
utolérte őket. Kétségbeesett harcot vívnak a zendülők, mire a nap auv. 11-én feltűnt, már nem volt 
zendülő csapat, csak a Bakony aljában a templom romjai körül volt egy be nem hantolt új temető." 

Akik nem estek el, a Bakony rengetegébe húzódtak be, majd Fehérvárra menekültek, s a 
török szolgálatába szegődtek. Hogy mennyien voltak? A török források is eltérő adatokat 
tartalmaznak. Legalább 200, legfeljebb 600 fő lehetett a létszámuk. Annyi mindenesetre 
bizonyos, hogy ezek a vallonok nem egészen egy hónap múlva már Nagykanizsánál 
harcoltak igen elszántan a törökök oldalán, akik a felmentő seregre csapást mérve elfoglalták 
a magyar végvárrendszer e fontos pontját. A városlődi összecsapásnál a vallonok közüI90-en 
kerültek fogságba. Az ő sorsuk Papán teljesedett be, s iszonyatos volt: 

„ . . . némelyeket forgó malomkerekekre kötöttek, másokat zsúpba csavarva megsütöttek, voltak, 
kiket úgy korbácsoltak agyon, másokat kiéheztetett kutyákkal tépettek szét, némelyeket nyakig a földbe 
ásva lőttek agyon, másoK ugyanígy, de az éhségtől megkínozva vesztek el." 

Mi lett a tisztekkel? Erre is választ ad a pápai helytörténész dolgozata: 
„A főbb bűnösöket Bécsbe szállították, s közülük Schakunay Lőrincet a vár udvarán félnéeltetvén, 

testét négy utcavégre tűzték ki. Balde János hadnagyot, Benge Mihályt és Revei Hissán omagyot a 
Thabor, Stuherthor és Landressé téren karóba húzatták; hatot, um. de la Visson, de la Thoa 
hadnagyokat, Mayr János tábori sebészt, Larancs Jánost, Bannes Mihályt és Muglier Claudit jobb karjuk 
levágására ítélték, s azután kettesével a Grabenen, Neu-Markt és Hoch-Markt téren kivégezték." 

Milyen volt a hangulat az ostrom után Pápán és a táborban? 
„De bár nagy volt az öröm Nádasdy seregében Pápa visszafoglalása felett, mégis semmi nem múlhatta 

felül a fogságbol kiszabadított őrség boldogságát, sokan örömükben sírtak, mások Nádasdynak lábai elé 
borultak halálkodva a sok nyomorúságukra elhozott szabadításért. Midőn Mátyás főhercegnek Pápa 
visszavételét hírül adták, az ismét Maróthit nevezte ki Pápa parancsnokául, mint aki inkább fogságot 
szenvedett, de esküjét megtartotta." 

Aki kivégzési jelenetet lát a Pápa váráról készült metszeteken, az gondoljon arra, hogy 
ezek az ábrázolások egykor a vallonlázadást s az azt követő megtorlást voltak hivatva hírül 
adni a korabeli Európában. Most illusztráció jgyanánt is szolgálhatnak ahhoz a színes 
leíráshoz, melyet az egykori pápai helytörténész készített egy különös várostromról. 

Huszár János 

Berey József, az ecsedi vár 
krónikása 

Az elmúlt évben többször is az érdeklődés előterébe került az ecsedi láp, a hajdani ecsedi 
vár. Többen közölték észrevételeiket, emlékeiket a láppal és a várral kapcsolatban. A 
Honismeret 1986/5. számában arról is beszámolt, hogy újra kezdődnek az ecsedi vár feltárási 
munkálatai. E közleményben, de több, a Magyar Nemzethez írt olvasói levélben is 
felbukkant Berey József neve, aki a múlt század utolsó évtizedétől kezdve folytatott 
helytörténeti kutatásokat Nagyecseden, és azok eredményeit részben — sajnos csak 
töredékesen — közzé is tette. 

Nagyobbrészt kéziratos formában fennmaradt hagyatéka azóta is forrásmunkául szolgál a 
történeti kutatásokhoz. Reméljük, egyszer mód lesz arra, hogy Nagyecsed község történeté-
hez hasonlóan a vár és a láp története is megjelenhessen nyomtatásban. Addig is szeretnék 
emléke előtt tisztelegni kéziratban lévő, saját fogalmazású életrajzának és az ecsedi várról 
írott tanulmányának részleges közlésével. 

Berey Katalin 

Berey József életrajza 
„Született Szatmár-németiben 1859. április 2-án, régi nemes családból, melynek családfája 

1490-től vezettetik s ősi fészke a Szatmár vármegyei Bere, színtiszta magyar község. Alsóbb 
tanulmányait a szatmári ref. és kir. kath. főgimnáziumban végezte, hol érettségit tett. Már itt 
irodalmi tevékenységet fejtett ki s évenkint több pályadíjat nyert. 1877-től a debreceni 
kollégiumban a teológiát hallgatta s eközben bibliai tanulmányért jutalmat és szorgalmi 
emléket kapott. 
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1881. Húsvét ünnepén a nagykárolyi ref. fényes gyülekezetben kezdte meg lelkészi 
működését, mint segédlelkész s vallástanár, hol három év alatt sikerrel ápolta s virágoztatta a 
felekezetek közötti békés, egyetértő munkálkodást. 

1884-ben a szaniszlói ref. egyház megválasztotta egyhangúlag lelkipásztorául, 1888-ban 
pedig szintén egyhangú választással nagyecsedi lelkesz lett s azóta már több mint négy 
évtizede munkálkodik sikerrel egyhaza, községe felvirágoztatásán. Alig 10 év alatt 
templomot, tornyot, papilakot építtetett a hívek áldozatkészsége fellángoltatásával, óriási 
költséggel.( . . .) 

A községi képviselő testületnek 43 év óta tagja s mint ilyen részt vett a lápcsapolás 
előmunkálataiban, a posta, a vasút, a kőút, orvosi székhely, gyógyszertár, villanyvilágítás 
stb. létesítésében. Egyik harcosa volt a népnevelésnek, a gyermekgondozásnak, a szegény 
ügynek stb. Az állami elemi iskolai gondokságnak kezdettől (1903^) elnöke. ( . . . ) A 
varmegyei életben is négy évtized óta megszakítás nélkül tevékenykedik, mint választott 
törvényhatósági tag. ( . . . ) 

Mint egyháztörténelmi író a Protestáns Szemlében jelentette meg a vármegyei reformátu-
sok helyzetét 1660—1682-ig és a giródtótfalusi egyház történetét, a vármegyei levéltárban 
felkutatott adatok alapján. Részt vett a vármegyei monográfia szerkesztésében. Szépirodalmi 
dolgozatai kötetekre mennek, melyek a régebbi szatmári, nagykárolyi, debreceni, mátészal-
kai helyi lapokban jelentek meg. Ujabb terjedelmes műve: [Nagyecsed monográfiája] 
(község, egyház, vár és láp) még ez évben nyomtatásban meg fog jelenni.( . . .) 

Egyházmegyéje bizalma még fiatal korában megtisztelte tanácsbírósággal, számvevőszéki 
elnökséggel, főjegyzőséggel, 1907-ben pedig az esperességgel, melyet 1923-ig viselt s dacára 
egyházmegyéje osztatlan bizalmának s kérésének tovább folytatni nem volt hajlandó. Az 
egyházmegye sajnálattal tudomásul vévén lemondását, örökös tiszteletbeli esperesi címmel 
ruházta fel. 

A tiszántúli egyházkerület is fontos állásokra méltatta. A kollégiumi igazgató tanácsnak, 
az egyetemes konventnek, az országos zsinatnak ma is tagja. Esperessége utolsó éveiben a 
távol levő püspököt helyettesítette aközgyűlésen s konventen." 

Berey József 1936-ban ment nyugdíjba, és ugyanabban az évben költözött Újpestre. Itt is hal meg 
1940. május hetedikén. Hagyatéka részben a Református Ráday GyűjteményDen, részben a család 
birtokában található, Martosi Mórocz Sándor és Bereyné Martosi Mórocz Katalin unokáinál. Életében, 
számos kisebb közlemény mellett, egyetlen nagyobb munkája jelent meg, 1937-ben, Nagyecsed 
nagyközség történetéről.1 

A nagyecsedi református egyház, 
az ecsedi vár és az ecsedi láp története 
1930-ig (részletek) 

írta: Berey József nagyecsedi református lelkész, a nagykárolyi református egyházmegye 
örökös tiszteletbeli esperese 

Az ecsedi vár 
Nagyecsed történetében vezető szerepet játszott a vár. Ami dicsőséget, fényt és hírnevet 

kapott Nagyecsed, azt várának köszönhette. Abban az időben a várak fontosságát és 
bevehetetlenségét alkották és biztosították: a magas hegyeken elhelyezkedés és a víz, mely 
védte az erős sancfalakat, épületeket. 

Magas hegy tetején épült várban könnyű volt a védekezés, nehéz a támadás. A magas 
várfalról legurított szikladarab a meredek lejtőn esésében embert, állatot, támadóeszközöket 
porrá zúzott, megsemmisített. Ágyúk, puskák lövése lefelé kártékonyabb volt, s messzebb 
hordott, mint alulról felfelé. Viszont a támadás az ily várak ellen, óriási akadályokba 
ütközött. Tízszeres, sőt százszoros erő is néha kudarcot vallott. 

1 Nagyecsed nagyközség (hajdani oppidium) története 1896-ig. Mátészalka, 1937. 
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A másik védelme a várnak a víz volt. Ez már kevesebb biztosítékot nyújtott. A folyóvizek 
szigetén, vagy partjain épített várak a víz által némileg védve voltak, de megközelíthették 
hajókon, s mikor a víz beta gyott: a jég hátán. 

Az ecsedi várnak fő erőssége a láp volt. 
A lápon hajók nem közlekedhettek, vize alig volt, ez alatt posvány, sár terült el, melyen 

hajók nem járhattak, megfeneklettek, a közlekedést gátolták a vízi növények: a sás, a nád, 
mely óriási területeken körülövezte a várat. Gyalog ember beleveszett, állat odapusztult, ha 
a lápra tévedt. Legfeljebb kis, lélekvesztő csolnakon tudtak járni-kelni a pákászok, halászok, 
kik ismerték a láp minden zugát, s tudták, hol nem akad fenn a csolnak. 

Ilyen láp vette körül három oldalról az Ecsedi várat. A negyedik oldalon, a szárazföld felől 
oly messze esett a biztos talaj az ágyúk elhelyezésére, hogy a golyók nem jutottak el a 
várfalakig. Abban az időben, ezelőtt mintegy 600 évvel, ideálisabb es biztosabb elhelyezés 
vár alapításra nem lehetett, mint a lápon szárazföldtől 1500 méterre bentebb eső sziget. 

Ezt belátták a Báthoriak, Ecsed akkori földesurai. Már maga a belső sziget, vár nélkül is, 
elég biztos menhelyet nyújtott, melyet folyton erősítgettek, ae csak fakerítéssel (1290). Az 
ecsedi határon, a lápon több ilyen sziget volt. Legrégibb a sárvári. De ez a szárazföldhöz kissé 
közel esett. Ezért a Báthoriak a mostani község területén fekvő hármas szigetre irányították 
figyelmüket. Amint megállapítható, ez a három sziget a mostani Szállás utcából az állami 
iskola előtt elvonuló útvonal irányában, a templomon túl fekvő csatornáig, a régi Kranszna 
mederig terjedt. A templomon túl, Győrtelek felé esett a legbensőbb sziget, melyen a vár 
épült, ez előtt volt a másik két sziget, melyen a község telepedett meg. A Báthoriak 
királyhűsége és vitézsége nyerte el a kiváló kegyet, hogy várat építhettek. Ezt közönséges 
halandó meg nem kaphatta. Ezt csak országos hírű, nagy hatalommal és tehetséggel biro, s 
főleg a királyhoz teljesen megbízható hűséggel viseltető egyének nyerhették meg. Ennél 
fogva beláthatjuk, hogy midőn Róbert Károly a Báthoriaknak engedélyt adott vár építésére, 
ekkor már ezek hatalmas és nagy tekintélyű urak voltak. 

Mikor kapták a várépítésre az engedélyt? 
Szirmay 1325-re teszi, Éble Gábor 1334-re. Mások 1335-re, sőt Szatmár monográfiája, 

valószínűleg nyomdahibából 1353-ra 1335 helyett. Magát az engedélyt nem sikerült 
felfedeznem. Fő dolog, hogy az engedélyt megnyerték és pedig oly feltétellel, hogy „az 
ecsedi réteken, vagyis tavak között várat építhessenek, mely az ő királyhoz és Szent 
Koronához mutatott szeplőtlen hívségekről »hűség«, »Hywseegh« várának neveztessék". 
Ennyit tudunk az engedélyről. 

Hogy miképp történt s mikor a vár felépítése, ezt homály fedi. Érdekükben állott a 
Báthoriaknak, nogy minél előbb. De, habár többen voltak, akik az engedélyt kapták, név 
szerint: János, András, Lőrinc, Miklós, Lőkös, kik mindannyian a Bátor Berecz, Guthked 
nemből származott András fia utódai voltak, mégsem voltak képesek azonnal hatalmas várat 
létesíteni, ehhez századok kellettek, míg végre bevehetetlen erősséget alkothattak. Száz év 
múlva 1423 és 1425-ben van említés a várról. 

1492-ben Báthori András volt az, akiről fel van jegyezve, hogy a várat nagy költséggel 
megerősítette és messze terjedő pincékkel bővítette, lehette, mert mint több elődje, egyéb 
méltóságai mellett ő is a vármegye főispánja volt. 

Megörökítette tevékenységét a várra elhelyezett következő felírással: „Nagylelkű Báthori 
András, hazájának atyja, megépítette ezen erősséget a maga hazafiainak megnyugvására és 
oltalmára, átallátván, nogy a békesség közzé néha ferkezhetett háború és viszálkodas. Ez kéri 
a maga maradékit, hogy Bátor névről el ne feledkezzenek, egyetértők legyenek, mert az 
egyesség által kis dolgok nagyra nőnek, az egyenetlenség által elenyésznek. Azután: hogy a 
keresetet el ne vesztegessék, mert nem kisebb erkölcs a keresetet megtartani, mint azt 
összegyűjteni. Utoljára: szenvedjetek és óvjátok magatokat, mert eltávozni a gonosztól és jót 
cselekedni boldogsága az embernek." 

A mohácsi vész után, a két pártra szakadt ország küzdelmeiben Ecsed vára gyakran cserélt 
gazdát. ( . . . ) 

1530-Dan Zápolya rendelkezett felette úgy, hogy Nagy Gáspár őrizze 100 válogatott 
lovassal. 

1540-ben a vármegye is tartotta a várban törvényszékét. 
1561-ben pedig Ferdinánd hűségére vonta Báthori Bandi (Bonaventura). 
1562-ben Mikes Mihály volt a várkapitány, kinek testvérét a törökök elfogván, megfenye-

gették, hogyha a várat nem adja, testvérét a legkínosabb halállal végezik ki. Ezt megakadályo-
zandók, Mikes Mihálytól a kapitányságot elvették. ( . . . ) 
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1621-ben Bethlen Gáboré volt a vár, hol az országnak menteséges koronáját, mellyel 
magát nem engedte királlyá koronáztatni, egy évig őriztette. ( . . . ) Utána iktári Bethlen 
István és fia nemcsak bírták a várat, de itt is laktak (Bethlen István itt is halt meg). 
Fiúörökösük nem lévén 1648-ban I. Rákóczi György királyi adománnyal nyerte el a várat, 
hol gyakran mulatozott és még jobban megerősítette. II. Rákóczi György is ura volt a várnak 
ki itt húzódott meg biztonságban családjával, midőn a lengyelek pusztították szatmári és 
beregi jószágait s a leégett falvak falaira ezt írták: Vicém pro vice reado tibi bait bona vicine! 
(Kölcsönt kölcsönnel adok vissza jó szomszéd.) ( . . . ) 

II. Rákóczi György után a vár ismét a királyra szállott s német katonaság helyeztetett bele. 
Ettől kezdődik pusztulása. A vár átadásakor mindenkori inventárium vétetett fel. Ilyent 
találunk az országos levéltárban 1616-ból s a muníciókról 1670. aug. 1-ből. Ezekből 
megismerhetjük, mint biztos forrásokból, a régi várat a legapróbb részletekig. Maradt fenn 
rajz is az erősségből, de ez nem oly hű, mint a leírás. Az egyik rajz birtokomban van 
1686-ból, az egyezik — kevés eltéréssel — a Szirmay Mívében közölttel, a másik Éble Gábor 
utánnyomása 1688-ból. Azért közlöm az inventáriumokat, nem ugyan szó szerint, de 
lehetőség szerint pontosan, hogy megalkothassuk képzeletünkben a várat, melynek csak 
helye maradt meg. ( . . . ) 

A vár képe 1670-ben 
Mint tudjuk, a várról és erődítményeiről 12 kép és 3 inventárium maradt fenn, ezeket 

egybevetve, ez időben a vár valóságban és kétségbevonhatatlanul a következőképpen alakul 
ki. Magvát s abban az időben a legbiztosabb erősségét képezte a várnak a négyszárnyú 
egyemeletes épület (belső vár), melynek északnyugati és délnyugati szegletén, közvetlen az 
épület mellett egy-egy torony emelkedett, egy-két emelettel magasabban, mint a négyszár-
nyú belső vár. A délnyugati kisebb fatoronyban volt az óra elhelyezve. A tornyokba orsós 
fagrádics vezetett fel, így azokban elhelyezni semmit sem lehetett, hanem csak arra 
szolgáltak, hogy onnan kémleljék a netalán közeledő ellenséget, s ablakaiból lövöldözhesse-
nek. Az épületbe a déli oldalon lehetett bemenni. Ez a bejárás kőboltos (téglaboltozatos) volt 
s az udvarra vezetett. Három kapu zárta el itt a közlekedést. Az első (külső) felvonó kapu, 
melyet két öreg vascsigán lánccal húztak fel s bocsátottak le. A középső kapu vastag 
deszkából készült kettős szárnyú, egyiken ajtócska a gyalogjáróknak. A harmadik, belső 
kapu szintén kétfelé nyíló. Ezen bejáróban oldalt volt a tömlöc és egy szenelő hely is. 

A belső vár udvara nem nagy terjedelmű lehetett. Itt az emeleten mind a négy oldalon 
fafolyosó, melyre orsós grádics vezetett fel. Ezen folyosóknak külön fazsindelyezése volt, 
míg maga az épület cserepes. A folyosókról csak néhány (5) szobába nyílt ajtó. Az emeleten 
is minden szoba kőboltos, ami bizonyítja, hogy az épület falai nagyon vastagok voltak, amint 
a régi váraknál általában. Emeleten lévő szobákban laktak a fejedelmi család tagjai. 
Mindössze 9 szoba volt rendelkezésükre és a konyha (sütőház). Ezen az emeleti szobák nevei 
s elhelyezése kétségtelenné teszik, ami a vár fennmaradt képe megtekintésénél is világosan 
látható, hogy a belső vár épülete téglány alakú volt s nem négyszögű. A hosszabb szárnyon 
4-4 szoba, mely egyik szeglettől a másikig terült el, úgy hogy délen és északon csak egy-egy 
terem volt. ( . . . ) 

Eszerint a belső vár összes szobái száma, a bejárati tömlöc és szenelő hely hozzászámításá-
val 24, a földszinten és emeleten együttvéve. 

A vár belső erősségében, a négyszögű belső vár körül az itt felsorolt épületek voltak, 
melyekben 25 szoba találtatott. így az itteni összes szobák száma 24 és 25=49. Volt még 4 
hatalmas szuszék (lisztes ház) fából és egy kandallószín. A külső erődítményekben is voltak 
a várhoz tartozó épületek, valamint a szigetkertben és a majorban.( . . .) 

A vár II. Rákóczi Ferenc idején 
1669-től a vár pusztult tovább, javítást nem eszközöltek rajta. Némi remény csillogott fel 

1705-ben a vár visszaállítására, midőn II. Rákóczi Ferenc itt tartózkodhatott. Ezt megörökíti 
maga a fejedelem következőképpen:2 „Magam pedig szállásomat Ecsed várába tettem amely 
Házam ősi birtoka vala, s melynek erődítményeit a németek a háború előtt lerontották, de én 
újra fel szándékoztam építtetni. Fekvését tekintve igen különös és talán egész Európában 
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nincs hozzá hasonló, úgy hogy bevehetetlennek látszik, stb. Ecsed ezen erdőség (Liget) 
végén fekszik. Ha a városba akarunk jutni, a folyónak (Kraszna) egy 50 lábnyi széles és 
rendkívül mély ágán kell átmennünk. A várost egy körülbelül 30-40 lábnyi természetes 
csatorna veszi körül, a többit a tőzegen nőtt nád borítja. Ezen város csak két földbástyával 
vala megerősítve, elől ( . . . ) . A város nem igen nagy vala, belőle az erősségbe jutott az ember, 
amely két, a várostól elválasztott csúcsműből (Ourage couné) állott s a város s a vár között 
élő vizet tartalmazó csatornák terültek, ezek oly mélyek, hogy midőn az erősség leromboltat-
ván, s kemény kőragasszal összeedzett jótéglából készült bástyák romja beléjük dőlt, nem 
volt elég betöltésükre, a lakosok állítása szerint előnyök úgy látszék, mintha megteltek volna, 
azonban egy éj alatt az egész omladék tömegét elnyelte a mélység. Ezekből láthatni, hogy az 
egész három szigeten áü, melyeket a folyó kígyózása képez. Az említett csúcsművek is 
cölöpökre valának építve, s földalatti osztályaik a víz színénél alantabb feküdtek. Kíváncsi 
valék megvizsgálni a várművek alapját s a cölöpök minőségét, ezek kőrisfából voltak s már 
egészen kővé váltak s letört darabjaik kemények és könnyűek valának. E cölöpökön jól 
letömött s igen vastag szénréteg volt s ez óvá meg a nedvességtől a föld alatti lakosztályokat. 
A második várműben emelkedett a tömör épületű palota és mindezek mögött a folyónak még 
egy más csatornája mélyedt, mely az erősséget egy igen gazdag mezőben bővelkedő 
rétegségből választá el.( . . .) 

A híres Báthori ház egyik ága Ecsedtől vette előnevét. A vár a családnak kihaltával 
örökösödés útján szállt reánk. A Báthoriak címerében három sárkányfog volt, ezen állat 
testétől körül szegélyezve. A hagyomány szerint, mikoron a scythák e földon megtelepedé-
nek, egy az Opos nemzetségből való szittya vitéz egy sárkányt ölt meg e helyen, ahol ezután 
a várat vagy inkább házat építtette, mert csak nénány századdal később (I. Károly alatt) 
erősített meg, a vitéz ama hős tettéért a Bátor nyevet nyeré. Emlékszem, nogy a 
kincstárunkban őrzött ritkaságok között láttam egy buzogányt, mellyel a monda szerint 
Bátor Opos a szörnyeteget agyon verte volna, azonban a fegyver kicsinsége igen kétségessé 
teszi a hagyományt. Minthogy az erődítményeknek alapja épségben megvolt: elhatároztam, 
hogy újból felépíttettem a várműveket s a tőzegen át új csatornákat vágatok, melyek által a 
közlekedést az egész körüllevő vidékkel fenn lenessen tartania." stb. 

1897. január havában Thali Kálmán ezt írta hozzám: „a Rákóczi korból hadmérnöki 
rajzaim is vannak Ecsed erődítményeiről, de azokat magam szándékozom kiadni." így 
hozzá nem juthattam, s nem közölhetem. A vár újraépítési munkálatokról a Károlyi-család 
oklevéltára V-ik kötetében közölt levelek tesznek bizonyságot.(. . .) 

A nagy fejedelem a szatmári béke után nem tért vissza, hontalanná lett. Az ecsedi várat 
nem volt aki felépítse, rommá vált, elpusztult végleg. Csak emléke él. 1805-ben császári és 
királyi főherceg József nádorispán az ecsedi-várnak romladékjait megszemlélte, annak 
minden szegleteit, a templomnak helyét feljárván, a Dobolóra, s strázsa dombra felmenvén, 
mintegy egy óráig ottan mulatozott. Szirmay 1810-ben kiadott munkájában, bizonyára saját 
szemlélete alapján ezeket írja: „Ama nevezetes vára pedig, melyről hazánk történetének írói, 
mint megvehetetlenről emlékeznek a Kraszna vizének szigetjébe építtetett, amint látszik 
négy szegletre, sáncai termés kövekkel és tágiákkal volta megerősítve. Ecsed felől való 
oldalán és az első kapu előtt egy nagy messzire látó domb volt csinálva, amely most is a maga 
valóságában fennáll a várból nagy kimenő sánc volt, onnét a második kapura kimenetel, 
melynek most is fennálló falai kemény erősséget mutatnak. Ezen kapu előtt szélesen elterjedt 
mindenkori víz folyás volt és ezen híd állott, melynek lábai nem régen kiásatván a régiségnek 
miatta igen feketévé váltak és felette megkeményedtek, azért is belőlük az ahhoz érték 
mesteremberek szép munkákat tettek. Ezen tón által jővén a város felől, egy szigetben állott 
a templom, mely most is fenn vagyon és az előtt sánc levén, a város felül hídon kellett abba 
járni, a hajdani várnak pedig csak némely leomladozott falai látszanak, minden sáncai és 
azokban volt épületek le lévén döntve csak szomorú omladékokat mutatnak." 

1890-es években még éltek öreg emberek, kik a vár romjai között gyermekkorukban 
kéményekre is emlékeztek, de ekkor már föld feletti fal nem volt, csak egyes helyeken 
találtak a föld alatt csúcsíves tégla falrészeket, cölöpöket. A várdomb meg volt több méter 
magasságában. Később ezt is elhordták úttöltésre a legutóbb az állami (vári) két tantermes 
iskola alapjának emelésére. Ma már domb sem jelöli a vár helyét. 

2 II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyar háborúról, 1703-ról végéig. Közli Thaly 
Kálmán. Ötödik, bővített kiadás. Bp. 168. és a következő oldal. 
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