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Ringer István

A sátoraljaújhelyi vár feltárása
A történelmi-kulturális emlékekben gazdag Zemplén 

„fővárosaként” emlegetett Sátoraljaújhely váráról szóló 
híradás talán a legtájékozottabb várbarátok számára is 
tartogathat újdonságokat. Az egykori vármegyeszékhely 
határában álló, napjainkra teljesen elpusztult vár emlé-
ke a köztudatból is csaknem teljesen kiveszett: csupán a 
szakemberek szűk csoportja előtt volt ismeretes a régió 
középkori történelmében fontos szerepet betöltő erősség. 
S noha Újhely várának okleveles adatokból felvázolható 
történetét a korábbi kutatásnak hála már alaposan is-
merjük, szinte semmilyen fogalmunk sincsen az egykori 
vár képéről, pontosabb építéstörténetéről, miként az ott 
zajlott mindennapi élet tárgyiasult emlékeiről sem. A 
közelmúltban megkezdett, másfél-két évtizedesre ter-
vezett régészeti feltárás eredményei reményeink szerint 
minden kérdésünkre választ adnak, s bízunk abban is, 
hogy a jövőben az újhelyi vár is célpontja lehet várbará-
tok kirándulásainak.

(Váradi László felvételeivel)

Sátoraljaújhely város délnyugati határában 
magasodik a Sátor-hegy-csoport, melyet a Magas-
hegy, a Kecske-hát, a Sátor-hegy, a Boglyoska, a 
Szár-hegy, valamint a Várhegy alkotnak. Az erdők-
kel és szőlőkkel borított hegyek a Tokaji-hegység 
többi részétől kissé elkülönülve, alföldi környeze-
tükből emelkednek ki. A csoport délkeleti széléből 
kinyúló, 334 méter magas Várhegyet mély nyereg 
köti össze a tőle nyugatra emelkedő Sátor-heggyel. 
A Várhegy dácit kőzetanyagú kúp, hosszú, keskeny 
platóval, és meredek oldalakkal. A Sátor-hegyek 
Sátorhalom néven Anonymus gestájában is sze-
repelnek. A Várhegyen lévő erősséggel kapcsola-
tos korai okleveles források helytelen értelmezése 
hosszú időre gyökeret verő téveszmékhez vezetett. 
Détshy Mihály kutatásai tisztázták, hogy az V. 
István kancelláriájában 1261-ben kelt, a sátorelői 
hospesek jogállását rögzítő kiváltságlevélben sze-
replő castrum Saturhyg, azaz a sátorhegyi vár 
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A központi épületegyüt-
tes középső helyiségének 
várudvarra nyíló kijárata

A Várhegy területe a terep 
kitisztítása után 
(Fotó: László János)

azonos az ugyancsak V. István általi, 1262-es ado-
mánylevélben szereplő, patakinak mondott várral. 
Ez a vár, mely castrum Patak, castrum Potak, vagy 
castrum Potok alakban további 13–14. századi ok-
levélben előfordul, a tatárjárás után, a mai Sátor-
aljaújhely határában lévő Várhegyen épült fel. Az 
Árpád-kori pataki vár tehát semmilyen formában 
nem azonosítható a sárospataki vár Vörös-tornyá-
val, mint ahogyan azt korábban a tipológiai alapon 
osztályozó kutatás – tévesen – megtette. Détshy 
forrásfeltáró munkáját egészítették ki Szűcs Jenő 
kutatásai, aki rávilágított arra, hogy a Patak-fo-
galom a késő Árpád-korban tágabb földrajzi egy-
séget jelentett, s az általa erdőispánságként meg-
határozott territórium része volt Újhely és Patak 
település is, a tartozékaikkal együtt. A pataki er-
dőispánság 1323-ig szerepel a forrásokban, s min-
den bizonnyal a Várhegyen álló, az Árpád-korban 
tehát patakinak nevezett vár volt a székhelye. A 
vár a Baksa-nemzetség rövid ideig tartó birtok-
lása után, 1316-ban királyi vár lett. Ezt követően 
ispánja, Sztritei László kezén volt, akitől I. Károly 
visszavette, majd 1327-ben megint eladományozta, 
ezúttal Babonics Jánosnak. 1334-től újfent királyi 
birtokban volt, egészen 1390-ig, amikor Zsigmond 
Perényi Miklós szörényi bánnak adta egy birtok-
csere ügylet keretében. A Perényi család ezen ágá-
nak magvaszakadtával, 1428-ban a vár és hozzá 
tartozó birtokok visszaháramlottak Zsigmondra, 
ám az uralkodó a következő esztendőben ismé-
telten eladományozta, ezúttal a Pálócziaknak. A 
család utolsó férfitagja, Antal elesett a mohácsi üt-
közetben, s az újhelyi vár – hasonlóan Sárospatak 
városához – Perényi Péter kezébe került. Perényitől 
1528 elején János király foglalta el a várat, de 1529-
ben Ferdinánd hadvezére, Katzianer visszafoglalta. 
Perényi 1534 februárjában Újhely várából keltezte 
azt a levelét, melyben a kassai tanácstól kőműves 
mestereket kért sárospataki várépítkezéseihez. Az 
utolsó ismert újhelyi várnagy Wégh Ambrus volt, 
aki az időközben felépült sárospataki vár első vár-
nagya is lett. A hadászati szempontból elavulttá és 
jelentéktelenné váló újhelyi várat egy 1538-as adat 
már leromboltként említi, ugyanerről az állapot-
ról tanúskodik egy 1546-os, 1548-as és 1550-es 
oklevél is. Újhely vára ezt követően nem szerepel 
a forrásokban. A helyi népmonda emléke szerint 
az 1600-as években „fehér barátok” éltek a vár-
ban, akik kirabolták, fosztogatták a népet, s csak 
a Rákóczi-szabadságharc kitörésekor számoltak 
le velük. Egy, az 1780-as években kelt beszámoló 
szerint még láthatóak voltak a vár maradványai, s 
ugyanerről tanúskodik egy fél évszázaddal későbbi 
leírás is. Ezek szerint akkor még állt a vár egyik 
tornyának 3,5 ölnyi magas, 35–40 lépés hosszú, C 
alakú rommaradványa, mely alatt, észak felé egy 
föld alatti üreg nyílt. A hegy gerincén, északnyu-
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gati irányban mintegy 300 lépésnyire egy másik 
falrész állt. Ezeket a maradványokat 1865-ben a 
helyszínen állomásozó katonák lőgyakorlat során 
romba döntötték. Az 1890-es évek végén a Várhegy 
északnyugati végén még látható volt egy 2–3 köb-
méternyi falrész. A vár területén a 19. század végén 
amatőr régészek, „kincskeresők” tevékenykedtek. 
A várról 1904-ben Soós Elemér hadmérnök készí-
tett alaprajzot és rekonstrukciós rajzot, ám ezt a 
szakmai közvélemény pontatlannak és a fantázia 
szüleményének tartja. A II. világháború idején a 
Várhegyen és környékén intenzív harcok dúltak. A 
lelőhelyen elsőként Nováki Gyula végzett terepbe-
járást 1986-ban, s készített ugyanekkor szintvona-
las felmérést. A terület KÖH által elindított védési 
eljárása 2009-ben zárult le, ennek eredményeként a 
Várhegy fokozottan védett régészeti lelőhely lett.

A vár tervszerű régészeti kutatása 2007-ben 
indult meg, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
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III. (Vasa) Zsigmond ezüst 
hármas garasa 

Az épületegyüttes középső 
helyiségének keleti falában 
feltárt ülőfülke maradványa 

Késő gótikus nyíláskeret

és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 
közötti megállapodás alapján. Az első évben sor 
került a Várhegy erősen erdősült területének ki-
tisztítására, terepbejárására és légi felvételek készí-
tésére. Ugyanekkor végeztük el a lelőhely régésze-
ti-geodéziai felmérését, részleges geoelektromos 
vizsgálatát, s ezek térinformatikai értékelését.

Mindezek után, 2008 nyarán indult meg a más-
fél-két évtizedesre tervezett régészeti kutatás. A 
feltárást a Várhegy platójának délkeleti zónájában 
kezdtük meg, ahol a terepalakulatok alapján épü-
letmaradványokat sejtettünk. Az eredetileg szel-
vényrendszerben megkutatott területen egy több 
elemből álló, a platót nyugat-keleti irányban ke-
resztülszelő épületegyüttes maradványait tártuk fel 
részlegesen. A helyiségsor középső eleme egy 6x6 
m belvilágú, 3 irányból is megközelíthető tér volt, 
mely minden bizonnyal a plató északi oldalán lévő 
várkert, valamint a déli oldalon lévő várudvar kö-
zötti átjárást biztosította. Keleti, erősen lepusztult, 
mindössze 60 cm magasan megmaradt falában két 
in situ faragott követ – ülőfülkék kő ülőlapját – köz-
tük pedig a keleti, még kutatatlan helyiségbe nyíló 
ajtó küszöbkövét dokumentáltuk. Az épületrész 
nyugati fala 150 cm magasságban őrződött meg. 
Padlószintjét a hegyet alkotó dácit lefaragásával 
alakították ki, helyenként habarccsal kiegyenlítve. 
Déli falában feltártuk a várudvarra nyíló bejárat 
200 cm széles küszöbkövét, a szárkövek fészkeivel 
együtt, ettől nyugatra pedig egy ablak helyét azo-
nosítottuk a falszövetben. A tér harmadik, a várkert 
irányába nyíló északi bejárata 180 cm szélességű. A 
fentiekben leírt helyiség járószintjét nyugatról ke-
leti irányban csökkenő vastagságú, nagyköves om-
ladékréteg fedte, melyből kisszámú kora újkori ke-
rámia és III. (Vasa) Zsigmond 1621-ben vert ezüst 
hármas garasa látott napvilágot.

Teljesen feltártuk a helyiségsor nyugati elemét 
is. Ennek alapterülete 8x6 méter, keleti szomszéd-
jától mintegy 30 cm-rel magasabban lévő, ugyan-
csak omladékkal borított járószintjét keményre 
letaposott földréteg alkotta, melyen nagyobb fol-
tokban az öntött habarcspadló maradványait is 
dokumentálhattuk. Ezen 40 db, vasból öntött mus-
kétagolyót találtunk, a helyiség használati idejét az 
itt feltárt Szapolyai János és I. Ferdinánd denárok 
keltezik. A helyiség északi, 80-150 cm magasság-
ban megmaradt, két rétegből megrakott, kisebb 
szakaszon elbányászott falának nyugati végéhez 
közel egy, a várkert irányába vezető lépcsősort 
bontottunk ki. A legalsó lépcsőfok előtt egy ke-
ményre letaposott, helyenként faszenes szintet do-
kumentáltunk. A feltárt 5 lépcsőfok közül lentről 
a második egy másodlagosan idehelyezett kőfa-
ragvány, vélhetően kapu szárkő. A lépcsősor keleti 
oldalán feltártuk annak mellvédfal-csonkját is. Az 
épületrész nyugati záró fala az erózió miatt olyan 
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mértékben lepusztult, hogy a padlószinthez képest 
mintegy 100 cm mélységben tudtuk csak tisztázni 
alapozásának belső síkját. Az evégett kialakított, 
szelvényszerű rábontásban ugyanakkor megvizs-
gálhattuk a helyiség padlószintje alatti rétegso-
rokat. Egy 15. századi leleteket tartalmazó feltöl-
tési réteg alatt, a helyiség északi falának lábazati 
kiugrásától mélyebben egy erősen faszenes késő 
Árpád-kori pusztulási réteget dokumentáltunk. 
Egyedi leletnek számít az innen feltárt bronzcsat. 
A csatkeret négyszögletes metszetű pálcából rom-
busz alakúra hajlított, a négy sarkán kiugró, kisebb 
dudorral végződő nyúlvánnyal, melyet vésett vo-
nalak díszítenek. A csatkereten pontkör-díszítés 
figyelhető meg, a csat-tüske épen megmaradt. A 
tárgyat ruhacsatként, palástcsatként azonosíthat-
juk. A tárgytípus tatárjárás-kori éremkincsekben 
is előfordul, de használatukat a képi ábrázolások 
tanúsága szerint egészen a késő középkorig lehet 
nyomon követni. A pusztulási réteghez köthető, 
esetlegesen időben azt megelőző épített részletet, 
objektumot egyenlőre nem ismerünk, az eddigi, je-
lenleg még bizonytalan kronológiai megfigyelések 
alapján a Várhegy platóját nyugat-keleti irányban 
kettéosztó épületegyüttes kialakítására a késő kö-
zépkorban kerülhetett sor. A padlószint feletti om-
ladékrétegből gyűjtött leletek a végleges pusztulást 
a 17. századra keltezik. 

A fentiekben tárgyalt épületegyüttestől délre 
helyezkedett el a várudvar, melyet a dácitfelszín 
helyenként igen egyenetlen lefaragásával képeztek 
ki. Az udvarnak mintegy 200 m²-nyi, az észak-déli 
irányban meghagyott metszetfal kivételével egybe-
függő területét tisztítottuk meg. Ezzel a munkával 
elértük a Várhegy platójának délkeleti végét, ahol a 
felszínt borító nagyköves omladékréteg vastagsága 
meghaladja a 200 cm-t. Az itt feltételezett torony 
kutatására a következő évben kerül sor. A várud-
var felszínéről, koncentráltan a fent leírt épület-
együttes közelében gótikus és reneszánsz riolittufa 
kőfaragványok – nyíláskeretek, párkányok – kerül-
tek elő. A meglepően gazdag, de erősen töredékes 
kőanyag rajzi felmérése megkezdődött. A várudvar 
felszínéről, továbbá a felszíneket borító törmelék-
rétegből zömmel a 15-16. századra keltezhető hasz-
nálati tárgyak és fegyverleletek láttak napvilágot.

Rövid jelentésünkben egy hosszú távú régészeti 
kutatás első lépéseiről adtunk számot. Sok év szük-
séges még ahhoz, hogy a vár alaprajzát és építés-
történetét tisztázhassuk, ám ettől jóval nehezebb 
feladatnak ígérkezik a felszínre hozott rommarad-
ványok megfelelő utógondozása, karbantartása és 
mértéktartó módon való átörökítése a következő 
generációknak. Bízunk abban, hogy hasznosítva a 
más példákból leszűrhető tapasztalatokat, ez utób-
bi téren is bíztató eredményekről lesz módunkban 
beszámolni az elkövetkezendőkben. ❦

A központi épületegyüttes 
feltárt maradványai 

Bronz ruhacsat, 14. század 

Késő Árpád-kori fazék a vár 
feltárásából


