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A szalontai Csonkatorony alagútjai 
Maholnap egy évszázada annak, hogy Arany János könyveinek, kéziratainak, hasz-

nálati tárgyainak a szalontai Csonkatorony nyújt otthont. E megoldás két szempontból 
is előnyösnek bizonyult: egyrészt a nemes cél érdekében megerősítették a hajdani haj-
dútorony omladozó falait, majd sisaktetőt húztak rá; másrészt múzeumot létesítettek 
benne a költő szellemét, halhatatlan emlékét megőrizendő. A műemlék és az iroda-
lomtörténet napjainkig eggyé fonódott. Aki itt Arannyal kíván találkozni, az előtt fel-
idéződnek a hajdú ősök hőstettei. 

Köztudott, hogy a XIV-XVL században a Toldiak birtokolta Szalontát Bocskai fejede-
lem 300 vitéz katonája tette oppidummá, megerősített hellyé. A folytonos török betöré-
sek ellen védekezve várfalat húznak és közepébe védekezési célt is szolgáló megfigye-
lő tornyot emelnek. Építésének idejéről nincs pontos adatunk. Először Szalárdi János 
említi Siralmas krónikajában, az 1636. október 6-i győzelmes szalontai csatáról írva: 
„Győri Jakab másnap is reggel a véle valókkal, a szalontaiakkal kimenvén a tábor he-
lyén is sok lövőszerszámokat, azokhoz való szekerekkel, porral, golyóbissal Szalontára 
bevivén, az ott való kastélybeli bástyákra és azután épített toronyba állaták vala." 

Tehát a hajdúk 1636 táján készültek el őrtornyukkal és a restauráláskor az is kide-
rült, hogy a háboríts körülmények miatt téglavetésre, -égetésre nem futotta idejük. Mit 
tettek? A környék romos templomainak, udvarházainak anyagát használták föl. Lévén 
hogy ezek nagyobb része törmelék volt, a toronynak csak külső és belső falát rakták 
föl ép téglákból, míg a közét forró mészből kevert habarccsal, törmelékkel töltötték ki. 

A helyi mondákkal ellentétben teljes bizonyossággal állítható, hogy a torony teteje 
eredetileg nem volt csonka, hanem 1658-ban égett le, amikor II. Rákóczi György feje-
delem parancsára maguk a visszavonuló hajdúk gyújtják föl. 

A XVIII. századtól kezdve Szalonta, mint végvár, elvesztette katonai jelentőségét. Az 
amúgy is omló falakkal és a sarokbástyákkal feltöltötték az árkokat. Az őrtorony egy-
maga dacolt az idő állandó ostromával. Petőfi rajza is ilyen állapotban örökítette meg. 

Bár külső állagában évről évre pusztult, mégsem szűnt meg a helyi mondák ihlető-
jévé lenni. A mesélő kedvű öregek fél- vagy negyedigazságokat tartalmazó története-
ket regéltek építésének körülményeiről, befalazott kincsről, kőkecskéről, félrőfös 
körmű törpéről, az itt zajló harci cselekményekről s több efféléről. (Bizonyára ezek is 
elősegítették Aranyunk epikussá válását.) A Csonkatoronyhoz fűződő mondák közül a 
legállhatatosabbak az alagutakhoz kapcsolódók. Igaz, rohanó koainkban töredeznek, 
erősen rövidülnek, de Nagyszalonta őslakóinak jelentős hányada ma is állítja: alagutak 
rejtőznek a föld alatt. Mielőtt szembenéznénk az efféle történetekkel, iktassunk ide 
századunk elejéről egy aránylag ép és tartalmas mondaváltozatot! 1915-ben az 59 éves 
Nagy Mihály bácsi így regélt Szendrey tanár úr folklorista diákjainak: 

„Mán akárkik ípítettík. a Csonkatornyot, de nemcsak kincstartónak, meg 
messzilátónak ípítettík, hanem nígv alagutat is csinátak alatta. Az első a nagy eskola 
eránt jött, oszt ment a Körözs alatt Gyulára. (...) A másik alagúton el lehet menni a 
váradi Szent László-templom alá. (...) A harmadik a Kenyeres házon meg Bagoson, a 
Szőllősi Péter tenkei úti telkin ment át a Színáskerti ér erányába. (...) A negyedikrül 
meg azt hallottam, hogv Kerekiben vígződött, a Bocskai kastéllya alatt. De most mán 
hiába próbálna akármékbe is bemenni az ember, mer egyszer, rígen valami nagy ko-
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lera idejin özön ember menekült beléjük, oszt ezek mind odapusztultak." (Szendrey 
Zsigmond: Nagyszalontai gyűjtés. Bp. 1924. 233-234. old.) 

Zsenge gyermekkoromban magam is elhittem e titokzatos, olykor borzongató törté-
neteket, viszont ifjúként, némi ismeret birtokában már a kétely is fel-felhorkant ben-
nem. Bizonyosságra vágytam. Jó sorsom úgy hozta, hogy ennek is eljött az ideje. 

1956-ban reám bízták a nagyszalontai Arany Múzeum vezetését. Miután rendbe tettem, 
kiegészítettem a frontátvonulást követő hetekben meghiányosított kiállítási anyagot, arra is 
időt szakítottam, hogy az alagút léte vagy nemléte felől megbizonyosodjam. 1958. április 12-
én középiskolás tanítványaim egy lelkes kis csoportja vállalkozott a feltárásra. 

Az ásást a torony déli oldalán, az eredeti bejárat előtt végeztük. (A mai portálé 1907-
ből származik.) A hely megválasztását főképpen az indokolta, hogy innen egyenes az 
irány a legjelentősebb épülethez, a Toldi-kúriához, amit a hajdúság vezetői is székhe-
lyül használhattak. Továbbá a Gyula irányába vezető mondabeli alagútnak innen kel-
lett volna kiindulnia. Két méter mélységet értünk el, de üregnek még nyomát sem talál-
tuk, a fundamentumot sem törték át lépcső számára. Ekkor a gyorsan gyarapodó talaj-
víz meggátolta továbbhaladásunk. Munkánk eredménye a nemleges válasz, továbbá 
az, hogy bebizonyosodott: az építést irányító, ismeretlen mester számolt a mocsaras 
talaj ingatagságával, és amint lefele haladtunk, az alap kiugrásokkal kb. 50 cm-t széle-
sedik kifelé. (Feltételezem, hogy a belvilág felé ugyanennyit.) Egyébként a küszöb alá 
sem kincset, sem fegyvereket nem rejtettek őseink. 

A következő feltáró munkára 1959. október 20-30. között került sor, amikor Perényi 
Pál muzeográfus a torony keleti oldalát érintő, merőleges árkot ásott. Tapasztalatait 
jegyzőkönyvbe foglalta. íme, a bennünket érdeklő részlet: „Az utolsó mélység, amit 
eléltem, 185 cm volt. Itt abbahagytam az ásását, mivel minden reményem elpárolgott 
az állítólagos alagutat illetően. Munkám folyamán egyetlen régészeti tárgy sem került 
elő. Fáradozásom mégsem mondható eredménytelennek; a próbaárok végén megtalál-
tam a Csonkatorony fundamentumának az alját, ami a jelenlegi felszín alatt 176 cm-re 
van. Az alapot is teljesen téglából rakták, terméskő felhasználása nélkül. E téglák 
épeknek mutatkoznak, de nagyságukat, vastagságukat tekintve különbözőek. A felté-
telezhető egykori talajszint magasságában (ma 55 cm mélyen), az alapot fehér, mész-
kőszerű kockák zárták, illetve szegélyezték. Lefele haladva a fundamentum két lép-
csőzetben kissé kiszélesedik. Az alap aljától még 54 cm-t ástam le, de semmi újat nem 
tapasztaltam." 

Tehát a Pata irányába haladó, állítólagos alagút létét Perényi Pál tényekkel cáfolta 
meg. A nyugat és az északi fal vallatása már fölöslegesnek bizonyult. 

Hát akkor honnan eredhetnek azok az üregek, talajsüppedések, amelyekre az 
alagút-pártiak ma is hivatkoznak? Lehetnek egykori épületek pincéi, vermek, kripták, 
ókutak. Kósa László néprajzkutatónak a gyulai várhoz fűződő alagút-mondákkal kap-
csolatban ugyanez a véleménye. (Megjártam a hadak útját. Bp. 1980. 9. old.) Közismert 
tény, hogy a romantikát, titokzatosságot kedvelő népi képzelet a vár- és kastélyro-
mokhoz szívesen társít alagutakat, török foglyok ásta kutakat, rejtélyes személyeket, 
csodás elemeket. Maga Arany János is erre hivatkozott Tájkép című versében, gyer-
mekkori emlékei felelevenítésekor: 

Odajárt ki hozzám a beszédes Monda, 
Mellyel már bölcsőmet ringatá Szalonta... 

Nekünk is bölcsőringató mende-mondákként kell értékelnünk ezeket az epikus 
folklór körébe tartozó történeteket. Figyelmesen meghallgatjuk, esetleg tovább adjuk, 
de jó, ha a szabadon szárnyaló képzelet alkotásait a kételkedő értelem bizonyítékaival 
állítjuk szembe. 

Dánielisz Endre 
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