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A beregszentmiklósi várkastély

Az egykori Északkelet Magyarország területe, ma Kárpátalja megneve-
zésű közigazgatási egység, számtalan műemlékkel és középkori várral és 
kastéllyal rendelkezik. Az államalapítástól kezdődően a terület a keleti 
végek határvédelmét is ellátta, ezért területén sűrű erődítményrendszer 
jött létre. A terület középkorkutatása még gyerekcipőben jár, főleg igaz 
ez a középkori várak kastélyok kutatására. 

A közelmúltig a beregszentmiklósi várkastélyról még a helybéliek sem 
tudták, hogy létezik és ezért a kutatók figyelmét is elkerülte. A rendszervál-
tást követően a várkastély romokban hevert, míg nem 2001-ben bérbe nem 
vette egy munkácsi festőművész-házaspár. Azóta harc folyik az idővel, 
hogy az épületet és a hozzá tartozó területet megmentsék az enyészettől. 

Beregszentmiklósról az első történeti írást Lehoczky Tivadar ké-
szítette. A monumentális Bereg vármegye monográfiájában 27 oldalon 
keresztül közli a történelmi adatokat a településről és a várkastélyról. Az 
1881-ben megjelent munka azóta is alapműnek számít, ám a várkastély-
ról nem sokat tudunk meg belőle.1 Újabb írásra egészen 2005-ig kellett 
várnunk, amikor is Emődi Tamás jelentetett meg egy cikket a várkas-
télyról.2 A cikk remekül összefoglalja történetét, és a dokumentumokban 
fellelhető adatokat. 2007-ben jelent meg Zubánics László helytörténeti 
munkája, mely igazából a Lehoczky munkát vette alapul és attól nem is 
rugaszkodik el.3 

Beregszentmiklós alapítása valamikor a 12. században történhetett.4 
A 13. században a település gyorsan növekedett, köszönhetően a Lator-
ca melletti útnak. 1214-ben a település a királyné birtokába kerül5, majd 
1263-ban Aladár tárnokmesternek adományozza.6 1270-ben Mihály Is-
1  Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája. III. . Ungvár, 1881. (további-
akban Lehoczky, 1881.)
2  Emődi Tamás: A beregszentmiklósi Telegdi–Rákóczi- kastély. = Korunk, 2005. 16. 
évf. 12. sz. Online: Korunk, http://korunk.org/?q=node/8043 – 2015. 12. 20. (további-
akban Emődi, 2005.)
3  Zubánics László: Víz tükrére történelmet írni… Ungvár, 2007. (továbbiakban Zu-
bánics, 2007.)
4  Lehoczky, 1881. 713.; Zubánics, 2007. 24. 
5  Lehoczky, 1881. 713.
6  Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Ar-
padianae critico diplomatica. II/1. (1255–1272.) Szerk. Szentpétery Imre, Bp., 1943. 
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pán kapja meg Beregszentmiklóst, több más birtokkal együtt. Az Anjouk 
idején a bírtok királyi kézbe került, melyet Zsigmond király hűséges 
alattvalójának, Perényi Péter mesternek 1387. május 10-én elajándékoz.7 
1403. december 14-én Zsigmond király Perényi Imre pohárnokmesternek 
engedélyezni, hogy a szentmiklósi (Saluasenthmiclos) birtokán castellum 
seu fortalitium-ot építtethessen.8 Ezután sajnos az okiratok hallgatnak 
arról, hogy az erődítmény építése elkezdődött vagy sem. Egy 1430-ból 
származó okiratban nem hallunk arról, hogy vár vagy bárminemű erősség 
állna Szentmiklóson. Az oklevél Perényi Péter gyermekei közötti osztoz-
kodásról szól.9 1431-ben megtörténnek a beiktatások az új birtokokba és 
azoknak a határjárása is.10 Ám továbbra sem hallunk az erődítményről. 
Feltételezhető, hogy az építkezés ekkor még nem kezdődött el. 1506. 
február 22-én Ulászló király megerősíti Perényi Imrét birtokaiban. Ám 
a felsorolásban Szentmiklóst mint oppidum megnevezést találjuk.11 A te-
lepülést 1574-ben 22 ezer forint megfizetése után Telegdy Mihály kapja 
meg.12 1583. május 6-án Rudolf királytól engedélyt kap egy vár megépí-
tésére a szentmiklósi birtokán. A vár építését két fia, János és Pál fejezték 
be. Valószínűleg 1596-ra elnyeri végső formáját.13 Telegdi Pál 1596-os 
halála után gyermekei öröklik a kastélyt, 1610-től Telegdi Anna, majd 
férje Nyáry István birtokolja 1643-ig. 1647-ben Nyáry Krisztina révén 
Esterházy László tulajdona, 1649-ben pedig Lónyay Zsigmond kapja 
meg. Lónyay özvegyét Rákóczi László veszi el, így kerül a kastély – és 
marad – a Rákócziak birtokában 1711. február 18-ig, innen vonul szám-
űzetésbe II. Rákóczi Ferenc.14

Sajnos a dokumentumok hallgatnak a vár szerkezetéről, csupán a 
kastély belső részét tárgyalják. Lehoczky megemlíti, hogy a vár, árkok-
kal és sáncokkal volt megerősítve15, ám ezeknek elhelyezkedéséről nem 
tudunk. 

1809. sz.; Lehoczky, 1881. 713.
7  Zsigmondkori oklevéltár. I-XII. Összeállította Mályusz Elemér – Borsa Iván – C. 
Tóth Norbert – Neumann Tibor. Bp., 1951-2013. (továbbiakban ZsO) Itt: I. 63. sz.
8  ZsO II/1 2846. sz.; MNL OL DL 8927. 1403. december 14. 
9  A Perényi család levéltára 1222–1526. Közzéteszi Tringli István:, Bp., 2008. 417. sz. 
10  Uo. 430. sz. 
11  Uo. 722. sz. 
12  Lehoczky, 1881. 715.; Emődi, 2005. Zubánics, 2007. 25. 
13  Emődi, 2005.
14  Uo.
15  Lehoczky, 1881. 728.
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2014-2015-öS régéSzeti áSAtáSok ereDményei

A középkori régészeti ásatások Kárpátalja területén igen rövid múltra 
tekintenek vissza. 2014. nyarán kezdődött el a módszeres feltárás Bereg-
szentmiklóson.  A szűkös anyagi- és emberi források ellenére több érté-
kes lelet látott napvilágot, mely segít jobban megismernünk a várkastély 
korai történetét. 

Az U alakú várkastély alatt, egy 600 nm-es keresztboltíves pince-
rendszer található. A pincerendszer 3 nagy, 4 kisebb és 2 kicsi részből 
tevődik össze (1. ábra). Az északkeleti részen található terem még két 
részre osztódik, ám az elválasztó fal már a 20. század eredménye. Erede-
tileg is két részre osztódott, aminek a maradványai az ásatáskor napvilág-
ra is került. A pincerendszer közepén egy 1 m széles mészkőből készült út 
vezetett, mely 10-12 cm-rel volt magasabban a talajtól. A pincében tárolt 
edények alá, kőből készült alátéteket helyeztek, így nem volt szükség az 
egész pince lekövezésére. 

A pincerendszerből kerámiamaradványok kerültek elő, illetve a 19. 
század második feléből származó pénzérmék. A kerámia töredékek több-
sége tálak, tárolóedények és kályhacsempék maradványai, melyekből 
nem lehet rekonstruálni egyet sem. A pénzérmékből három került elő, 
melyek osztrák koronák és igen rossz állapotban vannak. A leletek sze-
gényességének okai között mindenképpen meg kell említenünk, hogy a 
szovjet időszakban fogdaként, majd katonai raktárként használták a pin-
cét. Az alap vizsgálata is érdekes eredményeket hozott. A várkastély alap-
jának átlagos vastagsága 1,2 és 2 m között változik. Ám a déli falbejárat 
beugrójánál ez az arány csupán 50 cm. Ez arra enged következtetni, hogy 
ezen a részen átépült a várkastély. 

A várkastélytól keletre, 150 m-re sikerült feltárni a külső védőfal 
egyik sarokbástyáját. A bástya téglalap alakú, faragott kőből készült, ha-
barcs hozzáadásával. A kövek mérete 80*35*35 cm. A sarokbástya 6*6 
m alapterületű, melynek déli oldalán hozzácsatlakozik még 1 m hasított 
kőből készült rész. A bástya teljes feltárása nem sikerült, mivel a Latorca 
folyó vízvédelmi töltésébe tagozódik bele. 

A vízvédelmi töltés belső részén a bástya belső oldala is előkerült, 
melyhez egy kőből készült 1–1,2 m szélességű út csatlakozik. Az út a 
későbbi századokban téglával lett javítva. Elképzelhető, hogy ez a ki-
kövezett rész a vizesárok part menti része volt, ám ennek bizonyítására 
vagy cáfolására további kutatások szükségesek. Annyi bizonyos, hogy a 
sarokbástyától északra 100 m-re elhelyezkedő templom irányába vezet. 
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Ezért feltételezhető az, hogy a védelmi rendszer 5 saroktoronyból és az 
azt összekötő palánkból állt. A délkeleti oldalon a Latorca természetes vé-
delmet nyújtott, melyből elvezetve a vizet, a vizesárok vízszintje tartható 
volt. Számításaink alapján az erődítmény 6 hektáron terült el (2. ábra). 
Természetesen a területet az évszázadok alatt nagyban átalakították, de a 
legnagyobb átalakítást a szovjet időszakban ideköltöztetett katonai lak-
tanya kialakításakor végeztek. Az egész területet két réteges aszfalt és 
kavicságy borítja 50-60 cm vastagon. Ennek módszeres eltávolítása után 
kezdődhet csak a területen egykor álló gazdasági épületek feltárása. Az 
erődítmény 6 hektáros területéből 2,5 hektáros terület az, ahol régészeti 
feltárásokat lehet végezni. Műszeres vizsgálatok elvégzése után kiderült, 
hogy északi irányban is megtalálható a második sarokbástya. Ám ennek 
feltárására csak a következő évben kerül sor. 

A sarokbástyákat valószínűleg az 1734-es átalakításkor16 szedhették 
széjjel és használták fel a várkastély átépítésekor. Az épület déli falán 
található kövek azonos méretűek a bástyánál található kövekkel (1. kép). 
Továbbá a módszeres szétbontás tényét támasztja az is alá, hogy a bástya 
feltárása során nem került elő semmilyen kerámia, vagy egyéb régészeti 
emlék. 

Az idei ásatás másik nagy eredménye a kút feltárása. Műszeres vizs-
gálatot követően sikerült lokalizálni a kút helyét, majd a felső aszfaltréteg 
eltávolítását követően hozzákezdhettünk annak teljes feltárásához. A kút 
a déli bejárattól 15,5 méterre található délnyugati irányban. A felső réteg-
ben nagymennyiségű hamu volt, ami arra enged következtetni, hogy a kút 
fából készült szerkezete leégett, majd ezután kezdődött annak betemeté-
se. Az alján talált tárgyak alapján beazonosítható, hogy a betemetésére 
1959-ben vagy 1960-ban került sor. A fenti adatokból is látszik, hogy a 
kút a 20. század második feléig használatban volt, ezért sem rejtett semmi 
értékes leletet magában, csupán szovjet időből származó szemetet. 

A kút felső része 1,9 m szélességű, mélysége 7,5 m, és folyama-
tosan keskenyedik lefelé. A felső része hasított kőből készült, melyet 
kötőanyag nélkül helyeztek egymásra. Az alsó része (3 m) gömbölyű, 
nagyméretű folyami kőből készült (3. ábra). Feltételezhető, hogy a kút 
egyidős a várkastéllyal. 

A várkastély északi bejárata mellett található egy 1*1 m átmérőjű, 
négyzet alakú akna, melynek mélysége 4,5 m. Az akna közvetlenül az 
alap mellett található, melynek oldalfalai habarcs hozzáadásával kőből 
készültek. Jelenleg nem tudjuk megállapítani, hogy mi is lehetett a funk-

16  Emődi, 2005.
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ciója. Esetlegesen egy víztároló ciszternára kell gondolnunk. Az emlí-
tett aknából nagymennyiségű kerámiamaradványok kerültek elő. Több 
16–17. századi kályhacsempe, korsó, tál és egyéb kerámia maradvány, 
melyek feldolgozása még folyamatban van. 

Előreláthatólag 10–15 évi régészeti munka szükséges a középkori 
várkastély megmaradt részének feltárásához. Továbbá egy komplex le-
véltári kutatásra is szükség van, amivel közelebb juthatunk a várkastély 
történetének teljesebb megismeréséhez.
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1. ábra

A várkastély északkeleti oldala

135

A BEREGSZENTMIKLÓSI VÁRKASTÉLY



2. ábra

A beregszentmiklósi várkastély területének lehetséges elhelyezkedése17

17  Online: A Habsburg Birodalom Történelmi Térképei,
http://mapire.eu/hu/map/cad-bereg/?zoom=17&lat=48.48488&lon=22.83208 

A védőbástyák és a fal lehetséges elhelyezkedése
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3. ábra

A kút
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Piros körrel megjelölve azok a kövek, melyek a sarokbástyából valóak
 (a várkastély déli oldala)

A várkastély pincerendszerének egyik helyisége
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A feltárt sarokbástya maradványai

A képeket és rajzokat készítette: Mihók Richárd
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