magyarság viszonyai közé. Különleges helyzete — mivel három ura
lom találkozási pontjánál helyezkedett el — és kicsisége miatt, eleve nehezebb 
sorsra volt ítélve, mint a többi végvár. Mint végvár a török elleni harcban 
„Szabolcs megye oltalma", Erdély és a királyi Magyarország között pedig 
minden támadás első célpontja ; Bocskaytól Rákócziig több szabadságmoz
galmunk megindulásának és megszűnésének is tanúja volt. 

Koroknay Gyula 

L A F O R T E Z Z A D l K A L L Ó 

Dell'antica fortezza di Kalló (comitato Szabolcs) non si vedono nei noslri 
giorni sulla superficie della terra che dei resti difficilmente riconoscibili. Sono 
le incisioni dell'epoca a offrirci l'aiuto massimo per conoscere il castello nelle 
sue particolarita. Fra le otto incisioni conosciute ci servono nelle ricostruzione 
della forma della fortezza sopra di tut to una italiana, del seicento, e quella 
di G. Merian—Sicha del 1665. In integrazione di quest'ultima Eggen disegnö 
nel medesimo anno il profilo trasversale del sistema e la pianta del castello. 

La fortezza di Kalló fu eretta álla parte sudest della cittá di Nagykálló. 
Era quadrata, avendo press'a poco la forma di una Stella regolare, costruita 
secondo il sistema vecchio-italiano, ed era assai piccola. Le sue rampe, cost-
ruite di terra, avevano un'altezza di sei metri, appoggiate di fuori per un mu-
ro di mattoni e nell'interno da una fila di pali. La sua guarnigione fu com-
posta, insieme agli ussari abitanti nella cittá, di 350 uomini approssimativa-
mente. 

E La fortezza di Kalló fu costrutta negli anni 1570—1573 dal ca-
pitano maggiore Rüber, di Kassa, il quale impiegava a questo scopo 
una parte del denaro destinato a costruire la fortezza di Szendrő. Kalló fu 
destinato á proteggere il territorio di Szabolcs, rimasto senza difesa, fra le 
fortezze di Ecsed e di Tokaj. Siccome molta parte di esso fu improvvisata, 
si doveva ristaurarlo sovente. Ma soltanto nella seconda parte del XVII0 

secolo venne il turno di una modificazione piú importante. A quest'epoca 
fu costrutta la zona esteriore di difesa. 

Siccome la fortezza di Kalló fu elevata nel punto d'incontro di tre terri-
tori sottostanti a tre sovranita differenti, essa di venne il primo bersaglio 
d'ogni aggressione. Per questo, ed anche poiche la fortezza era piccolissima, 
anche i movimenti per la liberazione nazionale ungheresi consideravano Гос-
cupazione di Kalló come il loro primo passo obbligatorio. Cosi, per esempio, 
la fortezza fu occupata, come prima piazza forte nei movimenti di Bocskay, 
di Bethlen, nelle campagne dei due Giorgio Rákóczi, nel corso del movimento 
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