
KÖZLEMÉNYEK 

ÁCS Z O L T Á N 

A KISVÁRDAI VAK XVI. SZÁZADI HADI KRÓNIKÁJA 
A KORABELI FORRÁSOK TÜKRÉBEN 

A hadtörténet i irodalom mind ez ideig keveset foglalkozott a kisvárdai vár 
ostromainak történetével. Ugyanez vonatkozik a helytörténeti i rodalomra is, 
bár mind ez ideig annak köszönhetjük azokat az ismereteinket, amelyek a vár 
ostromára vonatkoznak. Dolgozatunkban felhasználjuk ezeket a forrásmunká
kat,1 amelyeket újabb adalékokkal szeretnénk bővíteni. Természetesen nem 
akar juk felnagyítani, vagy a valóságosnál esetleg komolyabb jelentőséget tu la j 
donítani a kisvárdai harcoknak, csupán az elszórtan található gyér forrásokra 
támaszkodva igyekszünk az eddigieknél részletesebben felvázolni a vár 16. szá
zadi hadi krónikáját , ugyanis a vár ebben a században játszott jelentősebb po
litikai és s tratégiai szerepet. Bővebb ismeretekkel rendelkezünk m á r a Thököly 
és Rákóczi szabadságharc korabeli helyi eseményeiről, bár a vár jelentősége ek
kor — főleg stratégiai vonatkozásban — már kisebb volt, mint az azt megelőző 
századokban. • 

A kisvárdai vár építéstörténetéről megfelelő feldolgozások állnak már ren
delkezésünkre, ezért ezekre csak utalni szeretnénk.2 A Várdai István kalocsai 
érsek által elindított családi építkezés első időszaka 1465—70 közé esik. Az ér
sek halálával félbeszakadt munkála toka t 1516-ban folytatják. A család akkori 
feje, Várdai Ferenc erdélyi püspök, 1516. december 11-én kelt levelében ír ta a 
Kisvárdán tar tózkodó János testvérének, hogy várdai jószágát tartozékaival 
együtt néki engedi át, hogy a királyi udvarban biztonságosan élhessen. György 
testvérük halálával Várda többi része is rá és testvéreire jut. Régi gondja 
lévén Várda várának kijavítása, most végre is szeretné hajtani. Amint írja, ez 
gonddal és pénzzel jár . Ezért várdai javainak és elhalt testvérük birtokrészei
nek kezelésére Várdá ra küldi egyik familiárisát, Korotnay Jánost . Kéri János 
testvérét, hogy legyen türelemmel, ő minden testvéréről gondoskodik.3 

A török gyors terjeszkedése — 1521-ben elfoglalta Szabácsot és Nándorfehér
várt — és a törékeny belső helyzet újabb lépések megtételére sürgeti a püspö
köt. 1521. november 5—én kelt leivel ében utasítja János testvérét, hogy a várat 
fából végezze be, mert megeshetik, hogy ezzel elejét veszik a vár elfoglalásának: 
Arra is figyelmezteti, hogy ágyúkról, puskákról és puskaporról is gondoskod
jék/1 A püspöknek ez a levele ar ra utal , hogy 5 évvel Mohács előtt t isztában le-

1 Kis várda történetéből. Bp. 1954. (Szerk. : Éri István); A kisvárdai vár története. Bp. 1901. (Szerk: Éri Ittvan); 
Éri István: Kis várda. Bp. 190"). 

2 Tío. 
3 Virágh-hagyaték. A kisvárdai Vármúzeum helytörténeti adattárában (a továbbiakban—Vb.) Jelzete: Zicliv 

Levéltár, Âp. 478. o. 
4 Vli. Esterházy levéltár... 
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hetett a török veszéllyel és az ország ingatag belső biztonságával. Az ősi családi 
fészek megerősítését és védelmének fokozását szolgálta az az intézkedés, hogy 
a kisvárdai vár officiolátusát Újhelyi Gáspár diákra ruházta, oly feltétellel, 
hogy ő is, vicecastellanusai is, a vára t a püspök életében senki más kezébe nem 
adhatják, halála esetén pedig kötelesek azt Imre nevű öccsének átadni. Ha pe
dig Imre előbb halna meg, akkor a püspök végrendelete végrehajtóinak jelenlé
tében János, Mihály és Ambrus testvéreinek közösen adandó az át.5 

Újhelyi Gáspár deák Várdai Ferenc halála u tán is provisor és castellanus m a 
radt Várdán.0 A török veszély közeledtét jelzi a püspöknek az a levele, ame
lyet 1524. március 31-én keltezett Gyula várából. Ebben a r ra kéri Várdai Mi
hályt, hogy János testvérével együtt a bátmonostori levél tárukat és az ott t a r 
tózkodó édesanyjukat a fenyegető török veszély elől Kisvárdára költöztesse, 
ahol nagyobb biztonságban lesz.7 

A mohácsi csatavesztés után, amikor Szulejmán szultán még Budán tartóz
kodott, Szapolyai János erdélyi vajda seregével együtt a Felső-Tisza vidékén át 
Tokajba, majd onnan Miskolcra vonult, ahová Várdai Pál egri püspök és Bebek 
János összehívták a felső-magyarországi megyéket, hogy megtárgyalják a török 
elleni védekezést. A Tokajban 1526. október 14-én megtar tot t gyűlésen, ahol a 
rendek Szapolyait magyar királlyá választották, a Szabolcs vármegyei nemes
séget többek között Kállay Vitéz János és Várdai Mihály képviselte.8 Ez utóbbi 
lett 1526 után a Várdai család feje. Ekkor még Szapolyai táborában látjuk, de 
már nem sokáig. A székesfehérvári királyválasztásra nem kísérte el Szapolyait, 
mert éppen mással volt elfoglalva. Erről Szerérni mester a következőképpen 
számol be: „Azután pedig Vitéz Kállay János összegyűjtött lovasokkal és gya
logosokkal, szám szerint ötszázzal, rácokkal támadást intézett a főrangú kisvár
dai urak ellen, mer t botorul Ferdinánd királlyal tar tot tak, s míg Vitéz Kállay 
János Székesfehérvárott volt János király úrral , akkor a kisvárdaiak felpré
dálták örökségét. S ezért megostromolta Kisvárda várá t és elfoglalta. . ,"9 

A. várnak az elfoglalása azonban, úgy tűnik, még nem tér í tet te vissza Várd ai t 
Szapolyai párt jára. Er re vonatkozólag két ada t áll rendelkezésünkre. Szerérni je
gyezte fel, hogy Szapolyai hiába várta táborába Várdai Mihályt a szinai csata 
előtt (1528. március 20.), „Kisvárday Mihály pedig betegnek, te t te t te magát'*.10 

A várúr, úgy látszik, várakozó álláspontra helyezkedett, nem döntött még egy
értelműen, kinek a pár t jára álljon, az erőviszonyok számára egyértelműbb ala
kulását várta. 

Persze, ez nemcsak a Várdaiakra volt jellemző ebben a korban. Tiszántúl me
gyéinek, köztük Szabolcs vármegyének is sokáig ingadoztak az urai, s ez az in
gadozás majdnem mindig hűen igazodott a mindenkori erőviszonyokhoz. Az 
1541—42-ben tar tot t sorozatos részgyűléseken hol Ferdinánd, hol Szapolyai mel
lé ál l tak." Joggal ál lapíthatta meg Barta Gábor, hogy a par t iumi arisztokraták 
kiskirályoknak érezték magukat saját birtokaikon, s ez nagyfokú függetlensé
get biztosított számukra. „Mint magyar nemesek ugyanakkor szoros kapcsola
tot tar tot tak fenn a királyi Magyarországon élő osztályos társaikkal, s lelkük ' 
mélyén többnyire mind az egységes Magyarország helyreállításáról álmodoz
tak."12 Ügy tűnik, hogy a család tagjai — akik gyakran pereskedtek egymással 
— sem voltak egységesek a követendő utat tekintve. Szapolyai János 1529. jú-

5 Vh. Zsélyi lt. Ap. 404. Kase. 4. Xr. 1724. 
« Vh. Zsélyi lt. Ap. ."><>.">. Fasc. t . Nr. 177:5. 
7 Zichy Okmánytár. 12. XT1. 
8 Szabolcs vármegye története. 6p. é. n. (Szerk.: Borovszky Samu) 434. o. 
'•) Szeretni GySrgy: Magyarország romlásáról. Bp. 1961. 121. o. 
10 Uo. Kit. o. 
! l Barta Gébcr: Az erdélyi fejedelemség születése. Bp. 1979. 82. o. 
12 t o . 90. o. 



nius 11-én, Barnabás apostol nap ján kelt, Lippán írott levelében Kisvárdai J á 
nost „kiváló h ivünk"-nek nevezi. Várdai János ugyanis azzal a kéréssel fordult 
hozzá, hogy a törökök elől a bir tokaira menekül t jobbágyokat mentse fel min 
den adó, a taksa és a lucrum camerae, azaz a kamara haszna alól. Szapolyai 
meghallgatta Várdai János kérését , s elrendelte, hogy „a nevezett embereket 
és menekül teket a mondot t időn belül (nyolc teljes év — Á. Z.) senki bármely 
fizetésre ne kényszerítse és ne űzze, személyükben, dolgaikban és javaikban za
varni, zaklatni vagy bármi módon megkárosí tani n e cselekedje és semmilyen 
módon ne merje".1 3 Ugyanebből az évből ismerünk egy másik oklevelet is, 
amelyben János király felihatalmazza Kisvárdai Jánost , hogy nevében bizonyos 
tárgyak ügyében testvéreivel, Mihállyal és Ambrussal tárgyaljon.14 Nyilván
való, hogyha a két másik testvér is Szapolyai pár t ján let t volna, akkor nem kel
lett volna közvetítő a tárgyalásokhoz. 

Bár az 1531-es évben nem került sor komoly ostromra, a vár többször válto
gat ta gazdáit. A há rom Várdai testvér, János, Mihály és Ambrus 1531-ben sze
mélyesen jelent meg a vá rad i kápta lan előtt, hogy t i l takozzanak váruk elfogla
lása ellen. Előadták a panaszukat , hogy „mivel nem sokkal korábbi időben az 
ő előbb mondot t Kisvárda váruk megszerzésében és felszabadításában némely 
istentelen, rossz ember, t iszt tartók és várbeli ka tonák, leginkább pedig ezen 
tiltakozók (ti. a Várdaiak — Ä. Z.) várbeli emberei által , akik az ő vá ruknak az 
előbb mondott Kisvárda város mellett fekvő kapuinak éjszakai őrzését elvállal
ták, miközben az ő összes többi hűséges szolgájuk ezeket helyettesítette, továb
bá pedig az ő nemes házastársaikkal ezen várukból a m á r emlí tet t város plé
bániai egyházához a vecsernyék isteni szer tar tásának meghallgatása érdekébén 
és a fohászkodó imák kegyéért kiléptek és k imentek, az ő előbb mondot t vá
ruknak a kapuját reteszekkel bezárták", és a Várda iaka t családostól együt t k i 
zárták. Erre ők „váruk visszafoglalása érdekében szorgalmatosan igyekeztek és 
szüntelenül munkálkodtak . Akkor a kiváló Sárközi Gergely diák, debreceni 
tisztségviselő, valamint Barbel Lőrinc és Dely Miklós szolgáikkal hirtelen meg
érkezve együt t a testvér u rakka l és barátokkal , szolgáikkal és a lakosokkal à 
fent említett vár ostromában megegyeztek és viszontag Isten kegyelmével meg 
is kezdték, az előbb említett t i l takozóknak ezt a várá t az ellenség kezeiből meg
ostromolva kiszabadították. Miután pedig az így felszabadult, Gergely diák, va
lamint Barbel Lőrinc és Dely Miklós, nem tudni milyen lélektől vezérelve, el
felejtve ezek üdvözlését, a csalárdság, csel és megcsalás művészetével élve az ő 
Kisvárda várukból ismételten kizárták, saját maguk számára eltulajdonították, 
és maguka t ott t a r tva visszatartották, és a t i l takozók minden javát együttesen 
és külön, a ranyat , ezüstöt, valamint pénzt és más drágaköves és értékes dolgo
kat, nem különben a többi élelmiszert, amelyek az előbb említett vá rban voltak, 
továbbá a ház használati házi eszközeit és díszeit, ruháka t és más ilyen fajtá
kat, mind pedig igen sok külső kiváló férfi dolgait és javait , több mint 25 ezer 
dukátot érőket k ihord ták és elraboltak . . . Sőt ezekkel meg nem elégedve, ma
gát a várat , ahogyan előrebocsáttatott , a dolgokból és a javakból teljességgel el
pusztítva és kirabolva, a kapzsik a kezükben levő és bitoroltat sem a t i l tako
zók igen gyakori könyörgésére, sem pedig az ezután kiadott királyi kegy pa
rancsolataira nem másként csak szerződésileg, ezek jószágát biztos megkötések 
és megszabások alatt , i t t a m i színünk (ti. a váradi káptalan) és a királyi fenség 
előtti félelemből és rettegésből és az ő szabad aka ra tuk ellen ezek lelkét biztos 
számításokkal a r ra vit ték, hogy a gyakran emlegetett Kisvárda várá t ezektől, 
Gergely diáktól, Barbel Lőrinctől és Dely Miklóstól 1200 forintba kényszerül

ik Vh. Országos Levéltár NBA. Fasc. 549. Nr. V1.. 
11 VI). Zsélyi lt. Ap. 508. Faso. 4. Nr. 1788. ' 
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jenek visszavásárolni." Mivel a kirabolt Várdaiak ezt az összeget nem tudták 
kifizetni, ezért a vár elfoglalói kierőszakolták, hogy a család demecseri, kéki és 
szentgyörgyi birtokaikat adják át nekik.15 A várdai káptalan e tárgyban író
dott levelének dátuma: 1531.1 július 15. Kilenc nappal később, 1531. július 26-án 
Várdai Mihály pedig már hűségesküt tesz Kisvárdán János királynak, kinek 
közbenjárására pár napon belül sikerült a Várdaiaknak visszaszerezniük ősi 
fészküket. Várdai Mihály nyilván érdekből állt Szapolyai pártjára (talán ez volt 
az ára a vár visszaszerzésének?), mint később látni fogjuk. 

Várdai Mihály köszönetet mond János királynak a várért, „amelyet a napok
ban Őfelsége népei szereztek vissza idegen kezekből és a királyi kegy ismét 
visszajuttatta nekünk". Várdai hitére, becsületére és emberségére esküszik, hogy 
a várat „semmi keresett szín alatt testvéreimtől és a királyi Felségtől el nem 
idegeníteni". Ígéretet tesz arra is, hogy szükség esetén Kiskállói Vitéz János 
mostani kapitány, vagy a többi familiáris és őfelsége emberei által megkeresik, 
a kapitányt — ha bizonyos levelekkel őt előre értesítik — minden hadi népével 
a vár védelmezésében segíti és azt János király oldalán megtartja.10 (Kiskállói 
Vitéz János Szapolyai hű embere volt. 1522-ben szörényi bánként Tomorival 
együtt harcolt Ferhád basa ellen. Részt vett a mohácsi ütközetben is.) Sajnos, 
a várbeli katonák számára vonatkozóan csekély anyag áll rendelkezésünkre eb
ből a századból. 1531-ben állítólag 25—30 főből állott a vár őrsége.17 

Az elkövetkezendő közel másfél évtized családi háborúskodásokkal, birtok
perekkel telt el. Szapolyai több ízben is parancsot adott a leleszi konventnek, 
hogy vizsgálják ki a Várdai Mihály és Ambrus által meghalt testvérük, János 
özvegye kárára elkövetett hatalmaskodásokat.18 Várdai Mihály nem sokáig ma
radt meg János Zsigmond pártján, s ezért Fráter György 1544 végén a vár fon
tosságára való hivatkozással erőszakkal elfoglalta Kisvárdát. Valóban olyan 
fontos stratégiai szerepet játszott volna Kisvárda ebben a korban? Már maga 
az a tény — mint ahogy később látni fogjuk —, hogy mindkét király, Ferdinánd 
és Szapolyai János, majd később Izabella és János Zsigmond is annyira ragasz
kodott Kisvárda birtoklásához, ezt látszik alátámasztani. Kisvárda valóban a 
Felső-Tisza-vidék két kulcsvárának, Tokajnak és Szatmárnak volt az előre
tolt bástyája. Ugyanis azzal, hogy a török fennhatóság alá került részek megne
hezítették a királyi Magyarország és Erdély kapcsolattartását, a felső-tisza 
vidéki területek szerepe megnövekedett. Sőt a Felvidékre Tokajon át vezetett a 
legbiztonságosabb kereskedelmi és legfontosabb hadi útvonal. Ezért törekedett 
Ferdinánd arra, hogy Kassáról Tokajon át a szabolcsi várak birtoklásával éket 
építsen ki magának, ahonnan állandóan fenyegetheti Erdélyt. Ezt a veszélyt is
merte fel Fráter György, majd később János Zsigmond, és ezért próbált meg 
mindent annak érdekében, hogy Szabolcs és Szatmár megyék az erdélyi feje
delem befolyása alatt maradjanak.1" Végül az sem elhanyagolható tény, hogy 
Kisvárda, harmincados hely lévén, a kincstár számára bevételi forrást is jelen
tett. 

Várdai Mihály mindent megtett annak érdekében, hogy visszaszerezze a csa
lád ősi fészkét. Ferdinándhoz folyamodott segítségért, aki erre 1546. február 
19-én egy Pozsonyban kelt levélben fordult Fráter Györgyhöz, amelyben töb
bek között ezt írta: „Nevezett Kisvárda az ő összes tartozékaival együtt a mi 
szerencsés koronázásunk óta a mi birtokunkba tartoztak, de a korábbi években 
nem tudni milyen módon és művészetekkel a mi birtokunkból, ezen előhozók-

15 Vli. Országos Levéltár XKA. Fasc. 350. Xr. 33. 
1(5 üo. Fasc. 1002. Nr. 2. 
17 Makay László: Kisvárda története 1703-ig. In : Kisvárda történetéből. I. m. 28. o. 
18 Vh. Országos Levéltár NBA. Fasc. 3. Ni. 5. és Xr. S.. Ni. 9. 
19 A kisvárdai vár története. I. m. 33—34. o. 
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tói (mármint a Várdaiaktól — Ä. Z.). . . elidegenítve a ti kezetekbe jutott." A. 
király felszólítja Fráter Györgyöt, hogy „az igazi és törvényes örökösöktől el
idegenített javakat minden nehézség nélkül visszaadni hűségetektől óhajtjuk és 
erre bölcsen intünk".20 A királyi felszólításnak azonban nem lett semmi ered
ménye, a várat továbbra is Fráter György emberei, élükön Melith György vár
naggyal, uralták.21 Várdai a sikertelenségek láttán való elkeseredésében már 
személyesen is hajlandó lett volna tárgyalni az erdélyiekkel az átadási feltéte
lekről. Erről azonban Bornemissza Pál veszprémi, majd erdélyi püspök lebe
szélte.22 Bár a Ferdinánd és Izabella között 1549 szeptemberében megkötött 
nyírbátori egyezmény elvben kimondta Erdélynek és a tiszai részeknek a Habs
burgok részére történő átadását, a körülmények miatt egyelőre titokban tartott 
megállapodás gyakorlati végrehajtására csak azután kerülhetett sor, miután azt 
Izabella 1551 júliusában aláírta.23 A Várdaiak ekkor 3000 forintért kapták visz-
sza várukat.-'l 

Izabella visszatértével, majd János Zsigmond fejedelemmé választásával, mi
után állandósult az erdélyi fejedelemség különválása, 1558-ben a Szapolyai-ház-
hoz pártolt felső-tisza-vidéki főurak sorra foglalták el a legfontosabb királyi 
városokat: Váradot, Husztot és Tokajt. Ezzel Izabella uralma ismét Kassáig 
terjedt. A felső-tisza-vidéki főurak közül egyedül Várdai Mihály volt az, aki 
makacsul kitartott a Habsburgok oldalán. 

1558 első hónapjaiban az erőviszonyok az erdélyieknek kedveztek, a királyi 
sereg fizetetlen, gyenge felszerelésű volt. Míg például Némethi Ferenc Tokajban 
2000 főnyi őrséget tartott és 500 lovast szabad rabláson, addig Kassán a kirá
lyiaknak mindössze 600 fizetetlen emberük volt.25 Az erdélyiek ezt igyekeztek 
is kihasználni. Izabella királyné vezérei, somlyói Báthori István és Némethi Fe
renc tokaji kapitány 1558 januárjában, a kemény telet kihasználva, indultak 
Kisvárda elfoglalására. A várőrség azonban értesült arról, hogy Thelekessy Im
re kassai főkapitány felmentő sereggel útnak indult Kis Várd a felé, s ezért el
szántan védekezett. Thelekessy átkelt a befagyott Tiszán és meglepte az ost
romlókat, „gyors támadásával az egész tábort szétszórta, s felhasználván a za
vart és rendetlenséget, huszárjaival Szatmárig és Székelyhídig üldözte, vágta 

. az ellenséget. Innen tovább vezetve seregét, az olcsvai várkastélyt ostromolta 
ki, melyet a pártos urak Kisvárda ellen építettek."26 Ezután tavaszig szünetelt 
a harc, de Némethi Ferenc többször is felégette és végigdúlta a királyi birto
kokat. Az erdélyiek azonban csakhamar megismételték az ostromot, de közben 
— mint már láttuk — próbálkoztak Kisvárda ellenében, ahonnan bármikor 
újabb ostromra indulhattak a Várdaiak ellen. Erről tanúskodik Gersei Petheő 
Jánosnak 1558. június 17-én kelt, Nádasdy Tamáshoz intézett levele is, amely
ben többek között beszámol arról, hogy „ . . . penig az Tiszántúl is két castélt 
kezdtek az más pártok csináltatni, az Tisza mellett, egyiket csinálják Namyn-
ban, az másikat penig csinálják Kis-Várdán."27 Ez utóbbit Balassa Menyhért, 
Izabella főkapitánya építette, aki „már huzamosabb idő óta azon működött^ 
hogy e fontos helyet a német párt kezéből kiragadja". Balassa november köze
pén összegyűjtötte az erdélyi hadakat és Kisivárda ellen vonult. Kb. 2—3 ezer 
főből álló seregét jól körülsáncolt és erősített táborban a Tisza partján állította 

20 Vh. Esterházy levéltár, liep. 2«. Fase. C. Nr. 181. 
21 VI). Országos Levéltár NÄA. Fase. 9. Nr. 37. 
22 Ériistván: A kisvárdai vár reneszánsz faragvány töredékei. In : Jósa András Múzeum Évkönyve. I. 1958. .138. o. 
23 Hóman—Hzekfü: A magyar nemzet története. Bp. 1938. III . k. 50. 
2+ Vityi Zoltán szíves közlése. Az adat jelzetei: OL. Zichy es. lt. Fase. 10. Nr. 84. Fase. 5. Nr. 2038. Fase. 5. STr. 

2037. 
25 Dr. Komáronvi András: Thelekessy Imre 1497—1500. In : Hadtörténelmi Közlemények. 1889. <li>3. 
20 Uo. 662. o. 
27 Történelmi Tár. 1904. 407. o. 
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fel, s ott várta, hogy a mocsarak befagyjanak. Miksa osztrák főherceg, miután 
hírül vette az erdélyiek szándékát, 1558. december 2-án, Linzben kelt levelé
ben felszólította Kassát, hogy mivel Izabella „magna numero valachorum" ost
romolni akarja Kisvárdát, minden erejükkel keljenek fel és segítsék Thelekes-
syt.2* Thelekessy ismét elindult Kassáról, hogy felszabadítsa a körülzárt Kis
várdát. Felmentő seregével Balassával szemben, a Tisza másik partján, Tár-
kánynál ütött tábort. A Tisza zajlása miatt összetűzésre nem került sor, csupán 
szórványos ágyúzásra. A tétlenség láttán Balassa katonái már türelmetlenked
tek, ,,az oláh csapatok szokásuk szerint megszöktek, a székelység pedig zúgoló
dott, hogy ha csatára nem viszik őket, hát bocsássák békével haza". Thelekes
sy Verancsics érsek buzgólkodására segítséget is kapott, sikerült elfognia az er
délyiek élelmiszer-utánpótlását. A kassai kapitány megbízta Csaholyi Farkas 
nevű hadnagyát, hogy egy század puskást titkon vigyen be a várba.2Í) Közben 
az erdélyiek felszólították a szomszédos vármegyék nemességét, hogy haladékta
lanul szálljanak Várda alá, s ők is új csapatokat küldtek Balassának. Szatmár, 
Ugocsa, Szabolcs, Kraszna és Közép-Szolnok megyék nemessége csakugyan fel
kelt, s ezzel négyezerre nőtt az ostromló sereg létszáma.:!0 

A császáriakkal már ekkor alkudozó Balassa 1559. január 26-án nem tudta 
megakadályozni, hogy a királyi sereg átkeljen a Tisza jegén. Thelekessy ek
kor csatát ajánlott Balassának, aki — habár közben elfogta Thelekessy élelmi
szer-utánpótlását — hallani sem akart ütközetről, hanem visszahúzódott sáncai 
mögé. Thelekessy ekkor Ajaknál állította fel seregét, s bekerítette az erdélyie
ket. Innen az ajaki táborból a Tiszán való átkelés napján küldte a kassai kapi
tány Bártfa városa tanácsához a parancsot, hogy „miképpen az ellenségnek én 
élését először elfogtam val a, azonképpen mostan az ellenség is elfogadta a mi 
élésönket, ugy annyira, hogy soha még az élés az ő Fge hadainak ilyen szűk 
nem, mint mostan vagyon. Azért királ ő fge képében parancsolok én ti kgtek-
nek, hogy ha fejetöket, jószágotokat szeretitök és megmaradástoka t kívánjá
tok: tehát ezzel az urunk ő fge hadának élést, kényért, húst, abrakot, sert és 
mindenféle eleséget pénzre Tárkányba küldjetek . . ."31 Támadást egyik fél sem 
kezdeményezett. Az élelmiszer-utánpótlásától megfosztott Balassa felgyújtotta 
táborát, majd Kalló és Szálka felé elvonult. Erről az ostromról a következőket 
olvashatjuk a kisvárdai római katolikus egyház anyakönyvében: „ . . .a szeren
csétlen emlékű János Zsigmond Erdélyi Fejedelem... gonosz anyja a leggyalá
zatosabb esztelen ariánus eretnekségtől ördögi csellel elámítva és tüzelve a Kis-
Várdai Várat ostromolni kezdte. Hogy biztosabb helyen magát és tanácsosait 
megőrizze, és a v á r a t . . . körülvette, a Templomot részint (oppugnaculum) állí
totta a megszállottak ellen, és az Égiek tiszteletére szentelt templom így lett 
profanáivá, sőt alapjáig alighogy nem lett a teste megcsonkítva, lerontva a vár
ból a hajítógépek iszonyú ütéseitől, itt a pogány és kegyetlen kezétől az Olá
hoknak, moldovánoknak, Erdélyieknek, Kálvinistáknak. Valahára mégis vissza
vonult a megzavarodott istentelen asszony, Izabella az ő szamár seregével, amint 
az írás feltalálható a vár elülső oldalán, a hétheti hosszú ostrom után 1559.":í2 

Thelekessy megerősítette Várdát, és miután otthagyta a korszak egyik leg
harciasabb, de ugyanakkor nagyon kegyetlen kapitányát, Székely Antalt, visz-
szavonult Kassára. Várdai Mihály nem szívesen, de kénytelen volt beengedni 
várába az új kapitányt, de hogy biztosítsa magát, hűségesküt tetetett le vele: 

28 Történelmi Tár. 1901. 1 14. o. 
29 Makay László Thcleke.ssynek ezt a taktikáját az első ostromhoz köti. s nála Sávolyi Farkas szerepel Csaholyi 

helyett. 
30 Dr. Komárom)/: i. m. (i(iS. o. 
31 Közli: Szádeczky Lajos: Magyar levelek a bártfai levéltárból. In: Történelmi Tár. 1882. 890. 
32 A kisvárdai római katolikus egyház anyakönyve. 71fí o. 
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„Én, Székely Antal, Római Császár ő Felsége hadnagya Kis Várdában — ol
vassuk a kapitány máig fennmaradt hitellevelében — adom mindeneknek em
lékezetére, akiknek illik . . . hogy én az nemes és vitézlő Várday Mihálynak és 
Istvánnak és mind az több gyermekinek, kik jelen nem volnának is, hű és igaz 
leszek, semmi szín alatt sem őkegyelmével, sem gyermekeivel semmi gonoszt 
nem cselekszem, hanem híven és tiszta emberséggel az házát Kis Várdát őnekik 
őrzöm és tartom őfelsége akaratjából, egyenlőképpen az ő kegyelmének jámbor 
szolgáival egyetemben . . . Továbbá, mikor ő kegyelmeik kívánják, császár az 
vagy Maximilianus király parancsolja, az vagy Thelékessy uram, az vagy őfel
ségének ide ez országba más fő hadnagya lenne, ki megyek és semmi okok enge
met meg ne tartóztassanak, hanem az mint felül megmondtam, tartozzam ki
mennem ez Kis Várdából . . . Ez levélnek erősségére és bizonyságára vetettem az 
én pecsétemet. 
Ez levél költ Kis Várdában, böjtelő hónapok 8. napján 1559."33 

Bár, rnint látjuk, Székely hitlevelet adott a Várdaiaknak, hogy ellenükre sem
mit sem cselekszik, s ha parancsot kap rá, a várat visszaadja tulajdonosainak, 
a család ismét „számkivetésre" kényszerült.34 1561-ben Várdai István kérelem
mel fordult Ferdinánd császárhoz, hogy „az ő Kisvárda vára a lázadók cselével 
elfoglaltatott, és ezért az öregségtől el erőtlen edett anyját családjával együtt bá
torságosan tartani nem tudja". Ferdinánd, „mivel Várdai István annyi nyomo
rúságot és bajt viselt e l . . . anyjával együtt, a mondott Kisvárda váruknak a lá
zadók által való kétszeri elfoglalása miatt, és méltó ezenkívül is, hogy az ő ezen 
hűségének és béketűrésének jutalmát bírja," kéri Eperjes város főbíráját és es
küdt polgárait, hogy engedjék meg Várdai Istvánnak, hogy a városban magának 
és anyjának házat vásároljon.35 Sajnos, adatok hiányában nem tudjuk ponto
san, hogy kik voltak a lázadók és mikor foglalták el kétszer is a várat, tudni
illik az tudomásunk szerint 1563 végéig Székely Antal birtokában volt. Idevo-
natkozólag csupán egy gyenge támpontunk van a 16. század végéről. Szokoly 
Miklós kérésére Fejérkői István nyitrai püspök Eperjesen 1592-ben átírta Bá-
thori Miklós országbíró 1578^ban Helmeczen kelt oklevelét, amelyben a Vár-
daiak és Rákóczi Ferenc Zemplén megye alispánja közti perről volt szó. Várdai 
Mihály Kisvárda várának kapujában 1577-<ben „Ibrany Ferencnek a színe előtt 
személyesen jót állva önként és szabadon vallomást tett és előadta . . . hogy jól
lehet a régebbi időkben a kiválók között első egykori Kisvárda-ról nevezett 
István és Miklós, az ő vér szerint való testvérei, valamint végül Warday Mihály 
között mint felperesek egyik részről, a másik részről pedig a kiváló Rákóczi Fe
renc Zemplén megye alispánja és a per más résztvevői között, . . . az előbb em
lített Kisvárda vár az egykori pártoskodó nagyságos Nemety Ferenc nemzet
sége és serege által végrehajtott erőszakos megtámadásának és elfoglalásának 
okából és dolgából.. ."36 Azt sem tudjuk, hogy vajon Eperjes város tanácsa en
gedélyezte-e a Várdaiaknak a házvásárlást.37 Az azonban biztos, hogy a vár — 
miután onnan Székely 1563 végén kivonult, újra a Várdaiak tulajdonában volt 
és a benne elhelyezett királyi őrség kapitánya Várdai István lett,38 aki 1575. ok
tóber 26-án halt meg a kisvárdai váriban.39 

Kisvárda továbbra is a két egymással szemben álló tábor tűzvonalában ma
radt. Az 1559 májusában a bécsi udvar és Izabella királyné között kötendő bé-

33 Malay: i. m. 29—30. o. 
34 A kisvárdai vár története. I. m. 36. o. 
35 Vh. Esterházy levéltár, Rep. 20. Fase. C. Nr. 188. 
36 Vh. Esterházy Főlevéltár, Bep. 26. Fase. C. Nr. 212.1592. 
37 A házvásárlás iránti kérelmüket elutasították. Ez szerepel a Kisvárdai vár története c. kötet 36. oldalán, min

den jelzet nélkül. 
38 Éri: i. m. 1958. 139. o. 
39 Vh. Zsélyi lt. Fasc. 218. Nr. 220. 
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ketárgyalás pontjai között Kisvárda is szerepelt. Izabella ragaszkodott ahhoz, 
hogy a Habsburgok adják át neki a várat, az udvar azonban hallani sem akart 
erről. Ferdinánd csupán annyit ígért meg, hogyha Izabella hajlandó az emelt 
két erősséget leromboltatni, s hadait e területekről kivonni, akkor ő gondos
kodni fog arról, hogy Kisvárda őrsége tartózkodjék a további ellenségeskedé
sektől.40 Az egy időre megszakadt tárgyalásokat Szepesváron folytatták. Fer
dinánd végső esetben hajlandó lett volna átengedni Izabellának összes tiszán
túli birtokait és foglalásait, ha az végképp lemond a tiszáninneni részekről, át
adja Ferdinándnak Husztot, s vele együtt Máramaros megyét a sóbányákkal, 
Munkács és Tokaj várát Összes tartozékaival. Ez utóbbi esetben azonban Ferdi
nánd ragaszkodik Kisvárda és tartozékainak birtoklásához.41 Mivel érdembeli 
megegyezés nem jött létre a két fél közt, Kisvárda továbbra is az ellenséges
kedések gyújtópontjában állt. Báthori Miklós 1561-ben arról értesítette Zay Fe
renc felső-magyarországi főkapitányt, hogy János Zsigmond a Ferdinánd-párti 
Kisvárda és Atya várak ellenében többek között a Szabolcs megyei Eszeny vá
rát is megerősíti.42 

1562 tavaszán Báthori István, János Zsigmond vezére készült Kisvárda ellen. 
A hírre Balassa — aki közben már átpártolt Ferdinándhoz — Zay Ferenccel 
Nyírbátorig nyomult és ott a pártjukra állt Báthori Miklóssal egyesülve Hadad 
alá vonult, ahol megverték a Némethi Ferenc vezette erdélyi csapatokat. A ha-
dadi ütközetet éppen a kisvárdai kapitány, Székely Antal és katonái fordították 
a császári seregek javára. 

Ferdinánd és János Zsigmond tárgyalásai 1536-ban ismét megszakadtak, a 
két fél többek között megint nem tudott megegyezni Kisvárda hovatartozásá
ról. 1564-ben újra kitört a háború. Az erdélyi sereget, melyet török segélycsa
patok is támogattak, maga János Zsigmond vezette. Hadjáratának fő célja To
kaj és Kassa elfoglalása volt. 1564. október közepére a Tiszántúl minden je
lentősebb várát elfoglalta, Hadadot, Szatmárt, Nyírbátort, majd az ecsedi egyez
ség után a Báthoriak hadaival megerősítve Kisvárda ellen vonult. Istvánffy 
Miklós a következőképpen számolt be erről az ostromról : 

„ . . . Ezután az egész sereg minden ágyújával Kis Várda ostromára indul t . . . 
Ez is, úgy mint Ecsed, mocsáros helyen fekszik, az egy út, mi hozzá vezet, hosz-
szú hidakkal van ellátva, s ezért kiostromlása igen nehéz . . . A rögtöni támadás 
Várdayt meglepte, minthogy készületben lévén helyzete veszélyes volt, de ősi 
nemzetségéhez illő szilárdsággal, mégis a közelgő ellenség előtt a kapukat be
záratta és bátor védelemhez készült. Az ellenség sáncásáshoz fogott, de a vár 
ágyúi ebben annyira háborgatták, hogy azt kénytelen volt abbahagyni s éjjelre 
halasztani. 

Az erdélyit (ti. János Zsigmondot) az ellenállás aggasztá,. . Ez okból hívatá 
Báthoryt s parancsolá neki, hogy személyesen a várba menvén, az ő nevében 
Várdaynak tisztes feltételt szabjon.. . Báthory. . . Várdayt a várból kihívá, s 
sok szavakkal igyekezett reá venni, hogy a balsorsa ellen ne rugódozzék, ha
nem a várat és magát, a törvényes fejedelemnek, János Zsigmondnak adja meg, 
mely esetben ő és testvére tovább is a vár birtokában hagyatik; hogyha abban 
bízik, hogy már két ostromot szerencsésen kiállt, gondolja meg azt is, hogy azok 
a vezérek, középszámú sereggel, egymással viszálkodva s rossz szándékkal vi
seltek háborút; most maga a fejedelem nagyszámú sereg, s sok ágyúval van je
len; a törökök is, kiknek határtalan erejét ismeri, nem kis számmal vannak je
len; ha tehát jót akar, ő a régi barátságnál fogva figyelmezteti, hogy a meghó-

40 Lukinic.li Imre.: Erdély területi változásai. Bp. 1918. 91 o. 
41 Uo. 9-2. o. 
42 Uo. 115. o. 
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dolást ne halogassa, s attól ne vonakodjék; nehogy nyakassága, élete, s vagyo
nára biztos veszedelmet hozzon, mely esetben majd a felingerlett fejedelemtől 
kegyelmet nem várhat. De bárminő fenyegetésekkel sem lévén képes feladást 
kicsikarni, mit sem végezve, a táborba tért, Várday két roppant gabona aszta-
got, 'mik a vár előtti szigeten voltak összerakva, hogy az ellenség fel ne használ
hassa, saját kezével meggyújtott, s a várba visszatérve, a megszálláshoz ké
szült."43 

„Várdai 60 napos tűzszünetet kötött Báthorival. Bécsbe ment magát igazolni 
az egyezségért, a király keményen megdorgálta, majd pár havi árestom után 
hazabocsájtotta" — olvashatjuk ugyanerről az ostromról Budai Ferenc króni
kájában.44 

Hogy Várdai István valóban Bécsbe ment volna, arra semmi bizonyítékunk 
nincsen. János Zsigmond már 1564. október 19-én kiállított egy oklevelet Kis-
várda meghódoltatásáról és Kisvárdai István megkegyelmezéséről. Kisvárda 
azonban nem hódolt be, s ezért az okmányt nem hitelesítették.45 

Tulajdonképpen ezzel az ismételten sikertelen kísérlettel véget ért a kisvárdai 
vár „stratégiai fénykora", jelentősebb ostromra ezután már nem került sor 
történetében. 1570-ben megkezdik Kalló várának az építését, melyet négy év 
múlva be is fejeznek, és ez az erősség tulajdonképpen tehermentesítette Várdát. 
A század folyamán sor került még több kisebb csatározásra, mint pl. a tatárok 
1566-os és 1585-ös betörése, akik végigpusztították a várost. 1565—85 között ki
bővítették a várat és erődítményrendszerét megerősítették. 

Érdekes adatok állnak rendelkezésünkre a várra vonatkozólag a több évig el
húzódó Várdai háramlási perből. A család utolsó férfi tagja, Várdai Mihály 1584 
elején halt meg. Bár végrendeletében pontosan kijelölte unokahúga, Várdai Ka
talin gyámjait,46 az egyik gyám, Báthori Miklós halála után az udvar, elsősor
ban Ernő főherceg közbenjárására, megindította a háramlási pert. Mivel a várat 
és a vagyont az örökösök nem voltak hajlandók kiszolgáltatni az udvarnak, a 
főherceg erőszakkal szerette volna a várat elfoglalni, de előtte a követendő utat 
illetően tájékozódni kívánt a magyar főrendeknél. Illésházi István véleményét 
idézzük elsőként, aki szerint „szerfölött bizonytalan és veszélyes Kisvárda fegy
veres kézzel való megtámadása, mivel a vár olyan mind építése, mind pedig, 
történetesen a hely természete szerint, hogy csak négyszáz vagy ötszáz katona és 
nem ezer tudja ostromolni". Ezért a vár elfoglalására egy fondorlatos eljárást 
javasol a főhercegnek. Ernő főherceg kegyeltje, Ungnad Kristóf,47 „mivel az a 
többiek előtt az árvával vér szerinti rokonságban van . . . a gyámsági levelekkel 
és más parancsolattal az özvegyhez és Zokoly Miklóshoz48, ennek a várnak az 
elöljárójához szólóval a rokonság és a jóakarat színe alatt elmegy és egyenesen 
a várba engedik, és később ahogyan lassanként most két, majd három és több 
katona kitanítva a várba követi őt úgy, hogy mikor az bemenve a birtokosok
kal lesz, aközben nagyobb csapat legyen a várban, mint maguk a birtokosok, 
és így a vár kapuit bírva, elegendő a védelmet megtámadni. . ." „Ha ezen az 
úton nem sikerülne, úgy vélem, fegyverrel nem támadható meg, mivel Báthori 
István úr, aki minden jogot elhalt testvéréről magához szerzett és fegyverei van
nak, és a szomszédos nemesek védekezés színe alatt valamilyen felkelést készít
hetnek . . ,"49 

43 Mahay: i. m. 30—31. o. és Éri: i. m. 1905. 18. o. 
44 Budai Ferentz: Magvarország polgári históriájára való Lexikon a XVII. század végéig. Nagyvárad. 1805. I I I . k 

093. o. 
45 Történelmi Tár, 1907. 437. o. 
40 Vh. Esterházy levéltár. Rep. 20. Fasc. C. Nr. 198. et NB. (Másolat) 
47 Ungnad Kristóf 1570-tól horvát bán, majd 1583-tól egri főkapitány volt. Felesége, a költő Balassa Bálint nagy 

szereimé, Losonczy Anna volt, akinek unokatestvére, Dorottya, viszont Várdai Mihály Miklós nevű testvérének volt 
a felesége. 

48 Várdai Mihály végrendeletében őt teszi meg egyik gyámnak. 
49 L. a 41. lábjegyzetet. 
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A veszprémi, váci, egri és csanádi püspökök ellenezték a várnak erőszakos 
úton történő elfoglalását. A püspökök azon megjegyzésére, hogy ,,... úgy tud
juk, Kisvárda vára annyira biztos helyen vagyon, hogy nem gondoljuk, bármi
lyen súlyos veszélynek lenne kitéve" arra utal, hogy Ernő főherceg egyik indo
ka az lehetett, hogy a gyámnak kijelölt Szokoly Miklós nem tudja a Habsbur
gok számára fontos várat az udvar pártján megtartani.50 

A királyi személynök szerint Várda most nincs olyan veszélyben, s nem egé
szen végvár. Nem ajánlja, hogy őrséget rakjanak oda, de Báthori István, mint 
érdektelen gyám, erről is gondoskodhatna.51 

A vár erőszakos elfoglalására ekkor nem került sor. 
Bár a várat, mint már említettük, 1565—85 között kibővítették és erődítmény

rendszerét megszilárdították, közel negyed évszázad múlva ismét meggyengült 
állapotban lehetett, mint arról Szabolcs vármegye 1613. február 15-én, Kérchy 
János számára kiállított követi utasításában olvashatunk : „Várda vára ilyen el
pusztult és romlott állapotban legyen, ő felesége császár urunk országával együtt 
concludáljon jövendőben való épületi felől úgy, hogy kitül Isten oltalmazzon, 
ha valami ellensége leszen az országnak, romlása és pusztulása miatta ne essék, 
hanem az egész várdai jószágot, akármely vármegyében lévőket is fordíccsa ő 
felsége Kegyelmesen áznak épületire, az mint az jó emlékezetű Maximilián 
császár urunk idejében is minden várak épületitől immúnis volt és eripiálták is. 
Maxim. Imp. Deer. Poson anni 1567. art 17 et Anni 1569 art 29."52 

Az utolsó sorban szereplő 17. törvénycikk úgy rendelkezett, hogy Szabolcs 
vármegyének a vár alá eső tartozékait rendelte Kisvárda erősítéséhez.53 Ugyan
ebben az évben a szepesi kamara 12 évre mentette fel Kisvárdát és Aj akót a 
királyi adó és a kamara haszna alól.54 Az 1569:29 törvénycikk pedig úgy rendel
kezett, hogy Szabolcs vármegye két járása Debrecen városával, valamint Zemp
lén vármegye — a kisvárdai jószágok kivételével — Tokajhoz dolgozzék.55 

A várdai uradalom 1597-ben készült rövid kivonatából is látható, hogy az ott 
lakók teljes egészében a várat látták el, a vár szükségleteinek megfelelően adóz
tak mind terményben, mind pedig közmunkákban. Érdemes ezt az összeírást 
teljes egészében ide iktatnunk, mert sok, magára a várra vonatkozó érdekes 
adatot tartalmaz.56 

A várdai jószág rövid kivonata 1597-^ben, Dobai András idejében: 

„Várda városában és a hozzá tartozó falvakban Szent Márton adójában négy 
avagy több lova akár pedig ökre akinek van, ád 1 fi. 
Akinek három lova vagyon ád —, 75 
Akinek két lova vagyon ád . —, 50 
Zsellér, akinek 1 lova vagyon ád —, 25 
özvegy asszony ad —, 33 

Minden jobbágy évenként egyszer konyháravalóként ád fertőn tyúkot 1 
Minden falubeli évenként karácsonyi ajándékként tartozik adni 

. . . miden falunak szántani, vetni, kaszálni és a vár szükségére való őrlést vég
hez vinni, szénát takarni, hordani és renddel fát is hordani kellessenek, az 
udvarbíró jó szertartásán áll az jó és gonosz időhöz képest. 

50 Uo. 
51 Uo. 
52 Történelmi Tár. 1908. 529. 
53 Marosi Endre: Itáliai hadiépí t eszek részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében. In : Hadtörténeti Közle

mények. 1974. I. sz. 55. o. 
54 Borovszkp: i. m. 489. o. 
55 Marosi: i. m. 63. o. 
50 Vh. Esterházy levéltár, Ilep. 20. Fase. C. Nr. 225. 
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Az juhos jobbágy az kin egy forint adó vagyon, ád az vár szükségére bárányt 
hetet 
Amely juhos embernek kevesebb az adója, az bárány is ahhoz képest kevesebb 
legyen 
Ha pénzt ad is az udvarbíró nekik a konyha szükségére azon értsd rajta jóllehet 
az bárány bő avagy szűk volta jelenti azt meg 

Rév pénz ez várhoz Rozsályról, Tuzsérról és Gyügyéről jár. Rozsálynak, Vörös
martnak és Demecsemek jó gialmolo (?) tói vannak, azokból hordókkal hoznak 
a vár szükségére halat. 
Minden veteres jobbágy a csikászó helyeken lévő falukon egy-egy vödör csí
kot ad. 

Minden jobbágy veteményéből kilencedet, borából és disznójából tizedet ád. 

A Jánki mészáros évenként 3 mázsa faggyút ád. 

Az nagy szőlőskert, melyet az Meczesen kívül (kit a szamosszegiek Mecznek) 
végez Ajak, Pátroha, Litke és a várbeli rabok is segítenek megművelni. 
Várdai földön való kert gardon szőleit mindenképpen Várda városa béliek mí-
velik meg. 
Ladmoczi 6 és Helmeczy 3 köz szőlőket azon szerény köz jószágh mi véli meg. 
A tarcali szőlő míveltetése mindenképpen pénzen vitetik véghez. 

Salétrom főző jobbágy ez jószágban aki egy karámos (?) ad a vár szükségére 
egy mázsa salétromot, alki fél karamos fél mázsát ad. Aki negyed részes az egy 
fertály salétromot ád. 

Vízimalmok vannak Szamosszegen egy kőre, Hermanszegen egy kőre, az Sza-
mosszegiben a vár szükségére valót szoktak mindenkor őrleni. 

Káposztát a vár szükségére mind nyerset az konyhára főzni, s mind pedig sózni 
valót tartoznak a pátrahaiak valamennyi kell pénz nélkül adni. 
Vöröshagymát minden pátrohai kertes jobbágy tartozik a vár szükségére adni 
cub . . . y4 

Szénát az a jószágbeli jobbágy, aki egy nyilat vészen föl, tartozik egy öl szé
nával 

Minden fél nyilas jobbágy fel ölet 
ŕ 
A várdai kocsma a legfőbb jövedelme a várnak, csakis industriával, nature jó 
borokkal megtakarják. 

Borárulás a falukon mint hogy köz Szokoli Miklós úrral, egyik az másik szere 
előtt, se pedig borára bort kezdeni nem szabad s nem is illik. 

A vörösmarti, rozsályi és demecseri szabados halászok minden pénteken bőség
gel az egy hétről való halat tartoznak behozni. Akik azonban nem presentálják 
azt, az udvarbíró vehet rajtok —, 25 pénzt. 

Majorok Várdában, Litkén, Ajakon, Jánkon szoktak lenni, s ezekben 12 bérest, 
tartottak. 
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Drabantot 15 szoktak tartani két tizedest s porkolábot. 

A vár aljai jószágbeliek csak kapáj okkal élnek, az idevaló szőlőknek mívét 
mindenképpen ő nekik kell véghez vinniök. Mind az számos teleki malom gattia-
val öszve, az ő adójukat mindenkor fogót borba tudgyák nekik. Az ott való búza 
majorság szántása az udvari két eke után lévén. 
Szántóföldek és kaszáló helyek az várhoz valók mint nyilvánvalók az emberek
nek négy kerülő tartatott ezekre vigyázni. 

A várhoz tartozó jószágok ezek: Várda, Döge, Litke, Ajak, Szamosszeg, Rozsály, 
Vörösmart, Pátroha, Demecser, Tass, Gégény, Kék, Papi, Jánk, Hermanszeg, 
Riese, Dombrád, Ontelek, Tuzsér, Kalongya, Marok, Mada." 

Ezzel tulajdonképpen be is fejeztük a kisvárdai vár 16. századi hadi króniká
jának történetét. A kutatásokat feltétlenül tovább kell folytatnunk ahhoz, hogy 
részletesebben bemutathassuk magukat az eseményeket és azoknak hátterét, 
elsősorban azt, hogy valójában milyen szerepet is játszott a vár és maga a Vár-
dai család a katonai és politikai fordulatokban, eseményekben oly gazdag 16. 
században, a királyi Magyarország és Erdély közötti stratégiai, politikai és dip
lomáciai küzdelmeiben. Mivel a Várdai család iratainak jelentős része beleolvadt 
a Zichy és Eszter-házy családok levéltárába, elsősorban ezekben kell keresnünk 
mindazokat az iratokat, amelyek választ adhatnának a felmerülő kérdésekre. 


