Várak a Bódva völgyében
2007-ben jelent meg a Castrum Bene Egyesület és a miskolci
Herman Ottó Múzeum kiadásában a Borsod-Abaúj-Zemplén
megye várai az ıskortól a kuruc korig címő könyv, melyet
Nováki Gyula, Sárközy Sebestyén és Feld István állított össze,
több évtizedes kutatásaik alapján. A kötet tizenkét azonosított
és négy nem azonosítható erıdítményt mutat be a Bódva völgyébıl. Az Edelényben lévı Borsodi Földvár, Szendrı várai
(Alsó-vár, Felsı-vár, Német-vár) és a Szögliget határában lévı
Szádvár leírását, a rájuk vonatkozó gazdag irodalom miatt
kihagyjuk.
Edelény-Borsod – Derékegyháza
A Derékegyháza-dőlı Edelény-Borsodtól ÉK-re, 1,5 km-re
van. A Derék-hegy (Isten-hegy. A szerk.) DNy-i nyúlványát
képezi, melytıl egy hegynyergen mesterségesen bevágott árok
választja el, amelyen át Ládbesenyı felé vezet az országút. A
dombot É és Ny felıl vizenyıs rét határolja, alját a Balajti-patak és a Malom-ág fogja közre. A domb alakja hosszúkás, felszíne domború. É felé kinyúló része a legmagasabb. É-i oldala
meredek, a D-i enyhén lejt, Ny-i vége keskeny gerincben fut le.
A korábban szántóföldként használt területet az 1990-es évek
elején felparcellázta a termelıszövetkezet és értékesítette.
A feltételezhetı erıdítés egyetlen nyoma az említett mély
bevágás az országútnál. Ennek eredeti alakját nem ismerjük, az
út építésekor nyilván átalakították. Jelenlegi felsı szélessége
20–30 m között váltakozik, mélysége 2 m körüli. Sáncnak
nincs nyoma a felszínen, lehetséges, hogy azt már szétszántották.
Az É-i, meredek oldal felett mesterséges terasz húzódik végig, ez azonban a szántás következménye, mindenesetre ez a
vonal fogható fel az egykori telep szélének. A településre al24

kalmas D-i, enyhe lejtın semmi sem zárja le az egykori telep
szélét, feltehetıen lenyúlt a domb aljáig. Erre mutat az az adat
is, hogy Nyíri Dániel ásatása során, a domb alján is találtak
„tőzpadokat” és sok lelet. Az egykori telep hossza kb. 400,
legnagyobb szélessége kb. 250 m, területe kb. 3,7 ha.

A domb az ıskor és középkor különbözı korszakaiban volt
lakott. A lelıhelyet elsı ízben Kandra Kabos említi. 1866-ban
a tagosításkor ez a domb Ragályi György birtokába került, ekkor mélyszántást végeztek. Az eke egy templom alapfalaiba
akadt. A maradványokat feltehetıen Butykai J. miskolci mérnök figyelte meg, akitıl Kandra az értesüléseit szerezte. A
templom hossza 28 m volt, egyik végén torony, másik végén,
ÉK-felé a szentély alapfala is kibontakozott. Két oldalán három-három „faltám” (támpillér) is kivehetı volt. Az egész alapot kiásták (nyilván útban volt a szántásnál), még a templombelsıbıl is összeszedték a kı és habarcs törmeléket. Az alapo25

zásban hosszú, faragott kövek is voltak. Kandra szerint ez lett
volna a borsodi földvárhoz tatozó legkorábbi templom.
(Kandra téved, hisz a Borsodi Földvár 1987 és 1999 között
végzett ásatása során dr. Wolf Mária, az ásatást vezetı régész,
a jelenlegi Edelény-borsodi református templom tornyának
északi falánál megtalálta a köznép hitéletét szolgáló templom
alapját, valamint a földvár területén az esperesi templom alapját. A szerk.) A templommaradvány helyét nem ismerjük.
1926-ban ásatást vezettek a dombon, melyet Leszih Andor
ismertetett. Szőkszavú leírásából csak annyit tudunk meg, hogy
Nyíri Dániel vezetésével a domb alján hat, a dombtetın pedig
egy nagyobb terület feltárása közben egy „tőzpad” került elı,
mindkét helyen sok ıskori leletanyag kíséretében. Az ásatáson
részt vett Megay Géza és néhány napig Leszih Andor is, aki
különben ugyanekkor a borsodi földvárban végzett ásatást. A
Derékegyházán elıkerült leleteket részletesen felsorolta (ırlıkövek, orsógombok, agyagkanál, szőrıedény, agyagkúp és
edények, cserepek) és képekben is bemutatta. Kormeghatározása ma is helytálló: a neolitikus bükki kultúra hagyatékai.
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Megemlíti azonban, hogy kevés bronzkori, kora vaskori és
hullámvonallal díszített középkori edény is volt a leletanyagban, de ezekrıl semmi közelebbit nem közölt. A lelıhely fekvésével kapcsolatban kiemeli, hogy a dombnyúlványt mély bevágás (ma országút), a „Vaskapu” választja el a Derék-hegytıl,
amivel tulajdonképpen erıdített jellegére utalt. Nyíry Dániel és
Szendrei János már határozottan, mint földvárat említi.
A következı ásatásra 1928-ban került sor, Tompa Ferenc vezetésével, amelyen az angol C. G. Clarke régész is részt vett. A
cél neolitikus telepnyomok kutatása volt. Részleteket errıl az
ásatásról is alig tudunk. Nagy felületeket tártak fel az egykori
telep K-i felén, az átvágás felé esı részen, de ház nyoma nem
bontakozott ki. Egyetlen helyen sikerült egy 1,3 m átmérıjő
gödröt feltárni, ebben azonban a bronzkor II. periódusába tartozó cserepek voltak. Tompa is megemlíti a bronzkort és vaskort, mint olyan korszakokat, amikor a bükki kultúra 50–80 cm
vastag rétegét megbolygatták. E késıbbi leletekrıl semmi közelebbit nem tudunk meg, a leletanyag bı ismertetése, leírásban és képekben egyaránt kizárólag a bükki kultúrára szorítkozik.
1948-ban Megay Géza kezdett kisebb ásatásba, majd Csalog
József, Korek József és Patay Pál vezetésével öt helyen egyegy 5x10 méteres szelvényt tártak fel. A domb huzamosabb lakottságát tükrözı telepjelenségek közül egy földbe mélyített
kunyhó és 13 gödör említése mellett a leletanyagot bıven ismertették, de kizárólag a bükki kultúrából. 1955-ben Csalog
József említi ezt az ásatást, de csak egy itt talált kis neolitikus
agyag-idollal foglalkozik részletesen. 1958-ban Korek József
és Patay Pál foglalták össze az addigi eredményeket és az
1948. évi ásatásuk leletanyagát ismertetik részletesen. 1970ben K. Végh Katalin szórvány honfoglalás-kori leleteket ismertet errıl a lelıhelyrıl, egy füles bronzgomb töredékét és öt
darab üveggyöngyöt. Végül Kalicz Nándor és Makkay János
értékelését emeljük ki az itt elıkerült, a bükki kultúrába tartozó
leletekkel kapcsolatban, amelyeket a bükki kultúra II. és III.
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fokozatába sorolnak be. A várra vonatkozó adatokat 1992-ben
a Borsod megyei vártopográfia foglalta össze, amikor felmérését is közzétették.
Derékegyháza dombja a neolitikus bükki kultúra egyik leggazdagabb leletanyagot szolgáltató telepének bizonyult, bár a
telepjelenségekrıl alig tudunk meg valamit. Ugyanakkor a
bronzkor és a kora vaskor is jelen van, sıt a középkorra is következtethetünk a templommaradvány és a hullámvonallal díszített edények, valamint néhány honfoglalás-kori lelet alapján.
Mivel minden kutató a bükki kultúrára összpontosította a figyelmét, a késıbbi korszakok helyi jelentıségére semmi adatunk sincs. Ezért a telep erıdítésének (átvágás) a korára csak
feltételezéseink lehetnek. A bükki kultúra kivételével valamennyi korszak szóba kerülhet, legvalószínőbbnek a késı
bronzkor és kora vaskor tőnik.
Edelény – Ludmilla-dőlı
A Ludmilla-dőlı Edelény-Borsodtól K-re 3 km-re, a Damak
felé vezetı országúttól É-ra emelkedik. Az ÉK-DNy-i végén
van a földvár, alakja ovális. Három oldalról meredek domboldal határolja, ÉK-felé azonban a dombhát egyenletesen folytatódik. Ebben az irányban elmosódott, de jól kivehetı mesterséges árok zárja a vár területét. Ez az egyetlen biztos erıdítési
maradvány. Mivel az egész terület intenzív földmővelés (szılı,
gyümölcsös) alatt áll, a vár egykori kiterjedése nem állapítható
meg pontosan. ÉNy-i oldalán ugyan éles törés jelzi a peremet,
de kérdéses, hogy az alatta folyó földmővelés mennyiben játszott közre ennek kialakulásában. DNy-i végében, ahol az egykori telep végzıdhetett, egy nagy présház és mellette újkori rézső változtatta meg az eredeti felszínt. DK-i oldala a szántás
következtében egyenletesen, törés nélkül folytatódik a lejtın.
Az így nagyjából körülhatárolt terület hossza kb. 140, szélessége 80-90 m körüli, területe kb. 1,33 ha. A felszínen sok ıskori cserép található.
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A földvár elsı felismerıje Leszih Andor volt, aki mint ellipszis alakú földvárat jegyezte fel. Nyíry Dániel meg is jelöli a
helyét: „a sápi hegy nyugati végén tisztán kivehetı földvár”, és
inen származó ıskori leleteket sorol fel (kıbalták, csonteszközök, orsógombok, agyagkanál töedék, stb.), a cserepek díszítését pedig a hernádbüdi földváron elıkerülıkhöz hasonlítja. A
Herman Ottó Múzeum munkatársainak 1973. évi terepbejárása
után 1982-ben L. Wolf Mária és S. Koós Judit a helyszínen középsı bronzkori cserepeket győjtött és az erıdítés ıskori eredetére következtettek. Ekkor vezették be a lelıhely nevét az
irodalomba „Ludmilla-dőlı”-ként. A dőlı a 19. században
kapta nevét gróf Forgách-Pongrácz Ludmilláról.
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1983-ban S. Koós Judit leletmentı ásatást végzett a földvárban. Nagy mennyiségő leletanyag került elı a középsı bronzkori füzesabonyi kultúra idıszakából (ép és törött edények,
nagymérető tároló edények, hordozható tőzhely töredékei, égett
gabona magvak, paticsok). Legutóbb 1992-ben az erıdítményre vonatkozó adatokat a Borsod megyei vártopográfia
foglalta össze, amikor felmérését is közzétették.
Az erıdítmény korát az eddigi terepbejárások és ásatások
eredményei alapján a füzesabonyi kultúrába helyezhetjük.
Irota – Várdomb-tetı
Irota község belterületének közepétıl Ny-ra, a falu szélétıl
légvonalban kb. 500 m-re egy markánsan elkülönülı kis hegycsúcs, a 271,8 m tszf. magasságú Várdomb-tetı található,
amely az erdıvel borított Nagy-Erdı nevő hegycsoport legkeletibb nyúlványát alkotja.
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A hegynyúlványon egy ovális, nagyjából É-D-i tájolású, 60 x
40 m alapterülető, árokkal, és az árok külsı oldalán sánccal
erısített vár maradványai találhatók. A vár árka és sánca a vár
északi, valamint Ny-i oldalán markánsan jelenik meg. A sánc
legnagyobb magassága az árok aljához mérten kb. 2 m. A vár
K-i oldalát a meredek domboldal alkotja, itt sáncot ezért már
nem építettek. A vár középpontjától délre lévı gödrökben habarcsos törmelék látható. A vár kiemelkedı középsı részén
belsı helyiségek szabdalt nyomai sejthetık, valamint egy 2–3
m széles lapos perem (talán az egykori út helye) a K-i, meredek
oldalban.
Az itt található erıdítményre Pesty Frigyes helynévgyőjtésében találjuk az elsı utalást. A település jegyzıje 1864-ben,
majd 1865-ben egyaránt arról írt, hogy „…az ugy nevezett kopasz part emelkedett köves dombon…: egy kis szerő várnak
jelei most is láttzatnak…” A Herman Ottó Múzeum régészeti
leltárkönyvében 1958-ból két darab Irotáról származó Árpádkori kerámiatöredékre utaló bejegyzés található. A leletek Irota
nyugati határában, a Nagy-Erdı területén kerültek elı, közelebbrıl a Várdomb-tetırıl. 2002-ben – Pesty Frigyes adatai
alapján – Pusztai Tamás járt a Várdombon, és rövid leírást
adott az ovális alakú, árokkal és az árok külsı oldalán sánccal
erısített vár helyérıl, ahol habarcsos törmeléket is talált.
2006. novemberében Irota község rendezési tervéhez készítendı örökségvédelmi hatástanulmány kapcsán Szörényi Gábor
András járta be a Várdombot és a várról további részletmegfigyeléseket tett. Értékelésében arra utalt, hogy a vár egy Árpádkor végi középrangú nemesi család reprezentációs és értékóvó
építménye lehetett, melyet más Borsod megyei kismérető erıdítményekkel állított párhuzamba. A vár építésének és fennállásának korát valószínőleg a 13. sz. második felére, a 14. sz.
elejére lehet helyezni a helyszínrıl származó csekély kerámialeletek alapján.
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Az Irotára vonatkozó középkori források rendkívül szerények. Az elsı, de csak feltételesen ide vonatkoztatható forrás
1282-bıl való, amikor talán Irotáról (de Inacha) nevezteti magát egy Öklelı (Vkleleu, Wkleleu) Mihály nevő borsodi nemes,
aki a forrásokban 1276 és 1322 között szerepel. A falut elsı alkalommal biztosan 1320-ban említik a szomszédos Abaúj megyei Gadna határjárásában. Ezt követıen 1376-ban van forrásunk Irotáról, ahol ekkor a Kátai (de Katha) családnak volt
részbirtoka.
Martonyi – Szúnyog-tetı (Pogány-hegy)
Martonyi község templomától ÉNy-ra 2,8 km-re emelkedik a
Szúnyog-tetı 479,7 m tszf. magas csúcsa, amely egyben az itt
húzódó erıdítmény legmagasabb pontját is jelenti. A hegy a
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Martonyi melletti pálos kolostorromtól ÉK-re, 1 km-re található, a kolostor és a vár között a mély „Nyírjeslápa” nevő
völgy húzódik. A kolostorromtól vezetı út az említett völgy
felett haladva éri el a Szúnyog-tetı É-i alját, ahol az erıdítmény egyetlen ismert eredeti bejárata (Kapu?) is található. Az
út ezen áthaladva és K-re kanyarodva 70 m után a meredek
hegyoldalban elhagyja a vár területét.
A Szúnyog-tetıt ÉNy- és ÉK-felıl egy-egy keskeny hegynyereg köti össze a hegycsoport többi részével. Az erıdítmény
feltehetıen eredeti bejárata az ÉNy-i nyereg felett van, ahol ma
is út vezet az erıdített terület belsejébe. A kaputól DNy-ra 11,5 m magas árokkal nem kísért sánc indul meredeken lefelé,
55 m hosszan ez a legépebben fennmaradt sáncrészlet. Egy másik út keresztezését követıen már végig inkább csak terasz
alakjában követhetı az egykori erıdítési vonal.
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A kaputól számítva 330 m-re ér ki a sáncmaradvány egy Nyra kinyúló hegynyelv végére. Itt visszakanyarodik és a hegynyelv másik oldalán DK irányába halad meredeken lefelé. A
sánc az ÉK-DK-i irányú, mély völgy felett pár méterrel magasabban megszakad. Kb. 40 méterrel tovább, a völgy túloldalán
ismét folytatódik a sánc nyoma. Meredeken halad felfelé egyenes vonalban, 200 m után ér fel egy másik, DNy-ra kinyúló
hegynyelv végére. Itt ismét visszakanyarodik, de alig 30 m
után a hegy a DK-i, K-i oldalának sőrő erdejében nem sikerült
a folytatását felismerni.
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Visszatérve a Szúnyog-tetı ÉNy-i aljába, a kaputól K-re ismét jól felismerhetı az egykori sánc nyoma. A kapu ÉK-i szárnya kissé begörbül a belsı terület felé, ez az út felıl várható
támadás kivédésére gyakori megoldás az ıskori sáncoknál. A
kaputól K-re a sánc igen csekély belsı magasságot mutat, itt is
inkább csak terasz alakjában mutatkozik. A továbbiakban az
ezt keresztezı úttól számítva 300 m hosszan, közel vízszintesen követhetı, de ezután itt sem válik felismerhetıvé a folytatása.
A felmérés alkalmával tisztázatlan maradt a telep széle a DK-i
oldalon. Késıbbi kutatásnak kell eldöntenie, hogy valahol a
„Pilis-parlag” K-i szélén zárul-e, vagy átterjed a DK-i hegynyúlványra („Pogány-hegy”) is. A telep átmérıje É-D-i irányban 610 m.
A földvárat elsıként Prágai Albert geológus ismerte fel. Errıl
értesítette Nováki Gyulát, aki 1998. április végén bejárta, majd
ugyanazon év júniusában a felmérését is elkészítette.
A hegy magas fekvése, a telep nagy kiterjedése, valamint a
vár belsı erdıs területén több helyen található jellegtelen ıskori cserepek alapján a legvalószínőbb, hogy az erıdítmény a
késı bronzkorba tartozik.
Meszes – Várhegy
A Várhegy Meszes községtıl ÉNy-ra 1 km-re, a Rakaca-völgyi víztározó D-i partja felett emelkedik. Tengerszint feletti
magassága 231 m, relatív magassága átlag 76 m körüli. A hegy
oldalai mérsékelten meredekek, É-i oldala erısebben lejt. A
kismérető ovális platón találjuk az egykori vár nyomait, amelyet ma is jó megtartású mesterséges árok és annak külsı szélére hányt föld (talán sánc) jelez. Az árok ovális alakú, lapos
belsı területet fog körül, melynek belsı peremén mért hossza
30, szélessége 16 m. Az árok szélessége 7–9, mélysége 1 m
körüli.
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A várat elıször egy 18. század végi térkép jelöli. Ez azonban
sematikus ábrázolás, amely téglalap alakú, négyszögletes sarokbástyákkal ellátott erıdként jeleníti meg, aminek azonban
nincs nyoma a helyszínen. 1865-ben egy helyi hagyományt jegyeztek fel, miszerint a várat akkor kezdték építeni, amikor a
szendrıi várat „lelövedezték”, de mivel a törvény nem engedte
több várnak a létesítését, félbehagyták. Az irodalomban elsıként Szendrei János említi, mint „elips alakú földerıd”-öt,
majd Leszih Andornál is megtaláljuk. 1935-ben Tompa Ferenc
a Meszes község melletti késı bronzkori temetıben végzett
ásatást. Ezzel párhuzamosan próbaásatással a Várhegy földvárában is kutatott, feltehetıen ıskori várra gondolt. Errıl az
ásatásáról azonban dokumentáció nem maradt fenn, csak annyit
jegyzett meg róla a késıbbiekben, hogy a sáncot átvágta és
belül is kutatott, de semmiféle korhatározó leletet nem talált.
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1939-ben ıskoriként ismertetik, és azt írják róla, hogy itt nem
erıdítési öv állt, hanem istentiszteletre használt védettebb hely
volt. 1974-ben a várban Sándorfi György végzett terepbejárást,
melynek alapján besorolta a „topográfiai alapon valószínőleg
tatárjárás elıtti várak” csoportjába. Máshol továbbra is ıskori
erıdítménynek, illetve ismeretlen korúnak tekintik. Jellege
alapján középkorinak határozta meg a várat 1992-ben a Borsod
megyei vártopográfia is, Amikor felmérését is közzétették.
Egyidejőleg arra is utaltak ekkor felmérıi, hogy a vár területén
sem kerámialeletet, sem falazásra utaló habarcsdarabot nem
találtak. A vár ıskori eredetét feltételezi a település legújabb
monográfiája is.
Meszes elıször 1317-ben tőnik fel faluként, amikor az egri
püspök a káptalannak engedi át dézsmáját; 1333 és 1360 között
királynéi birtok. 1333-ban azonban Meszesi Demeter budai
éneklıkanonoknak és testvéreinek egy udvarháza és birtokrésze is volt itt, amelynek birtoklására ekkor a királyné véde37

lemlevelet adott ki. 1399-ben azonban már a tornai Tekes rokonsághoz tartozó Szalonnai-, Szini- és Jósvafıi-családok birtoka. A várra okleveles adatunk nincs.
Az erıdítmény kora – leletek és régészeti kutatások hiányában – jelenleg nem határozható meg.
Rakaca – Görög katolikus templom erıdfala
Rakaca község K-i széle felett emelkedik a Templom-hegy,
rajta a görög katolikus templom, melyet kilencoldalú, egyenesekkel határolt, lıréses fal vesz körül. A mai templomot 1921ben építették. Ezt egy 1721-ben épült kıtemplom, korábban
pedig egy a 15. századi fatemplom elızte meg, melynek festett
képe a parókián látható.
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A Templom-hegy körben meredek oldalú, de a D-i folytatása
lapos, vízszintes dombtetıt képez. Errıl az oldalról is csak a
kerítıfal védi a területet, esetleges korábbi várra utaló ároknak,
vagy sáncnak nyoma sincs. A fal eredetileg egyszerő, a templomot kerítı falként épülhetett, erre utal csekély, mindössze
65–70 cm vastagsága is. A falon összesen húsz lırést találunk,
melyek kifelé összeszőkülnek. Belsı szélességük 60–70 cm,
külsı szélességük mindössze 12–15 cm, belsı magasságuk 50–
60 cm. A fal egy hosszúkás területet vesz körbe, melynek
hossza 42, szélessége 35 m. Középen a templom helyezkedik
el. A fal két végén egy-egy bejárat van, ezeket bizonyára utólag
nyithatták meg. Az eredeti bejáratok oldalt voltak. Közülük az
É-i oldalon lévı ma is megtalálható, két oldalán egy-egy ferde
irányú lıréssel. A D-i oldalon lévı kaput már befalazták, egykori helyét a még ma is látható ferde irányú lırés árulja el. Az
eredeti belsı járószint alacsonyabban lehetett, mert az É-i, eredeti bejárat ma öt lépcsıfokkal visz fel a jelenlegi belsı járószintre. Az egykori belsı terület emelését a lırések helyzete is
elárulja, feltehetıen a mai templom építésekor töltötték fel a területet kb. 1 méterrel. A falat 1989-ben renoválták.
Pesty Frigyes 1864. évi helynévgyőjtésében egyszerő
körítıfalként említik. Elsı részletes leírására és felmérésének
közzétételére 1992-ben a Borsod megyei vártopográfiában került sor. A megyei képes mőemlékjegyzékben Kárpáti László
foglalkozott az erıdfallal. Feltételezte, hogy a cinterem falából
átalakított csekély vastagságú védıfal a 17. század közepénél
korábban, a 16. században, vagy a 17. század elején épülhetett,
az ekkor gyakori török portyák ellen. Ebben az idıszakban
történt a görög katolikus „rutének” bevándorlása a faluba. Legutóbb Tolnai Gergely ismertette, aki létesítését a 16. századra
valószínősítette.
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Rakaca a 16. sz. közepéig a tornai váruradalom tartozékát
képezte. Ettıl kezdve azonban elıbb a Rakacai-, majd több
más nemes család osztozott a településen. A jelenleg fennálló,
1921-ben épült templomát megelızı templom 18. sz. elejére
helyezett építésének idejére eltérı idıpontok szerepelnek a
történeti irodalomban.
A templomot kerítı falra írott adatokkal nem rendelkezünk,
annak akár barokk kori kialakítása sem zárható ki. A fal pontosabb keltezése további helyszíni és levéltári kutatásoktól várható.
Szendrılád – Vár-tetı
A szendrıládi várrom a Bódva-völgy Edelény és Szendrılád
közötti szurdokszerő összeszőkülése felett, a Szendrıládtól
délre, a Bódva bal partján emelkedı, 234 m magas lapos tetejő
Bükk-hegy Vártetınek nevezett ÉK-i nyúlványán áll.
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A hosszúkás alaprajzú várat Ny-ról, a hegy platója felıl kettıs árok védte. ÉNy-i, feltárt oldalán közel egyenes körítıfalához késıbb vaskos, négyszögletes alaprajzú támpillért építettek. É-i oldalán a körítıfala íves, itt további támpillérek maradványai figyelhetık meg. A vár belsejében tisztázatlan alaprajzú épületmaradványok részben kiásott falai látszanak. A
várbelsı közepére benyúló épület vastag falai annak egykori
tagolását jelzik. A plató felıli árok mögött emelkedı magasabb
domb talán egy toronyra utalhat. Tıle ÉNy-ra további falak vehetık ki a terepen, és itt sejthetı az egykori bejárat is. A vár
hossza 62 m, szélessége 26 m, a körítıfal falvastagsága 1,4 m.
A K-i oldalon csak egy egyenes kb. 8 m hosszú falszakasz található a tereplépcsı alsó részén.
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A vár elıször Pesty Frigyes helynévgyőjtésében szerepel:
„…hajdan a török hódítás ideje alatt a még most is várhegynek
nevezett hegy tetején egy vár állott…” A jelenleg látható falmaradványok nagy részét Németi Jenı, a falutól elvonulva a
romok között élt egykori „szendrıládi remete” ásta ki 1960 és
1962 között. Dokumentáció természetesen nem készült a falak
mentén haladó „magánásatásról”. Ennek hírére 1961 ıszén
Megay Géza ment ki a helyszínre. Vázlatosan felmérte a falmaradványokat, melyek megmaradt magasságát 1,5–3 m-re, vastagságát pedig 3 méterre becsülte. A romfal egyik végén említ
egy boltívet is, amely akkor még nem volt kibontva, továbbá
állatcsontokat és cserepeket a 13–14. századból. A leleteket bevitte a miskolci múzeumba. Nem sokkal késıbb Joó Tibor
foglalkozott a várral, és bejárása alapján rövid leírást adott róla.
A vár történetével kapcsolatban – elfogadva Borovszky Samunak a borsodi sáncvárról kialakított szláv eredető elméletét –
arra a következtetésre jutott, hogy az Anonymus által említett
Bors vezér vára nem a borsodi földvárral, hanem a szendrıládi
várral azonos. Késıbb Dénes György is elfogadta Joó Tibor
következtetéseit, a borsodi várnagyokat tévesen a szendrıládi
várral hozta összefüggésbe.
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A várat a történeti Borsod megye várainak kutatása során
1980-ban Nováki Gyula és Sándorfi György mérte fel, majd
1992-ben a várra vonatkozó adatokat is közzétették. Egy 2001.
évi terepbejárás során Hajnal Zsuzsa egy fazék peremtöredékét
találta a lelıhelyen; 2004-ben pedig Sárközy Sebestyén végezte
el a korábbi felmérés pontosítását, egyidejőleg Tomka Gáborral
újból összegezték a várra vonatkozó adatokat.
A várról írott forrást nem ismerünk. A leletek valószínősítik,
hogy a várat a 13–14. században használhatták, honfoglaláskori eredete kizártnak tekinthetı. felmerült, hogy a rom esetleg
a legkorábbi szendrıi vár maradványa volna. E feltevésnek ellentmond, hogy a 13. században adatolható (és feltehetıen a
mai falu helyén álló) Lás falu, Szendrı település és a vár között
fekszik, ezért a vár vélhetıleg mindig a ládi határhoz és nem a
szendrıihez tartozott. Valószínőbbnek tőnik, hogy a várat a 13.
század második felében a szuhogyi Csorbakı vára építtetıjeként is ismert Ládi család egyik ága emeltette, melynek itteni
birtoklása 1221 és 1322 között adatolt. Pusztulása jelenlegi ismereteink szerint legkésıbb a 14. században következett be.
Szögliget – Óvár
Szögliget község szélétıl ÉNy-ra, közel 1 km-re emelkedik a
382,3 m tengerszint feletti magasságú Óvár-tetı. A hegy ÉKfelé kinyúló széles gerincének kissé kiemelkedı végén található a vár. A hegyet ÉNy felıl a Ménes-völgy, majd ennek
folytatásaként K felıl a Szögligetre levezetı Vár-völgy fogja
közre. A hegyet jól áttekinthetı erdı fedi.
A vár alakra ovális, szélét elmosódott terasz jelzi, amely csak
az ÉNy-i oldalon szakad meg 25 m hosszan. Belsı területe
domború, Ny-i szélén egy rövid perem törik meg derékszögben. A DNy felé csatlakozó, néhány méterrel alacsonyabban
fekvı hegynyereg felıl ívben görbülı árok védte, melynek
szélessége 7 m, hossza 45 m, és mai mélysége alig éri el az
1 m-t. A vár hossza 88 m, szélessége 40 m.
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Elıször egy 1866. évi térkép tünteti fel az Óvár helynevet,
majd a III. katonai felmérés térképe. 1969-ben Paládi-Kovács
Attila egy Szádvárral kapcsolatos népmondát ismertetett, melyben az Óvárat is említik, ahol egy helyi lakos adatközlése szerint a hegyen „60–70 éve [tehát az 1900-as évek elején] még
meg volt a fundamentum, kövek pedig ma is találhatók”. A
helyszínen elıször Dénes György járt, aki rövid leírást is közöl
róla megemlítve azt, hogy az Óvár csúcsán ismeretlen korból
származó sáncolás maradványai találhatók, majd ugyanabban a
munkájában „ısi földvár maradványainak” határozta meg a
sáncokat. Leírását és 1988. évi felmérését a Borsod-AbaújZemplén megyei vártopográfiai cikksorozat keretében 1997ben közölték elıször. 2004-ben Halász Ágoston Szádvár kapcsán vetette fel azt a nézetét, hogy a korai Szádvár esetleg nem
is a mai helyén, hanem a 14–15. századig az Óvár-tetın
lehetett.
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Legutóbb Feld István foglalkozott széleskörő vizsgálat keretében az Óvárral, felvetve azt, hogy elsısorban a kilátás és a
megfigyelési lehetıségek növelése lehetett létesítésének célja,
ásatás nélkül azonban kora közelebbrıl nem határozható meg;
nem dönthetı el, hogy ıskori vagy középkori eredető, de származhat akár a 16. századból is.
A vár eredete ismeretlen, okleveles említésérıl nem tudunk.
Neve régebbi építéső várra utal, az amit a vele szemközti, a
Ménes-völgy túlsó oldalán álló Szádvárral lehet kapcsolatba
hozni. Forgách Ferenc krónikájából tudjuk, hogy Szádvár
1567. évi Schwendi-féle ostromakor Jablonca és Szögliget felıl
egy-egy erıdöt építettek. Így felmerül, hogy az Óvárban az ostromkor a Szögliget felıl létesített erıdítményt lássuk, azonban
annak eredeti funkcióját, az útelzárást a hegyen nem tudta
volna betölteni. A leletek hiánya fıleg azt valószínősíti, hogy
nem lehetett hosszabb ideig használatban.
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Szuhogy – Csorbakı vára
Csorbakı várát Szuhogy község határában a falutól északnyugatra kb. 1 km-re, a Szuhogy és Felsıtelekes közötti út Ny-i
oldalán találjuk. Maga a vár a nagy-hegy egyik ÉK-DNy-i irányú nyúlványának végén helyezkedik el. Legalacsonyabb része
257 m, a középsı, legmagasabb pontja pedig 280 m tszf. magasságú. A hegynyúlvány DNy-i irányban egy keskeny gerinccel csatlakozik a tıle magasabb Nagy-hegy tömbjéhez. A vár
maradványai részben tiszta, részben bozótos erdıvel benıtt –
kb. 80 m hosszú és 43 m széles – területen helyezkednek el, így
a vár szerkezetére és falainak kialakítására sokszor csak következtetni lehet.

A vár magasabban fekvı, középsı része egy zárt udvarú
épületegyüttest képez, amely egy szabálytalan trapéz alaprajzú
lakótoronyból és annak ÉNy-i oldalához kapcsolódó négy46

szögletes fallal körülvett udvarból állhatott, melyet a DNy-i
hegytetı irányából egy hármas árok védett, a két belsı között
pedig sánc is húzódott. E legkorábbi rész Ny-i oldalához egy
három helyiségbıl álló épületet, ennek külsı Ny-i falához pedig 5 m-rel alacsonyabb szinten pedig újabb két helyiség csatlakozott, melyet egy 15 fokú lépcsıvel lehetett elérni.
A késıbbiekben az erısséget a D-i és a K-i oldalon egy L
alakú falszorossal védték, majd ÉK-i irányba további két elıudvart alakítottak ki kapuval, a külsınél kaputoronnyal. A
várba K-felıl egy ma is felismerhetı mélyúton lehetett bejutni,
amely a váron belül csigavonalban haladt. A kaputorony és a
hozzá vezetı út megerısítésére emelhették – talán már a tőzfegyverek korában – a vár ÉK-i sarkán egy ötszög alaprajzú
védmővet, amely mai felszínen földsáncként jelenik meg. A
romok területének beerdısödése csak az elmúlt néhány évtizedben következett be. Feltehetıen a várhoz tartozhatott a vár
hegyének ÉK-i lábánál ásott téglalap alakú tó is.
A várat elıször 1851-ben röviden Fényes Elek említi, majd
1864-ben értesülünk arról, hogy néhány évvel korábban kincskeresık egy sziklába vájt „kút alakú mélyedést” kezdtek kiásni
a várban. Ugyanekkor a vár tövében halastó maradványait és
egy „Virágkút” nevő jó forrást is említenek. A vár szerepel
Kandra Kabos, Csánki Dezsı, Gerecze Péter, Borovszky Samu
és Klein Gáspár munkáiban is. 1928-ban a várhegy északi oldalában lévı jégkorszakbeli barlang feltárása alkalmával az
ásatást vezetı Saád Andor a Miskolci múzeumba néhány sima
felülető, gyengén ezüstözött rézlapkát vitt be, melyekrıl Leszih
Andor megállapította, hogy pénzhamisítás céljaira készültek. A
környékbeli lakók kıbányászás és kıporszedés közben is találtak ilyen lapkákat és középkori cserepeket. Leszih Andor
még 1928-ban több kutatóárkot húzott a várban, de a késıbbi
feltárások folytatásával megbízta az ásatásokon kezdettıl fogva
részt vevı Szegı András szuhogyi cipészmestert. A vezetés és
felügyelet nélkül végzett ásatások egészen a II. világháborúig
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folytatódtak kisebb-nagyobb megszakításokkal. A feltárt és
feldolgozatlan leletek a miskolci múzeumba kerültek. Közben
1935 júliusában Leszih Andor elkészítette a vár felmérését és
ekkor fotók is készültek, amelyek egyedüli dokumentumai a
feltárásoknak. 1941-ben Leszih a csak a belsı vár területén
végzett kutatásokról és a vár történetérıl részletes tanulmányban számolt be, ez azonban elsıdlegesen az elıkerült pénzhamisító mőhelyre koncentrált és annak leleteit mutatta be, a dokumentációt nem közölte.
A várral foglalkozó késıbbi munkák elsısorban a már korábban közölt adatokat ismételték meg. A vár szerepelt Fügedi
Erik és Engel Pál adattáraiban is. 1992-ben a megyei vártopográfia foglalta össze a vár adatait, amikor felmérését is közzétették, de a romokat elfedı sőrő bozót miatt a felmérés a vár
belsı területét nem tartalmazta.
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2002-tıl kezdıdıen Szörényi Gábor András foglalkozott a
várral több tanulmányában. Nemcsak a vár új geodéziai felmérését készítette el, hanem a terepjelenségek elemzésével valamint e jelenségek komplex módszer útján történı értékelésével
a felszín alatti elemek, elsısorban a várfalak valószínősíthetı
helyzetének meghatározásával a vár elvi rekonstrukcióját is elkészítette. Ezen túlmenıen a vár történeti- és kutatástörténeti
adatainak értékelését, valamint a Leszih Andor ásatásából
származó és a múzeumba bekerült leletanyag feldolgozását is
elvégezte.

A vár építése a Tekes rokonsághoz tartozó Ládi Pós fia
„Csorba” Miklósnak [1289–1311] tulajdonítható, aki egyben a
vár névadójának is tekinthetı, és akinek családja késıbb is
Szuhogy falu birtokosa volt. Valószínőleg a 14. sz. elején
pusztulhatott el. 1351-ben a Ládiak eladják a Perényieknek
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Szuhogy falu birtokár, de sem ekkor, sem az adásvételt átíró
1383-as oklevélben a vár nem szerepel.
Perényi Imre pohárnokmester 1403-ban, amikor a környéken
birtokokat szerzett, egyúttal királyi engedélyt is kért, hogy újjáépítse. Ez a vár elsı említése. 1410-ben már újból áll a vár.
Az 1440 után indult polgárháborúban id. Perényi János váltságdíja fejében átadta Pálóci Simonnak, de 1445-ben visszakapta és 1455-ben új adományt szerzett rá. 1540–1541 fordulóján Ferdinánd király Bebek Ferencnek felsı-magyarországi fıkapitánynak adta a várat, és Perényi Pétert más birtokkal szándékozott kárpótolni. Bebek Ferenc azonban 1541 februárjában
már átadta azt testvérének Bebek Imrének. A Bebekek birtoklása alatt Csorbakırıl nincsenek források,, ami összefügg az
ekkor itt berendezett és 13 évig üzemelı pénzhamisító mőhellyel. Miután Bebek Imre 1553-ban meghalt, a következı
évben testvére, Bebek Ferenc, Abaúj és Gömör vármegye fıispánja (aki ugyancsak veretett hamis pénzt), az özvegyet előzte
a várból és azt Rudabányáról hozott bányászokkal leromboltatta. A vár ásatásakor több helyen égésnyomokat is találtak,
tehát valószínőleg fel is gyújtották az épületeket. A lerombolt
vár azonban továbbra is Bebek Imre örököseinek tulajdona maradt, bár azt már soha többé nem építették újjá. A források ezek
után még gyakran említik a várat, de már csak úgy, mint romos, vagy elpusztult, elhagyott erısséget. A váruradalom irányítói leköltöztek Szuhogyra, de jogilag még a 16–17. század
fordulójáig csorbakıi uradalomról és a hozzá tartozó falvakról
beszéltek a források. A századforduló után már csak egy telek
neve volt Csorbakı, puszta vára pedig Szuhogy falu része lett.
A várra vonatkozó történeti források és a helyszíni terepjelenségek alapján Szörényi Gábor András a vár négy nagyobb
korszakát különítette el: Elıször Ládi Csorba Miklós 13–14. sz.
fordulójára helyezhetı toronyvára épült fel, amelyet a második
periódusban, 1403-tól kezdıdıen át- és újjáépítettek. Ekkor
palotaszárny épült és a várat egy falszorossal vették körbe. A
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következı periódusban a 15. sz. közepén a vár ÉK-i részén egy
kaputoronnyal erısített bıvítés valószínősíthetı. A legkésıbbi
periódusban pedig a kapuvédı épület elé, egy nagyobb mérető,
szabálytalan ötszög alaprajzú újabb elıvédmővet emeltek,
amely már a 16. sz-ban készülhetett.
Mindezek az eredmények azonban csak egy elvi rekonstrukció részének tekinthetık, ezért az elért eredmények bizonyítása
és pontosítása csakis egy jövıbeni régészeti feltárással történhet meg.

Elpusztult és nem azonosítható erıdítmények
Hangács – castellum
Hangácsról több adatunk van egykori erıdített helyekrıl, de
ezeknek ma már nincs nyomuk. 1864-ben helybeli hagyományra hivatkozva jegyezték fel, hogy bizonyos „barátok zárdáját” a csehek elfoglalták, „egy kevéssé megerısítették” és innen, valamint a galgóci és vadnai várból uralták a vidéket. Ennek a várnak a lerombolását, a leírás szerint, I. Ferdinánd alatt
az 1543. évi 4. törvénycikk rendelte el. Hangácson 1535-bıl
tudunk „kastélyról”, Bertóthy Mihály és felesége, Zsófia, azelıtt özv. Hangácsi Albertné tulajdonában. A 16. század közepén Réghy Kelemen egri udvarbíró a Tomori család birtokának
felét örökölte, Hangáccsal együtt. A Tomori-birtok másik felét
1549-ben Rákóczi Mihály kapta meg Nádasdy Tamás országbíró ítélete nyomán. Rákóczi híve, Serédi Gáspár kassai fıkapitány a hangácsi kastélyt elfoglalta, felgyújtotta és kirabolta.
1554-ben Réghy visszafoglalta a Tomori család volt birtokát,
így ismét övé lett a hangácsi kastély is. 1556-ban újabb támadás érte a kastélyt, ezúttal Bebek György vezette kisebb nemesi
csapat részérıl, az erıdített kastélyt elfoglalták, kirabolták, védıit megölték, vagy elhurcolták. 1558-ban azonban Réghy újból harcol a birtok visszaszerzéséért. Ebben az évben ismét övé
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a hangácsi kastély, a következı évben pedig már az egész volt
Tomori birtokot visszaszerezte. A hangácsi kastélyra a következı adatunk már 1629-bıl származik, amikor „curiam seu
castellum Hangács”-ot említenek. Az 1740-es években Szathmáry-Király György kijavíttatta a kastélyt, majd utódai elbontatták a düledezı tornyokat. A 19. század végén a hangácsi
református egyház vette meg, s annak helyén, annak anyagából
templomot építtetett.
A helybeliek szerint a faluban egykor négy kastély volt, ma
már egyik sem áll. Az egyik helyén a református templom
emelkedik. A másikat akkor bontották le, amikor a helyére a
római katolikus templom épült. A harmadik a református
templom közelében volt, a negyedik pedig kint a falu északi
szélén. Ezek környékén 1979-ben Nováki Gyula és Sándorfi
György egyik helyen sem talált erıdítésre utaló nyomokat.
Leginkább a református templom áll olyan helyen, ahol elképzelhetı lenne egy védett épület.
Meszes – castellum
A Meszesen lévı castellumot a történeti irodalomban egyedül
Koppány Tibor kastélytopográfiája szerepelteti.
Meszes (Meses) 1333 és 1360 között királynéi birtok. Egy
1333. évi királynéi oklevél ugyanakkor itt Meszesi Demeter
budai éneklıkanonok és testvéreinek tulajdonában lévı önálló
telkét (sessionem seu fundum curie) is említi, amelyet már korábban apjuk, Benedek, is birtokolt. A királyné ekkor a birtoklást megerısítve felmenti ıket minden adó- és egyéb kötelezettség alól. Az adományozott kiváltságokat 1341-ben I.
Károly király megerısítette.
Meszes 1386-ban már a Tekes rokonsághoz tartozó Szalonnai
család birtokaként szerepel. Feltehetıen a Meszesiek korábban
említett nemesi telkén épült castellumról lehet szó abban az
1487-ben kelt végrendeletben, amelyben Meszesi Pál a castellum ıt illetı részében lévı házát említi. Koppány Tibor szerint
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az építmény ismeretlen idıben épült, építtetıje a Meszesi
család volt. Késıbb sem a castellumot sem a Meszesieket nem
említik.
Szalonna – erıdítmény
A Szalonnán állt egykori erıdítménnyel az irodalomban elsıként – az itteni református templom 1972–1975 között végzett helyreállítását megelızı régészeti kutatásával egy idıben,
– 1973-ban Dénes György foglalkozott egy tanulmányában,
mint fıúri szálláshellyel. Ebben elsıként lokalizálta az egykori
erıdítmény helyét, amit a templom mellett É-ra, a mai fıút két
oldalára helyezett el, Ahol a ma is álló lakóház építése során
jelentıs mérető alapfalmaradványokat figyeltek meg.
Ugyancsak ekkor, 1974-ben foglalkozott említésszerően a
szalonnai erıdítménnyel Koppány Tibor is a magyarországi
kastélyépítés története kapcsán. Késıbb, 1992-ben a Borsod
megyei vártopográfia foglalta össze az erıdítményre vonatkozó
adatokat, melyben csak feltételesen utalnak a Dénes György
által említett alapfalakra.
Szalonna eredetileg a Tekes rokonsághoz tartozó Szalonnai,
Szini és Jósvafıi családé volt 1249–1544-ig. 1544-tıl pedig a
Bebek család birtoka. A Torna megyei Sólyomkı várát birtokló, egymással rokon családok 1386-ban osztották fel a közös birtokot. 1399-ben, amikor Zalona-i Loránd fia István és
fiainak birtokait összeírják Szalonnán egy falazott nemesi udvarházat (Curia) is említenek, amelyet kastély módjára pártázott fal (muris dentalis) vett körül, vagyis erıdített volt. A
Szalonnaiak 1399-ben felsorolt 18 faluja és falurésze uradalmi
központjában ezek szerint 1386 és 1399 között építhették fel az
erıdítményt, amely az egyetlen 1399-iki említését követıen
késıbb nem szerepel. Azonban talán mégis ugyanerrıl az épületrıl lehet szó 1468-ban is – immár erıdítettség említése nélkül – , amikor itt egy kıházat vagy kuriát, a közelében pedig
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egy kıistállót említenek részben a Szini, részben a Szalonnai
család birtokában.
A települést 1562-ben a török pusztítja el, 1582-ben azonban
már lakott, mert adózik a töröknek. Szalonna 1566-ben a
szendrıi várırség eltartására kijelölt falvak között szerepel,
majd késıbb is a szendrıi uradalomhoz tartozott, de a 17. szban már több részbirtokosa is volt. A temploma 1589-tıl a reformátusoké.
Tomor – castellum
A tomori erıdített kastélyról elıször Csoma József megyei
családtörténetében tesz említést, késıbb pedig felsıvadásszal
kapcsolatos cikkében Puky Andor közölt róla saját levéltára
alapján további adatokat. Valójában az adataikat ismétli meg
Soós Elemér, majd 1935-ben a megyei monográfiában Molnár
Endre is. A késıbbi említések pedig a már ismert adatokat
közlik a kastélyról. Legutóbb 2001-ben foglalták össze a kastélyra vonatkozó adatokat.
A település legrégibb részét képezi az eredetileg gótikus stílusú református templom, valamint a templommal szemben –
az országút túlsó oldalán – elhelyezkedı terület, ahol jelenleg a
Puky és a Téglássy családok – 18. sz. végén, 19. sz. elején
épült – mára már romos kúriái találhatók. (Azóta lebontásra kerültek. A szerk.) Feltételezhetı, hogy ez utóbbi helyen helyezkedett el már jóval korábban is a földesúri lakóhely (kúria).
Erre lehet következtetni a Puky levéltár azon adata alapján,
mely szerint a 16. sz. közepén a település templomát és a földesúri lakóházat közös árok és palánkfal övezte („vallo et
sepibus munitum”) Lehet, hogy a ma is meglévı Puky-kúria
pincéjének a 18. századtól korábbinak tőnı kialakítása e korai
épület részét képezte, de ezt csak további kutatás alapján lehet
tisztázni. (A kúria már nem áll. A szerk.)
A templom építését a szakirodalom a 14. századra, a szentély
egykori boltozatát – a megmaradt vállkövek alapján – a 15.
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századra helyezi. A templom a 17. sz. végére azonban már elhagyatott, elpusztult állapotban volt. 1753-ban átépítették,
majd 1885-ben renoválták.
1445-bıl van az elsı adatunk arra, hogy Tomoron nemesi kúriát, valamint házat és házhelyet említenek a Tomori család
birtokában. A falu felét Mátyás király 1464-ben új adományként Tomori Miklósnak valamint László és György testvéreinek adományozza, mivel Tomoron már ıseik is birtokosok
voltak, majd a 16. sz. elejére a falu többi részbirtokát is megszerezték. A Tomoriak utolsó férfitagja András, Temsvár elestével (1552) török fogságba került, ahol mohamedán hitre tért
át, ezért birtokait I. Ferdinánd király 1558-ban elkobozta, és
Réghy Kelemennek adományozta. Az elkobzott birtokokon –
köztük Tomoron is – Tomori András nagybátyja Rákóczi Mihály és mostoha atyja Réghy Kelemen között hosszas pereskedés és erıszakos viszálykodás kezdıdött.
A Tomoriak korábbi birtokai 1549-tıl 1554-ig Rákóczi Mihály kezén voltak, de 1554-ben Réghy Kelemen Gersei Petheı
János kassai kapitány segítségével azokat visszafoglalta. Erre
1556-ban Bebek György – akinek familiárisa Rákóczi Mihály
volt – Réghy Kelemen minden birtokát elpusztította, köztük
Tomort is. Réghy Kelemen a pusztítások miatt a királyhoz fordult, így I. Ferdinánd király 1558. január 9-én elrendelte a birtokok azonnali visszaadását. A király parancsának békés úton
nem volt eredménye, ezért Réghy Thelekessy Imre felsımagyarországi fıkapitányt kérte segítségül, akinek csapata
1558. augusztus 20-án visszafoglalta a birtokokat Tomorral
együtt. Ekkor támadták meg fegyveres haddal a tomori erıdített kastélyt is, melyet megostromoltak, de elfoglalni nem
tudtak.
Az ostromot a következı évben, 1559. január 29-én ismét
megkísérelték, ezúttal sikerrel. Így végül Rákóczi Mihály
Tomor birtokától végleg elesett, melybe még ugyanabban az
évben Réghy Kelement iktatták be. Ezt követıen az erıdít55

mény további sorsáról nincs adatunk. A településen jelenleg
semmi nem utal az egykori erıdítmény nyomára.
Edelény, Borsodi Földvár – castellum
A Borsodi Földváron épült 16. sz-i castellumról dr. Wolf Mária: A Borsodi Földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk címő könyvébıl idézünk.
„A borsodi várról, amint már említettük, igen kevés írásos
adattal rendelkezünk. Hiteles oklevél 1194-ben emlékezik meg
róla elıször. A 13. században mind a vár, mind tisztjei, jobbágyai és népei többször szerepelnek. Láttuk, hogy 1261-ben, de
még 1282-ben is saját várának nevezte a király. 1334-ben
azonban Borsod falu magánkézen tőnik fel, s ekkor a várat már
csak mint „Feldwar-nak nevezett árkot” említik. A következı
két évszázadban a falu birtoklástörténetét ha kisebb-nagyobb
hézagokkal is, de nyomon tudjuk követni. A várról azonban
többé nem szólnak forrásaink. Annál meglepıbb tehát, hogy a
16. század második felében Borsod ismét várként jelenik meg.
Borovszky Samu Borsod megye monográfiájában a következıket írta: „A mint a török beütések gyakoriakká váltak, a vármegye területén megszaporodott a kastélyok száma is. Az 1550-es
évek derekán az ıs Borsod vár romjainak helyén Bebek
Ferencz építtetett kastélyt, de ezt Balassa Zsigmond bevette s
fölégette.” Közlését Nováki Gyula és Sándorfi György kissé
félreértették, amikor ezt írták: Borovszky munkájában „van egy
elıttünk nem világos XVI. századi adat. Eszerint Bebek Ferenc
1544 után Borsod földvára helyén fallal megerısített várkastélyt építtetett, amelyet az 1560-as években a hajdúk megtámadtak és felégettek.” Megkérdıjelezik az adat hitelességét is.
A borsodi castellumról azonban csakugyan van egy írásos
forrásunk. 1568-ban, az egykor Egerben vitézkedı Zolthay István, szendrıi várkapitány vizsgálatot indított annak érdekében,
hogy tisztázza Borsod falu állapotát és jogállását. A vizsgálat
során több más tanú mellett eskü alatt tett vallomást az
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edelényi, sápi, és maga a borsodi bíró is. Tanúvallomásuk körülbelül harminc évre visszamenıleg igyekezett tisztázni a falu
birtokviszonyait, amely, mint a jegyzıkönyvbıl is kitőnik, igen
zilált volt ebben az idıben. Ezen nem csodálkozhatunk, hiszen
közismert tény, hogy a mohácsi csata után az I. Ferdinánd és
Szapolyai János, késıbb pedig hívei között zajló fegyveres
küzdelem igen súlyosan érintette ezt a vidéket. Mindehhez
hozzájárult még az egyre erısödı török veszedelem, amelynek
követeztében Buda (1541), majd Fülek (1554) elfoglalása után
Borsod megye jó része, Borsod falu is, hódoltsági területté vált.
A zőrzavart csak fokozta, hogy a környék nagyhatalmú urai
gátlás nélkül zsarolták a vidéket, egyik királytól a másikhoz
állva szakadatlanul növelték birtokaikat. S amit nem sikerült
szépszerével, a két királytól kicsikart adomány formájában
megszerezniük, azt hatalmaskodással egymástól, illetve a
kisebb birtokosoktól rabolták el. Borsod falu tanúvallomásokból kirajzolódó sorsa tipikus lehetett a korszakban.
A tanúk egybehangzóan állították, hogy Borsod Edelénnyel
és Sáppal együtt egykor Szapolyai János tulajdonában volt, és
Tokaj várához tartozott. Szapolyai, miután királlyá választották
(1526), hőséges szolgálataiért Kállai Jánosnak adományozta a
három települést. Késıbb viszont Kállai János Borsod falu egy
részét saját familiárisának, Fekete Péternek tovább adományozta. Amikor azonban János király Tokajnál vereséget szenvedett
I. Ferdinánd hadaitól (1537), Kállai János, aki nem akart
csatlakozni Ferdinánd híveihez, „rebellis” lett. Ezért birtokait
Bebek Ferenc kérte, és kapta meg I. Ferdinándtól. S noha ez
ellen Kállai János tiltakozott, a zőrzavaros idıket kihasználva
Bebek Ferenc elfoglalta birtokait, azzal a résszel együtt,
amelyet Fekete Péternek ajándékozott Borsodon. Bebek Ferenc
halála után fia György tovább tetézte a hatalmaskodást azzal,
hogy Fekete Péter borsodi birtokrészeit a saját emberének,
Rácz Péternek adta.
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A várkastélyt mintegy mellékesen, Borsod egyik fontos
haszonvételének, a malomnak elıszámlálása során említette
meg az egyik tanú. „Volt ennek a Borsod falunak a területén
Kállai János idejében a Bódva folyón egy kerekes malom,
amelyet, amikor néhai Balassa Zsigmond Bebek Ferenc borsodi castellumát ostromolta, felégetett. Most pedig Rácz Péter
két kerékkel újra felépíttetett.” A tanúvallomás tehát egyértelmően azt állítja, hogy létezett a borsodi várkastély, amelyet
meg is ostromoltak. Azonban nem ezt, hanem a közelében elhelyezkedı malmot égették fel. Bizonyos, hogy a malom Borsod birtoknak jól jövedelmezı része lehetett. Már az 1334-es
oklevélben is megemlítették, és a 17–18. századi birtokvitákban még mint puszta malomhelyet is, mindig számon tartották.
S minthogy helyét 1334-ben és 1663-ban ugyanott, „a borsodi
vár alatt,” határozták meg, joggal állíthatjuk, hogy a borsodi
malom a legkorábbi idıktıl fogva ugyanott, a vártól néhány
száz méterre, északkeletre állt, ahol ma is egy malomépület található. Ez egészen a közelmúltig mőködött.
A castellum, azaz várkastély, felégetésérıl szóló híradás tehát
tévedésnek bizonyult, amelyet azonban valamennyi a korszakkal, és a vidékkel foglalkozó kutató átvett. A tévedéssorozatot maga Borovszky indította el azzal, hogy félreértette, vagy
összekeverte a saját jegyzeteit. Összehasonlítva ugyanis jegyzeteit az eredeti tanúkihallgatási jegyzıkönyvvel, láthatjuk,
hogy ott még a valóságnak megfelelıen a malom felgyújtását
jegyezte fel. Késıbb azonban, a megyei monográfiában ebbıl
már a várkastély felgyújtása lett.
Borovszky tévedése természetesen nem jelenti azt, hogy
kételkednünk kell a tanúkihallgatási jegyzıkönyvben elmondottak hitelességében is. Nemcsak azért, mert a tanúk hivatalos
személy elıtt, maguk is hivatali minıségükben, eskü alatt vallottak, és a kor felfogása szerint hamis tanúskodásukkal a lelkük üdvösségét kockáztatták volna. Hanem azért is, mert az
adatok nagy részét más forrásból ellenırizni tudtuk. Így biztos,
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hogy Borsod, Edelénnyel és Sáppal együtt, valóban Szapolyai
János tulajdonában volt, már jóval királlyá választása elıtt,
1504-ben is. Szapolyai 1526-ban Kállai Jánosnak tett adományát ugyancsak hiteles iratok bizonyítják. De vannak adataink
arról is, hogy Ferdinánd király 1535-ben Szendrı várával
együtt Bebek Ferencnek ajándékozta Edelényt is. Bebek Ferenc
azonban nem elégedett meg azzal, hogy Edelényt „hivatalosan”
megszerezte Kállai Jánostól, hanem erıszakkal elfoglalta, és
hatalmában tartotta más birtokait, Sápot és Borsodot is. Ez ellen Kállai János 1539-ben a leleszi, 1546-ban pedig a váradi
káptalan elıtt tiltakozott. S minthogy ezek az adatok a valóságnak megfelelıen szerepelnek a tanúvallomásokban, nincs
okunk kételkedni a borsodi castellummal kapcsolatos információ hitelességében sem. Már csak azért sem, mert a várbelsı
feltárása során sikerült rábukkannom e várkastély maradványaira is.
Nováki Gyula és Sándorfi György nem utolsó sorban azért
kételkedett a várkastélyról szóló híradás hitelességében, mert
„Az 1987-ben megkezdett ásatás a földvár belsı területének
nagy részére kiterjedt, de ennek nem találta nyomát.” 1992–
1994 között azonban, a vár északnyugati oldalán, közvetlenül a
sánc mellett, illetve részben a leomlott sánc alatt ennek az
épületnek több maradványát tártuk fel. Számunkra itt most
csak az az 1–1,5, méter széles alapozásmaradvány fontos,
amelyet a sánc irányával párhuzamosan, megközelítıleg északdéli irányban találtunk. Keleti széle határozottan kirajzolódott,
a nyugatit azonban kevésbé jól lehetett megfigyelni. Az erısen
bolygatott környezetben csak a legalsó rétegét tárhattuk fel. Az
alapozást 11 méter hosszan tudtuk követni, amely az északi oldalán mintegy 3 méterre kiszélesedett. Itt az egykori épület egy
sarkát sejthetjük. A csekély maradványok miatt azonban ezt
nem állíthatjuk teljes bizonyossággal.
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A 16. században épült várkastély maradványai

Az alapozásmaradványon egy I. Ferdinánd által 1544-ben
Körmöcbányán veretett denárt, közelében pedig egy köpős
szárú zablát leltünk.

16. századra keltezhetı zabla a várkastély omladékai közül

E speciális zablaforma a 15–16. században egyaránt megtalálható. Ebbıl az idıbıl valók azok a felvidéki és alföldi példányok is, amelyek legközelebbi párhuzamai leletünknek.
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A castellum felszereléséhez tarozhatott az a nagymennyiségő
késıközépkori leletanyag is, amelyet azonban nem itt, hanem
az épületmaradványtól kb.50 méterre délnyugatra, a mai
feljárat közelében, másodlagos helyzetben találtunk meg.
Nagyon valószínő, hogy a 16. századra már romokban heverı
esperesi templomot is felújíthatták, és valamilyen formában a
castellummal egy idıben használták is. Hiszen mint említettük,
a templom mellett egy szenteltvíztartót is leltünk, és az abban
elhelyezkedı mázas edényt jelenlegi tudásunk szerint a 16.
századnál korábbra nem keltezhetjük.
A castellum építési idejére csak a régészeti leletek és a
történeti adatok összevetésébıl következtethetünk. Az alapozáson talált érem 1544-es dátuma jelzi azt az idıpontot, amelynél
korábban nem épülhetett. Bebek Ferenc1558-ban bekövetkezett
halála pedig azt, amelynél korábban kellett, hogy épüljön.

Késıközépkori edény az esperesi templom mellett lelt szenteltvíztartóban.
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Még tovább szőkíthetjük ezt az idıtartamot, ha meggondoljuk, hogy Fülek elvesztése, 1554 után Bebek Ferenc ismét a
Szapolyai párt híve lett, érdeklıdése Erdély felé fordult. Lengyelországban, Erdélyben, Isztambulban járt, így feltehetıleg
keveset tartózkodott Borsod megyei birtokain. Valószínőnek
tarthatjuk tehát, hogy a borsodi castellum 1544 és 1554 között
épülhetett. Hogy építésére Bebek Ferencnek semmiféle törvényes jogcíme nem volt, azt már láttuk. A castellum építésének
idején Borsod nem volt Bebek Ferenc tulajdona. Bizonyos
azonban, hogy a zavaros viszonyokat kihasználva, mégis a hatalmában tartotta. Errıl tanúskodnak az adóösszeírások is.
A castellum ostromának idejérıl sajnos nem tesznek említést
a tanúkihallgatási jegyzıkönyvben. Más forrásból, egy adóösszeírásból azonban tudjuk, hogy a malom 1549-ben még sértetlenül állt. A várkastély ostromára tehát, amely során a
malom leégett, csak ezt követıen, de Bebek Ferenc halála elıtt,
azaz 1550 és 1558 között kerülhetett sor.
Hogy a castellum meddig létezett, arról nincsenek adataink.
Maga a falu 1582-ben pusztult el egy török támadás következtében, és még 1590-ben is elhagyottan állt. 1595-ben lakottnak, majd 1605-ben ismét elhagyottnak mondják az adóösszeírások. A továbbiakban élte a hódoltsági falvak megszokott életét. A castellumról nem hallunk többé.
A vár egy 1708-as adatban bukkan újra fel. Ekkor tulajdonosa tiltakozik az ellen, hogy mások a Borsod nevő falujában
lévı földváron csőrt, vagy csőrös kertet építsenek. Nagyon valószínő, hogy ekkor már semmiféle középkori épület nem állt a
váron. Megkezdıdött az a folyamat, amelynek során a falu ide
is felkúszott, és a vár területét házhelyekként kezdte hasznosítani. A falu terjeszkedését jól mutatja egy, a 18. század végén
készült térkép is, amelyen már több házat is ábrázoltak a várban.
Különösen érdekes, hogy a sáncokból ekkorra már csak annyi
maradt meg, mint amennyit napjainkban is láthatunk. A sánc
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nagy részét tehát nem az újkorban, a falu betelepülésével,
hanem valószínőleg a castellummal, illetve a faluval együtt a
török kori harcok idején pusztították el.”

A 18. század végén készített térkép Borsod faluról és a várról
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