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TOKAJ, 2010. 08. 01. – 08. 07. 
 
Tokajban a kezdetek óta, immár harmadik alkalommal vesz részt a Nevelőszülői 

Szolgálat gondozásában élő fiatalok lelkes csapata a vár feltárásában. 
 
A korábbi sikeres táboroknak köszönhetően jutalom a fiatalok számára, ha eljöhetnek 

Tokajba, s a régiek is újra és újra visszajárnak, így komoly „küzdelem” folyik a helyekért. 
A tábort hagyományosan Árkus Péter vezeti, a Nevelőszülői Szolgálat részéről segítői: 

Tóth Zsuzsanna és Vida Zsuzsanna. 
 

 
 
2010-ben 12 fővel (10 fiatal és 2 kísérő) utaztunk le Tokajba, a résztvevők több mint 

fele már régi motoros volt, nagy rutinnal vezették be az újoncokat a napi munka- és 
szabadidős rend rejtelmeibe. 

 
Sikerült megteremteni a szakmai alapokon nyugvó munka motivációs bázisát, amelynek 

elemei a következők voltak: 
 

 az ásatás aktuális állapotának megtekintése, a feladatok és a várható 
eredmények ismertetése az ásatást vezető régész segítségével 
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 az elmúlt évi ásatások eredményeinek megtekintése a Tokaji Városi 
Múzeumban – itt a fiatalok által korábbi években talált leletek és munkát 
dokumentáló fotók szerepelnek, amelyek nagy büszkeséggel töltik el fiataljainkat 
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 a hét közepén immár hagyomány a szakmai kirándulás, amely ezúttal 
Sárospatakra vitt bennünket, megtekintettük a várat és a múzeumot, majd a 
sátoraljaújhelyi bobpályán vezettük le és adtuk ki magunkból a feszültséget 

 

    
 

 
 

 a tokaji szabadidős programok: közös kenuzás, strandolás és borkóstolás, a 
különféle sportvetélkedők mind a csapat összetartozását az egymásra való 
odafigyelést, a felelősségérzetet erősítették 
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 mindezt megalapozta a kísérő felnőttek és a fiatalok együttes 
munkavégzése, ami a személyes példamutatáson túl a közös értelmes 
tevékenykedés élményét adta, amelynek egyenes következménye a maradás 
szándékának és a hosszabb tábor igényének megfogalmazása. 

 

   
 

 
A feltárás jelentős eredményekkel járt, miután megtaláltuk a vár több, ismeretlen 

falszakaszát, köztük a Vasaló bástya sarkát, a rondella egy szakaszát, a Vasaló bástyát a 
külső sánccal összekötő fal maradványát. Számtalan vas, csont, cserép, fém és üveglelet 
került elő, köztük fegyverek, kályhacsempe és pipa darabok, stb. Ezek többsége a 
megtalált XVII. századi járószinten került elő. 

 
A meleg, a szúnyoghad, a nehezen csákányozható és lapátolható törmelékes föld nem 

riasztotta el a fiatalokat, jövőre ismét folytatni szeretnénk a munkát! 
 
Köszönet illeti azokat, akik ezt a régészeti tábort anyagi támogatásukkal lehetővé tették, 

és köszönet illeti Árkus Pétert, aki fáradhatatlanul szervezi évről évre a tokaji vár 
ásásában közreműködésünket, s ezáltal életre szóló élménnyel ajándékoz meg 
gyerekeket, felnőtteket egyaránt, hisz elmondhatjuk: mi ássuk a tokaji vár maradványait! 

 

  
 


