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Laszlovszky József

Legenda és valóság.
Angolszász hercegek magyarországi vára?

A Várak, kastélyok, templomok előző számában jelent 
meg az a cikk, amely összefoglalta Mecseknádasd műemlékeit, 
közöttük a falu mellett található két várat. Ezek közül a ma 
Réka-várnak nevezett középkori erősség sokszor szerepel, mint 
Skóciai Szent Margit szülőhelye. Legenda vagy valóság? Erre a 
kérdésre keresi a választ ez a cikk, amely várak mellett az an-
gol-magyar kapcsolatok egy korai fejezetére is rávilágít.

 
a 11. század elejének zavaros angliai helyzetéből 

apró gyermekként menekítettek el két angolszász her-
ceget, akik a trón várományosai voltak. először skan-
dináviába, majd onnét kijevbe kerültek, végül a szá-
zad közepén egy időre menedéket kaptak i. andrás 
magyar királytól, aki maga is a száműzött hercegek 
kenyerét ette egy ideig az orosz fejedelem udvarában, 
és onnét hozott feleséget is. az angolszász hercegek 
segíthették trónja elfoglalásában a magyar uralkodót, 

majd néhány év múlva Hitvalló edvárd tudomást sze-
rezve magyarországi tartózkodásukról, visszahívta 
az egyik herceget angliába, hogy ő legyen utódja az 
angol trónon. a herceg azonban alig tette lábát an-
gol földre, meghalt. egyik gyermeke, margit újabb 
regényes fordulatok után skóciában telepedett le és 
malcolm király feleségeként a skót egyház megalapí-
tója lett. a hagyomány szerint magyarországon szüle-
tett, és történészek nemzedékei foglalkoztak életével, 
családja regényes történetével. 

a 18. századtól kezdődően gyakran emlegetik 
mecseknádasdot skóciai szent margit születési he-
lyeként. ezt erősíti meg a hivatalos egyházi felfogás 
is, amelynek eredményeképpen külön helyi kultusza 
van a szentnek. művészeti alkotások, a skót egyházi 
körökkel kialakult kapcsolatok, hivatalos ünnepségek 
emlékeznek meg a szentről „szülőhelyén”. Ugyan-
akkor, ha megvizsgáljuk, milyen forrásra épül ez az 
azonosítás, inkább modern legendákról van szó, sem-
mint történeti bizonyítékokról. 

az azonosítás kiindulópontja egy 13. századi, 
valójában hamisított oklevél, ahol a mecseknádasdi 
határjárásban egy „terra britanorum” kifejezés szere-
pel. valószínűleg koller József, a pécsi egyházmegye 
18–19. századi tudós kutatója vetette fel először, hogy 
ez azonos a hercegek lakhelyével. az egyházmegye 
történetét feldolgozó hatalmas monográfiájában fog-
lalkozott az oklevéllel, amelynek szövegét később a 
fejér-féle oklevélkiadás tette széles körben ismertté. 
koller ismerte azokat a 18. századi munkákat, ame-
lyekben már szerepelt az angolszász hercegek törté-
nete, így például pray györgy írását. ennek alapján 

A mecseknádasdi Réka-vár 
északnyugat felől
(Fotó: László János)

Mecseknádasd az I. katonai 
felmérés térképszelvényén
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A kápolna belső képe,  
mellette Szent Margit  
ábrázolása a kápolna  
üvegablakán

Szent Margit-kápolna  
az Edinburgh-i várban

kombinálta egybe a történetet és az oklevelet. vannak 
adataink arra is, hogy ugyancsak az ő műve nyomán 
alakulhatott ki egy helyi, újkori hagyomány szent 
margittal kapcsolatban. ratcliffe Barnett, egy skóciá-
ban megjelent margit életrajz szerzője 1926-ban a falu 
plébánosánál talált egy vázlatot „rákvárról” (réka-
várról), amely a plébánia könyv bejegyzése alapján az 
angolszász hercegek lakhelye lett volna. koller azono-
sítása tehát nyilvánvalóan eljutott a település papjához 
is, valamikor a 19. század során, és ezt egészítette ki 
valamelyik plébános azzal, hogy a hercegek lakhelye a 
vár romjaiban kereshető. a mecseknádasdi angol her-
cegi szállás elképzelését végül rézbányai József cikke 
terjesztette el, így ma már szinte cáfolhatatlanná vált 
ez a nézet. rézbányai az 1235-ös oklevél határjárását 
vizsgálta meg, és megkísérelte azokat a modern hely-
nevek alapján lokalizálni. Úgy gondolta, hogy a terü-
let központja a település melletti vár lehetett, amely 
csak romos állapotban maradt fenn az újkorra. ennek 
régiségét azzal bizonyította, hogy egy 1777-es egyházi 
jegyzőkönyv szerint a romok között egy többszáz éves 
tölgyfát találtak. megkísérelte a terület birtoktörténe-
tét is felvázolni, és ezt kapcsolta össze a nádasdy csa-
láddal. a nádasdy család egyik tagjának „Brittanicus” 
mellékneve alapján azt képzelték, hogy az egyik me-
nekült angolszász herceg leszármazottja lehet. a 
nádasdy név alapján pedig azt is gondolták, hogy az 
mecseknádasdra vonatkoztatható. Ugyan ezen elkép-
zelések önmagukban is tévesek, összekombinálásuk-
kal rézbányai mégis egész történetet rekonstruált. 

az elképzelés elterjesztésében fontos szerepe volt 
fest sándornak, az angol-magyar kapcsolatok legis-
mertebb kutatójának. Ő még igen óvatosan fogalma-
zott első cikkeiben, és csak, mint elképzelhető megol-
dást említi a koncepciót. mások ugyanakkor már az 
1930-as évektől kezdődően tényként kezelték szent 
margit baranyai születési helyét. így például malcomes 
Béla, aki külön fejezetet szentelt könyvében a témának, 
és minden képi illusztrációja is mecseknádasd em-
lékeit mutatta be. 1944-ben fest sándor pedig egyik 
utolsó művében még külön is foglalkozott a „terra 
britanorum” kérdéskörrel. ekkorra már teljesen felad-
ta korábbi óvatos megfogalmazásait. mindezzel szinte 
végérvényesen rögzült a mecseknádasdi elmélet, amely 
már régészeti érveket is kapott. először csak Dombai 
János kisebb ásatási eredményei nyertek ilyen értelme-
zést, de már ez is elég volt ahhoz, hogy különféle mun-
kákban ezentúl a régészetre is hivatkozzanak. nagy 
kázmér például az 1970-es évek elején Dombait idézve 
érvelt a mecseknádasdi születési hely mellett. ezen kí-
vül a környék néhány érdekes, de történeti szempont-
ból ugyancsak kérdéses helynevét (angol-szűz hegye, 
vár-alja, Három királyfi hídja) is bevonta érvelésébe. 

az azonosítás bizonyítékai között utóbb papp 
László régészeti eredményei is megjelentek. a pontos 
feltárásairól ismert régész beszámolója tipikus példája 
annak, hogy a romantikus történeti elképzelések ho-

Legenda és valóság. Angolszász hercegek magyarországi vára?

gyan tudják befolyásolni egy régészeti feltárás értel-
mezését. részletesen közölte 1963-as régészeti kuta-
tásainak eredményeit, és megállapította: „a leletanyag 
azt igazolja, hogy a várban a XIV–XV. században élet 
folyt, éspedig katonai életstílussal zajló élet”. a közölt 
leletanyag ezt a következtetést minden tekintetben 
alátámasztja, de papp László ezt követően már elsza-
kadt saját eredményeitől is. eltérően ír például a vár 
keltezéséről: „A várépítés idejét illetően, pusztán a vár 
alaprajzi elrendezésének jegyeiből a XIII. századra, 
fenntartással azt egy-két évszázaddal megelőző időkre 
lehet következtetni”. nem akart olyan megállapításo-
kat tenni, amelyek nem támaszthatóak alá régészeti 
eredményeivel, de képtelen volt függetleníteni magát 
az általánosan elfogadott elképzelésektől. megállapít-
ja, hogy „A vár Szent István-kori keletkezésére, vagy 
fennállására, használatára … a felderítő ásatás régé-
szeti, műtörténeti forrásanyag érték bizonyítékot nem 
hozott napvilágra.” majd mintha önmagának monda-
na ellent, úgy vélte: „ez azonban nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy … egy ásatás a fentebb mondottnál ko-
rábban itt folyt életnek nem akadhatna nyomára”. papp 
László ezt a nyilvánvaló logikai ellentmondást részben 
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kedtek felül a régészeti megfigyeléseken, és a követke-
ző feldolgozásokban már papp László régészeti kuta-
tásai is mint a mecseknádasdi hipotézist alátámasztó 
érvek jelentek meg. 

ennek jó példája gabriel rónay angol nyelven 
megjelent, szinte kriminek is beillő műve „anglia el-
veszett királyáról” (The Lost king of england). Őnála 
az 1777-es canonica visitatio nagy tölgyfája már az 
1235-ös oklevél egyik határpontjával azonos. az azo-
nosításban nem zavarta, hogy az oklevélben „fenyufa” 
szerepel, ami nehezen kapcsolható össze az 1777-ben 
említett tölggyel. rónay emellett helyi „mondákat” is 
bevont érvelésének alátámasztására, amelyek a ré-
ka-várhoz kapcsolják a történetet. réka pedig egyes 
elképzelések szerint szent istván lánya lett volna, bár 
történeti létezését nem sikerült bizonyítani, és a her-
cegek sem kapcsolhatóak első királyunkhoz.  

a várak kutatása kapcsán a mecseknádasdi hi-
potézis más vonatkozásban is felmerült. az 1980-as 
években a vártopográfiai kutatások egyik jeles alakja, 
sándorfi györgy, foglalkozott a „motte” típusú erő-
dítményekkel, ahol a vár központját egy mesterséges 
halom képezte. a nyugat-európai várak között jól is-
mert forma egyes példányait fedezte fel, többek között 
a pécsvárad közelében a kószavárnál. felfedezése egy 
érdekes vártípus hazai megjelenését dokumentálta, a 
várforma megjelenése kapcsán megfogalmazott el-
képzelése viszont a romantikus történeti elgondolások 
közé tartozik. Úgy gondolta ugyanis, hogy a pécsvárad 
melletti „motte” az angolszász hercegek lakhelye volt, 
és ezzel a 11. századra keltezte ezt az erődítményt. Úgy 
vélte, hogy az angolszász hercegek „hozták magukkal” 
ezt a vártípust, és elfogadva a „terra britanorum” azo-
nosítást ebben az építményben kereshetjük lakhelyü-
ket. az ilyen típusú építmények korai keltezését azóta 
eleve kétségbe vonta a hazai kutatás, de a korábban 
leírtak után nem kell különösebben hangsúlyozni, 
hogy mennyire bizonyíthatatlan elképzelés az, hogy 
az angliából csecsemőként elűzött hercegek vagy kí-
sérőik hatásának tarthassuk egy vártípus elterjedését, 
főleg úgy, hogy baranyai szálláshelyüket csupán egy 
hamis oklevél adatára hivatkozva azonosítsuk. 

megállapíthatjuk, hogy hipotézisek halmazával 
állunk szemben, ahol a romantikus történeti megkö-
zelítés újabb és újabb elemekkel gazdagodott, noha 
a kiindulópontról már régen megállapították, hogy 
alapvetően hibás. ezzel szemben, egyértelmű ada-
tok hozhatóak fel annak bizonyítására, hogy a „terra 
britanorum” néven szereplő terület nem azonosítha-
tó az angolszász hercegek magyarországi lakhelyével 
vagy szent margit születési helyével. 

a „terra” latin kifejezés a 11. századtól kezdve sze-
repel okleveleinkben, de a terra kifejezés egyik jelen-
tése sem kapcsolható össze a hercegekkel. semmiféle 
„lovagvár” nem lehetett a lakhelyük, ilyen rezidenci-
ák nem bizonyíthatóak erre az időszakra. Bármilyen 
szálláshelyről, épületről is lehetett szó, ki kell zárnunk 

A 18. századtól több mű-
vészeti alkotás is foglalko-

zik Szent Margit életével. 
Ez a festmény 1068-as 

skóciai  partraszállását és 
fogadását mutatja be.  

A mű ugyancsak inkább 
a legendák világát jeleníti 
meg semmint azt, ahogy 

Margit és Malcolm valóban 
találkozhattak

(William Hole, 1898-as 
művének részlete)

A felső vár csekély  
épületmaradványai  

a mecseknádasdi  
Réka-várban

„érzelmi” okokkal próbálta feloldani. „Rékavár alap-
rajzi elrendezésére emlékeztető ... építmény szerkezete-
ket egyébként jelentős számban találunk a britek hazá-
jában, de ugyanúgy az akkori Nyugat többi országában 
is. Ha netán a nádasdi várkastély, első formájában, a 
hercegek számára épült volna, előttük és hazulról jött 
környezetük előtt állhattak hazai mintaképek is. A vár 
helye tekintetében pedig bizonyos, hogy a Mecseknek ez 
a, még nyári időben is gyakorta köd borította szépséges 
vidéke emlékeztethet a vadregényes skót tájakra.” ezzel 
a szinte irodalmi műbe illő megfogalmazással már a 
romantikus történetíráshoz jutottunk el. rékavár fel-
tárt részletei jól illeszkednek a hazai késő középkori 
várépítészetünk képébe. Bármennyire is előttünk járt 
nyugat-európa vagy anglia a korabeli hadiépítészet-
ben, az semmiképpen sem állítható, hogy a 11. század 
elején bármiféle ilyen jellegű és ilyen elhelyezkedésű 
vártípus általánosan ismert lett volna ott. nem beszél-
ve arról, hogy a csecsemőként angliából elmenekített 
hercegeknek semmiféle emlékük nem lehetett a vad-
regényes skóciáról. csak az egyik herceg egyik gyer-
mekének, margitnak lesz később hazája skócia, de ő 
még maga sem tudhatta, hogy élete utolsó évtizedeit 
ott fogja leélni. a romantikus elképzelések így kere-
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Kilátás Kószavár dombjának 
tetejéről. Háttérben a Zengő 
és Pécsvárad látszik

Irodalom:
Fest Sándor: Skóciai Szent 

Margittól a Walesi Bárdokig. 
Magyar-angol történeti 
és irodalmi kapcsolatok. 
Szerkesztette: Cigány Lóránt 
és Korompay H. János. 
Universitas Könyvkiadó, 
Budapest, 2000.

Bárány Attila - Laszlovszky 
József - Papp Zsuzsa: An-
gol-magyar kapcsolatok a 
középkorban. I-II.  Attraktor, 
Máriabesnyő, 2008-2011. 

A Schlossbergen levő 
romok

annak a lehetőségét, hogy ezt terra meghatározással 
illették volna. a magyar okleveles gyakorlatban, il-
letve a középkori szójegyzékekben angol személyek, 
angliai eredetű áru, vagy éppen anglia megjelölésére 
mindig az „anglia, anglecalis, angliensis” kifejezé-
sek szerepelnek, és sohasem a Britanni vagy Britania. 
a „terra britanorum” a magyarországi latin szövegek 
szóhasználata alapján tehát semmilyen módon nem 
értelmezhető úgy, mint az angolok földje, vagyis nem 
azonosítható úgy, mint az angolszász hercegek lakhe-
lye, vagy szent margit születési helye. 

miután láttuk, hogy középkori források nem tá-
masztják alá a mecseknádasdi azonosítást, érdemes 
arra is kitérni, hogy milyen helyi mondák és helyne-
vek utalnak erre az eseménysorra, és ezek mennyiben 
tekinthetőek bizonyítéknak. felmerült, hogy „vár-
alja”, „angol-szűz hegye” és „Három királyfi hídja” 
helynevek ismertek a település közelében. ezeknek a 
középkori használatára semmiféle bizonyíték nincsen, 
és ez fontos egy olyan településen, ahol a török korban 
teljesen eltűnt az eredeti lakosság. emiatt a 18. szá-
zad elejétől német telepesek költöztek a faluba, és ők 
voltak azok, akik a falu arculatát egészen a 20. század 
közepéig meghatározták. ezt jól mutatja, hogy a mai 
várhegy, amely schlossberg néven ismert a faluban, 
valójában az Árpád-korra visszanyúló templom köré 
a török korban emelt erősség. így a korábban említett 
nevek közül a vár-alja magyarázata nem ütközik kü-
lönösebb nehézségbe. ez semmi mást nem jelöl, mint 
a vár alatt elhelyezkedő területet. mivel mecseknádasd 
esetében valóban ismerünk várat (sőt tulajdonképpen 
kettőt), egy ilyen helynév megléte teljesen indokolt, 
anélkül, hogy ez utalna az angol hercegekre. más a 
helyzet a másik két helynévvel. nem igazán világos, 
hogy az angol-szűz hegye miként utalna margitra. 
ehhez azt kellene feltételezni, hogy margit, aki leg-
feljebb egy évtizednyi időt élhetett magyarországon, 
olyan mély nyomot hagyott volna a helyi lakosságban, 
hogy emlékét kilenc évszázadon keresztül megőrizték. 
arra ugyanis semmiféle adat nincsen, hogy itt bárki 
tudta volna, hogy mi lett margit későbbi sorsa, miután 
családja visszatért angliába. Ha még tudtak is volna 
róla, akkor sem angolsága lett volna a fontos, hanem 
az, hogy skót királynéként fejezte be életét és szentként 
tisztelték. Ő volt ugyanis egy skót dinasztia első tagjá-
nak, és rajta kívül még számos fiú és leánygyermeknek 
az édesanyja. mindezekkel igencsak nehezen össze-
egyeztethető az „angol szűz” elnevezés. vagyis ezek a 
kizárólag az újkorból adatolható helynevek semmiféle 
középkori tradícióra nem vezethetők vissza, ellentéte-
sek a helynévképződés és fennmaradás helyi törvény-
szerűségeivel. Jól mutatja ezt a réka-vár helynév példá-
ja is. a vár neve nem egy női névből, hanem az újkori 
rákvár forma eltorzításából eredeztethető, amely egy-
értelműen az alatta futó rák-patakkal áll kapcsolat-
ban. az említett helynevek legfeljebb a modern kori 
romantikus helynévadás bizonyítékaiként foghatóak 

fel. eredetük azzal magyarázható, hogy a 18. századtól 
kezdve számos, a történelem iránt érdeklődők számá-
ra ismert munkában említés szerepelt az angolszász 
hercegekről, az egyházmegye jeles egyháztörténésze 
pedig ezt összekapcsolta mecseknádasddal.

az angolszász hercegek regényesnek tűnő ma-
gyarországi jelenléte biztosan igazolható a modern 
történeti kutatások eredményeképpen. ezzel szemben 
szent margit születési helyét semmiféle alapon nem 
helyezhetjük mecseknádasdra. nagy valószínűség-
gel kimondhatjuk, hogy a későbbi skót királyné va-
lóban magyarországon született, de hogy pontosan 
hol, azt nem tudjuk. így a mecseknádasdi azonosítás 
kérdését már nem érdemes további hipotéziseket hi-
potézisre építő elképzelésekkel gazdagítani. ez per-
sze nem jelenti azt, hogy ennek a rendkívül érdekes 
történelmi személyiségnek, a skót egyház egyik leg-
fontosabb szentjének ne lehetne különleges tisztelete 
mecseknádasdon, bár szülőhelye biztosan nem itt volt. 
így szegényebbek lettünk egy legendával, különösen 
azzal ami a szentet a réka-várhoz kapcsolta, de gaz-
dagodtunk egy érdekes történettel, amelynek elemei a 
középkori oklevelekről, várakról, újkori egyháztörté-
netről és helytörténeti elképzelésekről szólnak. ❦



8Műhely

talmas zömtorony (donjon)” csatlakozott a kör alakú 
kerítőfalhoz, nyugatról és keletről pedig sánc védte a 
várat. Both vára kapcsán két hagyomány maradt fenn: 
az egyik a várat birtokló Hiripné két zsarnokoskodó 
fiának bukását, a vár lerombolását írja le, a másik a vár 
későbbi „kiigazításáról” tesz említést, a 17. század vé-
gén, a vár a Both család tulajdonaként szerepel. orbán 
Balázs a vár pusztulását Losteiner Leonárd és nagyaj-
tai cserei mihály történetíró leírásai alapján az 1707-es 
akton-féle betöréshez köti, viszont egyikük sem említi 
írásában a vár lerombolását. 

a vár első régészeti kutatása székely zoltán és Ta-
risznyás márton nevéhez fűződik. 1960 nyarán több 
kutatóárkot nyitottak a vár területén, melyek alapján 
megállapították, hogy az ovális alaprajzú, 33×18 m 
átmérőjű várat a nyugati, valamint a keleti részen vé-
dőárok kerítette. a vár kerítőfala 1,50 m vastag volt. 
megfigyelték azt, hogy a kerítőfal keleti része az 1933-
ban épült fakápolna alatt található, a terepi adottságok 
alapján a vár bejáratát is ezen a részen feltételezték. az 
alaprajz, illetve a szegényes leletanyag a vár alkalmi 
használatára utalt. funkcióját tekintve az ásatók véle-
ménye szerint a lakosság számára készült mentsvárként 
szolgálhatott. építési idejét a 15–16. századra keltezték. 

2009-ben georadaros méréseket végeztünk a hely-
színen, aminek legjelentősebb eredményét a sziklafel-
szín nyugati peremén jelentkező falak képezték, me-
lyek egy torony létét jelezték. a geofizikai kutatásokat 
követően 2009–2010, és 2012. évben hitelesítő régészeti 
ásatásokat folytattunk a várhegyen.

Both vára Gyergyószék egyetlen középkori vára, amely-
nek története a mondák homályába vész, nincs róla írott for-
rás. Számos találgatás született építéséről, építőjének kilétéről, 
pusztulásáról. Jelen beszámoló az évtizedek során felhalmozó-
dott tévhiteket kívánja eloszlatni és a régészeti feltárások alap-
ján teljesen új megvilágításba helyezni ennek történetét. 

Both vára gyergyószentmiklós keleti végében, a 
gyilkos-tó felé vezető 12 c főút északi oldalán, a várol-
dal nevű hegyen helyezkedik el, 914 m tengerszint feletti 
magasságban. a hegygerincet északról a várpatak, dél-
ről pedig a Békény-patak határolja. 1933-ban a vár keleti 
részén Jézus szíve tiszteletére fakápolnát építettek.

székelyföld középkori váraihoz hasonlóan Both 
vára sem szerepel az írott forrásokban, első bemuta-
tása a nagy székely utazó, orbán Balázs nevéhez fűző-
dik. Leírása alapján a keleti és a nyugati részén két „ha-

A vároldal északnyugatról 
(Fotó: Sófalvi András)

Both vára 
Gyergyószentmiklós  

keleti végén helyezkedik el

Demjén Andrea

Régészeti kutatások a gyergyó-
szentmiklósi Both váránál
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a három ásatási évad során a kutatás főleg a kerítő-

fal és a torony feltárására és keltezésére irányult. feltár-
tuk a kerítőfal 1,80–2,20 m széles, a külső és belső fal-
síkjain tört vagy kissé megmunkált kristályos palából 
kiképzett, mészhabarcsba rakott falát. a belső falsíkot 
élére állított nagyméretű palatömbökből képezték ki, 
a külső és belső falsík közé szintenként rakott kősoro-
kat rétegenként leöntötték kötőanyaggal. a belső falsík 
felmenő szakaszának mindössze a legalsó kősora ma-
radt meg, a külső falsík lecsúszott az északi oldalon. a 
kápolna északi oldalánál a kerítőfalnak csak a keleti, 
külső falsíkját tártuk fel, melynek a felmenő falazata 
0,80 m magasan állt. a déli részen a kerítőfal alapozá-
sának csak részletei maradtak meg a sziklafelszín pe-
remén, a felmenő falak teljes mértékben elpusztultak. 
a falmaradványok alapján nem tudtuk meghatározni 
annak irányát, remélhetőleg a további kutatások tisz-
tázni fogják a déli kerítőfal helyzetét is. a feltárt felü-
leten nem találtunk járószintre utaló nyomokat, a ke-
rítőfal környezetéből nem került elő leletanyag, amely 
alapján ennek építési idejét meghatározhattuk volna. 

a torony nyugati részén több felületet nyitottunk, 
amelyben a legnagyobb meglepetésünkre nem ke-
rült elő az ásatók által feltüntetett kerítőfal. a felső 
humuszréteg eltávolítása után, a felületet a toronyból 
leomlott köves, sok habarcsot tartalmazó omladék töl-
tötte ki. Jól látható volt, hogy helyenként a habarcsos 
kövek felgyűltek, egyfajta torlaszt képezve, amely ösz-
szekeveredett a torony falaiból kihulló vagy az eső által 
kimosott habarcsrögökkel és földdel. 1960-ban az ása-
tók valószínűleg a felgyűlt habarcsos, köves omladékot 
vélték a kerítőfal maradványának. a kutatási felületek 
azért is bizonyultak szerencsésnek, mert a szelvények 
keleti végében, közvetlenül a torony tövében, annak 
omladéka alatt a 13. század második felére – 14. század 
elejére keltezhető kerámiát találtunk. 

a kerítőfal kutatása mellett nagy hangsúlyt fek-
tettünk a torony feltárására. a plató nyugati peremén,  

A 2009–2010, 2012. évi 
ásatások összesítő alaprajza

Az 1960. évi ásatás alaprajza

Régészeti kutatások a gyergyószentmiklósi Both váránál

a gyeptakaró eltávolítása után kirajzolódott a torony 
fala. a falak megléte igazolta mind orbán Balázs leírá-
sát a nyugati toronyról, mind a georadaros kutatások 
eredményét is. a torony falazata habarcsában és szer-
kezetében is különbözött a kerítőfalétól. a falakat a 
csupasz sziklafelszínre rakták, ezek mérete és szerkeze-
ti kiképzése a terepi adottságokhoz igazodott. a torony 
nyugati falának belső síkját megmunkált, külső síkját 
alaktalan kristályos palából rakták, a falsíkok közötti 
felületet kis- és közepes méretű kövekkel töltötték ki; a 
fal szélessége 2,20–2,55 m között váltakozott. az észa-
ki fal külső síkját nagyméretű alaktalan kőtömbökből 
építették (csak néhány kő maradt eredeti helyén), bel-
ső falsíkja nem volt ennyire markánsan kiképezve. a 
torony északnyugati sarka lecsúszott, csak a sziklafel-
színre tapadt habarcsfoltok jelölték egykori nyomát. a 
fal szélessége itt 2,30–2,50 m között váltakozott. a déli 
falat a szikla pereméig rakták (a sziklafelszín széle jelöli 
a toronyfal külső síkját), a sziklán a habarcsmaradvá-
nyok és néhány kő jelölte egykori létét, a fal szélessége 
ezen az oldalon megközelítőleg 1,50–1,96 m lehetett. 
a plató közepén a sziklafelszínen megmaradt habarcs-
nyomok és a falat alkotó kisebb kövek viszonylag jól 
kirajzolták az északi fal belső vonalát. a külső falsík 
feltárása során derült ki, hogy az északi-keleti sarkot 
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A támpillér északról 
(Fotó: Demjén Andrea)

A torony délkeletről
(Fotó: Demjén Andrea)

A kolostor bejárata  
a chronosticonnal, melyből 

az 1722-es évszám  
olvasható ki  

(a szerzők felvétele)

nikája alapján, nem egyszerre építhették, leletanyag 
hiányában ennek építési idejét nem tudtuk pontosan 
meghatározni. kérdéses maradt a kerítőfalnak a to-
ronnyal való kapcsolata is. 

a torony tövében talált, az Árpád-kor végére keltez-
hető leletek (kés és kerámia), a rétegtani megfigyelések 
alapján, még a vár életében kerültek mostani helyükre. 
a leletanyag mennyisége, a járószint hiánya (az erózió 
miatt nem volt megfogható) a vár alkalmi használatára 
utalnak. az ásatási megfigyelések alapján – szemben a 
késő középkori keltezéssel – a vár tornya legkésőbb a 
13. század végére felépült.

Both vára legközelebbi párhuzamai, tipológiai 
osztályozás alapján, székelyföldi környezetben a négy-
szögletes tornyú kézdialmási Álmos vára, a 12–13. szá-
zadi oklándi kustaly vára, illetve a vargyasi toronyvá-
rak. ezek közül Álmos vára esetében a torony építése 
szintén megelőzte a kerítőfalét.

az új eredmények lehetővé teszik, hogy feltevéseket 
és válaszokat fogalmazzunk meg az erősség építésének 
és funkciójának kérdésében. székelyföldi magánföldes-
úri várakkal egyre gyakrabban számol a kutatás, habár 
építőik kilétére, valamint a várak területének birtokjogi 
hovatartozására nincsen adat. a gyergyószentmiklósi 
Both vára a kis alapterületű, toronyépületből és külső 
védelmi vonalból álló magánvárak csoportjába so-
rolható. Jellegét, formáját és elhelyezkedését tekint-
ve, kézenfekvőnek tűnik, hogy a várat egy tehetősebb 
főember magánvárának tekintsük. a vár szórványos 
leletanyaga arra utal, hogy alapvetően ritkán volt hasz-
nálatban, nemesi lakójának állandó rezidenciája felte-
hetően a település belterületén lehetett. 

a Both vári ásatásnak rendkívüli jelentősége van 
gyergyószék történetében, mivel a napvilágra került 
leletek és vármaradványok a középkori, az Árpád-kori 
gyergyószentmiklós településének első tárgyi bizonyí-
tékai, és ha homályosan is, de betekintést nyújtanak a 
terület korai társadalomtörténetébe is. 

a régészeti kutatások Hargita megye Taná-
csának jóvoltából valósultak meg, a vár geodéziai 
felmérését a communitas alapítvány támogatta, a 
geodéziai felmérést és a georadaros kutatásokat a 
geoservice kft. végezte. ❦

Irodalom:
Demjén Andrea: Előzetes beszámoló a Both várá-

nál végzett régészeti kutatásokról, In: Tanulmányok a 
székelység középkori és fejedelemség kori történelmé-
ből. Énlaka-Székelyudvarhely. 2012. 149–168.

Orbán Balázs: Székelyföld leírása történelmi, ré-
gészeti, természtrajzi és népismereti szempontból. II. 
Pest. 1869. 109–110. 

Székely Zoltán: Săpăturile executate de Muzeul din 
Sf. Gheorghe (1959–1966). In: Materiale şi Cercetări 
Arheologice 9. 1970. 297–315.

Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. 
Bukarest. 1982.

egy támpillérrel támasztották meg, amely együtt épült 
az északi fallal. a keleti részen, a bejáratnál úgy tűnik, 
hogy nem lehetett fal. az általunk falnak vélt szakasz 
gyakorlatilag a torony habarcsos, köves omladéka volt. 
a torony bejáratnál, az omladékot nem bontottuk el. 
az elkövetkező kutatások során, remélhetőleg lehető-
ségünk nyílik majd arra, hogy teljes egészében láthas-
suk a torony bejáratát. a torony észak-keleti sarkánál, 
az omladék tisztítása során iii. zsigmond lengyel ki-
rály 1614-es érméje került elő, mely ugyan sejteti, hogy 
a torony valamikor a 17. század elején pusztulhatott 
el, de ugyanakkor felvetődik az a kérdés is, hogy mi-
ért nem szerepel a 16–17. századi írott forrásokban. a 
torony belsejében feltárt felületen nem találtunk járó-
szintet, nem került elő leletanyag sem. 

a 2009–2010. és 2012. évi régészeti ásatások ered-
ményei egyértelművé tették egy kőből épült torony és 
az ezt övező kerítőfal meglétét. megfigyeléseink szerint 
a 8,75×8 m-es (belső alapterülete: 6,70×3,70 m) alapte-
rületű tornyot az alapkőzetre rakták, alkalmazkodva a 
terepi adottságokhoz. Bejárata feltehetően a keleti ol-
dalról nyílt. a torony keleti és északi részét övező kör 
alaprajzú kerítőfalat, habarcsa és eltérő építési tech-
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dő tagjuk Tumbolt fia Benedek volt, akit istván ifj. 
király 1268 körül nádorrá nevezett ki. a családot a 
13. század végétől már Balogd, illetve Balog nembeli-
nek nevezik a források.

B. kovács istván úgy véli, hogy Balogvár legko-
rábbi írásos említései valójában nagykő várára vo-
natkoztathatóak (szóbeli közléseit ezúton is köszön-
jük). Ha ez így van, akkor – engel pál adatait alapul 
véve – a vár építtetője feltehetően iii. endre király ta-
nácsosa, Balog nembeli oth fia Henrik (1299–1300) 
lehetett. fiától és rokonaitól, az adfiaktól, mivel csák 
máté pártjára álltak, i. károly király 1320-ban elvette 

Karczag Ákos – Szabó Tibor

Középkori vármaradvány  
Nagybalog – Nagykőn

Rimaszombattól északkeletre, 10 kilométerre, a 
Balog-patak két partján fekszik a korábban Vámos-
balognak nevezett Nagybalog község (ma Veľký Blh, 
Szlovákia). A hajdani Gömör–Kishont vármegyében 
települt falutól kelet–északkeletre húzódik a Gömör-
Szepesi-érchegység egyik nyúlványa, melynek a Nagy-
baloghoz tartozó részét Nagyerdőnek (Veľký les) neve-
zik. Ezen a túlnyomórészt tölgyekkel és bükkösökkel 
benőtt hegyvidéken két középkori vár is állt egykor: a 
történeti forrásokban a 14. századtól a 17. század vé-
géig említett, ma is terjedelmes romokkal rendelkező 
Balogvár, valamint a tőle délkeletre, 2,5 km-re fekvő, 
szinte ismeretlen Nagykő. Ez utóbbival kívánunk fog-
lalkozni az alábbiakban.

(A szerzők fotóival)

nagybalogtól északkeletre, 3,4 kilométerre, a 
nagyerdő középső részén, a 499 méter magas Hosz-
szú-hegy (Dlhý vrch) délkeleti végéből hegynyelv 
ugrik ki dél felé: a 469 méter magas nagykő (veľká 
skala) nevezetű andezitszikla, amelyre a középkor-
ban kővárat emeltek.

nagykő váráról okleveles említést nem ismerünk. 
építtetőit a Balog nemzetség soraiban kell keresnünk. 
e család kézai simon szerint egy thüringiai vitéztől, 
friedburgi altmanntól származott, aki valamikor a 
11. század folyamán került hazánkba. első kiemelke-

A Nagykő sziklája nyugatról, 
az Őrhegy közeléből 

fényképezve

Nagykő és Balogvár elhelyezke-
dése Nagybalog közelében
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a várat – talán ezek azok a történeti adatok, amelyek e 
hipotézis szerint nagykő várához kapcsolhatók.

véleményünk szerint azonban egyelőre megnyug-
tatóan nem bizonyítható, hogy Balogvár korai ada-
tai valóban nagykő várára vonatkoznak. az viszont 
aligha kétséges, hogy a Balog nemzetség egyik tagja 
építtette, jellege, formája alapján a tatárjárás (1241/42) 
után, valamikor a 13. század második felében. nem ki-
zárható, hogy a 14. század közepe tájáig nagykő vára 
és Balogvár egyaránt fennállt és a család ágai lakták.

a várat először Hüvössy Lajos vizsgálta meg 
tudományos alapossággal 1907-ben. Jegyzeteit és 
az itt talált cseréptöredékeket a rimaszombatban 
lévő gömöri múzeumban helyezte el. ezt követően 
vojtech Budaváry említi a szlovákiában 1933–1936 
között végzett régészeti kutatásokról írt tanulmányá-
ban: „alsóbalog (feledi járás). a nagykőtető-hegyen 
megtalálták egy eddig ismeretlen középkori vár ma-
radványait, melyet árok és sánc erősített.” Budaváryra 
hivatkozva 1981-ben, az archaeologia Historica 6. 
évfolyamában, a Belo polla, michal slivka és adrián 
vallašek által írt tanulmányban Bánruszkóc várával 
együtt röviden megemlítik nagykőt is, mint közép-
kori várat. 1982-ben B. kovács istván régész-törté-
nész végzett terepbejárást a nagykőn. a felszínen 
gyűjtött leleteket és a várról készült rövid, szakszerű 
leírását a gömöri múzeumba továbbította. a szlovák 
Tudományos akadémia archeológiai intézete által 
1992-ben nyitrán kiadott, a települések történeti for-
rásait, illetve régészeti lelőhelyeit az 5. század végé-
től a 13. századig feldolgozó mű ii. kötetében „óvár” 
néven említik és 13. századi várként határozzák meg, 
a fent említett Hüvössy és B. kovács féle leírásokra 
támaszkodva. e kötet szerzői voltak az utolsók, akik 
még felhasználhatták ezeket a korábbi beszámolókat, 
amelyek az 1980-as évek végén – más fontos dokumen-
tumokkal, leletekkel, régészeti jelentésekkel együtt – a 
gömöri múzeumból nyomtalanul eltűntek. feltéte-
lezhető, hogy az „óvár” megjelölés Hüvössytől szár-
mazhatott, aki helybéli adatközlőktől hallhatta ezt 
az elnevezést. napjainkban már nagybalog lakói is 
teljesen megfeledkeztek a nagykő szikláján fellelhető 
középkori várról, így az a tavaly megjelent helyi mo-
nográfiában (pál Dénes: Balogvölgy múltja és hagyo-
mányai. Uzovská panica, 2012.) sem szerepel. az el-
múlt ötven évben megjelent szlovák vármonográfiák, 
útikönyvek is hallgatnak róla.

a várnak helyet adó sziklafennsík északnyugat–
délkelet tengelyű. alakja követi az erősen szabdalt 
sziklafal vonalát, nagyjából szabálytalan ovális for-
májú. a sziklafelszínt vékony földréteg és némi kő-
törmelék borítja, fák csak helyenként telepedtek meg 
rajta. a platót a délnyugati oldalán majdnem függőle-
ges sziklafal határolja, amely helyenként a 15 méteres 
magasságot is eléri. a vár északnyugati végén 12–15 
méter széles, 4–4,5 méter mély, sziklába vágott ár-
kot készítettek, hogy a védett területet leválasszák az 

A vár északkeleti oldalán 
húzódó árok

A vár belterülete dél felől

Középkori vármaradvány Nagybalog – Nagykőn

Nagybalog–Nagykő 
felmérési rajza, 2013. 

(Felmérte: Jakab J.–Karczag 
Á.–Szabó T.)

Középkori vármaradvány Nagybalog – Nagykőn
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zó leletet, vagy kőépületre utaló habarcsmaradványt 
nem találtunk. Ha valóban állt itt őrtorony, annak 
építésmódját csak ásatás deríthetné ki. ❦

Irodalom:
Vojtech Budaváry: Archeologické výskumy na 

Slovensku v. r. 1933–1936. In: Časopis Muzeálnej 
Slovenskej Spoločnosti. XXVII–XXVIII (1936–1937) 
Turc. sv. Martin. 17.

Bialeková, Darina (zost.): Pramene k dejinám 
osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. II. 
Zväzok stredoslovenský kraj. Nitra, 1992. 138–139.

Polla, Belo–Slivka, Michal–Vallašek, Adri-
án: K problematike výskumu hrádkov a hradov na 
Slovensku. In: Archæologia Historica 6. (1981) 365.

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 
1301–1457. Budapest, 1996. I. 271. II. 8.

északnyugati irányban továbbhúzódó hegygerinctől. 
a várba feltehetőleg a sziklaárok fölé épített fahídon 
lehetett bejutni. a lankásabb keleti, illetve északi ol-
dalt árokkal és a kidobott földből emelt sánccal erősí-
tették meg. ennek az ároknak a szélessége 5–6 méter, 
a külső sánc felső síkjától mért mélysége 1–1,5 méter 
között váltakozik. a vár délkeleti végénél az árok el-
mosódik, és belesimul az ott egyre meredekebbé váló 
hegyoldalba. a sáncokkal határolt terület legnagyobb 
mérete északnyugat–délkeleti irányban kb. 70 méter, 
délnyugat–északkeleti irányban 28 méter. a szikla-
platót kerítő fal napjainkra teljesen elpusztult, egy 
kis része azonban kb. 1,5 méter hosszan, habarccsal 
kötött faltöredék formájában még megfigyelhető a 
hegytető keleti oldalán, egy szűk, alagútszerű kincs-
kereső beásásban. a vár területének legmagasabb 
pontja a plató északi részén van, ahol egy hajdani 
építmény (talán torony?) helye figyelhető meg. innen 
délkeleti irányban enyhén lejtős a terep.

nagykő vára – akárcsak a távolabb fekvő Balogvár 
– a mai formájában 1950-ben létrehozott, 1060 hektár 
területű vadaskerten belül található. e vadaskertet, 
amelyben jelenleg kb. 350 vadat – dámvadakat, szarva-
sokat, muflonokat, vaddisznókat – tartanak, napjaink-
ban három méter magas drótkerítéssel zárják el a láto-
gatók elől. a vadaskert újonnan kinevezett igazgatója, 
peter mixtaj kizárólag az mTa régészeti intézetének 
igazgatója által írt kérvény alapján engedélyezi a ma-
gyarországról érkezőknek a várak felkeresését, illetve a 
területre való belépést. ez a kitétel jelentősen megnehe-
zíti honfitársaink számára a széles körben ismert Ba-
logvár és az imént tárgyalt nagykő meglátogatását.

nagybalog határát kutatva érdemes még említést 
tenni két, általunk felkeresett további helyszínről, a 
molnár-tetőről és az Őrhegyről. a nagykőtől 1,7 km-
re délre fekvő, 407 méter magas molnár-tető (mlynár) 
platóján lévő épületnyomokra a helyi erdész, forgács 
pál hívta fel figyelmünket. az itt látható terepalakula-
tok első pillantásra szétdúlt középkori vár maradványa-
inak látszanak. alaposabb vizsgálódást követően azon-
ban megállapítottuk, hogy ezek a hajdani építmények 
valószínűleg a ii. világháború során itt kialakított kato-
nai létesítmény maradványai lehetnek. ezt támasztják 
alá a néhol felfedezhető tégla- és betondarabok.

a nagybalog mellett északkeletre magasodó Őr-
hegy (Železné) a nevéből feltételezhetően, illetve a 
helyi monda alapján a török időkben megfigyelőhely 
lehetett. Legmagasabb pontján esetleg fatorony áll-
hatott, amelyből a helybéliek szerint a Balogvölgyet 
kémlelték. e hegy első írásos említése „nagy eörhegy” 
formában 1618-ból ismert. a hegytetőn azonban je-
lenleg még a lombtalan időszakban sem figyelhetők 
meg épület nyomai. a hegy legmagasabb pontján 
lévő, patkó alakú sekély árkot valószínűleg a ii. világ-
háború idején, hadászati célból ásták ki. az ekkor ki-
forgatott és oldalra dobott földet megvizsgáltuk, de az 
állítólagos toronnyal kapcsolatba hozható korhatáro-

A várat a délnyugati oldal 
felől határoló  
sziklás szakadék

Középkori vármaradvány Nagybalog – Nagykőn

A kerítőfal csekély 
maradványa a hegytető 
keleti oldalában
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a pécsi lakosok a mohácsi csata (1526. aug. 29.) után 
kerültek először közvetlen kapcsolatba az oszmánok-
kal, amikor nagy szülejmán szultán (1520. szeptember 
30. – 1566. szeptember 7.) seregei kifosztották pécset 
és felégették a várost. 1529-ben a törökök új hadjára-
tot indítottak Bécs ellen, ennek során ismét elfoglalták 
pécset és elfogadtatták szapolyai János király főségét. 
1540-ben szapolyai János meghalt, és miután 1541-ben 
a törökök csellel elfoglalták Budát, utasították izabel-
lát, szapolyai János özvegyét, hogy adja nekik a stra-
tégiailag fontos pécset. ekkor pécs lakói fellázadtak és 
sikeresen megvédték a várost, majd hűséget esküdtek 
Habsburg ferdinándnak. Ő eleinte segítette a várost, 
később azonban tanácsadói javaslatára inkább székes-
fehérvárra és esztergomra összpontosított. pécs lakói 
tudták, hogy az uralkodó segítsége nélkül nem tudják 
tartani magukat, ezért 1543 júniusában önként behó-
doltak az oszmán seregeknek. ettől kezdődött pécs 
török korszaka, mely a törökök végső kivonulásáig, 
1686-ig tartott. pécs az egyik legjelentősebb hódoltság-
kori központ és kereskedőváros lett, mely keleties han-
gulatával, új török épületeivel, iskoláival, kolostoraival 
a művészetek egyik fellegvárává is vált.

az 1663–64-ben magyarországra látogató török 
világutazó, evlia cselebi szerint a 17. századi viszo-
nyok között pécsen 17 imahely, 5 vallási főiskola, 11 
elemi iskola, 6 kolostor, 3 gőzfürdő, 47 kút, 3 vendégfo-
gadó, négyszáz mester által használt piac és bazár, két 
síremlék és számtalan szórakozóhely volt. a kerületek 

Hancz Erika

Az egykori pécsi Gázi Kászim pasa 
dzsámi – ma katolikus templom

A pécsi Várostörténeti Múzeumban 2013. április 
4-én nyílt meg a "Pécs mindennapjai a török félhold 
alatt" című időszaki kiállítás, mely a város török kori 
régészeti emlékei mellett, tablókon keresztül mutatja be 
a hódoltságkori építészetet, a fürdőkultúrát, a temetke-
zési szokásokat, a muszlim jogalkotást és törvénykezést, 
tehát az akkori mindennapi élet számos aspektusát is. 
A kiállítás a Pannon Kultúra Alapítvány kezdeménye-
zésére, a Janus Pannonius Múzeum tárgyi anyagából, 
Hancz Erika és Varga Szabolcs szakmai vezetésével va-
lósult meg. Mivel ez a régészeti tárgyak első bemutatása 
is egyben, érdemes kihasználni a június 30-ig tartó nyit-
vatartási időszakot egy pécsi múzeumlátogatásra.

(A szerző fotóival)

A Gázi Kászim pasa dzsámi 
délkelet felől 
Pécs, Széchenyi tér

Fantáziakép  
a török kori Pécsről.

Cinqve Chiese. Rézmet-
szet. In: Giovanni Antonio 
Panceri: Vontinuatione de 

successinell’Ungheriatrá 
l’armicollegatedell’Impero 

et le barbaredell’Ottomano 
l’anno 1686. Milano, 1687, 301.  
(OSZK, Régi Nyomtatványok 

Tára, App. 1310.)
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A dzsámi északnyugati fala
(Fotó: Dr. Horváth András, Győr 
http://www.sze.hu/~horvatha)

A dzsámi épülete a 20. 
század elején, a később 
lebontott toronnyal
(korabeli képeslap)

(ún. mahallék) központjában mindig egy szakrális 
épület, dzsámi vagy templom állt, melyek rikán álltak 
önmagukban: általában más, szociális tevékenysé-
get végző épületekkel együtt kezelték őket, alapítvá-
nyi rendszerben. pécs városában legalább négy ilyen 
épületkomplexum (küllije) megléte adatolt a török 
korban, melyek a következő személyekhez tartoztak: 
gázi kászim pasa, Jakováli Haszan pasa, memi pasa 
és ferhád pasa. itt most kedvcsinálóként gázi kászim 
pasáról és az általa alapított küllijéről lesz szó, mely-
nek dzsámija jelenleg működő katolikus templom, és 
melynek kupoláján ma már békésen megfér egymás 
felett a török félhold és a kereszt.

Gázi Kászim pasa
gazi kászim pasa 1542-től 1547-ig mohácsi szan-

dzsákbég volt. a korábban eszéken hivatalt vállaló 
bég az újonnan megalakuló budai vilájet első Drá-
vától északra eső szandzsákbégi posztját kapta meg 
ezzel. pécset már akkor támadta, amikor 1541-ben a 
budai táborból indult pécs alá, hogy birtokba vegye 
azt. néhány napi ostrom után azonban felhagyott a 
támadással, mivel a város nem nyitotta meg előtte 
kapuit. a mohácsi szandzsákbégi hivatalt töltötte be 
pécs 1543-as elfoglalásakor. a pécsiek a török fogla-
lást követően maguk választották őt és kérték nagy 
szülejmántól, hogy őt nevezze ki a város és a térség 
élére. ettől kezdve kászim címe mohácsi szandzsák-
bég maradt ugyan, de székhelyét 1544-ben már pécs-
re tette át. később, mivel budai pasává nevezték ki, 
1547 végétől tíz évig Dervis bég került a helyére. majd 
1557. január 5-től augusztus 19-ig ismét kászim lett a 
mohácsi (és görösgáli) bég. ezt követően arszlán és 
mehmed bég után 1561. január 20-tól március 31-ig 
immár harmadszor is, igaz, hogy igen rövid időre, 
ismételten megkapta a terület feletti szandzsákbégi 
posztot. Ténylegesen az első szandzsákbégsége idején 
tudott aktívan és döntő módon befolyást gyakorolni 
pécs életére, ekkor kb. három év állt a rendelkezésére 
ahhoz, hogy a városban egy küllijét hozzon létre.

az általa alapított komplexum volt az első, amely-
nek központi fekvésű, nagyméretű dzsámija kivál-

totta a pécsi székesegyházból átalakított szülejmán 
dzsámit, és amely az első, török építésű dzsámiból és 
egyéb épületekből álló pécsi egyházi komplexum lett. 
az alapítványhoz dzsámi, fürdő és kút is tartozott.

A Gázi Kászim pasa dzsámi
közben a török hódítással a keresztény templomo-

kat dzsámivá alakították át, illetve új török ízlésű épü-
leteket is emeltek vallási célokra a városban. a pécsi 
keresztényeknek egy kőtemplom, a Budai külvárosban 
álló mindenszentek temploma maradt, melyen a kato-
likusoknak és unitáriusoknak meg kellett osztozni. 

a 17. században az evlia cselebi által megemlített  
és leírt pécsi dzsámik a következők voltak: gázi ká-
szim pasa dzsámi, Jakováli Haszan pasa dzsámi, memi 
pasa dzsámi, ferhád pasa dzsámi, kücsük (kicsi) dzsá-
mi, Hádzsi Hüszejin dzsámi, szülejmán dzsámi (a szé-
kesegyház, akkor már csak raktári használatban). 

a gázi kászim pasa dzsámi a 16. század második 
felében, valószínűleg 1543 és 1546 között, részben az 
elbontott szent Bertalan templom romjaira épült, és 
falaiba beépítették az egykori templom köveit is. a 
mostani szabályos négyzet alapja és a központi épü-

Az egykori pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi – ma katolikus templom
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letmag az oszmán időkből származik. a dzsámi a 
széchenyi tér legmagasabb részén, az egykori főtéren 
helyezkedik el, uralva a belváros képét. 

nemcsak pécs, de egyben magyarország legna-
gyobb ma is álló hódoltság kori török épülete és nagy 
valószínűséggel tarthatjuk a legnagyobb oszmán épü-
letnek, melyet magyarországon építettek a törökök. 
a későbbi hozzátoldások kivételével az épület magja 
tulajdonképpen eredeti állapotában látható mind a 
mai napig. az 1939–1942-es évek között sor került a 
dzsámi feltárására, melynek eredményeként sikerült 
helyreállítani az épületet. gosztonyi gyula ásatásai 
során megfigyelték, hogy a dzsámi mai magjának 
északnyugati oldalához egy oszlopokon és íveken 
támaszkodó kupolás előcsarnok tartozott, a minaret 
pedig ebből az előcsarnokból nyílt. a dzsámit ennek 
megfelelően a régi előcsarnok vonalában kibővítették, 
majd pedig 1959-ben a kupola helyreállítását is elvé-
gezték. a négyszögből a dobba átvezető csegelyeket és 
azok konzoljait, illetve a párkányokat téglából alakí-
tották ki, és stukkósztalaktittal (cseppkőboltozattal) 
díszítették őket. később a régi dzsámi épületében he-
lyezték el azt a fürdőmedencét, mely egykoron a gázi 
kászim pasa fürdő központi termében volt.

evlia cselebi nagy ámulattal és csodálattal adó-
zott a dzsáminak:

„Először is mindegyiknél szebb és tökéletesebb, a 
szultáni dzsámikhoz hasonlatos Gázi Kászim pasa 
dzsámija. Nagyon szép és szívet vonzó, bőséges közön-
séggel bíró régi imahely, kupolái kék tányérok, szélessé-
ge és hosszúsága száz-száz láb. Olyan míves minberje, 
mihrábja, müezzineknek való mahfilje, csiszolt ékkőhöz 
hasonló szószéke van, hogy azt a nyelv le nem írhatja, el 
nem mondhatja. Van egy magas, kerek kupolája, olyan, 
mintha a fazekas korongján formált magas égboltozat 
lenne, párja talán Isztambulban a Szelim szultán-dzsá-
mi kupolája lehetne, oly nagyméretű, s ahhoz hason-
latos, négy falra emelt erős kupola ez. Kible-kapujától 
jobbra és balra az oldalsó emelvényeken hat darab ma-
gas oszlopon hét darab festett, fejre állított kupola van. 
Minaretje is igen magas, mérnöki módon tervezett biláli 
minaret.” (sudár Balázs fordítása, részlet)

mivel 1766-ban a jezsuiták a dzsámi minaretjét le-
rombolták, az ma már nem látható. viszont a dzsámi 
délkeleti, délnyugati és északkeleti homlokzatán egy-
más fölött két sorban 4-4 és 3-3 szamárhátíves felülvilá-
gítókkal záródó kőkeretes ablak található. a földszinti 
ablakok külső részét vasrács védi (egy közülük eredeti 
állapotában maradt meg, a többi másolat). a kőből és 
téglából épült négyzetes épületrészen egy felső sarka-
in lecsapott, kívül nyolcszögletű, belül kör alapú dob 
helyezkedik el, majd a félgömb alakú kupola követ-
kezik. a dob oldalfalainak középtengelyében egy-egy 
keret nélküli csúcsíves ablak található. az épületet és a 
dobot többszörös tagolású párkány zárja le. az épület 
belsejében megmaradt eredeti vakolatrészeken ma is 
láthatók festett korán-idézetek. a négyszögből a dob-

Pillantás a dzsámi egykori 
imaterébe a későbbi 

szentélyből 

Mihráb-fülke, mely jelzi  
a Mekka felé mutató irányt. 

A fülkében az egykori  
Gázi Kászim pasa gőzfürdő 
egyik márvány mosdókútja

Az egykori pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi – ma katolikus templomAz egykori pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi – ma katolikus templom
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Sarok-sztalaktit 
(cseppkőboltozat),  
az oszmán építészet egyik 
legfontosabb sajátossága

A Gázi Kászim pasa dzsámi 
rekonstruált alaprajza 
Gosztonyi Gyula  
felmérése nyomán  
(Gerő Győző: Az oszmán- 
török építészet 
Magyarországon, 1980.)

Az egykori pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi – ma katolikus templom
ba átvezető csegelyeket és azok konzoljait, illetve a pár-
kányokat téglából alakították ki, és stukkósztalaktittal 
díszítették őket a hajdani mesterek.

a dzsámi eredeti, díszes bejárata egykor az észak-
nyugati oldalon volt, melyet a 18. században falaztak 
be. most a keresztény templom szentélye csatlakozik 
ehhez a részhez, és jelenleg az ellentétes oldalon nyí-
lik egy bejárat, melyet egy ablakból alakítottak ki. a 
valószínűleg kőből készült szószék (mimber) nem 
maradt ránk, de a mekka felé mutató irányt jelző 
mihráb-fülke jobb oldalán megtalálták annak ala-
pozását. a női karzat sem maradt fenn, mely egykor 
kőoszlopokon állott a bejárati oldal mellett. a hajdani 
északnyugati bejárattal szemben kialakított mihráb-
fülke jelenlegi állapota sem eredeti. a későbbi átépíté-
sek során, a 18–19. században az épülethez egy tornyot 
toldottak, melyet azonban később le is bontottak.

A dzsámihoz tartozó épületek
a fürdő a dzsámitól északkeleti irányban helyez-

kedett el, melynek alapfalait meg is találták a régészeti 
feltárások során, de ma már nem látható: a széchenyi 
tér kőburkolata alatt helyezkedik el. a 15. század vé-
gén a városnak még csak egy közfürdője volt, a hódolt-
ság korában azonban ugrásszerűen megemelkedett a 
számuk. 1546-ban az írott források már említenek 
egy állami fürdőt pécsen, de ennek helye nem ismert. 
az evlia cselebi által felsorolt 17. században álló tö-
rök gőzfürdők a következők voltak: gázi kászim pasa 
hamam, memi pasa hamam és ferhád pasa hamam. 
a gázi kászim pasa fürdő 1562-re már biztosan el-
készült. mára teljesen elpusztult, meglétéről evlia 
cselebi leírása alapján tudunk:

„(A városnak) összesen három gőzfürdője van, mind-
egyiknél (előbbre való) Kászim pasa gőzfürdője: a dzsá-
mi szentélye (mihráb) előtt, az út túlsó felén, balra levő 
tiszta és kellemes gőzfürdő, amelyről legendákat me-
sélnek. Vize, levegője és épülete kellemes. Öltözőtermét 
(dzsámekán) hatalmas és magas kupola borítja. Ennek 
éppen a közepén egyedülálló fehér márványból van egy 
nagy medence, amelyről a nyelv nem tud beszéli (...).

Ennek a medencének pontosan a közepén van a szö-
kőkút kelyhe sárga aranyhoz hasonlatos sárgarézből. Ha 
négyfelől tizenöt ember ülne is beléje, kibírná. Ennyire 
széles öntött réz kehely ez. Körös-körül 12 sárkányalak 
szájából szökken ki az élet vize, s az alsó, nagy már-
ványmedencébe ömlik (...).” (sudár Balázs fordítása)

ez a központi elhelyezkedésű épületkomplexum 
fontos helyet töltött be a törökök életében és min-
dennapjaiban; ezt jelzi az, hogy a dzsámi közelében 
egy búcsújáró hely is létesült. a középkorban a teme-
tők ugyanis a templomok körül helyezkedtek el és a 
muszlim temetők egy része is követte ezt a rendet: 
dzsámik, kolostorok mellett létesültek. a muszlimok 
nagy fontosságot tulajdonítottak annak, hogy láto-
gassák a szentként tisztelt emberek sírjait. a hódolt-
ságkori városban két búcsújáró hely is ismert, ahol 

két szentnek tartott ember, idrísz baba és nisándzsi 
mehmet pasa földi maradványaihoz zarándokoltak el 
a hívek. nisándzsi mehmed pasa, defterdár sírja a mai 
széchenyi téren álló gázi kászim pasa dzsámi mellett 
lehetett és 1566-ban helyezték itt végső nyugalomra. 
pontos helyét régészeti kutatásokkal még nem hatá-
rozták meg. magas rangja szerint a szultáni kézjegyet 
(tuğrát) rajzolta fel az uralkodói rendeletekre, és a 
szultáni tanács (díván) tagja volt.

manapság a városba látogató törökök is egyre 
inkább felismerik, hogy a magyarországi török mű-
emlékek éppúgy tartoznak az ő történelmük emlékei 
közé, mint hozzánk. ezért is történnek jelenleg olyan 
kezdeményezések pécsett, melyek ezen műemlékek 
felújítását és méltó bemutatását tűzik ki célul. a gázi 
kászim pasa dzsámi emellett azért is unikális mind-
ezen műemlékek körében, mert jelenleg csak ez az 
egy, eredetileg a muszlim vallás szolgálatában álló 
épület működik keresztény templomként magyaror-
szágon. az északkeleti falán azonban a muszlimok 
iránti tisztelet jeléül és az egykori muszlim épület 
emlékére egy táblán olvasható a korán első szúrája 
is. az idők változnak, de az épület most is az egy és 
örök isten dicsőségét hirdeti. ❦
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Temesvár erődje 1848-ban a bánsági főhadpa-
rancsnokság központja volt. A jól megépített, Vauban-
rendszerű, sokszögű, komoly előművekkel rendelkező, 
bár korszerűnek nem mondható erőd nem csupán egy 
volt a Habsburg-birodalom várai közül, hanem a Dél-
vidék egyik legfontosabb katonai-igazgatási központ-
jaként is szolgált. A főhadparancsnokság és az alá 
rendelt alakulatok tisztjeinek többsége nem rokonszen-
vezett az 1848 tavaszán bekövetkezett magyarországi 
változásokkal. Ám amikor V. Ferdinánd király 1848. 
május 7-én a magyarországi főhadparancsnokságokat 
a magyar hadügyminisztérium fennhatósága alá ren-
delte, tessék-lássék engedelmeskedtek. 

Temesvárott szolgált dandárparancsnokként 
Julius von Haynau altábornagy, aki éppen az új ma-

A temesvári erőd egyetlen 
megmaradt bástyáját, 
a Theresia-bástyát 
nemrégiben állították 
helyre 
(Fotó: Szabó Tibor)

Haynau és vezérkara 
Temesvár előtt 1849. 

augusztus 9-én délelőtt 
(Litográfia)

Hermann Róbert

Temesvár 1848–1849-ben

Temesvár 1848–1849-ben

gyar kormány elleni kirohanásai miatt volt kénytelen 
távozni Temesvárról, s aki ezt a megaláztatást soha 
nem felejtette el a magyaroknak. nem sokkal több 
jóindulat jellemezte a főhadparancsnokot, Ludwig 
piret de Bihain báró altábornagyot, és az erőd pa-
rancsnokát, georg rukavina von Widovgrad báró 
altábornagyot sem. az 1848 júniusától a Bánságban 
is megkezdődő harcokban a főhadparancsnokság 
fegyveres ereje is a szerb fölkelők ellen harcolt. az 
idegen kiegészítésű, különösen a galíciai ukrán és 
lengyel nemzetiségű lovas- és gyalogos alakulatok 
azonban egyre kevesebb meggyőződéssel teljesítet-
ték a parancsokat. a magyar ezredekben szolgáló 
nem-magyar tisztek egy része is bizonytalankodott, 
hogy a birodalom egységét veszélyeztető magyarok, 
vagy a bánsági lakosság életét veszélyeztető szerbek 
oldalára álljon-e a küzdelemben.

a helyzetet számukra v. ferdinánd 1848. ok-
tóber 3-i, magyar miniszteri ellenjegyzés nélküli, 
mind formai, mind tartalmi szempontból tör-
vénytelen manifesztuma oldotta meg. ebben az 
uralkodó feloszlatta a magyar országgyűlést, tör-
vénytelennek minősítette kossuth és társai tényke-
dését, az országot a haditörvények alá helyezte és 
Jellačićot nevezte ki teljhatalmú királyi biztossá. a 
temesvári haditanács, azaz a vár irányítását átve-
vő, magas rangú katonákból álló testület október 
10-én hirdette ki a manifesztumot, s a Bánságot 
a haditörvények alá helyezte. egyben felmondta 
az engedelmességet a magyar országgyűlésnek, s 
az országban a végrehajtó hatalmat gyakorló or-
szágos Honvédelmi Bizottmánynak. a Bánságban 
így egyszerre bizonytalanná vált a magyar erők 
helyzete. annál is inkább, mivel nem sokkal ko-
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Temesvár és környéke

Temesvár 1848–1849-ben

A Theresia-bástya torkában 
álló egykori raktárépület
(Fotó: Szabó Tibor)

rábban arad, a másik fontos erődítmény őrsége is 
így cselekedett. az idegen ezredek vagy bevonultak 
Temesvárra, vagy a Bánságban található magyar 
csapatok ellen harcoltak.

Temesvár erődje 1848. októberétől a „katonai 
ellenforradalom” biztos bázisa volt. a magyar po-
litikai és katonai vezetés számára viszonylag hamar 
világossá vált, hogy arad, Temesvár és a szerb fel-
kelés fegyveres erői egymásra vannak utalva. 1848 
őszén és telén azonban nem sikerült eltalálni az el-
lenük indítandó akciók megfelelő sorrendjét. 1849. 
januárjában a magyar erők kiürítették a Bácskát és 
a Bánságot, s a maros vonalára húzódtak vissza; az 
értékesebb csapatokat pedig a közép-Tiszához ve-
zényelték. így aztán Temesvár reguláris katonasága 
a szerb fölkelőkkel karöltve 1849. március közepéig 
szilárdan kézben tartotta a marostól délre fekvő te-
rületeket, két ízben is feltörte az aradot körülvevő 
magyar ostromzárat, s élelemmel látta el az aradi 
várőrséget. Áprilisban azonban vécsey károly ve-
zérőrnagy csapatainak sikerült elszigetelniük az 
aradi várat, s június 30-án a várőrség – szabad elvo-
nulás fejében – átadta azt az ostromlóknak.

ezzel egy időben megkezdődött Temesvár kö-
rülzárása is. az erdélyt felszabadító Józef Bem 
altábornagy csapatai április 16-án nyomultak be 
a Temesköz területére, s 25-én érték el Temesvárt. 
a várőrség christian zu Leiningen-Westerburg 
vezérőrnagy vezette gyenge dandárja, amely a 
Temesközben portyázott, nem mert megütközni 
Bemmel, hanem április 25-én bevonult az elsán-
colt táborba. Április 27-én Bem megkísérelte el-
foglalni Temesvár gyárváros nevű külvárosát, de 
Leiningen cs. kir. dandárja visszaverte a támadást. 
Április 29-én Bem csapataival nagyszabású felderí-
tést hajtott végre a gyárváros felé. kíséretében ott 
volt villám János alezredes is, akit egy, az erődből 
kilőtt ágyúgolyó halálosan megsebesített. rövide-
sen vécsey aradnál felszabaduló csapatai vették át 
Bem seregétől az erőd megfigyelését. 

május 12-én hajnalban és délelőtt zajlott le a 
freidorfi ütközet, amely a várőrség egyetlen iga-
zán nagyszabású kitörése volt az ostrom időszaká-
ban. a cs. kir. helyőrség christian zu Leiningen-
Westerburg vezérőrnagy vezette dandára a 41. 
(sivkovich) gyalogezred 1-2. zászlóaljával (1200 
fő), a 16. (zanini) gyalogezred három századával 
(200 fő), a 13. (román-bánsági) határőr gyalogez-
red két századával (300 fő), a 3. (ferdinánd miksa) 
könnyűlovas ezred különítményével (20 fő), a 2. 
(schwarzenberg) dzsidásezred hat századával (600 
fő), 16 löveggel és 3 rakétával rajtaütött a magyar 
ostromseregen. a pereczi mihály alezredes vezet-
te, 12 század gyalogosból, négy század huszárból és 
12 lövegből álló dandár négy óra hosszat tartó harc 
után visszavonult. a magyar visszavonulást a lo-
vasság és az ún. elite-század bevetése tette lehetővé. 

a kitörés sikere és a magyar csapatok rendeződése 
után a cs. kir. csapatok visszavonultak a várba. a 
magyar veszteség legalább 100 fő volt (a cs. kir. csa-
patok 300 halottra és sok sebesültre becsülték), a cs. 
kir. csapatok 14 halottat, 37 sebesültet, 19 elpusztult 
és 31 sebesült lovat veszítettek.

vécsey rövidesen szabályos ostromzár alá vet-
te az erődöt. a kor hadászati elveinek megfelelő, 
szabályos ostromra a rendelkezésre álló eszközök 
elégtelensége és az időhiány miatt ugyan nem ke-
rült sor, de a vécsey parancsnoksága alatt álló v. 
hadtest így is mindent megtett az erőd bevételére. 
az 1848–49 őszén és telén aktívan védekező várőr-
ség ezúttal is szívós ellenállást fejtett ki, bár lehető-
ségei alatt teljesített. 

a várőrség létszáma 7500 gyalogosból, 1071 
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május 14-én a várőrség újabb kitörést hajtott 

végre a mehala külváros ellen. a kitörés célja az 
ottani magyar ágyúállások kiépítésének megaka-
dályozása volt. a kitörésben az ellenség részéről 
Junker százados vezénylete alatt a 61. (rukavina) 
gyalogezred három, a 13. román-bánsági határőr 
gyalogezred két százada, a 2. (schwarzenberg) dzsi-
dásezred egy szakasza, három löveg és 100 katonai 
munkás vett részt. a cs. kir. csapatok vesztesége 20 
halott, 8 sebesült, egy fogoly, s egy sebesült ló volt. 

Ugyanezen a napon vécsey csapatai megtá-
madták és bevették a temesvári gyárvárost, és 
szétrombolták a várat ellátó vízvezetékeket. május 
15-én a védők kitörést hajtottak végre a gyárváros 
irányába, de ezt a magyarok visszaverték, s meg-
szállták a város valamennyi külvárosát. 26-án és 
27-én a védők újabb, sikertelen kitöréseket intéztek 
az ostromsereg ellen. 

május 30-án mintegy 500 polgári személy (job-
bára a szegényebbek közül) próbálta meg elhagyni 
az erődöt. Ám a magyarok nem engedték át őket, 
mivel bent marasztásukkal is csökkenteni szándé-
koztak a várban lévő élelmiszer mennyiségét. a ki-
vándorlókat csak másnap hajnalban engedték visz-
sza a várba, azzal a feltétellel, hogy a fegyverfogásra 
alkalmasok a háború idejére szolgálatot vállalnak. 
Őket a 61. (rukavina) gyalogezredbe sorozták be, 
a cselédek visszatértek gazdáikhoz, a többieket az 
erődítési munkáknál alkalmazták.

május 14-én megkezdődött a várat körülvevő 
futóárokrendszer kiépítése is, június 11-én pedig a 
vár bombázása, ami rövid szünetekkel június 18-ig 
tartott. Június 16-án vécsey megadásra szólítot-
ta fel a védőket, eredménytelenül. a két fél között 
június 30-án csupán arról született megállapodás, 
hogy az erődöt elhagyni akaró polgári lakosság egy 
része szabadon távozhat. 

a védők számára létkérdés volt a magyar üteg-
állások szétrombolása. ennek érdekében június 30-
án sikertelen, július 5-én hajnalban sikeres kitörést 
hajtottak végre. a cs. kir. támadóknak összesen hat 
löveget sikerült beszögelniük, de ennek ellenére a 
bombázás még ezen a napon újrakezdődött. Július 
11-én a védők újabb kitörést hajtottak végre, 19-én 
és 26-án a honvédek intéztek sikertelen támadást a 
sánctábor ellen.

augusztus elején már csak napok kérdése volt, 
hogy az őrség kénytelen legyen feladni az erődöt. 
a védők szinte minden élelmiszer-készletüket felél-
ték, az ostromlók elvágták a várat ellátó vízvezeté-
ket, s a szomjukat az ásott kutakból oltó védők kö-
zött a fertőzött víz következtében járványok törtek 
ki. egyelőre azonban még nem sikerült rést lőni a 
várfalakon. ezért is lett volna fontos, hogy a vártól 
minél tovább távol tartsák a cs. kir. és az orosz csa-
patokat. a szegedi összpontosítás elrendelése, majd 
szeged feladása éppen ezt akadályozta meg. vécsey 

A temesvári csata 1849. 
augusztus 9-én

(Franz Werner kiadásában 
megjelent litográfia)

Temesvár térképe  
1859-ben

Temesvár 1848–1849-benTemesvár 1848–1849-ben

lovasból, 251 tüzérből, a tisztikarral és egyéb csa-
patokkal együtt összesen 8851 főből állt (ezek fele 
újonc volt.) ezt a létszámot a járványok folyamato-
san apasztották. az ostromsereg létszáma ugyan-
akkor folyamatosan nőtt, de csak július elejétől 
haladta meg az ostromlottakét. ennek ellenére a 
védők kitörései komolyan egyetlen egyszer sem 
veszélyeztették az ostrom folytatását. Június 2-án 
mindössze 4672 ember és 34 löveg tartotta zár alatt 
Temesvárt. (az v. hadtest teljes létszáma 7791 fő 
és 75 löveg volt.) Július 4-én, arad feladása után 
a hadtest összlétszáma 10 392 fő volt. Július 17-én 
54 löveg vett részt a vár lövetésében. Július 31-én 
és augusztus 1-jén 9324 fő volt a szolgálatképesek 
létszáma. az ostromsereg ekkor 78 tábori és 30 ost-
romlöveggel rendelkezett.
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a szőreg alól történt visszavonulásról értesülve au-
gusztus 4-ről 5-re virradó éjjel rohammal próbálta 
meg bevenni az erődöt, ám sikertelenül. augusztus 
7-én szeged feladásának hírére az ostromágyúk 
nagy részét aradra küldte.

augusztus 9-én Temesvár alatt zajlott le a sza-
badságharc döntő csatája. a szeged alól a magyar 
fősereggel visszavonuló Henryk Dembiński altábor-
nagy Temesvár alatt már éppen kiadta a parancsot a 
Lugos felé történő visszavonulásra, amikor a tábor-
ba érkezett a kossuth által fővezérré kinevezett Bem 
tábornok. Bem aradra akart vonulni, de úgy látta, a 
visszavonulás által lehangolt csapatoknak jót tenne 
egy győztes ütközet. ezért megállította a visszavo-
nuló sereget, és támadást parancsolt. Bemnek – a 
temesvári ostromsereget is ideszámítva – több mint 
55 ezer embere volt, a cs. kir. csapatok fővezérének, 
Julius Haynau táborszernagynak a temesvári várőr-
séggel együtt mintegy 38 ezer; igaz, tüzérsége jelen-
tős fölényben volt a magyarral szemben.

a támadás jól indult, a magyar jobbszárny visz-
szavetette az ellenséget, a várőrség kitörési kísér-
letét pedig vécsey csapatai verték vissza. Ám rö-
videsen elhallgattak a magyar ágyúk. Dembiński 
ugyanis nem közölte Bemmel, hogy a lőszertar-
talékot már elküldte Lugosra. Bem személyesen 
akart fordulatot adni a csatának, de amikor az első 
vonalba lovagolt, leesett a lováról. a csapatok meg-
kezdték a visszavonulást Lugos felé. a visszavonu-
lás közben pánik tört ki, s Lugoson az 55 ezer fős 
seregből alig 20 ezer gyűlt össze. a visszavonulást 
vécsey v. hadteste fedezte.

a csatát követő estén Haynau bevonult a há-
rom és fél hónapja ostromzár alatt tartott, s fel-
szabadított temesvári erődbe. a temesvári magyar 
vereséggel az aradi összpontosítás s egy, a cs. kir. 
csapatok felett kivívható utolsó győzelem lehető-
sége végleg elveszett. ezért döntött úgy az aradon 
1849. augusztus 11-én összeült magyar haditanács, 
hogy a további véráldozatok elkerülése érdekében a 
feldunai hadsereg leteszi a fegyvert az orosz főerők 
előtt. Joggal írta tehát később klapka tábornok: 
„világos csak zárjelenete volt a szomorú drámának. 
szabadságunk valóságos sírja Temesvár.”

a másik oldalon Temesvár védelme a cs. kir. 
katonaság hősiességének egyik kiemelkedő pél-
dája lett. az ostromlottak közül többen kaptak 
magas kitüntetést, így georg rukavina altábor-
nagyot, „az öreg oroszlánt” is a katonai mária 
Terézia rend lovagkeresztjével jutalmazták. igaz, 
már nem sokáig élvezhette a dicsőséget, miu-
tán néhány héttel a vár felmentése után elhunyt. 
más módon „jutalmazták” a Temesvár ostromát 
irányító vécsey tábornokot. az aradi hadbíróság 
halálra ítélte, s 1849. október 6-án – mint a „leg-
bűnösebbnek” – végig kellett néznie bajtársai ha-
lálát, s utolsóként lépett a bitófa alá. ❦

Temesvár látképe  
a reformkorból  
(J. Harnisch metszete)

Temesvár 1848–1849-ben

A magyar csapatok 
menekülése a temesvári 
csatában
(Josef Lanzedelli litográfiája)

Vécsey Károly gróf, 
vezérőrnagy, a Temesvárt 
ostromló V. hadtest 
parancsnoka 
(Grund Vilmos litográfiája)
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letve országgyűlési jelenlét ugyanis a főnemesség 
számára kötelező volt, s az ottani paloták között 
grassalkoviché volt a legszebb. az épület első terveit 
a főúr Johann Baptist martinelli (1701–1754) kamarai 
építésszel rajzoltatta meg, mivel azonban viszonylag 
későn, 1755/56-ban vásárolt palotaépítésre alkal-
mas telket, újabb terveket készíttetett franz anton 
Hillebrandt (1719–1791) udvari főépítésszel. e tervek 
alapján épült meg az 1760-as években az eredetileg 
7+3+7 tengelyes épület, kiemelkedő középrizalittal, 
sarokrizalitok nélkül és különálló, nyilvános kápol-
nával, amely a szent Borbála nevet kapta. az együt-
tes 1770 körül már átalakításra is került: a főépületet 
ekkor kapcsolták össze a kápolnával, s ennek révén 
formálódott ki a ma is látható sarokrizalitos főhom-
lokzat. pompájáról a rotenstein álnéven író pálffy 
János gróf így számolt be: „...a belső lépcső rendkívül 
ízléses, négy fülkében a négy évszak szobra áll. A két-
emeletes nagyterem márványozott, a mennyezet és a 
falak gazdagon aranyozottak, a két nagy kályha szo-
bor formájú, az ablakokkal szemben tükrök vannak. 
A szobákat zöld selyemholmik, indiai és kínai tapéták 
díszítik. Sok porcelánváza és aranyozott bronztárgy 
is látható bennük.” ismereteink szerint a leírásban 
említett lépcsőházi szobrokat Wilhelm Beyer (1725–
1806) bécsi szobrász faragta, a kápolna freskóit pedig 
Joseph pichler (1730–1808) osztrák művész festette. 
pálffy szerint a palota kertje – kis mérete ellené-
re – ugyancsak műremek lehetett: „A kertben nagy 
vázás parterre van virágkosarakkal, sok ciprusfával, 
oleanderfával és szoborral. A parterre vége felé ár-
kádok állanak, mindegyik közepén egy-egy szobor, 
amely már messziről szembeötlik. A kert másik részé-
ben sok vadgesztenye és gyümölcsfasor van.”

a palota a pozsonyi arisztokrácia kedvelt találko-
zóhelye volt, sőt 1775-ben mária Terézia is kitüntette itt 

Varga Kálmán

A Grassalkovichok felvidéki kastélyai
A 18. századi Magyarország talán legfényesebb 

politikai karrierjét befutó alakja az ürményi (ma: 
Mojmírovce, Szlovákia) születésű Grassalkovich I. 
Antal (1694–1771) volt, aki egyszerű nemesből gróffá, 
szerény hivatalnokból pedig a Magyar Kamara elnö-
kévé emelkedett. Grassalkovich az 1730-as évek végé-
től a Pest melletti Gödöllőn alakította ki családi bir-
tokközpontját, itt építve meg a magyar barokk egyik 
reprezentáns együttesét, a gödöllői kastélyt. A családi 
rezidencián túl a főúr több palotát (Pest, Gyöngyös), 
kastélyt (Hatvan, Baja, Sülysáp) és kúriát (Kompolt, 
Világosvár, Örkény) is emeltetett a família számára. 
Építési „lázát” számos okkal magyarázhatjuk, főleg 
azonban azzal, hogy mint tradíciók nélküli családból 
származónak, meg kellett vetnie a megtartó erejű csa-
ládi fészkek és uradalmi központok alapjait. A hazai 
építészettörténet szempontjából is jeles világi épületek 
között több a mai Szlovákia területén található: az im-
pozáns pozsonyi palota és a pozsonyivánkai (Ivanka 
pri Dunaj) nyári rezidencia mellett Grassalkovich bő-
vítette ki a mára elpusztult komjáti (Komjatice) kas-
télyt is. A következőkben ezekről szólunk dióhéjban. 

az ismertetést jelentősége miatt a pozsonyi 
palotával kell kezdenünk. a koronázóvárosi, il-

Pozsony látképe a Duna 
felől a 18. század végén
(Joseph és Peter Schaffer 
színezett metszete)

Pozsony – A Grassalkovich-palota 
a 19. század elején

(Ismeretlen művész munkája, 
Királyi Kastély Múzeum, Gödöllő)
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Grassalkovich I. Antal 
(S. Zeller metszetének 
részlete, 18. század közepe, 
MNM MTKCS)

A Grassalkovichok felvidéki kastélyai

Pozsony – A Grassalkovich-
palota lépcsőháza  
a 19. század végén 
(MNM, Fotótár)

Pozsonyivánka – A kastély 
18. század végi ábrázolása 
(Ismeretlen festő munkája, 
Szent Rozália kápolna, 
Pozsonyivánka, a szerző 
felvétele)

látogatásával az akkor már nem élő kamaraelnök fiát, 
ii. antalt (1734–1794). Termeiben az 1780-as években 
rendszeresen színházi előadásokat és koncerteket tar-
tottak, többször hangversenyzett falai között Joseph 
Haydn is az esterházy-zenekarral. a grassalkovichok 
fiági kihalását (1841) követően a palota a sina báróké 
lett, majd 1882-től Habsburg frigyes főherceg bérelte, 
utóbb tulajdonolta a monarchia széthullásáig. ezek-
ben az években többször vendégeskedett itt erzsébet 
királyné és ferenc József is. a két világháború között 
a pozsonyi katonai parancsnokság bázisa volt, 1939-
től pedig Jozef Tiso szlovák államfő székhelye. 1945 
után ifjúsági palotaként működött 1985-ig. a ’90-es 
évek elején állami reprezentációra újították fel, azóta  
a szlovák köztársasági elnök rezidenciája.

a pozsonyhoz közeli ivánkai kastély építése – 
korábbi építmények felhasználásával – szintén az 
1760-as években kezdődhetett. nem is annyira i. 
antal, hanem inkább fia számára, aki kamarai ta-
nácsosként leginkább pozsonyban tartózkodott. az 
1784-ben hercegi rangra emelkedő fiú alighanem 
részt vett az építkezésekben is: 1771 tavaszán példá-
ul ő adott megbízást a kápolna kifestésére annak a 
Joseph pichlernek, aki a pozsonyi palota kápolnáján 
is dolgozott. a kastély – melyről csupán egyetlen el-
nagyolt ábrázolást ismerünk – középrizalitos, eme-
letes és önálló oldalszárnyakkal kialakított együttes 
volt, amelyhez a család szolgálatában álló zenészek 
számára külön muzsikaház is épült. fényűző belső 
tereiről a korabeli leírás – szintén pálffy naplójában 
– így szól: „...két emelet magas díszterme van, angol 
tapétával tapétázták ki ízlésesen, egyes szobák minia-
tűrfestményekkel, mások selyemtapétával vagy kínai 
papírtapétával vannak díszítve. Az egyik szobában a 
falakon lévő posztamenseken kínai pagodák állnak, 
az asztalok tele vannak porcelánvázákkal, szobrok-
kal és szoborcsoportokkal, természetes színűre festett 
porcelánvirágok vannak itt is, ott is a szobrok között.” 
a kert európai mércével mérve is egyedülálló lehe-
tett: „A kert a kastélynál nagyon kellemes látványt 
nyújt, először egy nagy vázás parterre látható virá-
gokkal és 94 narancsfával, amelyek közül 24 egészen 
válogatott darab. A narancsfák között számos indiai 
és amerikai növény áll, van itt két nyitott terem, sok 
gesztenyefasor és szobor. A kert közepén folyik a Du-
nának egy kis ága, amelyen keresztül kis híd vezet, 
innen fasoron kupolás kerti lakhoz jutunk, majd a 
hollandiai házhoz, ahol a falakat hajózási jelenetek-
kel festették ki. A legkülönfélébb építésű török, angol 
hajók és velencei gondolák vannak a vízen, amelyekre 
fel lehet szállni és hajókázni. Nem messze onnan van 
a körhinta, céllövés madárra, hinta és más kellemes 
dolgok. Innen indul a háromszoros fasor az állatkert-
be, amely tele van vadakkal. Itt található a nagy kerti 
ház, amelyben a nagyterem kínai módra van kifestve, 
és több kellemes szobája van. A remeteségben a gróf-
nő remeteként lefestve látható.”
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Pozsonyivánka – A Tudor-
stílusban átalakított kastély 

kerti homlokzata

A Grassalkovichok felvidéki kastélyai

Komjáti – A historizáló 
stílusban átalakított, de 
barokk jegyeit is viselő 

kastély a 19. század végén 
(MNM, Fotótár)

Pozsonyivánka – Barokk 
ünnep a kastélykertben: 

hajókázás a Duna-holtágon  
(1773, Városi Múzeum, 

Pozsony)
jobbra

a kastély fénykora a 18. század végéig tartott, 
a gödöllői birtokaira visszahúzódó grassalkovich 
iii. antal (1771–1841) idején csöndesen peregtek az 
ivánkai napok. 1841 után az épületet és a birtokot a 
Hunyady grófok szerezték meg, s érdekesség, hogy 
ekkor itt töltötte száműzetését a Hunyadiak család-
jából feleséget választó szerb fejedelem, obrenovics 
mihály (1839–42, majd 1860–68 között ismét). az 
együttest a 19. század végén, a korban kedvelt ún. Tu-
dor-stílusban alakították át, megtartva a barokk kori 
lépcsőházat és a dísztermet. ezzel a kastély szinte 
teljesen elvesztette korábbi arculatát, s ma már csak 
szakavatott szem fedezheti fel a barokk architektúra 
megmaradt elemeit. a Hunyadyak 1945-ig maradtak 
tulajdonban, ezután az épület szakmunkásiskolának 
adott otthont, 1955-től pedig növényvédelmi kuta-
tóintézetet telepítettek falai közé. 1990-ben kiürítet-
ték, majd egyházi iskolának újították fel. nevezetes 
kertjének nyomai (Duna–holtág, allék stb.) még ma 
is felfedezhetők, idézve az egykor volt, ám bizonnyal 
örökre letűnt, pompás barokk korszakot.

komjáti birtokosáról vályi nagy andrás 1799-
ben úgy ír, hogy az „...Grazsalkovich Uraság, a’ ki-
nek jeles Kastéllyával díszeskedik.” a birtok 1750-ig 

annak a gróf forgách ferencnek (1697–1750) volt 
tulajdona, akinek özvegye, klobusitzky Terézia 
(1709–1781) i. antal harmadik felesége lett. forgách 
gyermektelenül halt meg, így a házasság révén a 
birtok önálló uradalomként lett a grassalkovich-
birodalom része. az itt álló forgách-kastélyt a főúr 
teljesen megújította és – ahogy ő maga írta – két-
szeresére bővítette. kétszintes, téglalap alakú kas-
tély készült, U alakban csatlakozó üvegházzal és 
igényes, vörösmárvány felszerelésű istállókkal. a 
munka nagyja 1752-re már bizonnyal befejeződhe-
tett, mert a „fiatal” házasok 1752. február 9-én már 
itt tartották az esküvőjüket.

noha a kastélyról 18. századi ábrázolást nem 
ismerünk, s együttesét az 1858-tól tulajdonos báró 
Wodianer-család 1872-ben historizáló stílusban 
erősen átalakította, az 1945 előtti ábrázolásokon fel-
ismerhető egy gödöllői formajegyeket mutató kas-
tély karaktere. annak ellenére, hogy a család ritkán 
tartózkodott komjátiban, az építészeti kialakítás 
ma kinyomozható adataiból, valamint a 19. századi 
országleírások kertet dicsérő soraiból, magas igé-
nyű, reprezentatív együttesre következtethetünk.
okát valószínűleg a forgáchokkal való többszörös 
rokonsági kötődésben találhatjuk. ezt erősíti, hogy 
i. antal a települést is kiépítette: az uradalmi épüle-
teken túl két templomot, kálváriát, plébániaházat és 
kórházat is emeltetett.

a kastély a Wodianerek után 1920-tól a Hidvégi 
grófoké lett. 1944-ben német hadikórházat rendez-
tek be termeiben, majd 1945-ben a harcok során 
leégett. a még álló istállókat és pálmaházat ezután 
traktorállomásként használták. 1960 után az egé-
szet elbontották, s anyagából lakótelepet építettek. 
ami megmaradt: két remekül faragott, kagylómo-
tívumos vörösmárvány itató az istállóból – jelenleg 
szenteltvíztartóként beépítve a templomban –, és az 
egykori kastélykert mára elvadult bozótosában né-
hány óriási, úgy 200–250 éve ültetett platán. akár-
csak ivánkán, az erre járó vándor itt is eltűnődhet, 
mily forgandó a világ, s mily rövid az élet… talán 
csak a famatuzsálemeknek adatik meg, hogy itt kö-
zép-európában némi állandóságot sugalljanak. ❦
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a galéria metszete csaknem másfél évszázada 
készült. az idilli képen a kárpát-medence euró-
pa-hírű bányavárosának legkiemelkedőbb pontját 
koronázó templomvár magasodik. az alsó-magyar-
országi bányavárosok közül körmöc elsősorban 
aranya, selmecbánya az ezüstje, Besztercebánya a 
nemesfémek mellett a réz lelőhelyeként vált neve-
zetessé a 14–15. században. a körmöci aranyforint 
a középkori európa egyik legmegbecsültebb pénzé-
nek számított. a városi pénzverőház épületében ma 
már csak emlékérmeket vernek.

a városok iparos-bányász polgárságának a magvát 
német földről ide települtek alkották. a központban, 
kiemelkedő helyen álló templom vált mindhárom 
esetben a védelem központjává. a templomvár leg-
épebben körmöcön maradt meg, de a várost övező, 
kilenc toronnyal ill. bástyával megerősített, átlagosan 
12 méter magas fal már hiányos. sem a templomvár, 
sem a városfalak nem voltak alkalmasak egy jól föl-
szerelt, erős, ostromló had visszaverésére. szerencsére 
török seregek sosem jutottak el a bányavárosok falai 
alá. a rákóczi-szabadságharcban jelentősebb katonai 
szerepük nem volt. azonban mind a kurucok, mind a 
királyi hadvezetés arra törekedett, hogy a nemesfém-
bányászat és a pénzverés révén jelentős hasznot hajtó 
bányavárosokat minél tovább birtokolhassa.

a körmöci templomvárat kettős fal övezte. a 
kaputoronyhoz fedett lépcső vezet föl. a gótikus stí-
lusú, szent katalin tiszteletére fölszentelt templom 
kéthajós, a négyzetes hajót középen két oszlop vá-
lasztja ketté. a torony magasából csodálatos kilátás 
nyílik a városra és környékére. korábbi templom 
helyén, a 15. század második felében kezdték építe-
ni, 1510-re már készen állt. néhány pompás, gótikus 
szobor őrzi a középkor emlékét. a 18. században 
barokkosították az épületet, majd storno ferenc ve-
zetésével, 1884–1886 között, neogótikus stílusban 
újították meg. Teljes körű régészeti feltárást köve-
tően, 1976–1996 között történt meg a templomvár 
felújítása. a kitűnő akusztikai adottságú templom 

nyáron orgona-hangversenyek helyszíne. storno 
tervei szerint alakították ki a védőfalak pártázatát 
is. Teljes szépségében láthatjuk az északi és déli ka-
putornyot, az óratornyot és a Bányászbástyát.

Lélekszáma ma is nagyjából akkora, mint volt va-
laha két évszázada. a három város közül régi hangu-
latát leginkább körmöcbánya őrizte meg. 

csorba csaba

Körmöcbánya 
városközpontja

Körmöcbánya templomvárának alaprajza

A templomvár látképe 
délkeletről

A templomvár északi 
oldala korabeli metszeten, 
19. század vége

Az arany városa: Körmöcbánya
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a vág völgyében utazó figyelmét, ha illava ma-
gasságában a cseh határ irányába tekint, egy fehér 
szikláival környezete fölé emelkedő hegység vonja 
magára. a folyó jobb partja mentén fekvő poroszka 
(pruské) településtől alig tíz kilométernyi autóútra,  
a fehér-kárpátok legfestőibb vidékén találjuk meg 
oroszlánkőt (vršatské podhradie). a kis faluból el-
indulva rövid, de helyenként meredek, sziklás ösvé-
nyen járhatjuk be oroszlánkő várának romjait.

a közel ezer méter magas mészkőszirtekre épített 
erődítménynek mára kevés nyoma maradt. Jelentő-

sebb falmaradványokat a nagyobb kiterjedésű alsó vár 
területén találunk. a reneszánsz palota csonkjai több 
emelet magasságban dacolnak még az idővel, és foly-
tatásában a védőfal maradványai is felismerhetők. Ha 
innen feltekintünk a felső vár irányába, jól kivehetők 
az öregtorony, és a hozzá kapcsolódó lakóépületek tör-
ténelmi időket átvészelt romjai. csak azoknak ajánl-
juk, hogy felmerészkedjenek oda, akik elég edzettek, 
és túracipővel is rendelkeznek a sziklamászáshoz. az 
öregtoronyhoz felérve, a pazar kilátás majd kárpótol 
a felvezető kaptató nehézségeiért. a látvány, a várat-
lanul elénk táruló mélység egy pillanatra megbénít és 
egy kicsit az időből is kikapcsol. Bár a környezet és a 
hangulat is azt kínálja, hogy a várral foglalkozó mon-
dák világában elmerüljünk, írásunk jellege miatt in-
kább rövid történetét idézzük fel.

a vár építésének pontos idejét nem ismerjük, 
csak annyi bizonyos, hogy a pruszkának nevezett 
birtokot, amelyen az erősség is épült, iv. Béla király 
adományozta Bogomér ispánnak.

később csák máté ezt is elfoglalta. Halála után ki-
rályi vár lett, a 15. században királynék tulajdonában is 
volt. mátyás király adományozta el ismét az oroszlán-
kői családnak, akik száz éven át, kihalásukig uralták.

a török hódoltság idején a félreeső, kicsiny 
várnak nem volt fontosabb szerepe, csupán a 17. 
század végéig birtokos Jakussith család uradalmi 
központjául szolgált.

a kuruc korban a vár gyakran cserélt gazdát, és 
az ostromok miatt leromlott állapotba került. már 
egy 17. század végi leltár szerint is mindössze négy 
kiságyú, egy mozsárágyú és 56 puska tartozott a ha-
diszerek közé, a bútorok értéke pedig alig 15 forint 
volt. 1708 szeptemberében a császári csapatok ismét 
megostromolták az erősséget. madocsányi miklós 
várkapitány háromnapi ellenállás után feladta a várat. 
sorsa ezzel végleg megpecsételődött, mert a bevonuló 
császáriak lerombolták. a kövek jelentős részét, ké-
sőbb a falu lakossága hordta el építkezéseihez. 

kósa pál

Oroszlánkő sziklavára

A meredek sziklaszirtekre 
épített Oroszlánkő vára  

északkelet felől

A felső vár dél felől
a 17. század végén

A vár alaprajza
jobbra

Oroszlánkő és környéke
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csak erős kőkerítésnek tekinthető falat vizesárok 
övezte. ez tekinthető a vár születési időpontjának. 
az épület egy kiemelkedő dombháton áll, alatta kis 
patak folyik, amely védelmet biztosított az erősség-
nek. 1537-ben Török Bálint foglalta el, de az erdődyek 
hamarosan visszavették. erdődy péter halála után 
fia, iv. péter örökölte Jánosházát. Ő azonban 1548-
ban elzálogosította Devecseri choron andrásnak és 
fiának, Jánosnak, majd később visszaváltotta. 1558. 
február 7-én aztán 15 ezer forint  fejében végleg el-
adta nekik. choron János kezdte el a vár átépítését 
1570 körül. ekkor készülhetett a kastélyépület eme-
lete, valamint a négy ötszög alaprajzú külső bástya. 
mivel János úrnak csak leányai voltak, a hatalmas 
Devecseri choron-birtokot megosztotta közöttük és 

Szibler Gábor

A jánosházi Erdődy–Choron-várkastély
A Vas, Veszprém és Zala megyék határán, a Marcal 

völgyében, a 8-as és a 84-es számú főútvonalak met-
széspontjában fekvő Jánosháza ma városiasodó arcula-
tú nagyközség. Az egykori mezőváros belső területei ör-
vendetesen szépülnek. Sajnos azonban leglátványosabb 
műemléke, az északi faluszélen álló egykori Erdődy–
Choron-várkastély a pusztulás nyomait mutatja. 

a bronzkor óta lakott terület az államalapítás 
után a karakói várispánsághoz tartozott. a szom-
szédságában elterülő karakó az Árpád-korban föld-
várral rendelkező fontos település, vármegyeközpont 
volt. királyaink azonban a karakói várispánságot 
1254 körül a varsányi famíliának adományozták. 
varsányi János alapította a magáról elnevezett tele-
pülést a 13. században. Udvarháza is állott itt, erre 
utal a háza szócska a falu nevében. 

a középkor során Jánosházát többen is birtokol-
ták, így az 1300-as évek végén a garaiak kapták meg, 
majd a család kihalásával visszaszállt a koronára. má-
tyás király 1480-ban, kedvelt vitézének, kinizsi pálnak 
adományozta, akitől a szapolyaiak szerezték meg. Ők 
Bakócz Tamás győri püspöknek, a későbbi esztergomi 
érseknek adták el 12 ezer forintért. a főpap aztán uno-
kaöccsének, erdődy péternek juttatta a birtokot. 

erdődy péter 1510-ben ii. Ulászló királytól enge-
délyt kapott arra, hogy az itt lévő udvarházát meg-
erősíthesse, fallal és árokkal vegye körül. az inkább 

A jánosházi  
Erdődy–Choron-kastély 

délről 
(Fotó: Szalay Gábor)

Jánosháza az I. katonai 
felmérés térképszelvényén
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A kastély 16–17. 
századi rekonstrukciós 

elképzelése és alaprajza 
Koppány Tibor nyomán

A várkastély délnyugat felől 
a 20. század elején  

(Bors Géza gyűjteménye)

A jánosházi Erdődy–Choron-várkastély 

azok férjei között (1583). a végrendelet újonnan épí-
tettnek mondja az erődítményt (fortalitium). choron 
margit révén férje nádasdy kristóf, illetve fia, ii. Ta-
más kezébe került Jánosháza, aki megosztva uralta azt 
rokonaival. 1597-ben rudolf császár arra szólította fel 
a choron-lányokat, hogy a leánynegyed ellenében vá-
raikat, köztük Jánosháza castellumot adják át a kincs-
tárnak. ennek ellenére az a choron-lányok és utódaik 
kezén maradt. 1598-ban a zala megyei közgyűlés kéri 
a királyt a megerősítésére. az erősen leromlott állagú 
castellumot, azaz várkastélyt, nádasdy ii. Tamás ho-
zatta rendbe a 17. század elején. renováltatta a tornyot, 
amely köré árkádos tornácot építtetett. a torony óráját 
és harangját (somló)vásárhelyen gyártatta. a bedőlt 
kapuboltozatot és a bástyákat is rendbe hozatta. ké-
ményeket rakatott, kijavíttatta a gerendázatot és a kő-
falakat. 1609-ben Devecseri choron margit, nádasdy 
ii. Tamás és nádasdy orsolya felosztották a birtokot 
maguk között. a kastélyt közösen birtokolták a benne 
lévő darabont- és rabházzal együtt. az afölött lévő há-
zat choron margit kapta meg, a héjazat, a „sindelalja” 
Tamásé lett. a kapun át bemenve jobb oldalon a kapu 
és a keleti bástya között lévő épületek szintén margi-
té, a toronyalji nagy pince közösen a két asszonyé lett. 
az alsó lépcsőn felmenve lehetett a várba jutni, ahol 
jobbra egy nagy szoba, balra egy szenesház és egy sötét 
kamra állt, ezeket nádasdy orsolya kapta. a második 
grádicson a fölső házakba jutottak, itt is szenesház volt 

kályhával és kemencével. a külső vár és a palánk is 
felosztásra került. a keleti bástyának három nevét is 
ismerjük: szabó pál-, górés vagy csardakos bástya. 

nádasdy ii. Tamás halálát követően a choronok 
leányági leszármazottai, a Liszthyek, a czoborok, a 
Telekesi Törökök, a Balassák, a kéryek és a chernelek 
bírták. Hosszú ideig nem is hallunk ezt követően a 
várról. 1703-ban készült egy feljegyzés, amely szerint: 
„vagyon egy kastély, melynek mind külső, mind bel-
ső épületi, úgymint az kapuköz hídjával együtt, mind 
falai és fedele, oly romlásban vagynak, hogy egy ép 
hajlék avagy bolt sincsen benne, sőt egy vasszeget sem 
láthatni az falakban, úgyszintén egyéb mobiliákat se, 
egy ágyocskán kívül.” a kastély épülete erősen lerom-
lott állapotba került. a rákóczi-szabadságharc idején, 
1705. április 5-e körül pálffy János horvát bán csapa-
tai itt lepték meg és verték szét ibrányi László kuruc 
ezereskapitány csapatát. ibrányi sebesülten fogságba 
esett, majd pár nap múlva meghalt. a kuruc csapat ma-
radéka a Bakonyba menekült. 

1721-ben chernel János eladta jánosházi birtok-
részeit illésházy miklósnak, aki lányára, annára és 
annak férjére, erdődy iii. Lászlóra (1693–1750) hagyo-
mányozta. 1732-ben erdődy vi. györgy (1674–1759) a 
kéry-család, 1748-ban illésházy anna pedig chernel 
Júlia részét vásárolta fel. Jánosháza tehát visszakerült az 
erdődyek kezére. illésházy anna a jánosházi kastélyba 
költözött, az erősen leromlott épületet felújíttatta, ba-
rokk stílusban átalakíttatta. első emeleti helyiségeinek 
falaira színes, tájképi freskók kerültek. 

1758-ban erdődy györgy két részre osztotta az ura-
dalmat, egyik felét az ő fia, iii. kristóf (1726–1778), a 
másikat pedig iii. László utódai kapták meg. kristóf 
azonban eladósodott, a genovai kereskedőktől felvett 
kölcsönt nem tudta visszafizetni. 1777-ben erdődy 
kristóf birtokrészét lefoglalták, tőlük erdődy iii. Lász-
ló unokájának, Lajosnak az özvegye, gróf nádasdy 
Borbála vásárolta vissza. a genovai foglalási jegyző-
könyv szerint a kastély északi részét földdel töltötték 
meg, valamint ott álló árnyékszék miatt a falak átáztak. 
a felső konyhából lefolyó szennylé és szemét nyomta 
a ház falát, illetve a tűzveszély miatt is a konyha alsó 
szintre költöztetését javasolják. volt a tisztek számára 
két kisebb kamra, a várudvaron szintén egy konyha, 
valamint a leromlott hajdúház. a bástyák ekkorra már 
ledőltek, bárki bemehetett az udvarra, sőt a rabok is el-
elszökdöstek. a várkút teljesen leomlott, a várba menő 
lépcső pedig benyomta a pince boltozatát. 

1945-ig erdődy iii. László utódai bírták a jánosházi 
kastélyt. a 19. század elején ükunokája, kajetán (1795–
1856) végeztetett munkálatokat az épületen. ekkor a 
középkori részletek többsége eltűnt. a tornyot is felte-
hetően ez időtájt bontották vissza. 1935-ben erdődy vi. 
sándor (1865–1940) átépíttette a várkastélyt. az emelet 
fölé manzárdtetőt rakatva újabb szintet hozott létre, va-
lamint a tornyot is egy szinttel megemelte, és hagyma-
sisakot emeltetett rá. így alakult ki a mai forma. 
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Részlet a romos kastély 
belső teréből
(Fotó: Joseph Pell Lom-
bardi)

Erdődy VIII. Ferenc 
(1830–1906) a 19. század 
második felében birtokolta 
a várkastélyt  
(Bors Géza gyűjteménye)

A várkastély kelet felől
(Fotó: Szalay Gábor)

A jánosházi Erdődy–Choron-várkastély 
1945-ben a bevonuló szovjet katonák kifosztották 

a jánosházi kastélyt, majd járványkórház létesült ben-
ne. a későbbiekben mezőgazdasági szakiskola, óvoda, 
valamint lakás működött itt. a manzárdszobákban a 
sárvári nádasdy ferenc múzeum filiáléjaként néprajzi, 
helytörténeti kiállítást alakítottak ki. 

ma is az utolsó átépítés utáni állapotában láthatjuk 
a kastélyt, amelynek emeletes főépületéhez nyugatról 
egy földszintes szárny csatlakozik. a kastélyt téglafal 
övezi, sarkain egy-egy 16. századi óolasz bástyával. 
Délről pedig széles árok húzódik. 

1981–84 között falkutatást végeztek az épületeken. 
ez feltárta az egykori középkori udvarházat, amely 
a keleti oldalon álló alápincézett, egyemeletes épület 
volt, és a 15. század vége környékén keletkezhetett (a 
korábbi udvarház fából való lehetett). a mai torony al-
jában állt az előcsarnoka. a későbbi délnyugati bástya 
sarkában kút készült. a feltárások a 15. század máso-
dik feléből származó kályhacsempe-töredékeket hoz-
tak a felszínre (köztük mátyás-címereset is), a kályha 
az udvarház felső nagytermét fűtötte. az építkezése-
ket 1480 után kinizsi pál egyik familiárisa, choron 
gergely zalai alispán végezhette el. 

erdődy péter reneszánsz stílusban építtette át az ud-
varházat, ezt az ablak- és ajtókeretek, kandallók részle-
tei bizonyítják. az udvarház első emeleti szobájában állt 
kandalló töredékei a 17. századi melléképület falazatából 
kerültek elő. egy másik sarokkandalló részletei, ame-
lyeken gyümölcskosár és bőségszaru, illetve akantusz-
levelek láthatók, szintén felszínre kerültek. építőanyaga 
fehér homokkő. a choronok (1558–1583) a középkori 
kúriát nyugat felé meghosszabbították, szintenként két-
két helyiséggel bővítették. az alapozás kőből, a falazat 
téglából készült. az egykori előcsarnok falaira torony 
épült, benne lépcsőházzal. a déli oldalon védműveket 
húztak fel. az ablakok mindenhol reneszánsz kerete-
zést kaptak vörös homokkő faragványokkal. a pince 
és a földszint boltozatos lett, míg a többi részen geren-
damennyezet borította a termeket. nádasdy ii. Tamás 
átépítései során aztán ezekből többet lebontottak, má-
sodlagosan a melléképület falába falaztak be. a 18. szá-
zad során a padlószintet megemelték, a 19. század elején 
pedig az emeleti ablak- és az összes ajtókeretet kivették, 
helyükbe új, nagyméretű bejáratokat építettek. 

1990 után a kastélyból minden intézmény kiköltö-
zött. az ezredfordulón felújítási munkálatok indultak, 
Joseph pell Lombardi neves amerikai építész-restau-
rátor vezetésével, aki a kastély felújítását 99 évi hasz-
nálat fejében vállalta el. sajnos ezek a munkák még a 
feltárás és konzerválás szakaszában félbeszakadtak, és 
2008-ban a várkastély is visszakerült állami kezelés-
be. az épületen a közeljövőben átalakításokat tervez-
nek, melynek során a manzárdtetőt lebontanák, de a 
torony hagymasisakját megtartanák. 

az őrzött udvarra belépni nem lehet. csak remél-
hetjük, hogy a múltban többször megmenekült vár-
kastély jelenkorunkban sem pusztul el. ❦
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Öskü és környezete

Nemes Ferenc

Az ösküi kerektemplom
Öskü a 8-as főút mentén fekszik, Várpalota tőszom-

szédságában. Országos hírű műemléke, a helyiek által 
Török Mecsetnek nevezett kerektemplom. Írásunkban, 
a romjaiból újra és újra feltámadó rotunda történetén 
kalauzoljuk végig olvasóinkat.

a falu környéke az ókor óta lakott hely volt, ezt bizo-
nyítják a hozzá tartozó Bánta-pusztán előkerült római 
és avar-kori régészeti leletek, településmaradványok. a 
községet, egy 1082-ben íródott, szent László kori (veszp-
rémben az érseki Levéltárban megtalálható) oklevélben 
említik először írásban, villa es néven. ebben az időben 
a veszprémi káptalan tulajdonában volt. Ős falu neve 
a 15. században egészült ki a várat is jelentő „kő” szó-
val, miután Újlaki miklós kisebb lovagvárat építtetett 
területén. az őskői vár hamar elveszítette jelentőségét 
palota mellett, a török hódítás idején már nem említik. 

A kerektemplom látképe 
délkeletről

kőanyagának nagy részét valószínűleg elhordták más 
épületekhez, és talán a palotai végvár erődítési munká-
lataihoz. maradványait a helyiek által Basalakként em-
legetett régi kőház falai őrzik, amely a pét patak partján, 
a kerektemplom dombjának közelében áll.

1543-ban Őskőt elpusztították a törökök, egészen 
a 18. század elejéig lakatlan terület, amit legeltetésre 
használtak a közeli falvak lakosai. a környéket 1650 óta 
birtokló zichy család előbb svábokat, majd miután őket 
elűzték a kurucok, két egymást követő alkalommal tót 
földműveseket telepített ide a felvidékről. a falu mai 
lakossága az egykori tót telepesek leszármazottjaiból 
áll, akik napjainkra teljesen elmagyarosodtak, és csak 
családneveik őrzik a szlovák eredet emlékét.

a falu központjából, néhány perces sétával a me-
cset utcán lehet eljutni a sziklás dombhoz, melynek 
szélén emelkedik a rotunda. eltéveszteni nehéz, mi-
vel minden irányból messziről is kiválóan látható. 
maga a domb az 1872-es vasútépítési munkálatokig 
a vele átellenben lévő kiemelkedés egyik nyúlványa 
volt, ekkor választották le róla.

az épület impozáns megjelenésű, vaskos, masszív 
falaival. a hengeres formájú, alul kiöblösödő falú ha-
jót, fazsindelyekkel borított kupolás tető koronázza. 
feltételezések szerint, a középkorban csúcsos tetőzete 
lehetett, a ma látható forma a 18. századi újjáépítésig 
vezethető vissza. Bejárata a déli oldalon nyílik. ma már 
megállapíthatatlan, hogy eredetileg milyen lehetett. a 
napjainkban látható Bánta–pusztán bányászott sárgás 
színű homokkőből készült ajtókeret, a 18. századból 
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A templom déli homlokzata, 
alaprajza és hosszmetszete
(Koppány Tibor alapján)

A diadalív fölött kör alakú ke-
retben a Zichy család erősen 
megkopott címere

Az északkeletről készített 
fotón jól látszik, a 19. szá-
zadban utólag a templom-
hoz épített sekrestye

származik. a bejárat felett kopott, vörös márványtáb-
la állít emléket az 1878-as tatarozásnak. a betűk vala-
ha aranyozva voltak, ennek mára nyoma sincs.

a homlokzaton fennmaradtak az eredeti lőrés-
szerű ablakok, az északi oldalon pedig egy kisméretű 
körablak. a feltételezések szerint eredetileg a szentély 
is lőrésszerű ablaknyílásokkal volt megvilágítva, de 
mivel falai az elhagyatottság évszázadai alatt szin-
te teljesen elpusztultak, az újjáépítéskor nem eredeti 
formájába állították vissza. a ma látható szögletes ab-
lakkeretet és a csak kívülről látható, a falba beépített 
kőtömbbe bekarcolt vakablakot szintén bántai kőből 
faragták ki. a hajó déli homlokzatán, nem sokkal az 
eresz alatt egy kisméretű faajtó is látható, amely a ku-
pola boltozata feletti padlástérbe vezet.

a templombelső meglehetősen puritán, az erede-
ti barokk berendezés ma már hiányzik. a masszív, 
mintegy nyolc és fél méter magas kőkupola még az 
eredeti. Túlélte az idő és a történelem viharait, kö-
zepén még látható az egykori csillár felfüggesztésére 
szolgáló fémkampó.

a falakat az egész épületben fehér meszelés borít-
ja. mivel esetleges, egykori freskók kutatására nem 
került sor, így nem tudható, voltak-e valaha és nem 
rejtőzik-e a mészrétegek alatt valami. mindössze a 
kupola belső peremét díszíti körben rozsdavörös és 
sárga csík. a diadalív fölött kör alakú keretben a 
zichy család erősen megkopott címere látható, me-
lyet azonban csak a 18. században festhettek meg és 
az épület korához képest „fiatalnak” mondható.

a kerektemplom legkésőbbi része a szentélyből 
nyíló kisméretű sekrestye, melyről kiderült, hogy az 
1878-as felújítás idején toldották hozzá (falai 19. szá-
zadi téglákból készültek).

az elmúlt évszázadok folyamán rengetegen pró-
bálták meghatározni a rotunda eredeti funkcióját és 
építésének idejét. Hosszú ideig tartotta magát az a fel-
tételezés, hogy eredetileg római őrtorony lehetett, vagy 
annak alapjaira építették. ez az elmélet manapság 
már túlhaladottnak számít, mivel erre utaló nyomo-
kat nem találtak a hetvenes években végzett helyreál-
lítási munkálatok során. Ugyancsak sokáig gondolták 
a korábban említett, Újlaki miklós által építtetett vár 
öregtornyának, vagy őrtornyának, azonban erre vo-
natkozóan sem került elő bizonyíték.

szinte biztosra vehető, hogy templomnak épí-
tették és az Árpád-kori rotundák egyikéről van szó, 
amely szerencsés módon többé-kevésbé korabeli for-
májában vészelte át a zavaros évszázadokat.

11. századi építése ellenére nagyon későn említi 
először írásos dokumentum. ez egy 1700-ra keltezett 
szerződés, amelyet zichy istván gróf kötött Heller 
györgy székesfehérvári ácsmesterrel, melyben „olasz 
formájú” kupolás tetőhéjazat építésére ad megbízást. 
a szükséges anyagok beszerzéséről is fennmaradtak 
a feljegyzések (szegek, faanyag, gerendák, fazsindely). 
Biztosra vehető, hogy az ekkor végzett munkálatok 
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A kerektemplom előteré-
ben megfigyelhető 

 a vasút által átvágott 
domb, mögötte a falu 

látképe a templomokkal

A bejárat fölött elhelye-
zett lőrésszerű ablakokon 

kevés fény szűrődik be

Az ösküi kerektemplom

során kapta jellegzetes formájú tetejét a templom, 
mai állapotához képest azzal a különbséggel, hogy 
a lélekharang elhelyezésére kisméretű, fából készült 
tornyot építettek a csúcsára.

így hagyták hátra a sváb telepesek, miután a ku-
rucok 1704 táján elűzték őket lakhelyükről. az 1718 
után helyükre érkező tót földművesek első csoport-
ja lutheránus vallású volt, ezért, bár kérelmezték, 
mégsem vehették használatba a rotundát (az ösküi 
evangélikusoknak csak 1784-től lesz saját állandó 
templomuk). ezt majd a telepesek második – immár 
katolikus – csoportja tehette csak meg. 1725-ben 
zichy János gróf az ő számukra készíttetett georg 
milner városlődi faragóasztalossal új oltárt.

az ösküi plébánia végül 1746-ra lett önálló, pa-
dányi Bíró márton veszprémi püspök segítségével. 
padányi a következő évben meglátogatta a plébániát, 
amely ekkor már a szent kereszt megtalálása (má-
sik változat szerint feltalálása) nevet viselte.

a látogatás során készült jegyzőkönyvből ismert 
a korabeli berendezés leírása. eszerint a nyugati ol-
dalon lábakon álló fából készült karzat volt, rajta 

kisméretű, kézzel fújtatott orgonával. a diadalív 
északi oldalára ugyancsak fából készült szószéket 
építettek. ebben az időben festhették a diadalív 
feletti kör alakú keretbe, a korábban már említett 
zichy címert. (azt ma már nem lehet megállapí-
tani, hogy az épület belső terében, a bejárat feletti 
kisebb, ugyancsak kör alakú keretben milyen ábrá-
zolás lehetett, mert nyoma sem maradt.) a kerek-
templomban, ebben az időben három oltár állt. a 
diadalív két oldalán a  szent anna, illetve a szent 
péter és pál mellékoltárok, valamint a szentélyben 
a  szent kereszt főoltár. a későbbi egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek is ezt az állapotot rögzítik, valamint 
megemlítik a temetőt, amely az épület körül húzó-
dott és még 1754-ben is használatban volt.

a 19. század elejére, a gyarapodó lakosság miatt, 
az egyházközség kezdte kinőni a  rotundát, és kérel-
mezték a zichy uradalomtól egy új plébániatemplom 
építését. erre ígéretet kaptak, de miután az építkezést 
évről-évre csak halogatták, az egyházmegyei hatóság 
a Budán székelő Helytartótanácshoz fordult az ügy-
ben. a lefolytatott vizsgálat a panaszt jogosnak ítél-
te, ennek ellenére a munkálatok végül csak 1843-ban 
kezdődtek el és 1847-ben fejeződtek be. a régi temp-
lom berendezésének és felszerelésének használható 
részeit átvitték az új épületbe, beleértve a harangot 
is (ezután bontották le a kis tornyot a tetőről). az el-
készült új plébániatemplom átvette a szent kereszt 
megtalálása elnevezést, a rotunda pedig keresztelő 
szent János kápolna néven kerül ezután említésre.

miután már nem használták rendszeresen, ál-
lapota romlani kezdett. az 1850-es évek elején 
Waldstein János gróf, a palotai uradalom akkori 
birtokosa (a zichy család rokona, neves közéleti em-
ber, széchenyi istván barátja) megbízást adott ybl 
miklósnak az egyre rosszabb állapotba kerülő ká-
polna családi mauzóleummá történő átépítésére. ybl 
több tervet is készített, de végül egyik sem valósult 
meg. Bár elkezdhettek valamilyen munkálatokat, 
mert rómer flóris Bakony című könyvében említést 
tesz arról, hogy látogatása idején az őt kísérő taní-
tó szerint a domb oldalában ma is meglévő üreget 
sírboltnak szánta az uraság. a ii. világháború idején 
kibővítették, és óvóhelynek használták a helyiek által 
malina-lik néven emlegetett ”barlangot”.

1872-ben, a vasút székesfehérvár-veszprém közöt-
ti vonalszakaszának építése közben a kerektemplom 
dombját is átvágták. ennek során kerültek felszínre az 
egykori temetőből származó emberi maradványok.

a leromlott állapotú kápolna 1878-ban mene-
kült meg a teljes pusztulástól. ekkor a zichy örö-
kösök másik ágából származó sztáray antal gróf 
és felesége, Batthyány franciska grófnő felkarolta 
a sorsát és helyreállíttatta. ennek emlékére került 
a bejárat fölé a latin nyelvű márvány emléktáb-
la, amely tévesen egykori török mecsetnek nevezi. 
valószínűleg innen, és a tető formájáról ered a ko-
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Az őskői vár maradványait 
a helyiek által Basalakként 
emlegetett régi kőház 
falai őrzik

Az 1878-as helyreállítás 
vörösmárvány emléktáb-
lája a bejárat fölött

A kétezres évek elején ké-
szült el a rotunda dombjá-
ra felvezető lépcső

Az ösküi kerektemplom
rábban említett Török mecset elnevezés, amely az 
ösküiek körében ma is rendkívül népszerű.

a következő évtizedekben, mivel továbbra sem 
használták, egyre elhanyagoltabbá vált az épület, ke-
veset törődtek vele. az i. világháború utáni zavaros 
időkben tették tönkre a vörösmárványból készült 
szenteltvíztartót, sőt még az ajtót is ellopták.

rhé gyula, a veszprémi múzeum akkori igazga-
tója az Öskü közelében talált avar temető feltárásán 
dolgozott 1927 júniusában. eközben próbaásatást 
végzett a  rotunda melletti, korábban már említett 
egykori temető területén. megállapította, hogy a 
domb talaja telítve van csonttöredékekkel, mivel a 
régi sírok helyén idővel újra temettek.

az 1930-as években kertész kálmán plébános, aki 
rendkívül sokoldalú, széles látókörű ember volt (1934-
ben jelent meg az ösküi plébánia története című 
könyve), komoly erőfeszítéseket tett a kerektemplom 
megmentésére. a műemlékek országos Bizottságá-
hoz fordult és sikerült 500 pengő támogatást szerez-
nie a kormánytól. Lux kálmán műemléki főépítész 
tervei alapján, kasper József zirci kőművesmesterrel 
javíttatta ki a falakat, az ablakokat, valamint a bejára-
tot. Új oltárt készíttetett és pótoltatta terméskőből az 
elpusztított szenteltvíztartót. Tevékenysége nyomán a 
kápolna újra megmenekült a pusztulástól.

a ii. világháború harci cselekményei során sze-
rencsére kevés kárt szenvedett, csak egy aknatalálat 
érte. a háborús károk kijavítása után, legközelebb 
1955-ben végeztek felújítási munkákat, amikor az 
addigra teljesen tönkrement, még 1878-ban készült 
zsindelytetőt, palaborításra cserélték. ezt követően, 
bár ekkor már védett műemléknek nyilvánították, 
sorsa továbbra sem volt irigylésre méltó. rendszere-
sen feltörték a bejáratot és a Hajmáskéren állomásozó 
szovjet katonák is „tiszteletüket tették” benne időn-
ként. mivel nem szereltek villámhárítót a tetőre, ezért 
időnként villámcsapások rongálták meg.

a hetvenes évekre szükségessé vált a teljes körű 
felújítás. a helyreállítást koppány Tibor tervei alap-
ján végezték el, személyes irányításával, 1975–76-
ban. kijavították a falakat és teljesen lecserélték a 
tetőszerkezetet, amelyre ismét fazsindely került. a 
munka során lehetővé vált a falak és az épület szer-
kezetének kutatása, így sikerült néhány bizonytalan-
ságot tisztázni történetével kapcsolatban. ekkor dőlt 
meg végleg a római őrtorony elmélet.

az elmúlt évtizedekben csak a szükséges állag-
megóvást és karbantartást végezték el az épületen. a 
kétezres évek elején, a kényelmesebb feljutás érdeké-
ben, kiépítették a dombra vezető lépcsőt, az egykor 
felfelé vezető sziklás, görgeteges ösvény helyett.

az ösküi kerektemplom falai között napjaink-
ban évente kétszer tartanak szentmisét, védőszent-
je, keresztelő szent János ünnepén és szent istván 
király ünnepe alkalmából, valamint komolyzenei 
koncerteknek is helyet ad.❦



36Krónika

Buzsim és környéke

A buzsimi  
Csáva várának alaprajza

(Kőnig Frigyes rajza)
jobbra

Szatanek József

A buzsimi Csáva vára
Buzsim vára egy hegyi folyókkal és patakokkal szab-

dalt hegyvidéki tájékon található, az egykori Zágráb 
vármegye ma Bosznia-Hercegovinához tartozó részén. 
A várhegy lejtőit délkeletről, nyugatról és északról szűk 
völgyek övezik, míg délen egy magasabb hegy emelkedik.

a várat csáva név alatt említették meg elő-
ször 1334-ben. két évvel később nagy Lajos király 
galles gergelynek adományozta, majd 1453 körül a 
cilleieké lett, ezután pedig a frangepánok birtoká-
ba került. 1479-től 1489-ig királyi birtok volt, majd 
nemes mikulicsics györgy tulajdona 1495-ig. ezt kö-
vetően keglevich péter uralta az oszmán hadak elő-
retöréséig, akik 1576-ban osztrozsác, cazin váraival 
együtt Buzsimot is elfoglalták. a Habsburgok visz-
szakövetelték cazin és Buzsim várait a portától, arra 
hivatkozva, hogy békeidőszakban foglalták el azokat. 
a kérelmet szokolovics nagyvezír azzal utasította el, 
hogy ezekben a várakban már felépültek a dzsámik, 
azaz muzulmán területnek számítottak. 

az 1685–86 évi, majd az 1688-as visszafoglaló 
háborúk idején a keresztény seregek többször is 
ostrom alá fogták csáva várát, de elfoglalniuk nem 
sikerült. Banja Luka 1737-es ostromának idején az 

Buzsim vára dél felől
(Fotó: Szabó Tibor)

osztrákok ismét megpróbálkoztak bevételével, de 
ekkor sem sikerült nekik. 

Buzsim vára hosszú ideig jó állapotban volt. a tö-
rökök először 1626-ban újították fel, de a későbbiek-
ben is gondoskodtak a karbantartásáról. az 1834-es 
és az 1838-as jelentések tanúsítják megfelelő állapotát, 
sőt 1833-ban még 18 ágyúja is volt. 

csáva vára érdekes példáját mutatja az utólag meg-
erősített korai váraknak. a belső várat még a tűzfegy-
verek elterjedése előtt építették fel, míg a külső vár falait 
és tornyait a tüzérség fejlődésének a korai szakaszában 
emelték. a megközelítőleg szabályos négyzet alaprajzú, 
a sarkokon magas kerektornyos, régebbi belső vár egy 
kisebb várkastélyra hasonlított. a 15. század végén, ezt 
az épületegyüttest egy új erődítéssel övezték, melynek 
alaprajza trapéz alakú, sarkain sokszögletű tornyokkal. 
az új erődítés falai és tornyai jóval alacsonyabbak vol-
tak, mint a belső vár épületei, valamint a falkorona bel-
ső oldalára ágyúpadot is készítettek. a külső várral egy 
időben építették ki a belső vár falainak és tornyainak 
ágyúlőréseit és ágyúplatformjait is. 

a belső vár falai, megközelítőleg egy kb. 750 
négyzetméteres területet zárnak körbe. az északi fal 
közepén egy szabályos négyszög alakú kaputorony 
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található. a kaputoronytól, az északi fal mentén, az 
északnyugati toronyig szűk terasz húzódik egy lép-
csővel. ezen keresztül lehetett a kaputoronyba jutni, 
onnét pedig magába a várba. a nyugati fal koronáján 
megmaradtak a puskalőrések. a belső vár falai kívül-
ről kb. 15 méter magasak, míg belülről kb. 3-4 métere-
sek. a várudvart feltöltötték, de a szintje a középkor-
ban alacsonyabban volt.

a vár sarkain található kerek tornyok kiugranak  
a fal síkja elé, csak a negyedik simul a falsíkba. a leg-
jobb állapotban a délkeleti torony maradt fenn, mely-
nek külső átmérője 12 méter és kb. 15 méter magassá-
gig nyújtózik. a torony földszintje mára feltöltődött, a 
második szintjének boltozata pedig beomlott. 

a törökök a belső várban építették fel dzsámiju-
kat, mely a keleti fallal párhuzamosan állt, és bejárata 
a várkapu vonalába esett. 

a vár külső erődítése mintegy 4.500 négyzetmé-
ternyi területet foglal el. a nyugati és az északi fal 
teljes hosszában fennmaradt, a déli fal csak részben, 
míg a keleti falat teljesen elbontották. a falsarkoknál 
sokszögletű ágyútornyokat építettek. 

a külső vár bejárata a nyugati falban nyílt. a bolto-
zott kapu íve fölé egy glagolita írással készült feliratos 
gerendát helyeztek el 1495 körül az alábbi felirattal:

„Ezt a várat védelmül Mikulicsics György építette 

mindannyian megdöbbentünk a hír hallatán: Szatanek 
József barátunk, a magyarországi várkutatás jelentős alak-
ja nincs többé. súlyos műtét után, mikor már úgy tűnt, túl 
van a nehezén, 51. életévében váratlanul ragadta el a halál. 

szatanek József annak az amatőr várkutatási hul-
lámnak az egyik meghatározó tagja volt, amely az ez-
redfordulót követő néhány évben váratlanul, a teljes 
ismeretlenségből bukkant a felszínre, majd erősödött 
fel idővel annyira, hogy már a „hivatalos szakma” sem 
vehette félvállról tevékenységüket. 

a rendszerváltást követően megnövekedett az ér-
deklődés a történelmi magyarország azon várai iránt, 
amelyek a trianoni diktátum következtében határainkon 
kívül kerültek, és 1945 után nem volt tanácsos kutatni 
ezeket vagy éppen írni róluk. ez a “tiltás” sokáig olyan 
korlátot jelentett a tudományos életben is, hogy régésze-
ink és történészeink – néhány kivételtől eltekintve – 1989 
után sem igen foglalkoztak e várak számbavételével vagy 
tudományos feldolgozásával. 

az 1999-ben induló „várak magyarországon” hon-
lap (www.varak.hu), illetve 2005-től a várak, kastélyok, 
templomok c. történelmi-örökségturisztikai folyóirat 
ezen (is) segíteni kívánt; a mai határainkon átnyúlva 
igyekezett bemutatni az elszakított területek várait – a 
hazai és a határainkon túlra került magyarság fokozott 
figyelmétől és érdeklődésétől kísérve.

szatanek József „szakterülete” e magánkezdeménye-
zésű várkutató-mozgalmon belül a Dráván túli terület 
– Horvátország és szlavónia kutatása – lett, de Boszni-
át, a szerémséget, és más, délvidéki részeket is kutatott, 
tanulmányozott. rövidesen elsőszámú – pontosabban 
egyetlen – „tudora” lett ezeknek a területeknek. munkája 
során számos, horvát nyelvű szakkönyvet, tanulmányt 
fordított magyarra. az általa összegyűjtött adatbázis, az 
önzetlenül átadott szakfordításai, ismeretei jelentős mér-

tékben inspirálták és ösztönözték kutatótársait. Áldoza-
tos munkájának köszönhetően olyan tekintélyes és friss 
adatállomány jött létre erről a térségről, hogy a horvát 
vagy bosnyák kutatók gyakran tőle kértek információkat 
egyes szakmai vagy történelmi adatok kapcsán.

szatanek József kutatómunkáját nagyszámú terepbe-
járása, túravezetése alapozta meg és egészítette ki. mindig 
gondosan vigyázott arra, hogy leírt ismertetőit helyszíni 
tapasztalataival erősítse meg. az elmúlt másfél évtized-
ben közel félezer délvidéki helyszínt járt be először a 
Talma kiadó megbízásából, majd a magyar várarchívum 
alapítvány tagjaként, és nem utolsó sorban lapunk egyik 
alapító szerkesztőségi tagjaként. e kutatóutak előkészíté-
se, dokumentálása, az összegyűjtött adatok feldolgozása 
és bemutatása javarészt az ő munkáját dicséri. a már 
említett várak.hu internetes oldal egyik szerkesztőjeként 
színvonalas és jelentős tevékenységet végzett a felkutatott 
várak, várhelyek megismertetése, bemutatása terén (itt 
335 vár bemutatása, illetve 212 alaprajz felvázolása fűző-
dik a nevéhez). Ugyanitt jelentős számú, horvát nyelvből 
magyarra átültetett szakcikk, valamint könyv anyaga ol-
vasható tőle (összesen 270 fordítást készített el). a várak, 
kastélyok, templomok folyóiratban 17 cikke jelent meg, 
tanúságot téve kiterjedt ismereteiről és a magyar vár-
kutatás iránti elkötelezettségéről. munkásságával és ta-
pasztalatával hozzájárult a lap népszerűségéhez és magas 
szakmai színvonalához.

szatanek József folyamatosan kiváló kapcsolatot ápolt 
a magyar várkutatás legjobb szakembereivel, segítségére 
és tudására mindig bizton lehetett számítani. rendsze-
resen részt vett a szakma évenkénti fontos találkozóján, 
a castrum Bene egyesület konferenciáján. a Délvidék 
e kiváló ismerőjének elvesztése mély tragédia és pótol-
hatatlan veszteség, mind a szűkebb várkutató közösség, 
mind az amatőr várkutatás számára.

fel. Abban az időben, amikor a horvát haza jobb sorsra 
érdemes emberei feladták a harcot, amikor már Má-
tyás király sincs, amikor nagy harc kezdődött az osz-
mánokkal, amikor a Magyar Királyság földjeinek bé-
kéjéért harcolni kellett. És amikor a római császár a jó 
embereit hívta. És amikor minden főembernek fel kell 
áldoznia mindenét a harc oltárán. Ám János herceg 
halála után a horvátságban viszály dúl. Vessék a sze-
müket arra az emberre, aki meghallja a hívó szót, várat 
fundál, és az építés terheit magára veszi …” ❦

A buzsimi Csáva vára

A dzsámi falmaradványai  
a belső várban
(Fotó: Szabó Tibor)

Emlékezés Szatanek Józsefre
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Óváralja és környéke

Óvár a Vág felől  
korabeli képeslapon, 1907

jobbra

Tímár Éva

Óvár titka
Kezdő „várazóként” nagy elszántsággal indul-

tam neki a Vág menti várak meghódításának. Akkor 
még nem sejtettem, hogy fordítva történik, a romok 
hódítanak meg engem. Jártunk a Szulyó-völgyben, 
Oroszlánkő, Lednic, Vágbeszterce, Hricsó, Lietava 
erődítményeinél. Minden vár külön világba vitt el, 
képzeletem más-más dimenzióit mozgatta meg. Még-
is, és talán éppen ezért, mikor útitársam és útikala-
uzom, lefelé jövet, lelkesedésemet látva megkérdez-
te: "Akkor, ezt írod meg, ugye?", „Még nem tudom”, 
volt a válasz. Egészen addig, míg Óvárhoz nem ér-
keztünk. Akkortól már értelmetlenné vált a kérdés. 
Eldőlt, anélkül, hogy meg tudtam volna fogalmazni, 
miért Óvár. Azóta is nehezen akadok a nyomára. Ha 
valami mélyen az érzékekre hat, ott nem nagyon van 
tere racionális magyarázatnak.

(a szerző fotóival)

Óvár romjai kelet felől

negyedik napja voltunk úton szlovákiában.  
még indulás előtt kijelöltünk néhány úti célt, szabad 
teret engedve annak, mit sikerül megvalósítani be-
lőle, melyik vár marasztal bennünket tovább, és hol 
ér az éjszaka. az utak kevéssé forgalmasak, a kora 
tavaszinak számító időjárás nem is lehetne kedve-
zőbb. a növényzet épp csak kezdődő lombozódása 
bepillantást, fotózást engedett olyan helyekre, amit 
napok, hetek múlva már csak sűrű lombkorona rej-
tekébe bújva szemlélhettünk volna. az utolsó napra 
Budatin, óvár és Lietava szerepelt a terveinkben. 

zsolnai szálláshelyünkről indulva, már messzi-
ről feltűnt Budatin körbeállványozott, éppen felújítás 
alatt álló, távolról henger alakúnak látszó, hatalmas 
lakótornya. így gyors újratervezést követően úgy dön-
töttünk, nem állunk meg, következő két úti célunk-
nak ajándékozzuk a felszabadult időt. az autóban 
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megtudom, hogy Budatin századokon át stratégiai 
fontosságú erődítménye volt a vág völgyének. eredete 
más Trencsén megyei várakkal együtt, a 13. század-
ra, a Balassa családhoz nyúlik vissza. az épületben, 
gazdag anyagot bemutató vág-völgyi múzeum várja a 
látogatókat. érdemes lesz ide visszatérnünk. 

zsolnát (Žilina) kelet felé hagyjuk el az 583-as 
úton, és jó negyed óra múlva várna (varín) tele-
pülésre érkezünk. itt egy alsóbbrendű útra letér-
ve, végig a vág mellett autózva érjük el óvaralja 
(nezbudská Lučka) falut. közben térképészkedni 
tanulok, ami néha úgy érzem teljesen meddő vállal-
kozás, de szorgalmas tanítványként hajolok az ölem-
be terített térképek fölé. amikor a kompkikötőnél 
leparkolunk, a térképből felpillantva ocsúdok fel, és 
ejt rabul a látvány. a vág völgyében vagyunk. Jobb-
ra pillantva a folyó túlfelén magasodik sztrecsény 
vára, amely méltán kapta a magyar fordítás szerint 
„felnyúló, magasba szökő, felmeredő” szláv eredetű 
nevet. a komp, ami a térkép és az útikönyvek sze-
rint az átkelést biztosítaná, nem közlekedik, nem is 
láttunk vízi járművet a kikötőben. a környezetéből 
ítélve jó ideje már nem lehet a vízen átkelve megkö-
zelíteni sztrecsényt. sajnálom, mert képzeletemben, 
már megjelenik nyikorgó fapadlózatú hajóján állva 
a helybéli révész, aki a túlpartról integet, hogy vár-
junk türelemmel, jön már. nem jött, de nem is ez 
volt az útitervünkben, gyalogos hídon amúgy bár-
mikor átsétálhatunk a sztrecsényi várhoz.

most óvár a cél, és ahhoz hogy oda eljussunk, 
nem kell átkelni a vágon. a kompkikötőnél, az út 
szélén álló tájékoztató tábla segítségével, a kerék-
párosoknak ajánlott, piros jelzésű, 2.5 km-es utat 
választottuk. a falu központjából induló gyalogos 
ösvény is ide csatlakozik később. Dönthetünk úgy 
is, hogy autóval haladunk ugyanezen az úton a falu 
széléig, majd autónkat magunk mögött hagyva 
gyalog indulunk tovább. két idősíkon, a jelenben és 
a történelmi időben egyszerre. míg az út jobb olda-
lán a vág hömpölyög, és sztrecsény várának égbe-
meredő, évszázados csúcsai figyelik lépteinket, az 
út bal oldalán a falu éli megszokott hétköznapjait. 
nem kirándulókkal, nem a várat bevenni szándé-
kozó turistákkal találkozunk, hanem a mindenna-
pi életüket élő emberekkel. vajon milyen élet zajlott 
századokkal ezelőtt itt a vág folyó kanyarulatánál 
és óvár falai között? 

a múltidézéshez a 13. század második felébe kell 
képzelnünk magunkat. mednyánszky alajos 1825-ös 
írása (festői utazás a vág folyón magyarországon) 
alapján a vág legveszedelmesebb pontján járunk. a 
romlás helyének nevezi, ahol a természet halomba 
rakta az elrettentő lehetőségeket. félelmetes sziklafo-
gak, hihetetlen erővel zúduló habok, álnok örvények 
polipkarjai várják tutajainkat, hogy veszedelmes kör-
táncban nyeljenek be szörnyűséges torkukba, és bün-
tessenek meg merészségünkért. Ha a vág kegyelmé-

Óvár titka

A palota falmaradványai  
a felső várban, nyugat felől 

A patkó alakú öregtorony 
az alsó vár udvarából

Óvár látképe délről
(Könyöki József rajza, 1882)
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ből mégis megmenekülnénk: „A vadon közepén, amit 
az ember lába csak futva érint, mert órákon át egyet-
len zugocska sem mosolyog rá, ahol kedve kereked-
nék megtelepedni, váratlanul ott áll velünk szemben 
a büszke fejét egykor felhőkbe burkoló Óvár, amelyet 
szorongással és remegve közelítenénk meg, ha erős falai 
között még mindig a zordon lovagok laknának: semmi 
sem maradt előttük észrevétlen abból, amit a Vág vitt a 
hátán, amit – akár jó baráté volt, akár ellenségé – bir-
tokba is vettek, ha megtetszett nekik.” 

most, évszázadokkal később, az út mentén ka-
nyargó vasutat egy alagúton át magunk mögött 
hagyva gyalogolunk. Jobbra mellettünk lustán 
hömpölyög a vág, baloldalon erdő szegélyezi utun-
kat. mintegy húsz perces kényelmes járásnyira, egy 
kanyarban megpillantjuk a távoli magasban óvár 
romjait. ez a festői látvány kísér és tárul fel egyre 
közelebbről a következő tíz percben, hogy aztán a 
hegy lábához érve megtetézze egy apró örvényektől 
hangos, kristálytiszta vizű, hűsítő patakkal. a pa-
tak kiszélesedő tisztáson, majd jobbra kanyarodva 
összeszűkülő völgyön át vezet bennünket a várhegy 
alatt. Balkéz felől lombos fák, míg jobbról, a várhegy 
oldalában fenyők szegélyezik utunkat. eltávolodva 
a vártól, egy éles kanyart követően visszafelé halad-
va, a gerincen át közelítjük meg. Útközben építés 
alatt álló, de már befejezéshez közeli erdei szállóra, 
nem sokkal távolabb, láthatóan lakott vadászházra 
bukkanunk. arra gondolok, milyen lett volna itt 
tölteni az éjszakát, de nem jön a „mednyászky féle” 
szorongató hangulat. Békés nyugalmat áraszt min-
den, gyermekkorom rumcájsza elevenedik meg 
képzeletemben a várhoz vezető úton, az aljnövény-
zet nélküli, széles fatörzsek között. 

mielőtt a romokat bejárnánk, a kidőlt fák tör-
zsén megpihenve idézzük fel az erődítmény törté-
netét. Több várral egyetemben, a Balassák építtet-
ték, a 13. század második felében, egy 475 méteres, 
közvetlenül a vág mentén meredő sziklacsúcsra. 
kezdetben a szláv eredetű, varin (várna) „forrá-
sos hely” nevet viselte. egészen addig, míg alig pár 
évtized múlva szemközt, a vág túlpartján, szinte 
szemmel tartható távolságra felépült sztrecsény 
(sztrecsnó) vára. innentől fogva, mint öregebb 
erősség, az óvár nevet viseli. a két vár közti el-
lentétből fennmaradt mondás ma is használatos a 
környéken, amikor a fenyegetés semmibevevését 
szeretnék kifejezni: „egyik várban haragszanak, a 
másikban rá se hederítenek.” 

még varinnak nevezik, mikor csák máté elfog-
lalja a Balassáktól. máté halála (1321) után i. károly 
király visszaadja korábbi tulajdonosainak. az 1323 
előtti adományok fölülvizsgálata során Budatinnel, 
Hricsóval, Lietavával együtt azon várak csoportjába 
került, amelyeket az uralkodó visszavett a megado-
mányozottaktól. ettől kezdve királyi vár lett, Borbá-
la királyné (1429–1437), erzsébet királyné (1439-től) 

Óvár titka

Kilátás a Vág völgyére  
a felső várból

Falmaradvány  
az alsó várban

Óvár alaprajza
1. Felső vár

2. Patkó alakú öregtorony
3. Későgótikus palota

4. Középső vár
5. Ágyútorony

6. Alsó vár
7. Gazdasági és katonai épületek
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birtoka, majd i. Ulászló királyhoz került, aki zálogba 
adta a tapolcsányi kapitánynak. a 15. század közepé-
től a szentmiklósi pongrácz család tulajdona, míg ii. 
Lajos király el nem vette tőlük, s mária királynénak 
nem adta (1552). a 17. századra katonai jelentőségét 
vesztette, kicsivé és kényelmetlenül szűkké vált tu-
lajdonosainak, így magára hagyták, hogy felépítsék 
helyette az átalakítva ma is látható, varintól északra 
fekvő, karasznyáni várkastélyt. az 1680-as években 
a haditanács leromboltatja óvárat. innentől fogva 
az évtizedek, az időjárás háborítatlanul végezték 
munkájukat. a romok között állagmegóvási mun-
kákat, régészeti feltárásokat tudomásunk szerint 
nem végeztek. nincs sem útjelző, sem információs 
tábla elhelyezve, érdemes hát felkészülten érkezni. 
a történelmi tények felidézése után nézzük mi ma-
radt óvárból napjainkra. az északnyugati oldalról 
közelítve, az alsóvár belső, tágasabb udvarába érke-
zünk. itt helyezkedtek el a gazdasági épületek. még 
különösebb óvatosság nélkül nézelődhetünk a lan-
kásabb hegyoldalon, a sziklagerincen nyugati és déli 
irányba továbbhaladva viszont minden lépésünkre 
vigyáznunk kell, és bizony a kezünk sem mindig sza-
bad a fényképezéshez. szédítő magasságban találjuk 
magunkat, amikor a nyugati oldalon, a valamikori 
körítő falak maradványai között lenézünk a mere-
dek sziklák pereméről. a mélyben a méltóságteljesen 
hömpölygő vág kanyarulata nyújt felejthetetlen lát-
ványt. mednyánszky sorai alapján elképzeljük: „Bár-
kit és bármit megsemmisíthetett ezen a szűk völgyön 
átkelés közben egyszerűen lehajított kövekkel, messzi-
re hordó fegyver híján is.”

a falak omladékosak, kapaszkodásra alkalmas 
helyet csak a természet alkotott, esetleg előttünk arra 
járó kirándulók hagytak ránk. a felső várban több 
emelet magasságú épületmaradványokat találunk. a 
patkó alakú, hatalmas öregtorony körül a későgótikus 
palotaszárny épületének falcsonkjai úgy hatnak, 
mintha a sziklákból nőttek volna ki. valamivel alat-
tunk a később megépített ágyútorony és a középső vár 
romjai kapcsolódnak az alsó várhoz. az átjárás ma 
igencsak óvatosságot és kapaszkodást igényel. 

visszafelé ugyanazt az utat választjuk, és már 
ismerősként üdvözöljük a hűs patakot és sztrecsény 
várát. a vág sem tűnik már olyan félelmetesnek, 
mint a magasból letekintve. majd a falu pezsgő élete, 
a vasúti hidat javítók munkazaja szép lassan vissza-
hoz bennünket a jelenbe. 

végül, újra: miért éppen óvár? válasz helyett 
még több kérdés kavarog. Ugyanazt a várat látjuk-e 
mindannyian, akik ott járunk? és én magam, 10 év 
múlva, ugyanoda visszatérve, ugyanazt látnám? mi 
változik? Talán magunkban rejlik a válasz. nem tu-
dom, melyiket választanám a négy nap várai közül 
10 év múlva. most óvárnál dolgozott bennem leg-
keményebben együtt a szív, a szem, lélek, a tüdő és 
izom. Talán ezért… ❦

Óvár titkaÓvár titka

A palota viszonylag épen 
maradt részlete

Az öregtorony még több 
emelet magasságban áll

Óvár látképe nyugat felől
(archív fotó, 1905)
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Kovács Péter

Rejtőzködő műemlékek 
a Mátrában 

Három, talán kevésbé ismert építészeti emlékhez ve-
zetem el az olvasót. Az egyik erősen pusztuló várrom, a 
másik kettő ma is használatban lévő plébániatemplom. 
Közös jellemzőjük, hogy egyaránt Budapesttől egy-más-
fél órás autóútra találhatók, a Mátraháton.

 
kezdjük utunkat a számomra legkedvesebbel, 

a mátraderecskei kanázsvárral. Budapestet az m3-
ason hagyjuk el, majd a 21-es útra letérve pásztón 
akár meg is pihenhetünk, és megtekinthetjük az 
egykori ciszterci apátság barokk épületét, valamint 
középkori elődjének alapfalait. pásztónál letérünk a 
21-es útról a vele szinte összenőtt Hasznos irányába. 
a település határában a cserteri vár romjaiban gyö-
nyörködhetünk. Utunk a mátra hangulatos üdülő-
falvait (mátrakeresztes, mátraszentimre, galyatető) 
érintve a 24-es útba csatlakozik. itt balra kanyarod-

va, parádsasvárt is magunk mögött hagyva recskre 
érkezünk, ahonnan másodrendű út vezet a szomszé-
dos mátraderecskére.

A mátraderecskei Kanázsvár
az első találkozás emléke a mátraderecskei ka-

názsvárral, az általános iskolás vándortáborok ide-
jére nyúlik vissza. égbe kiáltó falcsonkját magam 
"fedeztem fel", így kanázsvár életem egyik megha-
tározó vár-élményévé vált. ekkor megfogadtam, 
hogy egyszer még visszatérek. közel tíz év telt el a 
visszatérésig, amikor végre meghódíthattam a vár-
hegyet és az azt koronázó romot. 

mátraderecskét az 1332–37-es pápai tizedjegyzék 
„De reske” néven említi és a helység 1350-től a recs-
ki család tulajdona, akik feltehetőleg a vár építtetői 
is voltak. kanázsvár a község templomától dél-dél-
keletre 1,2 km-re található. mi a kanázsvár utcán 
hagytuk autónkat és követtük a sárga L jelzést, mely 
először elhalad a régi malom mellett, majd keresztezi 
a Balla-patak egyik leágazását. felpillantva előttünk 
emelkedik a várhegy, amelyet már csak meg kell 
mászni! nem mindegy hogy döntünk, a hegyoldal 
kifejezetten meredek, néhány helyen gyakorlatilag 
függőleges sziklafalat képez. 

a vár történetével kapcsolatos ismereteink meg-
lehetősen hiányosak: a birtokviszonyokat alapul véve 
feld istván jutott arra a következtetésre, hogy építte-
tője az aba-nemzetség recski ága lehetett. elméleti 

Kanázsvár látképe a torony 
falmaradványával
(Fotó: Kovács Péter)

A túra során meglátoga-
tott települések 

és környékük
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A pétervásári  
Szent Márton tiszteletére 
szentelt templom
(Fotó: Keserű László)

Kanázsvár felmérési rajza 
(Nováki Gyula munkája, 
1993)

A kváderköves borítás jelen-
tős felületen megmaradt  
a torony külső oldalán
(Fotó: Kovács Péter)

rekonstrukciója szerint, a ma is magasan álló falcsonk 
egy éllel ellátott henger alakú toronyból származik. 
az erődítés múltja tekintetében egy dolog azonban 
bizonyos: a 16. században már nem állt. a mellékelt 
felmérési rajzot nováki gyula készítette 1993-ban.

a várhegyre felkapaszkodva, meglepő, hogy a 
hegygerinc mennyire keskeny, sziklás felületű. a 
földfelszín feletti falmaradvány csak a várhegy keleti 
végében található: itt áll a már említett torony hoz-
závetőlegesen 15 méteres falcsonkja. külső oldalán a 
kváderköves borítás egy viszonylag jelentős felületen 
a mai napig sértetlen. korábbi leírások beszámoltak 
egy, a torony közepén található, sziklába vágott lép-
csőről. ennek nyomait sajnos ma már hiába keres-
sük. az említett, magas falcsonkon kívül, még egy 
kisebb, erősen pusztuló falmaradványt találunk, 
mely a toronyhoz északról kapcsolódó, egykori épü-
let egyetlen felszínen megmaradt emléke. 

mátraballa irányába hagyjuk el a települést. a 23-
as számú főúton balra kanyarodva hamarosan elérjük 
pétervására városát.

A péterkei székesegyház
pétervására a palócság egyik központja, népi 

beceneve péterke. Utunk a város legismertebb mű-
emléke, a keglevich-kastély mellett halad el, melyről 
2008. áprilisi számunkban már olvashattak. a kas-
tély épületét elhagyva érkezünk a szabadság térre. 
innen a Templom utca vezet el minket a város szent 
márton tiszteletére szentelt templomához. Legkoráb-
bi ismert elődje, melyet szintén szent mártonról ne-
veztek el, már az 1332–35. évi pápai tizedjegyzékben 
is szerepelt. a középkori és újkori forrásokban, mint 
folyamatosan fennálló épületről emlékeznek meg. a 
jelenlegi templom helyén épült korábbi templom első 
említése 1696-ból származik, és – legalábbis részlete-
iben – középkori eredetű lehetett.

a ma álló új templomot gróf keglevich károly, a 
település akkori kegyura építtette 1812–1817 között. 
Tervezőmérnöke pedig az egri illetőségű povoliny fe-
renc volt, aki a hortobágyi kilenclyukú híd megalko-
tásával szerzett hírnevet magának. a templom a korai 
romantikus építészet egyik jelentős alkotása magyar 
földön. pétervására „új” temploma háromhajós, két 
homlokzati tornyú, kereszthajó nélküli, bazilikális 
elrendezésű épület, főhajója egyenes apszissal zárul. 
az épület belső tereit bordás keresztboltozat fedi, 
alatta pedig a keglevich család kriptája található. a 
templom külső megjelenésének különlegessége, a 
háromosztatú, alul négyzetes, fentebb pedig nyolc-
szögletű toronypár, valamint a tornyok szintje elé 
kiugró, hangsúlyos, bélletes kapuval áttört főhomlok-
zat. a bejárat felett rózsaablakot „várnánk”, de helyet-
te két csúcsíves ablak található. a tornyokat karcsú és 
magas toronysisak fedi, bennük három harang lakik. 

a templomot teljes egészében körbeveszi egy ko-
rábbi eredetű, lőréses védőfal. vastagsága általában 50 

Rejtőzködő műemlékek a Mátrában
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A pétervásári templom 
látképe a körítőfallal
(Fotó: Kovács Péter)

Váraszó helyreállított 
Árpád-kori temploma

(Fotó: Kovács Péter)

Rejtőzködő műemlékek a Mátrában

centiméter, magassága pedig a belső oldalon 2–2,25 
méter, a külső oldalon ezzel szemben 1,9–2,4 méter. 
kutatások megállapították, hogy a talaj szintje a fal 
mindkét oldalán közel azonos, azaz mindkét esetben 
jelentős, mesterséges feltöltéssel van dolgunk. az ere-
deti járószint nem ismert. 

a körítőfalban összesen 12 lőrést találunk, ebből 
négyet egymástól egyenlő távolságra az északnyuga-
ti oldalon, míg a többi – az északi és keleti fal kivé-
telével – elszórtan található. a lőrések azonos típus 
szerint készültek, csupán minimális, méretbeli kü-
lönbségekkel. Bár a falat 1811-ben említik a források 
először, de a lőrésekről ekkor nem esik szó. Ugyan-
akkor a helyi hagyomány úgy tartja, hogy a török 
portyák elől e falak közé menekült a környék lakos-
sága. az 1970-es évek elején történt tereprendezés 
során, a falakon kívül ii. andrás kori pénzérméket 
és ékszereket találtak, valamint sírok kerültek elő a 
11. és 18. század közötti időből. 

a falat a főbejárattal szemben megszakító, nagy rá-
csos kapu nyilvánvalóan újkori. További újkori rácsos 
kiskapukat találunk a templom oldalbejárataival szem-
ben, a nyugati és a déli oldalon. e két kiskapu gótikus 
kőkerettel lett kialakítva. a rácsos kapuk vélhetően a 
19. századi templommal azonos korúak, míg az eredeti 
bejárat helye és kialakítása pontosan nem ismert.  

a pétervásárával gyakorlatilag egybeépült erdő-
kövesden át jutunk el a szomszédos településre, vár-
aszóra. itt az Árpád-kori templom lesz utazásunk célja.

Váraszó Árpád-kori temploma
váraszó története a 11. századig nyúlik vissza, első 

okleveles említése az 1280 és 1290-es évekből való. 
Bár a török pusztításnak 1552-ben áldozatul esett, 
néhány év leforgása alatt újra benépesült és azóta 
folyamatosan lakott. a romlatlan természeti környe-
zet mellett, a falu fölötti magaslaton, az öreg temető 
szomszédságában, alacsony kőfallal kerített tisztáson 
álló középkori templom adja a település fő idegenfor-
galmi vonzerejét. falában elhelyezett tábla tanúsága 
szerint a templom a 13. században épült, körítőfala, 
valamint az északi oldalon lévő sekrestye és csontház 
– ez utóbbiaknak ma már csupán alapfalait láthatjuk 
– a 16. századból származik. a templomot 1787-ben 
átépítették és hajójának meghosszabbítása révén bő-
vítették. 1912. április 13-án plébánosa azt volt kény-
telen jelenteni az egri püspökségnek, hogy a templom 
fala kettérepedt. ezt követően életveszélyesnek nyil-
vánították, majd sorsa 1948 nyarán pecsételődött 
meg: falai közt gyerekek raktak tüzet, ami tovaterjedt 
a tetőre és felemésztette azt. Úgy hiszem, nem túlzok, 
ha a fenti történetet sablonosnak nevezem, hiszen 
számtalan műemlékünk veszett így, vagy hasonló 
módon oda. szerencsére váraszó templomának tör-
ténete 1963-ban gyökeres fordulatot vett. ekkor kez-
dődött ugyanis az a régészeti feltárás és helyreállítás, 
melynek eredményét mai is megcsodálhatjuk a hely-
színen. szerencsére, a falak a főpárkány magasságáig 
szinte sértetlenül álltak, így lehetséges volt a tetőzet 
teljes rekonstrukciója, melynek keretében a templom 
újkori toldásai is elbontásra kerültek. ahol szükséges 
volt, ott vöröstéglás kiegészítéseket alkalmaztak, de 
laikus szem számára a lehető legízlésesebb módon, 
továbbá az összes olyan helyszínen talált faragott kö-
vet visszaépítették, melynek helye nagy bizonyosság-
gal meghatározható volt. mindezeknek köszönhető, 
hogy ha ma váraszón járunk, akkor egy tömegében 
és részleteiben is hiteles, helyreállított Árpád-kori 
templomot láthatunk. olyat, amelyre nem túl sok 
példa akad a mai ország területén.

mi utunk végéhez értünk, a környék azonban to-
vábbi látnivalókat tartogat. keletre szarvaskő, délre 
sirok vára érhető el rövid kitérővel, ha pedig kicsit to-
vább autózunk, felkereshetjük kisnána, vagy markaz 
várát is, nem beszélve feldebrő különleges, szintén 
Árpád-kori templomáról. ❦
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Mánfai György fotóművész értékelése:
nincs nagyobb öröme a képek bírálójának, mint amikor 

sok jó fotó közül kell választania. a júniusi pályázat esetében 
az eddigieknél több kép okozott fejtörést, és sokszor apró mo-
mentumokon dőltek el a helyezések. Lassan 2 éves tapasztalat, 
hogy vannak szerzők, akik folyamatosan nagyon jól kompo-
nált, jó megvilágításban exponált képekkel örvendeztetik 
meg az oldalra látogatókat. Tudatosság jellemzi őket, ami a 
kiváló, kiegyensúlyozott színvonalat is eredményezi. arra 
gondoltam, milyen jó lenne egy nagy vándorkiállításon be-
mutatni a kiemelkedő képeket. a helyezett képeken túl, a díj-
ról „lemaradottak” közül is több tucatot tudnék kiválogatni, 
mert kiállításra érdemesek!

Jelen pályázat során Agárdi Péter 91-es képe került első 
helyre, címe: Tavaszra várva. szerzője sorozatban ontja a 
jobbnál jobb fotókat. kiszemelt "áldozatai" uralják a képet. 
kompozíciói hibátlanok, és mindig tudja, milyen időben 
kell a fotókat elkészíteni. felvételeit nézve felmerült bennem, 
tán közvetlen kapcsolatban van az időjárás felelőssel. má-
sodik helyezett lett a 77-es: petőczpuszta harangláb c. fotó 
"saso63" jeligével. e képről ugyanazt mondhatnám, mint az 
előzőről. a szerzőnek van még egy díjról lemaradt fotója, 
az 5-ös: pusztatorony. nagy kár, hogy a fényviszonyok ked-
vezőtlenek voltak, mert a meglátás nagyon jó! Harmadik 
helyen a 80-as kép, a Temetőkápolna végzett, "várbarát58" 
jeligével. nem véletlen, hogy e szerzőnek is több jó fotóját 
látom folyamatosan. a júniusi pályázaton a Lőcse, kálvá-
riadomb című is remek. a helyezett műve esetében az öreg 
sírok mögötti modern kápolna szép egyensúlyt biztosít.

ahogy utaltam rá, azokat a fotókat említem meg, me-
lyek a mostani virtuális kiállításon falra kerülnének a zsű-
ri szemszögéből: a 14-es vár részlet cseszneken, a 78-as 
Béndekpuszta két temploma, a 79-es védelem, melyet az 
egyik díjazott szerző készített. itt még a cím is összhangban 
van a látnivalóval: a vastag falak, kis ablakok jelzik, valóban 
biztonságos védelemre készült a várkapitány. 

Ügyesen használta ki a halszemobjektív lehetőségeit a 
két püspöki székesegyház nagyváradon c. fotók szerzője. 
Látványos a 3-as Tavaszköszöntő, a jó meglátásra példa a 
109-es szívlépcső, a 88-as aosta-völgy egyik őre, a 34-es 
szepes várának romjai, és a 101-es csákvár c. kép. na-
gyon szép, és biztató a Tegefot jeligével beküldött 5 feke-
te-fehér fotó. falra kerülhetne a 46-os Demsus, és a 104-es 
simontornya fotó, a 68-as zsolnalitva áprilisi zivatar előtt, 
a 43-as mostar, és a 86-os sárospatak c. kép.

gratulálok a helyezetteknek, és kíváncsian várom a kö-
vetkező pályázatra beküldött képeket. addig is jó fényt, témá-
kat és kitartást kívánok valamennyi szerzőnek: 

Mánfai György
PTE Természettudományi Kar (http://www.ttk.pte.hu)
az internetes szavazáson Stibor Norbert somoskő című 

fotója kapta a legtöbb szavazatot. mindkét első helyezett fotó 
szerzője egy-egy példányt nyert a várak, kastélyok, templo-
mok 2005–2011. évfolyamainak digitális kiadásából. augusz-
tusi fordulónk június 5-én indul.

A 2013. júniusi fotópályázat
Fotópályázat

A „Temetőkápolna” c. fotóval (felül balra) Lánczi Imre harmadik he-
lyezést ért el, a „Béndekpuszta két temploma” c. képet (felül jobbra) 

Keszthelyi Zoltán küldte be. A „Vár részlet Cseszneken” c. felvételt 
(alul) Pintér Lászlótól kaptuk.

A „Demsus” c. fotót (felül) Szabolcsi Erzsébet készítette. A „Somoskő” c. 
képpel (alul) Stibor Norbert első lett az internetes szavazáson. 
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a Partnerség határok nélkül program 
májusban tudományos konferenciát szer-
vezett a sajtó képviselői számára, amelyen 
magyarország, szlovákia, románia és Uk-
rajna vallási és kulturális örökségét egy-
bekapcsoló tematikus turisztikai útvonal 
programjának új eredményeit ismertették 
meg. autóbuszos túrával, templomláto-
gatással tették személyessé, tartalmassá a 
sajtótájékoztatót, amelyen lapunk képvise-
letében vettem részt.

„Az országnak ez a legtávolabbi része 
az egész ország legcsodálatosabb darab-
ja: a történelmi Magyarországnak utolsó 
tündéri mezeje” – írta móricz zsigmond 
a szabolcsi-szatmári-beregi vidékről. ezt 
olvashatjuk az idén megjelent „Egy fa-
lat Tündérmező. Vándorúton Szabolcstól 
Szatmárig” kötetben is, amely nemcsak 
a tájat, műemlékeit, természeti értékeit, 
hanem gasztronómiai különlegességeit is 
bemutatja, leírásokkal, pompás képekkel 
illusztrálva. a műemlékek iránt beha-
tóbban érdeklődők két, Kollár Tibor által 
szerkesztett monumentális (400+450 ol-
dal terjedelmű) kötetet is kézbe vehetnek: 
Középkori egyházi építészet Szatmárban 
(2011), és Középkori templomok a Tiszá-
tól a Kárpátokig (2013) címmel. a régió 
idegenforgalmi látnivalóit egy újság-for-
mátumú képes kiadvány, a Templomnéző 
is segíti. eddig 13 templomról jelent meg 
egy magyar-ukrán-angol-német nyelvű, 
egyenként 14 oldalas impozáns füzet.

a sajtótájékoztató keretében, az utób-
bi években mintaszerűen helyreállított, 
középkori eredetű református templomo-
kat járhattunk be. Lónya, Tákos, csaroda, 
Tarpa, vaja, Baktalórántháza templomai, 
és az őket látogatók gazdagodtak a projekt 
által. Lónya kicsiny temploma a 2000-es ár-

víz pusztításainak „köszönhette” megúju-
lását. ekkor kerültek elő három korszakból 
származó falképei: a szt. györgy ábrázo-
lás, a köpenyes mária, a diadalív szentjei. 
Tákos favázas, paticsfalú, zsindellyel fedett 
templomát „mezítlábas notre-Dame”-nak 
is nevezik. Jellegzetes fa harangtornya, 
festett famennyezete, a karzat mellvédje, 
és a helybeli asszonyok ügyességét dicsé-
rő keresztszemes hímzésű terítők szemet 
gyönyörködtetőek. csaroda késő román 
stílusú kecses, szép arányú temploma olyan 
csoda, amely menthetetlenül rabul ejti az 
ide látogatót. Belsejében jól megférnek egy-
más mellett a középkori falképek apostolai-
szentjei, krisztus alakja, és a reformáció 
korában készült virágos motívumok. Tarpa 
temploma 1795-ben nyerte el mai formá-
ját. a magas, vaskos torony, a barokk kül-
ső értékes középkori részleteket rejt: szent 
györgy és a sárkány küzdelmét ábrázoló 
falképet, Báthori-címeres kőtáblát, közép-
kori ajtót, 18. századi táblás famennyezetet, 
faragott szószéket. a látogatóbarát temp-
lom modellje vaja (amelynek legismertebb 
műemléke a látványosan megújított vay-
várkastély). a gótikus templom egyház-
művészeti-egyháztörténeti múzeumnak is 
beillik a sekrestyében és toronyban beren-
dezett kiállításaival. egyedülálló kezdemé-
nyezés az országban.

Baktalórántháza „kakukktojás” a sor-
ban, ugyanis római katolikus templom. 
Téglából épült (két évszázadig a protestán-
sok kezében is volt). középkori falképeit 
2012-ben mintaszerűen restaurálták.

Jelentős európai Uniós támogatással, 
jól átgondolt projektet sikerült kialakítani. 
Jó lenne minél több hasonlóval találkozni, 
más régiókban is.

csorba csaba

Tündérmező – középkori templomok útján
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kérjük, jelölje meg, melyik kiadványt szeretné megrendelni kedvezményesen:

☐ megrendelem a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét, 3200,- Ft-os áron, .........példányban

☐ megrendelem a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét, valamint a 2005–2011 közötti lapszámok digi-
tális kiadását DvD-n, kedvezményes, 5800,- Ft-os áron, .........példányban

☐ megrendelem a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat korábbi gyűjteményes köteteit (2008–2009–2010–2011) kedvezményes, 3000,- Ft-
os példányonkénti áron,  .........példányban (a választást aláhúzással jelölje). Legalább 2 példány választása esetén érvényes ár!

☐ megrendelem a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat korábbi lapszámait (2005–2011) kedvezményes, 350,- Ft-os példányonkénti 
áron (karikázza be, hogy melyik lapszámokat kéri). minimum 6 példány vásárlása esetén érvényes ár!

2005:  X  2  3  4  X  6              2007:          1  2  3  4  5  6               2009:          1  2  3  4  5  6                2011:         1  2  3  4  5  6

2006:  X  2  3  4  5  6              2008:          1  2  3  4  5  6               2010:          1  2  3  4  5  6                 az "X" jelű lapszámok elfogytak!

a 2012-es évfolyam lapszámai 525,- Ft os áron vásárolhatók meg, és minimum 3 példányos rendelés esetén postázzuk.

Megrendelésenként egységesen 800,- Ft-os postaköltséget számítunk fel a megadott árakra.

kézbesítési név, cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

számlázási cím (amennyiben nem azonos a fentivel):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Telefonszám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       2012-ben is előfizető voltam:   ☐                                                           fizetés módja:     csekk  ☐       banki átutalás   ☐   

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a megrendelő másolatát olvashatóan kitöltve a Talma Bt., 7611 pécs, pf.: 16. címre, a vkt@varlap.hu, vagy a talma@talmakiado.hu email címre kérjük visszaküldeni. 
az árak csak belföldi postázási címre érvényesek. Javasoljuk a számunkra is költségcsökkentő banki átutalást a sárga csekk helyett. a beküldött adatokat kizárólag 
számlázáshoz és kézbesítéshez használjuk fel. az ajánlat a 2013. augusztusi lapszám megjelenéséig, illetve a készletek erejéig érvényes.                                           2013/3

Megrendelő

Médiaismertető

José Hermano saraiva Portugália 
rövid története című könyve – mely-
nek magyar fordítása az equinter kiadó 
atelier könyvtárának “luzo-brazil” so-
rozatában jelent meg – egy olyan kis és 
a szó minden értelmében periférikus 
európai ország históriáját foglalja ösz-
sze olvasmányosan, mely egykoron egy 
világbirodalom létrehozója és a világ-
történelem egyik formálója is volt. por-
tugália története úgy hullámzott, akár a 
tengerek, az óceánok, amelyekhez „régi 
dicsősége” kötődik. a mű bemutatja 
függetlenségi küzdelmeit a rómaiak, 
a barbárok, aztán főleg az arabok s az 
ibériai „nagy testvér”, spanyolország 
ellen, majd a „tengerentúli terjeszke-
dés”, a hódító háborúk, a „portugál re-
neszánsz”-kor „roppant közösségi epo-
szát”, amikor „a kicsiny ibériai ország 
európa egyik legnagyobb hajózási és 
kereskedelmi hatalmává vált” – röviden: 
a „reconquista”-tól a „conquista”-ig ter-
jedő felívelő időszakot. és végigkíséri a 
hanyatlást is a „világot átfogó nemzet” 
gőgjétől az „elmaradottság, nyomorú-
ság és tanulatlanság” sanyarú-megalá-
zott állapotáig, a világbirodalmi „nagy-

léttől” az európától való leszakadásig 
elnyomással, inkvizícióval, polgárhá-
borúkkal, forradalmakkal, puccsokkal, 
felemás modernizációs és reformtörek-
vésekkel. a politika mellett a szintézis 
figyelme kiterjed a kultúrára és a gaz-
daságra is, nemcsak uralkodók és veze-
tők történelmi tetteivel, de az egyszerű 
emberek mindennapi életével is foglal-
kozik. meghökkentően szűkszavú vi-
szont a huszadik század tárgyalásakor: 
arra hivatkozva, hogy „ma még nincs 
meg ezekkel a tényekkel kapcsolatban 
a történeti összkép kialakításához el-
engedhetetlenül szükséges távlat”, hiá-
nyos és egyoldalú képet vázol a salazar-
rezsimről (melynek – mint a szerkesztői 
utószóból megtudjuk – a szerző, saraiva 
elkötelezett híve volt) és a „szegfűs for-
radalomban” megszületett demokrácia 
és az európához való felzárkózás évti-
zedeiről. a legutóbbi, a mai olvasóhoz 
legközelebb álló csaknem fél évszázad 
krónikájának hiányáért aligha kárpó-
tolhatnak a kötetvégi kiegészítésként 
közölt szerény magyarországi bibliog-
ráfia igencsak vegyes tételei.

madarász imre

Portugália életrajza
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XVII. Siroki Várnapok

Siroki vár, faluközpont
2013. június 15–16.

a kétnapos rendezvény 
során megelevenednek a kö-
zépkori hagyományok. a vár-
nyeregben mindkét napon 
kézműves foglalkozások (pa-
pírmerítés, termésüveg készí-
tés, kosárfonás, korongozás, 
bőrtárgy készítés) rejtelmeibe 
pillanthatnak be a vendégek, 
illetve próbálhatják ki azokat.

szintén ezen a helyszínen 
Bene íjászai tartanak íjászbe-
mutatót, a szittya Lovasíjászok 
lovagi tornát. a nánai solymos 
vitézek közreműködésével 
középkori erő és ügyességi já-
tékok (dobócsillag, íjászat) és 
erős emberek vetélkedője várja 
a látogatókat.

a várban a nyírjes nyug-
díjas klub tagjai palóc ételek 
(macok, krumplipogácsa) ké-
szítését mutatják be, és kínál-
ják kóstolásra.

esténként a faluközpontban 
színházi előadással (csókos 
asszony, két felvonásban), 
könnyűzenei koncerttel szóra-
koztatják a nézőket. vasárnap 
szintén könnyűzenei koncert 
(Balázsy Betti és varga feri), 
tárogató fesztivál, valamint tű-
zijáték a program.

Információ:
Sirok Község Önkormányzata
3332 Sirok, Borics P. u. 6.
Telefon: 36/561-000
onkormanyzat@sirok.hu

Budapesti Nyári 
Fesztivál

Margitsziget, Szent Margit
kolostorromok

2013. június 16. vasárnap

Aranyalma zenekar:
mátyás király juhásza
reneszánsz koncert mesével

volt egyszer egy pásztorle-
gény, aki elhatározta, beáll má-
tyás királyhoz szolgálni. igen 
ám, de elvesztette az állatait, 
hogyan fog elszámolni a király 
előtt? a gyermekek segítségé-
vel ez a kedves, ismert történet 
rendhagyó mátyás-kori mesévé 
kerekedik, amelyben a hang-
szerbemutató, a pásztorok éle-
tének bemutatása, tánc, játék és 
közös éneklés is helyet kap.

Információ:
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
1122 Budapest, Városmajor
Tel.: (1) 375-5922
jegyiroda@szabadter.hu
www.szabadter.hu

Múzeumok Éjszakája 
2013

Az egész országra kiterjedő 
2013. június 22., szombat

2003-ban kezdődött, azóta 
évről-évre megrendezik a nagy- 
sikerű múzeumok éjszakája 
című kulturális programot. a 
rendezvény időtartama alatt 
rendhagyó nyitvatartási időben 
várják az érdeklődőket a részt 
vevő múzeumok. ilyenkor szó 
szerint más megvilágításba 

kerülnek az egyes tárlatok. a 
kulturális esemény ebben az 
esztendőben 2013. június 22-én 
várja a késői látogatókat.

az elmúlt tíz év gyakorlatá-
hoz hasonlóan 2013-ban is ér-
dekes, látványos programokkal 
találkozhatunk a múzeumláto-
gatások során. a múzeumok éj-
szakája az egész országra kiter-
jedő program, így országszerte 
több város kiállításait, múzeu-
mait kereshetik fel az este, éj-
szaka folyamán. a rendezvény 
további különlegessége, hogy 
egy belépőjegy megvásárlásával 
az összes részt vevő múzeum lá-
togatható.

Információ:
www.muzej.hu

X. Gyulaffy Napok 
Csobáncért

Gyulakeszi  
2013. július 12–14.

a három nap alatt vártörté-
neti előadások lesznek, ezenkí-
vül változatos programok közül 
válogathatnak a rendezvényre 
ellátogató vendégek: 

középkori vásári forgatag 
szombat napkeltétől vasárnap 
napnyugtáig. kézművesek vásá-

ra. Talpas és lovas vitézek felvo-
nulása, erőpróbája. ifjú sihederek 
palánkvár foglalója, fehérnépnek 
játszóház. fölhágás a csobáncra, 
szomjoltás a hegy levével. estének 
közeledtével hírös zenészek, ko-
médiások előadásai. szombaton 
középkori főzőverseny. vasárnap 
egész nap régi magyar játékok ki-
próbálása és apródképző. 

Információ:
Németh Gyula várkapitány
Tel.: (20) 931-7446
gyulavezer@vazsonykom.hu
www.csobancvar.hu

Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok

Visegrád
2013. július 12–14.

az Úr 2013. esztendejében, 
július havának második he-
tében fényes ünnepség veszi 
kezdetét a visegrádi királyi pa-
lotában. Úgy, mint 1335-ben, 
a magyarok királya i. károly, 
vendégül látja a csehek királyát 
és ennek fiát, a morva őrgrófot, 
a lengyelek királyát, bajvívó vi-
tézeiket és díszes kíséretüket.

érkezik még számtalan ne-
mes magyarországból és más 
országokból, hogy tanúi lehes-
senek a királyok találkozójának 
és a lovagi tornának. mint azt a 
heroldok már jó előre kihirdet-
ték, a tornán a legnemesebb, 
legvitézebb bajvívók vesznek 
részt, melyre a magyarok vi-
téz és bölcs királya, i. károly 
és gyönyörű városa, visegrád 
szeretettel vár minden érdek-
lődőt. vendégeinket változatos 
műsorokkal szórakoztatjuk, ál-
landó programjainkból kicsik 
és nagyok egyaránt választhat-
nak kedvükre valót.

Információ:
Pro Visegrád Nonprofit Kft.
Tel.: (30) 941-2779
info@palotajatekok.hu
www.palotajatekok.hu

V. Nádasdy Történelmi 
Fesztivál

Sárvár
2013. július 19–21.

a nádasdy Történelmi fesz-
tivál a nyugat-dunántúli ré-

Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
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gió kiemelt örökségturisztikai 
rendezvénye, amelynek során 
a kilátogató képzeletbeli idő-
utazást tehet a török kori ma-
gyar királyság hétköznapjaiba, 
bepillantva egy korabeli mező-
város mindennapjaiba.

az v. nádasdy Történelmi 
fesztivál a 420 éve kirobbant 
tizenötéves háború korszakát 
idézi fel. a háborús készülődés 
nyomán felbolydulnak a hadak, 
általános mozgósítás kezdődik: 
hajdúk, végvári vitézek, mus-
kétások és katonaparasztok 
gyülekeznek nádasdy ferenc 
birtokán, hogy hadba vonul-
janak az oszmán Birodalom 
ismételt fenyegetése miatt. az 
oszmán előhadak azonban kö-
zelebb vannak, mint hinnék… 

ahogy az elmúlt évek során, 
a fesztivál ötödik alkalommal 
is kiemelt hangsúlyt fordít a 
katonai hagyományőrzésre, 
idén azonban – rendhagyó 
módon – interaktív formában. 
a szemben álló felek soraiban 
felvonul a kor haditechnikája: 
muskéták, seregbontó-, és tá-
bori ágyúk, valamint a lovas, és 
gyalogos harcmodor képviselői 
– mindez részletesen bemutat-
va, kipróbálható, megtapasz-
talható módon.

a vállalkozó kedvűek min-
den felszerelést kipróbálhat-
nak, kézbe foghatnak. Lő-
hetnek ágyúval, muskétával, 
kovás és kanócos fegyverekkel, 
felölthetik a korabeli oszmán 
és a magyar vitézek felszerelé-
sét, páncélzatát.

a fesztiválra kilátogató, 
a hadi készülődés mellett a 
konyhacselédek szorgos elő-
készületeinek is tanúja lehet 
– borban és pecsenyében nem 
lesz hiány, hiszen a hadra szó-
lítottakat etetni is kell.

Információ: 
Nádasdy Történelmi Hagyo-
mányőrző Egyesület
Tel.: (H-P 9-14): (30) 413-5489
info@nadasdyfesztival.hu
www.nadasdyfesztival.hu

Kisnánai Várjátékok

Kisnánai vár  
2013. július 6.

a kisnánai várjátékokat a 
millennium évében, 2000-ben 
rendezték meg első alkalommal. 
a vár környezetében kézműves 
bemutatót és vásárt tartanak. 
este boszorkányos hölgyek 
mérik össze tudásukat szem-
mel verésben, átokmondásban, 
seprűn lovagolásban és bájital 
keverésben. 

az első várjátékok alkalmával 
megalakult nánai vár Lovag-
rendje, akik évek óta megha-
tározó szereplői a rendezvény-
nek. a tagok minden évben 

döntenek arról, hogy van-e 
érdemes polgár, akit maguk 
közé fogadnak és lovaggá üt-
nek, ekkor esküjüket kompolti 
László sírjánál erősítik meg. a 
várjátékok oszlopos szereplői a 
nánai sólymos vitézek, lelkes 
kisnánai fiatalok, akik időről-
időre élettel töltik meg a várat. 

Információ:
Kisnána Község Önkormányzata
Tel.: (37) 324-012, 30/605-1870
var.kisnanai@gmail.comu 
www.kisnana.hu

Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
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Rejtvény
a 2013. áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: Detrekő 
vára. a helyes megfejtést beküldők közül egy-egy pél-
dányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–2011. 
közötti évfolyamainak digitális kiadásából: kézy gábor 
(1157 Budapest), fülöp attiláné (2800 Tatabánya), kovács 
László (3700 kazincbarcika).

a nyereményeket postán küldjük el.

2013. júniusi számunk rejtvénye: egy műemlék képének felis-
merhetőségét nagyban befolyásolja a hely is, ahonnan készí-
tették. most az egyik ismert vág-völgyi erősséget mutatjuk 
be szokatlan nézőpontokból, helyreállítása előtti időkből. a 
vár nevét kérjük beküldeni levelezőlapon kiadónk címére. 

Beküldési határidő: 2013. július 15. 
címünk: Talma kiadó, 7611 pécs, pf.: 16. 

Kedves Olvasóink! 

előfizetőink közül egy példányt nyert a semmelweis kiadó: erdély, partium és a Bánság erődített 
helyei c. kötetéből: vankó Bence (1221 Budapest).

előfizetőink közül egy-egy példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–2011. 
közötti évfolyamainak digitális kiadásából: varga Bea (9023 győr) és Ángyánné farkas 
rita (1102 Budapest).

a könyvet és a DvD-t postán juttatjuk el a nyerteseknek.

☐ előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyam 4–6. számára (4 lapszám), 1800,- ft-os áron.

☐ előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám), 3600,- ft-os áron, + 800,- ft postaköltség

☐ előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám + a 2012-es gyűjteményes kötet), 
6400,- ft-os áron, + 800,- ft postaköltség

☐ előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám + a 2012-es gyűjteményes kötet  
+ a 2005–2011 közötti évfolyamok teljes anyagát tartalmazó számítógépes DvD), 8800,- ft-os áron, + 800,- ft postaköltség

☐ megrendelem a várak, kastélyok, templomok folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét 3200,- ft-os áron, + 800,- ft postaköltség

☐ megrendelem a várak, kastélyok, templomok folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét a folyóirat 2005–2011 közötti lapszáma-
inak teljes anyagát tartalmazó számítógépes DvD melléklettel együtt 5800,- ft-os áron, + 800,- ft postaköltség

kézbesítési név, cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

számlázási cím (amennyiben nem azonos a fentivel):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Telefonszám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

amennyiben több példányban fizet elő: . . . . . . .  példány                           fizetés módja:     csekk  ☐  átutalás   ☐   
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a megrendelő másolatát olvashatóan kitöltve a Talma kiadó, 7611 pécs, pf.: 16. címre, a (72) 511-580 faxszámra, vagy a vkt@varlap.hu e-mail címre kérjük vissza-
küldeni. az árak csak belföldi postázási címre érvényesek.        2013/3                                                             Ügyfélszolgálat telefonszámok: (72) 511-580, (20) 346-2100

Megrendelő



Május második felében nyílik meg a Zirci Ciszterci Apátság felújított épületegyüttese, 
valamint átadásra kerül az újonnan kialakított Monostori Látogatóközpont is. Az uniós 
támogatással megvalósuló beruházások munkahelyeket teremtenek a környéken, illetve 
felfuttatják a Bakonyban készített helyi termékeket is. Az Apátság a turisztikai fejlesztés 

egyedi bemutatóhellyé is válik. A munkála-
tok során kialakításra kerülnek az Apátság családbarát, interaktív szolgáltatásai is.  

 

www.zirciapatsag.hu

HAMAROSAN MEGNYITJA KAPUIT 
A MEGÚJULT ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG



Megjelent!

A kiadványok megrendelhetők a www.varlap.hu, a www.talmakiado.hu weboldalakon, 
a vkt@varlap.hu e-mail címen, illetve az újságban található megrendelőlapon.

Kedvezményes ár együttes vásárlás esetén: 6600,- Ft + postaköltség.

7 év
42 lapszáma
több, mint
2100 oldalon!
A közkedvelt folyóirat 
2005–2011-es évfolyamainak
digitális kiadása DVD-n

6 szám
1 kötetben,
több, mint
300 oldalon!
A közkedvelt folyóirat 
2012. évi megjelenéseinek 
gyűjteményes kiadása

Kedvezményes ár együttes vásárlás esetén a készlet erejéig: 5800,- Ft + postaköltség

Megrendelhető!


