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székely GusztáV*

Baranka vára a történelemben

Rezümé. A	 tatárjárást	 követő	 évti-
zedekben	 IV.	 Béla	 király	 új	 várépítési	
politikája	 valamennyi	 megye	 területét	
érintette.	 A	 korszakban	 számos	 királyi	
és	 magánvár	 épül,	 hogy	 megvédje	 az	
országot	 a	 külső	 ellenségtől.	 ezek	 kö-
zött	 is	 kiemelt	 szerepet	 játszanak	 a	 ke-
leti	 országrész	 területén	 épített	 várak,	
hiszen	 feladatként	 rájuk	 hárult	 az	 eset-
leges	újabb	tatár	támadás	feltartóztatása,	
a	civil	lakosság	védelme.	hasonló	céllal	
épült	a	király	akaratából	az	egykori	Be-
reg	vármegye	területén	Baranka	vára	is.

Резюме.	 після	 татаро-монгольської	 навали	
була	 впроваджена	 нова	 політика	 короля	 Бей-
ли	 IV	щодо	будування	 замків	в	усіх	комітатах	
угорського	королівства,	яка	виконувалася	про-
тягом	 десятиліть.	 у	 даний	 період	 було	 збудо-
вано	 багато	 королівських	 та	 приватних	 замків	
для	захисту	країни	від	зовнішніх	ворогів.	серед	
замків	провідну	роль	відіграли	ті,	що	знаходи-
лися	на	сході	держави,	оскільки	вони	першими	
мали	 протистояти	 можливим	 новим	 нападам	
монголо-татарів	та	захищати	мирне	населення.	
саме	з	такою	метою	на	території	Березького	ко-
мітату	був	зведений	Баранківський	замок.

Baranka	vára	a	hasonló	nevű	település	(ukrán	neve	Бронька, Ilosvai járás)	ha-
tárában	helyezkedik	el	egy	magaslat	tetején.	neve	a	szláv	eredetű	brana,	baran	
szóból	ered,	ami	kaput	jelent.1	A	várat	a	tatárjárás	után	a	király	építteti,	és	feladata	
a	 Borsa	 folyó	 völgyének	 lezárása,2	 valamint	 az	 ún.	 „Baranka	 út”3	 ellenőrzése.	
A	 területén	 2008-ban	 végzett	 régészeti	 feltárás	 eredményei	 szintén	 a	 tatárjárás	
utáni	keletkezése	mellett	tanúskodnak.4	Az	oklevelek	bizonysága	szerint	a	vár	az	
építését	követően	mindvégig	a	királyok	birtokában	maradt,	ami	jól	jelzi	stratégiai	
értékét.	Az	első	 írásos	 forrásokban	neve	 csak	viszonylag	későn,	1273-ban	 sze-
repel.	A	IV.	lászló	király	által	május	23-án	kiadott	oklevélből	arról	értesülünk,	
hogy	a	csák	nembeli	péter	mestert	azért	 fogadja	vissza	az	udvarba	és	 részesíti	
adományban,	mert	 az	V.	 István	 idején	 több	 szolgálatot	 tett	 a	 királynak,	 többek	
között	része	volt	a	barankai	vár	visszaszerzésében	is.5	A	következő	évben	a	ki-
rály	pétert	ismét	adományokban	részesíti,	amit	V.	Istvánnak	a	bulgáriai	hadjárat	
idején	nyújtott	vitézségével,	Feketehalom	és	Baranka	várak	alatti	küzdelmekben	
*	A	 salánki	 középiskola	 történelemtanára,	 a	 debreceni	 egyetem	 phd-hallgatója.	A	 tanulmányt	
dr.	csatáry	györgy	lektorálta.
1	tagányi károly:	gyepű	és	gyepűelve.	Magyar  Nyelv.	1913.	259.	o.	
2	koMároMy andrás:	nyalábvár	és	uradalma.	Századok.	1894.	493.	o.	Fügedi	erik:	Vár	és	társa-
dalom	a	13-14.	századi	magyarországon.	Bp.,	1977.	30;	104.	o.	györffy	györgy:	Az	árpád-kori	
magyarország	történeti	földrajza.	I.	3.	kiadás.	Bp.,	1987.	524;	529.	o.
3	A	baranka	útra	ld.	Fekete	nagy,	Antonius	–	makkai,	ladislaus:	documenta	historiam	Valachorum	
in	hungaria	illustrantia,	usqne	ad	annum	1400	p.	christum.	Budapest,	1941.	92.	o.	
4	 ПрОхненкО и.а., ГОМОляк е.М., МОйжес в.B.	 результаты	 исследования	 Броньковського	
замка.	Carpatica-Карпатика.	вип.	37.	ужгород,	2008.	142-143.	o.
5	mOl	dl.	829.	Wenzel	gusztáv:	árpádkori	új	okmánytár.	pest,	1860.	IX.	9.	sz.	szentpétery	Imre	–	
Borsa	Iván:	Az	árpád-házi	királyok	okleveleinek	kritikai	jegyzéke.	II.	Bp.,	1961.	2364	sz.	
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való	részvételével,	ernye	bán	elfogásával,	valamint	az	isaszegi	csatában	tanúsított	
vitézségével	 indokol.6	A	két	oklevél	 több	korábbi	eseménybe	nyújt	betekintést.	
ezek	között	szerepel	a	IV.	Béla	és	V.	István	között	1264-ben	kirobbanó	fegyveres	
konfliktus,	melynek	egyik	hadi	vállalkozása	éppen	a	barankai	vár	alatt	zajlott.	A	
vár	körüli	események	tisztázása	végett	tekintsük	át	annak	történelmi	hátterét.

A	Béla	és	István	között	kirobbant	konfliktus	gyökerei	néhány	évvel	korábbra	
vezethetők	vissza.	1262-ben	a	két	fél	egy	régebbi	ellenségeskedésük	lezárásaként	
megköti	a	pozsonyi	egyezményt.	ennek	értelmében	István	teljhatalmat	kap	az	or-
szág	keleti	felének	kormányzásában:	ő	rendelkezik	a	királyi	birtokok	fölött,	élvezi	
jövedelmeit,	adományokat	tesz	és	saját	pénzt	veret.	A	két	uralkodónak	mindkét	
országrészben	voltak	hívei.	A	felek	által	megkötött	béke	elvileg	tiltotta	a	másik	
fél	királyi	szervienseinek	a	háborgatását,	de	sem	Béla,	sem	István	hívei	nem	tud-
ják	megvédeni	magukat	és	 javaikat	az	ellenséges	közegben.	A	helyzetet	 tovább	
bonyolítja	a	hívek	folyamatos	pártállás	váltása,	ami	szintén	konfliktushoz	vezet.7

Az	ország	 felosztását	követően	Bereg	megye	 István	országrészéhez	került.	
A	beregi	királyi	uradalom	ez	 időben	 IV.	Béla	Anna	nevű	 lányának	és	 férjének,	
rosztiszlav	hercegnek	a	kezén	van.	A	herceg	 és	 családja	mindig	 is	 az	 idősebb	
király	hívei	közé	tartozott,	tagjai	a	belháborúk	idején	fegyverrel	is	szolgálják	IV.	
Bélát.8	István	bosszúból	mindezért	megfosztja	az	időközben	(1263)	özveggyé	vált	
Anna	nővérét	 a	beregi	birtokaitól.9	 István	megkedvelhette	e	vidéket,	hisz	1263	
karácsonyát	 egész	udvartartásával	Beregben	 tölti,	míg	 felesége,	erzsébet	 a	 kö-
vetkező	évben	szintén	itt	erősít	meg	korábbi	adománylevelet.10	esetünkben	ez	azt	
bizonyítja,	hogy	a	megye	birtokosaként	István	a	területén	lévő	királyi	tulajdonú	
várakat	 is	magáénak	mondhatja,	Barankával	együtt.	A	vár	az	1264	decemberé-
ben	kirobbant	újabb	belháború	idején	jut	fontos	szerephez.	mint	azt	a	korábban	
említett	1263-ból,	valamint	1264-ből	származó	két	oklevél	mutatja,	a	vár	alatt	is	
komoly	harcokra	kerül	sor.	A	háborút	IV.	Béla	robbantja	ki,	mikor	serege	táma-
dást	 intéz	a	keleti	országrész	ellen.	A	csapatok	egyik	része	a	maros	völgyén	át	
erdélybe	 hatol	 be,	míg	 a	másik	 rész	 északkelet-magyarország	 ellen	 indul.	 ez	
utóbbiak	élén	ott	 találjuk	Anna	hercegasszonyt	is,	aki	a	háború	kirobbanásában	
lehetőséget	látott	az	elvesztett	beregi	birtokainak	a	visszaszerzésére.	István	nem	
tudja	feltartóztatni	az	ellenséget,	folyamatosan	veszíti	el	várait,	köztük	patakot,	
ahol	az	udvartartása	mellett	családja	is	fogságba	kerül.	jómaga	Feketehalom	vá-
rába	menekül,	várva	a	felmentő	segítséget.11

6	mOl	dl.	869.	szentpétery–Borsa,1961.	2477	sz.	Wenzel,1860.	IX.	40.	sz.
7	zsoldos attila:	István	ifjabb	király	és	erdély.	(Adatok	az	1264–1265.	évi	belháború	kezdetének	
meghatározásához).	Erdélyi Múzeum.	2005.	3–4.	sz.	19–20.	o.
8	rosztiszlav	és	családjának	szereplésére	l.	Wenzel	gusztáv:	rosztizlaw	galíciai	herceg,	IV.	Béla	
magyar	király	veje.	éttk.	Bp.,	1887.
9 györffy,	1987.	523–524.	o.	SzűcS Jenő:	Az	utolsó	árpádok.	Bp.,	1993.	119.	o.
10	zsoldos attila:	Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években.	Bp.,	
2007.	30–31.	o.
11	SzűcS,	1993.	120–121.	o.
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IV.	Béla	északi	serege	Anna	kérésére	Bereg	irányába	folytatja	támadását.	A	
történelmi	adatok	arra	utalnak,	hogy	az	akció	sikerrel	jár.	A	támadás	során	Anna	
visszafoglalja	a	beregi	uradalmat,	s	a	megye	területén	található	királyi	várak,	köz-
tük	Baranka	is	a	sereg	vezetőinek	a	kezére	jut.	A	források	nem	közlik,	hogy	a	vár	
ellenállt-e	 az	 idősebb	király	 seregének,	 vagy	önként	meghódolt.	Annyi	 viszont	
bizonyos,	hogy	István	később	több	alkalommal	arról	panaszkodik,	hogy	sok	vá-
rát	az	árulók	harc	nélkül	átadtak	az	ellenségnek.12	István	mivel	még	nem	tudja,	
hogy	patak	elestével	a	családja	fogságba	került,	felmentő	sereget	küld	kimenté-
sükre.	A	csák	nembeli	péter	vezette	segélyhad	Bereg	megyében	beleütközik	az	
ellenségbe,	majd	tájékozódván	a	helyzetről,	nem	folytatja	útját	tovább	északra,	s	
erejéhez	mérten	csak	Baranka	várát	vívja	vissza	az	ellenségtől.13	A	háború	mene-
tében	hamarosan	változás	áll	be,	István	csák	nembeli	péter	felmentő	seregének	
köszönhetően	kiszabadul	az	ostromlott	feketehalmi	várból,	sőt	a	mindent	eldöntő	
isaszegi	ütközetben	 legyőzi	apja	 seregét.	Az	1266.	március	23-án	megkötött	új	
egyezményben	IV.	Béla	ismét	elismeri	István	hatalmát	a	keleti	országrész	felett,	
amivel	„helyreáll	a	rend”	az	országban.14

A	barankai	várral	legközelebb	az	írott	forrásokban	III.	András	idején	találko-
zunk.15	A	király	ekkor	arra	kéri	Ubul	fiát,	mihályt,	valamint	annak	fiait,	István	és	
pál	mestereket,	hogy	odaérkezéséig	őrizzék	meg	a	barankai	várat	az	ellenségei-
től.	A	híradást	tartalmazó	oklevél	keletkezésének	időpontjáról	ez	idáig	különbö-
ző	vélemények	láttak	napvilágot.16	A	magunk	részéről	azon	véleménnyel	értünk	
egyet,	mely	szerint	az	oklevél	valamikor	1290-ben	íródott,17	s	ennek	bizonyítását	
a	 következőkben	 látjuk.	 először	 is	 az	 oklevél	 szövegéből	 kitűnik,	 hogy	 annak	
megírásakor	a	király	feltétlen	bizalmat	táplál	mihály	és	fiai	iránt,	akik	az	előző	
király,	IV.	lászló	halála	után,	az	új	király	hívei	közé	tartoztak.	ez	azért	fontos,	
mivel	tudjuk,	hogy	az	1291.	január	5-én	Bihar,	szabolcs	és	kraszna	megyék	szá-
mára	tartott	megyegyűlésen	az	érintett	mihály	fiát,	Istvánt	a	király	már	nyilvános	
gonosztevőnek	mondja	 és	 bárkinek	megengedi,	 hogy	megölje.18	Az	 ellene	 fel-
hozott	 legfőbb	vád	 a	 hatalmaskodás,	 így	 István	 és	 családja	 a	 gyűlést	 követően	

12 zsoldos,	2007.	51.	o.
13	Uo.	55.	o.	kristó gyula:	Az	aranybullák	évszázada.	Bp.,	1976.	142–143.	o.
14 kristó,	1976.	143.	o.
15 fügEdi,	1977.	104.	o.	györffy,	1987.	530.	o.
16	fEJér, gEorgius:	codex	diplomaticus	hungariae	ecclesiasticus	ac	civilis.	III/2.	458.	o.,	VI/1.	201.	
o.,	VI/2.	23.o.	Budae	1829–1830.	(A	szerző	első	esetben	II.	András	oklevelének	tulajdonítja,	a	má-
sodikban	év	nélkül	közli,	míg	a	harmadik	esetben	az	1296.	évre	keltezi.)	szentpétery	Imre–Borsa	
Iván:	Az	árpád-házi	királyok	okleveleinek	kritikai	 jegyzéke.	 I/1.	 174.	o.	 II/4.	 172.,	 262.	o.	Bp.,	
1923–1987.	(A	szerzők	két	esetben	keltezetlenül,	egy	esetben	1296-ra	datálva	közlik	az	oklevelet.)
17	szirMay antal:	 szathmár	 vármegye	 fekvése,	 történetei,	 és	 polgári	 esmérete.	 II.	Budán,	 1810.	
360.	o.	kállay	Ubul:	néhány	oklevélről.	turul,	1903/3.	138-139.	o.	Fügedi,	1977.	104.	o.
18	A	 zichi	 és	 vásonkői	 gróf	 zichy-család	 időseb	 ágnak	 okmánytára.	 codex	 diplomaticus	 domus	
senioris	comitum	zichy	de	zich	et	Vasonkeő.	szerk.:	nagy	Imre	–	nagy	Iván	–	Véghelyi	dezső.	I.	
pest,	1871.	99–100.	o.	szentpétery	Imre	–	Borsa	Iván:	Az	árpád-házi	királyok	okleveleinek	kritikai	
jegyzéke.	II/4.	Bp.,	1987.	3697.	sz.
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1. ábra. Baranka vára Soós Elemér rekonstrukciós rajzán

2. ábra. A vár 2008-as ásatása során előkerült falmaradványai
(Прохненко И.А., Гомоляк Е.М., Мойжес В.B. felmérése)
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kegyvesztettként	menekülni	kényszerül.19	kegyelemért	először	1295-ben	a	budai	
polgárok	 fordulnak	 III.	Andráshoz,	 amit	 István	 1298-ban	 személyesen	 is	 kér	 a	
budai	országgyűlésen.	ez	utóbbi	kérésnek	engedve	a	király	vizsgálatot	rendel	el,	
melynek	végére	a	mihály	fiaknak	sikerül	tisztázni	magukat	a	korábbi	vádak	alól,	
s	 ezzel	véget	 ér	kegyvesztettségük	 ideje.20	Az	elmondottak	alapján	bátran	kije-
lenthetjük,	hogy	az	említett	oklevél	még	valamikor	az	1291.	januári	döntés	előtt	
íródott,	mivel	a	király	nem	igen	bízta	volna	rá	egyik	keleti	várának	védelmét	egy	
kegyvesztett	 személyre,	akit,	mint	 láttuk,	csak	1298-ban	 fogad	vissza	kegyébe.	
Az	oklevél	1290-es	évi	keltét	erősíti	az	a	tény	is,	hogy	a	király	a	szóban	forgó	év	
szeptember	26-a	és	november	29-e	közötti	 időszakában	Abaúj	megye	 területén	
tartózkodik,	melynek	területén	ott	található	az	oklevél	keletkezési	helyéül	feltün-
tetett	szenna	–	szína	község.21

A	barankai	vár	őrzésére	való	királyi	felhívás	összefüggésben	állhat	az	1290	
őszén	lezajló	ismert	történelmi	eseménnyel,	melynek	során	lengyelország	terü-
letéről	az	országba	érkezik	egy	ifjú,	aki	IV.	lászló	elhunyt	öccsének,	András	her-
cegnek	nevezte	magát.	Az	 ismeretlen	kilétű	 trónkövetelő	 ellen	 a	király	 sereget	
küld.	konkrét	hadi	cselekményekről	nincs	információnk,	de	ha	voltak	is	ilyenek,	
azoknak	valahol	az	ország	keleti	felében	kellett	bekövetkezniük.	e	harcok	során	
juthatott	szerephez	a	barankai	vár	az	azt	védő	mihállyal	és	fiaival	egyetemben.	
A	trónkövetelőnek	nem	sikerül	a	célja,	kiűzik	az	országból,	majd	egy	merénylet	
áldozatául	esik.22

A	várról	szóló	későbbi	híradások	már	csak	romként	említik	Barankát.23	pusz-
tulásának	pontos	idejét	és	körülményeit	máig	nem	ismerjük,	egyes	vélemények	
szerint	az	1291-es	királyi	törvényeknek	a	rablóvárakról	szóló	24.	§	alapján	rom-
bolják	le.24	Az	elképzelést	nem	tarthatjuk	elfogadhatónak,	hiszen	az	1290-es	év-
ben,	mint	láttuk,	még	a	király	rendelkezett	felette,	s	így	nem	tartozhatott	a	rab-
lóvárak	kategóriájába.	mások	 szerint	 III.	András	 és	habsburg	Albert	 1291-ben	
megkötött	békeszerződése	rendelkezett	volna	a	vár	lerombolásáról.25	Ismereteink	
szerint	a	hainburgi	békeszerződés	csak	nyugat-magyarországi	várak	lerombolásá-
ról	rendelkezett,	keleti	várakról	egyáltalán	nem	esik	szó	benne.26	legvalószínűbb,	
hogy	a	vár	egy	későbbi	háborús	esemény	alkalmával	pusztult	el,	amire	bőven	volt	
alkalom	a	belháborúkban	gazdag	későbbi	évtizedek	során.

19 zsoldos attila:	IV. László és a Kállaiak ősei.	In:	A	nyíregyházi	jósa	András	múzeum	évkönyve.	
XlII.	évf.,	2000.	77.	o.
20	kállay,	1903/3.	138–139.	o.
21	Uo.	139.	o.	
22	PaulEr gyula:	A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt II.	Budapest,	1899,	419–
420.	o.
23	Anjou-kori	oklevéltár	XX.	1336.	szerk.	piti	Ferenc.	Budapest–szeged,	2004.	173.	sz.	tringli	Ist-
ván:	A	perényi	család	levéltára	1222–1526.	Bp.,	2008.	80.	sz.	komáromy,	1894.	493.	o.
24	györffy,	1987.	530.	o.
25	zuBániCs lászló:	„Perli-e még ezt a hont más?”	Ungvár–Budapest,	2010,	104.	o.
26	V.ö.	wErtnEr Mór:	Az	1291.	évi	magyar–osztrák	hadjárat.	hadtörténeti	közlemények.	1916.	364.	
o.	kristó,	1976.	196–197.	o.	kristó gyula:	Az	árpád-kor	háborúi.	Bp.,	1986.	152.	o.	szűcs,	1993.	
328.	o.

székely GusztáV: Baranka vára a történelemben



 ISSN 2310-1954. Acta Academiae Beregsasiensis 2013/2               41

Felhasznált irodaloM

Források

A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család időseb ágnak okmánytára. Codex diplomaticus domus 
senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeő.	szerk.:	nagy	Imre	–	nagy	Iván	–	Véghelyi	de-
zső.	I.	pest,	1871.

Anjou-kori oklevéltár XX. 1336.	szerk.	piti	Ferenc.	Budapest–szeged,	2004.
fEJér, gEorgius:	Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI.	Budae	1829–1844.
fEkEtE nagy, antonius – Makkai, ladislaus:	Documenta Historiam Valachorum in Hungaria 

illustrantia, usqne ad annum 1400 p. christum.	Budapest,	1941.
MOL, DL. Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adat-

bázisa. Internetes	kiadás	(dl-dF	5.1)	2009.
szEntPétEry iMrE – Borsa iván:	Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I–II.	Bp.,	

1923–1987.
tringli istván:	A Perényi család levéltára 1222–1526.	Bp.,	2008.
wEnzEl gusztáv:	Árpádkori új okmánytár. I–XII.	pest–Bp.,	1860–1873.

MonográFiák, tanulMányok, cikkek

fügEdi Erik:	Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon.	Bp.,	1977.
györffy györgy:	Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I.	3.	kiadás.	Bp.,	1987.
kállay uBul:	néhány	oklevélről.	Turul,	1903/3.
koMároMy andrás:	nyalábvár	és	uradalma.	Századok,	1894.
kristó gyula:	Az aranybullák évszázada.	Bp.,	1976.
kristó gyula:	Az Árpád-kor háborúi.	Bp.,	1986.
PaulEr gyula:	A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt II.	Budapest	1899.2
soós ElEMér:	Magyarország várai. 1889-1928. Máramaros vármegye. XIV.	Oszk.	kézirattár.	Fol.	

hung.	3105.
szirMay antal:	Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete. II.	Budán,	1810.
SzűcS Jenő:	Az utolsó Árpádok.	Bp.,	1993.
tagányi károly:	gyepű	és	gyepűelve. Magyar Nyelv.	1913.
wEnzEl gusztáv:	Rosztizlaw galíciai herceg, IV. Béla magyar király veje.	éttk.	Bp.,	1887.
wErtnEr Mór:	Az	1291.	évi	magyar–osztrák	hadjárat.	Hadtörténeti Közlemények.	1916.
zubánics	lászló:	„Perli-e még ezt a hont más?”	Ungvár–Budapest,	2010.
zsoldos attila:	Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években.	Bp.,	2007.
zsoldos attila:	 István	ifjabb	király	és	erdély.	 (Adatok	az	1264-1265.	évi	belháború	kezdetének	

meghatározásához).	Erdélyi Múzeum.	2005.	3–4.	sz.
zsoldos attila:	IV. László és a Kállaiak ősei.	A	nyíregyházi	jósa	András	múzeum	évkönyve.	XlII.	

évf.,	2000.
ПрОхненкО и.а., ГОМОляк е.М., МОйжес в.B.	результаты	исследования	Броньковського	замка. 

Carpatica-Карпатика.	вип.	37.	ужгород,	2008.


