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Augusztusi fotópályázatunk első helyezett képe: „Sveti Kriz, Nin (Horvátország)", (alul balra) , és a második helyezett, amely egyben az internetes 
szavazás első díját is elnyerte: „Mielőtt a nap nyugovóra térne (Malbork vára Lengyelországban)" (felül). A nyertes kép Sashegyi József munkája, 

a második helyezett fotót Markó Roland készítette. Agárdi Péter küldte be pályázatunkra, "A nyár fogságában (Pusztafogacsi kápolna)" című 
elismerésben részesített fotót (alul jobbra). Gratulálunk mindhárom pályázónak.
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Kertész Róbert – Szakonyi Balázs

A szolnoki szandzsákszékhely  
és virtuális rekonstrukciója 

Az Alföldön, a Tisza mentén található Szolnokot a Ma-
gyar Királyság fővárosának, Budának 1541-es megszállása 
után alig több mint 10 évvel, 1552. szeptember 4-én foglalta 
el Hádim Ali budai pasa és Kara Ahmed pasa másodvezír 
egyesített serege. Ugyanakkor az oszmánok nem légüres 
térbe érkeztek, hanem a kora újkori utcahálózat, épületál-
lomány, valamint egy 11. századi előzményekkel rendelke-
ző, vadonatúj palánkvár birtokába jutottak. Szolnok ugyan 
törökké lett, és számos példát találunk a hódítók építő tevé-
kenységére, de szinte bizonyos, hogy az ostromot több-keve-
sebb veszteséggel átvészelt lakóházak, világi és egyházi épü-
letek jó részét kijavították, átépítették, majd használatba 
vették. Amennyiben erre már nem volt lehetőség, vagy más 
terveik voltak, abban az esetben építőanyagként hasznosí-
tották ezeket. Beköltöztek a nem sokkal korábban felépített 
várba is. Ez utóbbi pedig már eleve arra predesztinálta a 

stratégiai szempontból meghatározó helyen, fontos száraz-
földi és vízi utak találkozásánál található települést, hogy 
az Alföldön fokozatosan kiépülő török hódoltság egyik je-
lentős szandzsákközpontja legyen.

 
ismert, hogy szolnok vára és az attól nyugatra 

található mezőváros a tisza jobb partján, a jelenlegi 
megyeszékhely magjában található. az elmúlt évszá-
zadok során azonban teljesen elpusztult – az erősség 
utolsó nyomait az 1879-es nagy tiszai árvíz mosta 
el. problémát jelent, hogy területén régészeti kuta-
tást alig folytattak, amire a beépítettség, valamint a 
tulajdonviszonyok miatt a jövőben is meglehetősen 
korlátozottak a lehetőségek, pedig az 1960-as évek 
második felétől 1975-ig, a város 900 éves fennállá-
sának ünnepére készülve hatalmas építőipari kapa-
citást koncentráltak, illetőleg állítottak csatasorba. 
ezt csak tetézi, hogy sajnálatos módon az elmúlt év-
tizedekben sem kristályosodott ki annak gyakorlata, 
hogy nagyberuházások vagy lakóházépítések meg-
kezdése előtt ásatásokat végezzenek. napjainkban 
azt tapasztalhatjuk – még az oly fontos várszigeten is 
–, hogy a vonatkozó törvényeket semmibe véve, ki-
játszva, megelőző régészeti feltárás és szakfelügyelet 
nélkül építkeznek, örökre elfedve, elpusztítva múl-
tunk pótolhatatlan emlékeit.

a szórványosan rendelkezésre álló írott kút-
fők mellett főként a képi és a régészeti forrásanyag 
alapján nyílt lehetőségünk arra, hogy elkészítsük a 
vár- és városfalak, valamint a bástyák, vizesárkok 

Szolnok palánkvárának 
látványa a tiszai cölöphíd 
részletével

A szandzsákszékhely vára, 
városa az uralkodói  

és a Bektas pasa-dzsámival 
a 16. század végén  

(Királyi Hadilevéltár,  
Stockholm,  

fotó: Dr. Domokos György)
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Ilyen összképet nyújthatott  
a szandzsákszékhely délről,  
a Tisza irányából

A hajdani vár és a Tiszára 
néző árvízvédelmi támfal 
közelében azonosított 
Szulejmán szultán-dzsámi 
pozíciója madártávlatból 
(Fotó: Kertész Róbert, 2010)

nyomvonalának teljes rekonstrukcióját. ehhez el-
sősorban a 16–17. századi látképek: Wilhelm dilich 
könyvének metszete, georg Hoefnagel vedutája, a 
stockholmi Királyi Hadilevéltár ábrázolása, illetőleg 
17–18. századi hadmérnöki felmérések: pl. az 1687-
es keltezésű rézkarc, Joseph riemel (1753), buxbaum 
von lindenfeld (1778) által jegyzett színes kéziratos 
térképek, valamint a két utóbbi georeferálása, továb-
bá modern topográfiai felmérések, talajmechanikai 
fúrások, végül pedig a várban 2010-ben végzett régé-
szeti ásatás adatai nyújtottak támpontokat.

szolnok első rendszeres – sajnos ez esetben meg-
lehetősen hiányos – leírását evlia cselebi adta, aki 
1665-ben töltött itt három napot. szerinte a négyszög 
alakú vár kapui közül a nyugati volt a hangsúlyosabb, 
ahogyan az elnevezésből is kitűnik: nagy-kapu. egy 
17. század eleji ismeretlennek, s a kor legjelentősebb 
földrajzi írójának, behrám dimiskínek – aki evlia 
kortársa volt – a munkáiból derül csak ki, hogy más-
képpen belgrádi-kapunak hívták: „[…] Ez kőkapu, 
Murtedā [Mürtezá] pasa építtette; tetejére egy erős 
hangú órát tétetett […]”. a keleti, kisebb kapunak 
pedig egri volt a neve. ezeken kívül még a vár Ki-
kötői-kapujáról történt említés – melyre a török kort 
követően a vízi-kapu elnevezés vált kizárólagossá –, 
és az annak előterében lokalizálható, a tisza legésza-
kabbi kikötőjéről, továbbá a dzsámiról, börtönről, 
valamint a tisza-hidakról.

a védművek palánkszerkezetűek voltak. Közel 
200 éve, a 19. század 10-es és 20-as éveinek fordu-
lóján az akkor részben még álló vár bástyáinak szé-
lességét és magasságát gorové lászló történész egy-
aránt 6 ölnek, a palánkfalak magasságát pedig 8–9 
ölnek határozta meg. bécsi öllel (1,89 m) számolva, 
ezek az adatok az előbbieknél ~11 méternek, míg 
az utóbbi esetében ~15–17 méternek felelnek meg, 
amiket a kutatók a későbbiekben egy az egyben át-
vettek és visszavetítettek a török kori palánkvárra. 
ezzel szemben az oszmánoktól történt 1685-ös visz-
szafoglalás után  peter ernst Mercy altábornagy arra 
utasítja pest megye községeit, hogy a vár javításához 
2.000 db, „[…] három ölnyire való, egy ember vastag-
ságnyi, palánknak való karó fákat szolgáltassatok ide 
Szolnok várában […]”. a három öl hosszúságú karók 
~5,6 m-t tettek ki, amiket azonban egy cölöpárokba 
állítottak. analógiák alapján ezt 1,2–1,5 m mélyre 
áshatták, melybe a 25–30 cm átmérőjű karókat egy-
mástól 20–30 cm távolságra helyezték. erre figye-
lemmel a szolnoki vár palánkfalai és bástyái ~4,4 
m magasak lehettek. evlia cselebi azt írja, hogy „[…] 
Töméspalánkja éppen 15 lépés széles. […]”, ami ~10 
métert tett ki, így legalább kettő vagy három, egy-
mással párhuzamos cölöpárkot valószínűsíthetünk. 
Mindenesetre a Mercy tábornok levelében szereplő 
adatból kiindulva nem túlzunk akkor, ha levonjuk 
azt a következtetést, hogy a szolnoki palánkvár fel-
építéséhez egy egész erdő esett áldozatul.

A szolnoki szandzsákszékhely és virtuális rekonstrukciója

a városról evlia röviden az alábbit jegyzi meg: 
„[…] És a vár nyugati oldalán, a hídon túl a város 
elnyújtott négyszög formájú szépséges város. Északi 
részén és keleti [az utóbbi égtáj helyesen nyugati] ol-
dalán mély árka van, melyben a Zagyva folyik. Ám a 
tiszai oldalon és a várhoz vezető részben nincsen vá-
rosfal. E városnak összesen öt bástyája van. Van egy 
Hatvan vára felé [néző] nagy kapuja és egy gyalog-
kapuja. […]”. innen – a lakóházakon kívül – csupán 
egy késő középkori templomról, majd a bektas pasa 
által építtetett muszlim imahelyről és fürdőről van 
tudomásunk. a hódoltság korában zajló számos 
építkezés és emlék közül azonban a történeti bel-
város területén és az ahhoz kapcsolódó tisza-sza-
kaszon csupán háromnak a helyét ismerjük ponto-
san a régészeti feltárásoknak köszönhetően. építési 
idejük sorrendjében ezek a következők: a várban 
található dzsámi (1550-es évek), az első tisza-híd 
(1562), végül pedig a 16. század legvégére keltezhető 
második tisza-híd.

a szandzsákszékhely muszlim imahelyeiről 
nagyon kevés információ maradt fenn, mindössze 
kettőről vannak pontosabb ismereteink. az egyik 
a várban állt, állami pénzből tartották fent, s evlia 
uralkodói dzsáminak nevezte. Maradványainak egy 
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részét 1973-ban régészeti feltárás során azonosítot-
ták. felépítése – de nem az alapítása és a fenntartása 
– a hódoltság egyik korai klánjához, a Jahjákhoz köt-
hető, akik a régióban 1566-ig a legbefolyásosabb em-
berek közé tartoztak. a dzsámi felújítását az 1620-as 
évek második felében Mürtezá budai pasa végezte. 
bár közvetlen adatunk nincs róla, minden bizony-
nyal szulejmán nevét viselte, akinek a szultánsága 
idején az oszmánok a várat és a várost elfoglalták. 
a városban található másikat egy magánalapítvány 
működtette, melyet a helyben született bektas pasa 
hozott létre a 16. század végén. a stockholmi látkép 
alapján nagyon valószínű, hogy az imahely a főtéren 
rekonstruálható, melynek legfontosabb épülete ko-
rábban egy késő középkori támpilléres, gótikus stí-
lusban épített templom volt.

Mindkét szolnoki dzsámi négyzet alaprajzú és 
kupolás fedésű volt. az ebbe a típusba tartozó ima-
helyek átlagos falhosszúsága 11–12 m volt a hódolt-
ságban csakúgy, mint a birodalom más területein. 
amennyiben méreteik alapján sorrendbe állítjuk a 
Magyarországon ismerteket, meglepő eredményt 
kapunk. a legnagyobb a pécsi gázi Kászim pasa-
dzsámi a maga 19,6x19,7 m-es külső méretével. et-
től kevesebb mint 4 m-rel marad csak el a szolno-
ki szulejmán szultán-dzsámi és tojgun pasa budai 
imahelye (15,9x15,9 m). tőlük alig kisebb ali pasa 
szigetvári dzsámija (15,8x15,8 m), míg a többiek en-
nél csekélyebb méretűek. Mindezek alapján a szol-
noki imahely kifejezetten nagynak tekinthető.

a keresztény és török források egy része megem-
lékezik a tiszai cölöphídról, amit güzeldzse rüsztem 
budai pasa építtetett 1562-ben. először a vár nyugati 
oldala, valamint a város közötti vizesárok (a jelenlegi 
zagyva) torkolatához vezetett, majd annak 16. szá-
zad végi pusztulása után közvetlenül a városhoz. az 
egyes tiszai átkelők időrendjét, alapanyagát, szerke-
zetét, nyomvonalát a közelmúlt régészeti, műszaki és 
természettudományos kutatásai tisztázták. az átkelő 
hossza ~110 m, míg a nyomsáv (járószint) szélessége 
mintegy ~5,5–6 m. a hidat magyar mesteremberek 
húzták fel, és főként debrecen városára nehezedett 
az a feladat, hogy a rendszeres évi adón kívül a vár 
mellett az átkelőhely javításáról, valamint a fenntar-
tás anyagszükségletéről gondoskodjanak. Kezdetben 
a hídnak a törökök fontos szerepet szántak a ti-
szántúl hódoltatásában és a temesvári vilájettel való 
kapcsolattartásban, azonban idővel gazdasági jelen-
tősége is megnőtt. az utóbbi illusztrálására csupán 
egyetlen példa, mely a szarvasmarha-kereskedelem 
fellendülését érzékelteti. az alföldi mezővárosok és 
falvak legfontosabb megélhetési forrása ekkoriban a 
rideg marhatartás volt. az állatokat főként eladásra 
tenyésztették, s lábon hajtották nyugat- és dél-euró-
pa (ausztria, Morvaország, dél-németország, itália) 
piacaira. a tiszántúlról nyugatra irányuló, a török 
vámnaplók szerint több ezres, olykor több tízezres 

A török kézen lévő  
Szolnok látképe  

(Georg Hoefnagel 
metszete, 1617  

– Dr. Vincze Gyula szolnoki 
ügyvéd magángyűjte-

ményéből)

A török kút, háttérben  
a Vártemplommal

(Fotó: Szakonyi Balázs)

Az újjáépítés alatt álló 
vár az uralkodói dzsá-

mival, valamint a város 
alaprajza az oszmánoktól 

történt visszafoglalás 
után két évvel, 1687-ben 

(rézkarc részlet, Wien, 
Kriegsarchiv,  

jelzet: H. III. c. 98. 4.)
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A várban állt kupolás dzsá-
mit faragott kövekből épí-
tették az 1550-es években. 
1820–1821-es elbontását 
követően alapanyagát a 
jelenleg is álló Vártemplom-
hoz használták fel

A 16. század végi Szolnok 3D-s 
elképzelése madártávlatból

Szolnok történeti város-
magjának modellje a 
fontosabb régészeti feltárá-
sokkal és rekonstrukciókkal 
(Kertész Róbert)
1. 11. századi föld-fa szerkezetű ispáni vár;  
2. Árpád-kori váralja település; 3. 1550–1551-
ben épített, majd a törökök által 1552-ben 
elfoglalt és részben átépített palánkvár;  
4. a város kiterjedése a török korban;  
5. késő középkori eredetű főtér, a 16. század 
végéig ott állt gótikus plébániatemplommal;  
6. a 16. század végén épített Bektas pasa-dzsá-
mi és fürdő helye; 7. késő középkori eredetű 
főút/országút rekonstruált nyomvonala;  
8. Árpád-kori és késő középkori leletek intenzív 
előfordulási helye; 9. az 1550-es években emelt 
uralkodói dzsámi; 10. várkút; 11. kora újkori 
várfal külső cölöpárka; 12. török fürdő feltétele-
zett helye; 13. kereskedelmi és hadi kikötő;  
14. Kikötői-kapu/Vízi-kapu jelenlegi helye;  
15. Nagy-kapu/Belgrádi-kapu; 16. Egri-kapu; 
17. ártéri szigeten valószínűsített oszmán 
temető; 18. középkori és kora újkori temető; 
19. Tisza árterén vezető úttöltés; 20. régészeti 
leletek alapján feltételezett késő középkori ud-
varház; 21. késő középkori sírok; 22. 1551-ben 
részben kiásott városárok nyomvonalának 
régészeti leletekkel és megfigyelésekkel azono-
sított szakasza; 23. 16. század legvégén vert 
cölöphíd; 24. 1562-ben létesített Tisza-híd

nagyságrendű szarvasmarha-kereskedelem pedig 
ezen az átkelőn zajlott. 1558-ban 603 db, 1559-ben 
1.489 db marhát úsztattak át a szolnoki révnél. a híd 
felépítése után ez a szám többszörösére emelkedett, 
így 1573-ban 28.365 db, 1575-ben pedig 15.011 db 
állatot hajtottak át.

szolnok 1685-ben ostrom nélkül került vissza 
keresztény kézre. ennek ellenére az elkövetkező 
cca. 130–140 év alatt az összes török kori épített 
öröksége megsemmisült. a település legjelentősebb 
oszmánli stílusú emléke, a várbeli dzsámi funkci-
onált a legtovább, de csaknem 200 éve, 1820–1821-
ben teljesen elbontották és a felszínen semmi nyo-
ma nem maradt. viszont a régészeti, történeti és 
képi források, továbbá analógiák figyelembevételé-
vel készített virtuális rekonstrukciókkal nemcsak 
ez a monumentális kőépület, hanem lényegében a 
szandzsákszékhely részletei, illetőleg összképe főbb 
vonalakban felvázolható. ❦

A tanulmány Kertész Róbert régész munkája,  
a 3D-s rekonstrukciókat Szakonyi Balázs grafikus 
készítette.

irodaloM:
Kertész róbert – Morgós andrás – nagy dénes 

– szántó zsuzsanna: Tisza-hidak a török hódoltság 
korából radiokarbon és dendrokronológiai vizsgála-
tok tükrében. In: Gömöri János (szerk.) Az erdő és a fa 
régészete és néprajza. Sopron, 2007. 145–178.

Kertész róbert – bana zsolt – nagy dénes: Új 
adatok és módszerek Szolnok városmagjának törté-
neti rekonstruálásához. Szolnoki Tudományos Közle-
mények 11, 2007. 1–46. (CD-ROM)

Kertész róbert – Kómár Mihály: Szolnok uralko-
dói dzsámija. Jászkun Építész 1(1), 2010. 5–7.

Kertész róbert – bana zsolt: Régészeti kalando-
zások a város múltjában (11–18. század). In: M. Ro-
mán Béla – Pókász Endre – Szutorisz-Szügyi Csongor 
– Tapasztó Ildikó – V. Szász József (szerk.) Szolnok 

könyve – fejezetek a város történelméből. Szolnok, 
2010. 60–86.

Kertész róbert – sudár balázs – bana zsolt – 
Kómár Mihály: Egy elfeledett muszlim imahely: a 
szolnoki Szulejmán szultán-dzsámi. Műemlékvéde-
lem 56, 2012. 110–125.
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csésen a középkori emlékekből is megmaradtak máig 
álló részletek. a középkori falu a 17. században elnép-
telenedett, majd ezt követően az erdős, hegyes-völgyes 
vidékre szlovák telepesek érkeztek. a romosan álló 
templomot újra felépítették, és egy korábbi műemléki 
helyreállítás tanúsága szerint a barokk külső és belső 
számos középkori részletet rejt. a templomhajó góti-
kus ablakai ma is láthatóak, míg a szentély középkori 
bordás boltozatának maradványai csak indításukban 
maradtak meg, a szentélyt és a hajót ma barokk bol-
tozat fedi. a templom méretében, szerkezetében és 
jórészt felmenő falaiban ugyanakkor a középkori álla-
potot mutatja, és a különálló barokk harangtorony is 
középkori maradványok felhasználásával épült fel a 18. 
században. a település egyik utolsó középkori birtoko-
sának, Werbőczy istvánnak az udvarházát sejthetjük 
azokban a romokban, amelyre ezt a jellegzetes formájú, 
de helyzetében különleges harangtornyot felépítették. 

A közelmúltban Alsópetény két legfontosabb műemlék-
együttese jelentős változásokon ment keresztül, és ma mind-
kettő részben megújulva, jelentős részleteikben helyreállítva 
várja a látogatókat. A település központjában álló középkori 
templom műemléki kutatására és helyreállítására már ko-
rábban sor került, de a mellette álló barokk harangtorony és 
a Werbőczy-emlékmű felújítása csak 2012-ben történt meg. 
A település szélén elhelyezkedő Prónay-kastély megújulása 
2011-ben fejeződött be, és így sok évtizedes méltatlan haszno-
sítás és állapot után ma újra egykori fényében, és új funkci-
óban szolgál rendezvények helyszíneként. Mindezek nyomán 
tehát időszerű számba venni ezen kis nógrádi falu műemléke-
it és azokat a történeti eseményeket, amelyek kialakították a 
festői környezetben fekvő település épített örökségét.

alsópetény az országnak azon részéhez tartozik, 
amely a középkort követő időszakban, a török hódolt-
ság idején jelentős pusztulást szenvedett el, de szeren-

A Prónay-kastély épületei  
a kastélyparkban: 
Nagykastély, Kiskastély, 
Vendégház és a majorsági 
épület, Fürdőház 
(Fotó: László János)

A Prónay-kastély 
elhelyezkedése 
Alsópetényben

A Prónay-kastély  
Nagykastélyának 

homlokzata  
a 19–20. század fordulóján

(jobbra)

Laszlovszky József 

Templom, kúria, kastély – 
Alsópetény megújuló műemlékei
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a török kort követően az új birtokos családok re-

zidenciái már nem a falu központjában, a templom 
mellett jöttek létre, hanem attól távolabb, a település 
szélén. itt volt elég hely ahhoz, hogy a kastélyok, kúri-
ák és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek, valamint 
a kastélykert vagy park kialakításra kerüljön. ezek 
közül műemléki szempontból a prónay-kastély a leg-
fontosabb, és emellett a falu fontos épületei közé tar-
tozott még az andreánszky-kúria is. ez utóbbinak a 
kertje jelentős természetvédelmi terület, maga az épü-
let azonban a 20. században elpusztult és csak néhány 
éve épült fel modern hasonmása.

az alsópetényi nemesi lakhelyek közül a prónay-
kastély épített örökségünk értékes része, mivel a 
rezidenciák egy kevéssé ismert és nagymértékben 
elpusztult csoportjához tartozik. a nógrádi hegyes-
völgyes táj adottságai miatt kevésbé volt jellemző a 
nagybirtokok létrejötte, így a terület birtokosai inkább 
a megyei közép- és kisnemesség soraiból kerültek ki. 
lakóépületeik, majorsági központjaik ennek megfe-
lelően jórészt nem a nagy barokk kastélyok közé tar-
toznak, hanem középnemesi rezidenciák, kisnemesi 
kúriák csoportjába illeszkednek. nem csak reprezen-
tatív lakóhelyek voltak, hanem egyszerre szolgáltak 
gazdasági és rezidenciális funkciókat. egy-egy család 
különböző ágai több településen is birtokoltak ki-
sebb-nagyobb épületegyütteseket, prónay-kastélyból 
is több van a környéken. Ugyanakkor ez az emlék-
csoport óriási mértékű pusztuláson ment keresztül, 
elsősorban a ii. világháború utáni évtizedekben. saj-
nos pusztulásuk ma is tart, így jelentős eredmény, ha 
egy-egy kastélyegyüttes megmentése, helyreállítása 
és értékmegőrző felújítása sikerrel jár. az alsópetényi 
prónay-kastély különleges abból a szempontból is, 
hogy nagyon kevés olyan együttest ismerünk, ahol ma 
is áll a nagykastély és a kiskastély egymás mellett, és a 
kastélykert is viszonylag csonkítatlanul megmaradt az 
épületek körül. Még kevesebb olyan emlék van, ahol a 
majorsági épületekből is megmaradtak álló részek. 

a prónay-kastély sorsa is a lassú pusztulás volt, 
mivel a ii. világháború után birtokosaik elvesztették 
rezidenciájukat és ezt követően a legkülönfélébb for-
mákban hasznosították az épületeket. volt benne fo-

A Prónay-kastély pusztuló 
Nagykastélyának udvari 
homlokzata az 1970-es 
években (balra)  
és a helyreállítás után 
(jobbra)
(Fotó: Lajti Balázs)

A Prónay-kastély Nagykasté-
lyának főhomlokzata
(Fotó: Lajti Balázs)

Templom, kúria, kastély – Alsópetény megújuló műemlékei

nalüzem, raktár, bányászklub, orvosi rendelő, mind-
mind olyan hasznosítási forma, amely nem alkalmas 
az építészeti értékek megőrzésére. szerencsére már 
ekkor is sor került egy helyreállításra, amely legalább 
a teljes pusztulást megállította, bár ezután is üzem-
ként szolgáltak az épületek. 

az 1990-es években magánkézbe került az épület-
együttes, és a kastély új tulajdonosa megkísérelte mind 
az építészeti, mind a reprezentatív lakófunkció helyre-
állítását. ez a program azonban sok ponton nélkülözte 
az építészeti értékek és az örökségi szempontok figye-
lembevételét, és a nagyközönség számára nem is volt 
látogatható a kastély. 2009–2010-ben többek között a 
nemzeti Kulturális alap támogatásával készült el a tel-
jes rekonstrukciója. az új tulajdonos, egy szoftver fej-
lesztéssel foglalkozó informatikai cég, telephelyként és 
rendezvény helyszínként kívánta hasznosítani az épü-
letegyüttest. ebben az esetben a tervezés és a megva-
lósítás fázisát építészeti, művészettörténeti és régésze-
ti kutatások előzték meg, és az örökségi szakemberek 
mindvégig aktívan részt vettek a helyreállításban, vala-
mint az új épületek koncepciójának kialakításában. a 
kutatásokat bozóki lajos művészettörténész és a jelen 
cikk szerzője irányította. Ugyancsak fontos megjegyez-
ni, hogy az épületegyüttes új hasznosítása is az örökségi 
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A Prónay-kastély 
Kiskastélyának homlokzata  

a Nagykastély felöli oldalon 
(Fotó: Lajti Balázs)

A Werbőczy-kúria 
falmaradványai  

a statikai szondákkal
(Fotó: Laszlovszky József )

A Nagykastély pincéjének 
hosszú folyosója  

a helyreállítás után 
(Fotó: Lajti Balázs)

szempontok teljes figyelembe vételével történik. Meg-
újult a nagykastély és a Kiskastély is, ezek reprezenta-
tív helyiségei korhű bútorokkal berendezve szolgálnak 
esküvők, céges rendezvények, vagy éppen műemlé-
ki-örökségi szakmai szimpóziumok helyszíneként. a 
rendezvények között szerepelt az idén már másodszor 
megrendezett pünkösdi Művészeti fesztivál is, ahol fő-
ként zenei programok várták a látogatókat. a nagykas-
télyban kialakított nászutas lakosztály és a Kiskastély 
igényesen berendezett, átriumos tér körül elhelyezkedő 
lakóterei szálláshelyként is hasznosíthatóak, de az ide-
látogató vendégek szállásigényét alapvetően a most fel-
épült vendégház szolgálja ki. ez a majorsági épület egy 
részének helyén, a kastélyegyüttes stílusához igazodva 
készült el. az építészettörténeti- és falkutatások ugyan-
is azt mutatták, hogy az egykor nagy kiterjedésű ma-
jorsági épületek nagy része elpusztult, csak egy kisebb 
épületrész őriz építészetileg is értékes elemeket. Így a 
20. században épült jellegtelen, rossz kivitelezésű épü-
letrész elbontásra került, míg a majorsági épület értékes 
része az új épületszárnnyal együtt szolgál vendégház-
ként. emellett új elemként jelent még meg a fürdőház, 
amely a kor igényeinek megfelelően a szálláshelyet egy 
kis wellness-központtal teszi még vonzóbbá.

a falkutatás, valamint a levéltári és építészeti forrá-
sok vizsgálata azt is kimutatta, hogy mind a nagykas-
tély, mind a Kiskastély, mai egységes építészeti megje-
lenésük ellenére számos építési fázis nyomát őrzi. az 
„U” alakú, világos homlokzati elrendeződést mutató 
nagykastély több kisebb szárnyból épült össze a 18–19. 
században. a különböző periódusok nyomai ma már 
csak a korábban elhanyagolt, de most szépen helyreál-
lított pincetérben láthatóak. a négyszögletes, középső 
fedett udvart körbe vevő Kiskastély szintén különbö-
ző építési periódusok nyomait mutatja, egy időben 
még a majorsági épületekkel is egybeépítették, ahogy 
arról korábbi térképek alapján meggyőződhetünk. a 
kastélyegyüttest eredetileg a gyurcsányi család kezdte 
építeni, majd házasság révén került a prónayak birto-
kába. a Kiskastély eredeti belső elrendezését, vala-
mint a majorsági épületek hasznosítását még ismerjük 
a 20. század első feléből, de az épületek berendezése 
elpusztult a ii. világháborút követően. viszonylag jó 
állapotban maradt meg ugyanakkor a kastélypark. ez 
alapvetően nem botanikai ritkaságokból áll, hanem a 
környező hegyek természetes erdőtakarójához igazod-
va alkot facsoportos-ligetes kertet, amely harmoni-
kusan illeszkedik az egyes épületekhez. Mindezekről 
és a kastély történetéről színes képekkel gazdagon il-
lusztrált kis kiadvány is megjelent, bemutatva a kastély 
korábbi állapotát, építészeti értékeit és a helyreállítás 
nyomán létrejött új épületeket is. 

a prónay-kastély helyreállítását irányító tulajdonos, 
Molnár József, a 2012-es podmaniczky-díjat elnyerve 
kezdeményezte és anyagilag is támogatta, hogy a tele-
pülés más emlékei is helyreállításra kerüljenek, ezzel is 
növelve a település turisztikai vonzerejét. Így kerülhetett 
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A Prónay-kastély épületei  
a helyreállítás után: 
1 Nagykastély 2. Kiskastély  
3. Majorsági épület átalakított 
része 4. Vendégház 5. Fürdőház

A  templom melletti  
nemesi kripta bejárata  
a Werbőczy-emlékművel
(Fotó: Siklódi Csilla)

Alsópetény középkori 
eredetű temploma  
és a barokk harangtorony  
a helyreállítás előtt
(Fotó: Lajti Balázs)

sor a harangtorony és a Werbőczy-emlékmű állag-
megóvására, helyreállítására is. a prónay-kastély tulaj-
donosa, valamint a harangtorony és emlékmű közötti 
kapcsolat nemcsak most jött létre, hanem történetileg is 
megvannak ennek az előzményei. a középkori templom 
melletti romokra már a 18. század végén felfigyeltek, és 
összekapcsolták azt a település leghíresebb korábbi bir-
tokosával, Werbőczy istvánnal. a legjelentősebb közép-
kori joggyűjtemény összeállítója nem csupán a törté-
nelmi emlékezet miatt volt fontos a 18. század végén, 
hanem a korszak nemessége számára is kiemelkedő 
szereppel bírt. legfontosabb műve, a Hármaskönyv 
ugyanis azon jogoknak volt a gyűjteménye és alapja, 
amelyre támaszkodva próbálta megtartani vagy éppen 
megerősíteni kiváltságos helyzetét a Habsburg biro-
dalmon belül a magyar nemesség. a kastély egykori 
birtokosának, gyurcsányi ignácnak az özvegye ezért 
piramis alakú emlékművet emeltetett a 16. századi 
Werbőczy-kúria romjaira, amelyen latin nyelvű felirat 
emlékeztet a település egykori jeles tulajdonosára és az 
emlékmű állítójára is. a piramis forma közkedvelt sír-
emlékmű típus a barokk korban, de ebben az esetben 
nem Werbőczy istván földi maradványai találhatók 
meg az épület belsejében. a gyurcsányi család ugyanis 
kriptát alakított ki a romokból, és így a családi sírbolt 
egyszerre szolgált a nemesi család nyugvóhelyeként 
és a nemesi jogok összefoglalójának emlékhelyeként. 
Ugyancsak ez a kettősség indokolja, hogy a templom 
harangtornyát sem magához a templomhoz építették, 
hanem attól különállóan, a Werbőczy-kúria romjaira. 

a harangtorony vizsgálata azt mutatta, hogy súlyos 
szerkezeti hibák mutatkoznak az alépítményben és ez a 
tornyot is veszélyezteti. a statikai szondák és az épület 
felmérése lehetővé tették, hogy kutathassuk a kúria rom-
jait is. a helyreállítási munkák régészeti szakfelügyelet 
mellett folytak, Mérai dóra régész, szabó bea építész és 
laszlovszky József részvételével. Megállapítható, hogy 
az újkori kripta két földalatti szintje középkori falak 
felhasználásával épült ki, és jelentős falmaradványok 
húzódnak a templomdomb oldalában. Így Werbőczy 
rangjához méltó, nagyobb kúria épülettel számolhatunk 
alsópetényen. a Hármaskönyv elkészültének közelgő 
ötszáz éves évfordulója arra is lehetőséget nyújthat, hogy 
középkori építészetünk ezen fontos emléke régészeti ku-
tatás és helyreállítás helyszíne lehessen. ezzel a középko-
ri és újkori nemesi rezidenciák egy különleges együttese 
válna látogathatóvá alsópetényen. ❦

Irodalom
http://www.pronaykastely.hu/mult
Badál Ede: Kastélyok, kúriák Pest, Heves és Nógrád 

megyében. Budapest, 1987.
Csajbók Csaba: A kontrasztok harmóniája. Panzió 

és uszoda az egykori Prónay-kastélyok parkjában. Met-
szet 2011/5 szeptember-október, 48-51. 

Laszlovszky József (szerk.). Az alsópetényi Prónay-
kastély. Budapest, 2011.
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tett központjából bármikor képes a magyar csapatok 
ellen felvonultatni. Ezért Szeben elfoglalását elsőrendű 
és sürgős feladatának tekintette, aminek végrehajtá-
sát már január 21-én megkísérelte. Amint maga je-
lentette: „a Gálfalvánál nyert győzelem után Puchner 
szétfutamlasztott (!) seregét pihenni hagyni nem akar-
ván, a kezemnél lévő kis erővel Szebent megtámadám”. 
Maradjunk röviden ennél a kérdésnél.

bem serege szeben előterében erős ellenállásba 
ütközött, és az ellenfél erőfölényben volt. a puchner 
tábornok által személyesen vezérelt haderő mintegy 
7000 gyalogosból, 120 lovasból s 4000 népfelkelőből 
állt, amelyet 30 mozgó ágyú kísért. bemnek 4500 
gyalogos, 450 huszár s 18 ágyú állt rendelkezésére. a 
támadást a magyar sereg kezdte, de amikor a katonák 
már egészen közel jutottak a sáncokhoz, hirtelen erős 
ágyútűzbe kerültek. az egyik golyó halálra sebez-
te gróf Mikes Kelemen ezredest, s halálos lövés érte 
Keppelborn kapitányt a bécsi légióból, valamint térey 
századost is. az ütközet mintegy öt órán át tartott, s 
a kezdeti veszteségek ellenére a magyar had jól állta a 
helyét; kétszer is visszaverte az ellenség kitörési kísér-
letét, de végül az ellenség behatolt a magyar középhad 
állásaiba, s ezzel fölénybe került. látva a helyzet ked-
vezőtlen alakulását, bem kénytelen volt elrendelni a 
visszavonulást. a magyaroknak mintegy 60 halottjuk 
volt, ugyanannyi lehetett a sebesültek száma, s jelen-
tős volt a bécsi légió vesztesége is.

Egyed Ákos

Nagyszeben bevétele  
1849. március 11-én

Az 1848 őszén elvesztett Erdély visszavételére de-
cemberben indított magyar hadjárat rendkívül gyors 
sikereket ért el. Bem tábornok 1848. december 25-én 
bevonult Erdély fővárosába, Kolozsvárra, s december 
31-én már Beszterce elfoglalását jelenthette. És alig 
két hétre rá, január 13-án felszabadította a Székely-
föld fővárosát, Marosvásárhelyt. De az erdélyi magyar 
haderő főparancsnoka tisztában volt azzal, hogy a 
császári főparancsnokság jelentős katonai erővel ren-
delkezik, amelyet Nagyszebenből, a szászok megerősí-

Nagyszeben látképe  
a 19. század közepén
(Leopold Beyer metszete)

Nagyszeben városának  
és erődítményeinek  

alaprajza, 1850
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A 16. században épült Haller-
bástya délnyugati füle
(Fotó: Szabó Tibor)

A székely gyalogság 
összecsap a Nagyszebent 
védő oroszokkal a város 
előterében (részlet Vágó Pál 
panorámaképéből)

Gróf Mikes Kelemen ezredes
(Litográfia, 1849.)

bár ez a kísérlet nem járt sikerrel, bem szeben el-
foglalásának tervéről nem mondott le, s határozottan 
azt ígérte a magyar szabadságharc vezetőinek, hogy 
„addig semmi esetre sem nyugszunk meg, míg be nem 
vesszük” nagyszebent. a tábornok arra számított, 
hogy a székelyföldről rövid időn belül nagy csapat-
erősítés érkezik, de – amint kiderült – erre még várnia 
kellett, ezért csúszott a nagyszeben ellen beígért tá-
madás is. a székelyek késésének az volt a fő oka, hogy 
a Háromszékről elindult székely sereg brassó köze-
lében váratlanul portyázó orosz csapatba ütközött, 
amellyel csatát kellett vállalnia. szeben újabb ostro-
máról azért sem lehetett hosszú ideig szó, mert idő-
közben a magyar haderő néhányszor csapdahelyzetbe 
került, amelyből csak zseniális taktikai húzásokkal s 
a csekély haderőnek bem iránti határtalan bizalma, s 
bátorsága által sikerült kikerülni. gondolunk a vízak-
nai, piski és környéki ütközetekre, amelyek alaposan 
meggyöngítették bem hadait. végül sikerült bemnek 
Medgyesen hídfőállást kialakítania, ahol seregének 
megerősítésén dolgozott. 

ezalatt a császári hadak főparancsnoka, anton 
puchner altábornagy kialakította a magyar haderő 
elleni összpontosított támadás tervét. ennek az volt a 
lényege, hogy ő maga Medgyesnél fog támadni, a bu-
kovinai császári erők pedig besztercét veszik vissza s 
onnan indulnak Medgyesre. Úgy vélte, bem seregét 
így megsemmisítheti. puchner tervét azonban bem ke-
resztülhúzta, mert beszterce vidékéről újból kiűzte az 
ellenséget, s március 1-jén visszatért Medgyesre, ahová 
megérkezett a nagyon várt székely erősítés, egyes ada-
tok szerint nem kevesebb, mint hat zászlóalj.

puchner altábornagy, miután nagyszebenben új-
rarendezte csapatait, kereste az alkalmat az ütközet-
re. Március 2-án Kiskapusnál támadott, s 3-án már 
Medgyesen ütközött meg a magyar és a császári se-
reg, amelyet a magyar haderő végül is feladott, s 4-én 
segesvárra vonult vissza. itt bem erős védelmi állások 
építésébe kezdett. a sereg közben a fegyverzet rendbe-
tételével s gyakorlatozással készült a várható támadás 
visszaverésére. a főparancsnoknak arra is gondja volt, 
hogy a környező erdőkben tüzeket gyújtasson, hogy 
minél nagyobb erő jelenlétének hitét keltse az ellen-
ség körében. puchner értesült az erődítések építésé-
ről, elhatározta, hogy megtámadja a magyarokat még 
mielőtt az erős védelmi vonalat megépítenék, s meg-
semmisítő vereséget mér rájuk. terve szerint az egyik 
császári különítmény támadást fog színlelni segesvár 
irányába, hogy kicsalja bemet állásaiból, miközben az 
arra kijelölt hadtest délről megkerüli a várost, s ezzel 
elvágja a magyar sereget a székelyföldtől, ahonnan fo-
lyamatosan érkeztek bemhez az újabb erősítések.

a császári erők főparancsnoka március 6-án el-
indította csapatait a tervezett bekerítő hadművelet 
végrehajtására. csakhogy elkövette azt a számára 
végzetes hibát, hogy szinte teljesen védelem nélkül 
nyitva hagyott egy nagyszeben felé vezető utat. ezt 

Nagyszeben bevétele 1849. március 11-én
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ferenczy ferenc, a méltán híres 11. kolozsvári hon-

véd zászlóalj századosa emlékezésében kitér a sereg 
hangulatára is: „sereg nagyobb örömmel soha se in-
dulhatott ütközetbe”, mert mindenik honvéd abban re-
ménykedett, hogy sikerül elfoglalni az ellenség erdélyi 
fellegvárát, a szász metropolist, ahol a császári haderő 
parancsnoksága mellett, a vele szövetkezett ellenséges 
szász és román politikusok is tartózkodnak. valóban, 
a fővezér s a magyar sereg nagyon vágyott már egy 
nagy győzelemre, ami fokozta lelkesedésüket.

a magyar sereg március 9-én elhagyta seges-
várt, gyors mozdulatokkal elindult a medgyesi 
úton nagyszeben felé, s terv szerint haladva tovább 
a 11-ére virradó éjjel megérkezett nagyselykre, in-
nen szelindekre, majd nagycsűrre, ahol korábban, 
január 21-én nagy csatában alulmaradt. de nagy-
szeben védelme most jóval gyöngébb, mint akkor: 
korabeli adatok szerint mintegy 4 ezer fő orosz gya-
logos, 400–500 kozák s pár ezernyi császári katona 
képezte a védelmet. igen, orosz csapatok is védték 
nagyszebent, mert a szász és román politikusok hí-
vására már korábban bejöttek erdélybe. 

a március 11-én támadásra indult magyar haderő 
mintegy 7500 főből állt, de ebből csak kb. 5 ezer fő vett 
részt a város bevételében. nagyszebennél jelen volt 
ebben a 11., 24., 55. honvédzászlóalj, a 37. sorgyalogez-
red 3. zászlóalja, s két székely zászlóalj, egy debreceni 
vadász osztály, a Württemberg, a Koburg, a vilmos 
és a Mátyás huszárok összesen négy százada, egy tü-
zérüteg. a tisztek közt kitűntek gróf bethlen gergely, 
bethlen olivér, czetz János, ihász dániel, Kiss sándor, 
mindnyájan, a szabadságharc elkötelezett hívei. bem 
tábornok a tőle szokásos módon nagy szerepet szánt 
a tüzérségnek. az oldalvédet bethlen gergely vezet-
te, bem a fősereggel ment, s már délután két órakor 
találkozott az orosz elővéddel, akikre ágyútüzet zú-
dított, mire az oroszok visszahúzódtak az elővárosba. 
de a csatárláncot alkotó gyalogság a nyomukban volt, 
s az előrerohanó székely újoncok gyorsan bevettek két 
sáncot, majd a 11. zászlóalj az erődítés ellen indított 
rohamot. Őket a tüzérség segítette. a védelem nem 
sokáig bírta a magyar rohamokat s fokozatosan visz-
szavonult. az oroszok attól félve, hogy a magyarok el-
vágják a városba vezető utat, visszahúzódtak a sáncok 
mögé. ezt követően bem tüzérsége az erődítményeket 
és a várost lövette. az ostrom döntő pillanata az volt, 
amikor a 11. honvédzászlóalj áttört az erődítményen 
s a salzburg- és elisabeth-kapukon át a városba nyo-
mult. vele egyszerre tört be a városba a székely zász-
lóalj, valamint a Máriássy-zászlóalj, amelyek utcai 
harcba bocsátkoztak az ellenséggel. a csatát az egyik, 
magát meg nem nevező résztvevő frappánsan írta le 
a Honvéd című lapban: „rohamra roham követke-
zik. Kétszer vonulnak vissza előharcosaink, s kétszer 
nyomulnak ismét előre újított erővel, szüntelen neve-
kedő bátorsággal (…) vége általános megfutamodás 
és a külvárosnak csakhamar kezünkre jutása lőn. ezt 

A középkori városfal tornyai  
a Harteneck utcában.  

Johann Böbel akvarellje, 1886  
(Brukenthal Múzeum 

Könyvtára)

Emléklap Nagyszeben 
bevétele alkalmából

Nagyszeben bevétele 1849. március 11-én

a magyar lovas őrjárat 9-én kora reggel jelentette 
bemnek, aki kiadta a parancsot: irány nagyszeben! 
erről a következőket jelentette Kossuthnak bem 
tábornok: „Már tegnap szerencsém volt Medgyesről 
elnök úrnak írni a felől, hogy engem az ellenség Se-
gesvárnál bekeríteni, három oldalról egyszerre meg-
támadni s megsemmisíteni kívánt. Én használtam ez 
alkalmat, s az egyenes országúton indultam Szeben 
felé az alatt, míg ő egy, a mostani évszakban járha-
tatlan úton, bekerítésemmel vesződött.”
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A déli városfalat védte 
a 16. században épült 
"Dicke Turm"
(Fotó: Szabó Tibor)

A székely gyalogság döntő 
rohamra indul  
(Vágó Pál és Margitay 
Tihamér festménye)

Az Erzsébet-kapu.
Johann Böbel akvarellje, 1886  
(Brukenthal Múzeum 
Könyvtára)

Nagyszeben bevétele 1849. március 11-én
követte a bel- és ezt a felsőváros”. az ellenség elhagy-
ta nagyszebent és visszavonult talmácsra. a szász és 
román vezető politikusok elmenekültek.

az orosz és császári csapatok mintegy 200 főt 
veszítettek, magyar részen 40 halott és közel 100 se-
besült áldozatot követelt nagyszeben bevétele. bem 
gazdag hadizsákmányra tett szert: több ezer fegyver, 
nagy mennyiségű lőszer, legalább 20 löveg, a szebeni 
főparancsnokság irományai s málhája a magyarok 
kezébe került. bem örömmel jelenthette Kossuth-
nak: „istentől megáldott napunk van ma, mert oly 
szerencsés voltam, hogy nagyszebent végre valahára 
sikerült ostrommal bevenni s éjjeli egy negyed tizen-
kettőre a városba, mely torlaszokkal volt védve – be-
vonulni”. czetz azt írta emlékezésében, hogy „Elér-
tük tehát hőn vágyott célunkat”.

Megvolt tehát az elégtétel: bemnek a január 21-i 
kudarcért, a magyar seregnek azért, hogy elesett az 
a város, amely összefogott a magyar szabadságharc 
minden lehető ellenségével, nemcsak a Habsburg-
hatalommal, de a cári oroszországgal is. a magyar 
közvélemény is elégtételt érzett, mert nagyszeben 
irányadó lapja, a siebenbürger bote következetesen 
rebelliseknek nevezte a magyarokat, a magyar haderőt 
pedig becsmérlő kifejezésekkel végtelenül leértékelte. 
szerkesztőjét, Joseph benignit, még eléggé nem tisztá-
zott körülmények között, az utcán agyonlőtte (talán) 
egy Mátyás huszár. az orosz haderő behívásáért bem 
is megrótta szebent, s a várostól az ilyenkor szokásos 
hadisarcot is megkövetelte, de közismert amnesztia-
politikájához híven megígérte, hogy a magyar kor-
mány a múltra a „feledés fátyolát veti”. bem azt akar-
ta, hogy a rend és mindennapi élet minél gyorsabban 
helyreálljon, ezért védelmet ígért valamennyi lakos-
nak, akit sérelem ér, s a rablást vagy dúlást elkövetőket 
rögtönítélő bíróság elé állítja.

a város főparancsnoka, bánffy ezredes bem szel-
lemében a személy- és vagyonbiztonság védelmét ígér-
te, amit fő feladatának tartott, s kérte az elmenekült 
lakosságot, hogy térjen vissza a városba, lakásába.

szeben elfoglalása demoralizálta a császári had-
erőt, puchner altábornagy lemondott a főparancsnoki 
tisztségéről Kalliány tábornok javára. az új főparancs-
nok eleinte szeben visszavételének tervét latolgatta, 
de mivel engelhardt tábornok figyelmeztette, hogy a 
székelyföldről mintegy 10 ezer fős haderő közeledik 
brassó felé, kénytelen volt feladni az említett szán-
dékát. erre kényszerült azért is, mert a császári erők 
nagy része szétszéledt s kivonult erdélyből. czetz azt 
a parancsot kapta, hogy induljon brassó felé, bem pe-
dig puchner üldözésére indult, aki azonban gyorsan 
elhagyta erdélyt. a szebeni győzelem új lendületet 
adott a magyar haderőnek, s ennek során március 20-
án elfoglalta brassót, amelyet az ellenség nem tudott 
védeni. nagyszeben és brassó bevételével eldőlt er-
dély sorsa: március végén már csak a gyulafehérvári 
erőd és a dévai vár volt a császári csapatok kezén. ❦
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A szűk, kőtörmelékes ösvényen szikár, középkorú, 
bajuszos férfi lépked fölfelé, vállára szíjazott nehéz 
hátitáskájában fotómasinája, és több mint kéttu-
catnyi az üveglemezt tartalmazó kazettákból. Nyo-
mában felesége igyekszik vele lépést tartani. A hosz-
szas gyaloglás megviselte mindkettejüket, ám hajtja 
őket a cél, roppant eltökéltek. Az újabb várrom már 
csak karnyújtásnyira, a terjedelmes falak látványa 

A Turócszentmártontól 
délre lévő Blatnica 
várának távlati felvétele. 
Napjainkban e várat sűrű 
erdő takarja, állagmegóvása 
még nem kezdődött el. 

A Várgesztes déli határában 
lévő Gesztes vára 1910 körül 
még sokkal romantikusabb 

látványt nyújtott. Az 1960-as 
évek elején Gerőné Sándor 

Mária régész irányításával 
feltárták, majd Erdei Ferenc 

építész tervei alapján 
turistaszállóvá alakították.

Karczag Ákos

Müllner János – egy fotóriporter  
a várak nyomában

Müllner János – egy fotóriporter a várak nyomában

egyre inkább kibontakozik a szemük előtt. A férfi 
verítékező homlokát törölgeti, majd állványra erősí-
ti Voigtländer fényképezőgépét. A kompozíciót már 
kigondolta, de a mattüvegen keresztültekintve még 
hosszasan pontosít… – Ezek a képzelt jelenetek pereg-
nek szemem előtt, ha olykor, üres óráimban felötlik 
előttem Müllner János elfeledett alakja. És ilyenkor 
persze némi irigység is motoszkál bennem, hiszen ő 
száz évvel ezelőtt olyan közegben és állapotban figyel-
hette meg hazánk legjelentősebb várait, ahogyan azt 
már soha senki nem láthatja többé.

(Müllner János 1909–1910-ben készült fotóival)

Müllner János (1870–1925) a magyarországi 
fotóriporterek első nemzedékéhez tartozott. buda-
pesten élt, eredetileg rajzolónak készült. az 1890-es 
évektől fotóriporter, vagy, ahogy az idő tájt nevez-
ték, „fényképész-illusztrátor” lett (akkoriban a ri-
porter, illetve fotóriporter megjelölést elsősorban 
újságírókra vagy bűnügyi tudósítókra alkalmaz-
ták). az 1900-as évek elejétől már számos képes 
újságnak (érdekes Újság, Új idők) dolgozott. Kü-
lönösen sok fotója jelent meg a tolnai világlapjá-
ban, amelynek megbízásából a vállalkozó szellemű, 
serény és tehetséges Müllner gyakran vidékre, sőt 
külföldre is elutazott, ő volt a lap „vándor fotog-
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A Polthári Soós család 
középkori eredetű 
castelluma a Zólyom 
vármegyei Garamszegen 
napjainkban is épségben áll 

Müllner János – egy fotóriporter a várak nyomában

Müllner János és felesége, 
Nagy Ezsébet, elutazás 
előtt. Müllner hátán a súlyos 
fényképészeti felszerelés  
is megfigyelhető

ráfusa”. abban az időben még nem volt szokásos a 
fényképfelvétel szerzőjét feltüntetni, így nevével a 
folyóiratokban csak elvétve találkozunk.

nem tudni, hogy Müllner 1909–1910-ben milyen 
okok miatt vállalkozott várfotózási körutakra az or-
szágban. nincs nyoma annak, hogy ezt megelőzően 
is foglalkoztatták volna a várak, illetve, hogy ezen 
időszakot követően is folytatta volna a romok bejá-
rását. ezért esetében egyéni lelkesedésről, egyfajta 
várgyűjtő szenvedélyről aligha beszélhetünk. várfo-
tográfia-készítő útjait saját kedvteléseként egyébként 
sem lett volna módja önnön pénztárcájából finan-
szírozni, fotóriporteri tevékenysége ugyanis megle-
hetősen szűkös megélhetést biztosított számára. azt 
viszont, hogy ki és miért bízta meg ezzel a feladattal, 
illetve ki állta útiköltségeit, még nem sikerült kide-
ríteni. további kutatás tárgya lehet, hogy kiknek 
az ismereteire támaszkodva, illetve mely könyvek, 
kiadványok alapján állította össze a megtekintendő 
várak listáját. feltételezhető, hogy korának néhány 
közismert, várakkal is foglalkozó kutatója (divald 
Kornél, gerecze péter, stb.) lehetett a segítségére. 
többek között soós elemér kéziratos hagyatékában 
és varjú elemér Magyar várak c. könyvében is fel-
bukkannak utóbb képei, velük feltehetően szorosabb 
kapcsolatban állt. ezenfelül bizonyára felhasználta a 
Hunfalvy János és a Kubinyi–vahot féle, Magyaror-
szágot és erdélyt képekben, pontosabban acélmet-
szetekben bemutató köteteket.

Utazásai során egyetlen segítője felesége, nagy 
erzsébet volt, akinek szerepét feltétlenül meg kell 
említeni Müllner pályafutásának felvázolásakor. 
e derék asszonyka sosem noszogatta párját, hogy 
„más, rendes férfiakhoz hasonlóan” hagyjon fel 
végre a fotózó-utazgató életmóddal, és nézzen jö-
vedelmezőbb foglalkozás után. ellenkezőleg! elkí-
sérte őt külföldi útjaira (többek között egyiptomba, 
Konstantinápolyba, valamint a balkánra) és termé-
szetesen vele tartott a Kárpátok hegyláncolatain 
magasodó várromok felkeresésekor is.

Müllner János 1909–1910-ben megtett utazása-
inak részleteiről nem maradt fenn napló vagy más 
írásos feljegyzés. néhány személyes adat, valamint 
a korszak közlekedési viszonyainak és fényképésze-
ti módszereinek ismeretében azonban mindez töb-
bé-kevésbé rekonstruálható:

Müllner és asszonya budapesti otthonukból, 
a ferencvárosban lévő liliom utca 11-ből indul-
va először vonatra szálltak, amely ebben az időben 
már a távolsági személy- és áruforgalom általáno-
san használt eszköze volt (vasúthálózatunk hossza 
akkoriban meghaladta a 22 ezer kilométert, azaz 
megközelítette a fejlett európai országokét). a várak, 
várromok jelentős része azonban a vasút vonalától 
távolabb, eldugott falvak határában emelkedett, és a 
vasútállomástól csak szekérrel vagy gyalog lehetett a 
közelükbe jutni. a vonatozás után tehát Müllnerék 

fogatolt jármű után néztek; elsősorban egy- és két-
fogatú lovas, valamint kettős ökrösszekerek jöhettek 
számításba, de néha más igásállatokkal (bivaly, te-
hén, szamár) fogatolt szekereket is kénytelenek vol-
tak igénybe venni (a kistérségek között ilyen téren 
jelentős különbségek léteztek). a kiszemelt faluba 
megérkezve következett általában a kérdezősködés, 
alkalmanként helyi vezető felfogadása, majd pedig a 
felkapaszkodás a kiszemelt várhegyre. a vár megpil-
lantását követően Müllner gondosan megválasztotta 
a nézőpontot, a nagyszerű összképet nyújtó távoli 
felvételek érdekében gyakran a romokkal szemközt 
lévő magaslatra is felkapaszkodott.
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fénybiztos helyre pakolta (az elkészült képet csak 
odahaza tudta kémiai anyagokkal előhívni, a la-
borálási munkálatokban ugyancsak nagy erzsébet 
volt a segítségére).

a kedvezőtlen fényviszonyok – rossz idő, ellen-
fény – gyakran késleltethették a megfelelő fotók el-
készítésében. túl sokáig azonban nem időzhetett, 
mivel a fényképezést követően étkezésről, szállás-
ról is gondoskodni kellett. Utóbbiakat pestről elő-
re megszervezni, különösen egy többhetes utazás 
esetén, akkoriban képtelenség volt, így nyilván sok 
kényelmetlenség is közbejött, valamint nagy szere-
pe lehetett a véletlennek is. a nehézségek ellenére 
Müllner és hitvese kitartóan és valószínűleg élve-
zettel végezték ezt a munkát, amely életre szóló él-
ményt jelenthetett számukra.

Müllner a várromokat kortársaihoz hasonlóan 
a hősies nemzeti múlt pusztulásukban is fenséges 
tanúinak tekintette, mely szemléletmód a 19. száza-
di nemzeti romantika idejére vezethető vissza. Út-
jai során a történelmi falakat még vad szépségük-
ben csodálhatta meg, abban a formájukban, ahogy 
legutolsó lakóik a sorsukra hagyták őket. igaz, 
egyik-másiknak a kőanyagát jelentős mértékben 
elhordták a környékbeliek, a hatóságok azonban 
igyekeztek ezt megakadályozni, a 19. század végétől 
többnyire sikerrel.

várfotó-sorozatának elkészítését követően, 1910 
után Müllner elsősorban a fővárosban folytatta 
munkáját. Kiváló érzéke volt ahhoz, hogy történel-
mi és hétköznapi eseményeknél egyaránt a megfe-
lelő pillanatban a megfelelő helyen legyen; e képes-
sége révén kora egyik kiemelkedő fotóriporterévé 
vált. az első világháború során főként a hátország 
életét, majd ezt követően a tanácsköztársaság zűr-
zavaros időszakának fejleményeit örökítette meg. 
a parlamentből feleségével távozó gróf Károlyi 
Mihály miniszterelnökről, ady endre temetéséről, 
a fehér lovon bevonuló Horthy Miklósról vagy az 
elcsatolt területekről menekült vagonlakókról ké-
szült képei ma is közismertek.

1925. december 27-én bekövetkezett halálát kö-
vetően egyik fotográfus kollégája ezt írta róla: "egy 
szegény, tehetségénél és tudásánál fogva jobb sorsra 
érdemes fényképész dűlt ki ismét a sorból. az el-
hunyt kartárs egyike volt azoknak, akik a portré 
fotografiáról teljesen az illusztratív fényképészetre 
tértek át és elsőrangú riportfelvételekkel látta el a 
folyóiratokat. Kitűnő riporterszeme és tökéletes 
szaktudása folytán minden aktuális eseményről 
boszorkányos gyorsasággal szállított illusztráció-
kat, teljes erkölcsi, de sajnos annál kevesebb anyagi 
sikerrel. gyenge fizikuma nem bírta az e téren is 
folyton erősbödött versenyt – sokat betegeskedett 
és sokat nyomorgott".

személyére és munkásságára lassan homály 
borult, üvegnegatívjait és sok száz pozitívját a bu-

Versec várának 15. századi 
lakótornya a Bánságban. 

Második emeleti 
bejáratához a 20. század 

közepe óta vaslépcső vezet, 
azonban a torony rossz 
állapota miatt jelenleg 

zárva tartják.

A Zsarnócától északra, 
4 km-re fekvő Revistye 

várának képe.  
A napjainkban készült 
fotókkal összevetve jól 

látható, hogy igen jelentős 
mértékű pusztulás érte 

falait az eltelt közel  
száz esztendő során.

Müllner János – egy fotóriporter a várak nyomábanMüllner János – egy fotóriporter a várak nyomában

bár george eastman technikai újításai az 1880-
as évek végén forradalmasították és lényegesen 
könnyebbé tették a fényképezést, Müllner még-
sem az egyszerűen kezelhető, tekercsfilmes Kodak 
gépek egyikével dolgozott, hanem komoly felsze-
reléssel; többféle feladatra is használható lemezes 
fényképezőgépet használt, fotóit pedig az agfa 
cég jól kinagyítható zselatinos ezüst előhívópapír-
jára készítette. a fotózási művelet során először 
fényképezőgépének mattüvegén keresztültekintve 
beállította, „megszerkesztette” a képet. ezt köve-
tően a mattüveg helyére behelyezte a fényérzékeny 
anyagot tartalmazó kazettát és exponált. ezután 
az elkövetkezendő újabb beállításhoz visszatette a 
mattüveget, a leexponált kazettát pedig táskájába, 
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dapesti történeti Múzeumban, a Hadtörténeti Mú-
zeumban, a Magyar nemzeti Múzeumban és más 
közgyűjteményekben őrzik.

Müllner János napjainkban zajló újrafelfede-
zésében, tekintélyes fényképhagyatékának feldol-
gozásában mérföldkő jelentőségűnek mondható az 
a monumentális és elegáns kötet, amely idén ősz-
szel kerül a könyvesboltokba, és a forster gyula 
nemzeti Örökséggazdálkodási Központ, valamint 
a Magyar Képzőművészeti egyetem tulajdonában 
lévő, várakat ábrázoló Müllner fényképeket tárja 
az olvasók elé. e két intézmény, valamint a Méry 
ratio kiadó gondozásában megjelenő, b. Majkó 
Katalin és laár erika által szerkesztett „Bús dü-
ledékeiden…” Müllner János várfotográfiái című 
impozáns, albumszerű kiadványban 132 Kárpát-
medencei vár látható, összesen 320 fotón. a könyv 
előtanulmányait Kőnig frigyes, basics beatrix, 
stemlerné balogh ilona és feld istván írta, ezekben 
Müllner karrierjéről, várfotó-sorozatának szakmai 
vonatkozásairól és jelentőségéről, valamint általá-
nosságban a várak szerepéről olvashatunk.

a fotográfiák vármegyénként kerülnek bemuta-
tásra, a mai Magyarország területén megtalálható 
várak képeit pedig elkülönítve, az utolsó nyolcvan 
oldalon tekinthetjük meg. a felvételekből kitűnik, 
hogy Müllner elsősorban Magyarország északi 
részeit, azaz a felvidéket barangolta be, mivel itt 
fényképezhette le a legjelentősebb, leglátványosabb 
várromokat. Kevesebb kép készült erdély várairól, 
a bánságot pedig mindössze két helyszín (temesvár 
és versec) képviseli. a drávától délre eső területe-
ken, valamint a szerémségben Müllner egyáltalán 
nem járt. a városfalakat nem vette számításba, és 
templomvárakat is csak ritkán kapott lencsevégre. 
olykor csekélyebb vármaradványokat is megörö-
kített; ezeket előzetes értesülései alapján aligha-
nem ő is nagyobbnak, jelentősebbnek gondolta (pl. 
tapolymedgyes, latorvár, Hasznos, sóvár). egy-
egy várról gyakran három-négy képet is készített, 
nagyobb, látványosabb várak esetében inkább a tá-
voli fotókat részesítette előnyben.

néhány közismert várromot hiába keresünk a 
könyvben (a mai határainkon belüli részt tekint-
ve különösen fájó buják, salgó, dédes, Markaz, 
Márévár és vitány hiánya). feltételezhetően ezek-
ről is készültek képek, ám utóbb elpusztultak, vagy 
jelenleg ismeretlen helyen lappanganak. és ne le-
gyünk telhetetlenek: a képanyag így is bőséges, le-
nyűgöző és egyedülálló!

a kötetben lévő fotográfiák a régészek, művészet-
történészek számára már eddig is hatalmas értékkel 
bíró dokumentumok, a kutatás elsőrendű forrásai 
voltak, és „segédanyagként” a helyreállítások, illetve 
visszaépítések során nélkülözhetetlennek bizonyul-
tak. Közzétételük rendkívül időszerű volt, a könyv 
megvásárlása várrajongóknak ”kötelező”. ❦

Csicsva várának romjai 
északkelet felől

Müllner János – egy fotóriporter a várak nyomában

A Trencsén vármegye 
Vágbesztercei járásában 
fekvő Hricsó várának  
romja keletről

Az új, 383 oldalas 
Müllner kötet felvételein 
a fotós alakja is feltűnik 
Monyorókerék, Torna és 
Szanda várainak előterében, 
és feleségét is felfedezhetjük 
a Korponáról, Somoskőről, 
Szepesről és Krasznahorkáról 
készült képeken.
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hónapban. ez a munka valójában két évig tartott és 
csak 1701-ben fejeződött be.

luigi ferdinando Marsigli bolognai születésű had-
mérnök végezte a határmegállapítási munkák oroszlán-
részét i. lipót császár képviseletében, míg ii. Musztafa 
szultán (1695–1703) megbízottja a szíriai származású, 
akkoriban belgrádban szolgáló ibrahim efendi volt.

Marsigli, akit éppen e munkája során neveztek ki 
tábornokká 1699 októberében, jól ismerte a két bi-
rodalom közötti határterületeket, hiszen már 1689–
1690-ben, majd később 1697-ben is kiváló helyisme-
retre tett szert e vidék felmérése során.   

a horvátországi határ kijelölésekor az Una folyót 
választották határként a száva és az Una összefolyá-
sától délnyugatra fekvő dobretin településtől kezd-
ve. ezen a folyamszakaszon két jelentős átkelőhely 
található, az egyik Kosztajnica, a másik pedig novi 
városánál, amelyek hovatartozásáról a békeszerző-
dés 5. cikkelye rendelkezett. eszerint Kosztajnica (ma 
bosanska Kostajnica) az ott levő középkori várral 
együtt Habsburg fennhatóság alatt maradt, a folyó 
mentén délebbre fekvő novi (ma bosanski novi) vára 
és városa pedig, amelyet batthyány ádám horvát bán 
már 1693-ban visszafoglalt, a békekötés után kerüljön 
vissza a szultán birtokába.

Kosztajnicát 1556-ban foglalták el az oszmán ha-
dak és egészen az 1693. évi visszafoglalásig a kezük-
ben tartották. a városka középkori vára – amelyet 
mostanában újítanak fel – addigra már elavult, köny-
nyen belőhető volt az északi part fölé magasodó djed-
hegyről. Maga a vár, mint a békeszerződés értelmé-
ben lerombolandó, vagy kiürítendő erősség szerepel a 
Marsigli gyűjtemény 21. kötetében. 

Szabó Tibor

Kosztajnica-Djed és Novi-Levernica 
újkori erődítései az Una folyó mentén

Az Oszmán Birodalom Magyarországról és Hor-
vátországból való kiszorítása után a déli határok 
mentén még sokáig bizonytalan volt a helyzet, sőt a 
18. század folyamán többször is összecsapott itt a két 
impérium. Az alábbiakban a hosszú közös határvonal 
egy rövid részén, a horvátországi Una folyó mentén 
ebben az időszakban épült két erődítést mutatunk be. 

(Szatanek József emlékére)

a török elleni visszafoglaló háború lezárásakor 
megkötött karlócai béke (1699) újrarendezte a Habsburg 
birodalom és a porta közötti viszonyt. a békeszerződés 
cikkelyeiben leírták a később kitűzendő határ pontos 
vonalát az annak közelében levő erődítések hovatar-
tozására, illetve esetleges lerombolásukra vonatkozó 
megállapodásokkal együtt. arról is rendelkeztek, hogy 
a későbbiekben hol lesz tilos új erősségek építése.

az új határvonalakat közösen felállított bizottság-
nak kellett kijelölnie az 1699. március 22-ét követő két 

A Djed-hegy nyugatról 
fényképezve. Kosztajnica 
város északi része a hegy 
lábánál, az Una partján 
fekszik
(Fotó: Szabó Tibor)

Térképrészlet az Una menti 
Hrvatska Kostajnica, Dvor  

és Bosanski Novi helyzetével 
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Kosztajnica és a Djed-hegy 
köré tervezett erődítés-
rendszer tervrajza a 18. 
szárad második harmadá-
ból (részletek)

A Djed-hegyi új erődítés 
rajza a 18. század első 
harmadából származó 
tervrajzok részletén

A központi erődítés he-
lyén ma vendéglő áll  
a Djed-hegy tetején
(Fotó: Szabó Tibor)

a karlócai béke megtiltotta a határvonal közelé-
ben új erődítések építését, ugyanakkor kijelölte a két 
birodalom kapcsolata során használható útvonalakat 
és átkelőhelyeket is. a török fennhatóság alatt maradt 
bosnyák területek és Horvátország között öt keres-
kedelmi útvonalat neveztek meg, amelyek között a 
korábban használt kosztajnicai átkelő nem szerepelt. 
ez a tény csökkentette Kosztajnica jelentőségét, de a 
horvát határőrvidék megszervezése (1700) után ismét 
szükségesnek ítélték az átkelőhely megerősítését.

Új erődítmény építése azonban ekkor még az éppen 
hogy megkötött békeszerződés nyílt megszegését jelen-
tette volna, ezért a djed-hegyi új bástyás erőd megépíté-
sére csak akkor kerülhetett sor, amikor később, a Habs-
burg birodalom már a porta elleni új háborúra készült. 

a spanyol örökösödési háborút lezáró 1713. évi 
utrechti békekötés feltételeit vi. Károly csak kénysze-
rűségből vette tudomásul 1714-ben, ugyanis ezzel a 
Habsburg-ház nyugat-európai hatalma megroppant. 
az új helyzetben nyilvánvalóvá vált, hogy a biroda-
lom súlypontja keletre helyeződik át. 

az 1711-ben kitört orosz-török háború, majd a ve-
lence elleni 1714. évi oszmán támadás szinte kínálta 
a balkáni beavatkozás lehetőségét, ráadásul a külpo-
litikai helyzet is kedvezőre fordult Xiv. lajos francia 
király 1715. szeptemberi halála után. 

az intenzív katonai felkészülés már 1715-ben meg-
kezdődött, melynek során a hadvezetés szükségesnek 
látta fontos pontok, többek között bród, ó-gradiska 
és Kosztajnica megerősítését is.

valószínűleg ebben az évben kezdték el felépíteni 
Kosztajnicánál az Una bal partja fölé magasodó djed-
hegyre az új erődítést, amelynek megvalósítása évti-
zedekig elhúzódott. bár az erődről többféle alaprajzi 
elrendezést mutató terv is fennmaradt, a legvalószí-
nűbb, hogy négy sarokbástyával ellátott, szabályos 
négyzet alaprajzú vár építését kezdték el, amelyet a 
kor erődítési szokásainak megfelelően szárazárokkal, 
valamint gyülekező térrel ellátott fedett úttal és mes-
terségesen kialakított vársíkkal vettek körül. az erőd 
épülete kétszintes volt, mindkét szintet boltozattal 
fedték és a tetőn is ágyúállásokat alakítottak ki. 

az elhúzódó építkezések irányítását 1735-ben f. 
du portal de Monteau vette át, ami a korábbi tervek 
módosításával is járt, bár a jelek szerint az addig már 
elkészült részeket igyekeztek megtartani. az elkészült 
erődöt ábrázoló, 18. század középső harmadában ké-
szült térkép további erődelemek megépítését mutatja. 
Jól látható rajta a djed-hegyet és a hegy alatti telepü-
lést védő sáncok tervezete, illetve a távolabbi dombok-
ra építeni javasolt redutok rendszere. 

a század utolsó harmadára a néhány évtizeddel 
korábban épült erődítés elvesztette jelentőségét és azt 
valószínűleg lebontották, amint azt egy dátum nélkü-
li, 18. század végi térkép mutatja. a korábban kopár 
djed-hegyet a 20. század elején beerdősítették, így ma 
már csak közvetlen közelről figyelhetjük meg a ha-
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Kosztajnica északi város-
része és a fölé emelkedő 

Djed-hegy az Una hídjáról 
(Fotó: Szatanek József )

Kosztajnica-Djed és Novi-Levernica újkori erődítései

A Novival szemközti  
Levernica-dombra épült 

sáncmű alaprajza  
és távlati képe  

(Kőnig Frigyes munkája)

Novi 18. századi török 
erődítésének tervrajza

jobbra

talmas földmunkával kialakított védműveket. bár az 
erőd épületei mára teljesen eltűntek, a külső árok, a 
bástyák nyomvonala és egyes külső sáncok szinte tel-
jes épségben megmaradtak. 

az első katonai felmérés báni Határőrvidéket áb-
rázoló áttekintő térképe (1774–1775) Kosztajnica mel-
lett a másik Una menti fontos átkelőhelyet is feltünteti 
dvor község közelében. a településtől délnyugatra épült 
levernica nevű sáncvár a harmadik osztrák-török há-
ború (1788–1790) idején épült és kapott fontos szerepet. 
ennek a 18. századi erődnek és a hozzá tartozó kisebb 
sáncoknak, redutoknak a megépítése szorosan kapcso-
lódik az Una és a szana folyók egyesülése közelében levő 
novi (bosanski novi) város és várainak történetéhez.

az Una és a szana folyók összefolyása közelében, az 
Una jobb partja fölötti dombon állt novi első, középko-
ri eredetű vára. a Kulsko brdo nevű magaslatra épült 
várat a törökök 1577-ben vették birtokukba, és kisebb 
megszakítással 1693-ig a kezükben tartották, amikor 
batthyányi ádám horvát bán visszafoglalta a várat és 
települést. a Kulsko brdo-n levő kővárat ez időben bon-
tották le, majd új várat építettek az Una bal partjára. 

a folyón itt működő átkelőhely fontosságát mutatja, 

hogy a karlócai békekötés után Marsigli minden erőfe-
szítése ellenére sem tudtak megállapodni novi hova-
tartozásának kérdésében. a határmegállapító bizottság 
úgy fejezte be a horvát határszakasz kijelölési munkáját 
1700 augusztusában, hogy novi helyzete megoldatlan 
maradt, jóllehet a békeszerződés ezt a területet a törö-
köknek ítélte. végül hosszas huzavona után csak 1703-
ban adták át a báni seregek novit az oszmánoknak és 
ugyanekkor rombolták le a néhány éve épült bal parti 
várat is. a későbbi fejleményekből úgy látható, hogy 
csak az Una jobb partján levő bosnyák területeket kap-
ták vissza a törökök, a bal part továbbra is a báni határ-
őr ezred fennhatósága alatt maradt.

a települést újraalapító törökök rövidesen új, egy-
előre csak földsáncokkal és paliszáddal megerősített 
várat kezdtek építeni az Una jobb partján, a szana tor-
kolatától kissé délre. az átkelőn túli, Károlyváros irá-
nyába vezető utat veszélyeztető erődítést draskovics 
János, a horvát nemzeti milícia vezetője, későbbi hor-
vát bán próbálta meg lerombolni 1717-ben, azonban 
támadását cerics alajbég visszaverte. a következő 
évtizedekben az új várat a törökök tovább erősítették, 
többször is átépítették. az 1765. és 1783. évi építkezé-
sek után kialakult ötbástyás, külső védművekkel, vi-
zesárokkal ellátott vár felkészülten nézett a harmadik 
osztrák-török háború elébe. 

ii. József császár és magyar király ii. Katalin orosz 
cárnő ösztönzésére, a köztük fennálló szövetségesi 
szerződésben foglalt kötelezettségére hivatkozva üzent 
hadat az oszmán birodalomnak 1787 őszén. a császár 
valójában kettős érzésekkel közelített a küszöbönálló 
háborúhoz. egyrészt aggasztották a kedvezőtlen külpo-
litikai körülmények, másrészt reménykedett a balkáni 
területszerzés lehetőségében, amit csak erősített a má-
sodik osztrák-török háborút lezáró 1739. évi, megalázó 
belgrádi békével elveszített területek miatti revansvágy.

a megindult hadműveletek során ernst gideon 
von laudon tábornagy és hadteste 1788-ban a horvát 
határ menti területeken több boszniai várat elfoglalt és 
bosanska dubicánál csatát is nyert a törökök ellen. 
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laudon 1788 augusztusában fogott hozzá novi jól 

megerősített várának ostromához. a törökök, tisztá-
ban lévén az átkelőhely fontosságával, lehetőségeikhez 
képest mindent megtettek a legutóbbi időkig épített-
javított erősség védelmére. laudonnak a lerohanás 
helyett szabályos ostromra kellett felkészülnie, annak 
minden előmunkálatával együtt.  

a korabeli térképek tanúsága szerint a tábornagy 
egy nagyobb sáncművet építtetett az Una bal partja 
fölötti levernica-dombon, ahonnan az ott elhelyezett 
üteg jól belőhette a délre fekvő túlparti novi várát. a 
központi erődítésen kívül laudon sáncokat emelt a 
folyóparttól kissé távolabb elhelyezve, majd átkelve az 
Unán, a novit keletről és délről koszorúzó dombsor 
kiemelkedő pontjaira zártsáncokat állított. ezután a 
várostól északkeletre és délnyugatra is sáncokkal vé-
dett folyami átkelőhelyeket készíttetett. ezzel a város 
körülzárása befejeződött. az osztrák hadak csak ez-
után fogtak hozzá a szabályos ostromárok rendszer 
kiépítéséhez a vár déli oldalán.

a védekezést vezető Mehmed bég szívósan küz-
dött a rábízott erősség védelméért. laudonnak a je-
lentős sáncépítkezések és más előkészületek ellenére 
is csak október 3-án sikerült megadásra bírni a béget 
és megmaradt 591 harcosát.

az ostromhoz készített sáncművek túlnyomó ré-
sze napjainkra elpusztult, csak a mai dvor faluhoz 
közeli levernica-dombi sáncvár maradványai figyel-
hetőek meg a terepen. 

ez az erődítés egy észak-déli irányban elnyúló, sza-
bálytalan alaprajzú építmény volt, amelynek északi és 
nyugati oldalán is volt bejárata. a sáncmű déli oldalán 
készült lőpadokra állították fel a novit támadó ágyúk 
sorát, de lövészállások készültek a hosszanti sáncmű 
keleti és nyugati oldalára épült két kiszögellésben is. 

a sáncvár közepén emelték a legénység elhelyezé-
sére és a felszerelés tárolására szolgáló alacsony, való-
színűleg gerenda építményt.

az erődítés sáncai, a sáncok elé készített kisebb 
árok, az ágyúpadok és a lövegek felvontatására használt 
rézsűk ma is megfigyelhetőek a helyszínen. a sáncmű 
területének legnagyobb része nyílt, füves rét, ahol a 
laudon által épített sáncok jól összevethetőek az erede-
ti tervrajzon ábrázoltakkal. a 18. századi tartós harc-
állásokból csak kevés maradt ránk ilyen jó állapotban, 
legtöbbjüket elpusztította a mezőgazdasági-erdőgazda-
sági művelés, vagy a közeli települések terjeszkedése. 

a levernica-dombon épült erődítés még néhány 
évig fennmaradt, mert az elfoglalt novi hovatartozá-
sát még az 1791-es szisztovói béke megkötése után is 
vitatták a szerződő felek.

a békeszerződésnek megfelelően, de csak 1795-
ben, hosszas egyezkedés után vehették ismét birto-
kukba novi városát és várát a törökök, akik fenn-
hatósága egészen bosznia-Hercegovina 1878. évi 
okkupációjáig tartott ezen a területen.

novi vára még a 19. század közepén is ágyúkkal 

Kosztajnica-Djed és Novi-Levernica újkori erődítései

felfegyverezve őrizte az Una átkelőjét, mára azonban 
nyomát sem látni, elnyelte a fejlődő bosanski novi 
városa. a város polgári lakosságának is sok szen-
vedést hozó 1788. évi ostrom során épült túlparti 
levernica erőd sáncai azonban még ma is emlékez-
tetnek az egykori nagy küzdelemre. ❦

Legfontosabb források:
f. Molnár Mónika: Az Oszmán és a Habsburg Bi-

rodalom közti határ kijelölése a karlócai békét követően 
(1699–1701). ELTE doktori disszertáció. 2008. Szekfű 
Gyula Történeti Könyvtár.

andrej Žmegač: Bastioni Kontinentalne Hrvatske. 
Zagreb, 2000. (Szatanek József fordításának felhaszná-
lásával) 101-104, 130-132.

zachar József: Csaták, hadvezérek, katonák a XVIII. 
században. Budapest, 1990. 93-96, 241-242.

Molitor ferenc: II. József, a császári Don Quijote. 
Budapest, 1987. 339-345.

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Tér-
képtárának gyűjteménye

Kisari balla györgy: Marsigli tábornok térképei. 
Budapest, 2005.

A Levernica erőd délkeleti 
ágyúpadja  és annak mell-
védje napjainkban
(Fotó: Szabó Tibor)

A Novit támadó osztrák 
egységek elhelyezkedése 
1788-ban. A térképrész-
let ábrázolja a kiépített 
sáncokat, redutokat  
és ostromárkokat. A rajz 
bal alsó sarkában látható 
kis, sokszögletű sánc  
a Levernica erőd
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Mánfai György fotóművész értékelése:
izzó nyarunk van. talán a régóta tartó hőség, a szabad-

ságolások az oka, hogy kevesebb kép érkezett, pedig arra 
számítottam, hogy a több szabadidő miatt most lesz a leg-
több pályázó. 

első helyre a 102-es kép, sveti Kriz.nin (saso63) ke-
rült. szépen elhelyezett, komponált fotó, a talán legkisebb 
székesegyházról. irigylem a szerzőt! Másik képe, a 103-as 
sárvár esti felvétele szintén jó fotó, de a színhőmérséklet jó 
beállításával még jobb lehetett volna. Így az ég "liláskékje" 
kissé lerontja az amúgy szép látványt. Második helyre a 31-
es (vándor75), Mielőtt a nap nyugovóra térne c. fotó került. 
a meleg színek jól mutatnak, bár gamma korrekcióval, és 1 
fokkal a színekből levéve még jobb hatást mutatna.  Harma-
dik helyre a 35-ös kép, a vaskúti kápolna és kálvária került. 
szerzője írja: "fenséges fehérség", valóban az, és a függőleges 
vonalak mindezt még markánsabbá teszik. 

éppen csak lemaradt a díjról a 36-os, isten bárányai fotó. 
gamma korrekcióval 2 fokkal kellett volna világosítani, és 
még így is megmaradtak volna a gyönyörű kontrasztok. a 
kép címadása is ötletes. a templom előtti sírok keresztjei va-
lóban, mint a bárányok veszik körül a kis templomot. 

a jó képek között is kiemelkedik a 41-es tata-Kálvária 
domb, az 56-os Kisnánai vár. Már megszokottan jó képet kül-
dött agárdi péter, a 66-os, nyár fogságában címmel. 

nagyon sajnálom, a 107-es Magány, "várbarát58" jeligé-
vel beküldött fotót. szerzőjétől a korábbiakban már sok szé-
pet láthattunk. tónus növelésével erősíteni lehetett volna a 
kép tartalmát, nem beszélve arról, hogy a templomhoz közel 
álló kereszt még fokozta volna a látvány izgalmát. Ugyanez a 
hibája másik fotójának, a 111-es a "vihar közeledik" címűnek 
is. színei bágyadtak, a templom falai erősen dőlnek, ami nem 
szerencsés. a 112-es "Mestermunka" (jesper) szerzője nyíl-
ván a mívesen kimunkált haranglábra utalt, de a kép szin-
tén mesterien egyszerű, jó fotó! a 39-es szászbogácsi erőd-
templom szintén sokkal jobb lehetett volna, ha kis technikai 
beavatkozással kontrasztosabbá teszi szerzője. nagyon szép 
hangulata van a 60-as, áprilisi hóesésben a regéci vár című 
képnek, szép az 53-as szepes vára felvétele is. Ügyes, majd-
nem azonos képkivágásban mutatja be török istván a 66-
67-es képeken győr városát két ellentétes évszakban, de ez 
is úgy lett volna ütősebb, ha egyforma perspektívából készíti 
el szerzője. a "Kollgab" jeligéjű szerző 13–14-es képei  túlszí-
nezettek, ami lerontja a látványt, jóllehet a kép kompozíciói 
kiválóak. Kérem, hogy a jövőben mindenki jeligével adja be 
képeit. nem befolyásol döntésemben, ha ismert, korábban 
nyertes szerzők neveit látom, de úgy érzem, ez mindenki szá-
mára igazságosabb, a pályázat tisztaságát szolgálja. Jó fénye-
ket, témákat a nyár további részében: Mánfai györgy (PTE 
Természettudományi Kar (http://www.ttk.pte.hu)

az internetes szavazáson Markó Róbert "Mielőtt a nap 
nyugovóra térne" című fotója kapta a legtöbb szavazatot. gra-
tulálunk az első helyezetteknek, egy-egy példányt nyertek a 
várak, kastélyok, templomok 2005–2011. évfolyamainak digi-
tális kiadásából. októberi fordulónk augusztus 5-én indul.

A 2013. augusztusi fotópályázat
Fotópályázat

A „Tata–Kálvária domb” c. fotó (felül) Levendula64 jeligével érkezett, 
a „Szepes vára” c. képet (alul) Szabolcsi Erzsébet küldte pályázatunkra.

A „Győr” c. fotót (felül) Török István készítette. A „Szászbogácsi erőd-
templom” c. képpel (alul) Vinna jeligével pályáztak. 
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Hunfalvy János szerint, – akinek díszes, Magyaror-
szágot és erdélyt bemutató, 1860-ban megjelent köte-
téből választottuk galériánk illusztrációját –, „a szepesi 
vár és káptalan főleg a branyiszkó hegyéről tekintve, 
midőn sárosból szepesbe megyünk, csodálatosan gyö-
nyörű látványt nyújt. a nagyszerű tájképet a nyugati 
háttérben büszkén emelkedő tátra rekeszti be.” 1849. 
február 5-én aligha a pompás látványnak örvendeztek 
honvédjeink, áttörve a megerősített osztrák hadálláso-
kat a branyiszkói-hágónál, de manapság, a békés idők-
ben valóban elragadó, semmi máshoz nem hasonlítható 
csoda együtt látni a meredek mészkőszirten magasodó 
szepes várát és szepeshelynek (spišská Kapitula) lan-
kás dombocskát koronázó "mini városát”. 

szepeshely 17. században emelt erődített falain belül 
a kéttornyú, gótikus székesegyházon kívül, immáron 
félezer éve, csak a püspöki palota (1652-ben reneszánsz 
stílusban emelték), tíz gótikus kanonokház, és a papne-
velde épülete sorakozik, egyetlen utcába rendezve. aki 
a várkapun manapság belép, úgy érzi, mintha az élő 
középkorba lépne be. a szepesi társaskáptalan Mária 
terézia királynő rendeletére lett székeskáptalan. az így 
létrehozott szepesi püspökségnek jelenleg mintegy fél-
millió híve van. a határvédő szent, Márton tiszteletére 
emelt háromhajós, eredetileg román stílusú székesegy-
ház, a 13. század második felében készült el. 1433–1478 
között gótikus stílusban megújították, csarnoktemp-
lommá építették át, ekkor készült a ma látható szentélye 
is. a 18. század közepén részben barokkizálták. Meg-
maradt nyolc gótikus oltára a felföld és a szepesség 
legjelesebb kincsei közé tartozik. Különleges értékei a 
templom falát ékesítő freskók is. egyiken i. Károly ki-
rály látható, amint térden állva fölajánlja koronáját szűz 
Máriának. az 1488–1493 között épült szapolyai kápol-
nában megcsodálhatjuk szapolyai imre és szapolyai 
istván nádor egészalakos sírkövét, amelyek a legszebb 
középkori síremlékeink közé tartoznak. a templomot 
1873-ban samassa József szepesi püspök restauráltatta, 
akkor készültek gótikus ablakainak pompás üvegfest-
ményei. a szepesi káptalan a középkorban (egészen 

1848-ig) a régió írásbeliségének központja, hiteles helye 
volt, az itt ezerszámra kiállított oklevelek a régmúlt tör-
ténetének becses tanúi. 

szepeshely, a szepesi várral együtt 1993 óta föl-
került az Unesco világörökségi listájára. az észak-
magyarországi és felföldi középkori templomokat 
összekapcsoló turisztikai látványosság, a „gótikus 
Út” egyik legbecsesebb ékköve. 

csorba csaba

Szepeshely és környéke

Az épületegyüttes látképe 
az erődített fal kapuja felől
(Fotó: Szegedi Szabolcs)

Szepeshely távlati képe,  
háttérben a szepesi várral
(Thomas Ender festmé-
nye, 19. sz. második fele)

A székesegyház alaprajza
balra

Szepeshely
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rohonc régebbi vára a várostól északra, hegyen 
épült Ödes-schloss. a várbelső 50x30 m-es, körben 
20–25 m széles, 5–10 m mély szárazárok övezi. északi 
szélén két hatalmas, 10 m körüli átmérőjű torony véd-
te, délnyugati oldalán palotaépület állt. a belső várat a 
már említett fő védőárkán kívül külső árok is övezte. 
a külső vár árka 6–8 m széles, 1–2 m mély. belső olda-
lán ma sáncszerű domborulat húzódik, valószínűleg 
ez is kőfal maradványa. 

Ják nembeli csépán pohárnokmester, vasi ispán 
az 1280-as években rohonci várában halt meg, csak 
ezután került a Kőszegiek birtokába. albert osztrák 
herceg 1289-ben ostrommal foglalta el (Kőszegi péter 
veszprémi püspököt, aki felmentő sereget próbált to-

borozni rohonc ostroma idején, egy nemes leszúrta).
a mai kastélymaradvány udvarán sejthető, ké-

sőbb lebontott rohonci városi vár építésének idejét 
nem ismerjük. elképzelhető, hogy kiépítésére csak 
léka elvesztését, 1340-et követően került sor. ezután 
az addigi Kőszegiek rohonciaknak nevezik magukat. 

a vár felosztásáról szóló oklevél 1372-ből maradt 
fenn. 1403-ban garai Miklós hadai ostrommal fog-
lalták el, lázadásuk miatt ekkor zsigmond elkobozta 
a rohonciaktól. 1445-ben iv. frigyes német király 
szintén ostrommal vette birtokba. az ostromok kap-
csán nem tudjuk biztosan melyik várról van szó, de az 
Ödes schloss pusztulását mindenképpen a 15. század-
ra tehetjük. Mátyás 1477-ben hódította vissza, majd 
a következő évben Marienwerder Jakab királyi fő-
pattantyúsnak adta (ekkor, 1478-ban említik először 
a városi várat, mint castellumot). Utóbbi 1490-ben 
eladta a baumkirchereknek. 

tőlük batthyány (i.) ferenc 1537-ben szerzi meg 
(aztán utódaié lesz 1871-ig). batthyány (ii.) ferenc 
1620 októberében itt látta vendégül bethlen gábort, 
a frissen választott magyar királyt. collalto császári 
hadvezér 1621-ben ostrommal elfoglalta és feldúlta. 

talán a 17. század elején, az igen nagy méretű vár 
mind a négy sarkán ó-olasz alaprajzú, bástyaszerű 
tornyok épültek. Keleti szárnyának közepén alakítot-
ták ki a várkápolnát. az erődítmény trapéz alaprajzú 
volt. a bástyák homlokzatán mért oldalainak hossza 
102, 98, 107, 84 m. Mindezt három oldalról, egy 15 m 
átmérőjű vizesárok övezte. éppúgy a város sarkában 
helyezkedett el mint a kőszegi, vagy a körmendi vár.

Johann lukas von Hildebrandt, a neves bécsi építész 
a 18. század első felében 200 szobás kastéllyá alakította 
át. 1871-ben szájbély gyula országgyűlési képviselőé 
lett, 1906-ban a híres német iparmágnás-műgyűjtő, 
Thyssen-bornemissza Henrik vette meg. a kastélyt 
a visszavonuló németek 1945 tavaszán felgyújtották. 
nyugati felét a második világháborút követően lebon-
tották, keleti fele részben átépítve maradt korunkra.

dénes József

Rohonc erődítményei

Ami a rohonci 
várkastélyból megmaradt

(Fotó: László János)

A Batthyányak várkastélya  
a 17. század végén

(Le Dentu rajza)

A várkastély alaprajza
1847-ben

jobbra

Rohonc és a Faludi-völgy
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háztartás irányításának minden gondjával törődnie 
kellett. az újabb utazások és az egyre jelentősebb po-
litikai-közéleti szerepvállalások többnyire bécsben, 
pozsonyban, majd pest–budán marasztalták. sőt, 
ha alaposabban szemügyre vesszük azokat az írásait, 
melyekben utalásokat találunk az építészethez való 
viszonyára, s emellé összegyűjtjük cenkre vonatko-
zó naplóbejegyzéseit, bizony arra kell gondolnunk, 
hogy széchenyi számára a kastély inkább jelentette 
az ősök otthonát, mintsem azt a környezetet, ahol ő 
érezné igazán otthon magát. alighanem ez is közre-
játszott abban, hogy néhány művének itteni megírá-
sán túl nem sokat időzött cenken és tulajdonképpen 
az épületegyüttes egészét elődei korának állapotá-
ban hagyta. az a kisebb léptékű átalakítás viszont, 
mely a főépület nyugati szárnyát érintette, a modern 
lakókörnyezet megteremtésének úttörő vállalkozása 
volt, s a kastélyépítészetben – legalábbis a komfortot 

Varga Kálmán

Széchenyi István és a cenki kastély
Aligha találni bárkit is, aki ne ismerné Nagycenk ne-

vét, az ottani Széchenyi–kastélyt, a híres hársfasort és a 
Széchenyiek mauzóleumát. A közel négy évtizede emlék-
hellyé nemesült kastély, benne a családot és a Széchenyi 
István életművét bemutató kiállítás nemrég a Magyar 
Nemzeti Múzeumhoz került, s annak filiájaként műkö-
dik tovább. Akár egy szép sorstörténetet is felfedezhetünk 
ebben, hiszen a Nemzeti Múzeumot alapító Széchényi 
Ferenc gyűjteményei innen kerültek Pestre, s most, két-
száz év után a Széchenyi–örökség eredeti helyszíne is az 
ország első számú múzeumának részévé válik. 

a cenki kastély építésének kezdetei a 18. század 
közepéig nyúlnak vissza, amikor széchényi antal 
gróf korábbi majorsági épületek felhasználásával itt 
alakította ki a család rezidenciáját. az 1750-es évek-
ben emelt, struktúrájában máig megmaradt emele-
tes barokk együttes főszárnyában a kiszolgáló- és 
lakóterek mellett családi kápolna és kisebb színház-
terem is helyet kapott. Kertjére több terv készült, az 
1974-től rekonstruált barokk partereket Kneidinger 
andrás kamarai mérnök egykorú tervei szerint te-
lepítették újra. a 18. század végén széchényi ferenc 
jelentős bővítéseket tervezett a kastélyon, de végül is 
csak szerényebb átalakításokra került sor 1800-ban, 
ringer József soproni építész irányításával.

széchényi ferenc halála (1820) után a cenki birto-
kot és vele a kastélyt fia, széchenyi istván örökölte. a 
fiatal huszártiszt ezidőtájt csak ritkán fordult meg a 
családi otthonban, a katonai szolgálat és az utazások 
miatt többnyire távol tartózkodott. nem mondhatók 
igazán sűrűnek cenki napjai azután sem, hogy any-
ja, festetics Júlianna elhunytával (1824) a birtok és a 

A kastély főhomlokzata
(Fotó: Podhorányi Zsolt)

A kastély elhelyezkedése  
a településen
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Az 1780-as években 
készült kertterv egyike 

(Ismeretlen szerző rajza)

A kastély belsőudvari hom-
lokzata a nyugati szárnnyal.

Széchenyi István és a cenki kastély

illetően – messze megelőzte korát, mintául szolgálva 
egyúttal a századvégi főúri rezidenciákhoz.

Ha nyersen és sarkosan akarunk fogalmazni, azt 
mondhatjuk: széchenyi nem szerette osztályos társai 
impozáns lakait, különösen nem a burjánzóan díszes 
barokk palotákat, és nem tartotta azokat korszerű, 
igényes élettereknek. a „pesti por és sár” című mun-
kájában például ekképp ír: „nézzük most a kastélyt! 
Magos helyen fekszik, roppant épület, de nagyobb 
része grádics – s minek? Hogy szinte sehová se lehes-
sen rajta jutni, mert az első emelet nehány szoba, egy 
idomtalan szála, ambitus s semmi egyéb! az előház 

pedig a grádics alján két nagy ’eleven árnyékkal’ [ár-
nyékszékkel] van ellátva, mely nem annyira vet árnyé-
kot, mint legnagyobb elevenséggel oly pestilentialis 
szagot terjeszt az egész házba – lehető legnagyobb 
egyenlőségben, hogy mindenkinek jusson… (…) ily 
kastély egészen el van hibázva lakhatási céljában, s 
minél több fénnyel ékeskedik, mint tükrök, selyem-
kárpitok, kényelmes bútorok, képek, szobrok s több 
efféle, annál tűrhetlenebbé válik azon egy bökkenő, 
melyet érinték, minthogy a szép és a rossz sehogy sem 
illik egymáshoz. (…) Hanem ugyan hol áll e kastély? 
a falu közepén, körülvéve portul, sártul s a helység 
minden csordáitul, minden lármáitul. pince nem létez 
a ház alatt s egyéb szározsági előkészület, s ekképp az 
egész földszíni lak gomba- s penészmező, s csak bajjal, 
nyavalyai veszéllyel, vagy ön-, vagy mások misztifiká-
ciójával lakható. az első emeletnek nagy része pedig 
istálló feletti, mi okbul soha sincs is lárma s trágya-
szag híjával. (…) Hibája azonban felette nagy van, s 
ez ’roppantság’ vagy inkább ’arányatlansága’, melyben 
gazdájához áll. (…) …mert nagy ház tág erszényt kí-
ván, bő palota téres pincét, sok terem számos cseléd-
séget sat., s hol ezek közt bizonyos arány nincs, ott 
valóban senki sem leli magát egészen otthon.” s hogy 
mindez milyen életformával jár együtt, idézzünk ide 
naplójából egy apró életképet esterházy Károly gróf 
szeredi otthonából: „Ízelítőül erről a háztartásról csak 
ennyit: a dohányzó-szobában étkeznek, s valami szá-
nalmas koszt után végezetül fagylaltot adnak, ez már 
sok az orrnak és a gyomornak.”

széchenyi azonban nem kevésbé volt kritikus 
saját cenki kastélyával sem. naplójában egy helyütt 
például „butá”-nak, „nyomasztó”-nak mondja, má-
sutt pedig ezt jegyzi fel: „szúnyogok, egerek, legyek, 
bolhák, egy kotlós a csibéivel az ablakomnál – zörgő 
ablakok, az ágy leszakad, vacsorám két fürj: íme, így 
töltöm cenken az éjszakáimat.” olykor eljátszott a 
gondolattal, hogy talán el kellene költöznie innen, 
máskor azon töprengett, hogy a színházteremből bi-
liárdszobát alakít ki és üvegházat is emel, átalakíttat-
ja a parkot vagy bozon (ma fertőboz) új kertet létesít 
– ám valójában soha sem jutott arra a nagy elhatáro-
zásra, hogy az egész együttest átépíttesse és minden 
ízében a saját kedve szerint átalakítsa. ennek okát 
legfőképpen az ősök iránti tiszteletben kereshetjük, 
mert a gróf modern polgári elvei és a mérnöki telje-
sítmények iránti fogékonysága alighanem oly mérté-
kű beavatkozást jelentett volna, amely a régi épületet 
a felismerhetetlenségig megváltoztatja.

a gróf ugyanis az esztétikai minimumot szem 
előtt tartó, hasznos, célszerű és az emberi szükség-
leteket igényesen kiszolgáló, technikai újdonságokat 
alkalmazó, mai fogalommal élve funkcionális lakó-
épületek híve volt. Hogy mit kell „tudnia” egy ilyen 
háznak, feljegyzései alapján talán így foglalhatjuk 
össze: csend, szagtalanság, füstnélküliség, könnyű 
tisztíthatóság, meleg télen és hűs nyáron, minél több 
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Széchenyi István  
dolgozószobája

Széchenyi István portréja  
(Schoefft József festménye)

A kastély és kertje  
madártávlatból
(Fotó: Fekete Szabolcs)

Széchenyi István és a cenki kastély
fény, természetes világosság, huzat nélküli szellőztet-
hetőség, s olyan térelosztás, mely tiszteletben tartja 
az ember intim szféráját, vagyis a nappali, ebédlő, 
hálószobák és egyéb termek elkülönítve legyenek. 
Hosszú hezitálás után végül is az 1830-as évek elején 
döntött úgy, hogy a cenki családi székhely főhomlok-
zati szárnyát érintetlenül hagyva a nyugati oldalon 
teremti meg a saját elképzeléseinek megfelelő otthont. 
az 1834–40 közötti építkezéseket – nyilván széche-
nyi megrendelői elvárásai szerint – Hild ferdinánd 
soproni építész vezette, s az eredmény egy korszerű 
lakószárny lett. egyszerű homlokzatára sok fényt be-
eresztő, későgótikus ablaknyílásokat idéző, nagymé-
retű, egyenes záródású kettős ablakok kerültek, belső 
elosztása pedig a kényelmet szolgálta és a modern el-
veknek volt megfelelő. a lakószobák mellett itt kapott 
helyet a magánkönyvtár, és elsőként az országban itt 
készült fürdőszoba, valamint angol mintára öblítéses 
wc (water closet). a parkba bevezették a gázvilágítást, 
s egy angliából hozott fejlesztő szerkezet modellje 
alapján helyben állították elő a gázt. széchenyi közös-
ség iránti érzékenysége mutatkozott meg abban, hogy 
1839-ben az akkor még a kastélyhoz közelebb lévő 
fertő–tavon bárki számára látogatható fürdőt is lé-
tesített. (a fürdő később a tó vizének visszahúzódása 
miatt szűnt meg.) az új, komfortos lakókörnyezet első 
csodálója a deák ferenc vezette országgyűlési társa-
ság volt 1840. augusztus 20-án, a gróf nevenapján. 
Később, 1843-ban három Habsburg főherceg, ferenc 
József, Károly és Miksa is eljött megnézni az újításo-
kat, bár a háziúr ekkor nem volt otthon.

érdekes módon széchenyi nem volt igazán elé-
gedett új otthonával és a korábbiakhoz képest nem 
időzött többet cenken. a döblingi elmegyógyinté-
zetbe kerülése, 1848 szeptembere után pedig már 
nem is jött a kastélyba, melyet halála után béla fia 
örökölt. Jóllehet a korszerű nyugati traktus még so-
káig szolgálta a családot, az 1945-ös háborús pusz-
títások során nemcsak a főszárnyban, hanem itt is 
szinte minden megsemmisült. Később pedig, az 
1970-es évekbeli műemléki helyreállítás során a 
belsőterek struktúráját csak részben tartották meg, 
elemeiből kiállítótereket, irodákat és vendégszobá-
kat alakítottak ki. aki ma a kastélyba látogat, szé-
chenyi istván egykor modern ízléssel berendezett és 
technikai újdonságokkal felszerelt lakóhelyiségeinek 
intim világába már nem tud bepillantani. ám ennek 
ellenére és ettől függetlenül nagycenken az ars loci-t 
mindenképpen a kastély eredetisége, a széchenyiek 
történelmi/művelődéstörténeti teljesítménye, s azon 
belül is széchenyi istván emlékezete adja. a kastély 
keleti épületeiben élő lovaskultúra, a barokk kert  
és az évszázados fákban gazdag környezet mindeh-
hez egyfajta aláfestés, múltidéző miliő, amely révén 
ráhangolódhatunk a kétszáz év előtti világra és föl-
idézhetjük magunkban azt a teremtő embert, akit 
Kossuth „a legnagyobb magyar”-ként jellemzett. ❦
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A 18. századi kazamatákkal 
kiegészített Öregvár 

körvonala ma is a 16. század 
végi  állapotot őrzi

(Fotó: László János)

Bagi Zoltán Péter

Komárom 1594. évi ostroma
Komárom ostromáról a történelem iránt érdek-

lődőknek nagy valószínűséggel az 1848–49. évi for-
radalom és szabadságharc jut eszébe, amikor az ide 
vezényelt honvéd őrség először Török Ignác, majd 
Klapka György vezetésével sikeresen állt ellen a csá-
szári hadak rohamainak és blokádjának. Kevesen 
tudják azonban, hogy az úgynevezett Öregvár védői 
1594 októberében a Szinán nagyvezír vezette osz-
mán fősereg támadásait is visszaverték.

A vár és őrsége az ostrom idején
a 16. században először ad hoc jelleggel, majd 

egyre átgondoltabban, a helyi domborzati és víz-
rajzi viszonyokat is figyelembe véve kiépült vég-
várrendszer egyik legfontosabb elemét képezte 
Komárom, amely különleges helyet foglalt el az 
adriai-tengertől az erdélyi fejedelemség határáig 

A Duna és a Vág-Duna 
által közrefogott 
csúcson álló Komárom 
vára nyugat felől, 
madártávlatból.  
Jakob Hoefnagel részletes 
és hiteles rézkarca  
1595-ben készült.

nyúló várak és őrházak hosszú sorában. a kortár-
sak csak „magának való vég ház”-ként emlegették, 
és sem a győri, sem pedig a bányavárosi végvidé-
ki főkapitányság alá nem rendelték, mivel a dunai 
(rác, majd magyar) naszádosok központjává jelöl-
te ki az uralkodói akarat. stratégiai fontosságát az 
adta, hogy a duna és a vág folyók közötti keskeny 
félszigeten épült fel, amely lehetővé tette, hogy a 
bécs és buda közötti vízi és az ezzel párhuzamo-
san futó szárazföldi utat ellenőrizze. a bécsi udvar 
is tisztában volt a vár jelentőségével, így az 1550-
es években kezdetét vette annak több évtizedig 
tartó megerősítése. a tervek elkészítőjének sze-
mélye azonban bizonytalan. saját állítása szerint 
ugyanis 1548 körül, az itáliából származó pietro 
ferabosco készítette ezeket. Jóllehet ezt az állítást 
jelenleg más forrásból nem tudjuk igazolni, mégis 
a vár történetével foglalkozók zöme őt nevezi meg 
tervezőként. domokos györgy szerint ugyanak-
kor felmerülhet e tekintetben francisco benigno 
neve is, aki már 1553 januárja óta Komárom építé-
si felügyelőjeként működött.

bárki is tervezte a várat, azt az akkoriban leg-
korszerűbbnek tekinthető elvek szerint tette meg, 
ami azonban azt jelenti, hogy az eddig uralkodó 
nézettel ellentétben Komáromot nem az úgyneve-
zett újolasz, hanem óolasz rendszerű védművekkel 
ellátott erősségnek minősíthetjük, amelynek alap-
rajza követte a terep adottságait. a végház ötszög-
letű formája az ismert források szerint lényegesen 
nem módosult, vagyis minden bizonnyal az eredeti 
tervnek megfelelően épült meg, később pedig nem 
esett át nagyobb mértékű átalakításon.

„a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők 
lelkében.” érdemes tehát kitérni röviden arra, hogy 
1594 októberében kik védték a komáromi várat. 
a védelem élén erasm braun főkapitány állt, aki 
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Komárom várának alaprajza 
és a Vág felőli oldal várárká-
nak metszete a 17. század 
elején készült rajzon 

Pálffy Miklós (1552–1600) 
a kor egyik legkiválóbb és 
legügyesebb magyar hadve-
zére, politikusa és vagyonfel-
halmozója volt

Komárom látképe  
a 16. század végén 
(Krompotic gyűjtemény)

1589-től látta el tisztét, míg helyettese és egyben a 
naszádosok kapitánya starsith farkas volt. az őr-
ség pontos létszámát nehéz meghatároznunk. az 
bizonyos, hogy az ostromot megelőzően a naszá-
dok legénységén kívül egy német zászló katonáival 
(hozzávetőlegesen 300 fő) és néhány száz magyar 
katonával számolhatott a főkapitány. ez a létszám 
azonban csökkent, hiszen augusztusban Mátyás 
főherceg többször is utasította braunt, hogy négy 
vagy öt sajkát küldjön győrhöz, amely parancsnak 
a hónap végén eleget is tett. további sorsuk isme-
retlen, az azonban feltételezhető, hogy a fősereggel 
tartottak. emellett az ostrom előtt a naszádosok 
egy része elmenekült a várból, legalábbis ez de-
rül ki pálffy Miklósnak az Udvari Haditanácshoz 
írt október közepi leveléből, hiszen ezek szigorú 
megbüntetését kérte. a védelem szempontjából 
haszontalan, és az egyébként is szűkös készlete-
ket felélő katonafeleségeket és gyerekeket azonban 
eltávolították a várból. Így az őrség tagjai azzal a 
kéréssel fordultak az Udvari Haditanácshoz, hogy 
családtagjaik ellátásáról gondoskodjon valamilyen 
módon. a vár hadiszerekkel és élelemmel sem volt 
ellátva megfelelően, hiszen braun egy esetleges 
ostromra készülve terjedelmes jegyzéket nyújtott 
be, ahol felsorolta a hiányosságokat. ezen valószí-
nűleg az sem segített, hogy a környező falvakból 
és mezővárosokból minden élelmet, amit találtak, 
a Komáromból kiküldött portyázók bevittek, illet-
ve behajtottak a falak közé. találó tehát illésházy 
istvánnak azon megjegyzése, amely szerint az ost-
rom kezdetén braunnak „sem népe, sem élése ele-
gendő az várban nem vala.” az Udvari Haditanács 
azonban már augusztusban ígéretet tett segítség 
küldésére. a komáromi főkapitányt az ostrom 
megkezdésének napján kelt levelükben értesítet-
ték, hogy a tiroli rendek segélyén felfogadott gya-
logezred négy zászlója és ötszáz morva gyalogos 
megy a várba. október 6-án pedig már arról tá-
jékoztatták bécsből braunt, hogy hamarosan éle-
lem, hadianyag és egy zászlónyi német katona fog 
Komáromba érkezni. a győr alatt szerzett sebéből 
éppen csak lábadozó pálffy Miklóst jelölték ki erre 
a feladatra, aki végül Karl burgaui őrgróf gyalog-
ezredének négy zászlóját juttatta be az ostromlott 
várba úgy, hogy gutáig hajón vitette a katonákat, 
onnan pedig az éjszaka leple alatt kalauzok vezet-
ték tovább őket. emellett az Udvari Haditanács 
igyekezett gondoskodni a megígért mesterembe-
rek (kovácsok, ácsok, bányászok, építőmesterek 
és tűzmesterek), valamint a szükséges hadianyag 
(például sánckosarak) előteremtéséről és Komá-
romba juttatásáról is. előbbiek közül többen szin-
tén megérkezhettek, hiszen az ostrom végeztével 
braunnak tájékoztatást kellett adnia arról, hogyan 
kívánja jutalmazni, illetve jutalmaztatni a harcok-
ban részt vett bányászokat és tűzmestereket.
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 A latinul Comorrának is 
nevezett település és vá-
rának látképe észak felől. 

A Dunán a várat védő 
hadigályák és naszádok,  

az előtérben pedig 
jellegzetes öltözéket viselő 

hajdúk figyelhetők meg 
 (Jakob Hoefnagel  

rézkarca, 1595)

A vár látképe 1594 körül 
(G. Bodenehr metszete)

Mátyás főherceg,  
II. Miksa császár és magyar 

király harmadik fia kiváló 
politikusnak számított, 
hadvezérként azonban 

kevéssé volt sikeres

Komárom 1594. évi ostroma

Az ostrom menete
a győri vár elfoglalása és hevenyészett kijavítása 

után szinán nagyvezír a stratégiai fontosságú duna-
vonal utolsó jelentősebb erősségének meghódítására 
indította az oszmán fősereget. a vár falai alá először 
a fia, szinánpasazade Mehmed pasa vezette előőrs 
érkezett, majd október 4-én már a főerők egységei 
tűntek fel a folyó jobb partján. az ostromlók rögtön 
hozzáláttak a sáncok építéséhez és az ágyúk tüzelő-
állásba vontatásához, így október 7-én elkezdhették 
lőni a vár falait. azonban gyorsan világossá vált, 
hogy a széles dunán átlőtt lövedékek nem sok kárt 
tehetnek a vár védműveiben, ezért szinán úgy hatá-
rozott, hogy verjenek hidat a csallóközbe, amelynek 
biztosítására tatárokat küldött előre. az átkelő elké-
szülte után a nagyvezír egy parasztot a vár falai alá 
küldetett egy lándzsavégre kötött levéllel, amelyben 
feladásra szólította fel az őrséget. braun azonban 
nem akarta átvenni a levelet, hanem szóban vála-
szolt: ő német volna, és sem a görög, sem a szláv 
nyelvet nem ismeri, de az uralkodó azért rendelte 
ide, hogy az erődöt az ellenség betörésétől megvédje 
és biztosítsa, nem akar tehát tárgyalni, hanem lo-
vagi módon a kereszténységért harcolni kíván. ezt 
követően a nagyvezír az őrség által felgyújtott és 
lerombolt város temploma mellett 18 nagy ágyút 
állíttatott fel, és lövetni kezdte a falakat. a heves tü-
zérségi tüzet kihasználva a környéken összegyűjtött 
jobbágyokkal egészen a várárokig futóárkokat és 
sáncokat építtetett. a lövedékek azonban nem tettek 
jelentős kárt a vár nyugati védműveiben, és mivel az 
egyre hidegebb időjárás is mindinkább elcsigázta a 
győr ostroma során egyébként is megtizedelt osz-
mán katonaságot, szinán úgy döntött, hogy aknák 
ásásával próbál rést nyitni a falakon és a bástyákon. 
az őrség azonban éber volt és rajtaütött az ott dol-
gozó ácsokon és az őket védő janicsárokon, levágva 
szinte mindet. ebben az összecsapásban kapott lö-
vést a jobb térdébe braun is.



35 Krónika

Az Öregvár későbbi  
átépítésekor készült  
kazamaták részlete
(Fotó: Dénes József )

Johann Siebmacher 1602-
ben Nürnbergben meg-
jelent metszete Komárom 
ostromáról, Hieronymus 
Ortelius művéből

Komárom 1594. évi ostroma
Közben folytonosan olyan hírek érkeztek, hogy 

Mátyás főherceg hamarosan felmenti a várat, ám 
a hadak valójában lassan gyülekeztek. a fennma-
radt iratokból kiderül, hogy braun gyakran for-
dult segélyért az ostrom ideje alatt a keresztény 
csapatokat vezető főhadparancsnokhoz. a főher-
ceg lehetőségeiből azonban egyelőre csak arra 
futotta, hogy kitartásra biztassa és a hamarosan 
meginduló keresztény had ígéretével hitegesse az 
ostromlottakat. győr eleste után ugyanis a meg-
maradt császári-királyi had jelentős része szétszé-
ledt, illetve a fizetetlenség miatt nem kívánt to-
vább harcolni. Megoldást jelenthetett volna a cseh 
rendek által kiállított katonaság, amely körülbelül 
húszezer főt számlált, ám ezek némi pozsony kör-
nyéki táborozás után harc nélkül hazaindultak. 
október 20-án azonban a Magyar Királyság nyu-
gati határszélén gyülekező megmaradt hadakhoz 
csatlakozott a christoph von teuffenbach vezet-
te felső-magyarországi had, valamint elkészültek 
pozsony közelében azok a hidak is, amelyeken 
keresztül a keresztény sereg átkelhetett a csalló-
közbe. ez a hír már bizakodással töltötte el a se-
besült főkapitányt, aki katonái közé vitetve magát 
egy újabb kitörésre biztatta őket. Másnap, október 
22-én reggel 400 katona bátran kitört a várból és 
az ellenséges sáncokra vetette magát, ahol is nagy 
pusztítást vittek véghez és jelentős zsákmánnyal 
(lőporral, élelemmel, ágyúgolyókkal és egy ágyú-
val) tértek vissza a falak közé.

az egyre hidegebbre forduló időjárás, a tá-
borban kitört ragályos betegség, az ostromlottak 
makacs ellenállása, valamint a felmentő hadakról 
szállingózó hírek arra kényszerítették a nagyve-
zírt, hogy felhagyjon az ostrommal. október 25-
én a csallóközben álló oszmán hadak elkezdték az 
átvonulást a folyó jobb partjára, majd felgyújtották 
a hajóhidat maguk mögött. a vár őrsége kihasz-
nálva az ostromlók hanyagságát, újabb kitörést 
hajtott végre. ezúttal a duna túloldalán felállított 
oszmán ütegeket támadták meg: négy naszáddal 
és több sajkával a túlpartra eveztek, majd miu-
tán elsütötték ágyúikat, megrohanták az oszmán 
had sáncait, ahol nagy pusztítást végeztek. Három 
nappal később megérkezett Komáromba Mátyás 
főherceg is, aki az ostrom utolsó napjaiban az ösz-
szegyűlt hadaival nyárádnál, mintegy harmincöt 
kilométerre táborozott a vártól.

végezetül érdemes a háromheti ostrom utó-
életére röviden kitérni. a vár valóban hősies 
védelme alatt az őrség a rendelkezésre álló ha-
dianyag egészét felhasználta, mint ahogy ez az 
Udvari Haditanácsnak küldött jelentésből ki-
derül. az ostromlottak jelentős veszteségeket 
szenvedtek, amit rögtön az ostrom után meg-
próbáltak pótolni, hiszen a stratégiai fontosságú 
duna-vonal egyetlen keresztény kézen maradt 

végházának szerepe a végvárrendszerben győr 
eleste után még inkább felértékelődött. szinte pó-
tolhatatlan veszteséget jelentett braun halála, aki 
1594 novemberében bécsben halt bele az ostrom 
során kapott lőtt sebébe. (tisztének betöltésére a 
főherceg pálffyt nevezte ki november 17-én.) az 
áldozatok azonban megtérültek. Hatvan és esz-
tergom sikertelen ostromát, valamint győr eles-
tét követően ugyanis igen komoly morális válság 
alakult ki, amely egy újabb kudarc esetén tovább 
mélyülhetett volna. a győzelem értékét azonban 
mi sem bizonyítja jobban, hogy egyrészt Komá-
rom sikeres védelméről mind a lengyel királyt, 
iii. (Wasa) zsigmondot, mind pedig a nagyhatal-
mú lengyel kancellárt, Jan zamoyskit tájékoztat-
ták. Másrészt az Udvari Haditanács és Mátyás fő-
herceg fontolóra vette annak lehetőségét is, hogy 
még a tél beállta előtt megkísérlik visszafoglalni 
győrt. ez azonban csak terv maradt. ❦
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A vár megközelítése

Hancz Erika

Jókő vára –  
ideális úti cél várbarátoknak

A felvidéki, viszonylag jó állapotban lévő várromhoz, 
tavaszi kirándulás egyik állomásaként, várbarátokkal 
együtt jutottam el. A romok nagy kiterjedésű területen 
helyezkednek el, és a várrészek, helyiségek ma is felismer-
hetők. A kővár Nagyszombattól északra 30 km-re, a Kis-
Kárpátokban található. A Jókő (Dobrá Voda) település 
temetőjétől északnyugatra induló piros jelzésű turistaút-
vonalon, jó fél óra alatt fel lehet kapaszkodni a 360 méter 
tengerszint feletti magasságú várhegyre. Jókő várát a 19. 
században hagyták fel, azóta a természet vette birtokába. 
A szemerkélő eső meg a ködfellegek sem tudják megaka-
dályozni, hogy bejárjuk az erősség romjait, és közben el-
képzeljük egykori lakóinak életét, mindennapjait.

a birtok neve ii. andrás magyar király (1205–
1235) idejében jelenik meg először, amikor 1216-ban 
Hontpázmány nembeli sebes ispánnak adományoz-

Jókő vára délkelet felől
(Fotó: Lóczy István)

za azt. ekkor itt, a „biszturus” patak mellett egy 
„vittenc” nevű birtokot létesítettek. a várról azonban 
csak későbbi adataink vannak. Jókőt minden bizony-
nyal a „második honalapító”, iv. béla magyar király 
(1235–1270) adományaként az aba nembeli nagy aba 
építhette a tatárjárást követően. amikor a přemysl-
házból származó vencel (lászló néven magyar király: 
1301–1305) király csák Máté kezelésébe adta nyitra 
és trencsén vármegye egyes részeit, nagy aba is be-
hódolt a csákoknak és fegyverrel segítette őket. nagy 
aba ott szolgált a vesztes rozgonyi csatában is csák 
Máté oldalán, és ott vesztette életét. Jókő várát fia, 
Miklós báró kapta meg, aki szintén a csákok szol-
gálatába állt. Ugyanakkor, mivel a várnagyok, Moka 
comes és lövő istván megvakíttatták Miklóst, ma-
gukra vonták a csákok haragját, ekkor Jókőnek egy 
heves ostromot kellett kiállnia. ebből az időből szár-
mazik a legelső írott forrásunk a várról, amelyben a vár 
neve dobrawoda alakban szerepel. végül a várnagyok 
Jókőt kénytelenek voltak átadni az ostromlóknak. 

1317-ben Komárommal együtt Jókő is királyi tu-
lajdonba került, várnagya egy 1320-as adat szerint 
nevnai treutel Miklós temesi ispán lett, később pedig 
a pozsonyi ispánság alá tartozott. 1386-tól nagy válto-
zás állt be a terület birtoklásában, ui. Jodok és prokop 
morva őrgrófok zálogába került anjou Mária királynő 
és férje, luxemburgi zsigmond brandenburgi őrgróf 
révén. amikor visszafizették a kölcsönt, prokop őrgróf 
ellen katonai akciót is kellett indítani a területek, és 
ezen belül Jókő visszavételéért. 1394-ben a várat stibor 
pozsonyi ispán, későbbi erdélyi vajda kapta meg, aki a 
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középkori Magyar Királyság egyik legbefolyásosabb 
emberévé és a ”vág urává” vált. Ő és fia halála után, 
1434-ben azonban a vár visszaszállt a királyra. 1436-
tól 1567-ig a guti országh család birtokolta, és a török 
időkben nem voltak csatározások a területén. a 16. szá-
zad második felében Jókőt többször elzálogosították, 
majd házasság útján a vár erdődy tamás birtokába ke-
rült. erdődy gáborné amade Judit volt az, aki az utol-
só nagyobb átépítést elvégeztette itt 1657-ben. Később 
Habsburgokhoz hű birtokosok igazgatták.

1702-ben a vár elkerülte a szisztematikus magyaror-
szági várrombolást és robbantást. a ii. rákóczi ferenc 
vezette szabadságharc idejében sem voltak fegyveres 
összecsapások és zavargások a környéken. Harc nélkül 
kerülhetett a vár kuruc kézbe, ők 1708-ban a trencséni 
csata után adhatták fel. ezen események után a vár visz-
szaszállt az erdődy család tulajdonába. ekkor Jókő még 
a család központi tartózkodási helye volt. 1787-ben, 
erdődy József fia János gróf, királyi kancellár halála 
után az örökösök elhagyták a várat, hogy galgócra köl-
tözzenek. az 1830-as években már csak az úriszék által 
börtönre ítélt jobbágyokat őrizték itt egy kis ideig, majd 
egy villámcsapást követően falai leégtek, és lakói végleg 
elhagyták. 1855-ben pálffy József gróf örökölte meg a 
jókői birtoktestet a várral együtt, de ekkortól már csak 
kőszerző helyként használták a romokat.

a várról fényes elek így írt: „1/2 órányira a város-
tól meglehetős épségben láthatni egy régi hegyen lévő 
várat, mellyet a köznép templariusok lakhelyének tart, 
most pedig egy urasági tömlöcztartó több hajdukkal la-
kik benne; minthogy az itteni erős fogházak végett a gr. 
Erdődyné minden uradalmaiból levő rabok itt tartat-
nak. A várhegy éjszaki oldalában van egy meglehetős 
nagyságu üreg, hol hajdan egy remete több esztendeig 
élősködött. Az oltárt, a tűzhelyet, s egy hosszu padot, 
mind kősziklába vágva most is meg lehet különböztet-
ni.” (Magyarország geográfiai szótára, pest, 1851).

a szabálytalan alaprajzú hegyi vár eredeti funkcióját 
tekintve záró-erődként szolgált ott, ahol az út a Kis-Kár-
pátokon keresztül, a blava-völgyön át a Kárpátok felől 
Magyarországra vezet, és a nyugat felől induló támadá-
sok kivédésére emelték. a várplató északi és északkeleti 
oldala olyan meredek, hogy ott ellenséges támadástól 
nem kellett tartani. a délkeleti részén a 15. században al-
sóvár épült ki. a várat nem díszes módon alakították ki, 
hanem inkább stratégiailag erős falakkal vették körül. 
palota-része kis területű. a három emelet magas öreg-
torony is inkább katonai funkcióval bírt. vele szemben,  
a déli oldalon is állt egy magas, keskeny torony. 

a nyugati oldal sarkában található bejáraton át ju-
tunk az alsóvárba, amely szabálytalan sokszög alapraj-
zú. Masszív, tömör kőfalainak futását a terepviszonyok 
indokolták. Kaputornyai közül csak a jobboldali maradt 
meg. ezek, szerkezetüket tekintve egy kő héjból és több 
szintes fa-konstrukciós belső szerkezetből álltak. Őrök 
fürkésző tekintete mellett haladtak át itt hajdanán, akik 
bebocsáttatást kértek a várba. a bejárattól kelet felé  

Jókő vára – ideális úti cél várbarátoknak

Jókő várának látképe  
dél felől
(Joseph Lippert pasztell 
rajza, 1797)

A kápolnához vezető 
udvarrész
(Fotó: Lóczy István)

Az alsóvár bejáratánál 
lévő torony belülről
(Fotó: Hancz Erika)
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A palota északi falhoz 
kapcsolódó maradványai  

az öregtorony irányából
(Fotó: Lóczy István)

Az öregtorony 
falmaradványai

(Fotó: Hancz Erika)

Jókő várának 
rekonstrukciós rajza 

(tájékoztató tábla  
a helyszínen)

a déli fal mentén raktárépületek és istállók álltak egy-
kor. Most is elképzelhetjük az itt szolgálatot teljesítő em-
berek sürgését-forgását, az élelemmel és hadi felszerelés-
sel megrakott szekerek nyikorgását, a lovak nyerítését. 

az alsóvár északnyugati részén kisebb területet 
külön fallal határoltak le, mely egy félköríves torony-
nyal is rendelkezett. a felsővár bejárata ebből az elke-
rített részből nyílt, annak nyugati sarkában. védelmét 
egy nagy kaputorony biztosította. a felsővár 40x10 
m-es alapterületű volt. bejárata egy nagy udvarba tor-
kollt, melyet nyugat és észak felől csipkézett falakkal 
vettek körbe, és a várplató nyugati részét foglalta el. in-
nen vezetett az út a felső vár északi falához épített pa-
lotaszárnyba, mely két nagyméretű négyzetes torony 
között helyezkedett el. ablakainak egy része az északi 
meredélyre nézett, melyekből ma is csodás kilátás mu-
tatkozik a környező, erdővel borított mélységre. látjuk 
ahogy a reggeli pára lassan felszáll a magasba, és ki-
tisztul a táj. férfi legyen a talpán, aki innen akár ma is 
megkísérelne egy leányszöktetést! nem véletlen, ilyen 
legendák ezzel a várral kapcsolatban nem maradtak 
fenn. Mivel a leányrablás csak képzeletemben zajlott, 
és engem sem akart senki megszöktetni, szemügyre 
vehettem a várudvar többi részét is. a palota közelében 
a szolgálók számára melléképületeket emeltek a váron 
belül, az udvar túloldalán. ebből a kis udvarból, egy 
összekötő trapéz alapú térségen át lehet megközelíte-
ni a kápolnát, melynek bejárata az udvar felé, nyugati 
irányba nyílik. a plató keleti végén elhelyezkedő, tám-
pillérekkel megerődített kisméretű kápolna szentélye 
kiugrik a fal síkjából és a meredély szélén található. ez 
a rész zártabb, csendesebb, kevésbé forgalmas, elmél-
kedésre és az istennel való beszélgetésre kiválóan al-
kalmas lehetett. a kápolna ablakai hosszúkásak, kes-
kenyek. ez a keleti rész alkotta a vár legrégibb magját, 
de a 13–14. századi falak futását ásatás híján nem lehet 
megállapítani. a 15. századi átépítés viszont jól látszik, 
a falak csipkézett párkányzata is megmaradt. a vár-
falak nagy odafigyeléssel körbejárhatók, de a kápolna 
külső részén felhalmozott laza, csúszós földhalom mi-
att jelenleg veszélyes az átkelés.

az elhagyatott várat ma időnként helyi iskolás 
csoportok és turisták keresik fel, ilyenkor a madár-
füttyel megtört csendbe gyermekzsivaly és emberi szó 
vegyül. a sok ember mégis szinte elvész az ódon falak 
között, így a vár látogatása minden időben zavartalan 
és örök élmény marad. a régészeti és műemléki ku-
tatások nemrég indultak meg a vár területén: ezt jelzi 
az ottfelejtett talicska és kerámiatöredékek a kápolna-
belsőben. Jó lenne dokumentálni mindazt, amit még 
a szem lát és a föld rejt, mielőtt jobban pusztulásnak 
indulnának a romok. a tornyokon és falakon kisebb 
repedések és a túlburjánzó növényzet vetíti előre az 
enyészet útját, mely még kis odafigyeléssel visszafor-
dítható lenne. azzal a reménnyel búcsúztunk Jókő 
várától, hogy a feltárásokat a közeljövőben talán ki-
terjesztik az egész vár területére. ❦

Jókő vára – ideális úti cél várbarátoknak
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parkban látható még néhány kilátótorony és turis-
taház makettje is. törekedtek arra, hogy az épít-
mények környezetét is érzékeltessék, a hegyi várak 
kisebb-nagyobb terméskövekből kialakított szik-
lákon emelkednek. Hogy többféle perspektívából 
szemlélhessük az építményeket, a makettek közt 
emelt kisebb kilátótoronyból is letekinthetünk rá-
juk. a makettek építéséhez köveken kívül betont, 
fémlemezeket, fát és műanyagokat használnak. 
Mindenképpen időtálló anyagokra van szükség, 
hiszen a szabadban helyezik el az elkészült mű-
veket. a minipark ötlete Juraj Hlatký, a történel-

Csorba Csaba

Minivár-park Szlovákiában
Az úgynevezett Minimundusok idestova mint-

egy fél évszázad óta népszerűek Európában. A 
hozzánk legközelebbi Ausztriában található, ma-
gyar turisták tízezrei láthatták. A minimundus-
parkokban híres épületek aprólékos gonddal meg-
formált, kicsinyített másait (makettjeit) nézhetik 
meg az odalátogatók. Szlovákiában, egy tíz évvel 
ezelőtti ötlet alapján olyan vármakett-gyűjtemény 
létesült, amely a rekonstruált építményeket mutat-
ja be. Példaértékű lehet számunkra is. 

(Tímár Éva fotóival)

az egykori nyitra vármegyében, a Kis-Kárpá-
tok keleti lábánál fekszik felsőleszéte (szlovák neve 
podolie). a mintegy kétezer lelkes falu műemléke 
a 14. században, gótikus stílusban épült római 
katolikus templom, amelyet a 18. század közepén 
barokk stílusban átépítettek. a csejte várától délre 
fekvő települést elsősorban mégis azért látogatják 
egyre többen, mert egy meglehetősen jellegtelen 
házak közötti nagy térség parkosított területén 
32 építmény (jórészt vár) makettjét építették meg. 
szlovákiai, főként hegyi várak sorakoznak a geo-
metrikus elrendezésű parkban egymás mellett. 
olyan várak, amelyek valaha csák Máté „birodal-
mának” területén álltak. a vármakettek általában 
1:50 méretarányban készültek, a kisebb építmények 
(templomok) 1:25 méretarányúak. ezeken kívül a 

Temetvény várának 
makettje a parkban

A felsőleszétei Minivár-park 
elhelyezkedése
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A park egyik 
ismertetőjének címlapja 

Berencs várának makettje

Holics minivára a parkban

met kedvelő szlovák vállalkozó nevéhez fűződik. 
családi vállalkozásban, magánerőből létesítette 
és tartja fenn a parkot. az első két modell európai 
alapítvány segítsége révén készülhetett, a további 
munkákat már saját forrásaikból, és egyéb támo-
gatással finanszírozták. ottjártunkkor is építési 
munkálatok folytak a területen. a makettek készí-
tését alapos tanulmányok előzik meg, igyekeznek 
minden felmérést, ábrázolást megszerezni az ere-
deti építményekről, hogy a róluk készülő model-
lek a lehető leghitelesebbek legyenek. a helyszíni 
fotók, légifelvételek is nagy segítséget jelentenek a 
munkában. a rekonstrukciókat szakértők dolgoz-
zák fel, majd tervdokumentációk alapján készül-
nek el aztán a ”minivárak”.

érdekes együtt látni az eddig elkészült 18 vár 
makettjét. ezek: Jolsva, znió, vöröskő, lednic, 
temetvény, Korlátkő, Krasznahorka, sáros, orosz-
lánkő, revistye, selmecbánya (leányvár), Holics, 
szulyó, süvéte, Meggyes, berencs, csejte, velika, 
Hricsó. szokatlan, hogy nem romokat látunk (hi-
szen többségük ma már rom), hanem rekonstruk-
ciókat, a várak különböző korszakaiból. Külön él-
mény, mikor az információs tábla segítsége nélkül 
felismerjük a valamikori vár modelljében a romot, 
amiben nemrégiben barangoltunk. a várakon, és 
a főként román stílusú templomokon kívül, né-
hány kilátótorony és turistaház makettje is helyet 
kapott. a minipark egyre népszerűbb, 2012-ben 
10–15 ezer vendég járt ott, 2013-ban a látogatottság 
valószínűleg tovább emelkedik.

a parkhoz egyéb turisztikai, tudományos 
szolgáltatás (kiadói tevékenység) is kapcsolódik. 
nyomtatott és digitális formában többfajta rövid 
útikönyvet adnak ki. számos ajándéktárgy, jelvény, 
mágnestű között válogathatnak a látogatók. 

Kapható olyan színes-képes kiadvány is, amely 
szlovák és angol nyelven mutatja be a várak tör-
ténetét és mai képét. Képeslapok, plakátok, lepo-
rellók szolgálják az érdeklődők tájékoztatását. fi-
gyelmet érdemel egy kis füzetecske: ”útlevél” csák 
Máté országába (szlovák, lengyel, német, és orosz 
nyelven), amelybe a turisták bejegyezhetik az egyes 
várak helyszínének fölkeresésekor tapasztaltakat, 
és igazolást kaphatnak a túra teljesítéséről. Jó vol-
na, ha minden tájékoztató anyag magyar nyelven 
is hozzáférhető lenne. évtizedeken keresztül szlo-
vák, vagy a világnyelveken (német, angol, orosz) 
volt elérhető minden tájékoztatás, ezeken a nyel-
veken jelentek meg a kisebb-nagyobb kiadványok. 
Örömmel fedezhetjük föl, hogy napjainkban egy-
re több a magyar nyelven kiadott anyag. 

a maketteket egyenként szemügyre véve, lát-
ható, hogy nem egyforma gondossággal készültek. 
egyes esetekben a rekonstrukció részletei akár vi-
tathatók is. Kérdéses lehet, hogy mindenütt hason-
ló piros cserép fedte-e az épületeket és tornyokat, 
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Korlátkő makettje 
békaperspektívából 
fotózva

Csejte vár modelljének há-
rom nyelven írt ismertetője

Az előtérben Csejte,  
a háttérben Szulyó várának 
makettje

vagy helyenként például zsindely. de nem ez a lé-
nyeg. az esetlegesen elnagyolt részek, pontatlansá-
gok könnyűszerrel kijavíthatók. sokkal egyszerűb-
ben és olcsóbban, mintha az eredeti várat próbálták 
volna ilyen formában fölépíteni (újjáépíteni).

a park várainak száma idővel bizonyára még 
tovább gyarapszik, de már a mostani állomány is 
igencsak látványos és impozáns.

a „park miniatúr” áprilistól júniusig és szep-
temberben szombaton és vasárnap 9–17 óra kö-
zött, július–augusztusban minden nap (hétfő ki-
vételével) 9–17 óra között tart nyitva. belépődíj: 
2 euro, gyermekeknek 1,5 euro. internet: www.
matusovo-kralovstvo.sk

2009-ben és 2010-ben írott cikkeinkben már 
többször fölvetettük, hogy érdemes lenne Magyar-
országon is ilyen típusú látványosságot megépíte-
ni. eddig ez még nem valósult meg, pedig létreho-
zásához annak a pénznek töredéke is elég lenne, 
amit ezekben az években egy-egy épület műem-
léki helyreállítására fordítottak. ezzel korántsem 
azt szeretnénk sugallni, hogy a várak régészeti 
feltárására és helyreállítására, állagmegőrzésére 
rendelkezésre álló pénzügyi kereteket kellene kur-
títani, csonkítani.

nem ismerjük a szlovákiai gyűjtemény fejlesz-
tésének távlati terveit. elképzelhető, hogy más ré-
giók várait bemutató makett-gyűjtemények is ké-
szülnek még más helyszíneken. bárhogyan is lesz, 
tény, hogy szlovákiában ebben már így is előttünk 
járnak. Magyarországon a nagyobb tájegységek-
nek (dunántúl, észak-Magyarország, alföld) saját 
„minimundusai” lehetnének. nemcsak a várak, 
hanem a kolostorok, a fallal körülvett városok 
makettjeit is el kellene készíteni. természetesen 
jó lenne, ha egy-egy jellegzetes, emblematikus 
vár a történeti Magyarország területéről is beke-
rülne a gyűjteménybe, pl. szlovákia területéről 
dévény, árva, trencsén, pozsony, nyitra, Komá-
rom, Murány, Késmárk, Krasznahorka, fülek, 
szepesvár, lubló, stb. Meg a valaha fallal körülvett 
városok: pozsony, nagyszombat, a bányavárosok, 
Kassa, Kisszeben, lőcse, bártfa, eperjes, stb., ne 
feledkezzünk meg erdély nevezetességeiről sem.

Ha megépülnének ezek a makettek, kitűnően 
segíthetnék az iskolai oktatást is. sajnos egyre ke-
vesebb az idő és anyagi forrás ahhoz, hogy az ere-
deti helyszíneket fölkeressék iskolai csoportok. a 
tanároknak sem biztos, hogy módjuk van a kép-
zésük alatt bejárni a Kárpát-medencét, vagy akár 
csak a szűkebben vett mai Magyarország nagyobb 
tájegységeit. lehet persze interneten is nézegetni 
a képeket, kisfilmeket, de más az eredeti helyszín, 
és más lenne egy ilyen makett-gyűjtemény. Kevés 
anyagi befektetés, annál több hozzáértés és szán-
dék mellett, sokszorosan megtérülő hozadéka len-
ne a minivárost építő vállalkozásnak. ❦
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Kósa Pál

Műemléki túrák a Tihanyi-félszigeten
Az utóbbi két évben egyre gyakrabban látogattam el 

a Tihanyi-félszigetre. Mindegyik utazásról azt gondol-
tam, az utolsó lesz, és végre elkészül az évek óta terve-
zett írás, amely Tihany műemlékeit mutatja be. Lassan 
be kell látnom, hogy eredeti szándékom már csak ürügy. 
Újra és újra ott találom magam a félszigeten, és az időből 
szinte kilépve naphosszakat barangolok lenyűgöző tája-
in. Tihany varázsa engem is rabul ejtett. Már könnyen 
megértem költőink, művészeink kötődését, elfogultságát. 

 
Ha tihany beszédes köveit vallatni akarjuk, egy-

két napos túrával tervezhetünk. persze csak akkor, 
ha nem válunk közben tihany „rabjaivá”. sétánkat a 
félsziget bármelyik pontján elkezdhetjük. ezt méretei 
és kiválóan kiépített, jelölt útvonalai, tanösvényei is 
lehetővé teszik. a műemlékek három régióban helyez-
kednek el, mi is eszerint látogatjuk meg őket. 

a legtöbb közülük az Ősközség területén és köz-
vetlen környezetében, a kikötő fölött maradt fenn. 
a hajóállomástól rövid, de kaptatós ösvény vezet fel 
a bencés apátság épületegyütteséhez. bár nem ez a 
legrégebbi épített emlék, jelentőségénél fogva mégis 
itt kezdjük túránkat. 

i. andrás király alapított itt szűz Mária és szent 
ányos püspök tiszteletére bencés apátságot 1055-ben. 
ennek altemplomában temették el 1060-ban az ala-
pító királyt. alapító oklevelét pannonhalmán őrzik, 
becses nyelvemlékünk.

az árpád-kori egyházból és monostorából kevés 
eredeti részlet maradt fenn. lényegében csak az al-
templom tere és néhány kőtöredék jelzi a középkori 
kolostor emlékét, a többi részét túlnyomórészt eltün-
tették az évszázadok átépítései. 

az apátság altemplomának román kori erede-
tét a kutatások is igazolták, azonban a már többször 
megbolygatott talajban érintetlen temetkezést nem 
találtak. sőt, egyes kutatók szerint, a kripta második 
oszlopközében fekve elhelyezkedő, kereszttel díszített 
sírlap, amelyet a hagyomány az alapító király sírem-
lékének tart, szintén csak feltételezés, mert eredetisége 
nem bizonyítható felirat és egyéb forrás hiányában.

Mi az altemplom különleges hangulatú közegében 
mit sem törődünk a kutatók aggályoskodó megálla-
pításaival, és inkább hinni szeretnénk, hogy most is 
minden úgy található itt, ahogy majdnem ezer évvel 
ezelőtt elrendezték. 

Az apátsági épületegyüt-
tes látképe az Akasztó-
domb alatti partszakasz 
irányából

Panorámakép  
az Óvár sáncai felől
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Óvár sánca az alkonyati 
nap fényében

Túránk főbb állomásai

Az apátság altemplomának 
közel évezredes oszlopai 
között

ez persze lehetetlennek tűnik, ha felidézzük az 
apátság viszontagságos történetének évszázadait. az 
apátságot körülvevő erődítést (várat) először 1267-
ben említi oklevél. a 14. században már királyi vár-
nagyot találunk benne (várnagyai 1326-tól ismertek), 
csak 1392-ben kapta vissza nádori ítélettel az apátság, 
amely a 15. században is birtokolta.

buda elfoglalása (1541), majd fehérvár török kézre 
kerülése (1543) után tihany is a veszélyeztetett helyek 
közé került, s betagolódott a végvárak vonalába. ez 
azt jelentette, hogy a szerzetesi élet rövidesen elhalt, 
s egyértelműen várrá alakult, az apátsághoz tartozó 
birtokok jövedelmei is a vár fenntartását szolgálták. 
az apáti címet továbbra is adományozták, ez azonban 
a zavaros időkben névlegessé vált. 

az 1568–1570 közötti esztendőkben a Hadita-
nács megbízottjai jártak tihanyban, és a velük együtt 
érkező olasz hadmérnökök felmérték az erősséget. 
ennek során készítette el a vár helyszínrajzát giulio 
turco, amely a legkorábbi ábrázolás a monostorról. 
feltételezések szerint rajza, felmérés és terv kombiná-
ciója. a 17. század közepéről két további metszetet is 
ismerünk a várról. octaviano leuckharden rajzolta 
1651-ben a korábbit, amely alap- és nézetrajzot közöl 
az erődítményről. ennek hitelességét, a várfalak tekin-
tetében a kutatások is igazolták. a másik ábrázolás a 
karlsruhei gyűjteményben található (1667-ből szár-
mazik) és valószínűleg leuckharden művének má-
solata. leuckharden művét az teszi igazán jelentőssé, 
hogy részletes leírást is ad a tihanyi vár épületeiről. bár 
jellemzése a bevehetetlen tihanyi erősség mítoszát is 
rombolja, fontos adalékokat szolgáltat a vár valós ál-
lapotáról: „Ez a szép Tihan sziget – Mely a Balatonban 
fekszik, s az csaknem teljesen körülveszi, – olyan mint-
ha a természet a nagy tó királynőjévé szemelte volna ki, 
és azzá tette volna meg… valamikor az ősidőkben Be-
nedek rendi apátság alapítványi birtoka volt, s kolostor 
is épült rá, ámde az emberemlékezetet meghaladó évek-
kel ezelőtt tönkrement, különböző időközökben történt 
pusztítások nyomán, s ma már egyebet sem látni belőle, 
mint néhány romot. A török háborút követő időben vég-
ház lett belőle és 50 ember szállta meg.

Sajnálatos dolog az, hogy e helyet annyira védtele-
nül hagyták … Ugyanis az erődítmény nem más, mint 
a kolostorfalak megmaradt darabjai s valamicske kö-
zéjük rakott kerítés, a védelmi vonalra előírt formák 
teljességgel hiányoznak…

Miután azonban ezen a végházon sok esztendő 
óta csak keveset javítottak, eltekintve egy rondellától 
s egy félig felépített bástyától, valamint ezen kívül eső 
új kúttól, éppen ezért nagyon szükséges már itt mie-
lőbb nemcsak egy javítást, hanem sokkal inkább egy 
újjáépítést sorra keríteni.”

leuckharden azt is kiszámolta, hogy a munkála-
tokhoz a különféle anyagokból mennyi kellene, azon-
ban a felújítás soha nem történt meg. Hogy mégis szin-
te végig ellenállt a török ostromoknak, azt elsősorban 

Műemléki túrák a Tihanyi-félszigeten
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A Barátlakások  
egyik cellacsoportja

Az apáti templom  
helyreállított állapotban

Műemléki túrák a Tihanyi-félszigeten

katonáinak, és kiváló kapitányainak köszönheti. de az 
sem hagyható figyelmen kívül, hogy török szemszög-
ből kevésbé volt fontos stratégiai helyzete, ezért soha 
nem támadták meg nagyobb sereggel.

a török kiűzése után, 1702-ben a Haditanács elren-
delte a vár lerombolását, a végvári katonákat pedig kö-
telezte, hogy térjenek vissza eredeti foglalkozásukhoz.

a császári kincstár által követelt ún. vérváltságra 
a tihanyi kolostor szétzilált javadalmaiból a kért pénz-
összeget nem lehetett előteremteni, ezért egy ausztriai 
bencés kolostor, altenburg fizetett a bécsi hadipénztár-
nak. a pannonhalmi bencések csak 1716-ban tudták 
visszavásárolni altenburgtól. Új apátja, grasso vilibald 
ezután kezdett hozzá a birtok és az épületegyüttes 
rendbetételéhez. a már szinte kész épületeket 1736-
ban hatalmas tűzvész pusztította el. grasso apát rögtön 
hozzáfogott a helyreállításhoz, ám a munka nagy része 
utódjára, lécs ágostonra maradt. feltételezhető, hogy 

lécs ágoston idején már egységes építészeti koncepció 
alapján folytatták az építkezést, és ennek eredménye-
ként készült el a templom a kolostorral együtt jelenlegi 
formájában. a barokk stílusban épült apátsági templo-
mot 1754-ben szentelték fel ideiglenesen.

a jelenlegi kéttornyú, keletelt templom 46 m hosszú, 
16 m széles, tornyai 35 m magasak. díszesen kiképzett 
kőkeretes bejárata fölött kétoldalt a rendalapító szent 
benedek és ikertestvére, szent skolasztika kőszobra 
áll. a növényi ornamentikával díszített főkapu szem-
öldökkövén lécs ágoston apát monogramja: a.l.a.t. 
(augustinus lécs abbas tihanienis) 1754 látható.

az egyhajós, négy boltszakaszra tagolódó temp-
lomtér megemelt, egyenes záródású szentélybe vezet, 
amely alatt az altemplom helyezkedik el. a temp-
lom berendezéseinek (az oltárok, a szószék, az or-
gonaszekrény, a karzatrács, az oratórium stallumai 
és a sekrestye bútorai) elkészítését sokáig egyetlen 
személynek, stulhoff sebestyén ausztriai származá-
sú mesternek tulajdonították. Ma már az ő 25 éves 
(1754–1779), az apátság szolgálatában eltöltött asz-
talosi tevékenységét is sokkal árnyaltabban értékelik 
a kutatók. azt feltételezik, hogy elsősorban asztalo-
si munkát végzett, talán írástudása is kiemelte kör-
nyezetéből, de valójában életmódja és hű köteléke az 
apátsághoz örökítette át nevét az utókorra, melyet az-
tán a 20. század egészített ki egy szobrászi életművel. 
tény azonban, hogy stulhoff sebestyén a templom 
kriptájában nyugszik, a szerzetesek mellett. 

a 19. század végére az épület restaurálásra szorult, 
ekkor festették újra a templom belsejét. a mennyezet-
képek, freskók lotz Károly, deák-ébner lajos és szé-
kely bertalan alkotásai. 

a templomhoz dél felől kapcsolódó kolostornégy-
szög szárnyai fokozatosan épültek ki a 18. század köze-
pén, a 16–17. századi épületmaradványokat felhasznál-
va. a rendházat 1950 után néhány évig szeretetháznak 
használták. 1955-től múzeumként működött, a bencés 
rend 1993-ban kapta vissza.

1982-ben Kralovánszky alán részleges régészeti fel-
tárásokat folytathatott a kolostoregyüttes körül, hogy 
feltárja a végvári korszak erődítését. a templom belső 
megújulása az 1980-as évek végén kezdődött el, a sek-
restye restaurálásával, majd az 1990-es évek közepéig 
folytatódott. 1996–2005 között lehetőség volt az épület-
együttes újabb helyszíni kutatására – összekapcsolód-
va a kolostorfunkció visszaállításával –, amelyet Haris 
andrea és lászló csaba régészek közösen folytattak.

Megérkezvén történelmi utazásunkról, a vissz-
hang-domb felé hagyjuk el az apátságot a zöld jelzé-
sen. a Kálváriát érintve, hamarosan elérjük az óvár 
egyik nyugati sáncát. a jelzés is ezen halad tovább a 
barátlakások felé. az óvár 220 m magas egykori krá-
terét a bronzkor végén és a korai vaskorban itt élt nép-
törzsek alakították át földvárrá. a manapság jórészt 
szőlővel borított hegy peremén felismerhető még a há-
rom sáncgyűrű. Különösen a szemközti Kiserdő-tető 



45 ÚtikalauzMűemléki túrák a Tihanyi-félszigeten
szélmarta szikláiról látszanak jól a sáncok. Hazánk 
egyik legnagyobb és legépebben fennmaradt földvá-
rától, az 1952. évi nagy sziklaomlás lezúdult görgete-
gei között vezet tovább utunk a barátlakások felé. a 
hegy északkeleti oldalában az egykori vulkanikus te-
vékenységre utaló bazalttufa 20 m magas sziklafalába 
vájták ezeket a különleges alakzatokat azok a bazilita 
szerzetesek, akik i. andrás király felesége kíséretével 
érkeztek a Kijevi nagyfejedelemségből. a cellacso-
portokból ma már csak három látható, a többit a már 
említett sziklaomlás betemette. némelyikük több he-
lyiséget is magában foglalt. de akadt kápolnaként és 
ebédlőként használt üreg is a telepen. 1994-ben a szik-
lafalat és a még meglévő cellákat stabilizálták, hely-
reállították és jelenleg is látogathatók. a zöld jelzésen 
tovább ereszkedve a félsziget egyetlen felszínre bukka-
nó rétegforrásához, a közeli orosz-kúthoz (cyprián-
forrás) érkezünk, amely az egykor itt élt szerzetesek-
ről kapta nevét. innen pár perces sétával jutunk vissza 
kiindulópontunkhoz, a hajóállomáshoz. 

tihany műemlékeinek másik csoportjához a sárga 
jelzésen indulunk a 71-es főút és a sajkod községbe ve-
zető út kereszteződéséből. Már a túra legelején az egy-
kori apáti település megmaradt emléke, az apáti temp-
lom 1999-ben helyreállított épülete hívja fel magára 
figyelmünket. a valószínűleg 12. század végi, román 
stílusú templom a török hódoltság alatt pusztult el a 
faluval együtt. Helyreállítása óta időnként miséknek 
és koncerteknek is otthont ad. 

2002-ben, a kerékpárút építése során az apáti temp-
lom közelében egy 6,6x6,6 m külső méretű őrtorony 
alapjait tárták fel. az 1416-os zsigmond-kori okleve-
lekben már említett torony alapjaiból ítélve akár 10 m 
magas is lehetett, és részét képezte annak a félszigetet 
védő sánc- és őrtorony-rendszernek, amelyet a tatár-
járás után kezdtek kiépíteni. Hasonló torony marad-
ványait találjuk a csúcs-hegyen, ha vállalkozunk arra, 
hogy a félsziget legmagasabb pontját megmásszuk. a 
mintegy másfél km-es túra, a 100 m-es szintkülönbség 
ellenére is megéri, mert útközben a gejzírkúpok pazar 
szín- és formavilágában gyönyörködhetünk. a hegy 
tetején pedig, az épületmaradványok mellett, a tiha-
nyi-félsziget és a balaton nyugati medencéjének egyik 
legszebb panorámája kárpótol fáradságunkért. 

a csúcs-hegy ötszögű tornyát a nyugati, lanká-
sabb oldalról kettős árokrendszer védte, másik három 
oldala meredek, vízmosásos volt. egyes vélemények 
szerint ez lehetett a 13–15. századi oklevelekben sze-
replő tihanyi vár. a csúcs-hegyi tornyot még a végvári 
harcok idején is őrtoronyként használták. 

töretlen lelkesedésünkkel nekivághatunk harma-
dik kirándulásunknak. a tihanyi-révtől induló zöld 
jelzésen, amely a club tihany területét keresztezi, 
negyed óra alatt, sétálva is felérünk az újlaki temp-
lomromhoz, amelyet Újlak révészfalu egyházaként a 
12–13. században építhettek. egy 1267-es pápai bulla 
szerint a kápolnát szent Margitnak szentelték. 

a templom északi tájolású, ami elég szokatlan az 
ilyen korú templomainknál. egyhajós, szentélye egyenes 
záródású, keresztboltozatos volt. az erre utaló boltozat-
indítások jelenleg is láthatók. 1963-as régészeti feltárása 
után állagmegóvási munkálatokat végeztek rajta. 

amennyiben nem veszi el kedvünket a rom köz-
vetlen környezetének elhanyagoltsága, utolsó len-
dületünkkel még meghódíthatjuk az aranyházat. 
igaz, nincs sok köze épített örökségünkhöz, hiszen a 
természet formálta és ajándékozta nekünk a félsziget 
legszebb gejzírkúpjaként. a szikláiról azonban végig 
fürkészhetjük bejárt utunkat, miközben hallgatjuk a 
madarak és kabócák zenei egyvelegét. felidézhetjük 
kirándulásunk felejthetetlen képeit és hangulatát. 
az ember nagyságú ökörfarkkórók sárga tengerét, a 
kékes-lilán hullámzó levendulások frissítő illatát és a 
műemlékekhez festői hátteret kínáló, az égbolt válto-
zásait visszatükröző balatont. ❦

Az újlaki templomrom 
délkelet felől

Az apátság kolostorának 
udvara
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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. októberi lapszám megjelenéséig, illetve a készletek erejéig érvényes. 
fizetés-szállítás menete a következő: a beérkezett megrendelés alapján a megadott címre (lehet e-mail is) elküldjük számlánkat. a kiadványokat csak a számlán 
szereplő összeg kiegyenlítése után postázzuk. a kézbesítést a gls gyorsposta 24 órán belül bonyolítja le.                                                                                               2013/4

Megrendelő

Médiaismertető

a talma Kiadó 2000-ben jelentette 
meg először A történelmi Magyarország 
atlasza és adattára, 1914 című kiadványt. 
a sokoldalúan felhasználható, hiánypótló 
könyv nagy sikert aratott olvasóink kö-
rében. az évek során több kiadást megélt 
atlaszt határainkon túl is több ezer pél-
dányban vásárolták meg és használták 
megelégedéssel.

Jelenleg nem kapható a kiadvány, viszont 
az érdeklődés iránta továbbra is megmaradt, 

ezért az újabb megjelentetés mellett döntöt-
tünk. a következő kiadást jelentős tartalmi 
elemekkel egészítjük ki, miközben az meg-
őrzi jelenlegi teljes információs értékeit is.

az alábbiakban röviden ismertetjük, mi-
lyen új alkotóelemekkel bővül az atlasz. 

a megjelenés várható ideje: 2013. no-
vember közepe. októberi számunkban 
részletesen bemutatjuk A Kárpát-medence 
örökségturisztikai atlasza és adattára címen 
megjelenő új kiadványt.

A 2000-ben megjelent atlasz főbb adatai:
terjedelem: 248 oldal b4-es méretben (23x33 cm). ábrázolt terület: a 

történelmi Magyarország 14 986 településsel (Magyar Királyság és Horvát-
szlavónország). az adatok alapja: az 1910-es népszámlálás és az 1913-as 
helységnévtár. a szelvények méretaránya: 1:400 000.

a 47 térképszelvény tartalma: határok: országhatár, országrészhatár, 
vármegyehatár, járáshatár, politikai községek határa (Horvát-szlavónország), 
településhatár. székhelyek jelölése: főváros, megyeszékhely, járásszékhely, po-
litikai községek központja, törvényhatósági jogú város. vasút: az összes vonal 
a vasútállomásokkal. Utak: állami út, törvényhatósági közút, községi út.

egyéb: várak, várromok, fürdők, hegységek, hegycsúcsok, részletes víz-
rajz. dupla méretű domborzati térkép a tájak és vizek korabeli elnevezéseivel.

tematikus térképek: Magyarország közigazgatási beosztása, ausztria-
Magyarország, Magyarország népsűrűsége, népek és nyelvek, felekezetek.

az atlasz a települések fontosabb statisztikai adatait is közli: területi, 

lakossági, nemzetiségi és felekezeti adatok a vármegyékről és városokról.
az 1913-as helységnévtár névalakjainak megfelelő településnevek, a 

közigazgatási besorolás, lakosságadatok, a nemzetiségek és a felekezetek 
megoszlása, illetve a térképi keresőszám mind a 14 986 településhez.

idegen nyelvű névmutatók a több névvel rendelkező településekről.

A 2013 végén megjelenő atlasz a következő adatokkal bővül:
Újabb 47 térképlapon, domborzati ábrázolással, hasonló méretarány-

ban mutatjuk be a történelmi Magyarország területének jelenlegi állapotát. 
a térképi elemeken kívül, a Kárpát-medence örökségturisztikai nevezetes-
ségeit szintén feltüntetjük a szelvényeken, és adataikat átvezetjük a névmu-
tatókba is. a legismertebb, legértékesebb műemlékeket (kb. 1500) külön 
fejezetben, rövid leírással, rajzokkal és fotókkal is dokumentáljuk.

Mindezek eredményeként atlaszunk tartalma jelentősen gazdagodik, 
felhasználási lehetősége tovább nő.

A Kárpát-medence örökségturisztikai  
atlasza és adattára
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Segítse folyóiratunk megjelenését!

a szomszédvárak egyesület szám-
laszáma, amely adományok utalásához 

szükséges:  
budapest bank, 10102440-62562200-

01003005

Médiaismertető

noha georg simmel német filozófus 
rómáról állapította meg, hogy minden 
emberben a legmélyebben egyéni benyo-
mást kelti, a legszemélyesebb élményt és 
emléket idézi elő, valójában ez egész itá-
liáról elmondható. Két dolog mégis szinte 
mindenkinek eszébe jut róla: a „napfé-
nyes” állandó jelző és a kultúrörökség 
páratlan gazdagsága. fucskár ágnes és 
fucskár József attila Itália. Körutazás 
Olaszországban című, az alexandra Ki-
adó gondozásában megjelent impozáns 
albuma a fényképezés művészetének esz-
közeivel kapcsolja össze a fényt és a múl-
tat. pillanatfelvételeket közöl arról, ami 
örök. Megörökíti azt, ami a megismé-
telhetetlen pillanat élményszerűségével 
villan a szembe és a szívbe. Mivel olasz-
ország esetében semmilyen könyv sem 
törekedhet teljességre, még a legviszony-

lagosabbra sem, kárpótlásképpen a legna-
gyobb változatosságot kínálja. végigvezet 
a „csizmán” velencétől szicíliáig, város-
okról és vidékekről néhány jól megvá-
lasztott, jellegzetes, ugyanakkor egyedien 
eredeti emlékképet nyújtva (szardíniát 
azonban sajnálatosan kihagyva a „grand 
tour”-ból). Kő és víz (tengerpartok, pata-
kok, szökőkutak), ég és tornyok (várak, 
kastélyok, templomok), azúrkék égbol-
tozat és tengertükör, vakító fehér sziklák 
és márványoszlopok: elemek és formák 
összhatása, a természet s az ember alko-
tásainak szintézise – itália megkülön-
böztető sajátossága, lényege, képszerűen 
megragadva. álművészi, hagyományel-
lenes eredetieskedés nélkül. a főszereplő: 
itália. a szerzőpáros közvetíti, bemutatja, 
megszeretteti. Káprázatos kaleidoszkóp.

Madarász imre

a közelmúltban elhunyt győri dr. 
szelényi lórántné, született sipos éva 
(1922–2013) – több más, például az egy-
kor volt csárdákkal és a régi betyárokkal 
kapcsolatos témák mellett – szenvedélye-
sen gyűjtötte és rendszerezte a történelmi 
Magyarország váraival kapcsolatos ada-
tokat, dokumentumokat, képeket. Mint-
egy 1400 vár, várkastély és templomvár 
múltja és 20. századi változásai, közel-
múltbeli és jelen állapota jelennek meg 
a sok-sok szakirodalmi adatot, illetve a 
várakkal kapcsolatos mondákat, legen-
dákat, verseket is közlő gépelt kéziratok-
ban, kivágott újságcikkekben, turisztikai 
jellegű anyagokban. 

Mindezt a gyűjtő gondosan rendezte 
és mutatózta is. láthatóan olvasta és is-
merte a fontosabb szakirodalmat. Még-
sem ez a legfontosabb része az anyagnak, 
hanem a számtalan, gyakran eldugott he-
lyen napvilágot látott újságcikk, várakról 

szóló hír és mindenféle vegyes tudósítás. 
Komoly munka volt ezt így összeszedni és 
példásan rendszerezni. az értékes anyag 
az elmúlt hetekben a magyar várakat 
feldolgozó munkacsoport gondozásába 
került. felhasználjuk azt a még kézirat-
ban lévő Magyar várlexikon anyagának 
további kiegészítésénél, bővítésénél. a 
Magyar várarchívum része lesz.

Ha valamihez hasonlítható a leszár-
mazottak által értő gondozásba adott 
gyűjtemény, az leginkább a országos 
széchényi Könyvtár kézirattárában őr-
zött 20. század eleji soós elemér-féle 
hagyaték. több, eddig ismeretlen várra 
utaló, tovább nyomozandó adat is talál-
ható benne. a 8 nagy dobozos iratgyűj-
tőt megtöltő anyagért nem csak a gyűj-
tőnek jár köszönet, hanem a hagyaték 
sorsát felelősen intéző, azonos kereszt-
nevű leányának is.

dénes József

Kérjük olvasóinkat, hogy adomá-
nyaikkal támogassák a várak, kastélyok, 
templomok folyóiratot. egyetlen lehető-
ségünk maradt arra, hogy lapunkat élet-
ben tarthassuk. 

a szomszédvárak egyesület több 
mint egy évtizede működő közhasznú 
kulturális egyesület, amely fontos fel-
adatának tekinti a kulturális örökség 
megóvását. ez utóbbi jegyében vállalta 

fel lapunk kiadásának támogatását is.
Egyéb kiadványaink megvásárlásával 

is lapunk megjelenését segítik!

Itália: színek és évszázadok

Érdekes váras gyűjteménnyel gyarapodtunk
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200 éves Rózsa Sándor

Ópusztaszer 
2013. augusztus 2–4.

az ópusztaszeri történelmi 
emlékpark két napos rendez-
vénnyel emlékezik a hírhedt 
betyár és szabadságharcos, 
rózsa sándor születésének 
200. évfordulójára. a sajátos 
életmódot élő ’igazságosztó’ 
tetteit számos monda, vers és 
népdal, sőt még regények és 
filmek feldolgozták.

ópusztaszeren színpadi, ze-
nés és bábos előadásokkal, ki-
állításokkal, filmvetítéssel és 
közönségtalálkozóval várják 
az érdeklődőket a megemlé-
kezésre.

a betyárvilágot hagyomány-
őrző csapatok bemutatói ele-
venítik meg. a skanzen be-
tyárfészkében a látogatókkal 
közösen építenek egy vasalót, 
mely a pásztorok jellegzetes 
főző és raktározó építménye 
volt. Mesélnek a viseletekről, 
és a pásztorrendről, milyen 
is egy nap, egy hónap, egy év 
kint a pusztán.

a hétvége során lesz zenés, 
hagyományőrző felvonulás és 
a csapatok bemutatója, hon-
foglalás-kori lovasbemutató és 
lópatkolás, betyárüldözés, vala-
mint közönségtalálkozó oszter 
sándor színművésszel, rózsa 
sándor tv sorozatbeli megsze-
mélyesítőjével.

a programsorozatot augusz-
tus 4-én a szőregi csata újra-
játszása zárja, amelynek hely-
színe a szőregi Monti-park. a 
csatában részt vesznek azok a 
hagyományőrző és szabadcsa-
patok, amelyek az emlékpark-
nál gyülekeznek.

a rendezvény során ún. 
"duttyánok”, azaz lacikonyhák 
várják magyaros ízekkel a láto-
gatókat az emlékpark több hely-
színén, hogy senki se maradjon 
éhesen-szomjasan a programok 
között.

a különleges esemény alkal-
mából, a szervezők különböző 
kedvezményeket biztosítanak a 
szokásos jegyárakból. érdemes 
utánajárni a megadott honla-
pon vagy telefonszámon.

Információ:
ÓNTE Nonprofit Kft.
Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Tel.: 62/275-133/103
info@opusztaszer.hu
www.opusztaszer.hu

Végvári Napok a Sümegi 
Várban

Sümeg
2013. augusztus 10–11.

Két napos történelmi ka-
landozásra várják a lovagkor 
rajongóit augusztus második 
hétvégéjén a sümegi várba. a 
leglátványosabb programnak 
a vár tüzérségi támadása ígér-
kezik, ahol élőben követhetjük 
végig, hogyan védték a várat 
hősies lakói az ellenség támadá-
sakor a középkorban.

Kicsiknek és nagyoknak is 
minden bizonnyal nagy élmény 
lesz a történelmi lovagi torna 
bemutató, melyet nem más, 
mint Mátyás király tiszteletére 
szerveznek, és aki egyben részt-
vevője is lesz a lovasjátékoknak. 

a középkor embere szoros 
kapcsolatban állt a természettel, 
különösen az állatokkal. ezt a jó 

szokást elevenítik fel a solymász 
bemutatók és madárröptetések, 
a Királyi nemes testőrgárda ka-
russzel bemutatója andalúz lo-
vakon, valamint a póni lovaglás 
és állatsimogató, ahol a kicsik is 
közelebb kerülhetnek négylábú 
barátainkhoz.

természetesen a zene és szó-
rakozás sem maradhat ki a két 
nap programjából, hiszen már 
a középkorban is tudtak mu-
latni az emberek. történelmi 
jelmezes, zenés felvonulásba 
csatlakozhatunk be a várkapi-
tány vezetésével, fúvószenekar 
koncertjét hallgathatjuk, vagy 
a hastánc és orientális táncgá-
lát csodálhatjuk, nemzetközi 
művészfellépőkkel.

a felsoroltakon túl is számos 
program várja az érdeklődőket 
a hétvége mindkét napján dél-
előtt 10 órától késő estig.

Információ:
Sümeg, Várkert
Tel.: 87/550-166
programmanager@hotelkapitany.hu
www.sumegvar.hu

Barokk Esküvő és 
Történelmi Ünnepi 
Játékok

Győr 
2013. augusztus 9−11.

augusztus második hétvé-
géjén győr városa átváltozik a 
barokk kultúra központjává, a 
17–18. századba röpítve a láto-
gatókat. a vidám rendezvényen 
rengeteg zene, tánc és mulatság 
vár az érdeklődőkre, amelyet 
egy barokk esküvő koronáz 
meg szombat este. a nagy cere-
móniát látványos barokk eskü-
vői felvonulás és bolond esküvő 
előzi meg. a felvonulás során a 
menyasszony és vőlegény, lovas 
hintók, trombitások, táncosok, 
zenészek, a bolond pár és bo-
lond zenészek, udvarhölgyek, 
a fesztivál szereplői és a város 
apraja-nagyja sétál végig a vá-
ros utcáin. Megelevenednek 
az ókori erények, a Mértékle-
tesség, az igazságosság, a be-
csületesség és az erő, angyal 
terjeszti ki óvó szárnyait a jö-
vendő párra, és nem hiányoz-
hat számukra a szerencse, a 
fortuna istenasszonya sem. 

a barokk esküvő forgató-
könyve a 17. századi magyar 
főúri esküvők korabeli leírását 
követi. természetesen az eskü-
vő utáni mulatság sem marad 
el, a színes programból min-
denki megtalálja a neki valót: 
a Musica Historica együttes a 
régi Magyarország (15–19. sz.) 
bordalaival és táncaival szóra-
koztat, majd táncolni hívja a 
résztvevőket is a barokk tánc-
házba. a fugato orchestra 
koncertjén pedig a mai művé-
szi könnyűzenében kereshetjük 
a barokk utózengéseket, Harcsa 
veronika közreműködésével.

az esküvőn túl színházi elő-
adások, koncertek és táncos 
műsorok várják az érdeklődő-
ket, valamint vezetett túrák a 
’rémségek pincéjébe’, azaz a 
régi börtönbe, amely az egykori 
városháza pincéje, ahol a „lő-
csei fehér asszony" raboskodott 
a 18. században.

a szervezők a kisebbekre is 
gondoltak, őket bábszínház, 
barokk táncház, négypróba 
és játékos ezüstpénz-gyűjtés 
és beváltás várja a gyerekek 
piacterén.

Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
info@fesztivalkozpontgyor.hu
www.fesztivalkozpontgyor.hu

XIV. Középkori Forgatag 
Diósgyőr Várában

Miskolc, Diósgyőri vár 
2013. augusztus 17−18. 

amikor a történelemről ta-
nulunk vagy olvasunk, sokszor 
gondolunk arra, hogy milyen 
jó lenne kalandozni az időben, 
hogy saját szemünkkel lássuk 

Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
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és tapasztaljuk meg az adott kor 
szokásait, kultúráját. ez a vá-
gyunk teljesülhet, ha augusztus 
harmadik hétvégéjén diósgyőr-
be látogatunk, ahol egy csapásra 
a 14. században találjuk magun-
kat. nagy lajos király kedvenc 
vára udvari mulatsággal, lovagi 
tornával és hamisítatlan közép-
kori hangulattal várja az egykori 
királyi székhely látogatóit.

a lovagi tornákat megelőzően 
kicsit messzebbre tekinthetünk a 
múltba: Kassai lajos a sztyeppék 
harcmodorát felelevenítő, léleg-
zetelállító precizitással előadott 
„sárkánytánc” műsorában, a 
világrekorder lovasíjász őseink 
félelmetes harci technikáját mu-
tatja be. 

délelőtt 11 órától és délután 
4 órától lovas harci bemutató és 
lovagi torna várja a látogatókat.

nagy lajos király diósgyőri 
lovagi tornáján a király és a ki-
rályné színe előtt hazai és kül-
földi lovagok izgalmas párvia-
dalokban mérik össze erejüket. 
a diósgyőri Kóbor lovagok, a 
cseh Memento Mori és a Kár-
oly róbert alapította visegrádi 
szent györgy lovagrend vité-
zei a 14. századi harcművészet 
legjavát mutatják be az ural-
kodónak és magas rangú ven-
dégeinek. a királyi sólymász, a 
pavane zászlóforgató csoport, 
valamint a primavera táncegyüt-
tes is megcsillantja tehetségét az 
udvari méltóságoknak.

a torna csúcspontja, a lovas 
kopjatörés lesz. a győztes vitéz 
jutalma, hogy kiválaszthatja a 
közönség soraiból a torna szé-
pét, akit a király színe elé kísér. 
a bemutatót látványos csatajele-
net követi, majd a csata végén a 
nehéztüzérség felvonultatásával 
az „ágyús lovagok” fellépése vet 
véget a lovagkori időutazásnak.

a harci bemutatók mellett 
a középkori városka piacterén 
kézműves mesterek szorgos-
kodnak, kereskedők kínálják 
portékáikat. a középkori foga-
dókban és a borozókban illato-
zó pecsenyék, hűs bor és csapra 
vert söröshordók várják az éhes 
látogatókat. a városkában kika-
pós szépasszonyok (vagy tán ke-
vésbé szépek), kolduló barátok, 
mutatványosok és hétköznapi 
figurák élik mindennapjaikat, 
vigyázzunk, nehogy csetepatéba 
keveredjünk velük!

a gyermekeket korabeli mes-
terség-bemutatók várják. a ki-
csik (vagy akár szüleik is) saját 
kezűleg készíthetnek fakupát, 
sámlit, szerencsepatkót. elles-
hetjük a páncélkovács, a szövő, 
a gelencsér vagy a fafaragó mű-
helytitkait, megcsodálhatjuk a 
rokkával fonás művészetét. a 
népi játszótéren animátorok 
segítségével próbálhatják ki a 
jobbnál-jobb középkori játéko-
kat. póni lovaglás, állatsimogató, 
gólyalábasok produkciói és vásá-
ri komédiások teszik felejthetet-
lenné a napot.

a kétnapos időutazás több 
száz jelmezes szereplővel, sta-
tisztával, maradandó élményt 
nyújt az egész családnak.

Információ:
Diósgyőri vár
3534 Miskolc, Vár u. 24.
Tel.: 46/533-355
diosgyorivar@adymuvhaz.hu
www.diosgyorivar.hu

Történelmi Vigasságok

Eger
2013. augusztus 15−20.

az egri vár négy napos 
ünnepének első napján meg-
elevenednek a dobó istván 
vármúzeum kiállításai. Muze-
ológusok és múzeumpedagó-
gusok vezetésével járhatjuk be 
az egri vár történetét bemuta-
tó kiállítást, az egri Képtárat, 
a börtönkiállítást, valamint a 
gárdonyi emlékházat.

a vállalkozó szellemű csa-
ládokat szellemi és ügyességi 
feladatok várják a vár terüle-
tén megrendezett vitézi próba 

során. a gárdonyi kuckóban 
meseprogramok és játékok kö-
tik le a gyerekeket. a nagy fa 
alatt a kicsiket bábszínházzal, 
a nagyobbakat vívólépések ta-
nításával várják, majd a vitézi 
próba után megkapják elisme-
rő oklevelüket, miután a vár 
kapitánya vitézzé avatta őket.

a felnőtteket látványos elő-
adásokkal várják a vár több 
pontján. a török kort idézik 
a hastánc bemutatók, az ori-
entális táncelőadások, a tűz-
zsonglőrök előadása és a török 
viseletbemutató.

az első napot egy külön-
leges előadás zárja, a Maszk 
bábszínház előadásában: „az 
ezeregyéjszaka meséi" – avagy 
a rózsamosolyú leány történe-
te. repülő szőnyeg, dzsinnek, 
speciális látványvilág, varázsla-
tok, a csodákkal teli, titokzatos 
keleti mesék elevenednek meg 
árny- és bábjátékkal.

a második napon azonban 
véget ér a várlakók nyugodt 
élete, hiszen megérkeznek a 
haditorna csapatok és tábort 
vernek az ispotály pince feletti 
területen. az igazi kaland csak 
most kezdődik: dobó istván 
kinevezése után kíséretével 
megérkezik egerbe, s a város-
on keresztül díszes menetben 
felvonul a várba. a katonákat a 
zenészek kísérik korabeli hajdú 
muzsikával. a vár déli kapuja 
felől érkezve a hagyomány-
őrzők bevonulnak a gótikus 
palota udvarára, ahol a király 
megbízottjai már várják az új 
kapitányt. a vár parancsnoksá-
gának ünnepélyes átadásakor 
dobó istván jelképesen átveszi 
a vár kulcsait eger város pol-
gármesterétől, közben megszó-
lalnak a fanfárok. a ceremóni-
át követően az egyik hadnagy 
hajdúkat vezényel a nyugati 
vártára és a tömlöc-bástya fe-
lőli lépcső biztosítására, majd a 
katonákkal elővonatja az ágyú-
kat a palota melletti takarásból. 
az előkészületek után kiadja a 
pattantyúsnak a tűzparancsot 
a díszlövés leadására. a három 
ágyú egymás után sorozatban 
szólal meg.

a látogatók megismerhetik 
az 1552-es ostrom fegyvereit 
is egy előadás valamint a tü-
zérségi bemutató alkalmával. 
a pénteki nap az éjszakai őr-
járattal zárul.

dobó istván fogadja bor-

nemissza gergelyt szombaton. 
délután a török sereg is meg-
érkezik egerbe, s a Minaretnél 
gyülekeznek. este 6 órakor 
aztán elkezdődik az ostrom. 

az emlékcsata az 1552-es 
dicsőséges várvédelmet ele-
veníti fel. az előadás a hadi 
cselekményeket valós esemé-
nyek alapján hitelesen mutat-
ja be katonai hagyományőr-
zők és színészek segítségével. 
a hangulatot pirotechnika 
(ágyúzás, puskalövések, rob-
banások, füst) és korabeli 
hangszereken játszó zenészek 
játéka teszi teljessé.

Információ:
Dobó István Vármúzeum
Tel.: 36/312-744
varmuzeum@egrivar.hu
www.egrivar.hu

Történelmi Vigasságok

Szigliget
2013. augusztus 18−19.

idén augusztusban is bené-
pesedik a balaton partján ma-
gasodó szigligeti vár két napra. 
az esemény célja, hogy felele-
venítse a korabeli hagyomá-
nyokat, megismertetve azokat 
az odalátogató turistákkal, ér-
deklődőkkel. a két nap során 
lesznek fegyver és harcászati 
bemutatók, hagyományőrző 
műsorok, néptáncelőadások 
és íjászbemutatók, de apród-
avatás és sólymászbemutató is 
szórakoztatja majd a vendége-
ket. a gyerekeket hétfő délelőtt 
bábműsorral várják.

Információ:
8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
Tel.: 87/461-355
www.szigliget.hu

Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
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Rejtvény
a 2013. júniusi rejtvényünk helyes megfejtése: sztrecsény 
(sztrecsnó) vára. a helyes megfejtést beküldők közül 
egy-egy példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 
2005–2011. közötti évfolyamainak digitális kiadásából: 
grancsa Krisztina (2145 Kerepes), nemes dezső (3922 
taktaharkány), dr. pilissy béla (8380 Hévíz).

a nyereményeket postán küldjük el.

2013. augusztusi számunk rejtvénye: az utóbbi években újí-
tották fel a fotókon látható két kastélyt. Mindkettőről írtunk 
már korábban lapunkban is. a kastélyok és a települések ne-
vét kérjük beküldeni levelezőlapon kiadónk címére. 

beküldési határidő: 2013. szeptember 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: Huszti bernadett (1131 budapest).

előfizetőink közül egy-egy példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–2011. 
közötti évfolyamainak digitális kiadásából: Mátyás Judit (6100 Kiskunfélegyháza) és boti 
ferenc (7500 nagyatád).

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

☐ előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyam 5–6. számára (2 lapszám), 1200,- 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.        2013/4                                                             Ügyfélszolgálat telefonszámok: (72) 511-580, (20) 346-2100

Megrendelő



Az „Isten bárányai” című fotót Polacsek György küldte be fotópályázatunkra. A kép a kocsi római katolikus templomról készült.



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 + 800,- Ft postaköltség

Megrendelhető!


