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Áprilisi fotópályázatunk első helyezett képe: „Kisselyk – templomerőd” (felül), és az egyik harmadik helyezett fotó: „Részlet a cseszneki várból" (alul).  
A nyertes képet Király Zoltán küldte be pályázatunkra, a harmadik helyezett fotó Szabolcsi Erzsébet munkája. Gratulálunk mindkét pályázónak.
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Héczey Markó Ágnes – Fülöp András

Arx Syrok. Vár a Tarna-folyó fölött
“Sirok, barlangvár” – így titulálta a Heves me-

gyei Sirok várát egy nemrég lezárult EU-s projekt, 
amely a vár alsó részének turisztikai hasznosítását 
tűzte ki célul. Noha a megnevezés nem tekinthető 
szakszerűnek, kétségkívül visszaadja a hely han-
gulatát. Aligha van ugyanis még egy olyan vár a 
mai Magyarország területén, ahol a természetes és 
mesterséges sziklaképződmények ilyen összhangban 
vannak a vár felépítményével.

 
a siroki vár felújítására a pályázatot a Műemlékek 

nemzeti gondnoksága (ma: Forster gyula nemze-
ti örökséggazdálkodási és szolgáltatási központ) 
nyerte el. a már évtizedekkel ezelőtt feltárt alsóvár 
helyreállításához, illetve kiépítéséhez kapcsolódóan 
a felsővárba vezető sziklalépcső érkező terének ré-
gészeti feltárása is megtörténhetett. Ugyanígy egye-
dülálló lehetőség nyílt az alsóvár falazási munkáihoz 
használt állványról a falszövetek vizsgálatára, doku-

mentálására. a régészeti és falkutatási munkákat a 
Magyar nemzeti Múzeum – nemzeti örökségvédel-
mi központ Műemléki kutatási osztályáról e sorok 
írói végezték, a tervezési feladatokat ugyanennek az 
intézménynek építész munkatársai, albert Tamás és 
Wittinger zoltán látták el.

sirok falu Heves megyében található. Várát a 
Tarna-folyó fölött emelkedő egyik hegy tetejére épí-
tették. ennek természetes kőzete puha, jól faragható, 
ám emiatt az időjárás viszontagságainak is kevéssé 
ellenálló dácittufa. Magát a várat (castrum syruk) a 
13. század vége felé építhették, bár első említése az 
írott forrásokban 1320-ra keltezhető, amikor károly 
róbert csapatai elfoglalták azt csák Máté párthívei-
től. a várat az ostrom idején aba nembeli Bodon fia 
demeter és Verpeléti nagy leustach tartották kéz-
ben. a vár királyi birtok maradt 1389-ig, amikor a 
Tari család szerezte meg. 1472 után a kompoltiak és 
a guti országhok közösen birtokolták, majd 1511-től 
az utóbbiak egyedül bírták sirokot. 

a vár egyik legjelentősebb birtokosa guti országh 
kristóf volt, neki tulajdoníthatjuk a siroki alsóvár 
felépítését is. az alsóvár kapuja fölötti egykori 1562-
es felirat szövegét, Vályi andrás örökítette meg: 
„Magnificus dominus cristophorus ország de gut 
co. neugrad, ac s. rom. caes. Mttis. pincerna”. 
országh kristóf magtalan halála után a vár a királyra 
szállt, ám országh veje, enyingi Török Ferenc meg-
váltotta a királytól. Fiú örökösük nem lévén lányuk, 
zsuzsanna és férje, nyáry pál örökölte sirokot. 1596-
ban eger eleste után a törökök sirokot is meg akar-
ták ostromolni, ám mivel annak védői elmenekültek, 
kardcsapás nélkül foglalták el a várat. 

A siroki vár a település felől
(Fotó: Vexton Kft.)

A siroki vár a falu északi 
részén helyezkedik el
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Sirok vára a falu felől  
a 19. század közepén
(Ludwig Rohbock rajza)

A siroki vár a felújítás előtt
(Fotó: Toperczer István, 2004)

amint arra Hegyi klára kutatásai rámutattak, a 
16. század végén–17. század elején a török katonaság 
létszáma 119 és 127 fő között mozgott. közel száz 
esztendős birtoklás után, 1687 őszén a törökök pár 
napos harc után elhagyták sirokot, sőt a hadifelsze-
relés és az élelem nagy részét is otthagyták a várban. 
ezt az állapotot rögzítették az összeírók a vár az év 
november 6-án készült inventáriumában. a várat 
1711 után a nyáry család örökölte, majd nőági leszár-
mazottaik 1841-ben gr. károlyi györgynek adták el. 
sirok a károlyiak birtokában volt egészen 1945-ig.

a romok kutatástörténete kovács Béla ásatásaival 
kezdődött, aki az 1960-as évek második felében, és 
az 1970-es évek elején gyakorlatilag az egész alsóvá-
rat, sőt részben annak közvetlen környezetét feltárta 
(lényegében ez adott rá lehetőséget, hogy a mostani 
pályázat keretében egyáltalán szóba kerülhetett az 
alsóvár hasznosítása). az 1990-es évek végén kisebb 
romkonzerválásra került sor albert Tamás tervei 
szerint, majd 2003-ban a várhoz felvezető út érkezési 
pontján Fülöp andrás végzett feltárásokat. Hason-
lóképp lehetősége volt a felsővár keleti szakaszán 
tovább szondázó jellegű kutatásokat végezni. a kö-
vetkező kutatási időszak a 2010–2012 közti időszak 
volt, amint arról már szóltunk.

a siroki vár legkorábbi részleteit a felsővárban, 
annak is a keleti részében sejthetjük, de erről kiter-
jedt ásatások hiányában több információnk nincsen. 
Ugyanígy nehezen megállapítható a felsővár keleti 
részének déli körítőfalával párhuzamosan azonosított, 
alápincézett épületszárny kora. ezen épületnek pince-
lejárója észak felől nyílt, a felmenő falakból pedig csak 
a délkeleti sarok áll magasabban, ami a várhegy lábától 
nézve is a legjobban látszó falszakasznak számít. 

érdekesség, hogy a magasan fekvő felsővárat a 
mai alsóvár szintjéről egy sziklába vágott, alagútsze-
rű járatban vezető lépcsőn keresztül lehetett megkö-
zelíteni. a terület, ahová a sziklalépcső felvezetett, az 
első időszakban egy udvar volt, a hozzá tartozó, fel-
tehetően faszerkezetű erődítésekről keveset tudunk. 
a korai vármag keleti falához második periódusban 
épültek hozzá a most feltárt területet délről, nyugatról 
és északról határoló várfalak. az újonnan emelt fa-
lakkal övezett területen a sziklát a rajta megfigyelhető 
nyomok tanúsága szerint több helyen, nagyobb felü-
leten megmunkálták. emellett számos cölöplyukat 
és gerendafészket figyeltünk meg, melyek különböző 
időpontokban emelt faszerkezetű, ma már nem meg-
állapítható funkciójú és korú építményekhez tartoz-
hattak. külön érdekesség egy sziklába vágott vízgyűj-
tő medence, melyet funkcionális okokból már inkább 
a második periódushoz sorolunk. a medence betöl-
tésének alsó részében csigavonaldíszű, 14. századra 
keltezhető kerámiát találtunk.

a harmadik, régészetileg azonosítható építési 
periódusban megépült a déli várfal mai, felső szaka-
sza, illetve ekkor húzták fel a vele párhuzamos kelet-

Arx Syrok. Vár a Tarna-folyó fölött

nyugat irányú falat, egy a várfallal párhuzamosan 
elhelyezkedő épületet hozva létre. a helyiség omla-
dékrétegéből gótikus ablakosztó töredékek és bolto-
zati bordatöredékek kerültek elő. a későbbi, 17. szá-
zadra keltezett járószint alatt elhelyezkedő, a várfal 
felső szakaszához támaszkodó rétegből ezüstpénz 
került elő (i. Ferdinánd-denár, 1529). az épület előtt 
kialakult szűkebb udvarra vezetett az északnyugati 
várfalsarok megbontásával kialakított kapuépít-
mény. ennek külső megközelítését nem ismerjük, 
feltehetően az alsóvárban található, akkor még ere-
deti állapotában levő sziklatömb felhasználásával 
történt. az új közlekedőrendszerbe nem illeszkedő 
sziklalépcsőt ekkor elfalazták. 

Feltehetően szintén a 16. század folyamán, má-
sodlagosan a korábbi falakhoz építve, elkészült a fel-
sővár középső részén a népnyelv által “mulatónak” 
hívott épületrész. Boltozatai részben még ma is áll-
nak, belsejébe pedig úgy lehetett bejutni, hogy a ko-
rai sziklalépcsőből két irányba egy-egy oldalsó pin-
cevágat indult, melyek a “mulató” alatt találkoztak, 
és onnan vezetett – és vezet föl ma is – egy lépcső. a 
régészeti leletanyag alapján már inkább a 17. század-
ra tehetjük a felsővár nyugati végében feltárt épület 
utólagos válaszfalakkal való felosztását.
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szültsége) nem engedte, hogy korszerű, szimetrikus 
rendszert alakítsanak ki. a bástyákban kialakított 
lőréseket többnyire szakállas puskák használatára 
tervezték, közbülső fafödémekről lehetett használni 
őket. az összekötő falazatokon gyilokjáró-folyosók 
nyomait tudtuk azonosítani. 

az alsóvár délnyugati sarkában kapott helyet az 
új kapuépítmény, amelynek feliratáról már szóltunk. 
Felvonóhidas szerkezetű volt, a híd belső oldalát 
egy sziklába vágott ellenakna fogadta be. a híd alatt 
sziklába vágott farkasverem került elő az 1960-as 
években. a kapuépítmény megmaradt falairól leol-
vasható egykori szintviszonyokból következően egy 
rámpa vezethetett fel a kapuhoz, mely ilyen formá-
ban került helyreállításra.

amint azt a 2003. évi kutatások bizonyították, 
a 16. század végén–17. század elején egy külső pa-
lánkkal megerősítették az alsóvárat, attól észak-

A siroki vár  
periodizált alaprajza
(a szerzők munkája)

Az alsóvár rekonstruált 
kapuja
(balra)

A felsővárba vezető 
sziklavágat 

( jobbra)

nem lehet pontosan megállapítani a felsővár ke-
leti végében található, az előbbiektől független, több-
ágú pincevágatok korát, amelyek szellőzői északra, 
a sziklaárok felé néznek. (az egyik ilyen pincevágat 
falába egy reneszánsz jellegű ruházatot viselő em-
beralakot karcoltak.) annyi azonban közös a fenti 
pincékben, hogy faszerkezetű falakkal önálló terekre 
osztották őket. az 1687. évi inventárium bortárolásra 
használt pincéknek mondja ezeket a vágatokat.

amint említettük, 1562-ben készült el az alsóvár 
ötszögű bástyákkal megerősített falazata. építésekor 
a közelben talált kőanyagot használták, ám másod-
lagos helyzetben románkori faragványok is láthatók 
a falazatban, ami arra mutat, hogy egy lebontott régi 
templomot is “kőbányának” használtak. a befelé nyi-
tott, ötszögű bástyákkal ellátott védemi öv látszólag 
az itáliai erődítésekre emlékeztet, ám az alsóvár pla-
tójának szabálytalan formája (vagy az építők felké-
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A felújított alsóvár  
madártávlatból
(Fotó: Vexton Kft.)

A siroki vár felújítás után
(Fotó: Vexton Kft.)

Kiállításrészlet: török lakás-
belső

ra-északnyugatra ezzel egy legkülső várrészt létre-
hozva. ezzel magyarázható, hogy még 1687-ben, az 
inventárium készítésekor is három részből állónak 
(triplex) emlegetik a várat. ezen erődítés szerepe fel-
tehetően az volt, hogy az alsóvár falaihoz, illetve a 
bástyákhoz kívülről “hozzáragasztott” faépületeket 
védje. ezen faházakat az inventárium is megnevezi 
(már mint török házakat), de a kovács Béla-féle ása-
tások során is sikerült megtalálni a sziklába vágott 
maradványaikat, kemencéiket stb. a legutóbbi fal-
kutatások alkalmával e házak lenyomatait a felmenő 
falakon dokumentálhattuk. 

a régészeti feltárások nyomán előkerült objek-
tumok, de maga a leletanyag is betekintést enged a 
vár 16–17. századi mindennapi életébe. az alsóvár 
területén két istállót jegyeztek fel az 1687-es inven-
táriumban. közülük a kőből épültet már az 1960-as 
években feltárták – ennek kontúrjain létesült az új 
kiállítótér –, a másik fából lehetett, cölöpszerkeze-
tének nyomait az alsóvár északi fala mellett találták 
meg. az összeírás ezenkívül gabonatárolásra alkal-
mas szerkezeteket is említ: furcsa, egy-egy felső és 
egy-egy alsó nyílással ellátott, sziklába vágott ob-
jektumok azonosíthatók ezekkel. További, a puha 
sziklafalba vágott mélyedések, fülkék, sőt kemencék 
is láthatók a vár különböző pontjain, melyek helyen-
ként alig különböznek a néprajzi szakirodalom ál-
tal a faluban dokumentált, sziklába vágott hasonló 
funkciójú építményektől. különösen érdekesek a ke-
mencék, melyek más északkelet-magyarországi vá-
rakból (pl. Boldogkő) is ismertek, ahol kenyérsütő-
kemencéknek írják le őket az írott források. a siroki 
alsóvárban ezenkívül egy kútként jellemzett, de 
egyelőre inkább ciszternának tekinthető vízgyűjtőt 
is részben feltártak. Feltételezzük, hogy sok esetben 
fával burkolták a sziklafelületet, és nem közvetlenül 
azon jártak. ezzel magyarázható számos talpgeren-
da-lenyomat, cölöplyuk. Ugyanígy a sziklába vágott 
lépcsők is bizonyára kaptak valamilyen faborítást. 

a várban található ingóságok listáján – már amit 
az 1687. évi összeírók ott találtak, és a katonák elő-
zőleg nem adtak el – szakállas puskák, néhány ta-
rack, ágyúgolyók, lőpor és egyéb vasszerszámok és 
rengeteg zsindely szerepelnek. ezenkívül búza, kö-
les és egykoron méz (amit előzőleg már elszállítot-
tak) meglétéről szól a híradás. ehhez számíthatjuk 
a régészeti feltárásokból származó leletanyagot. a 
felsővár keleti részéről 16. századi kályhacsempék, 
míg a felsővár nyugati részéről jelentősebb 17. szá-
zadi, jelenleg restaurálás alatt levő török leletanyag 
került elő. Találunk köztük jellegzetes rézedényeket, 
talpastálakat és kályhaszemeket, a török étkezési és 
lakáskultúra mindennapos kellékeit.

ebbe a világba nyújt betekintést a vár területén 
megtekinthető kiállítás és maguk a romok, ame-
lyek mindennél többet mutatnak meg hazai vára-
ink sorsáról. ❦
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fejeztek be – szintén koháry építtette. 1726-ban a 
templom beszakadt, ezért 1729–1730-ban a koháry-
család felújíttatta. 1753-ban tűzvész pusztított, mely-
ben a konvent és a templom is megrongálódott, majd 
azokat később helyreállították.

a kolostor a 18. század végén szerepel a ii. józsef-
féle országleírásban, majd a 19. században Fényes elek 
művében is említésre kerül, később az 1900-ban ké-
szült az osztrák-Magyar Monarchia írásban és kép-
ben című sorozatban is olvashatunk adatokat róla.

a templom építtetője, koháry istván 16. száza-
di eredetű nemesi családból származott, amely a 
16. század végén Hont megyében tűnik fel először. 
koháry ii. istván a negyedik nemzedék tagja. édes-

Füleket elsősorban váráról ismerjük. Írásunkban most 
mégis olyan egyházi építményét mutatjuk be, amelyet az elmúlt 
évszázadokban többször is elpusztítottak, de a ferences rend-
nek és a Koháry-családnak köszönhetően mindig újjáépült.

a füleki templom és kolostor a 18. században 
épült. a ferences rend jelenléte és működése Füleken 
azonban már a középkorban kimutatható. a 16. szá-
zadban a törökök pusztították el a ferences kolostort, 
majd az újra felépített rendház a 17. században tűz-
vész martaléka lett, később Thököly ostroma miatt 
dőlt romba. az új kolostort 1694-ben kezdték el épí-
teni gróf koháry istván támogatásával, végül 1727-re 
készült el teljesen. a templomot – amelyet 1725-re 

A füleki ferences templom 
és kolostor
(Fotó: Keserű László)

Vályi András: 
Magyarországnak 

földtérképe (forrás: Vályi 
András: Magyar országnak 

leírása I. kötet, melléklet 
részlete. Buda, 1796 

(hasonmás Somorja, 2003)

Koháry II. István kezében  
a ferences templom képével, 

18. század eleje.  
Ma a füleki ferences templom 

sekrestyéjében található, 
korábban a Koháry-

kápolnában volt.  
(a szerzők felvétele, jobbra)

Edelmayer Kamilla – Süle Ágnes Katalin

A füleki ferences templom
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apja i. istván volt, akit 1647-ben a szécsényi vár 
főkapitányává, 1657-ben pedig a füleki vár örökös 
főkapitányává, majd 1658-ban Hont megye főispán-
jává neveztek ki; a törökök elleni harcokban halt 
meg léva környékén. koháry ii. istván 1649-ben 
született. a jezsuiták nagyszombati gimnáziumá-
ban tanult, majd a bécsi egyetemen szerzett filozó-
fiai doktorátust. i. lipót 1661-ben nevezte ki Hont 
megye főispánjává, majd 1664-ben Fülek várának 
főkapitányává. 1682-ben a törökök ellen harcolt a 
füleki vár élén, majd fogságba került. a rákóczi-
szabadságharcban a császár oldalán harcolt. 1711-
ben Hont megye örökös főispánja lett, 1714-ben 
országbíróvá nevezték ki. 1731. március 29-én halt 
meg csábrági várában. a garamszentbenedeki csa-
ládi sírboltba temették el koháryt, akinek „emlékét 
több egyház, zárda és kórház s egyéb alapítványok 
örökíték, és ily czélokra többet kiadott 713,800 
ftnál.” – írja könig kelemen 1942-ben.

a ferences templom mind alaprajzában mind 
felépítésében a jezsuita típust követi. a római il 
gesu téralakítása jelenik meg jellegzetes építészeti 
megoldásában: széles dongaboltozattal fedett főha-
jó, oldalkápolnákba helyezett oltárokkal. 

a templom és kolostor együttese a település köz-
pontjában áll. a templom egyhajós, nyújtott szenté-
lyes, poligonális szentélyzáródású, a fiókos donga-
boltozattal fedett főhajójából oldalfülkék nyílnak. a 
hajó délkeleti oldalához kápolna, északi oldalához a 
kolostor épülete kapcsolódik. a torony északkeleten 
ékelődik a templom és a kolostor közé, mint az együt-
tes szerves része. a kolostor kétszintes – zárt belső 
udvar köré szervezett szárnyakkal, a templomhoz 
épült folyosóval. a rendházat udvar és kert övezi.

a templom főhomlokzata háromtengelyes, há-
romszintes, a homlokzatot teljesen átfogó oromzattal 
záródó, jellegzetesen barokk kialakítású. Függőlege-
sen emelt oszlopszékeken álló pilaszterek tagolják. 
a kapuzat tagolt kőkeretes, felső mezőjében felirat 
olvasható: „isten dicsőségére építette gróf koháry 
istván 1725”. a keret tört oromzattal záródik, benne 
a ferences rend szimbólumát ábrázoló tábla látható, 
felette a kis méretű fülkében szent Flórián szobra. 
a faajtó megközelítő másolat az 1990-es évekből. a 
középrizalitban hangsúlyos, szalagkeretes, záróköves, 
nyomott íves ablak, a két szélső tengely tükörmezős 
kialakítású, melyekben félköríves záródású, fent kagy-
lómotívummal díszített fülke látható. ezekben szent 
péter és szent andrás szobrok állnak. a második szin-
tet golyvázott párkány választja el az oromzattól. az 
oromzat középső tengelyében szalagkeretes, gyámkö-
ves, nyomott íves ablak, két oldalán voluta. a kolostor 
homlokzati bejáratának kőkerete csonkított, az ajtó 
felett felirat olvasható: „gloriosae deiparae Virginis 
inqVe / coelos assVMptae honor!...” („dicsőség isten 
Mennybe felvett szűz anyjának! Felújítva a vár létező 
romjaiból kellő odaadással és jámborsággal.”

Spányi Béla metszete 1900 
(forrás: Osztrák–Magyar 
Monarchia írásban és kép-
ben. Magyarország VI. kötet, 
Felső-Magyarország (II. rész) 
Budapest, 1900 128. p)

A ferences templom dél felől 
(Részlet J. Le Dentu Füleket 
ábrázoló rajzáról, 17. század 
közepe)

A templom főhomlokzata
(Fotó: Keserű László)

A füleki ferences templom
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A templom belülről  
(a szerzők felvétele)

A füleki ferences templom 
és kolostor északnyugat felől  

(a szerzők felvétele)

A kolostor bejárata  
a chronosticonnal, melyből 

az 1722-es évszám  
olvasható ki  

(a szerzők felvétele)

a templom egyhajós belső tere fiókos donga-
boltozattal fedett, három boltszakaszból áll, ezeket 
páros hevederívek választják el egymástól, melyek 
páros pilaszterekről indulnak. Hat, fából épített 
oltára és szószéke a 18. századból származik. a 
magas főoltár a nyújtott szentély felezési tengelyé-
ben áll, mögötte alacsonyabb fallal elzárt sekres-
tye. a hajó és a szentély találkozásánál, két oldalon 
az átlósan elhelyezett oltárok ugyanazon műhely 
munkái lehetnek, melyekről biztosan tudjuk, hogy 
1735-ben készültek. erről a retabulum középső ré-
szén feltüntetett évszám árulkodik.

az evangéliumi oldalon padovai szent an-
tal oltárát helyezték el, középen a szent alakját 
ábrázoló festménnyel, melyet két-két rézsűsen 
alakított posztamensen álló márványoszlop és 
két szent szobra kísér, sienai szent Bernardin és 
kapisztráni szent jános. ezt az egyszintes oltárt 
térben elfordított volutás kialakítású felső orom-
zatos szint zárja. a leckeoldalon nepomuki szent 
jános oltára látható, középen a szentet ábrázoló 
festménnyel, amelyet két jezsuita szerzetes szob-
ra vesz közre. az oltár architekturális felépítése 
hasonló az előzőhöz. nepomuki szent jánosnak 
a templom belső ikonográfiai programjában való 
megjelenése, azon túl, hogy a kor kedvelt és szí-
vesen ábrázolt szentje, szoros kapcsolatot mutat a 
templomot építtető koháry istvánnal, aki a szent-
nek ajánlotta fel magát és családját. 

a hajó északi oldalán található szószék külső 
feljárású, a templomhoz csatlakozó kolostor eme-
leti folyosójáról közelíthető meg. edita kušnierová, 
művészettörténész 1720–30 közé datálta. a szószék 
ajtaja körül két angyal „lebeg”, akik az ajtó elől 
illuzionisztikus módon elhúzzák a függönyt. 

a bejárat felé haladva találjuk szent Ferenc oltá-
rát, középen a festett, mélyített fülkében a ferences 
rendalapító szobrával és egy angyallal. azt a jelenetet 
látjuk, amikor szent Ferenc alverna hegyén szemlé-
lődése közben hallgatja egy angyal hegedűjátékát. 

szemben, a hajó másik oldalán, a Fájdalmas 
Mária oltára áll, amely felépítésében az előbbivel 
sok rokonságot mutat. Mindkettőt 1760–1770 közé 
datálja kušnierová, aki a templom egyik legrégebbi 
berendezését, a Mária koronázása oltárt 1710–1720 
közé teszi. itt a középső festményt csavart oszlopok 
határolják, mellettük szent Ferenc és antal szobrai. 
az oltár második szintjén, kör alakú képmezőben 
szent józsef emeli karjára a kisdedet, két oldalt 
szent katalin és Borbála szobrai állnak.

a szentély teljes belmagasságát kitöltő barokk 
főoltár három emeletes, melynek szintjei felfelé 
haladva egyre alacsonyabbak. a főoltárképen Má-
ria mennybevitelének ábrázolását látjuk (a temp-
lom titulusa: nagyboldogasszony). rómer Flóris 
jegyzőkönyvében írja, hogy a festmény szignó-
zott; szerinte Vidi Ferenc gyöngyösi festő mun-
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GARAS Klára: Magyarországi festészet a XVIII. szá-
zadban. Magyarországi barokk festészet II. Budapest, 
1955, 258. p;
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Edita KUŠNIEROVÁ: Celoplosná dokumentácia 
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kostol Nanebevzatia, 1995; 

RÓMER Flóris jegyzőkönyvei, IX. kötet. kézirat, 160. p.

A füleki ferences templom

Nepomuki Szent János 
oltára  
(a szerzők felvétele)

A főoltár 
(a szerzők felvétele)

kája, melyet 1763-ban készített. a helyszínbejárás 
és kutatás során azonban a feliratot nem találtuk 
meg. a festményen, a felhőgomolyagon ügyeske-
dő szárnyas puttók emelik Máriát az égbe, ahol 
a szentháromság várja őt. az oltár főemeletét a 
festményt körülvevő kettős oszlopok tagolják, me-
lyeket a párkány felső részéről aláfüggő faragott 
virágfüzérek díszítenek és kapcsolnak össze. szé-
les, golyvázott párkány választja el az első szintet 
a másodiktól. itt a középső lant formájú keretbe 
foglalt festményt (szent józsef a kis jézussal) két 
vértanú szent szobra veszi körül. indakeretes, az 
oltár síkjából megdöntött, fektetett ovális képek 
tagolják tovább az első és a második szintet. az 
alsó ovális képmező kétfelé osztott, bal oldalon 
keresztelő szent jános alakja, míg a másikban 
kapisztrán szent jános. a fenti képmező, amely 
rátakar a legfelső kör alakú keretbe foglalt fest-
ményre, alakja feltehetően a jogart kezében tartó 
szent istván, akit az angyalok koronáznak.

a főoltár felső részének ovális keretezésű fest-
ménye idővel elsötétedett. egyszerű technikai 
eszközök segítségével sikerült kideríteni, hogy a 
kép alsó felében, fején koszorút viselő fekvő női 
alakot; felül egy szakállas, sötét, hosszú ruhába öl-
tözött, szintén fekvő figurát ábrázol, aki kezében 
nagyobb méretű keresztet tart, melyre ráhajtja 
fejét és a kereszt szárait két kézzel átöleli. Xavéri 
szent Ferencről és palermoi szent rozáliáról van 
szó. együttes ábrázolásukat a szentté avatásuk bi-
zonyítékaként is értelmezhető hasonló motívum 
indokolja: a két város, ahol földi maradványaikat 
elhelyezték, az ő közbenjárásuknak tulajdonította 
a pestisjárvány gyors elmúlását. a festményt két 
oldalról szent sebestyén és rókus szobra veszik 
körül. a főoltár programjában tehát nagy szere-
pet kaptak a pestis ellen védelmező szentek. a 18. 
század különösen érzékeny volt erre a témára, hi-
szen a végzetes járvány a század elején tömegeket 
irtott, európában és Magyarországon is egyaránt 
rettegésben tartotta a lakosságot.

a bemutatott füleki templom mind külső, 
mind belső kialakításában a 16–18. századi itáli-
ai barokk templomtípusba illeszkedik. az épület 
szobrászati és festészeti díszítése a barokk korszak 
színvonalas alkotásai közé tartozik. a koháry-
család adományából megépült füleki ferences 
templom és kolostor méltón hirdeti napjainkban 
is koháry istván emlékét. az épületegyüttes ará-
nyos kialakításával, léptékével a városközpont 
meghatározó, kiemelkedő színfoltja. ❦

Irodalom:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyaror-

szágon. 2. kötet Budapest, 1959, 98. p; 
D. BUZÁSI Enikő: Koháry István fogadalmi képe. 

Művészettörténeti Értesítő 1977, 292–296. p;
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rültek feltárásra, jelezve, hogy az őskor népei is kihasz-
nálták a mocsárvidék megtelepedésre és védelemre 
való alkalmasságát. 1329-ban már „aqua nagshaar” 
(nagysárvíz) néven szerepel egy oklevélben. 

a honfoglalást követően, a 10–11. században ki-
alakult itteni szállások és falumagok Bihar várme-
gyéhez tartoztak. ezek közé tartozott zsáka (eredeti 
nevén izsólaka), amelyet elsőként a 13. század elején 
íródott Váradi regestrum említ. az Árpád-korban 
feltételezhetően a Hont-pázmány nemzetség birto-
kának részét képezte. az itt gazdálkodó jobbágyság 
jórészt állattartással és földműveléssel foglalkozott, 
amelyet a környezet adottságaiból fakadóan a ha-
lászat, csíkfogás, a vízimadarak tojásainak gyűjtése 
egészített ki. a kisebb népességű bihari falunak a 15. 
században a Bajoni és izsákai család lett a birtokosa. 
a helység szerepel a megye vámjainak 1520-ból szár-
mazó összeírásában is, ahol egy terhelt szekér után 8 
dénárt, a teher nélküliért 4 dénárt szedtek.

az itteni földesúri udvarházról, valamint annak 
erődítettségéről a 16. század közepéig nincsenek 
adataink. katonai célú megerősítése feltehetően az 
1540-es években történhetett meg, szolnok 1552-
ben történt elfoglalása után a török expanzió külö-
nösen indokolttá tehette a védelmi jellegű építkezé-
seket. a kettős adóztatás sújtotta vidéken 1555-ben 
tíz itteni porta fizette a törököknek az adót, emellett 
a Magyar királyság és erdély területén élő földes-
urak is behajtották járandóságukat. 

A nyugat-bihari térség védelmében hajdanán fon-
tos szerepet betöltő zsákai vár az Alföld egyik legjelleg-
zetesebb, süllyedékes területén, a Tiszántúl nagy víz- és 
üledékgyűjtőjén épült fel. A Bihari hegyek felől az Alföld 
irányába tartó Sebes-Körös, Berettyó és Kék-Kálló egy-
befolyása ezen a részen lelassult és nagy kiterjedésű mo-
csár- és lápvidéket alakított ki a Kis- és Nagy-Sárréten.

a nagyrészt vízzel borított, ingoványos területek 
szárazulatai biztonságos megtelepedési helyeket kínál-
tak az ember számára. a Hajdú-Bihar megyei zsákához 
tartozó dávid-tanyán 2008-ban, szántás során meg-
bolygatott területen bronz kincsleletet forgatott ki az 
eke. a leletegyüttes közelében a gáva-kultúrához (kb. 
kr. e. 1100–800) tartozó objektumok maradványai ke-

Zsáka várának látképe 
1664-ből, feltehetően 
korábbi ábrázolás 
nyomán.  
Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel 
gyűjteményéből

Zsáka település  
az I. katonai felmérés 

térképszelvényén, 
délkeleti szélén  
a vár jelölésével

Kőnig Frigyes

A bihari lápvidék végvára: Zsáka

A bihari lápvidék végvára: Zsáka
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1562-ben lazarus Freiherr von schwendi császári 

fővezér az egri vár 1552-es védelmében is részt vevő, 
i. Ferdinánd-párti Bay andrást nevezte ki zsáka vár-
kapitányának. a nagy-sárrét keleti szélén álló erősség 
stratégiai jelentőségével természetesen az 1556-ban 
lengyelországból visszatérő jános zsigmond erdélyi 
fejedelem tanácsadói is tisztában voltak. 1564-ben Bá-
thory istván váradi kapitány megpróbálkozott zsáka 
elfoglalásával, azonban a támadás sikertelen maradt; 
valószínűleg nem akart rá sok időt pazarolni, ezért fel-
hagyott az ostrommal és debrecenen át az érmellékre 
vonult, majd ebből az irányból támadva, szeptember 
3-án elfoglalta a stratégiai szempontból jóval fontosabb 
szatmár erődjét. Tekintettel arra, hogy zsáka hadiese-
mények körzetébe került, 1566. május 25-én az akkori 
birtokos, izsákai andrás átadta a várat i. Ferdinánd 
megbízottjainak, schwendinek, a Habsburg seregek 
főkapitányának, illetve kerecsényi lászló gyulai és 
zay Ferenc kassai kapitánynak. jános zsigmond török 
segítséggel 1566 júniusában megindított hadjáratának 
célja Tokaj elfoglalása és az erdélyi Fejedelemség hatá-
rainak nyugati irányába való kitolása volt. az előké-
szítő hadmozdulatok során rövid ostrommal bevették 
Bajom várát és a 40 gyalogossal, 40 lovassal, továbbá 2 
falvédő kiságyúval megerősített zsákát. 

gyulát 1566-ban foglalták el a törökök, ezután az 
oszmán Birodalom mind a Magyar királyság, mind 
pedig erdély irányába tovább kívánta növelni terü-
leti hódításait. jános zsigmond elrendelte a zsákai 
vár megerősítését, amely valószínűleg meg is történt. 
1569-ben a környéket dúló tatár segédcsapatoknak 
„ajándékot” vivő debreceni küldöttek a zsákai várba 
szorult embereknek adták át élelmiszerkészletüket. a 
Bocskai-szabadságharc (1604–1606) eseményei során 
Bocskai istván értékes ingóságait kereki várából a 
giczy péterné földesurasága alá tartozó zsákai erős-
ségbe szállíttatta. Úgy tűnik, hogy Bocskai számára 
biztonságosabbnak számított a lápvilág övezte zsákai 
erősség. Álmosdi győzelme (1604. okt. 15.) után itt tar-
totta fogságban johann petz császári ezredest. 1615-
ben a vár kende krisztináé, majd 1616-ban giczy 
györgyé lett, aki Bethlen gábor erdélyi fejedelemnek 
adta át. 1617-ben rhédey Ferenc birtokolta. a straté-
giai szempontból egyre jelentéktelenebb építményt 
ezután elhanyagolták. 1677-ben apafi Mihály már az 
elpusztult zsákai vár alatt gyűjtötte össze katonáit. 

a vár maradványai a falu délkeleti szélén, a Vár-
dombon 1860-ban még láthatóak voltak. zsáka föl-
desura, rhédey gábor a debreceni református kol-
légium múzeumának adományozta a dombon talált 
szakállas puskacsövet. a várból a felszínen napja-
inkra semmi sem maradt. 

Felmerül a kérdés, vajon hogyan nézhetett ki 
zsáka vára? legkorábbi ábrázolása giulio Ballini 
1569-ben megjelent rézkarca (de disegni delle piv 
illustri citta et Fortezze del Mondo, 42-es kép), 
amely a kor gyakorlatának megfelelően madár-

Zsáka várának 
környezetrekonstrukciós 
elképzelése veduta  
és a jelenlegi települési 
térkép alapján
(Benus Ferenc munkája) 

A bihari lápvidék végvára: Zsáka

Lazarus Freiherr von 
Schwendi (1522–1583) 
német hadvezér, császári 
tábornok, kassai főkapitány

távlatból ábrázolja a várat és környezetét. a kom-
pozíció központjában megjelenített vár nagyjából 
négyszögletes, palánkfalak övezik, sarkain oldala-
zó művekkel, amelyeket sátortető véd, a szárazföld 
felé néző oldalakon további védőművek magasod-
nak.  Belső részében lakó- és raktárépületek figyel-
hetők meg, az egyiket nádtető fedi. a vár déli és 
nyugati oldalát félhold alakú földnyelv övezi, ahol 
az ostromlók tüzérsége vonult fel. keleti oldalán 
a már elfoglalt, két sövényfallal védett elővár he-
lyezkedik el. az ábrázolás topográfiai szempontból 
azonos elrendezést mutat az első katonai felmérés 
1770 körül készült térképével. a földnyelveket hi-
dak kötik össze a vízfolyások mentén és az északi 
oldalon sűrű nádas látható. Mindezek alapján fel-
tételezhetjük, hogy az ábrázolás nem légből kapott, 
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A vár ostromának (1566) 
ábrázolása egy 1578-ban 

készült színezett fametszeten

Zsáka várának feltételezett 
helye műhold felvételén

A vár korabeli alaprajza  
a Württenbergi Tartományi 
Könyvtár gyűjteményéből

A bihari lápvidék végvára: Zsáka
alighanem egy helyszínen készült vázlat állhatott 
az illusztráció készítőjének rendelkezésére. 

a kép felirata az 1566-os ostromot kommen-
tálja, amely szerint a védők közt szolgáló németek 
megkötözve vitték a falakra Bay andrás kapitányt, 
aki nem akarta feladni a várat, és az ábrázolás meg-
örökíti azt is, ahogy a kapitányt csónakon elszál-
lítják. a szövegben megemlítik, hogy az őrség a 
vár átadása után bocsánatot kért a császártól. az 
eseményt megőrizte a helyi emlékezet is: eszerint 
a várkapitány és a magyar védők visszautasították 
jános zsigmond ultimátumát, majd a levelet az ösz-
szekötött kezű követ süvegére tűzve küldték vissza. 
a német többségű őrség azonban reménytelennek 
tartotta a további küzdelmet; a szabad elvonulásért 
cserében Bay andrást rövidesen kiszolgáltatták az 
ellenségnek és feladták a várat. 

egy 1578-ban, Baselben megjelent másik kiadvány 
(ander Teil Türkischen Historien und Warhaften…) 
illusztrációja a fent leírt rézkarc alapján készült, ka-
rakterbeli különbségét a fametszet-technika sajátos-
ságai adják. a képhez tartozó szöveg szerint a törökök 
és az erdélyi fejedelem csapatai 1566-ban zsákához 
mentek és őrségét megadásra szólították fel. a védők 
eleinte ellenálltak, de mivel az ágyúzás több helyen 
ledöntötte a falakat, az éj leple alatt elmenekültek. a 
kép készítőjének neve ismeretlen, csupán a g s mo-
nogramjelzés utal a szerzőre. 

Wilhelm dillich 1600-ban casselban kiadott 
Ungarische chronica… című könyvének ábrázolá-
sa a korábbi minták felhasználásával készülhetett, a 
madártávlati nézőpont helyett a perspektíva törvé-
nyeinek alkalmazásával. 

a zsákai vár szempontjából talán nem közömbös 
a stockholmi királyi levéltárban őrzött kézirat sem 
(Handritade kartverk 23. sz. kötet, 81.). ebből közöl-
te kisari Balla györgy 1996-ban azt a „sacar” feliratú 
alaprajzot, amely erősen emlékeztet a fentiekben be-
mutatott látképekre. ezzel az ábrázolással megegyezik 
a Württenbergi Tartományi könyvtárban található 
karten sammerband 3581. 81. számú oldala is. az 
alaprajzok a 16. század második felében készültek. az 
Udvari Haditanács ebben az időben világosabb ké-
pet szeretett volna alkotni a Birodalom keleti határait 
védő végvárrendszerről és annak állapotáról. 1560 és 
1570 között a védelmi rendszer kisebb és nagyobb ele-
meit egyaránt sikerült feltérképezni. ebből az időszak-
ból jól ismertek a környék nagyobb erődítményeinek 
(gyula, kisvárda, stb.) felmérései. joggal feltételezhető, 
hogy az akkor még a királyi Magyarországhoz tartozó 
zsákáról is készült felmérési rajz, és az valószínűleg 
azonos a „sacar” néven megjelölt alaprajzzal. 

a török-kori várrajzokat tartalmazó, eddig azono-
sítatlan alaprajzok feloldásához talán segítséget nyújt-
hat a zsákai vár korabeli ábrázolásainak újbóli vizsgá-
lata, de minden bizonnyal csak a régészeti kutatások 
adhatnának megbízható választ a kérdésre. ❦
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sok alapján higiéniai okokból a falu belterületén 
nem lehetett kriptát létesíteni. Wenckheim dénes 
azonban nem engedett abból az elképzeléséből, 
hogy a két építményt egymás mellé helyezzék, így 
a szabályokhoz igazodva, a család és a gyülekezet 
számára is kedvező helyen, a parknak a kastélytól 
legtávolabb eső zugában, a kertet északkelet felől 
határoló közút közelében került felépítésre a ká-
polna és a kripta, ott, ahol a park korábban kiala-
kított sétaútjai összefutottak.

Nagy Anita Ágnes

Ékszeres doboz Békés megyében  
A dobozi Wenckheim-kápolna és -kripta

Az Alföld szívében, Békéscsabától alig néhány 
kilométerre, egy kevéssé ismert község központjá-
ban, az arra járók elől mégis rejtve áll két kis épü-
let: a dobozi római katolikus kápolna és kripta. A 
kicsi templomot a környékbeliek csak ékszeres do-
bozként emlegetik. 

a zömében reformátusok lakta dobozon a 20. 
század elejéig nem volt a római katolikus felekezet-
nek temploma, pedig ekkor már szép számmal éltek 
hívek a Wenckheim-birtokhoz tartozó településen. a 
grófi család az alig 5 km-re fekvő gerlai Wenckheim-
kastély kápolnáját használta, az uradalom katolikus 
alkalmazottai pedig az iskolában gyűltek össze va-
sárnaponként. a falu birtokosa, Wenckheim dénes, 
a gazdaságáról, vadászatairól európa-szerte ismert 
gróf, doboz kegyura, 1896-ban határozta el, hogy 
templomot épít a közösségnek. a mára a felismer-
hetetlenségig átépített kastély egykori parkjának az 
északkeleti végében, a park fái közt megbújva emel-
kedik ez az épület a vele elválaszthatatlan egységben 
álló Wenckheim-kriptával. 

a földbirtokos eredetileg a falu központjába, 
a kastély közvetlen közelébe, a főút mellé tervezte 
a két épületet felépíttetni, de az építészeti előírá-

A kápolna és a kripta 
madártávlatból

(Fotó: László János)

A műemlékek elhelyezkedése  
a településen
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A Wenckheim család  
dobozi sírboltja

A kripta  
kupolájának mozaikja

A kápolna  
belső tere és oltára

Ékszeres doboz Békés megyében Ékszeres doboz Békés megyében 
az épületek terveinek elkészítését egy osztrák 

építészre, az „architekt in k. k. Baurath” Viktor 
siedekre bízta. a bécsi építész munkássága kiter-
jedt az egész osztrák-Magyar Monarchia terüle-
tére. Hozzávetőleg tíz esetben magyar területen, 
a magyar főúri réteg számára dolgozott. Munkái 
között főleg kastélyokat, villákat, palotákat talá-
lunk, de számos középületet is tervezett. a dobo-
zi templom, mint épülettípus azonban ritkaság 
siedek épületei között. az építész munkáira a stí-
lusok sokfélesége jellemző, hiszen a korabeli épí-
tési-tervezési gyakorlat megkövetelte a művésztől, 
hogy otthonosan mozogjon a különböző történeti 
stíluskorszakokban. az együttes tervezésekor az 
építész a romanika stílusjegyeit választotta.  

a keletelt, egyhajós templom két nagyobb tö-
megből épül fel. a templomteret magába foglaló 
tömb déli oldalához toldalékszerűen csatlakozik 
a földszinten a sekrestye, az emeletre a karzatot 
magába foglaló keskeny, a hajónál rövidebb rész 
került. a nyugati háromszögű homlokzat sarkai-
hoz kissé szélesedő harangtornyok kapcsolódnak, 
középtengelyében áll a csúcsos oromzattal zárt 
bélletes bejárat. a két eltérő kialakítású torony 
közül az északi hengeres, a hajónál is alacsonyabb. 
aljában ajtónyílás látható, mögötte az orgonakar-
zatra vezető csigalépcső indul. a másik torony 
négyzetes alapú, ez a templom fő tornya. a szen-
tély félköríves lezárású, hengeres tömbjét két íves 
rézsűs kialakítású ablak töri át. a templomtérben 
a boltszakaszokon szemet gyönyörködtető díszítő-
festést találunk. az apszis boltozatán az angyalok-
kal körülvett atyaisten mozaikja a korakeresztény 
időket megidéző aranyozott háttérből tűnik elő. a 
berendezés egésze igényes kivitelezésről, jó ízlés-
ről, és bőkezű építtetőről árulkodik.

a kör alaprajzi elrendezésű, rejtett kupolával 
fedett sírkápolna bejáratát krisztus őrzi, boltívé-
be a Wenckheimek címerét helyezték. az épület 
nyolcszögű belső terében hat sírhely került ki-
alakításra. a kupoladobon kialakított árkádok 
közeit aranymozaik díszíti, a bejárattal szemben 
lévő három árkádív alatti mozaik jézus szüle-
tését ábrázolja. a gömbboltozatra feltekintve a 
gerlai kastélykápolna mennyezetének inverzére 
ismerhetünk. ott sötétkék alapon arany csil-
lagokkal, itt arany alapon kék csillagokkal te-
lehintett mozaik díszíti a mennyezetet, csodás 
fénybe vonva a teret.

a mesterségesen kialakított „magaslaton” 
1897-ben kezdődött el az építkezés, amelyet 
rossipal józsef uradalmi erdőmérnök vezetett; öt 
év múlva – 1902-ben – a kápolnát a szent kereszt 
tiszteletére szentelték fel. az 1897–98-as tervsoro-
zat a Budapesti építészeti Múzeum gyűjteményét 
gazdagítja, töredékei a bécsi siedek-hagyatékban 
is megtalálhatók. az építkezésről és annak kö-
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A kápolna díszítőfestése  
a karzaton

A dobozi kápolna

Ékszeres doboz Békés megyében 
rülményeiről csaknem minden adat fennmaradt, 
egyedül az építész és a megrendelő levelezése nem. 
rossipal öt éven keresztül következetesen vezette 
az építési naplót, ez ma a dobozi plébánia tulaj-
donában van. a kápolna későbbi plébánosának, 
steib jánosnak az építkezésre vonatkozó kéziratát 
a Békés Megyei levéltár őrzi.

először a kripta készülhetett el, annyira, hogy 
használatba vehessék; az 1899-ben elhunyt két 
éves rudolfot, Wenckheim dénes elsőszülöttjét 
már itt temették el.

az építkezéshez szükséges alapanyagot az ura-
dalom biztosította, a téglát dobozon égették, a 
meszet Békéscsabáról hozták. a vörösmárványt 
Wenckheim Frigyes borossebesi uradalmából szál-
lították, de csak a toronyba vezető csigalépcsőt fa-
ragták ki helyben, minden egyéb elem készen érke-
zett, amelyhez külön kocsit csináltatott Wenckheim 
dénes. a legnagyobb tömb, a kripta bejárata fölötti 
feltámadás szobor szállítása és felállítása okozta a 
legtöbb gondot, „szisz jános még harminc év múl-
tán is törülte a homlokát, amikor erről beszélt”.

a berendezés, beleértve minden ajtót, ablakot, 
Bécsből érkezett. a gazdagon faragott intarziás stal-
lumot, a gyóntatószéket és az egyéb asztalosmunká-
kat roggenhoffer károly bécsi asztalos készítette.

készen érkezett továbbá a homokkőből fara-
gott szószék, vörösmárvány oszlopköteges lábbal. 
a nyolcszögű keresztelőkút is vörösmárványból 
készült. a bronz baldachinos oltár faragványa-
it ludwig schadler készítette. a padlómozaik 
johann odorico munkája. a festést glaser jános 
budapesti cége kivitelezte. a templom lábazatát 
és az ablakok homokkő faragásait lehr alajos ké-
szítette el. a szentély negyedgömb boltozatának, 
valamint a kripta kupolájának mozaikdíszítését 
rudolf Fuchs tervezte, és egy „tiroler glasmalerei” 
kivitelezte. a kripta egyszerűbb faragási munká-
ival (lábazat, ablakkeret, bejárat) kovács sándort 
bízták meg. Utólag, a 20. század második felé-
ben helyezték el az oltárarchitektúrába a carrarai 
márványból készült feszületet, amely Fadrusz já-
nos művének a kópiája. 

az épületegyüttes 1902-re készült el teljesen. 
Felszentelése nagy eseménynek számított a kis fa-
luban, emléklapot készítettek róla, és már előzete-
sen egy vörösmárvány emléktáblát helyeztek el a 
nyugati falon a megrendelő, az építész, és a szen-
telő főpap megnevezésével. a helytelen latinsággal 
fogalmazott szöveg téves adatokat közöl, miszerint 
a felszentelést a nagyváradi püspök végezte június 
7-én. a megnevezett schlauch lőrinc püspök az 
esemény előtt néhány héttel elhunyt, így a szertar-
tást végül radnai Farkas nagyváradi segédpüspök 
vezette, de a tábla ekkor már készen volt.   

a kriptában nyugszanak: az utóbb gerláról 
átszállított Wenckheim rudolf, Wenckheim dé-

nes, ifj. Wenckheim rudolf (1897–1899), valamint 
steib jános dobozi plébános és testvére, Mária. né-
hány éve helyezte el a családi sírboltban az angli-
ából dobozra visszaköltözött grófnő, Wenckheim 
jeanne-Marie az édesapjának, Wenckheim la-
josnak, az utolsó dobozi grófnak és feleségének a 
hamvait. a grófnőnek köszönhetően a templom és 
a kripta is szép állapotban várja a híveket és a ki-
rándulókat. Megtekintése előzetes bejelentkezés-
sel lehetséges. ❦
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A 16–17. században, aki Egert birtokolta az el-
lenőrizhette és védhette az Alföld és a Bükk-hegység 
találkozásánál létrejött, a Budát a Tiszán át Erdély-
lyel összekötő utat. Az 1700-as évek elejére a császá-
ri-királyi hadseregek előretörésének következtében 
az Oszmán Birodalom hódításával szemben a ma-
gyar nemzeti ellenállás és hősiesség szimbólumává 
vált és nemesedett erősség stratégiai jelentősége az 
Udvari Haditanács szemében lecsökkent, ám a Rá-
kóczi-szabadságharc idején a vár ismét – immáron 
utoljára – fontos szerephez jutott. 

A vár állapota és őrsége 1703 
és 1705 között

Mielőtt eger kuruc ostromainak a tárgyalására 
térnék, érdemes röviden megvizsgálni, milyen ál-
lapotban volt a vár a 18. század elején és mekkora 

A vár déli látképe,  
az előtérben Dobó István 
szobrával  
(Fotó: Keserű László)

Eger korabeli ábrázolása
Johann Philipp Stendner 

(1652–1732) metszetén  
(18. század eleje)

Bagi Zoltán Péter

Eger kuruc megszállása 1703–1705

Eger kuruc megszállása 1703–1705

helyőrséget helyezett el benne a bécsi Udvari Hadita-
nács. az erősség középkori falainak korszerűsítésé-
hez az 1552. évi ostromot, valamint az 1568. február 
17-én aláírt drinápolyi békét követően láttak hozzá. 
ottavio Baldigara tervei alapján a belső várat öt, míg 
a külsőt három hatalmas fülesbástyával kellett meg-
erősíteni. Mindezek közül azonban csak a belső vár-
nak az almagyar-heggyel szembeni északkeleti és 
délkeleti védműve épült meg a krónikus pénzhiány 
miatt. 1596-ot követően a porta nem sokat törődött 
eger korszerűsítésével. 1687. december 7-én rusztem 
pasa több hónapig tartó blokád után csaknem telje-
sen abban a formájában adta át az antonio caraffa 
vezette császári-királyi csapatoknak, ahogyan a 16. 
század második felére az erősség kiépült. Állapotát, 
ha ostromok nem is, ám a kellő karbantartás hiányá-
ban az idő kikezdte. a 17. század utolsó évtizedéből 
számtalan jelentés és felterjesztés számolt be egy-egy 
bástya vagy falszakasz leomlásáról. 1700 nyarán báró 
johann (john) Buttler várparancsnok már felhívta a 
figyelmet arra, hogy védművei igen rossz állapotban 
vannak, és sürgette azok helyreállítását. Mindezeket 
figyelembe véve az udvari kormányszervek hosszas 
tárgyalásainak eredményeként az Udvari kamara 
1702-ben úgy rendelkezett, hogy 17 másik erősséggel 
egyetemben eger várát is leromboltatja: bástyáit, tor-
nyait, az ezeket összekötő várfalakat, külső és belső 
erődítményeit, valamint sáncait el kellett bontatni, 
a falakat övező várárkot pedig feltölteni. a rendelet 
azonban a város erődítményeit megtartandónak ítél-
te, mivel fő célja az volt, hogy a korábbi vár helyett 
kaszárnya, vagy kaszárnyajellegű várerődítmény 
építésével oldja meg az itteni katonaság elszállásolá-
sának tetemes gondjait. a tervezet szerint innen egy 
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A déli falszorosban látható 
Hippolit-kapu volt  
a középkori vár kapuja, 
használatával az 1540-es 
években hagytak fel 
(Fotó: Keserű László)

Eger kuruc megszállása 1703–1705

Az újjáépített  
Dobó-bástya környezete 
(Fotó: Szmodics Zsolt)

A vár főkapuja, az alsó 
várkapu, a 16. század 
második felében épült
(Fotó: Keserű László)

nagyobb létszámú katonaságnak kellett szemmel 
tartania a környező, egyébként rebellisnek ítélt, fel-
ső-magyarországi vidéket. a külső, vagy úgyneve-
zett huszárvár lerontása három hónapot vett igénybe. 
az Udvari kamara rendelkezése ellenére azonban a 
belső vár épségben maradt, mivel lerombolását a ki-
vitelezés nehézségei, valamint a felmerülő hatalmas 
költségek meghiúsították. a megmaradt védművek 
azonban kelet, azaz az almagyar-hegy felől teljesen 
védhetetlenné váltak, így már júliusban az egyko-
ri külső vár felé húzandó támfal építéséről adtak 
hírt. az új, immáron erődítési munkálatok egészen 
1703. júniusáig eltartottak, és további folytatásukat 
is szükségesnek tartották a kuruc mozgalom meg-
indulása miatt. Mindezek alapján nem lepődhetünk 
meg azon, hogy ii. rákóczi Ferenc emlékirataiban 
a következőképpen örökítette meg az erősség 1704. 
évi állapotát: „eger vára régimódi erődítmény volt, 
a város felé öreg tornyokkal, a szőlők felől pedig 
igen magas, kétszarvú védművel, amelyet a néme-
tek még a háború előtt leromboltattak. Így csak az 
erős falú belső vár maradt meg.”

az őrség összetételének és létszámának a meg-
határozása komoly kihívás elé állítja a kutatót. az 
azonban biztos, hogy a vár védelmét a Heister gya-
logezred volt őrnagya, gróf Ferdinand von zinzen-
dorf alezredes irányította. a parancsnok kalandos 
úton, a kuruc csapatok között parasztruhába öl-
tözve jutott el állomáshelyére 1703. október 16-án, 
és másnap már át is vette az egri császári-királyi 
csapatok felett a parancsnokságot, amely feladatát a 
vár átadásáig végezte. érdekességként megemlítem, 
hogy elődjét, Henrik Mohr kapitányt az Udvari 
Haditanács három hónappal korábban nevezte ki, 
ám a növekvő kuruc veszély arra késztette a döntés-
hozókat, hogy egy tapasztaltabb katonát állítsanak 
eger védelmének élére.

kik felett parancsnokolt zinzendorf? a vár őrsé-
gének magvát eduard (edward) Wilson ír szárma-
zású ezredes szabadszázadának szó szerint egerben 
rekedt katonasága adta, amelyhez a város német 
lakosságának fegyverforgatói is csatlakoztak. rákó-
czi emlékirataiból tudjuk, hogy az ostrom kezdetén 
néhány magyar is részt vett a védők sikeres kitöré-
sében. a vár őrségének harmadik nációját a rácok 
alkották, akik a várba húzódtak és onnan zaklatták 
portyáikkal a kurucoknak már meghódolt vidéket. 
az egri várőrséghez tüzérség is tartozott. egy 1696. 
évi számadás szerint az itteni hadszertárban egy 
hadszertárnok mellett további tizenkét tüzér telje-
sített szolgálatot. a vár részleges lerombolása az ő 
esetükben is jelentős változást hozott, hiszen johann 
Ferdinand von pfeffershoven budai parancsnok szor-
galmazására 1702 áprilisában a hadieszközöket el-
kezdték kassára átszállítani. Ám ez, hasonlóan a né-
met katonaság eperjesi áttelepüléséhez, nem valósult 
meg teljes egészében. Ugyanis egy 1703 augusztusá-
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tekinthetjük, hiszen a Habsburg Monarchia szövet-
séges hatalmának helyi képviselőjeként állandó be-
járása és tájékozódási lehetősége volt az udvarnál.

Eger kuruc ostromai
1703. augusztus 19–20. táján Borbély Balázs és 

ocskay lászló 1500 lovasával Tiszacsegénél átkelt a 
Tiszán, majd Heves vármegye és a jászság felé vették 
az útjukat. eger lakói már néhány nap múlva szem-
besülhettek az őket fenyegető kuruc veszéllyel, hiszen 
augusztus 30-án a mezőtárkányi táborukból kiin-
dulva rákóczi katonái elhajtották 700 marhájukat. a 
következő hónap nyolcadik napján érkezett Telekessy 
istván püspök-főispánhoz az ónodi kapitány (pap já-
nos) levele, amelyben a főpapot és egyben eger város 
földesurát arra szólította fel, hogy haladéktalanul hó-
doljon meg a kurucok előtt. október 21-én pedig már a 
gyöngyösön összegyűlt és ii. rákóczi Ferenc hűségére 
felesküdött hadak indultak meg almássy jános alis-
pán és dévay pál parancsnoksága alatt a hevesi vár-
megyeszékhely meghódítására. a lovasokból és gya-
logosokból álló sereg négy nappal később Makláron és 
andornakon táborozott le. a mintegy 2000 főnyi ku-
rucnak állt vármegyei katona erejét azonban almássy 
elégtelennek érezte a város sikeres ostromához, így 
megelégedett a püspökkel folytatott szócsatával, a kör-
nyék kirablásával, valamint a város körülzárásával. 
október 30-án azonban megérkezett Bercsényi Miklós 
is 7-8 ezer katonájával Tokaj alól. Még aznap délután 4 
óra tájban egy kürtöse közelítette meg a várost, hogy 
felvegye a kapcsolatot a magukat megadni szándéko-
zó magyar lakossággal. a tárgyalások eredményeként 
olyan megállapodás született, amelynek értelmében a 
meghódoló magyarság kiüríti egert, míg a német és 
a rác lakosok a császári-királyi katonaság által védett 
várba húzódhattak vissza. erre november 5-én került 
sor, majd ezt követően a kurucok megrohanták az 
üresen maradt házakat, lakásokat, üzleteket, raktára-
kat és kifosztották, részben pedig felgyújtották azokat. 
a sziklára épített vár ostromára azonban ekkor még 
nem került sor, hiszen egyrészt ocskay vereségének 
a hírére Bercsényi gyorsan elhagyta egert, és Felső-
Magyarországra vonult, másrészt a generális egyéb-
ként sem rendelkezett ostromágyúkkal, ezenfelül az 
almássy vezette vármegyei hadak elégtelenek lettek 
volna erre a feladatra. ez utóbbi hadak csak az erősség 
körülzárására szorítkozhattak, ám ezt a feladatukat 
sem tudták maradéktalanul ellátni, hiszen a rác lova-
sok (huszárok) többször is sikeres portyát indítottak 
az őrség apadó készleteinek a feltöltésére: 1704. január 
25-én a nógrád vármegyei pásztó mezőváros környé-
két dúlták, majd a borsodi területeken tűntek fel, ahol 
egy miskolci asszony fiát ejtették fogságba.

dietrich Heinrich von nehem, a péterváradi erő-
dítmény parancsnoka, 1704. február elején azt jelen-
tette az Udvari Haditanácsnak, hogy rákóczi Tokaj 

Az északi falszoros,  
a kép közepén a Tömlöc-

bástya lőréseivel 
(Fotó: Keserű László)

A vár 1711-ben  
készített alaprajza

Eger kuruc megszállása 1703–1705Eger kuruc megszállása 1703–1705

ban készült kimutatás szerint az egri hadszertár fon-
tosságát tekintve még mindig a második kategóriába 
tartozott. személyzete pedig egy hadszertárnokból 
és nyolc tüzérből állt, és ebből csak hat volt jelen.

Mekkora volt az őrség létszáma? rákóczi emlék-
irataiban ezzel kapcsolatban „sokatmondóan” csak 
annyit jegyzett meg, hogy „a helyőrség elég gyenge 
volt.” georg stepney Hedges miniszterhez 1704. áp-
rilis 30-án küldött jelentésében azt írta, hogy eger-
ben 150 német katona és 200 (magyar és rác) huszár 
van. a bécsi angol követ jelentését megbízhatónak 
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elfoglalása után eger alá fog vonulni seregével. a hír 
igaznak bizonyult, hiszen ii. rákóczi Ferenc 1704. 
március 1-jén „szép haddal és szép lövőszerszámokkal 
Miskolcról megindult” a körülzárt vár felé de a hirte-
len rosszabbra fordult időjárás miatt csak öt nappal 
később érkezett oda. a tizenhárom nagyobb kaliberű 
ágyúval és öt mozsárral március 7-én négy ütegállás-
ból megkezdődött a falak töretése. Bár még a Bécsbe 
küldött jelentések is heves tüzérségi előkészítésről ta-
núskodnak, ám ez mégsem hozta meg a várt sikert. 
Minderről rákóczi emlékiratában a következőkép-
pen számolt be: „középszerű ágyúim egyáltalában 
nem ártottak az öreg falaknak, de a szökevényektől 
megtudtam, hogy a bombák okozta rázkódásoktól 
megrepedtek a víztartók, s kezdett a víz kiszivárogni 
belőlük.” az ostromlók helyzetét tovább nehezítette, 
hogy a várban lévő rác és magyar katonaság több-
ször is sikeresen tört rá az ostromsáncokra. az egyik 
ilyen alkalommal veszítette életét gyürky Ádám is, 
a fejedelem udvari lovas-karabélyos regimentjének 
ezredeskapitánya. közben rákóczi március 28-án 
gyöngyösre utazott, hogy Bercsényi társaságában a 
király megbízottjaival, széchényi pál kalocsai érsek-
kel és pyber lászlóval tanácskozzon. az eredmény-
telenül zárult tárgyalások után a fejedelem visszatért 
eger alá (bár egyszer még Hatvanba is ellátogatott 
az egri táborból). siegbert von Heister tábornagy si-
keres áprilisi dunántúli ellentámadása azonban arra 
kényszeríttette rákóczit, hogy – engedve Bercsényi 
sürgetésének – felhagyjon a vár ostromával, és újra 
az országos jelentőségű ügyeknek szentelje magát. a 
fejedelem megbízta tehát a kurucokhoz nemrégiben 
átállt Forgách simont, hogy tárgyaljon a parancsnok-
kal, és rövid alkudozás után, 1704. április 16-án meg 
is született a megállapodás, amelynek értelmében a 
két fél fegyveres ereje nyolc hónapig teljesen passzív 
marad. Továbbá, amennyiben 1704. december 17-ig 
nem érkezik katonai segítség a vár felmentésére, az al-
ezredes átadja a gondjaira bízott erősséget a kurucok-
nak. az őrség és a bemenekültek szabadon dönthet-
nek arról, hogy be kívánnak-e állni rákóczi seregébe, 
vagy pedig fegyveres kíséret alatt Budára vonulnak. 
zinzendorf végül 1705. január 2-án nyitotta meg a vár 
kapuit, és útját vette Budára a kivonulókból, valamint 
a 600 társzekérből álló menet – azonban csak kálig 
jutottak el. ott a katonákat lefegyverezték; az őrség 
parancsnokait és tisztjeit őrizet alatt kassára kísérték, 
ahol bebörtönözték őket, a katonaság tagjait pedig 
erőszakkal feleskették rákóczi hűségére.

a vár első parancsnokává rákóczi azt a ráti 
gergely ungi nemest nevezte ki, aki kemény kézzel 
őrködött a kapitulációs szerződés betartása felett. 
Maga a későbbi vezérlő fejedelem a tragikus nagy-
szombati vereség után 1705 januárjának a végén 
érkezett egerbe, amely egyik legkedveltebb tartóz-
kodási helye, főhadiszállása lett. amiként ő maga 
nevezte: „az ország közepe”. ❦

A déli falszoros, háttérben  
a ma is használatos  
16. századi Varkoch-kapuval 
(Fotó: Szmodics Zsolt)

Eger kuruc megszállása 1703–1705

"Eger! Eger! Csak nem jó 
nekünk EGERésznünk!" – 
írta 1704 tavaszán Bercsényi 
Miklós (1665–1725)  
II. Rákóczi Ferencnek a vár 
hiábavaló lövetése kapcsán.

A vár látképe  
egy délkeletről  
készített légifotón
(Fotó: László János)
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az építtető Kárász család leszármazottai. Évtize-
deken keresztül kénytelenek voltak tétlenül nézni, 
ahogy szép lassan elhordanak mindent a kastélyból, 
kinek egy ajtó kellett, kinek építőanyag, és az egykori 
árnyas parkot fokozatosan birtokba vette a cserjés. 

Egy szédítő karrier  
a 18. században

a kastélyt a 18. század self made menje épít-
tette, horgosi kárász Miklós antal (1715–1797), 
aki szerény vagyonú jogász nemesként jutott a 
horgosi uradalomhoz. szeged város főjegyzője-
ként, majd a vármegye követeként a városnak pró-
bálta megszerezni a horgosi pusztát, ám a kora-
beli jogi környezet miatt erre nem volt lehetőség. 
egy merész fordulattal maga lépett fel vevőként 
és vállalta, hogy a falut katolikus lakókkal bete-
lepíti és alkalmassá teszi a katonaság fogadására 
– a török fenyegetés akkor még korántsem volt a 
múlté. szegedre a felháborodott városatyák miatt 
jó ideig nem térhetett vissza, de már egy urada-
lom boldog-boldogtalan tulajdonosának mond-
hatta magát. igaz, a horgosi puszta benépesítése 
nem volt egyszerű feladat, főként a Felvidékről 
csábított családokat a kietlen vidékre. (a korabeli 
névjegyzékekben sok mai szabadkai család a fel-
menőjére ismerhet…) 

Podhorányi Zsolt

Ami igaz, arról hallgatni kell
Horgos, Kárász-kastély

Régebben Partizanskenak nevezték azt a girbe-
gurba földutat, amely az egykori Kárász-kastély fő-
bejáratához kanyarodott. Különös tréfája a sorsnak 
éppen azokról hívni az utcát, akiknek a nevéhez az 
egykori módos köznemesi rezidencia kirablása és az 
épület hanyatlása kezdődött. Ma már Kárász ut-
cának hívják, de sajnos a kastély állapota tovább-
ra is aggodalomra ad okot. Legutóbb tavaly ősszel 
jártunk arra, akkor épp tetőfelújítási munkálatokat 
végeztek a rezidencián, ami a korábbi állapotokhoz 
képest nagy előrelépés.

A Kárász utca másról is nevezetes: itt, az egykori 
tiszttartó házában a kastély szomszédságában élnek 

Az elhagyatott kastély 
főhomlokzata

Horgos és környéke
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Kárász Miklós Antal 
(1715–1797),  
a kastély építtetője

Ami igaz, arról hallgatni kell. Horgos, Kárász-kastély 

Az építtető unokája,  
Kárász Miklós (1781–1840)  
a Hétszemélyes Tábla  
bírája volt

Kárász Menyhért (1940–
1993) gyermekkorában, 
archív felvételen

Hogyan sikerült neki a fényes üzlet megkötése? 
a múltban ehhez még magas pártfogók kellettek. 
együtt járt iskolába Bécsben a báró, majd gróf 
grassalkovich antallal, a kor legnagyobb hatalmú 
magyar hivatalnokával, királyi személynökkel, 
kamaraelnökkel, Mária Terézia bizalmasával. 

a barátság az épület kialakításán is megmutat-
kozik: a horgosi kastély az úgynevezett grassalko-
vich-stílus határainkon kívül került reprezentánsa. 
olyan épületek kistestvérének tekinthető bizonyos 
stílusjegyei alapján, mint a gödöllői grassalkovich-, 
az aszódi podmaniczky-, vagy a péceli ráday-kas-
tély. előkelő rokonság, így aligha véletlen, hogy a 
délvidék egyik legértékesebb műemléke megmen-
tésére meg-megújuló erőfeszítések történnek, re-
méljük most már nem hiába…

Bolondvár ura
a kárász család 1945-ig megőrizte és lakta 

az épületet, a família számos neves taggal gya-
rapította a hazai közéletet. az építtető unokája, 
kárász Miklós (1781–1840) a Hétszemélyes Táb-
la bírája volt, a nevéhez főződik egy különleges 
bűntény felderítése a Felvidéken – legalábbis a ha-
gyomány szerint. a selmecbányai és körmöcbá-
nyai aranyaknak minduntalan lába kélt és Miklós 
magát természettudósnak adva ki a helyszínre 
utazott. Hajnalonként rovargyűjtésbe kezdett és 
feltűnt neki egy nyáj különös viselkedése. ami-
kor kihajtották az állatokat csupa kost számlált, a 
legelőről azonban jerkék (azaz fiatal nőstény bá-
rányok tértek vissza). 

az álbotanikus rájött, hogy az átalakulás egy tit-
kos barlangban megy végbe bennük. katonaságot ve-
zényelt a helyszínre és a razzia során kiderült: a csem-
pészek az állatok irhájába rejtették a nemesfémet. 

a bravúros nyomozásért az uralkodó grófi cím-
mel szerette volna jutalmazni hivatalnokát, ám – ha 
hihetünk a legendáriumnak – ezt Miklós visszauta-
sította. a visszautasított főnemesi rang legendája sok 
olyan családnál volt élő hagyomány, amelynek tagjai 
nem tudtak az arisztokraták közé emelkedni. 

a kárász család azonban nem egy főnemesi csa-
láddal rokon, így a lónyay és a Wenckheim famí-
liával is. kárász gézának (1837–1905), egy husza-
dik századi utódnak állítólag épp az arisztokrácia 
miatt siklott ki az élete. a dúsgazdag nemesember 
lánykérését a hagyomány szerint a gróf károlyi 
család azért utasította vissza, mert édesanyja pol-
gári származású volt. kárász géza ezután a múltba 
menekült. svájcban elképesztő műkincsvásárlás-
ba kezdett és a mai horgosi kamaráserdő mellett 
lovagvárat kezdett építeni. Végül a pazarló gaz-
dálkodás és a csillagászati összegeket kitevő épít-
kezés miatt tönkre ment, ingóságait elárverezték. 
luzernben halt meg magányosan.
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A horgosi Kárász-kastély 
bejárata 2005-ben

Ami igaz, arról hallgatni kell. Horgos, Kárász-kastély 

A kastély látképe 
archív fotón

Művét Bolondvárnak nevezték, kamaráserdőt 
pedig felparcellázták. itt alakult ki a tisztviselőte-
lep, amelynek mesés házai, villái közül sok a mai 
napig áll.

Szőnyegeik seperték  
az országutat

Hét éve is van már, amikor egy nyári délután 
interjút készítettem a neves botanikus és növény-
nemesítő kárász imre (1903–1979) lányával, Mar-
gittal és fiával, Miklóssal, aki sajnos ma már nem 

él. néhány éve egyik nap váratlanul összeesett és 
meghalt. kisgyerekként még megtapasztalhatta 
a kastély utolsó nemesi tulajdonosainak az életét,  
az egykori földbirtokos lét jótéteményeit. 

„A kastélyban partizánok, az iskolában oroszok 
fészkelték be magukat a háború után – mesélte Ká-
rász Miklós. - Amikor a berendezést vitték el, a teher-
autóról lelógó szőnyegek seperték az utat. A könyv-
tárat, ezernyi értékes kötetet pedig a kertben égettek 
el. Törvényt hoztak, hogy a nagybirtok mérete nem 
haladhatja meg a harminckét holdat. Ez volt az első 
rendelkezés a birtokrendszer ellen, de még akkor is 
meghagytak a kezünkön tizenhat holdat. 

Utána nem sokkal, talán egy évvel elfogadtak egy 
másik jogszabályt, amely szerint a nagybirtok nagy-
ságának felső határa legfeljebb tizenhat kataszteri 
hold lehet, és akkor elvették a tízet és maradt hat.” 

eredetileg hatezer katasztrális holdat számlált a 
tekintélyes nemesi birtok, de már a trianoni béke-
szerződés után 1200 holdra csökkentette a vagyont 
az új adminisztráció. 

a kastélyélet mindennapjait kárász Margittól, 
Miklós testvérétől ma már hiába kérdeznénk, hisz ő 
már az egykori intéző házában született. „Negyven-
négy őszén átpakoltatták az egész családot, amikor 
az anyám terhes volt – mesélte. – Sokszor emlegette, 
hogy még a babaruhákat sem maradt idejük össze-
szedni. Az egész gardróbot a pelenkákkal együtt fel-
rakták egy teherutóra, és a rakománnyal elindultak 
Belgrádba, ismeretlen céljuk felé. Pelenka híján en-
gem százéves, régi asztalokat díszítő szalvéták segít-
ségével tettek tisztába.” 

„Történelemből soha nem feleltem itt az iskolában 
– vette át a szót ismét kárász Miklós –, mert egyfé-
leképpen tanították, itthon másképpen halottam, és 
figyelmeztetett apám, hogy el ne szóljam magam.”

„Épp ezért nem szerettem én sem a történelmet – 
folytatta Margit. – Mert tudtam, hogy amit meg kell ta-
nulni, az nem igaz, ami meg igaz, arról hallgatni kell…

A fák lombjai szinte teljesen eltakarták az épü-
letet, egyre kevésbé látszottak az ősi falak. Ötven-
kettőig kaszárnyaként szolgált a kastély, partizánok 
laktak benne. Kivonulásuk után, emlékeim szerint a 
nagy földrengés idején, 1963-ban merészkedtünk be 
először édesanyámmal és a nővéremmel a kastélyba. 
Akkoriban az épületet fölajánlották a katasztrófa 
sújtotta családoknak, akik itt találtak maguknak 
ideiglenes menedéket. A falusiak közül takarítókat 
toboroztak, mi pedig elhatároztunk, hogy annyi év 
után megnézzük a régi kastélyt. Akkor az épület még 
nem szenvedett nagyobb károkat. Voltak még abla-
kai és új tetőt is kapott. 

Szüleim képtelenek voltak átlépni hajdani ottho-
nuk, a kastély kapuját.”

csak remélni lehet, hogy a nemrégiben megkez-
dett felújítási munkálatok lépést tudnak tartani az 
épület pusztulásának gyorsuló ütemével. ❦
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„de mi az utas figyelmét magára ragadja, mi régé-
szeti, történelmi és épitészeti szempontból egyaránt ne-
vezetes, az kőhalom fellegvára, mely bizonynyal egyike 
honunk legépebb, legszebben fekvő régi várainak” – írta 
felvezetésképpen orbán Balázs 1868-ban, midőn erdély 
délkeleti részén, nagy-küküllő vármegye kőhalmi já-
rásában tartózkodva, a kőhalom városka feletti sziklás 
hegyen lévő vármaradványok részletezésébe fogott.

kőhalom (reps, rupea) vára napjainkban is a kör-
nyező vidék talán leglátványosabb erősségének számít. 
Történelmünkben először 1324-ben említik, amikor  
a Henning ispán vezette szász lázadóktól szécsényi Ta-
más ostrommal elfoglalta. ezt követően királyi vár volt, 
az erdélyi vajdák igazgatták. 1421-ben a törökök dúlták 
fel, majd a 16. században a helyi szászoké lett. az alsó- 
és a középső-vár tornyokkal tagolt falait ők építették ki, 
így aligha csodálkozhatunk azon, hogy az általuk emelt 
tornyok, kapuk és a védelmi elemek (lőrések, szurokön-
tők, gyilokjárók) kialakítása nagy hasonlóságot mutat a 
közeli szászföld templomvárainak erődítéseivel.

az 1620-as években, a hegy tetőrészén emelt leg-
korábbi várrész körül alakították ki a középső várat. 
Weyprauch dávid királybíró regnálása idején (1621) 
készült el a nyugati fal és az ahhoz csatlakozó kápolna. 
1629-ben kutat fúrtak az alsó várban, ugyanitt meg-
épült a szalonnás-torony, a szolgák-tornya és 1643-ban 
már állt a kaputorony is. evlia cselebi világutazó 1661-
ben említi meg a várat, amikor az ali pasa vezette török 
sereg elfoglalta. az ekkor megrongálódott erősséget az 
oszmánok elűzése után a császáriak az 1690-es években 
részben korszerűsítették. 1704 és 1708 között a kurucok 
tartották megszállva, kivonulásuk után falai pusztulás-
nak indultak. a helybéliek ezután terménytárolónak 
használták néhány épségben maradt épületét (ezek te-
tőzetét egy vihar 1791-ben alaposan megtépázta).

2005 őszén i. F. pascu és cătălina Toma régészek 
ásatásokat végeztek a három részből álló, szabálytalan 
alaprajzú vár területén, illetve felmérték a romokat, 
azok állapotát. jelentős mennyiségű edénytöredék-
re bukkantak a bronzkorból, az ún. coţofeni kultúra 

idejéből. számos középkori, illetve 16–17. századi cse-
répedény maradványát is megtalálták; az érdekesebb 
leleteket néhány muskétagolyó, egy vasfokos, egy zöld-
zománcos pipa darabjai és néhány kályhaszemtöredék 
jelentette (utóbbiak egyike huszárt ábrázol).

a romok részleges állagmegóvását európai uniós 
támogatással 2010 és 2012 között végezték el. a meg-
újuló vár népszerűsítése érdekében 2012 nyarán a kő-
halmi önkormányzat kulturális eseményeket szerve-
zett a falak között, amelyet különféle kiadványokkal 
igyekeztek még ismertebbé tenni.

karczag Ákos

A Kosd-patak völgyébe 
települt Kőhalom  
és környéke

Kőhalom várának alaprajza I. F. Pascu és C. Toma nyomán

A vár látképe nyugat felől, 
2006 nyarán, egy évvel 
a feltárási munkálatok 
megkezdése után
(Fotó: Karczag Ákos)

A vár látképe  
a 20. század elején
(Fotó: M. Roth)

Kőhalom vára
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a Vág völgyének festői várairól egész sor ábrá-
zolás ismert. az előző oldalon látható kép 1676-ban 
készült Vágbesztercéről. a 19. században Thomas 
ender is megfestette, könyöki józsef 1882-ből való 
rajzai, alaprajzai és leírása, majd fényképek segítsé-
gével pedig nyomon követhetjük a hegyi vár, és a Vág 
partján emelkedő várkastély képének alakulását.

a valamikori legnépszerűbb képes hetilap, a Va-
sárnapi Újság 1910-ben így írt: „a mondákban és 
regékben gazdag Trencsén vármegyében, erdők ko-
szorúzta nagy hegyek alján, a gyönyörű Vág-völgye 

ölében elrejtve áll omladozó falaival a vágváraljai 
régi Balassa-kastély. Fölötte a hegy ormán podhrágy-
várának százados romjai merednek az ég felé. szom-
szédságában a Vág-völgy innenső partján, a hegyor-
mon, Báthory erzsébet híres csejthe vára omladozik, 
a túlsó parton a temetvényi vár romja látható. ez a 
rom valaha Bercsényi generális kastélya volt, a ki in-
nen menekült ki lengyelországba.”

a vár valószínűleg a 13. században épülhetett, 
a 14–15. században gyakorta változtak birtokosai. 
1458-ban került (Mátyás király jóvoltából) a később, 
hírhedett rablólovagnak számító podmaniczkyak 
kezére. 1526 után Beszterce, Hricsó, lednic, szucsa 
és Budetin uraként rettegésben tartották a környé-
ket. a podmaniczkyak kihalását (1559) követően 
családok egész sora vetélkedett az uradalomért. 
Végtére a Balassák diadalmaskodtak.

a zord hegyi vár helyett aztán a Vág partjára 
kényelmesebb késő reneszánsz, emeletes várkas-
télyt emeltek, amelyet két hengeres sarokbástya 
erősített. a kapu fölött kettős (Balassa–ghiczi) cí-
mer és latin felirat, miszerint építtette Balassa si-
mon és felesége, ghiczi Magdolna (1631).

a várat 1684-ben rombolták le a királyi hadak, 
nehogy Thököly imre kurucainak kezére jusson. az-
óta pusztul. romjai látványosak, pompás kilátóhely.

a várkastélyt a 18. században barokk stílusban 
átépítették, benne néprajzi, geológiai, természettudo-
mányi, régészeti kiállítás látható. a legérdekesebbek 
a régi bútorokkal berendezett termek. a Vág partján 
a 18. század közepén épült egy barokk kastély is.

a Vasárnapi Újság a régi kastélyról írja (1910): 
„a kastély termeinek falait falfestményekkel, la-
tin és magyar felírásokkal és rigmusokkal ékesí-
tették… egy későbbi gazdája a kastély termeinek 
feliratait és falfestményeit bevakoltatta és a falakat 
fehérre meszeltette. jelenleg báró popper Árminné 
tulajdona. Már régóta lakatlan és esőverte falai 
omladozóban vannak.”

csorba csaba

Vágbeszterce vára és kastélyai 

A várrom délkeleti látképe 
a Vág bal partjáról 
(Fotó: Szabó Tibor)

Beszterce vára  
a Vág folyó felől

(Metszet L. Rohbock rajza 
alapján, 1865)

A vár alaprajza
jobbra

Vágváralja és környéke
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Mánfai György fotóművész értékelése:
kissé csalódtam, mert az eddigiekhez képest nem volt 

kiugróan szép, látványával megragadó fotó. Többször tapasz-
taltam, hogy a szerzők megelégednek: ott voltam, láttam, le-
fotóztam, kipipálva. ne érjük be pusztán ennyivel! körül kell 
járni a témát, a látnivalót, több oldalról, más-más nézőpont-
ból is szemügyre kell vennünk, mert nem biztos, hogy az első 
látvány mutatja meg a vár, templom, kastély igazi karakterét. 

a képkivágásoknál is vigyázni kell az arányokra. Túl nagy, 
ráadásul monoton égbolt csökkenti a látvány szépségét (szinte 
elveszik a főtéma), csakúgy, mint a nagyon feszes, levegő nél-
küli beszorított kép. Magam sem örülök, ha messzire utazva 
nem csúcsfények fogadnak, de akkor is meg lehet találni a leg-
optimálisabb megörökítést, csak kicsit több idő kell hozzá.

első helyezett király zoltán „kisselyk-templomerőd” c. 
képe lett. szerencsés fényviszonyok, dekoratív felhőzet, a ke-
vés szín kiemeli, látványossá és barátságossá teszi a régi kis 
templomot. az ember szinte bekívánkozik a falakon túlra!

Második helyre több egyforma értékű kép volt esélyes, 
végül agárdi péter „lengyel kápolna” c. fotójára esett a vá-
lasztásom. a fotó tudatosan komponált, az előtérben szőlők, 
tőle jobbra egy szép, karakteres lombkoronájú fa, és háttér-
ben a Badacsony ismert formája tárul elénk. a kápolna uralja 
a környéket, már messziről hív bennünket, valósággal sugall-
ja, hoppá! – ezt meg kell nézni!

Harmadik helyre két fotó került: szegedi szabolcs gercsei 
templomát koraesti, kivilágított állapotban látjuk kiegyensú-
lyozott fényviszonyok között, ahol a kis kápolnát körülvevő 
fák valósággal átölelik, vigyázzák emlékét, messze zengő ha-
rangszavát, és mindezt az alkony meleg színei még jobban 
kihangsúlyozzák. Hangulatában ezt a képet érzem a legna-
gyobb hírérték hordozójának. szabolcsi erzsébet csesznek 
várrészletét ábrázoló fotóján a szerző dinamikusan láttatja a 
viszonylag épen maradt torony mellett az alacsony kőfalakat, 
így szépen kiegyensúlyozza, és a valóságos teret is jól tükrözi.

nagyon szép Mohai sarolta szálkai templomot ábrá-
zoló képe, mely a „kék csoda” címet kapta. Takács gábor 
mindhárom képe, az „érinti a fény”, a „szentélyboltozat”, és 
a „Hollókő” is érzékelteti, hogy alkotója alaposan körülnézett  
a látnivalókban, és a részletekben gyönyörködtet bennünket.

egyszerűségével is jó Fidrich Tibor „Taliándörögd 
kora tavasszal” c. képe, Török istván „Varasd vára” című, 
és Bara zsuzsanna „Felsőlehota – várkastély”, valamint 
ugyanennek a szerzőnek „Béla, Horvátország” című fotói. 

Végre itt a tavasz, lehet ismét útra kelni, hogy a kiszemelt 
„áldozatokat”, várakat, kastélyokat, templomokat újból célba 
vegyük és megörökítsük. ehhez kívánok jó fényt a következő 
pályázatokra: Mánfai györgy, pécsi Tudományegyetem Ter-
mészettudományi kar, (http://www.ttk.pte.hu)

az internetes szavazáson Ádám Attila „Tar középkori 
temploma” című fotója kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét 
első helyezett fotó szerzője egy-egy példányt nyert a Várak, 
kastélyok, templomok 2005–2011. évfolyamainak digitális ki-
adásából. a nyerteseknek gratulálunk, olvasóinktól továbbra 
is várjuk a fotókat. júniusi fordulónk április 5-én indul.

A 2013. áprilisi fotópályázat
Fotópályázat

A „Béla, Horvátország” c. fotót (felül) Bara Zsuzsanna,  
a „Taliándörögd kora tavasszal” c. képet (alul) Fidrich Tibor küldte be.

A „Kék csoda” c. fotót (felül) Mohai Sarolta készítette.  
A „Gercsei templom” c. képpel (alul) Szegedi Szabolcs harmadik lett. 
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A Notre-Dame templom 
főhajója, hátul a szentély  

a románkori freskókkal
(Areines)

A Loire völgyének említésekor a híres kastélyok, 
várak jutnak az eszünkbe. A környék egyházi jellegű 
emlékei – kolostorok, templomok – ugyanakkor kevés-
bé ismertek, vagy a legtöbb utazó nem ezekre kíváncsi 
elsősorban. A kolostorok közül a legérdekesebbek közé 
tartozik a Saint Benoît-sur-Loire (korábban Fleury) 
kolostor, ahol Szent Benedek ereklyéit őrzik és gyö-
nyörű románkori oszlopfőket láthatunk. Különleges a 
románkori konyhával rendelkező Fontevrault kolos-

tor, Cunault apátsága vagy egy kicsit a Loire völgyétől 
távolabb levő Noirlac, Fontgombault, St. Savin-sur-
Gartempe kolostorai. A templomok között is sok érde-
kes akad, például Candes-Saint-Martin, ahol a pannó-
niai származású Szent Márton püspök halt meg. Ezúttal 
mégsem az oszlopfőkről (ez a téma megérdemelne egy 
külön beszámolót) vagy más érdekes tudnivalókról sze-
retnék számot adni, hanem a Loire völgyének tágabb 
környezetében fellelhető románkori freskókról.

(A szerző felvételeivel)

a művészettörténeti elemzések Franciaország-
ban négy helyileg és stilisztikailag körülhatárolható 
csoportot különítenek el (Tours vonzáskörzete, dél-
Burgundia és auvergne, lavaudieu és roussillon 
katalán területe) ebből a korból. a loire-völgy na-
turalista falképeire a világos alapú homokszín a jel-
lemző, a központ Tours lehetett. a falképeket rejtő 
templomok a compostelába vezető zarándokutak 
mentén találhatók. Tours-tól délre Tavant, loches, 
st. jean-du-liget, st. aignan templomai említendők, 
angers és saumur között cunault híres apátsági 
templomában is tártak fel a háború előtt szent kris-
tófot ábrázoló freskómaradványokat. a loire-tól egy 
kicsit távolabb, a zarándokutak mentén poitiers-ben 
és környékén is sok szép falképpel találkozhatunk, 

Siklósi Miklós

Románkori freskók a Loire völgyé-
nek tágabb környezetében

A St. Gilles kápolna apszisa
(Montoire-sur-Loir)
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A csodálatos halászat
(Szentháromság-apátság, 
Vendôme)

Templomok románkori 
freskókkal (a cikkben 
felsorolt helyszínek 
pirossal kiemelve) a 
Loire folyó környékén. 
Kiegészítésképpen fel 
vannak tüntetve a híres 
Loire-menti kastélyok is.
(A szerző munkája)

Románkori freskók a Loire völgyének tágabb környezetében
többek között saint-savin-sur-gartempe apátsági 
templomában, amelyeket andré Malraux a francia 
románkori festészet sixtus-kápolnájának nevezett, 
és amely ma az Unesco kulturális világörökség 
része. említendők még chauvigny, Montmorillon és 
poitiers templomaiban található románkori freskók.

Tours-tól északra a loir völgyében (a loire fo-
lyó mellékfolyója), a francia forradalom töténetéből 
ismert Vendôme környékén közel 20 templomot 
tartanak nyilván, ahol több vagy kevesebb töredék 
maradt fenn, igaz, nem mindegyik románkori. Te-
kintsük át röviden ezeket, a többi freskó egy további 
cikk témája lehet.

Vendôme
a Tours-tól északra húzódó zarándokutak egyike 

a loir völgyén keresztül vezetett párizs és chartres 
felől. a környék legnagyobb települése Vendôme, de 
az itt talált freskók messze nem a legteljesebbek. a 
freskók a 14. századi szentháromság-apátság kápta-
lantermében találhatók. a káptalanteremben 1972-
ben fedezték fel a 14. századi falak mögött a korábbi 
kolostor falain a freskótöredékeket, ez magyarázza a 
színek frisseségét. a freskók eredetileg a káptalante-
rem három falát borították és egységes ikonográfiai 
programot valósítottak meg. az egyes jelenetek kö-
zül a csodálatos halászat jelenete a legteljesebb. egy 
másik jelenetben péternek, róma első püspökének a 
beiktatási jelenete látható, és ez közvetlen összefüg-
gésben van a vendômi apátság történetével. 1095-ben 
i. geoffroy apát egy római útja alkalmával támoga-
tásáról biztosította ii. Urbán pápát a guibert ellen-
pápa elleni harcában. ii. Urbán 1095–96-ban járt 
Franciaországban, Vendôme-ban 1096. február 19-e 
és március 3-a között tartózkodott. a falak díszítése 
feltehetőleg erre az alkalomra vagy nem sokkal ez-
után készült el (11. sz. vége – 12. sz. eleje).

Areines
a kis település Vendôme-tól nem messze keletre 

található, neve egy gall-római arénára utal, amelynek 
maradványai a freskókat rejtő templom közelében 
lelhetők fel. a notre-dame templom közvetlenül a 
chartres-i székesegyház fennhatósága alá tartozott. 
az építés a 11. sz. végére datálható, de az apszist a 
12. században átépítették és a harangtornyot is ekkor 
emelték hozzá. az évszázadok során sok változáson 
esett át, és 1931-ben fedezték fel újra a falfestménye-
ket, amelyek ma a templom legfőbb ékességei.

az apszis közepén a Mindenható krisztus (pan-
tokrátor) glóriával kettős mandorlában. a mandorlát 
a négy evangelista részben töredékes jelképei veszik 
körül. a szentély boltozatának felső részén isten bá-
ránya kör alakú medaillonban, amelyet négy kitárt 
szárnyú angyal tart. a szentély északi falát két jele-
net díszíti: az angyali üdvözlet és Vizitáció. a déli 
falon krisztus születésének jelenete, a bölcsőt egy 

bika és egy szamár ringatja, felettük a betlehemi 
csillag. az apszis hátsó falán középen állnak a kife-
jező arcú apostolok, közöttük baloldalt szent péter, 
jobboldalt szent pál, szent jános és szent Tamás. az 
ablaknyílás belső oldalán felfegyverzett lovagok áll-
nak, középen pedig isten keze.

Lavardin
lavardin Vendôme-tól 20 km-re nyugatra a loir 

mellett fekszik. a st. genest templom a nagy Mero-
ving-kori saint-george-du-Bois apátsághoz tartozott, 
pontos építési ideje nem ismert. st. genest clermont 
(ma clermont-Ferrand) püspöke volt i. sz. 600 körül. 
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Feltehetőleg a jelenlegi 12. századi szentély egy régebbi 
templom falaira épült. a szentély boltozatán, oldalfa-
lain és az apszisban 12–14. századi freskók borítják a 
falfelületeket.

az apszisban a pantokrátor ül mandorlában, a 
négy evangelista jelképeivel körülvéve, Máté angyala 
már felismerhetetlen (a többi az óramutató járásával 
megegyező irányban: sas – jános, bika – lukács, orosz-
lán – Márk; mindegyik ún. tetramorf alak szárnyas). a 
szentély boltozatán a paradicsom látható vörös és sár-
ga négyszögek formájában, amelyekben felváltva szen-
tek és muzsikáló angyalok foglalnak helyet. a szentély 
oldalfalain kétoldalt jelenetek az Újtestamentumból: 
lábmosás, az apostolok virágos ágak előtt várnak a so-
rukra, passió-jelenetek balról jobbra: júdás csókja, ka-
tonák, megvesszőzés, a kereszt vitele, keresztrefeszítés. 
egy szinttel feljebb középen a feltámadást jelképező 
főnixmadár, alatta a fiókáit saját vérével tápláló peli-
kán (jézus szimbóluma) és Mihály arkangyal mérlegre 
teszi a lelkeket. a felső sorban egy angyal hosszú barna 
ruhában széttárt szárnyakkal violán játszik és a kivá-
lasztottakat kíséri a paradicsomba. szent péter várja 
őket és éppen két személyt bocsát be. az alsó szinten 
egy nagy barna ördög kimeredő szemekkel és vörös 
lángnyelvekkel övezve küldi tovább az elátkozott lel-
keket egy másik, sárga lángnyelvekkel övezett ördög 
felé, aki elkapja és a pokolba dobálja őket. a poklot egy 
óriási, lángok nyaldosta üst jelképezi.

egyéb jelenetek: szt. Ferenc beszél a madarakhoz, 
szt. kristóf a gyermek jézust viszi a vállán, jessze 
fája, a szimbólikus fa a derűs arrccal alvó jesszéből 
nő ki, az ágak között trónol dávid király és szűz Má-
ria, krisztus keresztelése.

a templomtól nem messze magasodnak a közép-
kori vár romjai.

Montoire-sur-Loir
a lavardin-nel szomszédos városkában is 

taláható középkori várrom, de freskókat rejtő st. 
gilles kápolnája érdekesebb. (st. gilles apát (640–
720) athénből, királyi családból származott. Minde-
nét a szegényeknek adta szülei halála után.) a volt 
perjelség temploma a 10. sz. végén épült, a perjelség 
a bencés saint-calais apátságnak volt alárendelve. a 
közelben álló ház a perjel lakóháza volt, 1566–85 kö-
zött pierre de ronsard költő volt a perjel.

a főhajó egyik oldala leomlott, a tető is hiány-
zott, ezért a szentély lezárásával később egy kápol-
na keletkezett. a szentélyhez a keleti apszis mellett 
északról és délről is csatlakozik egy belül félköríves, 
kívül négyszögletes kis kápolna (vagy apszis), mint-
egy kereszthajót képezve. a falfestményeket 1840–
41 telén fedezték fel. középen a szentélyt kövekből 
felépített kupola fedi, és innen a három apszis felé 
tekintve mindegyikben egy-egy pantorkrátort látha-
tunk. a történészek és kritikusok mind a mai napig 
nem tudtak rájönni arra, hogy milyen ikonográfiai 

Románkori freskók a Loire völgyének tágabb környezetében

Kerubok 
(St. Gilles kápolna, 
Montoire-sur-Loir)

A boltív felett  
a kárhozott lelkek 

(St. Genest templom, 
Lavardin)

A Mindenható 
mandorlában 

(St. Gilles kápolna, 
Montoire-sur-Loir)
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A templombelső képe  
(Saint-Jacques-des-Guérets)

A Mindenható mandorlában 
a négy evangelista jelképei-
vel körülvéve  
(Saint-Jacques-des-Guérets)

Lavardin, St. Genest 
templom  
(11. század,  
későbbi átépítésekkel)

program indokolja a három krisztust. az apsziso-
kon kívül a központi részt az apszisoktól elválasztó 
boltíveken is találhatók falfestmények.

a keleti apszisban krisztus látható dupla 
mandorlában (a 12. sz. eleje). a mandorlát angya-
lok tartják, közöttük az evangelisták szimbólumai. 
krisztus a bal kezében tartja a Bibliát, jobb kezével 
áldást oszt. a déli oldalon levő krisztus-ábrázolás 
gyakori elnevezése: „kulcsos krisztus” vagy „krisz-
tus átadja a kulcsokat szent péternek”. Ha stiliszti-
kailag nézzük, akkor egy fenséges benyomást kel-
tő személyt látunk gazdagon díszített öltözetben, 
amelynek ráncai a románkori művészetre jellemző 
V alakban hullanak alá.

az északi oldalon a jobboldali rész jobban kive-
hető. a hullámokkal díszített mandorlából krisztus 
nyitott bal kezéből hat sugár indul ki és hat apostol 
felé mutat. ezt a 12. sz. végi jelenetet gyakran a pün-
kösdként értelmezik. a keleti boltíven középen isten 
báránykája egy medaillonban, amelyet két hatszár-
nyú szerafim vesz közre. a nyugati boltíven az alfa és 
az omega betűi között medaillonban a kifejező arcú 
krisztus mellképe látható, amint krisztus felemeli 
karjait két lovag felé, akik valószínűleg lándzsáikkal 
egy sárkányt terítenek le.

Saint-Jacques-des-Guérets
a templom a troglodita (sziklába vájt) barlang-

lakásokról nevezetes Trôo-val szemben, a loir folyó 
túlpartján áll, Montoire-sur-loir-tól 5 km-re nyuga-
tabbra. a névadó szent neve a compostelába vezető 
szt. jakab zarándokútra utal, a guéret szó jelentése: 
felszántott, de be nem vetett föld, ugar. az egyszerű 
külsejű templom a lavardin-i templomhoz hasonlóan 
szintén a saint-georges-du-Bois apátsághoz tartozott. 
a 12–13. századi freskókat 1890–91-ben fedezték fel 
újra. a jelenetek sokasága, a színek gazdagsága alap-
ján a loir völgyének egyik legszebb freskóegyüttesével 
állunk szemben. a sárga és vörös árnyalatú okker 
mellett a lazúrkék, smaragd, kék, ibolya és zöld színek 
jellemzik a freskók színpalettáját.

a templom tetőzete fa ácsolatú, ezért a 12–13. szá-
zadi freskók az oldalfalakon láthatók. az apszisban a 
pantokrátor látható mandorlában, a négy evangelista 
jelképeivel övezve. az alsó szinten az Utolsó vacsora: 
krisztus és az apostolok egy asztalnál ülnek, amelyen 
kivehetők: kenyér, hal, tányérok, kancsók és poharak. 
az apszis középső ablakától balra a kereszrefeszítés je-
lenete: a kereszt részben smaragdszínű. Mária és szent 
jános veszik közre a keresztet. További jelenetek: szt. 
Miklós csodatétele, lázár feltámadása, krisztus levéte-
le a keresztről, krisztus leereszkedik a pokol bugyraiba, 
krisztus születése, a betlehemi gyermekgyilkosság. ❦

Részletesebb információ románkori freskókról  
a szerző honlapján: http://mikszi.weboldala.net/
foold/utak/loire/cikk/fresko.html
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Szatanek József

Terzsán vára Modrusban 
A horvátországi Kapela-hegység alatt átvezető, 

nemrégiben befejezett híres alagút északi torkolatá-
nak közelében emelkednek Terzsán várának romjai. 
A vár körüli Modrus település neve – jelentőségét mu-
tatva – Modrus-Fiume vármegye nevében is feltűnt. 
Magát a várat és a püspöki székhelyként szolgáló 
váraljai település együttesét is Modrusnak nevezték. 
A várnak mára csak romjai maradtak fenn, míg az 
egykor oly jelentős városnak  nyoma sem maradt.

 
az erdővel sűrűn benőtt, nagy- és kis-kapela 

hegységet, a plješivica-hegységgel együtt, vala-
ha egyetlen név alatt – gvozd-nak nevezték. ez a 
gvozd-i tájék képezte hosszú időn át ó-Horvátország 
és szlavónia határát. az itt kialakult természetes vá-
lasztóvonalon elhelyezkedő, kiváló fekvésű, 670 m 
magas Modrus hegyen épült fel egykor a Terzsánnak 
(Thersan) is nevezett Modrus vára.

a Modrus név már igen korán, a 12. században 
feltűnt a forrásokban, de akkoriban csak egy birtokra, 
egyházi kerületre (plébánia), esetleg egy sajátos jogál-
lású nemzetségi megyére, zsupára vonatkozott. 

a birtokot egy állítólag hamis, iii. Béla király-
nak tulajdonított, 1193-ban kiadott adománylevél-
lel a vegliai, utóbb Frangepánoknak nevezett grófok 

Terzsán várának romjai 
délnyugatról 
(Fotó: Keserű László)

Terzsán várának  
megközelítése

szerezték meg, mint első szárazföldi birtokukat. az 
adományt utóbb ii. andrás is megerősítette 1209-
ben. Miután Veglia (krk) szigete velencei uralom alá 
került, a Frangepánok modrusi birtokuk kibővítésére 
helyezték a hangsúlyt, s hamarosan a horvát Tenger-
mellék uraivá váltak. ezt követően építették fel váru-
kat Modrus hegyén, amit Terzsánnak neveztek el. jel-
zi a vár fontos szerepét a család életében, hogy mindig 
a legidősebb fiú tagja kapta örökségként. 

a vár ekkoriban csak egy tekintélyes méretű, 
négyszögletes, meglehetős kényelemmel ellátott, leg-
alább négyemeletes lakótoronyból és a hegy tetejét 
övező várfalból állhatott. 

Modrust és vidékét sem kerülte el a tatárjárás, 
amely komoly károkat okozott a várban és az alatta 
elterülő, mezővárosi rangú váraljai településben is. 
az újjáépítéshez külföldi mestereket is hívtak, akik az 
akkoriban még újnak számító gótikus stílus környék-
beli elterjesztésében is szerepet játszottak. ekkoriban 
épülhetett fel a várudvar északi harmadát elfoglaló 
nagy palota, valamint a vendégek elszállásolására is 
alkalmas épületszárny a nyugati fal mentén. 

a felújítás olyan eredményes volt, hogy az új rezi-
denciában 1333-ban i. károly királyt is vendégül lát-
hatták, akivel egy időben Bonifác korbáviai püspök is 
Modrusban tartózkodott. a vár bizonyosan tágas és ké-
nyelmes lehetett, amit bizonyít, hogy Frangepán i. ist-
ván olasz származású felesége, carrerai katalin és ist-
ván édesanyja, erzsébet is itt éltek 1372 és 1390 között. 

Frangepán i. istván halála után Frangepán V. já-
nos örökölte meg Modrust, aki feleségével és Miklós 
fiával szintén a várban lakott. jános gróf Modrus fej-
lesztése mellett a vártól délebbre, a gvozd-hegységben 
egy kolostort is emeltetett a pálosoknak, ahol a ten-
gerpartra tartó utazók menedéket lelhettek. 
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A vár központi épülete,  
a lakótorony romja észak-
keletről  
(Fotó: Keserű László)

Terzsán várának látképe  
(M. Stier rajza, 1660)

Terzsán várának alaprajza
(Szatanek József rajza Z. 
Horvat után)

Terzsán vára Modrusban
a földesúri birtok igazgatási székhelyeként működő 

Modrus első leírását 1437-ből ismerjük, Tallóczi Matkó 
bán okleveléből. 1449-ben a modrusi váralját már vá-
rosnak nevezték. a földesúri vár is kivált a modrusi kö-
zös történelemből, s az oklevelekben Terzsán várként 
kezdett mind gyakrabban megjelenni. Talán az lehe-
tett az oka, hogy a váraljai település polgárai ekkoriban 
szabadulhattak meg a földesúri függőségtől.  

a vár ekkorra már szinte teljesen kiépült, északon 
kapott egy bővítményt, ahol a vár vízellátásához nél-
külözhetetlen ciszterna, vagy kútház készült el, majd 
az egészet egy alsóvárral vették körül, amely keleti fa-
lának közepén toronnyal védett kapu nyílott. az alsó-
vár északi sarkában állt a négyszögletes, dózse, vagy 
pápa nevű torony. a vármag déli oldalában emelkedő 
lakótorony előtti dombhátra egy, a nyugati oldalán 
félköríves toronnyal védett külsővárat építettek. 

a várhegy keleti oldalában kiépített várost is fal 
övezte, amely a külsővár délkeleti sarkából indult, 
majd a ma is létező utat elérve északnak fordult, hogy 
a temető magasságában a vár pápa (dózse) tornyához 
csatlakozzon. a városfal déli oldalában két kapu is 
nyílott, azonban az északi falon csak egyetlen kapu 
készült. Mind a déli, mind az északi városfal előtt egy-
egy, a hegyre felkúszó, sziklába vágott árok húzódott.

Modrus ekkoriban a kontinentális Horvátország 
legjelentősebb településének számított és érthető mó-
don alkalmas helynek látszott, amikor a töröktől fe-
nyegetett területen levő korbáviai püspökség részére 
új székhelyet kerestek. a püspökség áttelepítését végül 
Frangepán istvánnak sikerült elérnie 1460-ban. a vá-
ros ekkor gazdag, fejlődő település volt, tíz templom-
mal és nagyszámú lakossal. a püspöki katedrálist a vá-
rosfal keleti oldalában, egy fallal övezett és félkör alakú 
tornyokkal védett teraszra, a korábbi szt. Márk titulusú 
templom helyére építették fel. 

Frangepán istván és fia Bernát velencei segítséggel 
erősítette meg a vár védelmét. az állandó helyőrség je-
lenléte már 1470-ben indokolttá vált, amikor a törökök 
20.000 fős sereggel Modrus környékére törtek, felprédál-
va a modrusi és a szomszédos uradalmak területét. 

Modrus hanyatlásának kezdete az 1493-as esz-
tendőre tehető, amikor a derecsényi imre horvát-
dalmát-szlavón bán vezette horvát seregeket a törökök 
megsemmisítették a korbáviai síkon. 

ezután még pár évig viszonylagos nyugalomban 
folyt itt az élet, sőt 1496-ban a várban töltött 20 napot 
maga corvin jános herceg is. a török veszély állan-
dósulása miatt a Frangepánok egy biztonságosabb 
helyen fekvő vár építésébe kezdtek ogulin közelé-
ben, mely idővel a középkori Modrus helyébe lépett. 
Frangepán Bernát halála után 1530-ban Modrus vára 
és helyőrsége a végvidéki katonaság fennhatóság alá 
került, a lakosság pedig szlovéniába és nyugat-Ma-
gyarországra költözött. károlyváros várának 1579. 
évi felépítése után Modrus stratégiailag jelentéktelen-
né vált, újjáépítésére nem fordítottak gondot. ❦
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Kovács Péter

Markaz vára segítségért kiált 
A Trianon utáni Magyarország területén kevés 

olyan érintetlen, középkori várrom található, amelyen 
állagmegóvási és egyéb „helyreállítási” munkákat még 
sosem végeztek, ugyanakkor ahol mégis relatíve jelen-
tős falmaradványokat láthatunk. Markaz hegyi vára 
ilyen, és – a gyönyörű kilátás mellett – kétségkívül en-
nek köszönheti ritka varázsát. Azonban szintén ez az 
oka annak is, hogy napjainkra a végső megsemmisü-
lés határára jutott. Markaz vára segítségért kiált!

 
Markaz Budapesttől körülbelül 90 kilométer-

re fekvő, Heves megyei község. Túránk megkezdése 
előtt ismerkedjünk meg röviden a falu történetével! 
Markaz első említése 1077 és 1095 között történik, 
pontosan meg nem határozható időpontban. Birtoko-
sa ez idő tájt egy bizonyos domoszló herceg, aki az 
ekkor csupán prédiumnak nevezett Markaz (Marcau) 
egy részét, melyen a későbbi domoszló falu létrejött, 
a pécsváradi apátságnak adta. domoszló egyébként 

aba sámuel király fia, vagy egyéb közvetlen rokona 
lehetett. ezt követően, megannyi más településhez 
hasonlóan Markaz nevével is, a Magyar királyság 
plébániáit tartalmazó, 1332–37-es, első megmaradt 
összeírásban találkozhatunk. ezt a pápai adószedők 
készítették és tartalmazza a helységek megnevezését, 
papjának nevét és a fizetendő adó összegét. Markaz 
nevének eredete nem tisztázott, egyesek szerint aba 
sámuel király Márk nevű unokatestvérének nevéből 
ered. az azonban valószínűsíthető, hogy Markaz kö-
zépkori templomának védőszentje szent Márk volt. 
az egykori templom – a népnyelvben „pusztatemp-
lom” – maradványai a Markazi-víztározó fenekén 
rejtőznek, de alacsony vízállás esetén időnként meg-
megmutatják magukat az utókornak. 

a község (tehát a már létező falu!) első ismert bir-
tokosai az aba nemből származó Visontaiak voltak, 
majd később a rokon  kompoltiak kerültek birtokba, 
akiket – kihalásuk után – a gúti országh család köve-
tett. a török háborúk következtében a település elnép-
telenedett és közel kétszáz évig teljesen lakatlan volt. 
1742-ben báró Bossányi gáspár telepített ide gömör 
és kishont vármegyei birtokairól negyven szlovák 
és magyar nemzetiségű családot. ( a falu lakosságá-
nak gyarapodását világosan mutatják a számok: míg 
1770-ben 560 lakosa volt, addig 1851-ben már 900, a 
századfordulón pedig 1439. legmagasabb lélekszámát 
Markaz 1949-re érte el, akkor több mint 2000 fő lakta. 
a jelenlegi becsült lakosságszám 1770 fő.) 

Ha Budapest irányából érkezünk, akkor az M3-as 
autópályáról gyöngyösnél érdemes letérnünk, majd 
gyöngyösön és abasáron áthaladva érjük el Markazt. 

Kilátás a markazi várból:  
a falu és mögötte  
a Markazi-víztározó
(A légifotó és az utolsó kép 
kivételével a fotókat Kovács 
Péter (www.peterkovacs.hu) 
készítette, aki nem azonos
a szerzővel.)

Markaz várának meg-
közelítése a település 

központjából
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Markaz várának  
madártávlati képe keletről
(Fotó: László János)

A markazi vár  
(Nováki Gyula felmérése, 
1992)

A déli falsarok  
északnyugat felől

a várhoz vezető túránk a település központjától indul. 
a postánál (Fő út 102.) szélkakas jellegű útbaigazító 
tábla segít a tájékozódásban. a zöld l jelzést követve 
a dobó úton indulunk el, majd a kálvária út kereszte-
ződésében balra fordulunk, ezt követően egy kanyart 
elérve pedig jobbra térünk. Tovább haladva a jelzésen 
kiérünk a községből és utunk egyre jobban emelke-
dik. ösvényünket keresztezi a zöld kör jelzés, mely a 
környék borútja. itt pihenőhely is található, padokkal, 
asztalokkal, valamint a várromról szóló bemutató táb-
lával. a Vár-patakot épp, hogy érintjük, majd utunk 
egyre meredekebben halad felfelé, míg a vár tömbjét 
a délkeleti oldalról enyhén megkerülve érünk fel a 
Várbércre, mely tulajdonképpen a Hegyes-tető (628 
méter) délnyugati nyúlványát képezi. a Várbérc való-
jában egy keskeny gerinc, melynek enyhén kiemelke-
dő végén helyezkedik el a vár. a hegynyúlvány oldalai 
kifejezetten meredekek, az északnyugati oldal gya-
korlatilag megmászhatatlanul sziklás, ezáltal nyújtva 
természetes védelmet az erősségnek. a Várbércről 
csodálatos panoráma nyílik több irányba is. délre, 
délkeletre tekintve Markaz község fekszik a lábaink 
alatt, azon túl pedig a Markazi-víztározó világoskék 
felszíne olvad össze a messzi horizonttal. északra és 
északkeletre a Vár-völgy, szemközt a Hajnács-kő (632 
méter) és a dobogó-tető.

a vár alaprajza szabályos téglalap, melynek szélein 
az észak-északkeleti oldal kivételével, végig megfigyel-
hetőek a falak maradványai. a fallal körbevett terület 
hozzávetőlegesen 26 méter hosszú és 21 méter széles, a 
falak vastagsága pedig 1,5 és 2 méter közötti. a falsar-
kok közül a déli és nyugati maradt meg a legépebben. 
a várfalak – ahogy már említettük – északnyugati 
irányból a sziklák természetes védelemét élvezték, a 
többi oldalról azonban szárazárokkal voltak megerő-
sítve. a sáncárok helyenként a mai napig jól megfi-
gyelhető, nagy része azonban – minden bizonnyal 
a várfalak egykori törmelékével – feltöltődött. a vár 
bejárata a várhegy védelmi szempontból leggyengébb 
részén, az északkeleti oldalon lehetett. az itt található 
magasabb terepalakulatok a bejárat valamely védő-
művel történő megerősítettségére utalhatnak, amelyet 
azonban csak alapos kutatás tudna bizonyítani. a vár-
belső északnyugati vége hozzávetőlegesen 4 méterrel 
alacsonyabban fekszik, mint a délnyugati és folyosó-
szerű kialakítást mutat. egyes feltételezések szerint er-
ről a folyosóról nyíltak hajdanán a vár pincéi. a kozák 
károly által 1978-ban közölt felmérés tanúsága szerint 
az északnyugati folyosó hosszában egy belső fal húzó-
dott végig, melynek délnyugati végében egy lépcsősor 
is található volt. Mindezekből napjainkra pusztán  
a délnyugati körítőfalból kiinduló csonkja maradt. 

itt tegyünk egy kis kitérőt és ismerkedjünk meg 
a markazi vár – középkori adatok híján – feltétele-
zett történetével! Bizonyosra vehető, hogy a tatárjá-
rás után épült, egyes feltételezések szerint a 13. szá-
zad vége felé, míg kozák károly véleménye szerint  

Markaz vára segítségért kiált 
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A vár délkeleti oldalának 
még magasan álló  

falmaradványai

A nyugati oldal erősen 
pusztuló falai

(a szerző felvétele)

Markaz vára segítségért kiált 

azonban csak az 1300-as években. a környék legna-
gyobb birtokosai ez idő tájt a kompoltiak voltak. a 
kompolti nemzetség eredete aba sámuelig vezethe-
tő vissza, névadó települése a szomszédos kompolt 
falu, ahol a középkorban bencés monostor is állt. a 
kompolti családhoz köthető különben a szomszédos, 
kisnánai vár építése is. a kompoltiak visontai ága 
1421-ben kihalt és a vár ekkor került a nánai ághoz 
tartozó kompolti istván birtokába. ezzel Markaz 
egy korábbinál lényegesen nagyobb váruradalom ré-
szévé vált, melyet sirok és oroszlánkő (domoszló) 
várából igazgattak, s Markazra ez időtől kezdve csak 
másodrendű szerep hárult. pusztulásának pontos 
időpontja nem ismert. elképzelhető, hogy az 1300-as 
évek feudális anarchiájának harcai során rombolták 
le, s másod-harmadrendű vár lévén, többé nem épült 
fel. Más feltételezések szerint egy viszonylag korai 
török betörésnek esett áldozatul. az 1570-es évek-

ben keletkezett okiratok tanulsága szerint azonban 
bizonyos, hogy a 16. század második felében már 
lakhatatlan rom volt.

Mint megannyi várhoz, a néphagyomány 
Markazhoz is köt egy mondát, melyet Bél Mátyás rög-
zített az 1730-as években. eszerint „Markaz vára szin-
tén csak rom. a helybeliek mesélik róla, hogy építését 
csak megkezdték, de be nem fejezhették, mert amit 
nappal építettek, éjjel szétszedték."

a vár területén számos kisebb-nagyobb gö-
dörbe botlunk, melyek amatőr kincskeresők keze 
munkáját „dicsérik”. régészeti kutatás, amely nél-
külözhetetlen a pontos alaprajzi elrendezés meg-
határozásához, építéstörténetének feltárásához, 
Markaz várában még nem folyt. Tekintve, hogy a 
vár területén jelentős törmelékhalmok találhatók, 
azok egészen bizonyosan olyan érdekes részleteket 
rejtenek, melyek gazdagítanák Markaz várával kap-
csolatos tudásunkat.

Milyen jövő vár Markaz várára? Állagmegóvási 
munkálatok hiányában a maradványok rohamosan 
pusztulnak és mára kritikus pontra érkezett a vár 
sorsa. a 2011-es földrengések hatására óriási mére-
tű faldarabok omlottak le a déli falszakaszról, mely 
az egész vár legmarkánsabban, legépebben megma-
radt része. az omlás hatására minden bizonnyal 
jelentősen gyengült a még álló fal szerkezete is, így 
előbb-utóbb további falszakaszok válnak az enyé-
szetté. Minden várbarát előtt ismert rezi várának 
esete, ahol csak azután kezdődött meg az állagmeg-
óvás, amikor az ezredfordulón hatalmas falszaka-
szok dőltek le és a megmaradtak is végveszélybe ke-
rültek. kijelenthetjük: Markaz vára is eljutott arra a 
szintre, ahol minden késlekedés visszafordíthatat-
lan károkat okoz. ráadásul az esélyek itt rosszab-
bak, mint rezinél: a Mátra déli lankáin megbújó kis 
hegyi vár a szélesebb nyilvánosság előtt vitathatat-
lanul kevésbé ismert és kedvelt kiránduló célpont, 
mint a Balaton-felvidéken található rezi. nincse-
nek ezirányú pontos ismereteim, ám megkockázta-
tom, hogy Markaz község anyagi erőforrásai némi-
leg szerényebbek, mint a Balaton közelében fekvő 
rezié. de Markaz nem adja fel: a település tavaly 
márciusban felhívással fordult a Heves Megyei 
kormányhivatal vezetéséhez, a térség országgyűlé-
si képviselőjéhez, valamint – az interneten keresz-
tül – minden várbaráthoz, segítséget kérve. csak 
remélhetjük, hogy a segítség nem marad el és nem 
tűnik el nyomtalanul az, mely az elmúlt öt évszázad 
történelmi viharait túlélte, s Markaz vára büszkén 
hirdeti majd legalább a következő öt évszázad ván-
dorainak a kompoltiak egykori dicsőségét. ❦

(A vár megmentése érdekében szerveződő civil ösz-
szefogás jövőbeni munkájához minden segítségre nagy 
szükség van. Aki bármilyen formában segíteni tud a 
vár megmentésében, kérem, írjon az alábbi e-mail cím-
re: mentsukmegmarkazt@gmail.com.) 
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mel. a síremlékek feliratai azt a kort is idézik, amikor 
a 18. század elején német telepesek költöztek a faluba. 
első házaikat ide, a templom köré építették.

a sírok között sétálva röviden elidőzhetünk 
Mecseknádasd mozgalmas történelmében. a telepü-
lésen keresztül folyó, régebben bővizűbb öreg- vagy 
rák-patakot a lapos részeken kiterjedt nádasok és 
zsombékos területek övezték. a középkori okmá-
nyokban is e természeti adottság alapján nevezték el: 
nadas, nadasth, nadosth stb. a legkorábbi, nádasd 
települést említő okirat, ii. andrás egy 1235-ös kelte-
zésű birtokadományozó oklevelének 1404-es másola-
ta. Máza határának leírásakor olvasható ez a töredék: 
„[...] cum terra Britanorum de nadasth”, azaz Máza a 
"britek nádasdi birtokával" határos. 

a 15. században a kórógyi, Maróthi családok ural-
ták a falut, 1464-től pedig a pécsi püspökség birtoka lett. 

Kósa Pál

Múltidéző séta Mecseknádasdon
A hatos főúton gyakran utazók biztosan felkapják 

a fejüket Mecseknádasd hallatán. Emlékeznek rá, ha 
másról nem, a határában kezdődő szerpentinről, ami 
jócskán megnehezíti a haladást kedvezőtlen időjárás 
esetén. Ezért aztán többnyire végig robognak a falun, 
oda sem pillantva nevezetességeire. Pedig érdemes 
megállni, akár több napot is eltölteni a hangulatos, 
előnyös fekvésű településen. Igazi történelmi utazás-
ban lesz részünk, és a Keleti-Mecsek hívogató, különle-
ges természeti szépségei is marasztalni fognak.

Már Mecseknádasd határában, a keleti-Mecsek 
szélső vonulatain végig kígyózó szerpentin lábánál 
megpillantjuk egyik legrégibb műemlékét. érdemes 
sétánkat itt kezdeni, a kora Árpád-kori alapokra épült, 
14. századi román és gótikus elemeket egyaránt tartal-
mazó templom (szent istván-kápolna) látogatásával. 

az egyenes szentélyzáródású épületet a 13. század 
első felében emelték, a század második felében sekres-
tyével és toronnyal toldották meg. a 14. század elején 
pedig hajóját és szentélyét nagyobbították meg és egy 
különálló tornyot (valószínűleg harangtorony) építet-
tek mellé. a 15–16. század fordulóján körítőfallal vették 
körül. a templom diadalívén nagy felületen megmaradt 
falfestmények láthatók: a gótikus freskó részletei szent 
dorottya történetét és angyalalakokat ábrázolnak.

eredetileg a középkori nádasd plébániaegyháza 
volt, majd ezt a szerepet megépítése és felszentelése 
után (1771) a szent györgy-templom vette át, a szent 
istván-kápolna pedig megmaradt temetőkápolnának. 
a templom körül kialakított sírkert is figyelmet érde-

A Schlossberg templomromja 
madártávlatból

(Fotó: László János)

Mecseknádasd műemlékei
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A Szent István-kápolna 
északkelet felől

A megemlékezés nyomai 
Réka-vár délnyugati végé-
ben, a kör alaprajzú torony 

területén. A hagyomány 
szerint Skóciai Szent Margit 

ebben a várban született

pécs török általi elfoglalását (1543) követően nádasd a 
szászvári nahijéhoz tartozott. az 1550-es összeírásban 
még csak magyar nevek szerepeltek, de később megje-
lentek a török nyomában érkezett szerbek. a hódoltság 
után, az 1696-os összeírás csak 23, többségében szerb 
jobbágyot talált a faluban. Ugyanebben az évben került 
át nádasd Baranya megyéhez, és ismét a pécsi püspök 
birtoka lett. nesselrode Vilmos püspök szervezésével 
indult meg 1718-tól a német katolikus lakosság szer-
vezett betelepítése, aminek hatására a falu népességét 
gyakorlatilag 100%-ban németek tették ki. (ezt az 
arányt csak a második világháború utáni kitelepítések 
és népesség cserék módosították.)

a 18. század második felében klimó györgy 
püspök tevékenységének köszönhetően több értékes 
egyházi épülettel gazdagodott Mecseknádasd. 1751 
és 1753 között építtette fel a barokk stílusú püspöki 
nyaralót. (jelenleg üresen áll, elég lehangoló látványt 
nyújt. a magántulajdonba került műemléki védettség 
alatt álló barokk magtárat viszont szépen felújították 
mellette.) a kastélyhoz eredetileg arborétum is tar-
tozott, melynek pusztulását a hatos főút megépítése 

okozta. a püspöki nyaraló szomszédságában találha-
tó az 1770-ben felszentelt barokk Haviboldogasszony-
kápolna. Bejárata fölött kis torony emelkedik, meny-
nyezete festett, kazettás. 

a szintén barokk stílusú plébániatemplomot 1771-
ben szentelték fel szent györgy vértanú tiszteletére. 
gregor smith, skót festő, skóciai szent Margitot áb-
rázoló festményét skócia egyháza adományozta 1975-
ben a templomnak. itt található 1993 óta a skóciai 
szent Margit-kápolna, a szentnek a réka-vár köveiből 
emelt talapzaton álló szobrával.

Bár időben nagyon előre szaladtunk, még itt ál-
lunk a szent istván kápolnát övező körítőfal mellett.  
innen elég egyszerű felkeresni réka-vár romjait, 
Mecseknádasd talán leginkább vitatott nevezetes-
ségét. erre tél vége, kora tavasz a legalkalmasabb, 
mert ilyenkor még nem rejti el a fák lombkoronája 
a csekély maradványokat. 

az óbányára vezető úton indulunk el a patak 
mellett. Bő kilométer megtétele után, az egykori 
stein-malom épületénél térünk le balra a kék jelzés-
re, majd a zöld jelzésen jobbra fordulva öt-tíz perc 
alatt kapaszkodunk fel a 70 méter magas Várhegy la-
pos tetejére. itt találjuk a nádasdi vár maradványait. 

Bár a réka-vár elnevezés ma már teljesen bekerült 
a köztudatba, az 1810. évi Visita canonica a hegyen 
álló romot még „rák-vár”-nak nevezi. a várat említő 
kevés középkori oklevél pedig kizárólag nádasdi vár 
elnevezést használ (pl. 1296: „possessionis et castri 
nadas”, 1306: „arx nadasd”).

a vár területén a janus pannonius Múzeum mun-
katársai, papp lászló irányításával végeztek felderítő 
ásatást 1963-ban. ami tudományos ismeretünk van 
a várról, a legendán, néphagyományon túl, az ennek 
köszönhető. a kb. 205 méter hosszú, legnagyobb szé-
lességében 36 méter, kelet-nyugat irányban húzódó 
várudvart terméskőből rakott három méter vastag 
fal övezte. Maradványai egyes szakaszokon, egy mé-
ter magasságban ma is megvannak. a feltárás során 
a vár délnyugati részén, a belső vár falánál egy épü-
letnek, talán az őrség lakásának, és egy kör alaprajzú 
toronynak falmaradványaira bukkantak. Valószínű 
ezen a tornyon keresztül vezetett az út a vár felvo-
nóhidas kapujához. a külső és belső vár határán egy 
épületsor maradványait tárták fel, amely mögött a 
külső vár oldalán egy 10 méter széles, 1,5 méter mély 
árok húzódott. ez az épületsor feltehetően egyszintes 
volt, fazsindely tetővel fedve, és itt helyezkedett el a 
palota is. ezen a részen egy kb. 8x4,5 méteres, több-
szintes toronyépület maradványait találták meg, 
amely ugyancsak kaputorony lehetett, mert ennek 
három méter széles kapubejáratát is feltárták.

a vár keletkezésének és pusztulásának pontos ide-
jét nem ismerjük. a tényleges létezésére vonatkozó 
első ismert oklevelet a pécsi káptalan 1296-ban adta 
ki, az 1963-as feltárás pedig a vár 15. századi fennállá-
sát is bizonyította. pusztulásának körülményeit is az 

Múltidéző séta Mecseknádasdon
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Előtérben a romos,  
üresen álló püspöki  
nyaraló, mögötte  
a Haviboldogasszony-
kápolna épülete látható

Réka-vár 15. századi 
alaprajza és rekonstrukciós 
elképzelése
(Szatanek József rajza Papp 
László felmérése alapján)

A Szent György vértanú 
tiszteletére felszentelt (1771) 
római katolikus templom 
főhomlokzata

ásatás derítette fel. Valamennyi épületmaradványon 
belül, illetve azok mellett megtalálták a várat kétség-
telenül egy s ugyanazon időben felperzselő tűzvész 
nyomait. elképzelhető, hogy a pusztulás közvetlenül 
a mohácsi csata után elérte a nádasdi várat.

a Várhegyről lesétálva, megállunk a skóciai szent 
Margit emlékére állított keresztnél. j. abbot angol tör-
ténész és követői szerint (részben a korábban említett 
1235-ös oklevélre hivatkozva), 1022-ben szent istván 
király korában két angol herceg jött Magyarországra. 
az egyik herceghez, edwardhoz adta feleségül szent 
istván király egyik leányát. az ebből a házasságból 
született gyermeket skóciai szent Margitként tisztelik, 
aki feltételezésük szerint a nádasdi várban született. a 
herceg családjával 1057-ben visszatért angliába, majd 
kalandos körülmények között skóciában kötöttek ki. 
az özvegy skót király, iii. Malcolm 1070-ben felesé-
gül vette a 25 éves Margitot, aki nagy hatással volt a 
skót állami és egyházi életre. 

ennek a történetnek a valóságtartalmát sokan 
megkérdőjelezik, és inkább a néphagyomány körébe 
sorolják. ezért is döntöttünk úgy, hogy korábbi soro-
zatunkat („legenda és valóság”) megújítva, júniusi 
lapszámunkban önálló cikkben foglalkozunk skóciai 
szent Margittal és réka-várral.

Mecseknádasdi kirándulásunk utolsó állomását a 
falu túlsó végén találjuk. a püspöki kastéllyal szem-
közti dombon, a schlossbergen álló romok valamikor 
a kastélyparkhoz tartoztak. 1973 és 1980 között gerő 
győző és g. sándor Mária végzett itt feltárást. eredeti-
leg egy 14. századi, háromhajós templom volt, melynek 
nyugati homlokzata elé még ugyanabban a században 
egy önálló tornyot építettek. a jelenleg romkertként 
bemutatott gótikus templom főhajójában és szenté-
lyében, továbbá a déli mellékhajó keleti részén, a 14. 
századi padlószint alatt „egy más alaprajzi elrendezés-
re mutató”, 11–12. századi, „nagyobb, négyzet alapraj-
zú helyiség alapfalainak maradványai” kerültek elő, 
amely vélhetőleg egy korábbi templommal azonosít-
ható. a törökök várrá alakították át az egyházépüle-
tet: a fő- és mellékhajókat elválasztó három pillérpár 
közeit sárba rakott kőfalakkal töltötték ki. a templom 
egy részét dzsámivá építették át, a déli mellékhajó alá 
boltozott pincét ástak. a körítőfal déli részén palánk-
szerkezetre utaló cölöplyukak kerültek elő. 

a romkert pár perces sétával érhető el az or-
szágút mellett kialakított parkolóból. környéke is 
gazdag látnivalókban. a szomszéd magaslatra egy 
fából ácsolt, új kilátót emeltek, ahonnan az egész te-
lepülés madártávlati képében gyönyörködhetünk. 
a Török-kútnak nevezett, kisebb tavat tápláló for-
rás is a közelében ered.

Mecseknádasd azon ritka értékeink egyike, 
amely szinte minden négyzetméterén tálcán kínálja 
a múltidéző, történelmi hangulatot. Teszi mindezt 
olyan festői környezetben, amelybe könnyedén kilép 
a vándor a hétköznapok világából. ❦

Múltidéző séta Mecseknádasdon
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Brimstone Hill  
erődjének elhelyezkedése 

Saint Kitts szigetén
(archív térképrészlet)

Brimstone Hill  
erődjének ostroma  

1782-ben
(jobbra)

Molnár István János

A Nyugat-Indiák Gibraltárja – 
Brimstone Hill

A Karib-tengeri Saint Kitts szigetén található 
Brimstone Hill Erőd a brit hadmérnökök által ki-
fejlesztett sokszögletű erődítmény típusának világ-
szerte ismert példája, az amerikai földrész egyik 
legjobb állapotban megőrzött történelmi erődít-
ménye. A sors fintora, hogy a magaslatról büsz-
kén lenéző, bevehetetlennek tűnő masszív erődöt, 
amely valaha méltán érdemelte ki címbeli hang-
zatos nevét, történetének egyetlen igazi ostroma 
alkalmával sikerült elfoglalniuk a franciáknak. A 
hadijelentőségét vesztett, majd enyészetnek induló 
építmény-együttes masszív helyreállítási munká-
latokat követően ma a sziget fő turisztikai látvá-
nyossága, amelyet az UNESCO is elismert, mint a 
Kulturális Világörökség részét.

Az erőd látképe  
a tenger felől 
(Fotó: Szlovák Zsolt)

a saint kitts és nevis Államszövetséghez tarto-
zó sziget lakói az európaiak érkezésekor a kalinago 
indiánok voltak, akik kedvesen fogadták mind az 
1493-ban a szigetet az európaiak számára felfedező 
kolumbusz kristófot, mind pedig az 1620-as évek 
elején angliából és Franciaországból oda érkező tele-
peseket. ez utóbbiak nem bizonyultak különösebben 
hálásnak a fogadtatásért, mert alig hat évvel később 
közös erővel mészárolták le az őslakosokat. a britek 
és a franciák megegyezéses alapon egészen 1713-ig 
közösen – bár nem konfliktusmentesen – birtokol-
ták a szigetet, amelyet mindkét nemzet ugródeszka-
ként használt a karib-térség gyarmatosításához; az 
Utrechti Békével azonban a saint kitts feletti brit 
fennhatóság kizárólagossá vált. 
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a sziget első komolyabb brit erődítménye, a 

Fort charles a Brimstone-domb lábánál, sandy 
point Town település mellett épült fel a tenger-
parton. amikor azonban azt a franciák egy helyi 
csetepaté során elfoglalták, a britek új erőd építését 
határozták el, immáron a domb tetején. a mintegy 
230 méter magasra emelkedő, két ikercsúccsal ren-
delkező vulkanikus kúp, amely alkotó kőzetéről 
kapta a nevét (brimstone = kénkő), ideális volt egy 
erőd felépítéséhez, onnan ugyanis nemcsak a sziget 
volt teljes mértékben kontrollálható, de belátható-
ak voltak a tengeri útvonalak is a környező többi 
sziget (saba, saint Martin, sint eustasius, st. Barts, 
Montserrat) irányában. az erődnek a partszakasz 
védelmén kívül az is a feladata volt, hogy a lakosság 
számára menedékül szolgáljon egy esetleges invá-
zió esetén, amíg a Brit királyi Haditengerészet nem 
képes biztosítani a környező vizeket és megadásra 
nem kényszeríti a támadókat.

a franciák úgy vélték, hogy a részben meredek 
falú, részben pedig buja erdőkkel és sűrű aljnö-
vényzettel borított domboldalakon lehetetlenség 
az ágyúkat a dombra juttatni, így arra még csak 
kísérletet sem tettek. a briteknek azonban ezt a 
feladatot sikerült megoldaniuk. az első brit ágyú 
1690-ben került fel a dombtetőre, ettől kezdve az 
erőd építése majd száz éven keresztül folyamato-
san zajlott. a falak túlnyomórészt a dombot ké-
pező kemény vulkanikus kőzetből épültek, a ha-
barcsot pedig a középső és alsó lejtők mészkövéből 
nyerték, amelyet az építkezés során dekorációs 
elemként is felhasználtak a szegleteknél, az ajtók 
és az ablakok kialakításánál. 

az erőd a brit hadmérnökök találékonyságát, va-
lamint az indián őslakosság kiirtását követően az eu-
rópai telepesek által az ültetvényekre behurcolt és az 
építkezésben részt vevő afrikai rabszolga munkaerő 
tudását, erejét és kitartását dicséri. az épületegyüt-
tes a maga idejében egyike volt a karib-tenger leg-
nagyobb erődítményeinek, és mint az egyik legfőbb 
brit helyőrségnek, kulcsszerepe volt a franciák elleni 
csatározásokban, amelyek az amerikai függetlenségi 
háború idején teljesedtek ki. ekkor ugyanis az ame-
rikaiak ügyét támogató franciák és a brit haditenge-
részet közötti összecsapások szinte egybefüggő had-
színtérré változtatták az egész karib-térséget.  

1782 januárjában egy közel 50 hajóból álló fran-
cia flotta tűnt fel a horizonton François joseph paul 
de grasse gróf parancsnoksága alatt. az altáborna-
gyi rangban szolgáló de grasse korábban a franci-
ák parancsnokaként már kitüntette magát a híres 
chesapeake-i csatában (1781. szeptember 5.), amely 
a brit csapatok yorktowni fegyverletételéhez és az 
amerikai függetlenségi háború befejezéséhez ve-
zetett. az inváziós francia csapatok célja egyértel-
műen az erőd elfoglalása volt, és az, hogy kiűzzék 
a briteket az ültetvényekben gazdag szigetről, vala-

mint a szomszédos nevisről. a François claude de 
Bouillé márki által vezetett, mintegy 8000 fős invá-
ziós sereg január 11-én szállt partra saint kitts-en, 
és ellenállás nélkül szállta meg a szigetet, mivel a 
milíciával együtt is alig 1000 főt számláló brit csa-
patok addigra Thomas Fraser tábornok vezetésével 
már visszahúzódtak az erődbe. az ostrom azonnal 
megkezdődött. a franciák pozícióit jelentősen javí-
totta, hogy nemcsak a sziget kisebb erődítményei-
ben zsákmányolt ágyukat tudták felhasználni, ha-
nem a villámgyorsan ugyancsak elfoglalt nevisről 
áthozott tüzérségi fegyvereket is.

Ugyan sir samuel Hood admirális vezetésével 
január 24-én megérkezett a sziget visszafoglalásá-
ra a brit hadiflotta (Hoodot fűtötte a visszavágás 
vágya a chesapeake-i fiaskóért, amelynek a brit 
oldalon ő is részese volt) és sikerült is de grasse 
hajóit kicsalogatni a főváros Basseterre kikötőjé-
ből, az erőd bevételét nem lehetett megakadályoz-
ni. ami azt illeti, Brimstone Hill elestét valójában 
éppen a felmentésére érkezett seregek idézték elő: 
miután ugyanis a brit flotta ügyesen besurrant a 
basseterre-i kikötőbe a franciák háta mögött és a 

A Nyugat-Indiák Gibraltárja – Brimstone Hill

A Fort George bejárata  
(a szerző felvétele)

A fellegvár a Majom-domb-
ról. Középen a Commissariat 
Yard épületei
(Fotó: Molnár Csaba)
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felmentő csapatoknak sikerült partra szállniuk, 
a helyi lakosok feltartóztatták a Frasernek szánt, 
tüzérségi fegyvereket és lőszert tartalmazó rako-
mányt és átadták azt a franciáknak. az ostromlók 
a zsákmányolt muníció birtokában heves bombá-
zásba kezdtek, és február 12-ére sikerült is 40 láb 
széles lyukat ütni a citadella vastag falán. Fraser kis 
helyőrsége, százötven halottat és sebesültet veszt-
ve, addigra teljesen elkészült az erejével. a milícia 
jelentős része dezertált és a maradók is zajosan 
követelték a megadást. Frasernek egyszerűen nem 
maradt más választása, mint engedni ennek a köve-
telésnek. de Bouillé, tisztelettel adózva a heroikus 
védelemnek, uniformisban és teljes fegyverzetben 
hagyta elvonulni a brit erőket. a következő napon 
de grasse flottája nevis felé vette az irányt, hogy 
találkozzon egy élelmiszerszállító konvojjal, mire a 
Basseterre-i kikötőben rekedt Hood gyorsan elisz-
kolt az ellenkező irányba.

az erőd életébe beköszöntő francia uralom azon-
ban nem bizonyult tartósnak. a következő évben 
ugyanis a britek a párizsi Békével visszakapták a szi-
getet, így a francia helyőrség elhagyta az erősséget – 
ugyanolyan méltósággal, mint ahogy azt ellenfeleik 
tették egy évvel korábban.

a sziget ismételt birtokba vételét követően a 
britek alapos megerősítő munkálatokba kezdtek 
annak érdekében, hogy Brimstone Hill soha többé 
ne kerülhessen idegen kézre. (nem is került, bár 
1806-ban a franciák még tettek egy tétova, de ered-
ménytelen kísérletet az erőd elfoglalására.) aztán 
alig telt bele fél évszázad és a karib-térségre kö-
szöntő tartós békével az erősség elveszítette hadá-
szati jelentőségét. a brit hadsereg 1853-ban hagyta 
el végleg az erődöt. amikor 1867-ben Basseterre-t 
egy tűzvész nagyrészt elpusztította, az erőd egyes 
részei elbontásra kerültek és az építőköveket, vala-
mint a faanyagokat a főváros újjáépítésére hordták 
szét a helybéliek. a romokat lassan, de biztosan be-
lepte a buja növényzet. 

1965-ben alakult meg az erőd helyreállítására 
alakított társulás. Munkájának eredményeképpen 
intenzív restaurációs munkálatok kezdődtek annak 
érdekében, hogy az erőd eredeti pompájában kerül-
jön helyreállításra. a sziget uralkodója, ii. erzsébet 
angol királynő az 1985 októberében tett st. kitts-i 
látogatása alkalmával ünnepélyes külsőségek kö-
zött avatta fel a Brimstone Hill nemzeti parkot. 
az erőd 1999. július 29. óta az Unesco kulturális 
Világörökség része.

a tömegközlekedéssel érkezőket a tengerparti 
főúton Basseterre-ből sandy point Townba tartó 
buszjárat az erődhöz vezető út becsatlakozásánál 
teszi le. innen a 3 km-es meredek és kanyargós úton 
energikus sétával lehet feljutni a dombtetőre, ahol a 
látnivalók szempontjából központi helyen parkoló 
áll az autóval érkezők rendelkezésére.

A Nyugat-Indiák Gibraltárja – Brimstone Hill

A gyalogsági tisztek 
körletének oszlopsora és a 

Commissariat Yard épületei  
(Fotó: Szlovák Zsolt)

A Parade és a Majom-domb 
a fellegvárból 

(Fotó: Szlovák Zsolt)

A fellegvár belső udvara 
(Fotó: Szlovák Zsolt)
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A Prince of Wales Bastion, 
alatta a Fül-bástyával 
(a szerző felvétele)

Feljáró a Fort George-hoz 
(Fotó: Molnár Csaba)

Mielőtt az erődbe lépnénk, az erődbe vezető út 
jobb oldalán találjuk az első háromszögletű mellvédet 
(Barrier redan), amelynek feladata az út ellenőrzése 
és megfelelő védelme volt. az erőd első építménye az 
északnyugati falon belépve az ötszögletű tömzsi rak-
tárbástya (Magazine Bastion), amely őrszobaként és lő-
porraktárként funkcionált. Mint ilyet, vastag falakkal 
építették meg, kellő távolságban az erőd többi épületé-
től. a bástya saját vízgyűjtővel és ciszternával is rendel-
kezett. a raktárbástyát egy függönyszerű fal köti össze 
ikertestvérével, a Fül- (orillon) bástyával, amelynek 
legjelentősebb épületrésze a bombabiztos hadianyag 
raktár (ordnance House). ebben a bástyában volt ki-
alakítva a kórház is, de ma már csak az alapjai láthatók. 
a falakon kívül egy kicsiny temető található. 

a két külső bástya és az azokat összekötő fal ál-
tal alkotott védvonal mögött helyezkedik el a Wa-
lesi Hercegről elnevezett bástya (prince of Wales 
Bastion). ez az 1790-es évek közepén épült bástya 
nemcsak az erőd védelmére volt kiválóan alkalmas; 
ágyúinak tűzereje az egész stratégiailag fontos sandy 
point-i partszakasz, sőt Fort charles hatékony védel-
mét is képes volt ellátni.

délkeleti irányban továbbhaladva található a 
nagy vízgyűjtő rendszer (catch of green Tank), a 
komplexum egyik legfontosabb struktúrája, amely 
kövezett vízgyűjtőkből, három földalatti ciszter-
nából és egy nyitott víztartályból áll. ez az esővíz 
gyűjtésére szolgáló, csaknem 16.000 m2 alapterü-
letű rendszer közel egymillió liter vizet volt képes 
tárolni. a vízgyűjtő mellett csak néhány romos fal 
maradt a tüzérségi tisztek körletéből, a konyhát 
(cookhouse) azonban helyreállították. keleti irány-
ban továbbhaladva az egyik ikercsúcsra, a Majom-
dombra (Monkey Hill) érünk, ahol valamikor a 
kormányzó fából épült háza állott (ma már nem 
látható). a dombról ugyanakkor lenyűgöző kilátás 
nyílik a sziget délnyugati partszakaszára. 

a vízgyűjtő mellett hosszasan húzódik a gya-
logsági tisztek valamikori körletének részét képező 
oszlopos, boltíves építmény, amely ma az erőd egyik 
legnépszerűbb és legtöbbet fényképezett része. Való-
jában maguk a körletek a ma is látható struktúrára 
épített faépületekben voltak, azokat azonban az 1840-
es években hurrikán pusztította el. az építmény foly-
tatásaként találjuk a hadtáphoz tartozó, 1830 körül 
emelt épületeket (commissariat yard). ezekben ke-
rülnek elhelyezésre ma a turisztikai célú egységek, az 
ajándékbolt, az orientációs központ és egy kis kantin. 

a körletek szomszédságában helyezkedik el a 
gyakorlótér (parade), amely már az erőd 1723-ban 
készült térképén is szerepel. a gyakorlótértől észak-
keleti irányban falmaradványok között két katonai 
barakk faltöredékeit láthatjuk. a részben vörös tég-
lából készült barakkokat a helyiek szellembarakkok-
nak nevezték, mert valamikor az a hír járta, hogy 
kísértetek tanyáznak bennük.

az erőd szíve, az egész domb koronájaként a 
másik ikercsúcson álló Fort george, a masszív 
kőművesmunkát dicsérő, impozáns fellegvár. a 
kitűnő állapotúvá helyreállított citadella alsóbb 
szintjein muskéták számára kialakított lőállások 
találhatók. ezekből és a poligonális alakzat olda-
lain a falból előreugró harántművekből minden 
irányban kereszttűz alá lehetett venni az ostrom-
lókat. a magasabb falakról pedig messzire hordó 
ágyuk védték az egész tengerpartot.

a citadella öreg katonai barakkjaiban az erőd 
és a sziget történetét, valamint a korabeli életet ki-
válóan dokumentáló kiállítás tekinthető meg, ame-
lyet a hét minden napján vezetett tárlatok keretében 
járhat végig a látogató. ❦
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kérjük, jelölje meg, melyik kiadványt szeretné megrendelni kedvezményesen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a megrendelő másolatát olvashatóan kitöltve a Talma Bt., 7611 pécs, pf.: 16. címre, a vkt@varlap.hu, vagy a talma@talmakiado.hu email címre kérjük visszaküldeni. 
az árak csak belföldi postázási címre érvényesek. javasoljuk a számunkra is költségcsökkentő banki átutalást a sárga csekk helyett. a beküldött adatokat kizárólag 
számlázáshoz és kézbesítéshez használjuk fel. az ajánlat a 2013. júniusi lapszám megjelenéséig, illetve a készletek erejéig érvényes.                                                   2013/2

Megrendelő

kérjük olvasóinkat, hogy adójuk egy százalékával, illetve 
adományaikkal támogassák a Várak, kastélyok, templomok 
folyóiratot. egyetlen lehetőségünk maradt arra, hogy lapun-
kat életben tarthassuk. ezért mellékeltünk áprilisi lapszá-
munk mindegyik példányához egy rendelkező nyilatkozatot, 
melynek felhasználásával adójuk 1%-át a Szomszédvárak 
Egyesület támogatására tudják felajánlani.

októberben nyújtottuk be pályázatunkat folyóiratunk 
támogatására a nemzeti kulturális alap illetékes kollégiu-
mához. Bizakodóak voltunk, mert az új kiírási feltételek, és 
a szintén új elbírálási szempontok alapján jó eséllyel pályáz-
hattunk kiadványunkkal. ezért is írtuk előző számunkban, 
hogy igazi eltökéltséggel, nagy tervekkel és egy jó adagnyi 
bátorsággal indítjuk el 2013-as évfolyamunkat. Ma már, az 
nka döntése ismeretében kijelenthetjük, hogy túl bátrak 
voltunk. a minimális támogatást ítélték meg lapunknak, 
azt is négy részletben utalják majd, úgy, hogy az utolsót 2014 
márciusában kapjuk meg.

Tavaly decemberi felhívásunk alapján beérkezett előfize-
tések száma is kevesebb az előző évieknél. Úgy tűnik erre sem 
alapozhatjuk biztonsággal további megjelenésünket.

reklámokkal, hirdetési bevételekkel nem tervezhetünk. 
27 vár, kastély fenntartóját kerestük meg az utóbbi hetekben, 
és összesen hat olyan akadt, aki egyáltalán válaszolt, illetve 
kérte anyagának kizárólag ingyenes publikálását!

korábban megírtuk, hogy kiadványunk mögött nem áll 
multinacionális vállalat. Most azonban azt is elmondjuk, hogy 
kisvállalat sem. a lap felelős szerkesztője egyszemélyben 
végzi a kiadói munka teljes palettáját, és viseli évek óta a 
lap megjelentetésével kapcsolatos összes anyagi terhet. szer-
kesztőségünk tagjai is kivétel nélkül, egyéb foglalkozásuk 
mellett, önzetlenül végzik szakmai munkájukat.

egyetlen lehetőséget látunk arra, hogy lapunk 2014-ben 
is megjelenjen. Ha adójuk egyik egy százalékával annyian 
támogatják, hogy az ebből származó bevétel fedezi kiadvá-
nyunk legalább egy évnyi nyomdaköltségét. ehhez számítá-
saink szerint legalább 1500–2000 átlagos jövedelmű adózó 
felajánlására lenne szükség. ezt bárki, aki jövedelme után 
adózik, megteheti május 21-ig az újságban mellékelt rendel-
kező nyilatkozat felhasználásával.

a szomszédvárak egyesület több mint egy évtizede mű-
ködő közhasznú egyesület, amely fontos feladatának tekinti a 
kulturális örökség megóvását. ez utóbbi jegyében vállalta fel 
lapunk kiadásának segítését is. 

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

A NAV a felajánlások feldolgozása után szeptemberben 
hozza nyilvánosságra, hogy mekkora összeggel támogatták 
az egyes közhasznú szervezeteket. Ezután tudunk mi is ér-
demi döntést hozni a jövőnkről. Egy biztos, ha ilyen módon 
sem sikerül összegyűjteni a szükséges anyagiakat, 2014-ben 
komoly segítség nélkül, már nem tudjuk kiadni lapunkat! 
Köszönjük megértésüket és segítségüket!

Egyéb kiadványaink megvásárlásával is lapunk megjele-
nését támogatják!

Segítse adója egy százalékával folyóiratunk megjelenését!
Felhívás

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

a szomszédvárak egyesület számlaszáma, amely egyéb 
adományok utalásához szükséges:  

Budapest Bank, 10102440-62562200-01003005
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jacques le goff, a kiváló francia kö-
zépkorász neve hazánkban is ismert: 
értelmiség a középkorban című könyve 
alapműnek számít az egyetemi iroda-
lom- és történelemoktatásban. Magyarul 
az európa könyvkiadónál most megjelent 
tanulmánykötete, a Középkori hősök és 
csodák egy nagy életmű szintézise a végső 
letisztultság látszólag egyszerű eleganciá-
jával és tömörségével, amely mögött azon-
ban hatalmas tudásanyag és kutatómunka 
rejlik. Témája „a középkor képzeletvilága”, 
annak szimbolikus és példaértékű tör-
ténelmi, irodalmi, művészeti, mitikus 
alakjaival, személyiségeivel, alkotásaival, 
jelenségeivel. Tudományos megalapozott-
ságú, ugyanakkor olvasmányos stílusú, 
lényeglátó összegzéseket ad – viszonylag 
kevés jegyzettel, ám bőséges bibliográfiá-
val, a szövegekhez szervesen illeszkedő ké-
pekkel – uralkodók (artúr és nagy károly 
„kétarcú párosa”), hősök (cid, Merlin, ro-

bin Hood, roland), szerelmespárok (Trisz-
tán és izolda), nőalakok (Melusina tündér, 
johanna nőpápa, a valkűrök), állatfigurák 
(az unikornis, a róka) eredetéről és átala-
kulásairól, jelentéséről és jelentőségéről, 
utóéletéről és „modernségéről”, franciasá-
gáról, európaiságáról és egyetemességéről. 
a Várak, kastélyok, templomok tematiká-
ja szempontjából különleges fontosságú 
a katedrálisok, a kolostorok, a várak és a 
lovagok szimbólumelemzése. a középkori 
kultúrának ez az esszéisztikus kisenciklo-
pédiája bölcsészeknek – korántsem csak 
medievistáknak – „kötelező olvasmány”. 
és ajánlott minden kultúrembernek. él-
ményszerűségét nem kis mértékben kö-
szönhetjük lőrinszky ildikónak, aki e 
remekművet is a  tőle megszokott igényes-
séggel, a műfordításaira mindig jellemző 
„hűséges szépséggel”, az eredetihez méltó 
színvonalon ültette át nyelvünkre.

Madarász imre

Magyarul így hangzik a „Koniec 
starých čias” cím. a könyv alcíme: Az utol-
só Pálffyak Vöröskő várában 1848–1948. a 
szlovákiai komáromban működő kT ki-
adó és nyomda jóvoltából megjelent kötet 
címlapján az 1934-ben készült fotó homá-
lyos képe mintegy azt sugallja, hogy a múlt 
ködébe veszett mindaz, ami az egykori 
birtokosokhoz kapcsolódik. a pálffyak 
350 évig voltak Vöröskő (Červený kameň) 
urai. a kötet három szerző (daniel Hup-
ko, ivana janáčková és jozef Tihányi) 
közös műve. Félezernél több kép (archív 
fotók, képzőművészeti alkotások repro-
dukciói, tárgyak, enteriőrök) egy várlakó 
arisztokrata család három nemzedéké-
nek életéről, egyes családtagjairól olyan 
képet tárnak elénk, amelyhez hasonlóra 
a magyar könyvkiadás eddig nem vállal-
kozott. pedig voltak lakott várak a mai 
Magyarország határain belül is 1945 előtt. 
Vöröskőn kívül szomolány és az ausztri-
ai kreuzenstein várában, illetve a kisebb 
kastélyaikban folyó életet is megismerhet-
jük. a kötet teljes szövegének megértésé-
hez alapos szlovák nyelvtudás szükséges, 
a képek értelmezéséhez azonban elégséges 
egy kisszótár is. sőt a pálffy-családfa szlo-
vák nyelvi ismeretek nélkül is könnyen ér-
telmezhető. az egyoldalas magyar nyelvű 
tartalmi kivonat is jó szolgálatot tesz. az 
irodalomjegyzék (levéltárak és nyomtatott 
művek) imponáló sora az olvasóban tiszte-

letet ébreszthet. a szlovák kutatás eddig a 
magyar arisztokrata családok történetének 
feltárását jobbára mellőzte, vagy legalább-
is igyekezett a nemzeti jellegzetességeket 
„sajátosan” értelmezni. különösen jelen-
tős az arisztokrata lét változásának bemu-
tatása a csehszlovák köztársaság idősza-
kában. ebből a szempontból is mérföldkő 
ez a kötet. a pálffy-család viszonylatában 
megismerhetjük a gyermeknevelést, isko-
láztatást, a háztartásvezetést, a szabadidős 
tevékenységet (szórakozások), látogatá-
sokat, utazásokat, ünnepségeket, családi 
együttlétet esküvőktől a temetésekig. nem 
véletlen, hogy erre éppen a kT kiadó 
vállalkozott, amelyet a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt magyar mérnök, szénássy 
Árpád alapított, akinek Múltunk emlékei 
c. folyóirata éveken keresztül egyedülálló 
missziót töltött be a szlovákiai műemlékek 
sorsának megismertetése vonatkozásában. 
példát mutatott egy romhalmazzá váló 
csúzi kúria megmentésével és hasznosí-
tásával is. Manapság nemcsak a magyar-
országi kisebb könyvkiadók (lapkiadók) 
küzdenek a létükért, bizonyos tekintet-
ben hasonló a helyzet szlovákiában is. a 
kT kiadó szeretné ezt a kötetet magyar 
nyelven is megjelentetni. reméljük, ehhez 
sikerül megfelelő támogatást szerezni. a 
kötet jelen, szlovák nyelvű változata szlo-
vákiában magas elismerésben részesült.

csorba csaba

Jelképek és példaképek a középkorban

A régi időknek vége
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VI. Hercegi Mandulás 
Napok

Vonyarcvashegy
2013. április 6–7.

Vonyarcvashegy egykoron 
a keszthelyi Festetics-család 
birtoka volt, s a mai nagyköz-
ség nyugati területén helyez-
kedett el a család mandulás 
kertje. ennek állít emléket az 
idén már hatodik alkalommal 
megrendezésre kerülő Hercegi 
Mandulás napok elnevezésű 
programsorozat.

Vonyarcvashegyen a városi 
rendezvények megszervezése-
kor nagy figyelmet szánnak a 
helyi értékek és hagyományok 
megőrzésének, melynek oka, 
hogy a mai, egyre uniformizá-
lódó világban is megőrizhessék 
a közösség saját identitását.

a Vonyarcvashegyen talál-
ható egykori Festetics-pince ‒ 
amely ma Helikon Tavernaként 
üzemelő vendégfogadó és jelen-
tős helyi kulturális érték ‒, is be-
kapcsolódik a rendezvénybe.

a tervezett programban kü-
lönféle művészeti ágak kapnak 
bemutatkozási lehetőséget 
és kulturális műsorok széles 
választékából válogathatnak 
majd a látogatók. emellett ter-
mészetesen változatos man-
dulás receptek is versenyre 
kelnek egymással.

Információ:
Művelődési Ház és Könyvtár
8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 64.
Tel.: 83/348-053
k8611@koznet.hu
www.vonyarcvashegy.hu

Móri Szent György-
heti Vigasságok

Mór
2013. április 22–28.

a régi időkben Móron április 
24-én választottak új hegybírót 
és esküdteket a hegyközségek, 
és ekkor szerződtették a csőszö-
ket. a hegybírák ezen a napon 
ítélkeztek és ellenőrizték a sző-
lőterületek határát. a jeles nap a 
népi és borászati hagyományok 
szerint a tavasz kezdetét és egy-
ben a megújulást is szimboli-
zálja, meghozva a meleget adó 
napot a tél rabságából.

 1999 óta erre a napra, szent 
györgy napjára emlékezve, áp-
rilis utolsó hetében tartják meg 
a tavasz első nagy vendégváró 
rendezvényét, a szent györgy-
heti Vigasságokat. a kulináris 
élvezeteket kedvelőket minden 
évben különleges borászati és 
gasztronómiai kínálattal vár-
ják, míg a kultúrára és az aktív 
kikapcsolódásra vágyók is ked-
vükre válogathatnak a sokszínű 
koncertek,  művészeti, sport- és 
gyermekprogramok között. a 
rendezvény kiemelt része az 
"ezerjó Fakanálforgató" borral 
készülő ételek országos főzőver-
senye a Móri Borbarát Hölgyek 
szervezésében.

Információ:
Lamberg-kastély Kulturális Központ
8060 Mór, Szent István tér 5.
Tel.: 22/407-255
muzeum@lambergkastely.hu
www.lambergkastely.hu

Szigligeti Várfesztivál 
2013

Szigliget 
2013. május 18–20.

a szigligeti Várfesztivál im-
már negyedik alkalommal ke-
rül megrendezésre, idén éppen 
pünkösdkor. 

a fesztivál célja, hogy korhű 
módon és az élet minden terü-
letére kiterjedően mutassa be 
a vár történelméhez kapcso-
lódó szokásokat, kultúrát. a 
változatos programoknak kö-

szönhetően a fesztivál minden 
korosztálynak kellemes kikap-
csolódást, élménydús szórako-
zást kínál. 

a hadászat iránt érdeklődő-
ket az alsó várban várják, ahol 
fegyver és harcászati bemuta-
tók alkalmával ismerhetik meg 
az érdeklődők a korra jellemző 
harci szokásokat. a magyarokra 
jellemző fegyvereket ráadásul ki 
is lehet majd próbálni.

az alsó vár azonban azoknak 
is kínál színes programokat, 
akik a harcok helyett inkább a 
művészetek iránt érdeklődnek. 
korhű zenéket, táncokat felele-
venítő művészek és egyéb ze-
nés-táncos műsorok szórakoz-
tatják majd a vendégeket.

a gasztronómiai élvezeteket 
a helyi borászok kiváló borai, 
illetve a hozzá illő ételek bizto-
sítják. amíg a felnőttek ismer-
kednek a térség boraival, addig 
a gyermekeket apródavatás és 
zenés programok várják.

a fesztivál három napja során 
kézművesek kínálják portékái-
kat a népművészeti vásárban.

Információ:
Szigliget
Tel.: 70/371-5346
szigliget@tourinform.hu
www.szigliget.hu

Pünkösdölő 
Ópusztaszeren 2013

Ópusztaszer 
2013. május 20.

az ópusztaszeri nemze-
ti Történeti emlékpark olyan 
látványos programokkal várja 

a családokat pünkösdhétfőn, 
mint a lovasviadal a pünkösdi 
királyi címért, játékos látogatói 
próbák, iskolások pünkösdölője 
és bodzázás. 

pünkösd, a szentlélek ünne-
pe a magyar nép tudata szerint 
a tavasz kiteljesedése. a nap egy 
népi hagyomány felelevenítésé-
vel, a bodzázással kezdődik: már 
kora reggel elkezdik zöld ággal, 
fűzzel, de főleg bodzával feléke-
síteni a skanzen házait, különö-
sen a kerítést és az ablakokat.

évről-évre szép és ritka 
hagyományt elevenít fel az 
ópusztaszeri iskolások kedves 
pünkösdölése. a nap talán leg-
látványosabb, legizgalmasabb 
programeleme a fiatal legények 
lovas virtuskodása a pünkösdi 
királyi címért: lóháton külön-
féle próbákat kell kiállniuk, s 
végül egy hatalmas vágtával 
próbálják megszerezni, lesza-
kítani a pünkösdi koszorút.

a látogatók is próbára te-
hetik ügyességüket, erejüket, 
gyorsaságukat a látogatói pró-
bák alkalmával. láthatunk vá-
sári komédiát az olvasókörben, 
népzene és néptáncbemutató 
is színesíti pünkösd második 
napjának programjait.

Információ:
ÓNTE Nonprofit Kft.
6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Tel.: 62/275-133
info@opusztaszer.hu
www.opusztaszer.hu

Reneszánsz 
Várjátékok

Miskolc, Diósgyőri vár
2013. május 24–26.

kedves szokás volt a kö-
zépkorban, hogy uralkodóink 

Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
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jegyajándékba adták diósgyőr 
várát az ifjú királynénak. Így 
kapta meg Mátyás király fe-
lesége aragóniai Beatrix, aki 
vidéki rezidenciáját díszíthette 
kedvére reneszánsz pompával.

a szezonnyitó tavaszi ren-
dezvényen kitárulnak a vár-
kastély kapui, megelevenedik a 
reneszánsz udvar.

érkezik az udvari solymász, 
valamint a bőrműves és ötvös 
a mestermunkáikkal. Tánco-
sok, zászlódobálók, zenészek, 
mutatványosok kápráztatják el 
tehetségükkel a királyi párt és 
vendégeiket. a szakácsok ud-
vari ínyencségeket, a cukrászok 
marcipáncsodákat készítenek a 
királyné és vendégei kedvére.

a gyerekek számára egy 
igazi középkori mesebiro-
dalom elevenedik meg, ahol 
minden korosztály megtalálja 
a neki való programot. inter-
aktív barangolás a középkort 
idéző mesék, gyermeki álmok 
világában, meseszínház, óri-
ásbábok, zászlóforgatók, kö-
zépkori bűvészmutatványok, 
középkori hétpróba, lovagi- és 
mesterség-bemutatók és kö-
zépkori játszóházak színesítik 
az egész napos rendezvényt.

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

Tatai Patara 2013. 
Török Kori Történelmi 
Fesztivál

Tata
2013. május 24–26.

idén május utolsó hétvégé-
jén, immár hatodik alkalom-
mal rendezik meg a nagysza-
bású és látványosságokkal teli 
Tatai patara történelmi napo-
kat. a vár 1597. évi ostromát 
felelevenítő fesztivál célja, hogy 
a hadi és művelődéstörténeti 
bemutatókon keresztül törté-
nelmi hűséggel elevenítsék fel a 
korabeli eseményeket. emellett 
népi színművek és interaktív 
gyermekjátékok, zenei és tán-
cos produkciók is találhatók a 
kínálatban.

az események a  tatai vár és 
az eszterházy-tér környéken 
zajlanak majd, melyek között 
várbéli koszorúzás, kardcsör-
tető mustra és díszlövésekkel 
színesített fáklyás felvonulás 
is szerepel.

a fesztivál hétvégéjén két 
látványos csata elevenedik 
majd meg, amelyek során 
több mint 300 állig felfegy-
verkezett török és keresztény 
vitéz küzd meg.

az idei évben kísérőren-
dezvényként sor kerül egy 
nyilvános középkori tárgya-
lás megtartására is, amelynek 
keretében összeül a vármegye 
törvénykezése, és a nemes 
törvényszék ítéletet hirdet egy 
emberölési ügyben, ráadásul az 
ítélet helyben végre is hajtatik.

a fesztiválra azért is érde-
mes ellátogatni, mert a várfa-
lakon belül és kívül részesei 
lehetünk egy csodálatos idő-
utazásnak, visszarepülve a tö-
rök korba, ahol megismerhet-
jük annak muzsikáját, divatját, 
ételeit és italait.

Információ: 
Zo-Fi Rendezvényszervező Kft.
tataipatara@mediacenter.hu
www.zo-fi.hu/tataipatara

Kaland a történelemmel 
– Komáromi erődök

Komárom
2013. június 8.

közép-európa legnagyobb 
épen fennmaradt és Magyaror-
szágon egyedülálló komáromi 
erődjei idén az állandó és idő-
szaki kiállítások mellett több 
nagyrendezvénnyel és izgalmas 
programokkal is várják az ér-
deklődő közönséget. 

a Monostori erőd nagyren-
dezvényeinek széles palettáján 
többek között film- és autós 
fesztiválok is szerepelnek, me-
lyek április vége és augusztus 
között kerülnek megrendezésre. 
emellett Húsvéti ajándékprog-
ramra, „pünkösdi királyságba”, 
Baka Fesztiválra és Hősök napi 

Megemlékezésre, illetve három 
júliusi hétvégén a kenyérmúze-
um tematikus napjaira invitáljuk 
a nagyérdeműt, ahol elsajátít-
hatóak lesznek a kulcsos kalács, 
fumu vagy éppen a pászka el-
készítésének fortélyai. sétáló-
színházi előadásokon, kalandok 
erődje programsorozaton és 
különlegesebbnél különlegesebb 
tárlatvezetéseken vehetnek részt 
idén is a látogatók. 

a fentiek mellett azonban 
a Monostori erőd idei legna-
gyobb attrakcióját a dunai bás-
tya kikötői fogadótér június 8-i 
megnyitása jelenti. az eddig 
nem látogatható dunai bás-
tya alsó szintjén a fogadótér és 
rendezvénytermek kialakítása 
mellett állandó kiállításként ke-
rül megépítésre a duna tipikus 
szállítóhajójának, a bőgőshajó-

nak méretarányos makettje, a 
kapcsolódó helyiségekben pedig 
duna-parti mesterségekkel és 
dunai hajózással kapcsolatos ki-
állítások nyílnak. a rendezvény 
amellett, hogy a társaság legna-
gyobb beruházásának avatója is 
egyben, méltó módon vonultat-
ja fel fennállása 13 évének kul-
turális eseményeit. a rendkívüli 
esemény az eddigi partnerek 
közreműködésével valósul meg 
a festői duna-parti sétányon: 
koncertek, hagyományőrzők, 
hajózás, extrém sportok és sok 
más program várja a családokat 
és a felnőtt érdeklődőket az in-
gyenes rendezvényen.

Információ:
Monostori Erőd Nonprofit Kft.
2900 Komárom, Duna-part 1.
Tel.: 34/540 582 
info@fort-monostor.hu
www.erod.hu

Szakmai program 
régészhallgatóknak 
és érdeklődő 
szakembereknek

a janus pannonius Múzeum 
régészeti osztálya az archaeo-
landscapes europe projekttel 
együttműködésben 2013. június 
4–13. között kurzust szervez 
régészhallgatók és érdeklődő 
szakemberek számára roncso-
lásmentes régészeti felderítő 
módszerek alkalmazási lehető-
ségeiről. a kurzus elméleti és 
gyakorlati képzést is magába 
foglal: a hallgatóknak a tanter-
mi foglalkozásokon túl módjuk 
lesz két órát a levegőben tölteni, 
illetve két régészeti lelőhelyen 
többféle geofizikai műszerrel 
méréseket végezni, és a mérési 
adatokat feldolgozni. a képzés 
angol nyelvű. a kurzus részvételi 
díja 36.000 Ft, mely magába fog-
lalja a részvételi díjat, a szállást, 
illetve napi 2 étkezést a tanfo-
lyam idejére. pécsig az útiköltség 
a résztvevőket terheli. További 
információ és jelentkezési lap 
az alábbi elérhetőségen igényel-
hető: nats2013pecs@gmail.com. 
jelentkezési határidő: 2013. áp-
rilis 25. az eseménnyel kapcso-
latos információk, hírek:

www.pecsimuzeumok.hu

Eseménytár
Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
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Rejtvény
a 2013. februári rejtvényünk helyes megfejtése: Máré vára 
és zubogy. a helyes megfejtést beküldők közül egy-egy 
példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–
2011. közötti évfolyamainak digitális kiadásából: csibi le-
vente (szolnok), nemes zsuzsanna (1113 Budapest), pőcze 
laura (ajka).ajka).a

a nyereményeket postán küldjük el.

2013. áprilisi számunk rejtvénye: az egyik leglátványo-
sabb felvidéki várromról mutatunk be egy-egy távlati és 
belső képet. a vár nevét kérjük beküldeni levelezőlapon 
kiadónk címére. 

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

Kedves Olvasóink! 

előfizetőink közül egy példányt nyert a semmelweis kiadó: erdély, partium és a Bánság erődített 
helyei c. kötetéből: szélpál szilvia (szeged).

előfizetőink közül egy-egy példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–2011. 
közötti évfolyamainak digitális kiadásából: kovács Flórián (galgahévíz) és Hegedűs Fe-
renc Vilmos (zalaegerszeg).

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

☐ előfizetek a Várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyam 3–6. számára (4 lapszám), 2400,- Ft-os áron.

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

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

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

☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét 3200,- Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség

☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét a folyóirat 2005–2011 közötti lapszáma-
inak teljes anyagát tartalmazó számítógépes dVd melléklettel együtt 5800,- Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség

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

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

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

amennyiben több példányban fizet elő: . . . . . . .  példány                           Fizetés módja:     csekk  ☐ átutalás   ☐   
dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a megrendelő másolatát olvashatóan kitöltve a Talma kiadó, 7611 pécs, pf.: 16. címre, a (72) 511-580 faxszámra, vagy a vkt@varlap.hu e-mail címre kérjük vissza-
küldeni. az árak csak belföldi postázási címre érvényesek.        2013/2                                                             ügyfélszolgálat telefonszámok: (72) 511-580, (20) 346-2100

Megrendelő



Az „Érinti a fény” című fotót Takács Gábor küldte be fotópályázatunkra. A kép a csarodai református templomról készült.



Megjelent!

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

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

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

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

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

Megrendelhető!




