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Buzás Gergely

A középkori szekszárdi apátsági 
templom virtuális rekonstrukciója

A szekszárdi apátság temploma a magyar építé-
szettörténet kiemelkedő jelentőségű emléke. A temp-
lom egy 1794-es tűzvészben elpusztult és helyén 1827-
1832 között a klasszicista megyeháza épült fel. Az első 
ásatásokat a templom helyén Csalog József végezte 
1944-ben. Kozák Károly 1960-ban és 1968–72 között 
végzett feltárásai során újra felszínre kerültek a temp-
lom falmaradványai. A közelmúltban a vármegyehá-
za restaurálása kapcsán újabb ásatásokra került sor. 
A munka első szakaszában a kutatást Petkes Zsolt 
(KÖSZ), a végén pedig Vízi Márta (Wosinszky Mór 
Múzeum) vezette. Először 2003-ban, a szekszárdi 
múzeum állandó kiállítása számára készítettem egy 
virtuális rekonstrukciót a 11. és a 16. századi temp-
lomról, majd 2011-ben a múzeum vármegyeházán 
rendezett kiállítására Szőke Balázzsal és a Pazirik 
Kft-vel frissítettük fel, már Petkes Zsolt kutatási ered-

ményeit is hasznosítva a számítógépes  modellt, amely 
a 2012-ben elkészült, de a nagyközönség számára még 
meg nem nyitott kiállításon látható.

 
Az apátságot a magyar krónika beszámolója és 

a töredékesen, átiratokban fennmaradt alapítólevél 
szerint i. Béla király alapította 1061-ben. őt 1063-
ban bekövetkezett halála után már ide is temették el. 
A templom a feltárások tanúsága szerint alapvetően 
tégla-, részben törtkő épület volt. Alaprajza csaknem 
teljesen centrális elrendezésű: négyzetes alaprajzú 
belső terét négy pillér tagolja. Mindegyik homlokzat 
közepén egy négyszögletes, két szélén egy-egy félkör-
íves exedra helyezkedik el. ezzel azonban véget is ér a 
szimmetria. A nyugati középső exedra jóval vastagabb 
falú a többinél, és egy kapunyílás töri át. A déli kapu 
a délkeleti apszisban nyílik, alatta az alapfalban egy 
kisméretű sírgödröt alakítottak ki. A pillérek T alakú-
ak: a főhajó felé néző oldaluk sima, a mellékhajók felé 
nézőket viszont három lépcsős falsarok tagolja. 

A főhajó keleti szakaszát 70 cm széles alapfalak 
veszik körül, amelyeket a feltáró kozák károly a 
szentélyrekesztő alapozásaként azonosított. A szen-
télyrekesztő nyugati alapfala vonalában, a főhajó 
tengelyében egy falazott sírgödröt tárt fel, amelyet 
kialakítása és elhelyezése alapján az alapító i. Béla 
király sírjaként azonosított. 

kozák károly ásatásai nem terjedtek ki a várme-
gyeház udvarának déli felére, illetve magának a me-
gyeháza épületének déli szárnyaira, pedig az írott for-

A 11. századi templom 
szentélyrekesztője
(A rekonstrukciókat Buzás Gergely 
digitális modellje alapján, Szőke 
Balázs közreműködésével  
a Pazirik Kft. készítette.  
A templom virtuális rekonstrukci-
ói megtekinthetőek az interneten: 
http://virtualistura.pazirik.hu/
szekszardi_apatsag/)

Szekszárd az első katonai 
felmérés térképén
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A 11. századi templom re-
konstrukciója délkelet felől

A szekszárdi apátság  
templom alaprajza,  
Kozák Károly nyomán 

rásokból tudjuk, hogy a klasszicista épületbe befoglalt 
18. századi megyeháza a középkori kolostorépületből 
kialakított barokk plébániaház megvásárlásával jött 
létre, tehát jó esélye van ebben az épületrészben a kö-
zépkori kolostor egyes részletei fennmaradásának. 

A feltárt templomról fontos információkat szolgál-
tatnak az 1794-es leégése előtt készült felmérések, me-
lyek közül az egyik egy hosszmetszetet is tartalmaz. 
A templom félköríves apszisai ekkor már nem voltak 
meg, illetve a két keleti, szélső apszist poligonális for-
mában építették át. Az épület álbazilikális szerkezetű 
volt. A hosszmetszeten ábrázolt északi pillérsor kö-
zépen kosáríves, két oldalt félköríves árkádokat hor-
dott. A középső árkád kosáríves formája barokk kori 
újjáépítésre vall, de a mögötte látszó északi középső 
exedra hasonló magasságú félköríves boltozata arra 
enged következtetni, hogy a középkori árkádív sem 
lehetett magasabb. eszerint a középkori templom 
sem lehetett centrális térszerkezetű, hanem a cent-
rális jellegű alaprajz ellenére valójában háromhajós 
álbazilika, vagy bazilika felépítménye volt. erre vall 
a pillérek formája is, amelyek a mellékhajók mind-
három szakaszában egyforma, hevederekkel tagolt 
élkeresztboltozatoknak megfelelő tagozatokkal ren-
delkeznek, míg a főhajó felé tagolatlanok, ami leg-
inkább egy dongaboltozatnak felel meg. A nyugati 
négyzetes bővítmény nagy falvastagsága toronyra 
utal, és talán egy karzatra. ez magyarázná a nyugati 
homlokzat északi – és talán déli oldalán is – előkerült 
falsarkokat, amelyek a karzatra, illetve a toronyba ve-
zető lépcsőházak indításait foglalhatták magukba. 

A centrális alaprajz felett emelkedő bazilikális tér-
forma a 11. századi Magyarország építészetében még 
egy, szekszárddal közel egykorú emléken, a feldebrői 
apátsági templomon is megfigyelhető. Az a térforma 
nem volt ismeretlen a korabeli bizánci építészetben 
sem, de a 11. században leginkább egy jól meghatá-
rozható területre: az Adria középső vidékére, pon-
tosabban a dalmáciai zárára és az itáliai Ancona kör-
nyékére volt jellemző. 

A szekszárdi templomhoz számos faragott kő 
köthető. ezek egyik legfontosabb csoportját alkotják 
a 11. századi faragványok. A szekszárdi múzeum 19. 
századi alapgyűjteményéhez tartozik egy vállkő és 
három oszlopfő. 

A régi gyűjteményből származó három oszlopfő-
töredék eltérő ornamentikája ellenére nagyjából azo-
nos méretű és azonos típusú kosárfejezetekből maradt 
fenn. kozák károly ásatásaiból ismerünk még két tö-
redéket az egyik fejezethez, amelyek egyértelműen bi-
zonyítják e faragványnak az apátsági templomhoz való 
tartozását. két fejezet szinte teljes darab, ám felületük 
csak egy teljes és a két szomszédos fél oldalon maradt 
épségben, a többi rész erősen megégett, de az egyiken 
még megfigyelhető, hogy a díszítés eredetileg a cson-
ka oldal középtengelyén túl is folytatódott. Tehát nem 
féloszlopfőkről, hanem teljes fejezetekről van szó. egy 

A középkori szekszárdi apátsági templom virtuális rekonstrukciója

negyedik oszlopfő töredéke kozák károly kutatásai so-
rán az egyik templompillér barokk köpenyezéséből ke-
rült elő. Az oszlopfőkön meghatározható oszlopátmé-
rőnek felel meg egy kozák károly ásatásai során talált, 
attikai profilú oszloplábazat töredéke is. További ásatá-
si lelet egy, az ismert vállkőtől eltérő szerkezetű másik 
vállkő volutatöredéke. A töredék alapján ez a vállkő 
nagy méretű volt: szélessége minimum 50 cm lehetett.

A négy szekszárdi oszlopfő és az egy lábazat mé-
reteik alapján minden bizonnyal egységes szerke-
zethez tartoztak. Az ásatások során egyetlen olyan 
alapozás került elő, amelynek méretei kapcsolatba 
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a gerendát a padlóról induló oszlopok, esetleg ilyen 
oszlopok által hordozott árkádívek tartják. e típusba 
tartozott a székesfehérvári szűz Mária prépostsági 
templom kórusának 11. századi oszlopos rekesztője is. 

kevésbé hitelesen lehet azonosítani a múzeum  
gyűjteményében őrzött, épségben maradt szekszár-
di vállkő eredeti funkcióját. A vállkő több szerkezeti 
különlegességet mutat. felső illesztési felülete az alsó 
felfekvési felület síkjához képest erőteljesen meg van 
döntve. Az alsó felületen az oszlopfőhöz való rögzítést 
szolgáló nagyméretű csaplyukon kívül kapocshelyek 
is megfigyelhetőek. A két kapocs a vállkő alatti egy-
kori fejezet első és hátsó pereme felett helyezkedett el. 
fészkeiket egyértelműen a vállkő faragásakor, a váll-
kő szalagfonat díszével együtt alakították ki. Mindkét 
kapocshely egy-egy, egymással párhuzamos vonóvas 
fogadására készült. e vonóvasak csak az egyik oldalról 
kötötték be a vállkövet, mégpedig abból az irányból, 
amerre a felső illesztési felülete dől. ezek a nyomok 
nyilvánvalóan arra vallanak, hogy a vállkőről csak az 
egyik irányból indult boltív, és mivel így ezt a túlolda-
lon semmi sem támasztotta meg, az ív oldalnyomását 
a vonóvasak, valamint a vállkő felső felületének meg-
döntése ellensúlyozták. ezek a megfigyelések arra val-
lanak, hogy e vállkő nem tartozhatott ablak vagy más 
nyílás osztó oszlopához, ahol szimmetrikus terhelésnek 
lett volna kitéve, csak valamilyen baldachinszerkezet-
hez. A vállkő alsó felfekvési felületének kis mérete arra 
utal, hogy az őt tartó oszlop nem is lehetett túlságosan 
magas, tehát nem indulhatott a járószintről, hanem 
vagy egy mellvéden, vagy konzolon állhatott. A kövek 
között található volutás vállkőtöredék származhat egy 
ilyen funkciójú konzolról. Az egyik lehetséges értelme-
zése e faragványoknak, hogy a belőlük összeállított dí-
szes baldachinszerkezet a templom leghangsúlyosabb 
pontján, az alapító király sírja felett, a szentélyrekesztő 
homlokzatának közepén helyezkedett el. ez esetben az 
alapító halála, 1063 után, vagy akár évekkel később, a 
díszes síremlék elkészítésekor a szentélyrekesztő kisebb 
módosításával is elkészíthették a baldachint. 

A 11. századi templom jelentősebb bővítésére a 15. 
század végén kerülhetett először sor. ekkor készülhe-
tett az északi oldalkápolna, melynek közepén egy tég-
lafalazatú gödröt alakítottak ki. A kápolnához csak 
bizonytalanul köthető két faragvány a szekszárdi mú-
zeum gyűjteményéből: a 15. század végére keltezhető 
kapukeret és egy bordaindítás eleme. 

e bizonytalanul lokalizálható és nehezen keltez-
hető faragványokon felül van egy sokkal jobban érté-
kelhető csoport is: egy későgótikus csillagboltozat tö-
redékei. A háromujjas bordákból képzett boltozatból 
több fontos elem fennmaradt. A csomóponti elemek 
pontos lokalizálását segíti a felső felükbe bevésett ere-
deti számozásuk: a boltváll mindkét rétegkövén egy-
egy gótikus 4-es, a csomóponton pedig 41-es szám 
olvasható. A váll, illetve a csomóponti elemek alapján 
meghatározható a boltozat alaprajza. A csomópont 

A 11. századi templom  
a torony felől

A 16. századi kolostor  
rekonstrukciója  
madártávlatból

hozhatóak az oszlopok méreteivel: ez a templom 
szentélyrekesztőjének alapfala, amelynek szélessége 
megegyezik az oszlopok fejlemezének szélességével, 
illetve a lábazat átmérőjével. ez a járószint fölé nem 
emelkedő alapozás könnyen lehetett egy oszlopos 
szentélyrekesztő sávalapozása. Az oszlopoknak a 
szentélyrekesztőhöz való kapcsolását támasztják alá 
a két fejezeten megfigyelhető, csak a fejezetek egyik 
felét érintő égésnyomok, amelyek a szentélyrekesztő 
oldalfalának támasztott stallumok égésekor keletkez-
hettek. szintén jól értelmezhető egy szentélyrekesztő 
esetében a kozák károly által talált fejezettöredéken 
megfigyelhető vasrúd felfekvés, amelyet a rekesztő 
homlokzati nyílásait takaró függöny karnisának fel-
fekvési helyeként azonosíthatunk. 

A későantik és koraközépkori szentélyrekesztők 
egy sajátos típusát képviselik azok a szerkezetek, ahol  
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A 16. századi templom 
főhajója

A 16. századi templom 
rekonstrukciója délkelet 
felől nézve

41-es száma mindenképpen többszakaszos boltozatra 
vall, hiszen ilyen nagy számú csomópont egy boltsza-
kaszban nem helyezhető el. A boltozat eredeti helyére 
világos adatokat szolgáltatnak a boltozat rekonstruál-
ható méretei. szélessége ugyanis megegyezik az apát-
sági templom főhajójának szélességével, hossza pedig 
a főhajó hosszának éppen az egyharmada. nemcsak 
a méretek, hanem a kövek egy részének lelőhelye is 
egyértelműen arra vall, hogy e boltozat egykor a fő-
hajóban állt. Több borda és a hatágú csomópont a 
főhajó nyugati végében, a téglapadlón került elő, jól 
láthatóan azon a helyen, ahová a boltozat összeomlá-
sakor hullottak. legalább az egyik boltvállkövet és a 
homlokív zárókövét az északi gótikus kápolna temp-
lom felé nyíló árkádjának barokk-kori befalazásából 
bontatta ki kozák károly. e kövek nyilvánvalóan még 
a helyükön maradtak a gótikus boltozat beomlásakor, 
csak a barokk kori helyreállítás során, a falak romos 
felső szintjének visszabontásakor kerültek le onnan, 
és ekkor használták fel őket a szintén lebontott északi 
kápolna felé néző nyílás elfalazásához.

A boltozatot részletformái és főleg Ausztriából 
ismert párhuzamai alapján a 15. század legvégére 
vagy a 16. század első negyedére keltezhetjük. ezt a 
datálást támasztja alá és pontosítja evlia Cselebi tö-
rök utazó által az 1660-as években lejegyzett adat, 
miszerint a szekszárdi vár (azaz a megerősített apát-
ság) „építője lászló király, annak a lajos királynak 
az atyja, aki szulejmán khánnal a mohácsi csatában 
harcolt és meghalt.” Azaz az apátság újjáépítésére ii. 
ulászló uralkodása alatt, 1490–1516 között került 
sor. ebben az időszakban a szekszárdi apátság életé-
ben jelentős változások zajlottak le. A 15. századtól a 
kolostor jobbára kommendátorok kezében volt, akik 
birtokait jövedelemforrásként kapták meg a király-
tól. ez a helyzet csak 1508-ban kezdett megváltozni, 
amikor Tolnai Máté pannonhalmi apát három évre 
szóló szerződéssel bérbe vette a monostort akkori 
kommendátorától. Mikor 1511-ben lejárt a három 
éves bérlet, ezt újabb három évre meghosszabbítot-
ták, de  a kommendátor hamarosan meghalt, így az 
apátság élére már teljes jogú bencés apát, laebai Mi-
hály kerülhetett. ii. ulászló az apátság kegyúri jogát 
korábban Perényi imre nádornak adományozta, és 
bár  1516. január 24-én visszavonta ezt az adományt, 
mikor Mihály apát 1517 tavaszán János pannonhalmi 
szerzetes javára lemondott, ehhez még Perényi imre 
jóváhagyását is megkérték. A Tolnai Máté által ve-
zetett bencés reform új életet lehelt az ország számos 
elhanyagolt Benedek-rendi monostorába. A megre-
formált és a pannonhalmi apát irányítása alá került 
rendházakat sorra újjáépítették. Az 1508-as bérlet, 
vagy még inkább az apátság státuszának 1511-es vég-
leges rendezése után, de még alighanem ii. ulászló 
halála, azaz 1516 előtt újíthatta fel a szekszárdi ko-
lostort Mihály apát, minden bizonnyal Tolnai Máté 
főapát és talán a kegyúr Perényi imre nádor támoga-

tásával. A templom új főhajóboltozatának megépíté-
sét elsősorban az indokolhatta, hogy a románkori, ab-
laktalan, sötét főhajó megvilágítását lehetővé tegyék 
a falak megemelésével és egy ablaksor beépítésével. 
Az így létrejött karcsú és világos belső teret fedték le a 
későgótikus csillagboltozatokkal. ❦

Irodalom: Buzás Gergely: A szekszárdi apátság temploma 
a középkorban. in: Építészet a középkori Dél-Magyarorszá-
gon. Szerk.: Kollár Tibor. Budapest 2010. 554–603.
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rését Nováki Gyula végezte el 2012. június 10-én a Sándorfi 
György-féle terepfelmérési módszerrel, Szádeczky-Kardoss 
Géza és Petkovics Tamás szíves közreműködésével.

A Tátika csúcsán lévő fellegvártól északkeletre, át-
lag 600 méter légtávolságban hat kis parazita vulkáni 
hegy kúpja emelkedik, közel 350 méter hosszú, ívelő 
vonalban szorosan egymás után. A sor északkeleti vé-
gén van a legmagasabb (373 m), ezen található a vár.

A kis hegy lapos csúcsán a plató kissé lejt dél 
irányába, igen meredek, kőtörmelékes oldalak öve-
zik, keleti szélét természetes sziklasor és függőleges 
szakadék zárja le. északnyugat és nyugat felé a ter-
mészetes hegyperem határolja, déli irányban perem 
nélkül lejt meredeken a várárokig. A mesterségesen 
sziklás talajba mélyített árok alja középen 6–7 mé-
terrel alacsonyabb szinten van, mint a csúcs kis pla-
tója, mindkét vége felé erősen lejt. Az árok külső ol-
dalára kidobott köves föld sáncszerű domborulatot 
eredményez, melynek belső magassága középen kb. 
1 méter, két vége felé már 2–3 méter. A gyenge ívben 
görbülő „sánc” teljes hossza 23 méter. Az árok  sűrű 
növényzetében és a plató sziklás, gyér fűvel borított 
területén régészeti leletet eddig még nem találtunk.

ez már a harmadik tátikai várnak bizonyult! A 
kisfaludy sándor által verses regében is megörökített, 
közismert, a hegy legmagasabb pontjára épített Táti-
ka vár közelében ugyanis régóta kerestek a téma iránt 

Nemrég figyeltünk fel arra, hogy egy 1853-ban készült 
kéziratos térképen (OSZK TK 750.) a Tátika mellett észak-
keletre emelkedő, ma Farkas-hegyként ismert magaslat régi 
neve „Asszonyvára” volt. Dénes József 2009. augusztus 19-
én Suborits György társaságában járta be először a hely-
színt és néhány fényképet is készített róla. 2012 májusában 
Szádeczky-Kardoss Géza, Nováki Gyulától a Farkas-hegy 
régi nevéről értesülve, felment a hegyre és örömmel tapasz-
talta, hogy a régi térképen nemhiába végződik a hegy neve 
„vár”-ral, valóban egy kis kiterjedésű, szakmai körökben ed-
dig ismeretlen vár maradványait találta meg. A vár felmé-

A felső vár palotaromja 
nyugatról
(Fotó: Csépe Attila)

Tátika három várának 
megközelítése

Dénes József – Nováki Gyula

Tátika három vára
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érdeklődő szakemberek egy okleveles forrásainkban 
többször megemlített második, alsó várat is.

Dénes József harminc évvel ezelőtt írt először Alsó-
Tátika váráról.  A továbbiakban ő foglalja össze a három 
tátikai várral kapcsolatosan ismert történeti adatokat:

Alsó-Tátika várát még egyetem előtti előfelvételis 
katonaként, 1979-ben találtam meg az ismert tátikai 
vártól északnyugatra, a térképeken szentkereszt-szik-
laként jelzett helyen. korábban a kutatók nem tudták 
megfejteni az oklevelekből ismert két Tátika vár kérdé-
sét, hiszen csak az egyik volt ismert közülük. így min-
denféle mesterkélt magyarázatok születtek. hol a felső-
vár két feltételezett részét vélték két várnak, hol pedig a 
szomszédos rezi várát gondolták Alsó-Tátikának.

Az alsó várat 1980 nyarán Papp Miklós és Tóth 
lászló közreműködésével mértük fel.  ebből kiderült, 
hogy egy feltűnően nagy alapterületű, három részre 
tagolt várról van szó. északkeletről mintegy 40 m 
hosszan, 3–4 m meredek levágás, perem határolja. 
Délkeletről 90 m hosszan, 17 m széles, kb. 4 m mély 
szárazárok övezi. A többi oldalon megközelíthetetlen 
sziklafal védi. hossza délnyugati-északkeleti irányban 
120 m, szélessége 40–60 m között váltakozik. Területe 
kb. 0,6 ha, így több mint háromszor akkora, mint a fel-
ső vár. szabad bejárás jelenleg keleti irányból, az árok 
északi végénél van. elképzelhető, hogy eredetileg is itt 
volt a várkapu. Az árok belső szélén habarcsos tech-
nikával készült körítő fal nyomai figyelhetők meg. A 
meglehetősen nagy belső területű várat két, az árokra 
merőleges fal, három részre osztja. A legnagyobb, dél-
nyugati harmad valamivel alacsonyabban helyezkedik 
el a másik kettőnél. A várbelső legmagasabban fekvő 
része a sziklafal melletti 20–25 m-es sáv. leginkább itt 
sejthető az egykori belső épületek helye.

A hasonlóságot keresve a szintén árpád-kori 
eredetű tornai szádvár hozható fel, ahol úgyszintén 
egyenes falakkal az alsó-tátikaihoz hasonlóan három 
részre tagolódik a vár belseje. A vár területének ilyes-
féle – nem direkt védelmi szempontú – megosztása 
talán a tőlünk nyugatabbra, németországban gyako-
ri Ganerbenburg-ok hazai jelenlétére utalhat. Arra, 
hogy egy övező falon belül több egymással rokon csa-
ládnak voltak külön-külön várrészei. ez esetünkben 
leginkább a Tátika-nemzetség birtoklása idején, azaz 
1248 előtt képzelhető el.

A történeti adatokból 30 évvel ezelőtt arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy legalább az egyik tátikai vár 
már 1242-ben is állt, s ez képezte Tátika nevű birto-
kosa tatárjárás idején gyakorolt rablásai és pusztításai 
bázisát. hasonlóképpen rabolt és pusztított fülek vára 
környékén nógrádban a kacsics nembéli folkus is.  
Mivel a felső várat eddig a Ják-nemzetségből szárma-
zó zlaudus veszprémi püspök 1248–1257 közti építé-
sének vélte a szakirodalom, az alsó várat tekintettem 
a régebben épültnek. ezzel azóta sem szállt vitába 
senki, így most rajtam a sor, hogy megkérdőjelezzem 
saját régi feltevésemet!

A felsővár rajzai 1800 táján 
(MOL T2 No 1524)

Az áttekintő rajzon 
megjelölt várak alaprajzai: 
1. Alsóvár, 2. Felsővár, 3. 
Asszonyvár

A Tátika-hegy és környezete, 
a három vár helyzetének 
feltüntetésével
1. Alsóvár, 2. Felsővár,  
3. Asszonyvár

Tátika három vára
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A felső vár nemrégiben 
konzervált romjai keletről 

(Fotó: Csépe Attila)

Alsó-Tátika sáncárka
(Fotó: Petkovics Tamás)

okat inkább a türk ’ordu’, udvarhely, szálláshely ma-
gyar megfelelőiként értelmezhetjük.

ha egyszer még 1248-ban is így hívták, miért lett 
mégis Tátika a rajta épült várak neve? ráadásul azu-
tán, hogy a Tátika nembeliek 1248-ban végérvénye-
sen elveszítették a birtokot! Más megfejtés nem igazán 
kínálkozik, mint hogy addigra már megszilárdult és 
közismertté vált a név, mely tényen a tulajdonosváltás 
már nem tudott változtatni. ez azért különösen fon-
tos szempont, mert a Tátika nem a hegy neve volt (azt 
várad-hegynek hívták!) s ilyen nevű településről sin-
csen adatunk. Tehát a Tátika nevű várakat, az alsót és 
a felsőt egyaránt, csakis építtetőjéről nevezhették így. 
Adataink egyáltalán nem zárják ki tehát, sőt a név mi-
att valószínűsítik, hogy mindkét vár létezett már 1248 
előtt is! sőt, építésük sem lehetett csak röviddel előbb, 
különben aligha gyökeresedett volna meg a Tátika 
név a környéken élők tudatában.

Tovább bonyolítja a helyzetet a 2012-ben felmért, 
korábban ismeretlen kisméretű középkori vár: Asz-
szonyvára vagy farkas-hegy. Az első változat esetében 
talán tréfás elnevezéssel van dolgunk. hogy az mikor 
keletkezett, nem tudjuk. sajnos sem okleveles forrá-
saink nem említik, sem a helyi népi emlékezet nem 
őrzött meg napjainkra semmit vele kapcsolatban. így 
csak magából a kis vár jellegéből és elhelyezkedéséből 
vonhatunk le bármiféle következtetést.

Több hazai középkori várostrommal kapcsolatban 
maradt fenn adat, hogy az ostromlók védelmére, illetve 
a blokád alá vont ellenséges vár megfigyelésére castel-
lumot építettek. ilyenek voltak 1318 tavaszán a bihari só-
lyomkő ostrománál. később zalában kemend és a barsi 
hrussó 1404. évi ostrománál is értesülünk hasonlókról. 
sólyomkő várától 150–200 m-re építették fel az ellenvá-
rakat. hrussónál a déli ellenvár 300, az északi 100 m-re 
található a vártól. kemendnél 400 m a távolság.

Talán nem tévedünk nagyot, ha a farkas-hegy kis 
várát is ilyennek gondoljuk! felmerül a kérdés, vajon 
mikor ostromolhatták ezzel a módszerrel Tátikát? Az 
oligarchiával kapcsolatos időszak fogható leginkább 
gyanúba. részint az 1289–1291 közti évek, amikor a 
kőszegi Péter veszprémi püspök által birtokolt várat 
erőszakkal elfoglalták a Péc nembeli Apor és lukács 
fivérek. esetleg az 1314 előtti évtized során, amikor 
közelebbről nem ismert időpontban kőszegi András 
foglalta vissza tőlük a korábban püspök-rokona által 
birtokolt tátikai várakat. A kiskirály, mint zalai ispán, 
az elfoglalt várban megyei közgyűlést is tartott 1314 
június 25-én. A farkas-hegy kis várának építésére 
harmadik lehetőség, hogy esetleg akkor épült, amikor 
a kőszegiektől szerezték meg a király hívei (valószí-
nűleg 1319-ben). sajnos a három lehetséges ostrom 
közül nem tudjuk, melyik alkalommal építhették az 
ellenvárat. Az alsóvárat még 1342-ben is megemlítik, 
később már csak a felsővárról van szó.

Tátika későbbi fordulatos történetét nemrég rész-
letesen megírta szatlóczki Gábor. így csak röviden 

A leginkább elgondolkodtató tény mindkét okle-
velesen említett - alsó és felső - vár Tátika neve! ha 
egyszer zlaudus püspök lett volna a felső vár építte-
tője, akkor miért viseli mégis annak a Tátikának a 
nevét, akinek Tátika nembeli örököseitől, a tatárjárás 
idején okozott károk megtérítése gyanánt kapta 1248-
ban a püspök, a várak helyét magába foglaló, akkor 
várad-hegynek nevezett birtokot.

érdekes kérdések merülnek fel a várad-hegy, mint 
helynév körül is. vajon a ’várad’ szó kisméretű várat 
jelent-e, ahogyan azt pl. Györffy György gondolta?  A 
hasonló helységnevek áttekintése alapján ez kevés-
sé valószínű. A ’várad’ nevű településeken semmivel 
sincs több vár, mint az átlagos esetben, illetve ellenke-
ző irányból nézvést az is megállapítható, hogy az ilyen 
nevek esetében is teljesen véletlenszerűen értesülünk 
csak egykori erősség meglétéről. nem nehéz belátni, 
ha a ’várad’ várat jelentene, akkor minden esetben 
várat kellene találnunk az így nevezett helyeken. ez 
azonban nem mondható el. ilyen formán a ’várad’-
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Asszonyvár sánca 
északnyugatról
(Fotó: Szádeczky-Kardoss 
Géza)

Asszonyvár felmérési rajza, 
2012 (Nováki Gyula)

Asszonyvár sáncárka 
délkeletről
(Fotó: Szádeczky-Kardoss 
Géza)

említjük, hogy 1341-ben a király a Péc nembeliekkel 
és a veszprémi püspökséggel szemben is biztosította 
itteni jogait. nagy lajos aztán kevéssel 1378 előtt a 
lackfiaknak adta. 1397-ben zsigmond elkobozta tő-
lük, 1399 és 1401 között scharfenecki frigyesnek adta 
zálogba, tőle 1403-ban a Marcaliak váltották maguk-
hoz. zsigmond 1404-ben visszacserélte tőlük a segesdi 
uradalomért, és 1406-ban eberhard püspöknek és az 
Albenieknek adta örökbe. Albeni Peterman innen is 
nevezte magát, azaz nyilván ezt a várat tekintette a 
székhelyének. A püspök halála után a király úgy lát-
szik 1421-ben visszavásárolta magának, és 1426-ban 
szentgyörgyi vince Bálintnak adta zálogba. 1435-
ben ennek fiaitól előbb korbáviai ivánka és György, 
majd gersei Pető lászló és Péter váltotta magához, és 
1437-ben zsigmondtól, majd 1438-ban Alberttől ado-
mányul is megkapták. A gersei Petők aztán egészen a 
török időkig folyamatosan birtokolták Tátikát. végül 
még „békeidőben”, 1589-ben a törökök foglalták el és 
távozásukkor le is rombolták az amúgy a királyi or-
szágrész területén álló várat. 

ezután, a 17–20. század folyamán fokozatosan 
vált festői várrommá. nemrég került elő egy a mainál 
még jóval látványosabb romokat ábrázoló, 1800 táján 
készült felmérése. A felsővár régészeti feltárását és a 
romok konzerválását 2002-ben vándor lászló kezdte 
meg, ennek első eredményeit lapunkban tette közé. re-
méljük a munka folytatódni fog, s Tátika hegye a rajta 
és közvetlenül mellette található három várral sok ki-
rándulónak szerez a jövőben is maradandó élményt. ❦

irodalom: Dénes József: Alsó-Tátika középkori vára. 
In: Zalai Gyűjtemény 18. (1982–83) 87–95.

Dornyay Béla-Vigyázó János: A Balaton és környéke 
részletes kalauza. Bp., 1934. (reprint: Bp., 2012.) 340.

Koppány Tibor: A castellumtól a kastélyig. In: Művé-
szettörténeti Értesítő XXIII. (1974) 285–299.

Szatlóczki Gábor: A Tátika vár históriája. A Gersei 
Pethő család és tátikai váruradalmuk története. Histó-
riaantik Könyvkiadó. Budapest, 2009.

Vándor László: Tátika vára. In: Várak, kastélyok, 
templomok. 2008. december (IV. évf. 6. szám) 4–7.
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A lelőhely Csanádpalota településtől délre, a 
Maros-folyótól 6–7 km-re északra, közvetlenül a 
magyar-román határon helyezkedik el. vízrajzi vi-
szonyait a korábbi, katonai felmérések alapján ké-
szült térképek jól ábrázolják. A lelőhely északról és 
keletről a krakk-érrel (egykori Maros ér) határolt, 
míg délen, az országhatáron is átnyúló egykori tó, 
jelenleg vizenyős terület, az ún. Balatonya található.

A kutatás első szakaszát az M43 autópálya 
nyomvonalának kijelölését követő terepbejárások 
jelentették, amely során sikerült azonosítani egy 
250×300 m kiterjedésű, megközelítőleg ovális alakú 
földsáncot, amelyet a felszínen előkerült leletanyag 
alapján bronzkorinak határoztak meg. Az erődítés 
a tervezett nyomvonaltól 200 méterre északra talál-
ható. A földsánc láthatósága a mezőgazdasági mű-
velésnek köszönhetően már 2005-ben is igen rossz 
volt, így digitális terepmodellel próbálták láthatóvá 
tenni a helyszínen szabad szemmel nem, vagy csak 
igen kis mértékben érzékelhető kiemelkedését. Az 
elkészült képen jól látható az ovális sánc és az azt 
körülvevő árok, illetve kitűnik, hogy a sánc észak-
nyugati része közel egy méterrel magasabb a többi 
részéhez képest. ez az eltérés feltételezhetően az 
őskorban jóval nagyobb lehetett. kiderült továbbá 
azt is, hogy az ovális árok északi és keleti része be-
csatakozik a krakk-érbe.

A kutatás második szakaszába 2011-ben léptünk, 
amikor elkezdődött a nyomvonal lelőhelyeinek feltá-
rása. A Csanádpalota határában található 55. számú 

Az utóbbi évek magyarországi és romániai ku-
tatásainak köszönhetően kirajzolódott egy, a Békés-
Csanádi-hát és Temesköz területén elterülő, azonos 
korszakba sorolható, összetett földvárrendszer. A 
kutatás főként Temes, Arad, ill. Békés megyére lo-
kalizálódott, azonban az elmúlt két évben a Csong-
rád megyei lelőhelyek intenzív kutatásai is elkez-
dődtek, s így a földvárrendszer újabb lelőhelyekkel 
bővült. Az új felfedezések fontos információval 
szolgálnak a késő bronzkori társadalom, gazdaság 
és politikai szerkezet vizsgálatához. Cikkünkben 
a Csanádpalota határában végzett ásatásokon ke-
resztül szeretnénk bemutatni e jelenséget.

Légifotó Csanádpalota–
Földvár kettős 
sáncárokkal erődített 
központi részéről
(Fotó: Pazirik Kft.)

Csanádpalota  
és környéke

Czukor Péter – Priskin Anna – Szalontai Csaba – Szeverényi Vajk

Zárt terek, nyitott határok
Késő bronzkori földvárrendszer a Dél-Alföldön

Késő bronzkori földvárrendszer a Dél-Alföldön
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lelőhelyet a szegedi Móra ferenc Múzeum régészei 
tárták fel 2011 áprilisa és decembere között.

A munkálatok során – előzetes terveinknek 
megfelelően – sikerült hatékonyan kombinálnunk 
a leletmentő ásatás és a tudományos kutatómunka 
módszereit, hiszen már rendelkeztünk adatokkal a 
földvárról, így feltételeztük, hogy a nyomvonalon 
is kerülnek elő majd a bronzkori településhez köt-
hető objektumok. A megelőző feltárások módszer-
tana nagyban különbözik a kisebb felületen végre-
hajtott ún. tervásatásokétól. előbbi jóval durvább 
(de gyorsabb) eljárása – mint például a humuszré-
teg gépi erővel történő eltávolítása – miatt erőtel-
jes adatvesztés következik be. Mindezek azonban 
kiküszöbölhetők és egyensúlyba hozhatók néhány, 
különlegesnek vagy fontosabbnak ítélt jelenség 
óvatosabb, illetve alaposabb feltárásával, továb-
bá szisztematikus földminta vételezéssel, s ennek 
vizsgálatával, elemzésével.

A nyomvonal feltárása során hetven, a földvár-
ral egykorú, a leletanyag alapján feltehetően hoz-
zá kapcsolható objektum került elő. Az elsődleges 
tipológiai értékelés alapján a lelőhely az úgyne-
vezett pre/proto-Gáva horizontba sorolható (kb. 
kr.e. 1300–1100), s erőteljes kapcsolatokat mutat 
a romániai Bánát területére lokalizálható hasonló 
korú lelőhelyekkel.

A későbronzkori település legszembetűnőbb 
jelensége az a közel húsz árok és védmű, amelyet 
az ásatáson feltártunk. ezeknek a helyét a teljes 
védműrendszerben a légi- és műholdfelvételek, il-
letve a Google earth program segítségével sikerült 
beazonosítani. Az árkok az előkerült leletanyag 
alapján egykorúak, s egy komplex késő bronzkori 
erődítésrendszert alkotnak, amelynek kiterjedése 
óriási, kb. 300–400 hektár. ez alapján Magyaror-
szág egyik legnagyobb őskori erődített telepét si-
került itt azonosítanunk.

A központi ovális földsáncot a déli oldalról két 
koncentrikus árok övezi, melyek közül a külső vo-
nala végig követhető. ezt az árkot két helyen metszi 
a tervezett autópálya nyomvonala, és ezeket a sza-
kaszokat sikerült feltárnunk: itt 4–5 m széles és 1,5 
m mély. Az árok folytonossága a központi oválistól 
délkeletre egy kb. 4 m széles szakaszon megszűnik. 
e rövid szakasz keleti és nyugati oldalán jól látha-
tó cölöphelyek találhatók, amelyek feltételezhetően 
valamiféle faszerkezetes kapuhoz tartoztak.

A külső, éék–DDny-i irányban futó kerítő-
árok egy rövid szakaszát a feltárási terület nyugati 
részén sikerült felfedezni. ennek méretei nagyob-
bak, mint a belső ároké: 6–7 m széles és 1,5–2 m 
mély, s egy rövidebb árokszakasszal kapcsolódik 
a központi ovális földsánchoz. figyelemre méltó 
az árok hosszanti kiterjedése, ugyanis a feltárt 50 
méteres szakasz északi irányban, Csanádpalota 
felé kb. 2 km, míg délre nagylak illetve nădlac 

A kapu faszerkezetének 
cölöplyukai
(Fotó: MFM)

Katonai légifotó  
a csanádpalotai földvár 
központi részéről készült 
3D terepmodellel 
kombinálva

Késő bronzkori földvárrendszer a Dél-Alföldön

A földvár szintadatai  
és vízrajzi rekonstrukciója

Csanádpalota–Földvár 
árokrendszere (fehér) 
és a megelőző ásatások 
során feltárt terület 
(piros) a Google Earth 
műholdfelvételén
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A szisztematikus 
terepbejárás eredményei:

Árpád-kori kerámia (bal 
felső), bronzkori kerámia 

(jobb felső), patics 
darabszám (bal alsó),  

patics súly (jobb alsó)

Restaurált késő bronzkori 
edények a csanádpalotai 

földvár területéről

Válogatás az ásatás során 
előkerült bronztárgyakból

Késő bronzkori földvárrendszer a Dél-AlföldönKéső bronzkori földvárrendszer a Dél-Alföldön
irányában kb. 2,5 km hosszan folytatódik. Az 
árokrendszer egy kis része átnyúlik románia te-
rületére, majd szögben megtörve, észak-északke-
let irányban visszafut Csanádpalota irányában, s 
feltehetően a krakk-érbe torkollik.

fontos kérdésként merül fel, hogy mi lehetett 
az árkok funkciója a késő bronzkorban. Az egyik 
magyarázat szerint védelmi funkciókat tölthetett 
be, amelyet a különböző méretű u- és v-metszetű 
árkok jelezhetnek, főként ott, ahol a sánc is meg-
maradt. Bár ez igaz lehet a központi, ovális részre, 
a teljes földvárra aligha. Tényleges támadás esetén 
egy ilyen kiterjedésű, egybefüggő erődítést egy-
azon időben védeni szinte lehetetlen volt.

egy másik lehetséges funkciója a karám lehe-
tett, az állatok legeltetéséhez és tereléséhez. ebben 
az esetben azonban az árkok túlméretezettek, hi-
szen ennél jóval kisebb méretűek is megfelelnek 
ennek a célnak, s kivitelezésük is kevésbé munka- 
és időigényes.

Az erődítési rendszer szerepével kapcsolat-
ban további kérdésként merül fel a hosszú, éék-
DDny-i tájolású árok funkciója. feltárása során 
az árok teljes kibontását követően az aljában több, 
kisebb mélyedést és nagyobb gödröt találtunk. A 
teljes betöltődést megelőzően néhány különleges 
lelet (egész edény, szarvas agancs) került elhelye-
zésre az árok aljában. ezen kívül egy nagyméretű 
és igen mély gödröt is beleástak (kút?), mielőtt az 
árok teljesen betöltődött volna. ebből a nagymé-
retű objektumból is a földvárral azonos korú lelet-
anyag kerül elő. A különböző típusú anyagoknak 
az árok aljában való elhelyezése összetett deponá-
lásra utalhat, amely további kérdéseket vet fel.

A feltárás során épületekre utaló objektumok 
(házak, házomladékok, padló, cölöphelyek) nem 
kerültek elő, nyitva hagyva az erre vonatkozó kér-
déseket. Az árkoktól övezett belső részen legna-
gyobb számban az altalajba ásott gödrök kerültek 
elő, sok esetben szintén különleges deponálási szo-
kásokra utaló leletanyaggal: egész szarvas agancs, 
egész edény, gazdagon díszített edénytöredékek, 
különleges bronz tárgyak.

2012 tavaszán az autópálya nyomvonal feltárt 
területétől északra, az ovális földsánc északnyu-
gati részén intenzív terepbejárást és szisztemati-
kus leletanyag-felszedést végeztünk. Célunk az 
volt, hogy a leletanyag-sűrűsödéssel pontosan 
azonosítsuk a sánc kiterjedését, továbbá hogy az 
esetleges házmaradványokra és a megtelepedés 
egyéb nyomaira rábukkanjunk. A leletanyag-szó-
ródás elemzése alapján több kerámia-koncentráci-
ót különítettünk el, amelyek gödröket, illetve va-
lamilyen tevékenységek helyét jelölhetik. A házak 
kiterjedését a felszíni patics-szóródások alapján 
kívántuk lokalizálni, azonban ezek nagy mennyi-
ségben a sáncok tetején jelentkeztek. ez a jelenség 
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Az erődrendszer egyik 
árkának ásatás során  
feltárt részlete
(Fotó: MFM)

A műholdfelvételeken és 
légifotókon jól azonosítható 
erődített települések listája

1. Szentes–Várdomb, 2. Makó–Rákos–
Császárvár, 3. Csanádpalota–Földvár,  
4. Pecica–Şanţul Mare/Pécska–
Nagysánc,  
5. Munár/Munar, 6. Corneşti/Zsadány,  
7. Topolovăţu Mare/Nagytopoly, 
8. Sântana/Újszentanna, 
9. Újkígyós–Ökör-dűlő,  
10. Csanádapáca–Kis-Apáca, 
11. Orosháza–Nagytatársánc, 
12. Békéssámson–Szőlősi-Határ-dűlő , 
13. Tótkomlós–Határ-dűlő,  
14. Mezőhegyes–Komlósi út,  
15. Mezőhegyes–Árkos-puszta, 
16. Turnu/Tornya, 17. Variaşu Mare/
Nagyvarjas,  
18. Battonya–Vörös-dűlő,  
19. Kisdombegyháza–Szederjes-dűlő,  
20. Medgyesegyháza–Lagzi-dűlő,  
21. Nagybánhegyes–Kis-Ádáz-dűlő,  
22. Mezőkovácsháza–Szalai-dűlő,  
23. Végegyháza–Zsibrik-domb,  
24. Battonya–Parázs-tanya

Légifotó a csanádpalotai 
földvárról. A kép jobb 
alsó sarkában a központi, 
ovális rész kettős sáncárka 
látható, míg a kép bal 
oldalának közepétől felfelé 
induló világos sáv az észak-
déli hosszanti árok nyoma
(Fotó: Pazirik Kft.)

Késő bronzkori földvárrendszer a Dél-Alföldön
megfigyelhető volt a korszak egy másik, hasonló 
településén romániában. sântana/Újszentanna–
Cetatea veche lelőhelyen a sánc tulajdonképpen 
egy döngölt agyagfal volt, tetején fából készült 
paliszáddal, amely abban a tűzben éghetett ki, 
amely végül a települést is elpusztíthatta.

2012 nyarán nyílt lehetőségünk célzott légi fel-
derítést végezni a lelőhelyen. A földvár-rendszer-
ről a Pazirik kft. kézi vezérlésű repülőgép-model-
lel nagy felbontású felvételeket készített. ezek a 
képek további adatokkal egészítették ki az eddigi 
ismereteinket: a központi rész nyugati oldalán ko-
rábban felételezett egyszerű sánc és árok helyett 
jól láthatóvá vált, hogy itt kettős sáncárkos erődí-
téssel kell számolnunk.

A Csanádpalota határában található földvár 
nem egyedülálló a térségben a késő bronzkor e 
fázisában. A kutatás az elmúlt években közel két 
tucat ilyen lelőhelyet azonosított, többségüket Bé-
kés megyében. Csongrádban a csanádpalotai erő-
dítés mellett Makó–rákos–Császárvár és szentes–
várhát lelőhelyek sorolhatók ide. Az erődítések 
mellett számos kisebb, a terepbejárások vagy ása-
tások során előkerült, azonos korú leletanyag alap-
ján meghatározott lelőhely tartozhat még ebbe a 
település-rendszerbe.

hasonló lelőhelyek találhatók a romániai Bánát 
területén is Arad és Temes megyékben. Jelentős kuta-
tások történtek a már említett sântana/Újszentanna–
Cetatea veche, valamint Corneşti/zsadány–iarcuri 
lelőhelyeken. ez utóbbi erődítés a legnagyobb mind 
közül, kb. 1700 hektár kiterjedésű.

e nagy, erődített, központi települések kialaku-
lása beleilleszkedik egy hosszabb időszakot átívelő 
mintázatba, amely során a településszerkezet – és 
feltehetőleg az azt létrehozó társadalom – ciklikus 
változásokon ment keresztül. A középső bronzkor-
ban, az i.e. 2. évezred első felében e központokat a 
Tisza és Duna menti ún. tellek – rétegzett települé-
sek – alkották. ezek lehettek az akkori társadalmak 
elitjének lakhelyei, az akkori politikai egységek – 
ún. főnökségek – gazdasági és politikai központjai. 
A késő bronzkor elején úgy tűnik, ez a rendszer 
összeomlott, és egy szórtabb településrendszer 
vette át a helyét. i.e. 1300 körül azonban egy újabb 
településkoncentrációs folyamat indult: ennek az 
eredménye az itt bemutatott csanádpalotai föld-
vár is. ez az új földvárrendszer az északon szentes, 
délen Topolovăţu Mare/nagytopoly által határolt 
területen alakult ki. egyelőre még nem ismertek 
igazán azok a folyamatok, amelyek ehhez az át-
alakuláshoz vezettek. Azonban a nagy települések 
mind stratégiailag fontos helyeken, az erdélyből 
kifelé vezető útvonalak mentén helyezkedtek el, 
ahonnan ellenőrizhették a legfontosabb nyers-
anyagok – só, réz, arany – mozgását. ❦
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lut találunk, melyek neve német személynévből szár-
mazik (hernádcéce, Gibárt, Gönc, vilmány, vizsoly). 
e korai német betelepülés másik helynévi emléke a 
három (hidas-, Tornyos-, Migléc-) németi is. A her-
nád-vidéki német hospes települések kezdetei akár a 
Magyar királyság fennállásának első évtizedeiig visz-
szanyúlhatnak, s lezárultuk a 12. század végére tehe-
tő. Az így létrejött falvak legtöbbje a királyné önálló 
vizsolyi ispánságának részévé vált. Az a tény, hogy 
hejce e sajátos településcsoporthoz sorolható, már 
magában arra utal, hogy a falu eredete igen régi időkre 
megy vissza. ezt igazolják az okleveles források is.

hejce neve először egy 1261-ben kelt, de csak ké-
sőbbi átírásokból ismert oklevélben tűnik fel. Az ok-
levélben iv. Béla király megerősíti az egri püspökséget 
birtokaiban és kiváltságaiban. Az oklevélben foglal-
tak alapján hejcét szent istván király adományozta 
az általa alapított egri püspökségnek: „item heyche 
in Abawyuar adiacens similiter donata per eundem 
beatissimum regem stephanum”.

A település az egész középkorban folyamatosan 
az egri püspökség birtoka volt. 1334-ben a pápai ti-
zedjegyzékben olvashatjuk, hogy az újvári esperes-
séghez sorolt equa-i egyház papja pápai tizedet nem 
fizet. A nyilvánvalóan elírt név előtt korlátfalva (villa 
Conradi, a mai korlát) és fony (foni), utána pedig 

Hejce község Magyarország északkeleti részén, 
Borsod–Abaúj–Zemplén megyében, az egykori Abaúj-
Torna vármegye keleti határánál található. Az új köz-
igazgatási beosztás szerint a gönci járáshoz tartozó kis 
település. A falu a Zempléni-hegység nyugati lejtőjén, 
az úgynevezett Abaúji-Hegyalján helyezkedik el.

(A szerző felvételeivel)

hejce neve személynévből keletkezett, ma-
gyar névadással. Alapja alighanem a német henrik 
(heinrich) név becézett formája volt. A hernád men-
tén számos olyan, német telepesek által létrehozott fa-

Az erődfal délkeleti szakasza, 
jobb oldalon az elpusztult 
bástya elfalazott torkával, bal 
oldalon a déli szakaszon lévő 
bástyával, 2012

A római katolikus templom 
a falu délnyugati részén 

helyezkedik el 

Giber Mihály

A hejcei erődített  
római katolikus templom

A hejcei erődített római katolikus templom
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Gönc (Gunch) és ruszka (rusca) szerepel, így aligha 
vitatható, hogy az equa név mögött hejce rejtőzik. Az 
1427-ből fennmaradt kamarahaszna-összeírás szerint 
heche birtokon az egri püspökségnek 40 portája volt. 
Az 1553-ban készült adóösszeírás szerint heyche az 
egri püspök birtoka, ahol 20 lakott és 5 puszta portát, 
40 zsellért és 2 egyéb lakost írtak össze.

A 16. század végén a lakosság protestáns hitre tért, s 
csak a 17. század végétől, egyes adatok szerint 1695-től, 
más szerint 1698-tól vált ismét katolikussá a többség.

Az 1610 körülre keltezhető református egyházlá-
togatási összeírás szerint akkoriban a hejcei reformá-
tus egyháznál „Papsághoz való ház vagyon”, valamint 
szántóföld és két szőlő tartozott az egyházhoz. Az 
egyháznak ezen túlmenően részben természetbeni, 
részben pénzbeli bevételei is voltak.

A rákóczi-szabadságharc alatt, az 1706-os évben 
rabutin császári hadvezér hadjárata során a császári 
hadak Miskolcot és a hernád-völgyén kassa felé ha-
ladva nagyon sok települést, köztük hejcét is felégették.

A következő évben a hejcei templom javairól 
készült rövid leírás: „Az hecei reformata eccle-sia 
régi dézmabeli intercipiált proventusit, úgj sacra-
mentumokhoz való aranyas pohárt, tányért, kan-
nákat, keszkenőket és virágos tafota kárpitot resti-
tuáltatni kívánnyák, az mellyeket résszerint elejek 
szerzettenek, részszerint boldog emlékezetű Baxa 
istván uram conferált volt, most pedig fridrich nevű 
práter uram detineállya.”

A 18. században a hejcei egyházhoz tartozott 
filiaként fony, korlát, vilmány, kisfalu (ma vil-
mány része), vizsoly, regécke (mai regéc) és Mogyo-
róska, de egyes adatok szerint 1728-ban Arka, Bol-
dogkőváralja és Boldogkőújfalu is. vizsoly 1788-ban, 
fony 1810-ben önálló plébániává alakult és az emlí-
tett települések egy része ezek filiája lett. A kassai püs-
pökség 1804-es megalakulása után néhány évvel már 
csak vilmány és kisfalu tartozott hejcéhez. 1739-től 
kezdték el vezetni hejcén az anyakönyveket.

Az 1770-es évektől esterházy károly püspök jelen-
tős építkezéseket folytatott a faluban: előbb megépült 
a plébániaház, majd 1774-ben megkezdődött a püs-
pöki kastély építése is, mely közel egy évtizedig eltar-
tott. A kastélyban kápolnát is kialakítottak. A római 
katolikus templom megújítására és átalakítására is az 
1780-as évek elején került sor, de ugyancsak esterházy 
püspöksége alatt építettek hidat a patakon, új iskolát 
és más egyéb épületeket is.

hejce 1804-ig tartozott az egri püspökség birtokai 
közé, majd a kassai püspökség létrehozásával annak 
része lett. Az új egyházmegye kialakítása után a kassai 
székesegyházi főesperesség négy alesperesi kerülete 
közül hejce a göncihez tartozott.

Bubics zsigmond kassai püspök 1888-ban a kas-
téllyal együtt felújíttatta a kastélykápolnát is, melyet 
1889-ben szenteltek fel (újra), majd 1895-ben a plébá-
niaházat és a templomot hozatta rendbe.

Az erődfal déli szakaszán 
lévő bástya, 2012

A templomhajó keleti 
szakasza és a szentély  
belső tere a karzat felől 
nézve, 2012

A hejcei erődített római katolikus templom

A trianoni békeszerződés után hejce Abaúj-Torna 
vármegye Magyarországon maradt részéhez tarto-
zott, melynek központja szikszó lett. egyházmegyei 
szempontból a kassai püspökség fennhatósága meg-
maradt, jóllehet a püspökség központja az új határon 
túlra került. A püspökség magyarországi részeinek 
egyházi kormányzását káptalani helynökök látták el. 
1945–1950 között a hejcei kastélyból kormányozták a 
kassai egyházmegye magyarországi részeit, sőt 1950-
től másfél éven át itt működött a szeminárium is, mely 
a helynökséggel együtt 1952-ben egerbe települt át.

1993-ban ii. János Pál pápa rendelkezése nyo-
mán új egyházmegyék jöttek létre Magyarországon 
(a veszprémi püspökség érsekséggé alakításával egy új 
főegyházmegye is megalakult), valamint az egyházme-
gyék határait a meglévő országhatárokhoz igazították. 
A kassai egyházmegye magyarországi részeit, köztük 
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hejcét is, az egri érseki főegyházmegyéhez csatolták. 
így eger, 1804 óta érseki székhely, visszakapta a hejce 
feletti, eredetileg még szent istván király korától meg-
lévő, évszázadokon át gyakorolt fennhatóságát.

A falu délnyugati részén álló római katolikus temp-
lom első építési periódusáról régészeti kutatások és írott 
történeti adatok híján információval nem rendelke-
zünk, azt sem tudjuk, mióta van a falunak temploma.

A templom mai titulusa – szent istván király – 
elvileg segíthetne az eredeti, a jelenleginél korábbi 
templom építési idejének meghatározásánál (azaz 
1083 után, istván király szentté avatását követően 
épült volna). Az viszont kérdéses, hogy a biztosan csak 
a 17. század végi rekatolizáció óta ismert patrocinium 
valóban középkori eredetű-e vagy a védőszent kivá-
lasztásával óhajtották hangsúlyozni, hogy az egri püs-
pökség egyik legrégibb birtoka teljesen jogosan került 
vissza a katolikus egyházhoz?

Az említett pápai tizedjegyzék összeírása idején 
már bizonyosan állt templom a faluban, de erre vo-
natkozó okleveles források és ásatások nélkül nem 
tudjuk megmondani, hogyan nézett ki a 14. század-
ban a hejcei templom.

A templom hajója és szentélye jelenlegi formájá-
ban – a késő gótikus hálóboltozat alapján – a 15. szá-
zad második felében vagy a század vége felé épült fel.

A templom első jól adatolható átépítésére, felújí-
tására esterházy károly püspöksége idejében került 
sor. Az 1781–1783 közötti átépítés idején a templom 
nyugati oldalához tornyot építettek, valamint a nyu-
gati homlokzat késő barokk–copf stílusú kiképzést és 
jelleget kapott. ekkor épült a szentély északi oldalán a 
sekrestye az alatta lévő pincével együtt és a templom 
hajójának nyugati végében lévő karzat is. átalakítot-
ták a hajó és a szentély eredetileg gótikus ablakait. Új 
fedélszéket építettek. 1783-ból származik a főoltárkép 
(szent istván király felajánlja Magyarországot; egyes 
történeti munkák szerint Johann zirckler, más ada-
tok szerint Johann lucas kracker alkotása). ebből az 
időből való a barokk szószék és számos berendezési 
tárgy is, a hajóban lévő padoktól, a gyertyatartókon és 
a keresztelőkúton át a sekrestyében lévő fiókos, ajtós 
szekrényig (az almáriumra vonatkozó levéltári adat 
és az egyik szekrényajtóba bekarcolt 1783-as évszám 
együtt segít a keltezésben).

A templom átépítése összefügg hejce, mint püs-
pöki birtok, növekvő szerepével esterházy károly 
idejében. A templom építéstörténetében meghatározó 
jelentőségűnek a 15. század második felében történt 
gótikus építkezés mellett esterházy idejének késő ba-
rokk építkezése tartható.

A Bubics zsigmond kassai püspök idejében tör-
tént felújítás teljes mértékben egyelőre nem ismert, 
annyi bizonyos, hogy mind a boltozati bordák, mind 
a köztük lévő falmezők, illetve a falfelületek a 19. szá-
zad végi templomfelújítások során országszerte oly 
jellemző neogótikus kifestést és díszítést kaptak. 

A hejcei római katolikus 
templom periodizált 

alaprajza
Piros színezés:  

15. század második fele,
Kék színezés: 1781–1783 

(Kőnig Frigyes rajza, 
Sándorfi György és Nováki 

Gyula (1991), valamint 
a Giber Mihály által 

kiegészített OMF 12942 sz. 
rajz alapján, 2013)

Az erődfal északi szakaszán 
lévő eredeti, feltehetőleg 
a 18. században elfalazott 

kapu belső oldala  
a mellette és felette lévő 

lőrésekkel, 2012

Az 1783-ból származó 
főoltár, 2012 

A hejcei erődített római katolikus templom
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A templom képe dél felől 
az erődfal déli szakaszával, 
2012

A 15. század második 
felében épült 
templomhajó és a szentély 
támpillérekkel tagolt déli 
homlokzata, 2012

A hejcei erődített római katolikus templomA hejcei erődített római katolikus templom
Az 1970 körül történt felújítás során a templom-

belsőben ennek a kifestésnek számos részletét új fes-
tésréteggel elfedték, de a kör alakú képkeretekben lévő 
19. század végi szentábrázolások és más képek meg-
maradtak, akárcsak a szentélyt a hajótól elválasztó, 
talán 18. századi eredetű, alacsony, szentélyrekesztő 
funkcióját is betöltő, kovácsoltvas szentélyrács vagy 
más néven áldoztató rács is.

Az 1980-as évek második felében történt felújítási 
munkák idején kapta a szentély és a hajó a ma is lát-
ható sárga és fehér színű kifestését (az új festésréteget 
egyszerűen felvitték a korábbira, azt nem verték le). A 
szentélyt és a hajót elválasztó áldoztató rácsot leszerel-
ték, ennek vonalában került elhelyezésre a szembemi-
séző oltár és a felolvasó állvány. A szószék és a főoltár 
fehér alapszínt kapott. A toronyban fa födémeket és az 
egyes szintek között létrákat cseréltek ki. A külső hom-
lokzatot újravakolták. Újabb ajtószárnyakat helyeztek 
el az egyébként barokk kerettel rendelkező, a sekres-
tyébe és a sekrestye alatti pincébe nyíló ajtókban.

A templom bemutatása során három harangról 
is említést kell tennünk. A templom ma is meglévő 
nagyobbik harangja 1668-ból származik és felirata 
szerint Matthias ulrich eperjesi öntőmester készítette 
Baksy istván megrendelésére. A harang koronájának 
fülei női fej alakúak. A harang felső részét liliomos, 
alatta barokk virágos, leveles, ornamentális díszítés 
jellemzi, mely utóbbiban angyalfejek és madarak is 
felismerhetőek. Alsó átmérője 103 cm.

1731-ből volt való a templom kisebb harangja, raj-
ta két felirattal és szent istván király képével. Carolus 
eitelperger kassai öntőmester készítette, megrendelő-
je Timon sámuel, a kassai jezsuita szeminárium kor-
mányzója volt.

A harangok a torony 1780-as évekbeli felépítése 
előtt alighanem abban a haranglábban voltak elhe-
lyezve, melynek az esterházy püspök által elrendelt 
bontását 1783-ban hajtották végre.

Ma már a 18. századi kisebbik harang nincs meg, 
talán az első világháború idején szerelték le és olvasz-
tották be, mint annyi más harangot az ország terü-
letén, bár erre pontos adatunk nincs. A mai kiseb-
bik harangot 1932-ben készíttette szent imre herceg 
tiszteletére a hejcei római katolikus egyházközség az 
amerikai testvérek segítségével. szlezák lászló buda-
pesti öntőmester alkotása. Alsó átmérője 62 cm.

Megemlítendő, hogy a templomot bástyákkal 
megerősített, két szinten lőrésekkel ellátott védőfal 
veszi – csaknem teljesen – körbe. 

Az erődfalat a kutatók egy része a 15. század kö-
zepén a husziták elleni védelmül emelt erődítésként 
értelmezte. Biztosabbnak tűnik a keltezést illetően 
az 1599-es adat, ami szerint palánkfallal vették kö-
rül a templomot: „az zegeny falu mynthogy ez sok 
felelemben houá menny nem tuttak kenzerittettek rea, 
hogj az templomot megh ereossitchek. Annakokaer 
vgj megh ereossittettek Jo moggiaual mind keornoes 

keoniul jo magas palankal megh tapastottak Negj vagj 
eöth Bastia vagion rajta, Emelczeos kapwya, Immer 
mostan minden Marhayokat benne tartiak.” ezt az 
első erődítést a 17. században válthatták fel a ma is álló 
lőréses falak és bástyák. 

napjainkban az északi és a déli oldalon egy-egy 
félköríves alaprajzú bástya még áll, valamint a délke-
leti oldalon egy harmadik bástya helye ismerhető fel 
(a bástya torkát elfalazták a bástya pusztulása után). 
Az erődítés kapuja eredetileg az északi falon nyílt, ma 
csak elfalazott állapotban van meg. A védőfal nyuga-
ti részét legkorábban a 18. századi átépítések idején 
bonthatták vissza, a ma itt lévő fa kerítés és kapuzat 
annak vonalában helyezkedik el.

A templom jelenleg igen rossz állapotban lévő kül-
ső homlokzata a tervek szerint a közeljövőben, talán 
már a 2013. évben felújításra kerül. ❦
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A római kori határvédelmi rendszerről, a limes-
ről mostanában sok szó esik, hiszen magyarországi 
szakasza az UNESCO Világörökség Várományosi 
Listáján szerepel, és reményeink szerint néhány éven 
belül új turisztikai elemmel gazdagodik hazánk. A 
listára nemcsak katonai táborok, őrtornyok, illetve 
a limesút egyes ismert szakaszai kerültek fel, hanem 
többek között az alább bemutatott útállomás is. 

2007 nyarán a győri Xántus János Múzeum 
munkatársai feltárást végeztek Gönyűn, az épülő 

Légifelvétel  
az útállomásról  
(Fotó: Rákóczi Gábor)
A képekkel a Xántus János 
Múzeum (Győr) rendelkezik

A lelőhely 700 méterre 
helyezkedik el a Dunától

Bíró Szilvia

Római kori útállomás Gönyű határában

Római kori útállomás Gönyű határában

e.on-erőmű területén. Az ásatások során egy na-
gyobb római kori épület és a hozzátartozó egyéb 
objektumok (hatalmas kerítőárok, kutak, vízelve-
zető árkok, kavicsozott útfelület) kerültek elő.

A lelőhely a római kori Pannonia északnyuga-
ti részén, Arrabona (a római kori Győr) és Brigetio 
(komárom-szőny) katonai tábora között található, 
az egykori felvonulási hadi- és kereskedelmi út, a 
limesút mentén. A Duna ma nagyjából 700 méterre 
folyik az épülettől, maga a lelőhely csak egy alig ér-
zékelhető (szinte csak a földre hasalva észrevehető) 
kiemelkedésen található.

Az épület körül húzódó kerítőárok határolta le 
azt a nagyjából 40x40 méteres területet, amely az 
alább bemutatandó épülethez tartozott. Az árok-
nak védelmi funkciója nem volt, elsősorban a csa-
padék- és a talajvíz elvezetésére szolgált. Déli részen 
az árok megszakadt, és a két szárnya között haladt 
az a kisebb lekavicsozott út, amely az épületegyüt-
tes előtt 30 méterre futó limesútról ágazott le.

A legkorábbi épület egy cölöpszerkezetes épít-
mény volt, amelyben négy oszlopsor három hosz-
szanti helyiségre osztotta a teret. elég nehéz keltez-
ni ezt a mai szóval „könnyűszerkezetes” épületet, 
azonban az előkerült leletekből és a többi jelenség-
hez való viszonya alapján úgy gondoljuk, hogy a kr. 
u. 1. század végén – 2. század elején állhatott.
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Átnézeti fotó  
az útállomásról, háttérben 
a Dunát kísérő fasor  
(Fotó: Molnár Attila)

Római kori útállomás Gönyű határában

A Gönyű mellett feltárt 
római kori útállomás 
rekonstrukciója 
(Készítette: Pazirik Kft.)

Marcus Aurelius-érem  
a gönyűi útállomásról 
(Fotó: Molnár Attila)

valamikor a 2. század első felében építették azt a 
kőalapozású, vályogfalas épületet, amely a virágko-
rát jelentette a területnek. Maga az épület nagyjából 
észak-déli tájolású, bejárata délen volt. itt bal- és 
jobboldalon 2-2 helyiség található, amelyből a dé-
liek előreugrottak az épület síkjából, és kívülről is 
megközelíthetők voltak. Az épület kapuszerkezetét 
az ajtó két oldalán levő kőalapozásban megfigyel-
hető két kicsi faoszlop tarthatta, ezek alapján az is 
egyértelművé vált, hogy a kétszárnyú kapu kifelé 
nyílt. feltehetőleg a kocsikat, szekereket az épület 
előtt hagyták (ez lehetett a „parkoló”), itt a bekötő-
út az épület szélességének megfelelően kiszélesedik. 
Az épület előtti területet kavicsozással, illetve na-
gyobb lapos kövekből és már használhatatlan tég-
ladarabokból készített alapozással tették még esős 
időben is járhatóvá. Több helyen sikerült a talajba 
mélyedő keréknyomokat megfigyelni. 

A megközelítőleg négyszögletes épület megépí-
tésekor a derékszögekkel nem sokat törődtek, az 
alaprajz valószínűleg annak a kis dombocskának a 
formáját követte, amelyre építették. A falaknak csak 
az alapozását, illetve több helyen már az alapozás ár-
kát találtuk meg, ezek egy 16,7x21,8 méteres épületet 
jelöltek ki. Az épület falainak 60 cm széles (= kb. 2 
római láb) kőalapozása volt. Az alapozás tetején a 
habarcsot elkenték, majd erre húzták fel a vályog-
téglákból álló falat. Az épület hátsó frontján – ahol 
nem alakítottak ki hasonló kőalapozású helyiségeket 
– a főfalat szabályos közökbe elhelyezett kőalapozá-
sú pillérekkel támasztották meg kívülről. Az egész 
épületet feltehetőleg zárt tetőzettel fedték, a római 
korra jellemző tegula-imbrex (tégla)megoldással. Az 
épület falaira ezáltal hatalmas súly nehezedett, ezért 
faoszlopokkal támasztották alá a tetőszerkezetet. 
Abban is biztosak lehetünk, hogy a főfalak mentén a 
tetőszerkezet mintegy 30 cm-t (1 római láb) túllógott 
az épületen. erre onnan következtethetünk, hogy a 
kisebb vízelvezető árkok, amelyek az épülettől vezet-
ték el az esővizet a kerítőárok irányába, csak a faltól 
30 cm-re kezdődtek, azaz valószínűleg valamilyen 
eresz az esővizet ide vezette.

A négy 4x4 méteres helyiség funkciójára csak 
nehezen következtethetünk, az egyiket kivéve. A 
bejárattól jobbra eső helyiségben ugyanis majd-
nem épségben megtaláltuk az épület kemencéjét, 
amelyet a helyiség délkeleti sarkához toltak. A ke-
mence tüzelőteréhez egy kisebb, téglákból kirakott 
tüzelőcsatorna vezetett, amelynek egyedül a teteje 
szakadt be, de oldalán, eredeti helyén maradt az 
egykori tapasztás, amely a kemence használatakor 
vörösesre égett ki. 

Az épület hátsó részét egy nagyobb, zárt ud-
var alkotta. A nagyobb teret a tetőzetet tartó 
cölöpsor(ok) tagolták. két elképzelés van kihasz-
náltságára, az egyik szerint istállóként működött, a 
másik szerint alvóhelyeket alakítottak ki benne. 
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A római kori útállomás  
és környezetének 

rekonstrukciója  
délnyugat felől 

(Készítette: Pazirik Kft.)

A legépebben megmaradt 
kút hordóbélése  

(Fotó: Molnár Attila)

A Brigetioban állomásozó 
legio I adiutrix bélyeges 

téglatöredéke  
(Fotó: Molnár Attila)

Római kori útállomás Gönyű határábanRómai kori útállomás Gönyű határában
A kerítőárkon kívül három kutat tártunk fel. Az 

1. számúban, amely legközelebb volt az épülethez, 
rengeteg téglatöredék került elő, köztük több bélye-
ges darab, valószínűleg az épület megépítésekor vagy 
egyik átépítésekor. ugyanennek az aljában egy bele-
esett sárga korsót is találtunk. A kutak alja a jelenle-
gi talajvízszint alatt volt, ezért a kutak kibélelésére 
szolgáló fahordók egy része is megmaradt, amelyeket 
nagyon jól konzervált az állandó talajvíz. A második 
kútban majdnem az egész belső faszerkezetet alkotó 
hordót megtaláltuk: 80 cm magasan állt eredeti he-
lyén, rendkívül jó állapotban. A fadongák abroncsát 
fűzfavesszőkből készítették, mégpedig úgy, hogy a 
vesszőket meghajlítva rátekerték a hordóra, majd vé-
geit hánccsal tekerték össze. 

Az épület felhagyása a falak módszeres elbon-
tásával történt. először a vályogfalat dönthették 
le, amelynek maradványait a tetőt alkotó téglákkal 
együtt az épület körüli kerítőárokba öntötték bele. ezt 
követően a kőalapozás köveit több helyen kiszedték, 
ennek esett áldozatául a konyhában levő kemence is, 
amelynek sarkát az épület falával együtt kitermelték. 
A feltárás során arra utaló nyomot, hogy támadással 
vagy barbár betöréssel állhat kapcsolatban az épü-
let felhagyása, nem találtunk. kisebb tűzvész azon-
ban lehetett, mivel több kerámiadarabon törés utáni 
másodlagos égésfoltokat lehetett megfigyelni, és a 
vályogtéglák is át voltak égve néhány helyen. való-
színűleg egyszerűen nem használják tovább a terüle-
tet, és az épületet módszeresen felszámolják. A Duna 
közelsége ill. a viszonylag magas talajvíz felveti an-
nak lehetőségét, hogy esetleg környezetváltozással 
áll kapcsolatban. környezetrégészeti kutatásokból 
tudjuk, a 2. század folyamán fokozatosan emelked-
nek a folyók vízszintjei és ezáltal a talajvíz szintje is. 
elképzelhető, hogy az útállomás életének végét ezen 
klímaváltozások okozhatták.

A pontosabb keltezéshez a dendrokronológia 
segítségét is igénybe vettük, amely a fák évgyűrű-
inek elemzésén alapul. Mindkét faszerkezetű kút-
ból vettünk mintát. Az 1. számú kút fából készített 
hordószerkezetét valószínűleg a kr. u. 130–190-es 
évek között készítették, a sok belőle előkerülő le-
let alapján ezt az épület fénykorában használták. A 
2. számú kút tölgyből készült hordóját a vizsgálat 
alapján pedig legkorábban kr. u. 220-ban kivágott 
fákból állították össze. ezt az adatot azzal a tény-
nyel, hogy a kútban egyetlen darab kerámiatöredé-
ket sem találtunk, összevetve feltételezhetjük, hogy 
a kutat csak nagyon rövid ideig, vagy egyáltalán 
nem használhatták.

A feltárás során előkerült leletanyag legna-
gyobb részét a kerámia teszi ki. ezek közül az 
észak-itáliából és Galliából importált díszedé-
nyek töredékei emelkednek ki, de természetesen a 
közelben (valószínűleg valamelyik közeli települé-
sen) gyártott edények képezik a döntő hányadát az 



23 Műhely

Feltárás közben  
(Fotó: Molnár Attila)

Az útállomás 
rekonstrukciója  
nyugat felől 
(Készítette: Pazirik Kft.)

Római kori útállomás Gönyű határábanRómai kori útállomás Gönyű határában
anyagnak. A keltezés szempontjából fontos érmek 
és fémtárgyak közül viszonylag keveset találtunk. 
kiemelkedően nagy számban kerültek elő azonban 
a tetőfedésre használt téglákon bélyegek. Miért 
bélyegezték meg a téglát? egyrészt a téglát készítő 
műhely jelölte meg így a termékét, másrészt va-
lószínűleg a kész téglák mennyiségének elszámo-
lásában is szerepet játszottak. Gönyűn 88 olyan 
tégla kerül elő, amelynek bélyegét a Brigetioban 
állomásozó legio i adiutrix-szal lehet kapcsolatba 
hozni. valószínűleg a kőperiódus építéséhez vagy 
átépítéséhez szolgáltatott a legió műhelye téglá-
kat, így nem kizárt, hogy maga a katonaság is te-
vékenyen részt vett az építkezésben. ezeken kívül 
magán téglavetők termékeit is megtaláljuk, ilyen 
különleges darabok a lucius Barbius Aquileiensis 
nevéhez köthető darabok, valamint egy közeli vil-
lagazdaságban készült egyszerűbb kivitelű C•Λ 
vagy CΧΛ bélyegekkel ellátott téglák.

sajnos egyértelműen katonai felszereléshez tar-
tozó tárgyat (fegyvert, sisakot, páncéltöredék) nem 
találtunk, azonban apróbb tárgyak, szandálszegek, 
övveretek utalnak a katonaság jelenlétére. 

Az épület limes menti elhelyezkedése miatt a pró-
bafeltárás során még őrtoronyként azonosítottuk az 
előkerült jelenségeket. A terület teljes feltárása során 
azonban kiderült, hogy őrtoronyként sem a mérete, 
sem a kivitele (sánc/paliszád hiánya, keskeny falak, 
vályogfal-felmenők) alapján nem azonosíthatjuk. A 
feltárt épületek alaprajza, elhelyezkedése és a funkci-
ójának meghatározása több lehetőséget vet fel, ame-
lyek közül itt bemutatunk néhányat. 

főleg a birodalom nyugati részén jellegzetes 
kiserődök alaprajza első ránézésre nagyon hason-
ló a Gönyűn feltárt állomáshoz. Azonban a „klasz-
szikus” kiserődök esetében szinte mindig sikerült 
paliszádfalat, kőfalat vagy sáncot kimutatni a kerí-
tőárkon belül, tehát ténylegesen védelmi feladatuk is 
volt. Bár a gönyűi állomás keskeny falai és struktúrá-
ja nem biztosít semmilyen védelmet a benne lakók-
nak, a hasonlóság mindenképpen figyelemre méltó. 

Pannoniában a legtöbb állomáshely, amely a fő 
közlekedési útvonalak mentén helyezkedik el, való-
színűleg szintén katonai felügyelettel rendelkezett, 
hiszen a legtöbb stratégiailag fontos helyeken he-
lyezkedett el (útelágazások, folyóátkelők stb.). Pél-
dául a katafa mellett feltárt állomás sorolható ebbe 
a kategóriába. A Borostyánkőút mellett elhelyezke-
dő állomás a rábán való átkelést felügyelte.

Pannonia belső területén több útállomás került 
feltárásra, amelyek a császári postahálózat része-
ként működtek elsősorban. legtöbbjük a provin-
cia belsejéből került elő. Alaprajzilag a leginkább 
a sorokpolány mellett előkerült állomás hozható 
a gönyűivel párhuzamba, ahol a bejáratnál szin-
tén négy helyiség található, az épület hátsó részét 
pedig egy hatalmas udvar foglalja el. A limesút 

pannoniai szakaszán nem sokkal feltárásunk után 
került elő a második útállomásként értelmezhe-
tő épület. A Bátaszék mellett feltárt útállomásról 
azonban viszonylag keveset tudunk.

A Gönyűn feltárt útállomástól nyugati irányban 
Arrabona segédcsapati tábora 10, keleti irányban 
Ad statuas tábora pedig 5 római mérföldre fekszik. 
ezen a területen a táborok közötti őrtornyokra és 
a limesút pontos nyomvonalvezetésére csak szór-
ványos, illetve terepbejárási adataink vannak. sze-
rencsés körülmény, hogy mindkét irányban ismer-
jük a legközelebbi őrtornyot, mindkettő két-két 
mérföldre található.

Összefoglalóan elmondhatjuk azonban, hogy 
a Gönyű-nagysáros lelőhelyen feltárt állomás a 
limesúthoz való viszonya miatt különleges helyet 
foglal el a pannoniai kutatásban. Az útállomás-
ként (lóváltó állomásként) értelmezett épület ka-
tonai felügyelet alatt állt, amelyet az állami posta 
alkalmazottain kívül valószínűleg a civil utazók is 
használhattak. ❦
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Mánfai György fotóművész értékelése:
Új esztendőnk első fotópályázatára több kép érkezett, 

mint az eddigiekben. ez örömmel és bizakodással tölt el. 
első helyre az „egyedül, de nem feledve” c. kép került, mely 

„tegefot” jeligével érkezett és zobordarázs szt. Mihály templo-
mát ábrázolja. A felvidék egyik legépebben megmaradt ár-
pád-kori temploma uralja a dombtetőt, méltóságteljesen állja 
évszázadok viharait. szépen komponált, egyszerű, letisztult 
kép. A késő délutáni sárgás fény melegebbé teszi a hangulatot. 
A tetejéből vágtam volna, akkor még markánsabb lenne.

Második helyezett lett a 176-os számú „halászbástya este” 
c. kép. hangulatát fokozza a vízben lévő tükröződések imp-
ressziója. szintén második a „Mátrai képek” című, „saso63” 
jeligével érkezett fotó. A nyugalmat árasztó felvétel a szűzi 
tisztaságú hóban mint béke szigete tárul szemünk elé. e kép-
nek is legfőbb értéke az egyszerűség, a tudatos komponálás.

harmadik helyet ért el a 175-ös számú „Máriafalva 
templombelső” fotó. A szerző kiválóan élt a képkivágás lehe-
tőségével. kiegyensúlyozott színek, gyönyörű szimmetriák 
vezetik a szemet a látvány szépségére. 

A műemlékek fotózása egy kicsit megköti a képalkotás 
lehetőségeit. e témák ritka kivétellel engedik meg, hogy a ma 
oly divatossá vált digitális képmódosító programok haszná-
latával éljenek. Természetellenessé válik a fotó a történelmi 
múlt olyan képi manipulálásával, mint az elszínezés, a szé-
pia használata, a lágyítás. Az ilyen mesterkélt fotók mindig 
elszomorítanak, indokolatlanok. kontrasztok, képkivágások 
az előbb említettekkel szemben viszont felerősítik a hatást. 

Több fotó is említést érdemel, sőt, meg is nehezítet-
ték a kiválasztást. ilyen a 20-as kép „anikóka48” jeligével. 
Csengersima nagyon régi református temploma, előtte egy 
kis tóban tükröződve sokat elárul a fotográfus jó meglátásá-
ból. nagyon szép, profi felvételek közé tartozik a „vándor75” 
jeligével beérkezett „A csend” c. fotó, melyben a Bledi-tó lát-
ványa már a tavaszt idézi fel, valamint ugyanazon szerző a 
„Téli napfürdőben” c. képe. említésre méltó a nyertes fotó 
szerzőjének másik három felvétele is. egyszerűsége és nagyon 
szép képkivágása miatt sokat időztem a „csavargó” jeligével 
beküldött "szent Donátus kápolna" fotójánál, csakúgy, mint 
az 58-59-es számú esti "Budai vár" c. képeknél, melyek „na-
gyi” jeligével érkeztek. nagyon jó meglátás a 31-es „A kápol-
nánál” c. fotó. A szép felvételek közé tartozik a 49-es „Densus, 
erdély”, az 50-es „szászorbó” fotó is, valamint az alkonyi 
hangulatot jól megfogó 144-es „árnyjáték”, mely Tata várá-
nak szép arcát mutatja. hasonlóan kellemes látványt nyújt a 
166-os „nagyvázsony”, és az 57-es „hollókő télen” c. kép. 

Jó fényeket, sok jó témát a tavaszi pályázathoz: 
Mánfai György

Az internetes szavazáson Sashegyi József (saso63) 
„Mátrai képek” című fotója kapta a legtöbb szavazatot. 
Mindkét első helyezett fotó szerzője egy-egy példányt 
nyert a várak, kastélyok, templomok 2005–2011. közötti 
évfolyamainak digitális kiadásából. A nyerteseknek gra-
tulálunk, olvasóinktól továbbra is várjuk a fotókat. ápri-
lisi fordulónk február 8-án indul.

A 2013. februári fotópályázat
Fotópályázat

A Máriafalva templombelső című fotót (felül) Szegedi Szabolcs, a 
Szent Donátus kápolna című képet (alul) Keszthelyi Zoltán küldte be.

A Hollókő télen c. fotót (felül) Kovács Viola készítette.  
A „Nagyvázsony” c. képpel (alul) Agárdi Péter pályázott. 
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erdélyben, segesvártól keletre, az oltmelléki hegy-
sor keleti részében, az erked-patak mellett fekszik 
erked (Archita) község. Az 1200-as évek közepétől szá-
szok lakták, legkorábbi említése 1341-ből ismert. első, 
háromhajós román kori temploma a 13. században 
épülhetett fel. A 15. században főhajóját és a nyolcszög 
három oldalával záródó szentélyét megmagasították 
és gótikus keresztboltozattal látták el. ezt követően a 
hajó és a szentély fölött védelmi emeletet hoztak létre. 
Az oldalhajók lebontásra kerültek, az árkádok terét be-
falazták, az ablakokat gótikus stílusúra alakították. A 
nyugati homlokzathoz, ahol addig a templom főkapu-
ja nyílott, négyszög alaprajzú tornyot emeltek, amelyet 
utóbb, 1500 körül vastag falköpennyel is megerősítet-
tek. Az új kapu a templom déli falában készült el; egy-
aránt tartalmaz késő gótikus és reneszánsz elemeket.

Az egyre gyakoribb török portyák elleni védeke-
zésül a templom köré már a 15. század közepe táján 
felépült a belső, szuroköntőkkel ellátott védőfal, míg a 
külső, négyszög alaprajzú várfal 1504-re készült el. A 
belső védőfal négy sarkát tornyok erősítették, ezek az 
északkeleti torony kivételével ma is láthatóak. A külső 
várfal három saroktornya szintén áll még, és gyilok-
járójának maradványait is megfigyelhetjük. A nyugati 
oldalon magasodó, négyszög alakú kaputorony most 
is főbejáratul szolgál a templomvár területére.

erked lakóit a középkor végétől csapások és bal-
szerencsés fordulatok sorozata érte, amelyektől erős 
templomváruk sem védhette meg őket. 1604-ben Basta 
generális súlyos hadisarcot vetett ki a falura, melynek 
kifizetése után a hajdan virágzó település elszegénye-
dett. 1608-ban általános ínség uralkodott, a lakosok a 
szomszédos magyar faluba jártak bérmunkára. 1663-
ban Apafi Mihály udvarnépének beszállásolásakor a 
„szövetséges” török csapatok okoztak jelentős károkat. 
1748. augusztus 28-án majdnem az egész falu leégett: 
86 ház, a templomvár és az abban tárolt teljes termény-
készlet elenyészett. 1814-ben megint tűzvész pusztított, 
105 ház semmisült meg. 1848-ban, a szabadságharc ha-
dieseményei során a települést felgyújtották. A lakosság 

az erdőbe menekült, oltás híján ismét odalett a falu. A 
kiegyezés (1867) után erked végre magához tért, szé-
pen kiépült, templomvárát 1866-ban renoválták. végül 
mégis a balvégzet győzedelmeskedett: a Ceauşescu dik-
tatúra alatt, majd a rendszerváltást követően, a jobb élet 
reményében az utolsó emberig németországba vándo-
roltak az itteni szászok. Az újonnan betelepülők és az 
önkényes lakásfoglalók megjelenése óta katasztrofális 
állapotok uralkodnak erkeden, amely templomvárával 
együtt, úgy tűnik, végső pusztulásra van ítélve.

karczag ákos

A falu az Erked-patak 
völgyébe települt

A templomvár alaprajza

A templomvár látképe 
délnyugat felől
(Fotó: Karczag Ákos)

A külső várfal a gyilokjáró 
maradványával
(Fotó: Karczag Ákos)

Erked templomvára
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Pozsony közelében, az Öreg-Duna mellé települt 
oroszvárt (rusovce) 1947-ben a párizsi békekonferencia 
döntése alapján csatolták az akkori Csehszlovákiához.

1646-ban a település nagy részét a zichy grófi 
család szerezte meg, akik a 18. század második felé-
ben itt alakították ki családi rezidenciájukat. 

A kastély és parkja zichy-ferraris emánuel gróf 
életében nyerte el mai formáját. A gróf Angliából 
származó felesége számára építtette át a kastélyt az 
angol kúriák mintájára Tudor-stílusban, 1841–1844 
között. A korábbi barokk kertegyüttest ugyancsak az 
angol tájparkok modern stílusában formálták át. 

A kastély utolsó nevezetesebb tulajdonosai közé 
tartozott a tragikus sorsú rudolf trónörökös özve-

gye, stefánia belga hercegnő, aki második férjével,  
a magyar gróf lónyay elemérrel együtt 1906-ban vá-
sárolta meg a birtokot. 

A romantikus kastélyok között sajátos kialakítású 
az oroszvári. Díszudvaros, szimmetrikus u alapraj-
zával régi barokk épület alapjainak felhasználására 
utal. Az alaprajzi kötöttséget azonban feledteti a vál-
tozatos, várkastély jellegű épülettagolás. franz Beer 
bécsi építész tervezte az eltérő szélességű rizalitokkal, 
tornyokkal, pártázatokkal, lőrésdíszekkel büszkélke-
dő pompás romantikus várkastélyt, de kivitelezője a 
pozsonyi származású feigler ignác volt. 

figyelmet érdemel a két szint magas, díszes faragá-
sú faburkolatos nagyterme, melynek különleges dísze 
a faburkolatba beépített, a lovagkor világát megidéző, 
magas színvonalú festmény-ciklus. A földszinten ta-
lálható egykori könyvtárban, a faragott fa mennye-
zeten – a helyiség rendeltetéséhez illeszkedő program 
jegyében – írók és költők domborművű mellképei so-
rakoznak. A 20. század elején – már lónyay elemér tu-
lajdonlása idején – volt egy pazarul berendezett török 
szobája is. A parkban nyolcszögletes alaprajzú, lőréses 
mellvédű víztornyot és gótizáló virágházat emeltek.

A szovjet hadsereg bevonulásakor a kastély egyik 
szárnyát felgyújtották, víz- és villanyvezetékét tönk-
retették, majdnem minden mozdíthatót elvittek. 
Több, fontos bútordarab a pannonhalmi bencés 
apátságba került.

A jelenleg üresen álló, leromlott állapotú épület 
tulajdonjoga vitatott. A Magyar Bencés kongregáció 
1994-ben kérvényezte a kastély visszaszolgáltatását a 
szlovák államtól, arra hivatkozva, hogy az 1948-ban 
elkobzott ingatlant, az időközben hercegi rangra 
emelt lónyay elemér 1945-ben elhunyt felesége vég-
rendeletében a bencés rendre hagyta. A kérvényt a 
szlovák állam semmisnek nyilvánította. ezt a dön-
tést támadta meg a rend 2002-ben. Mivel 2008-ban a 
szlovák alkotmánybíróság, majd 2012-ben a legfel-
sőbb Bíróság is elutasította a kérelmet, lehetővé vált, 
hogy  nemzetközi fórumhoz forduljanak.

kósa Pál

Oroszvár Tudor-stílusú kastélya 

Ma már ennyit sem látni  
a pusztuló kastélyból, 

mert a bádogkerítés 
mögött elburjánzó 

bokrok takarásába került

Életkép a kastély 
fénykorából

(litográfia a 19. század 
közepéről)

A kastély és parkja  
az átépítés után, 1881

jobbra

Oroszvár az első katonai 
felmérés térképén
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dákon szemléltette és értékelte az elmúlt évtizedekben 
jól-rosszul megvalósított műemléki beruházásokat is, 
mely a hallgatóság körében esetenként vitát váltott ki. 
A vendégek hozzászólásai után, kötetlen beszélgetés-
sel és ízletes, királyi ebéddel zárult a megemlékezés.

Örömmel hallgattuk a várkapitányok nagyszabá-
sú terveit, amelyek bemutatásához folyóiratunk szí-
vesen teremt fórumot. Annál is inkább szükség lehet 
erre, mert időközben a várkapitányok már országos 
szervezetet is létrehoztak. Csaknem harminc alapító 
taggal, 2012. november 16-án megalakult a Magyar-
országi Történelmi várak egyesülete.

Az országos egyesület fő célkitűzése: „a magyar-
országi történelmi várak működtetésének, megóvásá-
nak, felújításának és programjainak szervezése. A mai 
és a történeti Magyarország várai közötti együttmű-
ködés elmélyítése. A várak megjelenéseinek összefogá-
sa, közös programjai, elképzeléseik megvalósításának 
támogatása, koordinálása. A várak látogatottságának 
növelése, a várturizmus fejlesztése, fellendítése. A vá-
rak történetének kutatása, dokumentálása.”

A bejegyzés alatt álló egyesület elnökének kiss 
Gábor ivánt, alelnököknek pedig ifj. Papp imrét és 
rezi-kató Gábort választották meg.

Az egyesületi híreket a hamarosan elinduló www.
tortenelmivarak.hu weblapon fogják elérhetővé tenni. ❦

Kósa Pál

Jubileumi megemlékezés Sümegen
Különleges és hangulatos jubileumi megemlékezésen 

vehettünk részt 2012 decemberében Sümegen, a Hotel 
Kapitányban. Ünnepelni és számot vetni gyűltek össze  
a Veszprém megyei várak jelenkori várkapitányai a rep-
rezentatív környezetben.

Az öt vár egyesülésével, 2002. december 9-én 
létrehozott veszprém Megyei várak főkapitánysága 
úttörő kezdeményezésnek számított akkor hazánk-
ban. Az állami kézben lévő sümegi, szigligeti, nagy-
vázsonyi, cseszneki és várpalotai várakat üzemelte-
tő vállalkozások, valamint múzeumok vezetőiből, 
továbbá a várakat kezelő, akkori nevén kincstári 
vagyoni igazgatóság munkatársából alakult meg a 
szövetség. A történelmi hagyományokra utaló nevet 
viselő, de civil kezdeményezésre alakult főkapitány-
ság élére Pergő Margit főkapitány asszonyt nevezték 
ki, aki a kincstári vagyoni igazgatóságot képviselte. 
Az Alapító okiratból származó mellékelt részlet is 
mutatja, hogy az összefogás legfőbb célja az épüle-
tekben folyó műszaki felújítási munkák tapasztala-
tainak kicserélése, illetve a turizmus és a kulturális 
élet fellendítése lett.

Megalakulása után a szövetség két várral (Cso-
bánc és somló) bővült, majd az ország más körze-
tében is létrejöttek hasonló szervezetek. 2003. július 
21-én az egri várban írta alá 14 észak-magyarországi 
vár képviselője a felső-Magyarországi várak egye-
sülete alapító okiratát.

A sümegi emlékülésen a főkapitányi köszöntő, 
és a vendéglátó várkapitány, Papp imre beszámolója 
után az alapítók idézték fel az elmúlt évtized esemé-
nyeinek főbb állomásait, és a küzdelmes évek tanul-
ságait is megfogalmazták.

ezt követően kiss Gábor iván, a Magyar nemzeti 
vagyonkezelő zrt. képviseletében előadást tartott a 
hazai műemlékvédelmi stratégiáról. előadásában pél-

A megújított  
sümegi vár látképe

Részlet a Veszprém Megyei 
Várak Főkapitánysága Alapító 

Okiratából

„Az Úr 2002. évének december 
havának 9cedik napján, Sü-
meg Várában titkos haditaná-
csot tartván az Veszprém me-
gyében lakozó öt Vár: Csesznek, 
Nagyvázsony, Sümeg, Szigli-
get és Várpalota kapitányai és 
az nevezetes Veszprém megyei 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
főtanácsnoka azon elhatározás-
ra jutának, hogy közösen Véd- és 
dacszövetséget hozának létre 
Veszprém megyei Várak Főkapi-
tánysága néven, mely által az 
érdeklődő nagyközönség részire 
az Várak építését, szépítését és 
bémutatását szem előtt tartván, 
ezen dolgok megcselekvését 
tűzvén zászlajokra közös fellé-
pést szorgalmazának, az hírneves 
Veszprém megyei Várak még is-
mertebbé  tételének érdekiben."

A Veszprém Megyei Várak Főka-
pitányságának tagjai a sümegi 
megemlékezésen

balról jobbra:
Mekler Norbert nagyvázsonyi,  
Németh Gyula csobánci,  
Nagy Ferenc cseszneki,  
Balassa Balázs szigligeti várkapitányok, 
Pergő Margit a Veszprém Megyei 
Várak főkapitánya,  
Papp Imre, Papp Imréné vendéglátók,  
ifj. Papp Imre sümegi,  
Kiss Róbert Tamás somlói és 
Horváthné Dr. Csomó Orsolya  
várpalotai várkapitányok
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Horváth Ferenc

A szegedi vár  
és középkori vártemploma

Mitagadás, nem kis csalódással távozott az utazó, 
akinek az elmúlt százegynehány év során a régi írásokban 
emlegetett szegedi várat támadt kedve fölkeresni. Szeged 
vára ugyanis: volt és nincs. Volt, mert már 1316-ban vár-
nagyáról szól egy oklevél, és a török krónikás is följegyez-
te az 1526. gyászos évhez, miszerint „…a Szegedin néven 
ismeretes erős vár…bástyái az égig érnek…”. De a csá-
szári hadmérnökök is igen tekintélyes várat ábrázoltak 
hiteles vedutáikon a török kiverése után. 

hogy miért nincs, azt már a szegedi nagyárvíz 
tájékán 1879 és 1881 között készített dagerrotípiák bi-
zonyítják: amint a város elöljárósága – kárpótlásként 
a nagy víz alatt elszenvedett károkért – megkaparin-
totta az erődöt, szinte nyomban, mondhatni az utolsó 
tégláig le is rombolta. Csak az egyetlen Tiszára nyíló 
kapu részletét, a vár legfiatalabb, barokk-kori darabját 
hagyta meg mementóul.

holott hazánk legnagyobb síkvidéki téglavára 
legalább hatszáz éven át vigyázta a Tisza szegedi át-
kelőjét, a Maroson érkező erdélyi sószállító dereglyék 
kikötőjét és az átrakodásra váró nagy értékű királyi só 
raktárait. itt futottak össze azok az utak is, amelyeken 
hadseregek vonultak nándorfehérvár és Buda között, 
vagy a szerémségi borkereskedők szekereztek krakkó 
felé. De a Dunántúlt erdéllyel összekötő út is itt szelte 
át a Tisza völgyét. Maga a folyó pedig a nagyalföld 
főútvonalaként kötötte össze a felvidéket – szegeden 
keresztül – az Al-Dunával.

Mindezt tudták már a római stratégák is, hi-
szen a Daciát és Pannoniát összekötő karavánút 
Dunaszekcsőről (lugio) kiindulva itt érte el a Tiszát, s 
haladt tovább a Maros mentén erdély belsejébe. Alig-
ha tévedünk, amikor itt keressük Ptolemaiosz kr. u. 
2. századi kelta-szarmata vegyes lakosságú Partiszkon 
nevű „városszerű” települését. Az azonban már két-
ségtelen és nem is véletlen, hogy a római útállomás itt, 
a középkori vár helyén létesült. Alapjai, leletei ugyanis 
rendre előkerültek a várbontás során: többek között 
egy márvány császárportré és egy feliratos kő, ame-
lyet a császári futárposta parancsnoka állíttatott.

A népvándorlás-, és a honfoglalás-korban a római 
maradványokat ugyancsak katonai célokra használ-
hatták, hiszen a fontos tiszai átkelőhelyet sohasem le-
hetett katonai felügyelet nélkül elképzelni. Az árpád-
kor elején, amíg a Tisza bal partja és a Maros mente 
Ajtony domíniumához tartozott, a kedvezőbb fekvésű 
szeged helyett a csongrádi földvár lett az ispáni köz-
pont. hogy Ajtony leverése után sor került-e szeged 

A vár délnyugatról, 
a máriacelli kegykép 
vedutáján, 1709  
(Reprodukció: Dömötör 
Mihály)

A szegedi vár az első kato-
nai felmérés térképén
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A Tisza felőli kazamaták  
és a Mária Terézia kapu 
bontása, 1881  
(Fotó: Lauscher Lipót)

A délkeleti saroktorony 
(vízi torony) bontás előtt, 
1881  
(Fotó: Lauscher Lipót)

A déli várkapu  
bontás közben, 1881  
(Fotó: Lauscher Lipót) 

bármiféle megerősítésére, nem tudni. állandó vár épí-
tésére csak az ispáni vár pusztulása, azaz a tatárjárás 
után, a 13. század második felében került sor a szegedi 
királyi birtokon. falai között a középkorban csaknem 
minden királyunk megfordult. Többször adott helyet 
az országgyűlésnek is. szeged különösen kedvelt tar-
tózkodási helye volt a hunyadiaknak. A törökverő kor-
mányzó és királyi fia, Mátyás hónapokat töltött a vár 
falai között. itt gyűjtöttek hadakat a török elleni had-
járatokhoz, ide hívták tanácskozásra az ország főurait. 
Terjedelmes birtokaik koncentrálódtak a környéken; 
kiterjedt rokonságuk, a szilágyiak három kőházat is 
magukénak mondhattak a városban. A régészeti és 
történeti adatok kombinációja is arra utal, hogy a csa-
ládnak tulajdonítható a vár kiépítése nagyobb birtok-
igazgatási központtá a 15. század közepén. 

A középkorban minden fő égtáj irányában kapu-
tornyok védték a szolnok (erdély), Buda, Pétervárad 
felé nyíló bejáratokat. A római előzményekre épített, 
emeletes árpád-kori Palota a mai vár utca és Deák 
ferenc utca sarkán állt. lovagtermét dongaboltozat 
fedte, ülőfülkék és faragott lábazatokkal és fejezetek-
kel díszített oszlopok tagolták. külső falsíkját fehér, 
sárga és fekete dőlt négyzetekből álló festés borította. 

Az udvar közepén állt az impozáns gótikus vár-
templom – Dugonics András szerint –, szent erzsébet 
temploma. Gótikus támpillérekkel megerősített épület 
volt, északi oldalán sekrestyével, délen mellékkápolná-
val, melynek gótikus csillagboltozata a feltárások során 
vált ismertté. Többemeletes karcsú tornya az északi 
oldalon emelkedett. A templom a feltárások szerint a 
14. század elején épült, a 15. század közepén jelentő-
sen átépítették. A várbontás és az utóbbi évek feltárásai 
során előkerültek azok a kőfaragványok is, melyek a 
bejáratot, az ablakokat és a templombelsőt díszítették. 

1490 után megritkulnak a várról szóló híradások. 
Annyi bizonyos, hogy 1502-ben Corvin Jánostól 9000 
forintért került vissza a királyhoz. Az utolsó híradás 
szerint 1524-ban Báthori istván, aki akkor zálogként 
birtokolta, 2000 forintért adta vissza ii. lajosnak. A 
szembeötlő fokozatos értékcsökkenés arra utal, hogy 
a vár erre az időre elvesztette minden jövedelmét és 
gazdasági jelentőségét. időszerűen katonai objektum-
má, végvárrá alakítása, fenntartása tetemes költséget 
jelentett volna, ezért ez végleg elmaradt. reizner Já-
nos, szeged történetírója tudni vélte, miszerint még 
ugyanabban az évben a király az esztergomi érsek és a 
város közös tulajdonába adta. Bár ezt az adatot forrás 
nem erősíti meg, éppen az említett okok miatt mégis 
valószínű. ezt támogatja az a híradás is, amely szerint 
1542 nyarán, a város török kézre kerülése előtti évben 
a tragikus sorsú zákány istván főbíró költségén né-
hány kőműves dolgozott a vár építésén.

1526 szeptemberében a visszavonuló török sere-
gek a védtelen várost a várral együtt feldúlták. Még 
1526–27 fordulóján Cserni Jovan szerb rabló csapata 
tört a városra. ez az eset, mint minden jel is arra utal, 

A szegedi vár és középkori vártemploma
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hogy 1528 nyarától eltekintve, amikor is Majthényi 
Bertalan a szegedi kapitány, egészen 1543-ig sem kirá-
lyi, sem erdélyi helyőrség nem állomásozott szegeden. 
Pedig szeged lakossága kész lett volna részt vállalni a 
város védelmében. zákány főbíró mindössze 1000 ka-
tonát, néhány ágyút és lőszert kért erősítésül. A beígért 
segítség elmaradt, az egyezkedés azonban kiderült. 
Mehmed budai pasa a főbírót és tanácsnokait lefejez-
tette, s 1543 farsangján a város – egy névtelen török 
történetíró szerint – a lakosság elkeseredett ellenállása 
ellenére jutott újra török kézre, ezúttal 143 évre.

A források egybehangzó állítása alapján kétség-
telen, hogy a török megszállás idején jelentős épít-
kezések folytak. Az azonban továbbra is kérdés, mit 
tett hozzá az oszmán építészet az addig létrejött vár-
szerkezethez. Azok a vélemények, amelyek egészében 
török építménynek tartják a várat, nem számolnak a 
következőkkel: 1. A kettős – alul szélesebb, felül kes-
kenyebb – egymásra helyezett hengeres toronytípus 
párhuzamai nemcsak az oszmán uralom alatti bal-
káni és kis-ázsiai területeken, hanem a korábbi euró-
pai várépítészetben is fellelhetőek. 2. A szabálytalan 
ötszög (vagy hatszög) alaprajzú, négy oldalon négy 
kapuval, valamint lépcsőzetes tornyokkal és nem bás-
tyákkal épült vár aligha lehet 16. század közepi, ka-
tonai célú oszmán tervezésű építmény. 3. Az előbbit 
igazolja az is, hogy a négy közül három kaput a török 
már 1665 előtt befalazott. 4. Az ásatások során kide-
rült, az északnyugati saroktornyot a török töltötte föl 
és alakította ágyúbástyává. A torony habarcsból mért 
koradatai jóval a török előtti építésre utalnak.

Az 1686-ban felszabadult vár külső képét császári 
hadmérnökök felméréseiből és egy 1709-ben készült 
festményről, a máriacelli kegykép vedutájáról ismer-
jük. ezek egy szabálytalan ötszög alakú, négy sarok-
tornyos téglavárat ábrázolnak. A falak kerülete 876 
méter, alapterülete mintegy 50–51 ezer m2 lehetett. 
Belső épületeit, sarok- és kaputornyait piros tetőcse-
rép fedte. elhanyagolt állapotban lehetett, hiszen még 
1688-ban is panaszkodnak rossz állapotáról. Csak 
lassan, 1691-ben indult meg a várhoz délről csatlako-
zó suburbium, a Palánk megerősítése. A várra ezúttal 
sem került sor. ennek látványos következményeként 
1692. május 27-én a Tiszába omlott az egész keleti fal 
az északkeleti sarok- és a tiszai kaputoronnyal együtt. 

A török hadak támadása a Temesközben hirtelen 
megnövelte a vár stratégiai jelentőségét. Az udvari ha-
ditanács lambion császári mérnökkari tisztet küldte 
az erődítési tervek elkészítésére, akinek nagyszabású, 
igazán korszerű tervéből azonban semmi sem lett.  A 
karlócai béke (1699) nem csökkentette szeged kato-
nai jelentőségét, mivel az újszegedi oldal még évekig 
a törökök kezén maradt. A rákóczi-szabadságharc 
alatt az egyébként is leromlott állapotú várat a feje-
delem 1704 augusztusában egy héten át szakadatlanul 
ágyúztatta. 1697, 1705 és 1710-ben pedig ismételt tűz 
pusztította a Palánk és a vár épületeit. 

A szegedi vár és középkori vártemploma

A vár madártávlati rekonst-
rukciós rajza északkeletről 

(Kratochwill Mátyás) 

A vár a Tisza felől  
az 1830-as években  

(Renner metszete Joó János 
Mátyás rajza alapján) 

A vár alaprajza  
és látképe, 1686

(L. F. Marsigli rajza)

A vár alaprajza  
a 18. század elején  

(Fürstenhof Gyűjtemény, 
Berlin)
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A szatmári béke után – mivel szeged 1716-ig to-

vábbra is határvár a törökökkel szemben – a bécsi 
udvari haditanács De la Croix Paitis mérnökkari 
ezredesre bízta az erődítés megtervezését. A túlmére-
tezett tervek azonban most sem valósultak meg. 1714 
és 1716 között a hat ötszögű téglabástyából és a falakat 
kerítő hatalmas sáncrendszerből csak egy szerényebb 
változat valósulhatott meg. Az erődítmény a várat és 
a középvárost (kb. a mai kiskörút vonala) négy oldal-
ról vette körül. A tervezett téglaépítkezés helyett hat 
előreugró, ötszögű földbástyával megerősített hat mé-
ter koronaszélességű földerőd épült, melyet 19 méter 
széles és igen mély vizesárok övezett (savoyai Jenőről 
„eugénius ároknak” nevezték). A földerődön belül 
erős cölöpkerítést emeltek. A szegediek nyelvén „csil-
lagsáncnak” nevezett erődnek három, felvonóhíddal 
ellátott kapuja volt, a Péterváradi-, vagy szabadkai 
kapu délen, a Budai-, vagy kecskeméti kapu nyuga-
ton, valamint az északi oldalon a Csongrádi-, vagy er-
délyi kapu. A belső vár főbejárata ekkor is a Palánkra 
nyíló, barbakánnal védett déli kapu volt. A várfalak 
belső oldalára boltozott kazamatasort terveztek. erre 
az időre, az 1710-es évek közepére tehető a török ural-
mat túlélt gótikus templom oktalan lebontása.

A megindult építkezéseket a törökökkel kiújult há-
ború ismét félbeszakította, s csak 1739-ben, a törökök 
bánsági előrenyomulása miatt került sor azok folyta-
tására. ekkor épültek meg a vár északi és nyugati falai 
mentén is a boltozott kazamaták. A belgrádi békekötés-
sel a török fenyegetés megszűnt, az erődítési munkák 
abbamaradtak. Csak 1762–1764 között – 70 év múltán 
– valósult meg a Tiszába dőlt keleti várfal megépítése, 
most már attól mintegy 50 méternyire beljebb. 

A vár egy részét a 18. század végén börtönné ala-
kították át, amelyben 1848 előtt olasz hadifoglyok, 
majd a dél-alföldi betyárvilág felszámolására kikül-
dött ráday Gedeon királyi biztos befogott betyárjai 
– köztük rózsa sándor – raboskodtak. Az 1848–49-
es szabadságharcban még jelentős szerepet töltött be. 
1849. augusztus első napjaiban haynau ágyúi a vár 
Tisza felőli kazamatáiról lőtték a szőreg felé hátráló 
honvédsereget. 1876 és 1882 között az egész erődít-
ményt lebontották.

A vármaradványt 1999-ben tetővel fedték be. A 
város felőli oldalán, az egykori kapu lebontott hom-
lokzata helyén felépült a kiállító- és raktárhelyiségek 
kiszolgáló egységeinek tömbje. A várbontás és az ása-
tások során előkerült faragványok, melyek a középkori 
szeged európai rangú építészeti színvonalát bizonyít-
ják, a Tisza felőli udvaron létesített kőtárban láthatóak. 
A megindult ásatások szeged egyik legfontosabb kö-
zépkori emlékét hozzák felszínre. igaz, a sokévi mun-
kával csak a templom nyugati fele került feltárásra. ha 
a megkezdett munka folytatódik, és az előkerülő falak 
bemutatásra kerülnek, a Dömötör-torony és az alsó-
városi ferences templom mellett szeged egy harmadik 
középkori műemlékkel büszkélkedhet. ❦

A szegedi vár és középkori vártemploma

A vármaradvány (Mária 
Terézia kapu) 1999-ben  
(Fotó: Horváth Ferenc)

A déli oldalkápolna beom-
lott boltozata, 2001  
(Fotó: Fogas Ottó)

A várfal északkeleti szaka-
szának (Zwinger) feltárása, 
2012  
(Fotó: Bereczkiné  
Molnár Csilla)
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Kőnig Frigyes

Kékkő vára Balassi Bálint korában
A magyar irodalom és a 16. századi reneszánsz 

kiemelkedő alakjának, Balassi Bálintnak életét, mun-
kásságát az irodalomtörténet szakemberei közül so-
kan és sok szempontból elemezték, és feltehetően a 
jövőben is számos tanulmány fog születni ebben a té-
makörben. Balassi nagy poétikai tudásról tanúskodó 
szerelmi költészete, istenes és katonaversei korának 
jellegzetességeit és ellentmondásait maradandó ér-
vénnyel fejezik ki. Leghíresebb verse, az 1589-ből való 
„Egy katonaének: In laudem confiniorum (A végek 
dicsérete)” a végvári vitézek tömör, tárgyias bemuta-
tását, ugyanakkor eszményítő leírását tartalmazza. 
Ezen persze aligha csodálkozhatunk, hiszen Balassi 
Bálint életét – hasonlóképpen a korszak főuraihoz 
– végigkísérték a várak: 1554-ben Zólyom várában 

született, Liptóújvárban nevelkedett, később Kékkő és 
Divény várura lett, és megfordult az akkori idők szá-
mos más nevezetes végvárában is. Kalandos életútjá-
nak teljes megértéséhez adalék lehet a pályafutásának 
időszakára jellemző építészeti környezet, illetve egyik 
legkedvesebb várának, Kékkőnek behatóbb ismerete.

kékkő vára (ma Modrý kameň, szlovákia) mint-
egy fél évszázadon keresztül a Balassi-család birtoká-
ban volt, s a 16. század végén a vár ura maga Balassi 
Bálint. Az építmény mai állapotában bizonyítja, hogy 
az évszázadok folyamatos építő tevékenysége egy 
meglehetősen összetett objektumot hozott létre. en-
nek oka a folyamatos változás, hiszen a várak rend-
kívül komplex civilizációs jelenséget alkotnak. vé-
delmi szerepük mellett, azzal szerves összefüggésben 
a vagyon, a hatalmi koncentráció színhelyei voltak, 
egyszerre töltve be a gazdasági, igazgatási, ítélkezési 
székhely szerepét is. katonai, raktározási és kaszárnya 
szerepükön túl a reprezentációt is szolgálták. A fontos 
útvonalak közelében és gyakran hegynyúlványokon, 
hegytetőkön álló épületek, vagy maradványok a kör-
nyezet hangsúlyos alkotóelemeivé váltak. ezt láthat-
juk kékkő esetében is, ahogy a település feletti szikla-
ormon kibontakoznak a vár maradványai.

Ahhoz, hogy megrajzoljuk a kékkői vár 16. század 
végi állapotát, több szakterület forrásaira kell, hogy 
támaszkodjunk. rekonstrukciós rajzom elkészítésé-
hez különböző mennyiségben és minőségben álltak 
rendelkezésre a források. A régészeti és építészeti 
szakirodalomban szórványosan fellelhető építészeti, 

Kékkő egykori belső várá-
nak falai északnyugatról 
(Fotó: Keserű László)

Kékkő és környezete
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A középkori vár romjai 
délkeletről
(Fotó: Csépe Attila)

Kékkő várának romjai délke-
letről, 19. század végi rajzon

A Balassa család és Balassi 
Bálint emléktáblája
(Fotó: Keserű László)

geodéziai felméréseket kiegészítettem archív anya-
gok, régi térképek, hadmérnöki felmérések, korabeli 
ábrázolások, művészeti alkotások, fényképek – bele-
értve a légi és műholdas fotókat – vizsgálatával, vala-
mint helyszíni szemlékkel is. A mindezek analízisén 
alapuló rekonstrukciós rajzom (36. oldal, felső kép) 
tömegvázlat. A rajzi gondolkodás, a térbeli absztrak-
ció formája, eredményeivel képes megláttatni össze-
függéseket, arányokat, tömegeket, amelyek segítenek 
bennünket abban, hogy képet formálhassunk pusztu-
lófélben lévő, vagy elpusztult épületekről.

A kékkői várról tudomásom szerint nem áll-
nak rendelkezésre középkori felmérések, rajzok, ké-
pek. ezért korabeli állapotának megrajzolásához 
a régészeti kutatások eredményei, valamint ana-
lógiák adhatnak segítséget. A legkorábbi, általam 
ismert ábrázolás niccolo Angielini olasz hadmér-
nök 1570-es évekből származó térképe (ÖnB. Wien 
handschriftensammulung Cod. 8609.vol5.). A Pálffy 
Géza által publikált térkép a haditanács megbízá-
sából készült, amely ennek hiányában a természet-
földrajzi és geopolitikai szempontból meglehetősen 
bonyolult határvidékkel kapcsolatban nehezen tu-
dott volna megfelelő döntéseket hozni. (Pálffy Géza: 
A haditérképészet kezdetei a habsburg Monarchiá-
ban, Budapest, 2011. 50.). sajnos ebben az esetben a 
térkép sematikus jelzésével állunk szemben, azonban 
különválik rajta a felső és az alsó vár tömege. egy 
1594-ben, nürnbergben megjelent kiadvány címlap-
ján „Blobenstein” feliratú ábra szerepel, amely kékkő-
re kíván utalni (mellette szécsény, nógrád, szolnok, 
somoskő képe látható). Azonban e kis fametszetek a 
nyomdában fellelhető, már meglévő dúcok közül let-
tek kiválogatva. emiatt csak jelképes ábrázolásnak te-
kinthetjük ezeket (szalai Béla: Magyar várak, városok, 
falvak metszeteken 1515–1800, Bp. 2006. iii. kötet 80. 
tábla). A legkorábbi hiteles ábrázolás Mocsáry Antal 
1826-ban megjelent művében található (Mocsári An-
tal: nemes nógrád vármegye históriai, Geográphiai 
és statistikai esmértetése. Pest, 1820–1826.). Az itt kö-
zölt metszet a vár déli oldalát ábrázolja. könyöki Jó-
zsef 1885-ben készült felmérése hiteles módon, azon-
ban vázlatosan mutatja be a várkastélyt és a romot. Az 
épületkomplexumot legrészletesebben és legponto-
sabban bemutató felmérés Miroslav Plaček és Martin 
Bona: enciklopedia slovenskych hradov című, 2007-
ben megjelent kiadványában jelent meg.

Megállapíthatjuk, hogy a vár középkori magja a 
nagyjából 40x50 méteres, ovális alakú terület. első 
építményeit az 1270-es években emelték egy, a déli ol-
dalán meredeken lejtő sziklaszirten, amelyet az észa-
ki oldalon árokkal választottak le a föléje magasodó 
kálvária-hegy felől. A későbbi építkezések során az 
ovális falgyűrű belső oldalához lakószárnyak épül-
tek, azonban ezek elrendezésére vonatkozóan szerény 
információk állnak rendelkezésre. némiképp hason-
ló típust mutat a közeli Divény vára, amelynek belső 

Kékkő vára Balassi Bálint korában
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Kékkő vára a 16. század 
végén. Kőnig Frigyes 

rekonstrukciós elképzelése

A középkori vár romjai  
és a 18. századi kastély 
épülete légifelvételen  

(Fotó: László János)

Az újkori kastély északi 
oldalán levő kapuhoz híd 

vezet át a szárazárok fölött 
(Fotó: Csépe Attila)

Kékkő vára Balassi Bálint korában
magja szintén ovális formájú. Az övező fal vastagsága 
és a még álló romok alapján feltételezhetjük, hogy a 
vár déli részén többszintes palotaépület magasodha-
tott. később falgyűrűt emeltek a belső vármag köré, 
nyugati oldalát félkör alaprajzú toronnyal erősítették. 
ez az építészeti jelenség a 14. századra vált általá-
nossá, mivel a haditechnika fejlődése miatt a falakat 
oldalirányból védeni képes tornyok jelentősége meg-
nőtt. Tekintettel arra, hogy a környéken általában 
magaslati várak találhatóak, az építészeti megoldá-
sok széles skáláját figyelhetjük meg. sokszínűségüket 
az is okozta, hogy nem egységes tervek alapján épül-
tek. ennek ellenére szinte minden korszak jellemző 
megoldásaira találhatunk példát.

Buda 1541-ben történt elfoglalása után világossá 
vált, hogy csak szervezett határvédelmi rendszer képes 
útját állni a török hódításnak. A három részre szakadt 
Magyar királyság a habsburg Birodalom tartománya-
inak ütközőállamává vált. elkezdődött a régi földesúri 
várak katonai célú átalakítása. A korabeli ostromtü-
zérségnek ellenállni képes és aktív tüzérségi védelmet 
nyújtó védőművek építése vált szükségessé, ezek meg-
valósítására a topográfiai adottságok és a szűkös anya-
giak miatt azonban csak korlátozottan nyílt lehetőség. 
A korszak nagy, központi, mérnöki terveken alapuló 
erődítési munkálatai – eger, Győr, komárom, érsek-
újvár – is csak vontatott ütemben haladtak. Mindezek 
ellenére a végvárvonal kisebb objektumaival kap-
csolatos modernizálási törekvések figyelemre méltó 
példákat mutatnak (Buják, szanda, salgó, somoskő, 
Drégely, szitnya, végles, Divény). Úgy tűnik, hogy a 
16. század közepére a végvárvonal erődítményei már 
rendelkeztek a védelem szempontjából legexponáltabb 
pontokon tüzérségi védművekkel. A biztonságot fal-
vastagításokkal, belső földtöltésekkel is fokozták.

1547-ben török portyák dúlták fel Balassagyar-
mat, szécsény és kékkő vidékét. feltehetően erre az 
időre datálható a vár déli oldalán épült, négyszögű 
tüzérségi bástya és az északi, a támadásnak legin-
kább kitett oldal megerősítése. kékkő a bányavárosok 
felé irányuló török támadások ellen kiépült védővo-
nal egyik eleme lett, viszonylag szerény őrséggel, egy 
1554-es adat szerint 50 lovas katonával. 1575 tavaszán 
Musztafa budai pasa támadást indított a bányaváro-
sok irányába. egyik alvezére, Ali bég kékkő bevéte-
lére indult. Csapata elől kékkő védői Divény várába 
menekültek, azonban a törökök heves ostrom után 
ezt a Balassa tulajdonban lévő várat is elfoglalták. A 
két erősség birtokbavétele volt a hadjárat legészakibb 
foglalása, viszont nem sikerült a bányavárosok meg-
hódítása. A két stratégiai pontból egyre sűrűbben 
zaklatták zólyom és selmecbánya vidékét. A törökök 
igyekeztek berendezkedni a két várban, egy török fel-
jegyzés szerint új kaputornyot is építettek kékkőn.

Az 1593-ban kezdődő és 1603-ban végződő „hosz-
szú háború” első évének novemberében kezdte meg 
Pálffy Miklós és Cristoph von Teuffenbach téli hadjá-
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Balassi Bálint arcképe  
a 17. század második 
feléből. Olajfestmény, 
korábbi portré nyomán

A kastély boltozatos 
bejárati folyosója az udvar 
felől fényképezve  
(Fotó: Csépe Attila)

A vár déli, lőrésekkel áttört 
tornyának kiszögellésébe 
vágott kapu  
(Fotó: Keserű László)

Kékkő vára Balassi Bálint korában
ratát. ennek célja Buda ostromának előkészítése érde-
kében a nógrádi várak visszafoglalása volt. A sikeres 
offenzívában Balassi Bálint is részt vett. A család ősi 
birtokának számító Divény várának sikeres ostromát 
személyesen irányította. kékkő várát a török őrség 
elhagyta, ám előbb robbantásokkal igyekezett azt 
használhatatlanná tenni. A sikerek továbbfejlesztésé-
re készített haditerv szerint a következő cél esztergom 
visszafoglalása lett volna. 1594. május 5-én a Mátyás 
főherceg vezette, mintegy 40 ezres sereg elkezdte a 
vár ostromát. esztergom nem tartozott a korszerűen 
kiépített erődítmények sorába. A vízellátással is küsz-
ködő vár azonban nagy létszámú, hadianyaggal bősé-
gesen ellátott helyőrséggel rendelkezett. Az ostromlók 
közt jelen volt humanista értelmiségünk színe-java, a 
történetíró istvánffy Miklós, illésházy istván és Ba-
lassi Bálint. A hatalmas lelkesedés túlzott önbizalom-
mal párosult. Május 19-én a kurtz kapitány vezette 
800 fős egység támadást indított a víziváros nyugati 
részét erősítő bástyán tört résen át, azonban a kellő-
képpen elő nem készített roham kudarcba fulladt. Az 
akció során a költő súlyos, lőtt sérülést szenvedett; egy 
szakállas ágyú golyója mindkét combját elroncsolta. A 
tábori orvosok amputációt javasoltak, de ő elutasította 
ezt, mondván, egy vitéz nem élhet lábak nélkül. A je-
lentős vérveszteség és a vérmérgezés következtében 11 
nap múlva, nagy fájdalmak közt elhunyt. Az ostromló 
had 56 nap után sikertelenül vonult vissza.

A háborús helyzet állandósult. A kékkői várat 
visszafoglalása után igyekeztek újból védhető álla-
potba hozni, néhány évig királyi őrség állomásozott 
benne. 1603-tól a vár Balassa zsigmond birtokába 
került vissza, aki az országgyűlés által megszavazott 
forrásokból igyekezett az erődítéseket rendbe hozat-
ni. ezek a munkálatok valószínűleg nem terjedtek túl 
a vár addigi területén. A 17. században a vár stratégiai 
szerepe is megváltozott, mivel a törökök fő támadási 
iránya egyértelműen nyugati irányba tolódott. en-
nek ellenére többször is szükség volt kékkő oltalmat 
nyújtó falaira, így például 1664-ben érsekújvár el-
foglalása után. A Thököly-felkelésben is játszhatott 
szerepet, pusztulásának körülményei nem ismertek. 
Annyi bizonyos, hogy a rákóczi-szabadságharc alatt 
már nem volt katonai jelentősége.

1750-ben báró Balassa Gábor az alsó vár falainak 
felhasználásával építtette fel kastélyát. Az u alakú épü-
let két északi sarkából előugró épületrészek a török 
háború során épült sarokbástyákra emlékeztetnek. Az 
egykori várárkon át kőhíd vezet a kastélyba. A felső vár 
romja és teraszai romantikus kertként kapcsolódnak 
az épületkomplexumhoz. A jelenség sokban hasonlít a 
Turóc megyei szklabinya várára. A Balassa-család utol-
só férfi tagja, báró Balassa sándor még itt született, de 
már Balassagyarmaton hunyt el 1899-ben. A Balassák 
eltűntek kékkő falai közül, velük együtt múlt el egy 
nagy nemzetség, mely hosszú időn keresztül jelentős 
szerepet játszott a Magyar királyság történelmében. ❦
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Ferenczy Sándor József

Keselőkő vára
Az egykori Nyitra megye privigyei járásában, 

Privigye kisvárosától délre, hegyek karéjában tele-
pült Keselőkő (ma Podhradie) község. Fölötte, kopasz 
sziklahegy tetején találjuk Keselőkő várának marad-
ványait. A meredek, kúp alakú várhegy a Madaras- 
(Vtáčnik-) hegység része, azzal északkelet felé alacsony 
nyereggel függ össze. Anyaga sötétszürke, majdnem 
fekete andezit, amely a vár építőanyagául szolgált.

 
keselőkő a hajdanán itt tanyázó keselyűkről kap-

ta nevét (az árpád-korban négy eurázsiai keselyű 
faj fészkelt a kárpát-medencében, ezen a környéken 
fakókeselyű [Gyps fulvus] élt azokban az időkben). 
Az, hogy a várat pontosan mikor és ki építtette, 
nem ismeretes. legkorábbi része, a hegy tetején 
emelkedő felső vár mérete és kialakítása nagyon 
hasonlít a tatárjárás utáni várépítési hullám alatt 
épült magánföldesúri várépítkezésekre, így lehet, 

hogy a 13. század második felében emelték. először 
1352-ben említik: ekkor Bajmóchoz tartozó királyi 
vár, várnagya pedig – csakúgy, mint Bajmócnak –, 
zsámboki Gilét fia János volt (alvárnagya 1369-ben 
fodor János). 1388-ban zsigmond király keselőkő 
várát Domokos fia Pásztói Jánosnak és Pásztói ka-
kas lászlónak juttatta. 1390-től a Jolsvaiak kezében 
találjuk, kihalásukkal 1427 decemberében a király-
ra szállt, aki Borbála királynénak ajándékozta. Még 
1437 előtt élethossziglani adományul várnagyáé, 
liptói Bálinté lett, akitől 1453 előtt Majthényi Ger-
gely szerezte meg. 1507 körül Majthényi Mihály öz-
vegye, zabláti Györgyné 550 forintért visszaadta a 
várat Majthényi Jánosnak és rafaelnek. 

Az eldugott helyen fekvő, katonailag kevéssé je-
lentős vár a 16. századi harcokban nem szerepelt, a 
török hódítás idáig már nem jutott el. A császárhű 
Majthényiak birtokában lévő várat 1626-ban Beth-
len Gábor csapatai súlyosan megrongálták. ezután 
részben helyreállították, főként raktárnak és bör-
tönnek használták, a rákóczi-szabadságharc során 
a kurucok rombolták le végleg.

romjai a 19. századi metszeteken még magasan 
álltak. A 20. század elején, a Borovszky-féle „Ma-
gyarország vármegyéi és városai” sorozat nyitra 
vármegyei kötetében közölt fotón már jóval keve-
sebb látszik belőle. ennek okát is leírták: „a romo-
kat nemcsak az idő viselte meg annyira, hogy ma 
már csak néhány falrészük látható, hanem a falu 
lakosainak kegyeletlensége is, akik a vár falában 
kitünő építkezési anyagot látva, minden ellenőrzés 

Keselőkő romjai a várhegy 
északnyugati oldalán  
(Fotó: Karczag Ákos)

A vár Keselőkő (Podhradie) 
falu keleti széle fölé 

emelkedik
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A felső vár sziklája  
délkeletről
(Fotó: Ferenczy Sándor 
József )

Keselőkő vára  
a 16. században  
(Kőnig Frigyes rekonstrukci-
ós elképzelése)

A vár látképe 1844-ben egy 
korabeli rajzon

daczára széthordják.” A település lakossága tehát 
a tiltás ellenére építőanyagként használta fel a fal-
maradványokat, amit a meredek hegyoldal is meg-
könnyített, mivel a kibontott kőanyagot egyenesen 
a falu széléig lehetett legurítani.

A helyben bányászott, szürke andezitkőből 
épült várból napjainkra nem sok maradt. romjai-
hoz a várhegy nyugati oldalán juthatunk fel, az itt 
húzódó külső várfal és a meredek sziklafal alkotta 
szoros között. A felső várig egykor három kapun 
kellett áthaladni. Mára az elsőből csak a kapuhoz 
megfaragott szikla maradt meg, a következő a nyu-
gati fala kivételével elpusztult négyzet alaprajzú 
torony alatt vezetett át, az utolsó kapuból pedig a 
falnyílás nyomait figyelhetjük meg a belső vár el-
bontott falának omladékában. A felvezető úttól 
nyugatra futó, ívelt várfalból csupán a kaputorony 
környezetében maradtak romok, a többi részen csak 
az alapfalak látszanak; rajtuk most egyszerű korlát 
fut végig. A feljáró falszoros törmelékkel borított, 
rajta nehezen járható ösvény vezet fel. A falszoros 
valaha az alsó vár szűk udvarába torkollott. ezen az 
udvaron mindössze az északi sarokban épült sok-
szögletű falszakasz és egy téglalap alaprajzú épület 
alapjai maradtak fenn. Az alsó vár udvarát, vala-
mint a fölé emelkedő középső vár területét vastag 
törmelékhalom takarja.

A középső várból az északi végén emelkedő, 
patkó alakú torony 1–2 méter magas romja, a hozzá 
csatlakozó, dél felé futó várfal csekély maradványa, 
és a keleti oldalon, a sziklaperem szélén emelt várfal 
szinte csak alapfalában megmaradt romja áll, me-
lyek egy szabálytalan alakú, ma már ásatás nélkül 
nem rekonstruálható udvart fogtak közre.

A sziklacsúcs legmagasabb pontján fekvő felső vár 
egy észak-déli irányú, részben még követhető alapraj-
zú épületből és az ennek délkeleti oldalához csatlako-
zó négyzetes toronyból állt. A torony romja 9x9 méter 
oldalhosszúságú, belső mérete a nagyfokú pusztulás 
miatt nem állapítható meg. A többi épületből ha ma-
radt is valami, az a fűvel borított, vastag törmelékré-
teg alatt rejtőzik. Az egész felső vár kb. 5–6 méterrel 
emelkedik a középső vár fölé, útja, bejárata már nem 
található meg. faragott kőelem (ajtó- és ablakkeret, 
stb.) sem itt, sem a vár más részein nem látható.

A még meglévő romok nagyon rossz állapotban 
vannak, a további romlástól védendő, egy részüket 
fémhálóval vonták be. ha rövidesen nem erősítik 
meg a düledező falcsonkokat, hamarosan már csak 
ezek omladékait kereshetjük fel.

keselőkő nem tartozik a nagy eseményeket, 
ádáz ostromokat átélt, látványos várak közé, inkább 
uradalmi központként volt szerepe. Mégis érdemes 
ellátogatni ide; egyrészt, mert még jelen siralmas 
állapotában is történelmi múltunk egyik emléke, 
másrészt pedig gyönyörű kilátás nyílik maradvá-
nyai mellől a felső-nyitra kiszélesedő völgyére. ❦

Keselőkő vára
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László János

Kézzel rajzolt történelem
Ferenc Tamás festőművész, tanárember, barátom 

és kollégám. 1986 óta az egri Dobó István Gimnázium 
rajztanára. Hosszú évek óta dolgozunk együtt, ami 
Tamás békés természetének inkább köszönhető, mint 
az én nagyratörő álmaimnak. 

szakmai névjegye: „1982 óta élek egerben, ahol 
1986-ban diplomáztam az akkor még ho si Minh nevét 
viselő Tanárképző főiskola rajz-földrajz szakán, nagy 
ernő festőművész növendékeként. 1993-ban elvégez-
tem a képzőművészeti főiskolát, ahol művészi rajz, 
ábrázoló geometria és művészettörténet tanári dip-
lomát szereztem, tanárom szabados árpád volt. 1995 
óta tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek országos 
egyesületének és a heves megyei képző- és iparművé-
szek által alapított szabad szalon egyesületnek.”

Tamás, én az  első város feletti repülésem óta sze-
retnék látványtérképeket kiadni. Amikor megláttam 

Sopron, majd Kőszeg látványtérképét, majd megevett 
a sárga irigység – tudtam, addig üldözöm a grafikust, 
amíg nem kezdünk el közösen alkotni. 

2006-ban egy soproni utazási roda és könyvkiadó 
megkeresésére született meg az említett két térkép. 
Megtisztelő, hogy ennek hatására akartál ilyen kiad-
vánnyal is foglalkozni, és én is legelőször egy látvány-
térkép miatt vettem fel veled a kapcsolatot: szerettem 
volna egerről készíteni egyet és ehhez légifotókra, 
illetve partnerre volt szükségem. így találtam meg a 
Civertan stúdiót. Mivel épp az egri várat és környékét 
mutattam példának – a teljes térkép helyett – rögtön 
felvetetted a magyarországi várakat bemutató sorozat 
ötletét, és a közös munkánk így indult el. 

Hogyan zajlik egy városrészlet látványtérképszerű 
bemutatásának munkafolyamata? Milyen technikát 
alkalmazol? 

sopron volt az első ilyen jellegű munkám és lénye-
gében mindent nekem kellett kitalálnom. sok pró-
barajz, skicc és festés kísérte, mi az a lépték, amiben 
érvényesül  a vonalas grafika, hogyan tudom ezt az 
egész képet aztán digitalizálni, nyomdakész állapotra 
előkészíteni. A technikám e téren folyamatosan „fi-
nomodik” – minden újabb munka valamivel gazda-
gítja az előzőt, de az alaptörténet hasonló. volt olyan 
elképzelésem, hogy az egész térképrajz egyetlen nagy 
kép lesz, aztán ezt hamar feladtam, hiszen számtalan 
problémát vetett fel (pl. a helyigénye, a rajz sérülékeny-
sége, a festés,  a digitalizálás kérdése stb). A szkenner és 
a nyomtató mérete A/4-es egységekre bontott rajzokat 
eredményezett, amiből viszont több négyzetméternyi 
felület jön össze: az első, csak grafika ez a legnagyobb 
(vonalak minősége, az épületek megrajzolhatósága mi-

A Budai Várnegyed  
látványtérképe (részlet)

A pácini várkastély
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Tornaszentandrás római 
katolikus temploma

A bujáki vár rekonstrukciós 
elképzelése

att), a festett kivitel már valamivel kisebb, de a nyomta-
tott térképnél jóval nagyobb. Gépi összeépítés, digitális 
festés, utómunka. ezek a technikai lépcsőfokok. 

érdekesebbek a rajzi szempontok. Több kisebb 
vázlat előzi meg a grafikát. ezek egyre nagyobbá és 
részletezőbbé válnak. Mindig izgalmas a jellemző 
kép, képkivágás, nézőpont, a megfelelő szemma-
gasság és az arányrend megtalálása. sopron rajza az 
első próbálkozásánál túl magasra sikerült, újra kellett 
kezdenem, hogy közel hozhassam a néző számára. 
ez viszont mindig utcarészletek kitakarásával jár, sé-
rül a „térkép” funkció. valami meg nem határozha-
tó, összetett perspektíva jellemző a térképekre, ezért 
van egy „általános” nézőpont, de egyes részletek ezt 
sokszor teljesen felülírják. ugyanez érvényes az ará-
nyokra. A hangsúlyokat a városról kialakult „belső 
kép” határozza meg. óriásivá nőhet egy torony, egy 
jellemző tér, utcarészlet, lecsökkenhet toronyházak 
magassága stb., ha úgy él az emberben  a kép.

2006-ban felkértelek várgrafikák készítésére. Tu-
dom, kaptunk ezért mind a ketten hideget-meleget a 
történész-régész szakmától. Milyen háttérinformációk 
alapján rajzoltad a várakat? 

elsősorban a várak kapcsán kellett meggyőznöd, 
hogy a nehezen felkutatható és sokszor csak utalás-
szintű információk egyáltalán megrajzolhatóak-e? saj-
nos ezzel a kérdéssel a mai napig problémám van, nem 
tudom, mi a helyes válasz. először a mai állapot szerint 
megrajzolható várak bemutatása lett volna a cél, de be 
kellett látni, hogy így a magyarországi váraknak csak 
töredéke jelenhetne meg grafikában. koncepcióként 
az maradt, hogy ahol a mai állapot megengedi, ott az 
jelenik meg (eger, siklós, veszprém, kőszeg, sárospa-
tak stb.), ahol pedig a romos jellege miatt ez nem sze-
rencsés, ott a leginkább kiépült időszakot próbáljuk 
megmutatni. viszont kicsit a stílus foglya is lettem, 
mert ami az egyik vár esetén jól működött – például 
a részletgazdag megjelenítés – az a másik várnál túl-
ságosan konkrétnak hatott. ott a vázlatos, inkább 
sejtető, jelzés értékű grafika lett volna a szerencsés. A 
stílusban ugyanakkor – remélem felfedezhető – van 
egy meseszerű hangvétel is, ami talán képes az előbbi 
problémát kompenzálni. Célom mindenképp az él-
mény éreztetése, annak megmutatása, hogy itt valaha 
nem csupán kőhalmok, nehezen kibogozható falma-
radványok, hanem nagyszerű építmények voltak. Mi-
vel folyamatos átalakuláson mentek át az évszázadok 
alatt, ha régész szemmel kritizálható is a szándék, vagy 
épp az eredmény egy-egy részlete, bízom benne, a vár 
összképe nem sérül lényegesen, és a múltat kutató, vá-
rakat, történelmünket kereső nézőben egy megélhető 
kép keletkezik általuk. Bízom benne, hogy a várgrafi-
kák összességében többet segítenek, mint ártanak (leg-
jobb szándék ellenére is bizonyosan előforduló tévedé-
seikkel), grafikailag jó minőségűek és élvezhetőek.

Amikor eldőlt, hogy a rajzok nemcsak a mai állapo-
tot, hanem a történelmi múlt nehezen felfejthető szálait 

Kézzel rajzolt történelem

is megpróbálják kibogozni, ígéretet kaptam, hogy min-
den segítséget megteremtesz ehhez. szerettem volna, 
de az elképzelés megvalósíthatatlannak látszott, hogy 
régészek, történészek váranként, vagy akár egyszerre az 
egészet „felügyeljék”, lektorálják – bár volt ilyen irányú 
segítség is. sok szakkönyvet, internetes elérhetőségeket 
adtál, segített a várak Magyarországon weboldal, én is, 
amit tudtam ehhez beszereztem. nem is sejtettem az 
elején, mekkora vállalkozás ez. A rajzolás csak töre-
dék idejét tette ki a munkának, ott is főleg a vázlatok 
és azok véleményezése, folyamatos korrigálása töltötte 
ki az idő nagy részét. ismerve a nehézségeket, ma már 
nem vállalnám ezt a feladatot. Akkor nagy hittel és lel-
kesedéssel bújtam a könyveket és örültem, ha egy-egy 
munka összeállt, és a hozzá jobban értők részéről egy 
„igen, körülbelül ilyen lehetett” mondatot megkaptam. 
volt, ahol egy-egy monográfia szerzőjével felvettem a 
kapcsolatot (pl. néző istván – A kisvárdai vár története 
írójával), de a munka későbbi, döntő hányadában szat-
mári Tamás és várbaráti köre adott támpontokat, véle-
ményezte a rajzokat. segítségüket köszönöm ezúton is!

Szakmabeli mentorom tanácsára elneveztük a rajzo-
kat „ rekonstrukciós elképzeléseknek” és ezután kevesebb 
kritikus levelet kaptunk. Az volt a közös célunk, hogy le-
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Illusztráció a Herceg 
Egérváry Elemér naplója 

című mesekönyvből

Sajátos betekintés a fertődi  
Esterházy-kastély életébe

Kézzel rajzolt történelem

A Püspöki palota  
Sümegen

gyen térbeli elképzelésük az embereknek, hogy a mai ro-
mok milyen komoly épületegyüttesekből maradtak fönn.

visszatekintve úgy látom, nem mindig sikerült az 
előre eltervezett módon  befejezni a munkákat, mert fo-
lyamatosan érkezetek az új megrendelések, amik felül-
írták szándékainkat. 

Majd minden térképed más stílusban került ki a 
rajztábládról. A Gömör-Tornai Karszt látványtérképe 
is egy új irány. Miben volt más kihívás egy tájegységet 
bemutatni, mint egy város központját? 

Azt temperával festettem, ilyen értelemben más ka-
raktere is van, mint a vonalas-akvarelles térképeknek. 
nehézsége a topográfiai hűség és a grafikai kép egyezte-
tése volt. Ahhoz hogy a domborzat még jobban érvénye-
süljön, merészebb torzítást is bele lehetett volna a grafi-
kába vinni, ám ezt megkötötték az előbbi szempontok. 

Tudom, gyakran kérnek könyvillusztrációkat tőled, 
így a gödöllői kastély rejtett életét bemutató album rajzai 
voltak a következő feladat, amivel meglepted az olvasó-
kat! A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum jelentette meg 
a Herceg Egérváry Elemér naplója című mesekönyvet. 
Nyilvánvalóan más egy egér szemszögéből, 6,4 cm ma-
gasból láttatni a kastély „királyi időszakát”, mint egy 
légifotó alapján megrajzolni egy műemléket.

sose gondoltam, hogy valaha mesekönyvet fogok il-
lusztrálni. ebben az esetben a feladat érdekessége von-
zott (a gödöllői kastély falai közt játszódik az esemény 
– „egérperspektívából” szemlélve). Amint részleteiben 
is megismertem a kedves történetet és a nagyon sze-
rethető főszereplőket (kis állatok baráti társasága) – és 
elkészítettem az első karaktervázlatokat, rögtön bele-
szerettem a feladatba. A különös ebben a kiadványban 
éppen az, hogy faludi ildikó és kisfia, reményi Márton 
könyve alapvetően múzeumpedagógiai kiadvány, de 
mint önálló mesekönyv is teljes mértékben élvezhető. 

Több tucat kastély és Árpád-kori templom rajza 
után, egy új látványtérkép készült el: a Budai Várne-
gyed látképe. Vállalnál bekötött szemmel idegenveze-
tést a Mátyás templom környékén? 

igen, azt hiszem, nem tévednék el, és biztos sike-
rülne bekötött szemmel is elnavigálni bárkit a környé-
ken, aminek sok részlete rajzolás közben tudatosult 
bennem is. Munkásságom eddigi legnagyobb léleg-
zetvételű feladata ez volt; a méretek és a képkivágás 
miatt rengeteg épület, utca rákerült. ugyanakkor él-
vezetes volt a sok látványos képi elem megrajzolása, 
a város műemléki gazdagságának bemutatása. nem 
kellett keresgélni a témát, elég volt csak kicsit kiemel-
ni, hangsúlyozni. A Budavári Palota, a Mátyás temp-
lom, halászbástya, lánchíd, országház, Clark ádám 
tér, a Dunán úszkáló, vagy kikötőben várakozó hajók 
változatos formái,  Buda utakkal átszőtt domboldalai, 
a pesti oldal fegyelmezett háztömbjei izgalmassá tet-
ték ezt a feladatot. ha eközben a valóságnál mesesze-
rűbb is lett a rajz, az csak annyit jelent, hogy sikerült 
egy belső víziót is megfogalmazni. Bízom benne, hogy 
ezzel a színes látásmóddal sokan egyetértenek! ❦
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Az 511-es úttól a piros 
jelzésű ösvényen 
közelíthetjük meg  
Hrussó várát

Csorba Csaba

Kirándulás Hrussó hegyi várába
Jellegzetes, látványos felvidéki hegyi vár Hrussó 

vára. Története kevéssé mozgalmas, nagyhírű ese-
ményeknek nem volt tanúja. Könnyen megközelít-
hető, s bár állagmegóvása folyamatban van, teljes 
területe látogatható.

Az egykori Bars vármegyében, a Tribecs-hegy-
ségnek az egyik, viszonylag alacsony, 480 m magas 
csúcsán emelkedik hrussó vára. neve szláv eredetű, 
vadkörtefákkal benőtt helyre utal.

Aranyosmaróttól (zlaté Moravce) északra au-
tózva az 511-es úton, érdekes látnivalók sora várja 
a kirándulót. kistapolcsányban (Topol'čianky) a 
keglevich grófok pompás kastélya található, amely-
nek külső képét Alois Pichl tervei alapján alakították 
ki az 1830-as években. ha tovább autózunk simony 
(Partizanske) felé, útba esik szkicó (skycov) telepü-
lés, ahol a szerémi odescalchi hercegi család tulaj-
donába került kastélyból Arthur herceg bizarr úri 
lakot építtetett a középkori várak mintájára. nem 
kell azonban szkicóig sem utazni, hogy egy igazi, ro-
mantikus hegyi vár romjai közt találhassuk magun-
kat. nehéz, hosszú túraút, sziklameredélyek megmá-
szása nélkül juthatunk fel hrussó várába.

szkicó előtt mintegy két kilométerre, az 511-es út 
jobb oldala mentén tábla mutatja, honnan vezet föl a 
pirossal jelzett turistaút hrussó (hrušov) várához. 
Az út mellett találunk egy-két autónak elegendő par-
kolóhelyet is. A szintén innen induló keskeny köve-
zett magánútra nem érdemes behajtani, sokat nem 
nyerünk vele, és sorompóval le is zárhatják. eleinte 

A meredek sziklára épült vár  
látképe észak felől

sűrű erdőben haladunk a kanyargós, enyhén emel-
kedő ösvényen. Jó negyed órás erdei séta után a tisz-
táson egy vadászházhoz érünk. innen még néhány 
száz méteres makadámút vezet a várhoz, azonban a 
réten átvágva, utunkat le is rövidíthetjük. 

A rét közepén a csehszlovák államalapító Masaryk 
elnököt idéző szlovák történeti emlékműhöz érke-
zünk. ennek persze semmi köze nincs úti célunkhoz, 
hrussó várához. Alig emelkedő ösvényen jutunk in-
nen a vár alatti nagy tisztásra, ahol tűzrakóhely, asztal, 
padok és az árnyas fák között meghúzódó kis esőbeál-
ló várja a kirándulókat. Megérkeztünk a sziklás csúcs 
alá, amelyet az erődítmény romjai koronáznak meg. A 
vár tövében részletes útbaigazító táblát találunk. elol-
vashatjuk  a vár történetét, láthatjuk régi képét, sőt az 
építmény rekonstrukciós rajzait is. A környék turisz-
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tikai térképe segíti a tájékozódást. A feliratok között 
örömmel fedeztünk föl magyar nyelvűt is, amivel bi-
zony elég ritkán találkozhatunk.

A 2007-ben megjelent szlovák nyelvű vár-adat-
tárban (encyklopédia slovenských hradov) talál-
hatjuk meg a vár legjobb alaprajzát, amely feltünteti 
az építési korszakokat is. érdemes ezt összevetni a 
felvidék várainak nagy részét bejáró, lelkes pozso-
nyi tanárnak, könyöki Józsefnek, 1887-ben készített 
alaprajzával és távlati képével.

könyöki itt jártakor egyes falak vonala még job-
ban követhető volt, mint manapság, magasabbra 
nyúltak, több boltozat is épebben állhatott. A régi 
felmérés egyébként meglehetősen pontosnak számít, 
bár nem éri el a mai, újabb, műszeres mérnöki rajzok 
megbízhatóságát. könyöki leírást is készített, megpró-
bálta az egyes épületrészek, helyiségek rendeltetését  
meghatározni. ebben olvashatjuk a következőket: 
„A vár északi részén egy plateaun [plató] terül el, hol 
a várba vezető utat találjuk… látjuk a már elpusztult 
kaputorony nyomait, melynek egyik fala a vár keleti 
sziklájára támaszkodott…” ír kétemeletes „laktanya” 
épületekről, ahol még látott ép boltozatot, a palotáról, 
ahol lépcső nyomait fedezte föl, egy dongaboltozatú 
pincéről, csúcsíves ill. dongaboltozatú „börtönről”, a 
kútról. Megjegyzi: „faragott követ az épületben nem 
találtam és így a várnak keletkezési korát nem hatá-
rozhatom meg… Az építő anyag törött mészkő, mely 
a vidéken töretett… a falak és boltozatok öntöttek. A 
vár minden közlekedéstől elszigetelve lévén azt vala-
mely vidéki védőerődrendszerbe beilleszteni alig le-
het s így bizonyos, hogy csak erősített úrilak volt. A 
vár történetének írásával jelenleg herceg odeschalchi 
Arthur foglalkozik.” A hercegi családnak skicó köz-
ségben kastélya állt. háry Gyula is készített rajzot a 
romról, amely a vasárnapi Újságban jelent meg (1890). 
A Borovszky samu által szerkesztett Magyarország 
vármegyéi és városai sorozat Bars vármegyét bemuta-
tó kötete szintén közölt képet és leírást a várról.

Miután információkat szereztünk, balra megke-
rülve az előttünk magasodó  sziklás csúcsot, a külső,  
csaknem teljesen elpusztult védőövön belülre ju-
tunk. Az egykori kapunak nyoma sem maradt, ása-
tás segítségével persze meg lehetne találni az alapja-
it. eljutva a dél felé elkeskenyedő sziklataréjhoz, jól 
ráláthatunk a vár nagyjából ovális belső magjára. A 
falak, ha csonkán is, de 3–4 emelet magasságban áll-
nak. lőrések helyett egykori ablakok ásítanak a felső 
emeletek falában. igaza van tehát könyökinek: ez a 
vár inkább megerődített lakóhely lehetett, mint jól 
védhető erődítmény.

Acélvázas építési állványok közé érkezünk, s látha-
tó, hogy a falak leomlott törmelékét a falazáshoz újra 
fölhasználva, folyik az állagmegóvás. Az omladozó 
falkoronákat megerősítik, a falsíkok kiomlásait „be-
foldozzák, a többé-kevésbé megmaradt boltozatokat is 
kiegészítik. ezzel a munkával kétségtelenül elérik azt, 

Kirándulás Hrussó hegyi várába

A keleti reneszánsz 
palota külső fala hosszú 

szakaszon leomlott.  
A fotón a viszonylag épen 

maradt része látható

A délkeletről készített 
felvételen előtérben  

az ágyútorony romjai, 
mögötte a ciszterna 
köré emelt épületek  

figyelhetők meg

A vár látképe délnyugatról. 
Középen magasodik  

a felső vár tömbje
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hogy egy-két évtized múltán nem törmelékhalmot 
fognak látni az erre járók, hanem büszkén magasodó 
falakat. korábban, 1928–1930 között is folytak már 
kisebb állagmegóvási munkálatok a várban.

hétköznap jártunk a romoknál, dolgozó embe-
reket azonban nem láttunk az állványokon. hasonló 
volt a helyzet a régió néhány más várában is, ahol 
állványerdő fogadott minket. láthatóan nem veszik 
szigorúan a munkavédelmi előírásokat. A munka-
területet itt sem őrzik, nincs lezárva sem jelképe-
sen, sem „áthatolhatatlan” kerítéssel. A turista és a 
szakember így bejárhatja az építmény minden zegét-
zugát, de a figyelmeztető táblák, korlátok, lezárások 
hiányában elengedhetetlen a fokozott óvatosság. A 
nem kellő körültekintés az én esetemben is kisebb, 
szerencsésen végződő balesethez vezetett.

Megkerülve a patkó alakú saroktornyot, négy-
szögű torony melletti falnyíláson (itt lehetett a máso-
dik védőöv kapuja) jutunk be a középső várudvarba, 
ahol egyik oldalról körbejárhatjuk a felső várat. Az 
északi oldal fölött emelkedik a több emeletes palotát 
magába foglaló belső, ovális fal. A palotaszárnyak 
nagyjából ötszögletű, kicsiny (körülbelül 10x5 m-es) 
udvart fognak közre.

Az ovális belső mag a 13. század második felében 
épülhetett. Csaknem teljes körben emelkedik a fala-
kon belül a többemeletes palota. A 14–15. században 
további épületszárnyakat csatlakoztattak hozzá. A 
belső várat vaskos tornyokkal, négyszögű bástyával 
erősítették meg a 16–17. században. Tőle délre találjuk 
a kutat (vagy ciszternát). hogy a helyreállítást meny-
nyiben előzte meg falkutatás, régészeti feltárás, a fel-
színi, látható nyomokból nem állapítható meg.

Miután kigyönyörködtük magunkat a falakat és 
a környező tájat szemlélve, érdemes némi figyelmet 
szentelni az építmény történetének is.

valamikor 1293 előtt épülhetett hrussó. Csák 
Máté, a felföld kiskirályának halála (1321) után 
lett királyi vár. A hagyomány szerint az i. károly 
király családjára támadó záh felicián jobbját levá-
gó Tapolcsányi Miklós királyi kamarás kapta ado-
mányul. Birtokosai a 14. század utolsó harmadától 
kezdve viszonylag gyakran változtak.

1475-ben egy vakmerő akció tette hírhedtté. 
szelcsényi Pál volt hrussó birtokosa, amikor egy 
éjjelen szerdahelyi Mihály emberei váratlanul be-
lopakodtak a falak közé, s a mit sem sejtő őrséget 
megölték. köztük a vár urát is, akinek meztelenre vet-
kőztetett özvegyét hat leányával együtt kikergették. 
Ami értéket találtak, azt természetesen elrabolták, sőt 
idegen hatalom kezére akarták átjátszani. ezt azon-
ban Mátyás király csapatai megakadályozták. Az új 
adományos, laki kis Tamás kamarás nem bizonyult 
méltónak a királyi kegyre. A rábízott pénzeket, érté-
keket nemhogy őrizte, inkább eltulajdonította.

A következő évtizedekben sem sokáig örülhettek 
új uraik a várnak, amelynek uradalmához 11 telepü-

Kirándulás Hrussó hegyi várába

A vár keleti oldalán,  
a reneszánsz palota 
leomlott szakaszánál 
rálátni a felállványozott 
felső vár falaira 

Hrussó várának alaprajza
1: felső vár, 2: a felső vár eredeti 
bejárata, 3: a ciszterna és köré 
épített védőmű, 4: palotaszárny, 
5: nyugati reneszánsz palota,  
6: keleti reneszánsz palota,  
8: négyzetes védőtornyok,  
9: gazdasági épület, 10: középső 
vár udvara, 11: alsó vár területe, 
12: a felső várba vezető később 
épített feljárat

lés tartozott. hol János király, hol i. ferdinánd híve 
volt benne az úr, de harcokat nem láttak falai. nem 
jártak ezen a vidéken török csapatok sem, ostrom 
alá sem fogták a várat.

A rákóczi-szabadságharc idején befészkelték 
magukat a kurucok, tőlük 1708-ban a királyi csa-
patok foglalták el. katonai jelentőségét ekkor már 
teljesen elvesztette. lakóhelynek szűkös, kényel-
metlen, s viszonylag nehezen megközelíthető volt, 
lakott helyektől távol. nem csodálkozhatunk hát 
azon, hogy birtokosai nem költöttek rá, nem tartóz-
kodtak benne. A tetők lassanként megrongálódtak, 
elpusztultak, az épületeket a befolyó eső, hólé mál-
lasztotta. A 19. században már lakatlan rom.

Jellegében hasonló hollókőhöz, de annál na-
gyobb területű vár. impozáns falai, szép környeze-
te miatt vonzó turista célpont. viszonylag könnyű 
túrának számít fölkeresése, ami a felvidék legtöbb 
hegyi váráról korántsem mondható el.

Méltán került négyrészes vár-sorozatom egyik 
kötetének (rejtélyes váraink) címlapjára a vár szí-
nes metszete. ❦
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kérjük olvasóinkat, hogy adójuk egy százalékával, illet-
ve adományaikkal támogassák lapunkat, a várak, kastélyok, 
templomok folyóiratot.

Mindenekelőtt köszönet jár azoknak, akik már az elmúlt 
évben is megtették, melynek eredményeként közel 120 000,- ft 
gyűlt össze kiadói munkánk támogatására. éves költségveté-
sünkhöz képest ez szerény összeg, de bízunk benne, hogy kéré-
sünket egyre többen méltányolják majd, hiszen egyetlen fillér 
többletkiadással sem jár.

kiadványunk mögött nem áll multinacionális vállalat. 
ez anyagi szempontból hátrányos nekünk, azonban kiadvá-
nyunk tartalmát és szemléletét tekintve már inkább előny. 
szerkesztőségünk tagjai szinte kivétel nélkül, egyéb foglalko-
zásuk mellett, szakmai elkötelezettséggel, önzetlenül végzik 
munkájukat.

A kedvezőtlen körülmények ellenére szeretnénk folyó-
iratunk szakmai színvonalát és megjelenésének minőségét is 
megőrizni, de a fejlesztésekről sem akarunk lemondani. Ah-
hoz azonban, hogy bővítsük folyóiratunk internetes tartalmát, 
hogy hatékonyabb ügyfélszolgálatot alakítsunk ki, és növeljük 
azoknak a szolgáltatásoknak a körét, amelyek folyóiratunkhoz 
kapcsolhatók (író-olvasó találkozó, vetélkedő, fotópályázat, 

digitális kiadás, tematikus szám megjelentetése stb.) egyre na-
gyobb erőfeszítéseket kell tennünk. Tudjuk azt is, hogy ennek 
terheit nem helyezhetjük az olvasók vállára (nem emelhetjük 
az előfizetési díjakat), de ahhoz, hogy továbbra is ugyanezt a 
lapot forgathassák, szükségünk van az Önök segítségére is.

Adójuk 1%-ával úgy segíthetik lapunkat, hogy Önöknek az 
semmilyen kiadással nem jár. Cégek, vállalkozások pedig ado-
mányaik után adókedvezményben részesülnek.

folyóiratunk támogatásának legegyszerűbb módja, ha a 
Szomszédvárak Egyesület részére ajánlja fel adója egy száza-
lékát, illetve utalja át adományát. A szomszédvárak egyesület 
több mint egy évtizede működő közhasznú egyesület, amely 
kulturális tevékenységet folytat, és a nevelési-oktatási, ismeret-
terjesztési tevékenységen túl fontos feladatának tekinti a kultu-
rális örökség megóvását. ez utóbbi jegyében vállalta fel lapunk 
kiadásának segítését is. kulturális értékmentő és értékközvetí-
tő tevékenysége során pedig összegyűjti, és a hátrányos régiók-
ban található települések kulturális intézményeihez juttatja el 
a magyar nyelvű sajtó értékes, raktáron lévő példányait.

(A Szomszédvárak Egyesület semmilyen politikai tevékeny-
séget nem folytat és nem támogat. Az egyesület pártoktól függet-
len, azoktól támogatást nem kap és nem is fogad el.)

A szomszédvárak egyesülettel együttműködve szerkesz-
tőségünk 2013-ban is támogatni kívánja azokat az oktatásban 
dolgozó pedagógusokat, és középiskolás korú fiatalokat, akik ér-
deklődést mutatnak a kárpát-medence kulturális örökségének 
megismerése és megóvása iránt. Mivel az nkA ebben az évben 
sem juttatja el ingyenesen a könyvtárakhoz folyóiratunkat, és 
az előző évfolyamok példányai kereskedelmi forgalomban alig 
találhatók meg, az alábbi felhívással fordulunk azokhoz az isko-
lákhoz, ahová 12–18 éves diákok járnak:

kiadónk ingyenesen felajánl 100-100 példányt iskolánként  
a várak, kastélyok, templomok folyóiratból, amennyiben a pos-
taköltség kifizetését (csomagonként 1500,- ft) vállalja az intéz-
mény. A csomagban négy korábbi lapszámunk 25-25 példányát 
küldjük el az első száz igénylő oktatási intézmény részére.

Jelentkezni kizárólag levélben lehet. ebben a postázási 
címen kívül közölni kell a lebonyolító személy elérhetőségét 
és egy nyilatkozatot arról, hogy az intézmény vállalja a pos-
taköltség megfizetését.

Postacímünk: Talma Kiadó, 7611 Pécs, Pf.: 16.

ha szerkesztőségünk tevékenységét támogatásra méltónak 
találja, kérjük adója 1%-ával segítse Ön is a munkánkat, adja ezt a 
szomszédvárak egyesületnek.

Segítse adója egy százalékával folyóiratunk megjelenését!

Iskolák figyelmébe ajánljuk

Felhívások

A szomszédvárak egyesület adószáma, amely az adó 1%-
ának  felajánlásához szükséges: 18314377-1-02

A szomszédvárak egyesület számlaszáma, amely az ado-
mányok utalásához szükséges:  

Budapest Bank, 10102440-62562200-01003005
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Kedvezményes húsvéti ajánlat

Tisztelt Olvasóink!

kérjük, jelölje meg, melyik kiadványt szeretné megrendelni:

☐ 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 
digitális 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 gyűjteményes köteteit (2008–2009–2010–2011–2012) kedvezményes, 
2800,- Ft-os példányonkénti áron,  .........példányban (a választást aláhúzással jelölje). legalább 4 példány választása esetén érvényes ár!

☐ Megrendelem a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat korábbi lapszámait (2005–2011) kedvezményes, 180,- Ft-os példányonkénti 
áron (karikázza be, hogy melyik lapszámokat kéri). Minimum 10 példány vásárlása esetén érvényes ár!

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

2006:  1  2  3  4  5  6              2008:          1  2  3  4  5  6               2010:          1  2  3  4  5  6                

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 adato-
kat kizárólag számlázáshoz és kézbesítéshez használjuk fel. Az ajánlat a 2013. áprilisi lapszám megjelenéséig érvényes.                                                                      2013/1

Megrendelő

Előfizetői tájékoztató

létezésünk bizonyítéka, hogy kézben tarthatja, olvashatja idei 
első lapszámunkat. ezt részben Önnek is köszönhetjük, aki előfi-
zette, megvásárolta, vagy adója egy százalékával támogatta lapunk 
megjelenését. A legnagyobb támogatónk döntéséről azonban a 
nyomdai leadás időpontjában még nincs tudomásunk. Tehát igazi 
eltökéltséggel, nagy tervekkel és egy jó adagnyi bátorsággal úgy in-
dítjuk el 2013-as évfolyamunkat, hogy a nemzeti kulturális Alap 
döntését még nem ismerjük.

vegyük számba gyakorlati teendőinket. Az előfizetések megújítását 
kértük minden régi előfizetőnktől, azonban sokan félre érthették ké-
résünket. Az utóbbi hetekben egyre több reklamációs levelet kaptunk, 
hogy nem küldtük el a 2013-as évfolyam befizetési csekkét. ezért úgy 
döntöttünk, hogy a februári számot mindazoknak postázzuk, akik 
2012-ben előfizetőink voltak, függetlenül attól, hogy megújították-e 
2013-ra előfizetésüket. Azok a korábbi előfizetőink, akik még nem  fi-
zettek elő a 2013-as évre, a lapban találni fognak egy csekket és hozzá 
díjbekérő számlát, ami alapján rendezhetik előfizetésüket erre az évre 
is. (Akiknél különbözik a postacím, a számlázási címre küldjük külön 
levélben.) Javasoljuk a számunkra is költségcsökkentő banki átutalást a 
sárga csekk helyett, de a közlemény rovatba feltétlenül írják bele a szám-
la sorszámát is, hogy be tudjuk azonosítani. Az áprilisi számot már csak 
azoknak küldjük el, akik időközben rendezték elmaradásukat. 

ugyanazok az előfizetési lehetőségek maradnak, amiket a decem-
beri számunkban is meghirdettünk. előfizetni a 2013-as év végéig 
lehet. Az éveken átnyúló előfizetéseket megszüntettük. figyelmükbe 
ajánljuk, hogy a kombinált előfizetéseknél a DvD és a gyűjteményes 
kötet 2013 decemberében jelenik meg, akkor fogjuk postázni:

1. Alap Előfizetés (AE): továbbra is 3600,- Ft az éves díja, ugyanazt a szol-
gáltatást kapja, amit eddig, 6 számot évente.

2. Kombinált Előfizetés (KE): 6000,- Ft az éves díja, a hat lapszám 

mellett választhat a 2013 decemberében megjelenő gyűjteményes kötet, 
vagy a szintén akkorra elkészülő 2005–2012 közötti évfolyamok anyagát 
tartalmazó DVD közül. 

3. Kombinált Támogatói Előfizetés (KTE): 10 000,- Ft az éves díja, a hat 
lapszám mellett tartalmazza a 2013 decemberében megjelenő gyűjteményes kö-
tetet, és a szintén akkorra elkészülő 2005–2012 közötti évfolyamok anyagát tar-
talmazó DVD-t is. Ehhez az előfizetéshez ajándékul adjuk a tavaly decemberben 
megjelent 2005–2011-es évfolyamok digitális anyagát tartalmazó DVD-t! 

 Akik eddig újságosnál, könyvesboltban vásárolták, vagy a postán 
fizették elő lapunkat, 2013-tól viszont – elősegítve újságunk fennma-
radását is – előfizetéssel akarnak hozzájutni, az 50. oldalon mellékelt 
megrendelőszelvényt tudják használni. (régi előfizetőink is felhasz-
nálhatják, ha valamilyen oknál fogva a februári számmal nem kapnák 
meg a csekket és díjbekérőt.)

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
postacím: Talma Bt., 7611 Pécs, Pf.: 16.  
www.varlap.hu , e-mail: vkt@varlap.hu, talma@talmakiado.hu
telefon: 72/511-580, 20/346-2100

Felhívások

raktárkészleteinket eddig szinte kizárólag adományozással 
csökkentettük. Most húsvétig tartó árleszállítást hirdetünk meg 
minden korábbi termékünkre a készletek erejéig! éljenek a soha 
vissza nem térő lehetőséggel, hiszen készleteink nem egyformák. 
van olyan kiadvány amiből néhány száz példánnyal, van amelyik-
ből csak pár darabbal rendelkezünk.

válasszanak az alábbi megrendelőlapról (ugyanezt az interneten 
is megtalálják, rendelésüket ott is feladhatják). A megrendelt kiad-
ványokat ajánlott levélben, vagy postai csomagban küldjük el egy 
héten belül, és küldeményenként 800,-ft postaköltséget számítunk 
fel a megrendelőlapon megadott árakra. 



48Kaleidoszkóp Médiaismertető

Az Akadémiai kiadó hadiakadémia 
sorozatában, John keegan (általunk a 
várak, kastélyok, templomok 2012/5. szá-
mában ismertetett) könyve (Az amerikai 
polgárháború) „testvérkiadványaként” 
jelentette meg vida istván kornél, a 
Debreceni egyetem Angol-Amerikai in-
tézete észak-amerikai Tanszékének tör-
ténész oktatója Világostól Appomatoxig. 
Magyarok az amerikai polgárháborúban 
című monográfiáját. A hiánypótló mű 
azt vizsgálja, hogyan „űzte a zsarnok-
ság” a kossuth-emigráció számos tagját 
az óceánon túlra, „a korlátlan szabadság 
földjére”, és „miért jelentkeztek a magya-
rok az unió és a konföderáció seregébe”. 
kereken száz katona külön fejezetben, le-
xikonszerű szócikkekben is feldolgozott 
életrajza alapján a szerző megállapítja – 
régi, patinás közhelyre cáfolva rá –, hogy 
a tábor választásában nem a rabszolga-
ság ügye volt a legfontosabb meghatáro-
zó szempont. ugyanakkor sokatmondó, 
hogy az észak-Amerika „testvérháború-
jában”, illetve „második forradalmában”, 
az „utolsó romantikus”, egyszersmind 
„első modern háborúban” részt vevő is-

mert honfitársaink kilenc tizede az unió 
zászlai alatt harcolt, sokan közülük mé-
lyen elítélték a rabszolgaság intézményét, 
néhányan „az unió színes ezredeiben” 
lettek tisztek, abban pedig kivétel nélkül 
egyetértettek, hogy csodálták és szeret-
ték az amerikai demokráciát, az új „sza-
bad hazát”, az egyesült államok rend-
szerét „a föld legjobb kormányzatának” 
tartották. Magyarország szabadsághar-
cosainak túlnyomó többsége tehát az 
Újvilágban is hűséges maradt ‘48 szabad-
ságeszméjéhez, kossuth szellemiségéhez, 
önmagához. hárman közülük – Asbóth 
sándor, Julius s. stahel (számwald Gyu-
la) és zágonyi károly – az usA nemzeti 
hőseivé váltak, róluk bővebb pályaképet 
kapunk, míg a „nemzetközi szélhámos, 
megrögzött hazudozó”-ról, estván Bé-
láról készült „esettanulmány” egy hamis 
mítoszt és egy csaló „kalandort” leplez le. 
A kötetből nem hiányzik némi kitekintés 
a harcosok békeéveire és utókorára, sem 
a gazdag bibliográfia. A tudományos ala-
posságú és eredetiségű értekezés izgal-
mas olvasmány is.

Madarász imre

2012-ben a Pécsi Tudományegye-
tem régészet tanszéke és a Genianet  
kiadó jelentette meg a magyar régészet 
egyik legtitokzatosabb, legrejtélyesebb 
leletegyütteséről készült könyvet a késő 
római művészet legjelentősebb magyar 
kutatói (Mráv zsolt, nagy Mihály, Tóth 
endre, visy zsolt) tanulmányaival, a 
nemzeti kulturális Alap támogatásá-
val. A kötet maga olyan izgalmas, mint 
a seuso-kincs krimibe illő története: egy 
több szálon futó rendőrségi és régésze-
ti-művészettörténeti nyomozás részletei 
bontakoznak ki a lapokon. A szerzők 
érdeme, hogy mindezt úgy írták meg, 
hogy a késő római régészettel és művé-
szettörténettel behatóan nem foglalkozó 
olvasók is megértsék, a tisztánlátáshoz 
szükséges összefüggéseket azonnal fel-
ismerjék. ehhez a tisztánlátáshoz segí-
tett hozzá  a kincsről még tragikus ha-
lála előtt néhány évvel tudomást szerző 
Mócsy András posztumusz tanulmánya 
(amely ebben a kötetben jelenik meg 

először), valamint nádorfi Gabriella je-
lentése a szabadbattyáni késő római te-
lepülés (seuso egykori feltételezett lakó-
helye) feltárásáról. hajdú éva szakszerű 
tanulmányának köszönhetően a kinccsel 
kapcsolatos rendőrségi nyomozás és a – 
ma már bátran mondhatom – koncepciós 
new york-i per visszásságaira derül fény. 
nem kevésbé fontos azonban a régészeti 
nyomozás, amelynek célja a kincs egyko-
ri lelőhelyének, keltezésének minél pon-
tosabb megállapítása. olvashatunk arról 
is, hogy e leletegyüttes esetében a termé-
szettudományos és régészeti vizsgálatok 
eredményei szerencsés egybeesést mu-
tatnak: más leletegyüttesek esetétében ez 
nincs mindig így. 

nagy levente

A kiadvány megrendelhető a Genianet 
kiadó elérhetőségein:

web: http://genianet.com
e-mail: info@genianet.com
telefon: 70/251-8298

Az amerikai polgárháború magyar katonái

Visy Zsolt – Mráv Zsolt (szerk.)

A Seuso-kincs és Pannonia – The Seuso 
Treasure and Pannonia
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Nagyvázsonyi 
Lovasfarsang

Nagyvázsony
2013. február 17.

remek vasárnapi prog-
ramot ígér a nagyvázsonyi 
lovasfarsang nevű rendezvény 
február 17-én nagyvázsony-
ban mindazoknak, akik várják 
már, hogy vége legyen a télnek. 
ezt a farsangozást az teszi kü-
lönlegessé, hogy nem csak az 
emberek, hanem a helyi lova-
sok és fogatos gazdák lovai is 
jelmezt öltenek, így vonulnak 
fel díszes fogatokkal a telepü-
lés utcáin, igazán különleges 
farsangi élményt nyújtva a lá-
togatóknak. A vidám menet 
kora este érkezik a kisiskola 
elé, ahol a kiszebáb-elégetés-
sel, forralt borral és forró teá-
val búcsúztatják a telet.

Mindemellett felelevenítik 
a régi húshagyó keddi és ham-
vazószerdai hagyományokat is, 
így készülődik a település az 
idei télbúcsúztató, farsangzáró 
ünnepkörre.

Információ:
info@nagyvazsony.hu
www.nagyvazsony.hu

Utazás Kiállítás

HUNGEXPO, Budapest
2013. február 28. – március 3.

február végén ismét meg-
rendezésre kerül az utazás 
kiállítás, ahol öt kontinens 
számos országának látnivalójá-
val, kultúrájával és gasztronó-
miájával ismerkedhetünk meg.  
A kiállításon remek ötleteket 
gyűjthetünk a következő uta-
zásainkhoz, de maga a hétvége 
is felér egy tartalmas kirán-
dulással, hiszen elérhető kö-
zelségbe hozza Magyarország 
különböző vidékeinek és más 
országoknak a kultúráit. 

A színpadon az országok, ha-
zai régiók és városok zenés-tán-
cos bemutatkozói mellett szó-
rakoztató vetélkedők is várják a 
látogatókat. 

A kedvezményes belföldi és 
külföldi utazási ajánlatok mel-
lett egy napra mindenki világ-
utazó lehet az öt kontinenst 
és Magyarországot bemutató 
izgalmas játékban, amellyel bel-
földi utazás nyerhető.

ebben az évben a külföldi 
díszvendég szlovákia lesz, mely 
közelségével és műemlékeivel 
méltán lehet sokunk nyári uta-
zásainak célpontja. A belföldi 
díszvendég idén nyíregyháza, 
míg a kulturális díszvendég ka-
locsa városa.

Annyi felfedeznivaló hely 
van!

Információ:
HUNGEXPO Budapesti 
Vásárközpont
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Expo tér 1., I. és III. kapu
Tel.: 1/263-6101
info@hungexpo.hu
www.utazas.hungexpo.hu

XIV. Vármentő Napok

Szögliget-Szádvár
2013. március 15–16.

A várbarátok ma már szá-
mos váras rendezvénnyel ta- 
lálkozhatnak, szerte az or-
szágban. A legtöbb esetben a 
programok passzív szemlé-
lői lehetünk, néha azonban 
bevonják a közönséget is a 
játékos múltidézésben. szád-
várnál azonban egy egészen 
más típusú váras rendezvény 
zajlik immár évek óta. itt a vár 
„megmentésében” vehetnek 
részt a várbarátok, két kezük 
munkájával, egy jó hangulatú 
hétvége keretében.

A több éves hagyomány-
nak megfelelően 2013. március 
15–16-án kerül sor – a szádvá-
rért Baráti kör szervezésében 
– a Xiv. vármentő napokra 
szögliget-szádváron, melyre 
minden várbarátot és érdeklő-
dőt szeretettel várnak.

A munka a korábbi években 
megszokott lesz, azaz elsősor-
ban az aljnövényzet, a bokrok 
gyérítése, irtása a vár területén 
és közvetlen környezetében.

Természetesen a két nap nem 
csak a kemény munkáról szól. 
Az esti beszélgetések remek le-
hetőséget adnak új barátságok 
születésére, a munka után pedig 

adott a lehetőség a környék to-
vábbi kincseinek a felfedezésére 
is, kirándulások szervezésére.

A szállás szögligeti vendég-
házakban lesz, mint ahogy már 
évek óta. Ahhoz, hogy a szállá-
sok lefoglalásához az információ 
időben rendelkezésre álljon a 
szervezőknek, arra kérnek min-
den érdeklődőt, hogy szállásigé-
nyeiket legkésőbb 2013. február 
20. napján 24.00 óráig jelezzék 
az alábbi e-mail címen.

ezen a hétvégén kerül sor a 
szádvárért Baráti kör közgyű-
lésére is, melyről a tagok külön 
tájékoztatást kapnak.

Információ:
Szádvárért Baráti Kör
Tel.: 30/621-9825
kapcsolat@szadvar.hu
www.szadvar.hu

Kisnemesi Otthonok 
Országos Találkozója

Békéscsaba
2013. március 28–29.

A kisnemesi otthonok 
országos Találkozója – Mű-
emléki konferencia immár ti-
zenkettedik alkalommal kerül 
megrendezésre a Békéscsabai 
kulturális központ Munkácsy 
emlékházában március 28-án 
és 29-én.

erre a különleges találkozóra 
kúriák kutatóit, mai "lakóit" in-
vitálják meg. A rendezvény cél-
ja, hogy kiderítsék, ma hogyan 
lehet hasznosítani e hajdan 
volt vidéki gazdasági-kulturális 
centrumokat, és ötleteket gyűjt-
senek egymástól arról, milyen 

programokkal népszerűsíthető 
a múzeumok, emlékhelyek ki-
állítási anyaga.

A résztvevők megismerked-
hetnek a különböző kúriák 
jelenlegi állapotával, restaurá-
lásuk történetével, mai műkö-
désükkel.

Az idei találkozón érdekes 
előadások, kiállítások, vala-
mint kirándulás is várja majd a 
résztvevőket március 28-án és 
29-én.

Információ:
Munkácsy Emlékház
Békéscsaba, Gyulai út 5.
Tel.: 66/442-080
munkacsyhaz@mail.globonet.hu
www.bekescsaba.hu/munkacsy-
emlekhaz

IV. Várkapunyitó

Szigliget
2013. március 30. – április 1. 

idén negyedszer rendezik 
meg szigliget várában a várka-
punyitó rendezvényt. Mindkét 
nap 13:30 órakor kezdődnek a 
programok. A gasztronómiai 
élmények mellett két helyszí-
nen várják programokkal az 
érdeklődőket: az alsóvárban a 
felnőtteknek, míg a felsővárban 
a gyermekeknek ígérnek tartal-
mas kikapcsolódást.

helyi és környékbeli borá-
szok minőségi borokat, míg 
a helyi vendéglősök hozzáillő 
ételeket kínálnak a vendégek 
számára. Amíg a felnőttek is-
merkednek a térség boraival, 
addig a gyermekeket játszóház, 
apródavatás, udvari bolond, 
táncház várja a felsővárban. Az 
alsóvárban a nagyszínpadon 
néptánc, lovagi bemutatók, re-
neszánsz zene, hastánc, ütős 
koncert, íjászverseny, ismert 
előadók zenés műsorai és egyéb 
programok kínálnak színvo-
nalas szórakozást. ugyancsak 
az alsóvárban népművészeti 
vásárban kínálják portékáikat 
a népművészek. A két nap le-
hetőségük lesz a vendégeknek 
sétakocsikázásra az ófaluban. 
Minden nap látogatható a vár-
galériában, valamint az ester-
házy-kastély kiállító termében 
is egy időszakos kiállítás. 

Információ:
Szigligeti Turisztikai Egyesület
Tel.: 87/561-007
turizmus@szigliget.hu
www.szigliget.hu

Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
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Rejtvény
A 2012. decemberi rejtvényünk helyes megfejtése: ka-
nizsa, 1702–1704. A helyes megfejtést beküldők közül 
egy-egy példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 
2005–2011. közötti évfolyamainak digitális kiadásából: 
Tóth ábel (sajókaza), András zsófia (nagykanizsa), Ba-
kos András (Tiszaföldvár).

A nyereményeket postán küldjük el.

2013. februári számunk rejtvénye: e számunkban mutat-
tuk be ferenc Tamás festőművészt. Az alábbi rajzokat is 
ő készítette két műemlékünkről. A dél-dunántúli várnak 
és a borsodi templom településének a nevét kérjük be-
küldeni levelezőlapon kiadónk címére. 

Beküldési határidő: 2013. március 14. 
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: Balázs György (1221 Budapest).

előfizetőink közül egy-egy példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–2011. 
közötti évfolyamainak digitális kiadásából: szekeresné vermes vermes v katalin (salgótarján) 
és fekete éva (szigetcsép).

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

☐ (Ae) előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám), 3600,- várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám), 3600,- v ft-os áron., .........példányban

☐ (ke) előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám + a 2013-as gyűjteményes kötet vagy a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám + a 2013-as gyűjteményes kötet vagy a v
2005–2012 közötti évfolyamok teljes anyagát tartalmazó DvD), 6000,- ft-os áron, .........példányban (a választást aláhúzással jelölje)

☐ (kTe) előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám + a 2013-as gyűjteményes kötet + a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám + a 2013-as gyűjteményes kötet + a v
2005–2012 közötti évfolyamok teljes anyagát tartalmazó DvD + ajándék 2005–2011-es DvD), 10 000,- ft-os áron, .........példányban

☐ előfizetek a várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyam 2–6. számára (5 lapszám), 3000,- várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyam 2–6. számára (5 lapszám), 3000,- v ft-os áron.

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

☐ Megrendelem a várak, kastélyok, templomok folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét a folyóirat 2005–2011 közötti lapszámainak várak, kastélyok, templomok folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét a folyóirat 2005–2011 közötti lapszámainak v
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.        2013/1                                         Ügyfélszolgálat telefonszámok: (72) 511-580, (20) 346-2100

Megrendelő



A „Halászbástya este” című fotóval Szegedi Szabolcs (Budapest) második helyezést ért el fotópályázatunkon.



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 húsvétig: 5800,- Ft + postaköltség




