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Műhely 4

Az apátság főhomlokzata
(Fotó: Jászai Balázs)

Virág Zsolt

Építkezések, átalakítások
a zirci ciszterci apátságban
a 18. század elejétől napjainkig
Az 1182-ben alapított középkori zirci ciszterci apátság
az oszmán idők elején elnéptelenedett, 1526 után, 1538 előtt
a középkori monostort végleg elhagyták a szerzetesek. 1699ben az elpusztult zirci apátság jogait és birtokait a sziléziai
Heinrichau ciszterci apátsága vette át. A hódoltság elmúltával
lassan ismét benépesedő Zircet 1723-ban meglátogatta Anton
Niklasheinrichau-i és zirci apát, majd még ebben az évben
megkezdték egy ideiglenes rendház felépítését a település központjában, amely 1726-ra készült el. Az új épületbe három
ciszterci szerzetes költözött be. (Ez az ideiglenes rendház újjáépített, és többször átalakított formában napjainkban is áll.)

A mai apátsági épület első periódusának, a templom déli oldalához csatlakozó, négy szárnyból álló,
zárt belső udvarral kialakított (mai kis kvadrum),
Zirc 1857-es kataszteri
térképének részlete kétszintes barokk kori tömbnek a felépítése Martin
(MNL OL s78 299) (Athanasius) Wittwer karmelita szerzetes 1726-os

tervei szerint 1727. március 6-án kezdődött meg az
alapkő letételével. A munkálatokat az első évben bécsi
kőművesek végezték november 16-ig, az állandó fagy
beálltáig. Az építkezés 1728. április 7-én folytatódott,
immár Keger (Kayr) Mátyás budai kőművesmester
irányításával. 1729-ben a nagy hótömeg Szent György
napjáig hátráltatta a munkák folytatását; ebben az évben teljesen felhúzták a falakat, majd a tél beállta előtt
zsindelyfedéssel látták el az épület tetejét. A monostor
külső munkálatainak befejeződése után, 1732. augusztus 15-én ünnepélyes hálaadó szentmisét tartottak a
szerzetesek. 1733. augusztus 11-én a lakhatóvá vált új
rendházba beköltözött az első négy ciszterci, ezután az
épület belső kialakítása még 1736-ig folytatódott.
Közben 1732. május 15-én elhelyezték az új templom alapkövét is, az anyagi források hiánya miatt a
tényleges építkezést azonban csak 1739. április 15-én
tudták megkezdeni az alapozási munkákkal. A barokk stílusú templom tervezőjének és építőmesterének a kiléte nem ismert, ez idáig nem kerültek elő
rájuk vonatkozó adatok. Stíluskritikai alapon megállapítható, hogy a tervek minden bizonnyal Sziléziából származtak. 1752. június 3-án Padányi Biró
Márton veszprémi püspök felszentelte a templomot,
majd 1753-ban a főbejárati kapu felszerelésével véget
értek a külső munkák, a belső kialakítás azonban
még 1770-ig tovább folyt.

Építkezések, átalakítások a zirci ciszterci apátságban 5 Műhely
1755-ben a monostor elé egy olyan kőfalat építettek kerítésként, amelyet később kibővítve tetővel
is le lehet majd fedni. A monostor előtti udvart körülvevő gazdasági épületeket 1765–66-ban emelték a
kőfal felhasználásával.
1763-ban egy vármegyei összeírás tanúsága szerint a rendház földszintjén 18 személyes ebédlő, káptalanterem, közösségi szoba, 5 szerzetesi szoba, 2 vendégszoba, konyha és kamra volt, az emeleten pedig 14
szerzetesi szoba, 2 apáti szoba, 2 vendégszoba, könyvtárszoba, gyógyszertár, ruhatár és kamra sorakozott.
A barokk monostorépület kibővítésére Villax
Ferdinánd apát idején került sor. Ebben az 1839-ben
kezdődő második építési periódusban az épület déli
szárnyához keleti irányban egyemeletes új szárnyrészt
csatoltak, ez a klasszicista stílusú épületrész 1841-ben
került tető alá, és 1842-ben vált lakhatóvá.
A harmadik építési periódusban következtek a
legnagyobb szabású munkálatok, az egyemeletes,
korábban 12 tengelyes nyugati szárnyat (ennek nyugat felé néző homlokzata volt az apátság főhomlokzata) kétemeletessé alakították, valamint déli végét
kétemelet magasságban új szárnnyal bővítették dél
felé, az ily módon kibővített főhomlokzat közepére
pedig ötemeletes rizalitot építettek. Ezen periódus kivitelezési munkái 1844-ben indultak meg, és 1845-re
már a régi szárny kétemeletessé alakítása, valamint
az új kétemeletes szárnyrész is elkészült. Villax apát
1846. november 1-jén költözött be az új apáti lakosztályba. 1847-ben készült el az ötemeletes középrizalit
– benne a könyvár nagytermével –, és a középrizalit
felett lévő tetőteraszra felvezető lépcsőt magában rejtő
ún. „vörös torony”, amely – a Villax Ferdinánd apát
portréjának hátterében is látható – egykor vörös színű
toronysisakjáról kapta a nevét.
1840. november 19-i bécsi keltezéssel fennmaradt
Michael Pauly bécsi építész első tervváltozata (XV.
18. a.Tr. 248 [dátummal],Tr. 251 [dátum nélkül, de
a Tr. 248 sz. tervlappal egy időben]) az apátság ezen
harmadik periódusú kibővítésére vonatkozóan. Ez a
meg nem valósult tervváltozat még egy egyemeletes,
25 tengely szélességű, két jelzésszerű, timpanonos
rizalittal ellátott új nyugati főhomlokzatot ábrázolt.
Szintén Pauly készítette azt az 1842. augusztus 30-án
Bécsben kelt homlokzati rajzot (XV. 18. a.Tr. 249), amely
a megvalósult bővítés alapját képezte; ezen egy kétemeletes, 25 tengelyes, háromemeletes középrizalittal
és jelzésszerű oldalrizalitokkal tagolt épület látható. A
középrizalit portikusza ezen a Pauly-féle terven még az
első és a második emelet előtt volt feltüntetve.
A végül megvalósult középrizalitra, valamint a nyugati főszárny szintjeinek belső térelrendezésére és részletképzésére vonatkozóan fennmaradt egy datálatlan
– de minden bizonnyal az 1842-es Pauly-féle terv és az
1844-es alapkőletétel között elkészült – nyolc lapból álló
tervsorozat (XV. 18. a.Tr. 235, Tr. 236, Tr. 237, valamint
XV. 18. a. 1422/1980. lvt. sz. öt saját számmal nem rendel-

Michael Pauly második
tervváltozata az apátság
főszárnyának kibővítésére,
1842. (VeML XV. 18. a.Tr. 249)

A megvalósult középrizalit
terve, ismeretlen építész,
feltehetően 1842
és 1844 között
(VeML XV. 18. a. 1422/1980.
lvt. sz. saját számmal nem
rendelkező tervlap)

A Vasárnapi Ujság 1856ban közölt – Alexander
Kaiser 1852-es színes
litográfiája alapján készült
– fametszete az apátságról
(Zircz. In: Vasárnapi Ujság
1856. (máj. 18.) 20. sz., 173.)
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Az apátság 1753-ban
(3D rekonstrukció) balra
Az apátság 1852-ben
(3D rekonstrukció) jobbra
(Az apátság kiépülésének
3D rekonstrukcióit a Pazirik
Informatikai Kft. készítette
Szőke Balázs és Virág Zsolt
közreműködésével.)

Az apátság 1866-ban
(3D rekonstrukció) balra
Az apátság 1927-ben
(3D rekonstrukció) jobbra

kező tervlap), amelynek tervlapjain az építész neve nincs
feltüntetve. A középrizalitot ábrázoló tervlapon az első
emelet előtt már egy pilléreken nyugvó loggia látható,
az – utóbb statikai okok miatt lebontott – portikusz pedig a második és a harmadik emelet előtt áll.
Michael Pauly bécsi építész az apátság új narancsházához is készített tervet 1840. augusztus 14-i bécsi keltezéssel (XV. 18. a.Tr. 247), az orangerie ezen a terven még
szabadon álló épületként volt feltüntetve. Végül nem
ezen terv alapján készült el a földszintes narancsház –
amely az új, kétemeletes nyugati főszárny délnyugati végéhez csatlakozik, és arra merőlegesen nyugat felé nyúlik
– hanem egy a Pauly-féle tervekhez igazodó, léptékében
azt követő másik, datálatlan tervváltozat alapján (XV.
18. a.Tr. 252), amelyet egy teljes biztonsággal ki nem olvasható – talán Bauer – nevű építész készített. Ezen a
terven már látható a nyugati főszárny déli szárnyvégére
„tükrözve”, a narancsháznak mintegy a pandant-jaként
megépült – léptékében az orangerie hosszúságához,
valamint annak ritmusához igazodó – új, földszintes,
kelet felé nyúló szárny. Viszont ezen a terven is történt
módosítás, mégpedig a nyugati főszárny déli szárnyvége esetében – amely az apátság déli homlokzatából
középrizalit szerűen lép előre –, mivel az ott kialakított
apáti lakosztály előtt egy oszlopokon nyugvó erkélyt is
emeltek; ezen változtatás datálatlan és szignálatlan tervei szintén fennmaradtak (XV. 18. a. Tr. 253). (Azonban
még ezen az utóbbi terven is módosítottak, így például
végül valamennyi ablak félköríves záródást kapott, és
átalakult a pilaszterek, az osztópárkányok, a mellvédek,
valamint egyes díszítőelemek kialakítása.)
1844-ben a monostort övező sörházat, pékműhelyt és szolgalakásokat is átalakították.

Alexander Kaiser – a Magyar Nemzeti Múzeum
Történelmi Képcsarnokának nyilvántartása szerint –
1852-ben készült színes litográfiáján már jól láthatóak
az 1844-től kezdve felépült épületrészek, a kétemeletes
nyugati főszárny az ötemeletes középrizalittal, valamint a déli homlokzat nyugat felé nyúló földszintes
narancsháza és kelet felé nyúló földszintes mellékszárnya, végeiken az egyemeletes sarokrizalitokkal. A
litográfián látható apátsági templom tornyai és homlokzata a romantikus historizmus formavilágát idézik, ekkorra megtörtént a barokk templomhomlokzat átalakítása. (A barokk templomhomlokzatot egy
Heinrichauban fennmaradt falkép alapján ismerjük.)
1852-ben Leopold Peis építész tervet készített a
nyugati főszárny középrizalitjának felsőbb szintjein
lévő nagy könyvtárterem új, kazettás dongaboltozatának a megépítéséhez (XV. 18. a. 1422/1980. lvt. sz.
saját számmal nem rendelkező tervlap). Peis 1853-ban
és 1854-ben a tornyok új sisakjaihoz is készített terveket („Profil. – zumNeubau der Kirchenthürme an – der
hocht: ZirczerAbtei”; XV. 18. a.Tr. 239 [1853.], Tr. 242 és
Tr. 243 [1854.], Tr. 240 és Tr. 241 [dátum nélküliek, de az
1854-es tervsorozat részei]), mivel a nem sokkal korábban elkészült romantikus toronysisakokkal a rend nem
volt megelégedve. Az 1860-ban megjelent, de néhány
évvel korábbi előkép alapján készített Ludwig Rohbockféle metszeten már ezek az addigra elkészült Peis-féle
tornyok láthatók. A metszeten az apátság nyugati főszárnya előtti díszudvart nyugatról lezáró földszintes
gazdasági szárnyak is jól megfigyelhetők, két – északi és déli – külső végükön egyemeletes sarokrizalitok
állnak. Érdekesség, hogy a középrizalit portikuszát a
metszet öt oszloposként ábrázolja, ami abból fakad,
hogy Rohbock nem járt a helyszínen, hanem egy előkép alapján dolgozott. Az 1852-es II. katonai felmérés
térképén és az 1857-es kataszteri térképen már a mai
formájában tüntették fel az apátság alaprajzát, azaz ekkorra már biztosan felépült a nagy kvadrumot keletről
lezáró földszintes konyhaszárny is.
1866-ban rendi hittudományi főiskolát alapítottak Zircen, amelynek a helyigénye miatt a kis
kvadrum déli és keleti szárnyaira Eszlinger János
építőmester tervei szerint felhúzták a második emeletet (XV. 18. a.Tr. 244), ez tekinthető az apátság negyedik építési periódusának.
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1891-ben Innocent Ferenc felújította, és egyben jelentősen át is alakította az apátsági templom belsejét.
1901-ben az Általános Aerogéngáz Részvénytársaság munkatársa, Pfeifer mérnök elkészítette az apátság
aerogéngázos világítási rendszerének a terveit (XV. 18.
a.Tr. 277, Tr. 278, Tr 279., Tr. 281.), szintén ebből az
évből maradtak fenn Knuth Károly tervei az apátság
saját vízművének a létrehozásához (XV. 18. a.Tr. 322,
Tr. 323, Tr. 324., Tr. 325., Tr. 326, Tr. 327, Tr 328).
A monostor kiépítésének az ötödik periódusára
a 20. század elején került sor, amikor 1908–1909-ben
leromlott műszaki és statikai állapota miatt le kellett
bontani a kis kvadrum délkeleti végéhez csatlakozó,
kelet felé nyúló, régi, emeletes épületszárnyat. 1909.
április 15-én indultak meg az ennek helyén emelt új,
kétemeletes szárny építési munkálatai Kauser József
műépítész 1909-ben készített tervei szerint (XII. 2. f.
III.). A fennmaradt szerződések szerint Kauser Gyula
budapesti építész, építési vállalkozó végezte a kőművesmunkákat 159.180 koronáért, Wilde József zirci
mester az asztalos-, Wolf János és fiai zirci mesterek
pedig az ácsmunkákat. Az építkezés 1911-ben fejeződött be, az 1913-as Weeser–Krell-féle metszeten jól
látható az elkészült új szárny is.
1911-ben Hauswirth Ödön díszítőfestő, grafikus vázlatot készített az apátsági ebédlő és a társalgó díszítőfestéséhez (XV. 18. a.Tr. 266). 1912–14-ben
Bründl János cégének „Központi fűtés és szellőztetési
osztálya” elkészítette az apátság kazánháza, gőzfűtési
rendszere és szellőztetési berendezése terveit (XV. 18.
a.Tr. 299, Tr. 300, Tr. 302 [1912.], Tr. 303 [1913.], Tr. 304,
Tr. 305, Tr. 306, Tr. 307, Tr. 308 [1914.]), 1913–14-ben a
Bründl cég „Egészségügyi berendezések osztálya” pedig az apátság új fürdőszobáinak a terveit rajzolta meg
(XV. 18. a.Tr. 316, Tr. 317 [1913.], Tr. 311, Tr. 312, Tr 313,
Tr. 314, Tr. 315 [1914.]), utóbbiak anyag szükségletéhez
a pécsi Zsolnay gyár készített kimutatást, és ez a cég
szállította a szükséges termékeket is.
Az 1920-as években fontos változtatást eszközöltek az apátság főhomlokzatán, ugyanis a középrizalit
második és harmadik emelete – azaz a könyvtárterem
– előtt álló portikuszt statikai okok miatt le kellett
bontani. A munkálatokra 1926 előtt került sor, egy
abban az évben feladott képeslapon már a portikusz
nélküli középrizalit látható.
A hatodik, utolsó építési periódus során nyerte el
a monostor ma is látható kialakítását. 1926–27-ben a
nagy kvadrum földszintes keleti szárnyát – az apátság konyhaszárnyát – dr. Fábián Gáspár budapesti
műépítész tervei (XII. 2. f. III.) szerint kétemeletessé
bővítették a rendi hittudományi főiskola számára,
az első emeleten négy tanterem, a második emeleten
pedig a szerzetesnövendékek szobái kaptak helyet. A
kivitelezési munkákat Radó Sándor és Gábor Rezső
budapesti építési vállalkozók cége végezte.
1938–43-ban a monostor díszudvarát nyugatról
lezáró földszintes gazdasági (magtár) szárnyakat át-

alakították, ezek egy részében boltok kaptak helyet. Ferdinand Weeser-Krell
Ezekhez az átalakítási munkálatokhoz Kasper Kál- madártávlati perspektívájú
rajza az apátságról, 1913.
mán már 1934-ben készített terveket (XII. 2. f. III.).
A II. világháború idején, 1944-ben egy repülőszerencsétlenség következtében a könyvtárterem boltozatának
északi része beszakadt, a sérülést utóbb helyreállították.
1950-ben feloszlatták a zirci ciszterci apátságot,
a monostort államosították, a szerzetesi élet csak a
rendszerváltozás után, 1990-ben indult meg ismét
Zircen; ezután megkezdték a leromlott állapotú épületegyüttes helyreállítását: 1995–2005-ben az apátsági templom belsejét teljes körűen restaurálták, 2004–
2005-ben pedig létrehozták a Szent Bernát Idősek
Otthonát a monostor hátsó szárnyaiban, amelyeket
ekkor felújítottak. Turisztikai vonzerő fejlesztési
pályázaton elnyert támogatás révén 2011–13-ban
befejeződött az apátság külső felújítása, megújult a
főhomlokzat, valamint a két nyugati L alakú mellékszárny és a díszudvar, 2013. május 15-én pedig megnyitotta kapuit a Zirci Ciszterci Apátság Monostori
Látogatóközpontja az apátság egykori narancsházában, és az apáti nyári ebédlő tereiben. ❦
A hivatkozott levéltári jelzetek a Magyar Nem- Az apátság főhomlokzata
zeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára állomá- esti kivilágításban
(Fotó: Jászai Balázs)
nyára vonatkoznak.
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A mai turbéki templom
és közvetlen környezete.
A 2009. évi geofizikai és
kutatóárkos régészeti feltárás
során megállapítottuk, hogy
a türbét nem itt kell keresni

Hancz Erika

Nagy Szulejmán szultán nyomában
Szigetvár környékén
Sátorhelyei és a síremléke köré épült palánkvár

Esterházy Pál jól ismert 1664.
évi helyszínrajza a Szulejmántürbéről és a körülötte elhelyezkedő épületekről, valamint a palánkvárról, mely a
20. század elején már nyomtatásban megjelent, és Kováts
Valéria is felhasználta az
1971. évi turbéki feltárásához

Számos kutató és várbarát indult már lelkesen Törvényhozó Nagy Szulejmán (uralkodott 1520. szept. 30–
1566. szept. 7.) szigetvári türbéjének a nyomába, és sokan
biztosak is abban, hogy megtalálták – teljesen más helyszíneken. Ha annyi türbe lenne, ahány ötlet, gondolat
már felmerült, akkor Szigetvár egész külterülete egy oszmán temető lehetne. És ha ilyen könnyen megtalálható
lenne a türbe köré épült egykori erősség, akkor a tudományos köztudat már régen elfogadta és közismertté tette

volna a helyszínt. A kérdés alaposabb vizsgálatot igényel,
tekintettel arra, hogy még az írott források sem mindig
egyértelműek és vethetők össze egymással, és még mindig
sok irat feldolgozására van szükség. Szulejmán szultán
halála és síremléke kapcsán számos kérdés merült fel,
melyekre, ha egyáltalán lehetséges, akkor csak az írott
források és a régészeti adatok együttes feldolgozásával
adható válasz. Itt most csak az oszmán-török források
alapján próbáljuk megvilágítani a kérdést.

Izniki csészetöredék. Előkerülési helye: Szigetvár,
(Bertók G.–Hancz E. ásatása, 2010)
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Az oszmán források
Az egyes politikai lépéseket nemcsak a külföld,
hanem az Oszmán Birodalom alattvalói számára
is meg kellett magyarázni. Szulejmán szultán, valamint az őt követő uralkodók a haditetteket, hadjáratokat igyekeztek megörökíttetni az utókor számára. A hivatalos történetírók mellett a szultán és
a nagyvezír környezetében élő méltóságok számára
is vonzó volt, hogy egy-egy eseményt, hadjáratot
vagy időszakot megörökítő műveket készítsenek,
és nyújtsanak át a szultánnak vagy egy-egy magas
rangú embernek, korszakunkban főleg Szokollu
Mehmed pasa nagyvezírnek.
A szigetvári hadjáratra vonatkozó önálló krónikák, az ún. Szigetvár-námék (Szigetvár-történetek)
mellett Szigetvár leírása és az 1566. évi hadjárat eseményei és következményei, valamint a türbére vonatkozó szórványos adatok több összefoglaló munkában is szerepelnek. Szerzőinek egy része szintén
szemtanú, míg mások egy évszázaddal később éltek.
Emellett az ezerszámra megtalálható bécsi és az isztambuli okleveles iratanyag főleg a hadjárat előtti és
az azt követő időszak eseményeiről tartalmaz információkat, így kiegészítik a krónikák adatait. Az oszmán és a Habsburg udvar közötti levelezés, valamint
a követjelentések és az egyes elöljáróknak elküldött
utasítások segítségével nyomon követhetjük mindkét fél értesüléseit. Mindezen források feldolgozása
azonban hosszú időt vesz igénybe. És ne feledjük el,
nemcsak egy épületet, nevezetesen a türbét keressük, hanem egy egész épület-komplexumot: a melléje épült dzsámit, derviskolostort, katonai laktanyát,
és egy azt körülvevő palánkvárat! Lássuk azonban
dióhéjban azt, amit eddig tudunk.

Az oszmán hadsereg
táborverése Szigetváron
Ágehi Manszúr cselebi, egy szemtanú katona szerint Ahmed pasa ruméliai beglerbég volt ez első, aki
csapattestével a szultán előtt az utolsó hidat leküzdve 1566. július 27-én, egy szombati napon Szigetvár
irányába vonult. Miután a pasa végül megérkezett
Szigetvárra, a szultán számára alkalmas szálláshely
után nézett, és előkészítette vár ostromát is.
Közben megérkezett Mahmud anatóliai beglerbég is Mohács környékéről, illetve a portugál származású Ali Portuk mérnök már felállította az ostromgépeket. Ekkor derült ki, hogy táboruk közel
van az ellenség ágyúihoz. Mivel az Almás-patak
által felduzzasztott tó időben és térben nem volt
állandó, az oszmánoknak már a korábbi ostromaik
során is nagy nehézséget jelentett az, hogy alkalmas szálláshely után nézzenek. És ez okozta az első
problémát a szultáni halálhely – és a későbbi türbe
– lokalizálásában is.

Oszmán miniatúra a négy
részből álló Szigetvárral
és a török ostromlókkal,
Ahmed Ferídún művéből.
Őrzési helye: TSM KTP.,
Isztambul

A szultán pár nap múlva érkezett csak meg Szigetvárra, és egyesült a ruméliai, illetve az anatóliai
sereggel. Ágehí leírása szerint az előkészületek során a várhoz közeli, de az ágyúk lőtávolságán kívüli
helyet választottak a szultánnak. Ahmed Ferídún,
Szokollu Mehmed nagyvezír bizalmasa augusztus
9-re tette a szultán megérkezését, de a szultáni sátor
helyét sajnos tőle sem tudjuk meg. Ahmed Ferídún
művének miniatúrája a várostól keletre eső térségre
teszi a szultán sátrát, az Almás-pataktól keleti irányban. A miniatúrafestő téved abban, hogy a szultán

Ágehí Manszúr cselebi
16. századi művének egyik
fennmaradt kézirata.
Őrzési helye:
Milli Kütüphane Ankara
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Leandro Anguissola
(1652–1720) olasz származású, császári szolgálatban állott
hadmérnök volt. Az ostromzár ideje (1689) alatt készítette
el helyszínrajzát, amelyen
jobbra felül ábrázolja és "F"
betűvel jelöli azt a helyet, ahol
Szulejmán szultán meghalt.
Szintén régóta megjelent és
ismert a tudományos köztudat számára, Kováts Valéria
ásatási dokumentációjában
is szerepel a rajz

Török miniatúra Szigetvárról
és az ostromlók táboráról,
Ahmed Ferídún művéből.
Őrzési helye: TSM KTP.,
Isztambul

sátra ott lett volna, de a sereg egy része valóban oda
költözött: valószínűleg a korábban érkező ruméliai
hadtest rendezkedett ott be, ahogy Ágehi is említi.
Pecsevi szolgáltatja a legtöbb adatot a szultán elhelyezkedésére vonatkozóan, szerinte az uralkodó
sátrát „Szigetvár felső oldalán a tó partján állították
fel. Azonban az ágyú arra a helyre odaért, ez okból
e hely nem látszott alkalmasnak. Azon a helyen,
ahol jelenleg a türbe van, akkoriban egy tölgyfaliget
és nehezen járható felületű bozótos hely volt. (…) a
többi sátorokat is felállították s egész a vár elfoglalásáig arról a helyről a sátorokat el nem mozdították.”
Vagyis a többi török szerzőt támogatja abban, hogy
nem volt jó az első hely kiválasztása. Kiemeli, hogy
egy tölgyfaliget helyezkedett el azon a területen. Vagyis szerintük legalább két szultáni táborhely létezett, egymást követően: az első a tó partján, a második pedig valahol ott, ahol a türbe van. Evlia cselebi

hasonlóképpen nyilatkozott, szerinte a szultán sátrát
egy tó partján állították fel. Ez szintén az első táborhely lehet. A türbe későbbi leírásánál ugyanis nem
emeli ki azt, hogy azon a tóparti helyen állna, melyet
korábban említett, sőt, az első említésnél sem tér ki
arra, hogy később ide helyezték volna a türbét.
Összefoglalva, a forrásokban is szereplő tó az
első táborhely mellé lokalizálható, ezért a türbe
helyét illetően nem használható fel, legfeljebb arra,
hogy nem a tó partján épült meg, hanem attól távolabb. Vagyis tévesek azok az elképzelések, melyek
az Almás-patak közelébe, mocsaras területre helyezik a türbét, mert az a hely a legjobb esetben is az
első táborhelyre vonatkozhat.
A magyar forrásokban a szultán táborhelyéül a
mai Szemlőhegy/Szemlékhegy dűlő vagy a közeli
Zsibót szerepel. Ugyanakkor más források alapján
feltehető, hogy inkább a nagyvezír szállt meg itt.
Bárhogy is volt, a szultán második táborhelye minden bizonnyal egy távolabbi térszínen volt, ahonnan már nem biztos, hogy rálátott a várra. Ez nem
is volt feltétlenül szükséges, hiszen irányító szerepe nem volt az ostromban. Az ágyúk ellen persze
mindenképpen védve volt. Sőt, a járványok miatt
indokolt is lehetett az idős, beteg szultánt egy kissé
távolabbi, de katonailag védett területre költöztetni, talán a hódoltsági területek felé és a régi Pécsre vezető út mellé, melyet az oszmánok szigorúan
ellenőriztek. A halál időpontját a kutatók 1566.
szeptember 6-ról 7-re virradó péntek reggelre teszik. Az, hogy valóban eltemették-e a szultán belső
szerveit, hovatovább ezt egy arany edényben tették
volna meg, továbbra is kérdéses.

Szulejmán szultán sírhelye(i)
A szultán holtteste jóval a sereg előtt érkezett
vissza Isztambulba, és az általa épített Szülejmánije
dzsámi előtti sírkertben helyezték végső nyugalomra. Fia, II. Szelim apja halálát követően Szokollu
Musztafa budai pasának parancsba adta azt, hogy
Szigetváron is építsenek egy sírkápolnát apja számára, mely valamikor később valóban felépült, és a
törökök egyik kedvelt zarándokhelye lett.
Kérdéses, hogy a türbe építését elkezdték-e hamarosan a szultán halálát követően, ugyanis nem
maradt ránk a türbe építésére vonatkozó konkrét
parancs. A Szigetvár vonatkozásában fennmaradt
legkorábbi, 1569-es budai kincstári zsoldelszámolás
és egy ugyanazon évből fennmaradt részletes zsoldlista még nem említi a türbe-palánk őrségét.
A türbe létezésére vonatkozó első okleveles adatunk csak az 1576. évben jelenik meg. Ekkor már áll a
türbe és a köré épült palánkvár. Március 9-én a szultáni tanács Szokollu Musztafa budai beglerbégnek
azt a parancsot küldte, hogy a szigetvári külső vár
védői közül válasszon katonákat a türbe őrzésére.
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Vagyis a türbére vonatkozóan a palánkvárral együtt
találunk csak konkrét adatokat. A pénztári naplók
közül csak az 1577–1578-ra keltezett naplóban tűnik
fel a „Szulejmán szultán türbéje köré emelt párkány,”
melyben 21, majd 27 katona húzott zsoldot. Szokollu
Mehmed dzsámija és a derviskolostor viszont 1574ben már áll, azon a helyen, ahol a szultán nemes testét biztonságba helyezték! Igaz, itt türbét nem említenek, viszont a türbének kellett először felépülnie.
A török krónikások szerint ez a síremlék azon a
helyen épült, ahol Szülejmán szultán meghalt, vagyis a sátra helyén, a néplegenda szerint egy ahhoz
közeli helyen, ahol titokban a belső szerveit eltemették. Sajnos a szultán halálának körülményeire
és sírhelyére Ágehi krónikájában egyáltalán nincs
utalás. A türbe még meg sem épült akkor, amikor
ő frissiben papírra vetette élményeit. A szultán szigetvári temetkezési helyével kapcsolatban néhány
török és magyar forrás viszont hírt ad.
II. Szelim még 1566-ban elrendelte, hogy apja
emlékére Szigetváron türbét emeljenek. Az építésének kezdete azonban nem világos. A sátor helyét
sokáig olyan gyümölcsöskertnek nevezték, melyet
védeni kell (vagyis még nem volt meg a türbe). Ennek érdekében egy államtanácsi parancs értelmében
két falu lakossága mentesült a hadiadók és más adók
alól. A sírkápolna mellé Ali dede Boszneví idejében,
1576-ban épült meg a halveti szúfi rend derviskolostora, miközben ő maga a türbe őrzője, türbedárja
volt. A Szokollu-alapítványokat felsoroló okirat
már megemlíti a türbe-palánkban lévő dzsámit
1574 márciusában. 1576-tól kezdve pedig őrségüket
is ismerjük. Egyes esetekben az itt őrséget végzők
neve is ismert. 1619-ben például a türbe-palánk
személyzetéhez tartozott Mehmed fogadós, mely a
türbe környezetébe lokalizált oszmán kisváros és a
türbe szoros területi és funkcionális kapcsolatának
egyik bizonyítéka lehet. 1628-ban a türbénél két keresztény (rác) kalauz is szolgált, amikor a szigetvári
várban csak egy volt jelen. Ez is megerősíti a türbe
kiemelt szerepét és zarándokközpont voltát a térségben. Ha pedig olyan sok zarándok érkezett ide, szállást és étkezést csak a türbe mellé létesített új település biztosíthatott, mely funkciójának megszűntével
a türbével együtt tűnt el. Vagyis a türbe-palánk és
az oszmán település szoros egységet mutat, melynek területéről nagy mennyiségű oszmán kori leletanyag adatolható. A néplegendával szemben, ezért
sem képzelhető el a turbéki kápolnánál sem, ahol
emberek megtelepedését jelző semminemű régészeti jelenséget nem lehetett kimutatni. A térségben további kutatások szükségesek, hogy a komplexumot
minél alaposabb vizsgálatnak lehessen alávetni. Ezt
a munkát a Szigetvári Zrínyi-Szulejmán Történelmi
Kutatások kutatócsoportja végzi Dr. Pap Norbert
vezetésével, a szakma és Szigetvár Város Önkormányzatának támogatásával. ❦

A türbe-palánk rekonstrukciója. Kováts Valéria
rmunkája, Monori Magdolna rajza.
(Őrzési helye: Várostörténeti Múzeum Fotótár, Pécs)
Az emberek megtelepedését jól mutatja az előkerült
török tárgyi emlékanyag:
balkáni edényfedő a hódoltság időszakából, 2010 (felül)
és zöld mázas török talpastál
Szigetvárról, 2010 (alul)
A mai Török-Magyar Barátság
Park Szigetvártól északra. A
terület többnyire még most
is erdővel borított alacsony
térség. Mivel a szultán
tábora többször elköltözött
és a források egy magasabb
térszínt említenek, a türbe
itteni jelenlétét kizárhatjuk
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Pécs püspökvára
a 17. század végén –
digitális tanulmányrajz

Szakonyi Balázs

Műemlékeink rekonstruálása
modern módszerek segítségével

Napjainkban nem csak történelmi ismereteink és
régészeti leleteink száma növekszik, hanem azok a módszerek és eszközök is fejlődnek, amelyekkel a tudomány
kutatni és vizsgálni képes. Az új eljárásokkal ugyanakkor a nagyközönség számára is egyre valósághűbb módon tudjuk bemutatni eredményeinket. A rekonstrukció
azt a célt szolgálja, amit maga a történelem kutatása is:
megismerni és hiteles képet adni elődeinkről és az áltaA 15. századi Réka-vár, luk hátrahagyott örökségről. Ezúttal a történelmi épüvagy más néven Rák-vár letrekonstrukciókról fogok bővebben írni.
rekonstrukciós elképzelése

(A 3D illusztrációk és tanulmányrajzok a szerző munkái)

Ott, ahol nem áll módunkban építészetileg bemutatni egy adott romról, hogy egyes korokban
milyen képet alkotott, csakis a virtuális megjelenítés áll rendelkezésünkre. Épületmakettekkel és
rajzokkal sok kiváló szakember járult hozzá múltunk közelebbi megismeréséhez, de az igazi áttörést
mégis a számítógépes 3D rekonstrukció hozta. Ez
lehetőséget nyújt számunkra különböző látószögekből és irányokból szemügyre venni a vizsgálni
kívánt épületet, akár külső és belső képét is megismerni, virtuálisan bejárni helyiségeit. Fontosnak
tartom itt tisztázni a különbséget 3D grafika és 3D
megjelenítés között. Az utóbbi a néző által befogadott kép térhatását jelenti, amit általában speciális
szemüveg és 3D kép vagy film segítségével idéznek
elő. A 3D grafika nem a térhatás látványáról szól
elsősorban, a különbség a hagyományos rajzokhoz
és festményekhez viszonyítva az, hogy az épület
háromdimenziós tervének adatai segítségével egy
modell jön létre, amit bármilyen szögből nézhetünk, és így egy elkészült rekonstrukcióról számtalan látképet készíthetünk anélkül, hogy újból meg
kéne azt rajzolni. A legszembetűnőbb különbség a
hagyományos módszerekhez képest, hogy matematikai egyenletekkel és geometriai formákkal képezzük le a teret. Ez a technika sokkal aprólékosabb és
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hitelesebb képet tud alkotni egy épületről, mint a
hagyományos rajz, mivel kedvünkre forgathatjuk,
és nagyíthatjuk az ábrát. A megfelelő programozási
munkákkal olyan virtuális túrákat hozhatunk létre, ahol nem egy mozgófilmhez hasonlóan ismerjük meg a teret, hanem magunk nézhetünk körbe és
annyit időzünk az egyes részletek megtekintésével,
amennyit csak kedvünk tartja. 3D filmes eljárással
pedig egészen egyedülálló végeredmény jön létre,
hiszen így már egészen a realitás közelébe sikerül
hozni egy épületrekonstrukciót.
Hogyan is néz ki egy 3D rekonstrukció elkészítésének munkafolyamata? Nos, az előkészületek
tekintetében semmiben nem tér el a hagyományos
módszerektől, hiszen ugyanúgy hosszas kutatómunka előzi meg a tényleges tervezést. Amikor elhatározom, hogy elkészítem egy épület – mondjuk
egy középkori vár modelljét, először is elolvasok
minden fellelhető anyagot a településről, ahol az
épület található. Ezt először az interneten megtalálható forrásokkal kezdem, majd jönnek a szakkönyvek. A komolyabb munkáknál felveszem a kapcsolatot olyan régészekkel vagy történészekkel, akik a
témában jártasak és velük vitatom meg a kérdéses
pontokat. Miután sikerült minden szöveges anyagot áttekinteni, átnézem az összes rajzot és metszetet, ami fellelhető az épületről. Nagy segítséget
tud nyújtani ilyenkor például Szalai Béla és Szántai
Lajos „Magyar várak, városok, falvak metszeteken
1515–1800” című munkája. A korabeli metszetekkel azonban óvatosan kell bánni, hiszen a metszetkészítők sokszor nem is jártak az adott helyszínen
és vagy csak valaki elbeszélése alapján, vagy korábbi metszetek alapján készítették el az adott látképet. Ez nem csak formai torzulásokat eredményez,
hanem sokszor teljesen félrevezető. Gondoljunk
itt például a Szolnokról készült metszetekre, ahol
rendszerint nem csak a vár formája hibás, de az alföldi települést sokszor hegyekkel a háttérben ábrázolják, illetve egyes metszeteken már a Tisza is
hiányzik a város mellől! Nem könnyű tehát ezekből
a képekből kiszűrni a hiteles részeket. Ilyen esetben komoly segítséget nyújthatnak például Kőnig
Frigyes tudományosan megalapozott, művészien
kimunkált rajzai. Egy másik nagy példaképem a
román nemzetiségű Radu Oltean, aki csodálatos
kézzel festett rekonstrukciókat készít az erdélyi városokról és erődtemplomokról.
Rendkívül fontos azonban az analógiák keresése
is, tehát az azonos korban, azonos stílusban készült
más épületek vizsgálata. Egy adott korban sokszor
azonos stílusjegyeket hordoztak azok az épületek,
amik ugyanazon a tájegységen épültek, és nem
ritkán az építőjük is ugyanaz a személy volt. Így
hiányzó részletek kikövetkeztethetőek egy másik
épület ismert építészeti megoldásaiból. Rengeteg
segítséget nyújt a munkámban Könyöki József „A

középkori várak különös tekintettel Magyarországra” című könyve is, amelyet a század elején adtak
ki és felbecsülhetetlen értékű információkat tartalmaz a Kárpát-medence várépítészetéről. Amennyiben erre lehetőségem nyílik, mindig személyesen is
meglátogatom az adott romot, hogy a domborzati
viszonyokat és a falak mai állapotát saját szememmel tudjam felmérni, ezen alkalmak során rengeteg
fotót is készítek a helyről.
A befektetett munka tekintetében nagy különbséget jelenthet a bemutatni kívánt épület vagy település mérete. Egy kis vár modellje eltörpül egy
egész középkori város méretéhez képest, bár értelemszerűen a kisebb épületeket részletesebben
dolgozom ki, míg a városoknál elnagyoltabbak az
épületek, hisz ott a távlati képnek kell inkább érvényesülnie. A városrekonstrukció további problémákat vet fel, amely rengeteg kutatómunkát igényel.
Vegyük például Szolnok városát, melynek török
kori rekonstrukcióját nemrég készítettük el Kertész

A 15. századi Rezi várának
rekonstrukciós elképzelése
a várkapu felől

Máré várának török kori
rekonstrukciós elképzelése
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Digitális tanulmányrajz
a 17. század végi Pécs
városáról madártávlatból

Róbert régésszel, erről az előző számban jelent meg
egy cikk. Itt nagyon sok szempontot figyelembe
kellett vennünk, hisz napjainkra szinte semmi nem
maradt fenn az akkori településből és kizárólag
forrástanulmányokból és kis számú régészeti kutatási eredményből dolgozhattunk. A forrásokból
tudjuk, mennyien éltek a városban, így tudtunk következtetni a házak számára. A hadmérnöki rajzok
segítettek a település és a folyómedrek formájának
kialakításában – bár ez utóbbi meghatározásában a
talajmechanikai fúrások eredményeit is figyelembe
vehettük. Tudjuk, hogy abban a korban ezen a tájegységen leginkább 2–3 osztatú vályogházak domi-

Tanulmányrajz
a 16. századi Szolnokról,
még a Kertész Róberttel
közös kutatómunka
előtti időszakból

náltak, túlnyomórészt nádfedéssel – hisz a nád korlátlan mennyiségben állt rendelkezésre. Bizonyára
fazsindelyes héjazat is előfordult, bár pont ebben a
korban pusztult el az alföldi erdők jelentős része a
palánkvár építési hullámoknak köszönhetően. Ismert, hogy kő nem nagyon fordult elő a térségben,
így csak a kiemelkedő fontosságú épületek épültek
terméskőből. A leírásokból következtetni lehet a település zsúfoltságára, illetve arra, hogy mely részei
voltak sűrűbben lakottak. Amikor nem egy teljes
város, hanem csak egy épület rekonstrukciója a feladat, olyankor természetesen sokkal apróbb részletekre is odafigyelek.

Műemlékeink rekonstruálása modern módszerek segítségével 15 Műhely
Hazánkban az egyik legprofesszionálisabb 3D
történelmi rekonstrukciókat alkotó cég a Pazirik
Informatikai Kft. Többek között a simontornyai
vár és a keleméri Mohosvár modelljét készítették el
elképesztő részletességgel. Meg kell említenem még
a Greenzero által csodálatos részletességgel kivitelezett Eger várának modelljét is. Persze rengeteg
egyéb profi munka készült hazánkban kezdve a visegrádi palotaépületektől, a kisnánai, diósgyőri és
füzéri várakon át Pécs püspökváráig. Sok esetben
nem megbízásból, hanem a várak iránti szeretetből születnek csodás rekonstrukciók, mint például
Nagy Gábor kiváló munkája a várgesztesi várról.
Lássuk mi a 3D rekonstrukció elkészítésének folyamata: miután a forráskutatás lezárult, és elkészültek a
szabadkézi skiccek, elkezdődhet az érdemi munka.
Fontos itt megjegyeznem, hogy szoftverek egész tárháza áll rendelkezésre ehhez a feladathoz, és sokféle
megközelítésből el lehet indulni. Aki építész oldalról
közelít, leginkább ArchiCad vagy más építészeti tervezőprogramok segítségével fog dolgozni, míg mások
hozzám hasonlóan 3D grafikai szoftvereket használnak, mint a 3D Studio Max vagy a Cinema4D, a
teljesség igénye nélkül. Természetesen a profi munkához elengedhetetlen más programok használata is,
mint például az Adobe Photoshop és Illustrator. A
munka nálam a domborzat elkészítésével kezdődik.
Ezt megfelelő léptékű domborzati térképek segítségével készítem el. Nagyon fontos a helyes lépték és
méretezés beállítása. Az elkészült talajra építem rá az
épület vagy épületek falait, majd a tetőszerkezetet. Ha
az ember belső tereket is meg kíván tervezni, ezeket
célszerű egy külön projekt keretében elkészíteni. A
munkafolyamat során sokszor vetődnek fel kérdések,
amelyeket aztán újabb kutatások válaszolnak meg.
A modell valósághű küllemét az ún. textúrától nyeri
el. A textúrázás egy külön szakértelmet kívánó folyamat, ahol a tervező az építőanyagok jó felbontású
fényképeinek segítségével élethű falazatot vagy például fa mintázatot rendel hozzá a modellhez. A megfelelő beállításokkal elérhető, hogy hitelesen ábrázoljuk az adott építőanyag felszínének domborulatait.
Ez létfontosságú az élethű végeredmény eléréséhez.
Külön problematikát jelent az elkészült épületek köré
növényzetet és élőlényeket elhelyezni, ezzel is növelve a hitelességet, nem is beszélve az időjárásról és a
fényviszonyok beállításáról. A végeredményt még
Photoshopban utólag retusálom és javítom, beállítom a színeket és elhelyezem a szükséges feliratokat.
Értelemszerűen a textúrák megalkotásánál is fontos
szerepe van ennek a szoftvernek.
Az elkészült rekonstrukció aztán lektorálásra
kerül, majd nekilátok kijavítani a hibákat. Így egy
munka akár hónapokig is eltarthat, de mindez elenyésző áldozat a kész mű megtekintésekor érzett
örömhöz képest. Az elkészült 3D modellből azután
tetszőlegesen készíthető állókép bármilyen nézet-

A 15. századi Rezi várának
rekonstrukciós elképzelése
madártávlatból

ből, ám az igazi értelme ennek a technológiának
az animáció. Igen sok időt és komoly számítógépes
teljesítményt igénylő feladat ez, mivel egy kép ún.
kirenderelése akár órákig is eltarthat, míg a mozgókép folyamatosságához másodpercenként 24–30
képkocka elkészítése szükséges. Az eredmény azonban magáért beszél, hisz soha nem látott formájukban tekinthetjük meg hazánk építészeti emlékeit.
A jövőt személy szerint a 3D rekonstrukciók világában látom, amelynek nemcsak a múzeumi bemutatásban vagy szakkönyvekben való megjelenítésben
lehet fontos szerepe, de az oktatás területén is áttörést jelenthet. Az új generációs videó játékok között
egyre több olyan típus jelenik meg, ami történelmi
közegbe van ágyazva és a fiatalok úgy ismerik meg
múltunkat, hogy közben szórakozást is nyújt mindez számukra. És amíg az Assassin’s Creed kaliberű
videó játékok lazábban törekszenek a történelemhűségre, addig a Total War sorozat játékai szinte interaktív történelmi oktató programokként is felfoghatóak. Ez utóbbi játék tervezői olyan komolyságú
motort dolgoztak ki a hatalmas számú seregek 3D
animációjához, hogy újabban nem egy BBC dokumentumfilmben köszön vissza nagy csaták illusztrálásakor, sőt hazánkban is felhasználták a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) által a Történelmi Animációs Egyesülettel indított Magyar
Történelmi Csaták 3D-ben című sorozat készítői. ❦

A 16. század végi Szolnok
rekonstrukciós elképzelése madártávlatból
északnyugatról
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Az elhagyottan álló
belső vár délkeletről
(Fotó: Szabó Tibor)

Seres István

Borosjenő az erdélyi fejedelmek
uralkodása idején
Történetírásunk a 17. századi Erdély és a Partium
egyik legfontosabb erődítményeként tartja számon
Borosjenőt. Ennek ellenére a nagy múltú vár történetének mindössze alig néhány esztendei szakasza,
Haller Gábor főkapitánysága (1651–1657) van feldolgozva Szabó András Péter tollából (Haller Gábor
– egy 17. századi erdélyi arisztokrata életpályája),
akinek külön köszönettel tartozom a kéziratban levő
kitűnő monográfia hasznosításáért!

Jenőt, mint királyi várat először 1295-ben említik, „castri Jeneu” néven. A 14. században a Losonczi
család tulajdonába került, 1387-ben pl. Losonczi
Borosjenő várát a Fehér- István szörényi bán innen keltezte egyik levelét.
Körös mellé építették Miután Albert király kudarcba fúlt törökellenes

hadjáratát követően, 1438-ban szerb menekültek telepedtek le a városban, Borosjenő története összefonódott a magyarországi szerbek történetével is. Német helyőrséggel megerősített várát 1565-ben János
Zsigmond ostrommal bevette, de Schwendi Lázár, I.
Miksa hadvezére még ugyanabban az évben visszafoglalta. Alig egy évre rá, Gyula elestét követően az
őrsége által pusztán hagyott jenői vár is török kézre
került, és csak 1595. október 23-án foglalta vissza
Borbély György. Ezzel kezdetét vette Borosjenő történetének talán legizgalmasabb fejezete, a vár „végbeliségé”-nek 1658-ig tartó időszaka, mely korszak
alatt valóságos katonadinasztiák jöttek létre, mint a
Borosjenei Szentandrássy család, amelynek György
nevű tagja a várőrség lovas hadnagya volt, és régi
nemességüket Bocskai István fejedelem is megerősítette. Az 1650-es évekre a Szentandrássyak már
szép számú birtokkal rendelkeztek Arad, Zaránd
és Békés vármegyék területén. Karddal szerezték
nemességüket a Purkereczi Lázárok, de Borosjenei
előnévvel kapott nemességet 1651-ben a nógrádi
eredetű Kádár család is, melynek István nevű tagja,
a népballadákból ismert „Kádár Vitéz” 1658. szeptember 23-án Berettyóújfalunál esett el a túlerőben
levő tatár sereg elleni harcban.
Lippa várának kényszerű török kézre adása
(1616) után Borosjenő a térség legfontosabb várává
lépett elő, mivel rajta keresztül vezetett az út a Maros vonalától Nagyvárad felé. Jenőnek gyakorlatilag

Borosjenő az erdélyi fejedelmek uralkodása idején 17 Krónika
Várad egyedüli bástyájaként kellett szembenéznie
a teljesen török kézen levő Maros-menti védelmi
vonallal, valamint az ugyancsak török helyőrséggel
rendelkező Világos és Gyula váraival. Jenő és Lippa
hovatartozása a fejedelemség és az Oszmán Birodalom diplomáciai kapcsolatának egyik kulcskérdése
volt, mivel a török folyamatosan a két vár átadását
követelte Erdély régi státusának visszaállításáért, illetve az aktuális fejedelmek elismeréséért. Ez végül
csak Lippa esetében történt meg, s annak átadását
követően a Maros-menti vár zömmel szerb („rác”)
etnikumú katonasága is Jenőben kapott helyet. A
várba egyre nagyobb számban húzódott be a környékbeli (Arad, Zaránd és Bihar vármegyei) nemesség és iparosság is. Addigra már a jenei református
lelkészek lettek a zarándi esperesek, 1616 után pedig a lippai szerb ortodox püspökség is ide tette át
a székhelyét. Az itt székelő Isaiás Deakovich ortodox püspök 1700 körül egyenesen „Jenopolitanus
Eppas”-nak hívatta magát.
A mindenkori jenei főkapitány egyúttal többnyire Zaránd vármegye főispáni posztját is betöltötte, miként a vármegye alispánja is többnyire
az itteni vicekapitányok, illetve várnagyok közül
került ki. A 17. század elején hosszú időn keresztül Petneházy István volt Borosjenő főkapitánya,
őt 1620-ban Gálffy György követte. Ezt követően
a híres hajdúvezér, Bornemisza Pál, majd pedig
Köröstarcsai Weér György állt a vár élén. Weér
Györgyöt Gyulai Ferenc dévai kapitány követte,
de Jármy Ferenc váradi kapitány hirtelen halála (1651. február 4.) miatt őt II. Rákóczi György
azon frissiben kinevezte Nagyvárad élére. Jenőbe
Hallerkői Haller Gábor (1651–1657) érkezett, akit
1652. április 30-án a fejedelem Zaránd vármegye
főispánjává is megtett.
A várőrség létszáma változó volt, mivel hadakozás idején jócskán megszaporodott a katonák
száma. 1591-ben egy 400 fős török őrség őrizte a
várat, visszafoglalása után pedig aránylag nagyszámú keresztény katonaság került ide. 1598-ban
350 lovast és 300 gyalogost az erdélyi kincstárból
fizettek, összesen 228 lovast és 200 gyalogost pedig
a váradi zsoldmester fizetett ki. Egy 1623. március
2-i mustrajegyzék szerint a várban Gálffy György
fő- és Zöldi Demeter vicekapitány parancsnoksága
alatt (a jegyzővel és a prédikátorral együtt) összesen 99 lovas, Nagy Sándor hadnagy keze alatt pedig
117 darabont, azaz gyalogos hajdú volt. Az 1657-es
lustra 512 lóval 412 lovas, illetve 156 gyalogos (ezen
belül 55 bástyás, 73 kapuőrző és 28 szigeti szabad
gyalog) katonát sorol fel név szerint, tehát az őrség
min. 568 főt számlált. A hajdúkéhoz hasonló jogállású „szigeti szabad legények” listája azonban ennél lényegesen magasabb lehetett. A lovasok közül
mintegy 20 főt állandó jelleggel a Zaránd vármegyei birtokosok állítottak ki.

A vár erődítését egyébként a zarándi nemesség
végezte, és Haller Gábor fokozatosan kőbe építette
át a palánkvárat, a jenei szigetbe pedig jövevény katonákat telepített. Rákóczi György 1652-ben a hajdúkéra emlékeztető jogokat adott a „sziget”-be telepedett jövevény katonáknak. Jellemző, hogy a várőrség
1657-ből fennmaradt névszerinti összeírásában feltűnően sok szerb névvel találkozunk, akik az 1616ban ideköltözött lippai rác vitézek utódai voltak.
Az 1650-es években a jenei végváriak váltakozó szerencsével hadakoztak a gyulai törökökkel, s
gyakran a sarkadi és szalontai hajdúkkal egyesülve
vezettek portyákat a török ellen. 1658 júniusában
pl. 1200–1300 magyar vitéz gyűlt egybe. Újlaky
László kapitány parancsára a Diószegi Kristóf lovas hadnagy vezette jenei vitézek és a Thúry Mihály
Zaránd vármegyei alispán parancsnoksága alatt
levő nemesség a sarkadi és szalontai hajdúkkal karöltve indultak el a Gyuláról kijött törökök ellen. Bár
a magyarok által vetett les nem a legjobban sikerült,
s a martalékra ráakadt törökök még időben visszafordultak, a magyarok június 21. hajnalán még így
is el tudták fogni a gyulai Haszán agát és Memhet
agát, a kutasi és lökösházi földesurat.

Borosjenő vára
a 17. század közepén
(Soós Elemér rajza a Magyar
Néplapban 1856. dec.
5-én megjelent ábrázolás
nyomán)

A külső vár egyetlen
megmaradt bástyája
(Fotó: Szabó Tibor)
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Távlati kép a stockholmi
Királyi Hadilevéltárban
őrzött „Borosinoe” feliratú,
16. század végéről származó
felmérés alapján
(Kőnig Frigyes rajza)

A belső udvarra néző
romos folyosó napjainkban
(Fotó: Karczag Ákos)

Az északnyugati ágyútorony
(Fotó: Szabó Tibor)

Borosjenő őrsége nem vett részt a fejedelem
lengyelországi hadjáratában, a török fenyegetés
árnyékában levő Hunyad, Zaránd és Szörény vármegyék ugyanis felmentést kaptak a hadra keléstől. 1658 januárjában viszont Rákóczi György
éppen Jenő fenyegetettségének hírére rendelte el
a vármegyék és a székely székek fegyveres erejének összeírását. Augusztusban Köprülü Mehmed
nagyvezír már személyesen vonult Jenő alá. Miközben Újlaky László kapitány betegen feküdt, a
civil lakossággal a várvédő katonaság „java, színe”
is elhagyta a várat, s végül Szalárdi János leírása
szerint a várhoz tartozó gyalogsággal együtt alig
350 fegyveres maradt. Végül a védők követséget
menesztettek a nagyvezír táborába, és szeptember
2-án szabad elvonulás mellett feladták a várat. A
fejedelem Nagyváradon törvényt láttatott Újlaky
kapitány, Diószegi Kristóf lovas hadnagy, valamint
a feladásban részt vett német óbester felett, majd
a piacon mindhármuknak fejét vétette. Egyedül a
nagyvezír táborába küldött követ, Thúry Mihály
alispán menekült meg a halálos ítélettől.
A török rögtön berendezkedett, és a vár kedvező
fekvését látva a temesvári beglerbég hamarosan ide
tette át a tartományi székhelyét, amit egyes források
már 1660-ban is jenői vilajetként említenek. Harmincöt esztendőnek kellett ismét eltelnie, hogy a térség végleg felszabadulhasson a török uralom alól.
Buda, majd Eger visszafoglalását követően térségünkben is egyre közelebb került a felszabadulás
lehetősége. 1688 elején gr. Magni Benedetto ezredes vezette 400 német és 300 magyar huszár csapott Jenő városára, s miután sikerrel kicsalták a török helyőrséget, vereséget mértek rájuk. 118 török
katona maradt holtan a csatatéren, illetve fulladt a
Körösbe, és 183 sebesülten tért vissza a várba. A vár
alparancsnoka is a keresztények fogságába esett.
1692 januárjában Auersperg tábornok Kiss Balázs
ezredes rác és magyar katonaságával megrohanta,
kifosztotta és felgyújtotta a várost. A törökök a még
épen maradt falvakból igyekeztek pótolni az élelmet, igaz, Temesvárról is megpróbáltak utánpótlást szállítani. A Haditanács még a tavasszal döntött a két vár megtámadásáról. Gr. Donatus Heisler
tábornok 6000 német és magyar katonával indult
Jenő és Gyula elfoglalására. Bár az első rohamnál
mintegy 100 embert veszítettek, a második előtt a
törökök megadták magukat, és május 29-én 800
emberrel elvonultak Temesvár felé, miközben tekintélyes mennyiségű fegyverzet, többek között 38
ágyú és öt egyéb löveg, 200 mázsa lőpor, 200 török
íj (!) stb. jutott a győztesek kezére. Érdekességként
jegyezzük meg, hogy Thököly egyik gyalogoshadnagya, Kis Miska egy kisebb csapat élén végig bent
volt a várban, és a kuruc tiszt „jó magaviselíse és az
ellenség ellen való emberkedíse felül” maga a jenei
pasa írt a fejedelemnek. A vár feladását követően a
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kicsiny hajdúcsapat is elvonult a török helyőrséggel, és két hét múlva már személyesen számolhatott be urának a történtekről.
A Rákóczi-szabadságharc kitörésével ismét
megnőtt Jenő hadászati jelentősége. A vár az itt állomásozó rác katonaság révén már évekkel korábban a Maros-menti határőrvidék része lett, mint
annak legkeletibb állomása Gyulával és az ugyancsak Zaránd vármegyében levő Világosvárral
(Şiria). A rác határőrök mellé császári katonaság
került a várba. A Körös-Berettyó vonala felett található magyar települések elleni rác támadások
rendszerint Jenőről indultak ki. 1704 telén a térségben tartózkodó Károlyi Sándor kapott parancsot a vár bevételére, mivel azonban nem rendelkezett az ostromhoz elengedhetetlen felszereléssel
– ágyúk, bombák, stb. –, mindössze „pisztollyal”
tett próbát. Az év utolsó napjaiban a Jenő alá csapó
kurucok szép győzelmet arattak a rácokon, és többek között 200 marhájukat nyerték el. A későbbiek
során leginkább a sarkadi hajdúk intéztek támadásokat a jeneiek ellen, 1707 szeptemberében például
két ízben is megszorították az itteni labancokat,
másodjára 400 vonóökröt is sikerült elhajtaniuk,
de a túlerőben levő jeneieknek végül sikerült vis�szaszerezniük a zsákmányt. A válasz nem késett
soká: alig egy évre rá „Jenő várossát az sarkadiak
[ti. a sarkadi kurucok] megh vevén, feles ráczot
vagdaltanak s jól nyertenek.” 1708 kora nyarán a
szerb származású Rácz Draguly kuruc lovasezredes és Ribiczei László Zaránd vármegyei alispán
román gyalogsága a csucsi passzusnál egy egész
jenei német századot elfogott. Ezek a győzelmek
azonban nem tudták befolyásolni a térség hadi
helyzetét: Jenő az egész kuruc függetlenségi harc
alatt császári kézen maradt, földrajzi helyzeténél
fogva az itteni helyőrség végig irányítása alatt tudta tartani a térséget, biztosítva a császári hadsereg
zavartalan útját Erdély felé.
1711 után a vár katonai szerepe szinte teljesen
megszűnt. 1720-ban már csak alig 120 katona alkotta a várőrséget, zömük Borosjenőben, valamint
a közeli falvakban, Gurbán, Sikulán és Kandratón
élt. A helyőrség zömét ekkor már főleg románok,
és kisebb részben magyarok tették ki, s a tisztikaron kívül csak néhány kétségtelen szerb nevet
találunk. 1735 tavaszán a Szegedinác Péró pécskai
kapitány nevében kitört felkelés idején a jenői rác
helyőrség is felvonult az új „kurucok” ellen, és a
május 9-i véres erdőhegyi ütközetben Milics nevű
kapitányuk is elesett. Őt később Borosjenőn temették el. 1744-ben a várost is Arad vármegyéhez
csatolták, két évre rá pedig a várat végleg kivették
a határőrvidékből. Az itt állomásozó szerb katonák a hadiszerekkel együtt Aradra mentek át, a román és magyar katonaelemek pedig a környékbeli
uradalmak hajdúivá szegődtek el. ❦

A belső vár képe
a 20. század elején

Gr. Donatus Heisler császári
tábornoknak, Borosjenő
felszabadítójának arcképe
egykorú rézmetszeten

A belső vár látképe
a külső vár csekély
falmaradványával
(Fotó: Bagyinszki Zoltán)
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A vár keleti oldala
a várkapuval, háttérben
a vártemplommal. A kép bal
oldalán a Károly-bástya egy
része látható
(Fotó: Szabó Tibor)

Bagi Zoltán Péter

Nagyvárad ostroma 1691-ben

Az évszázad legvéresebb csatájának nevezett
szalánkeméni összecsapás után a súlyos veszteségeket szenvedett császári-királyi és szövetséges hadsereg
Péterváradhoz vonult, hogy megfogyatkozott készleteit feltöltse, sebesültjeinek és betegeinek a felépülését
megvárja és az itteni vár megerősítéséhez kezdjen.
Lajos bádeni őrgróf, a magyarországi csapatok főparancsnoka, erőit kevésnek érezte Belgrád megtámadásához, így olyan határozat született az augusztus
30-i haditanácson, hogy a sereget kettéosztják. Egyik
fele Leopold Croy herceg tábornagy vezetésével Eszékhez indul, ahol majd szemmel tartja a Száva mögött
újra gyülekező oszmán hadakat. A másik része pedig
Nagyvárad ostromára vonul, amelynek őrsége már az
elmúlt évben majdnem megadta magát az egyre szorosabbra vont blokád okozta nélkülözés miatt. Belgrád elfoglalása és Thököly Imre sikeres erdélyi hadjáNagyvárad az I. katonai rata azonban akkor még arra sarkallta a pasát, hogy
felmérés térképszelvényén tovább folytassa az ellenállást.

A nagyváradi erődítések
Nagyvárad jelentőségét az adta, hogy ellenőrizte az Alföldről, illetve a Tiszántúlról a Királyhágón
át az Erdélybe vezető legfőbb utat a Sebes-Körös
völgyének bejáratánál. A várost és várat az említett
folyó, valamint a Pece-patak fogta közre. A SebesKörös túlsó, azaz jobb partján az Olaszi, míg a vártól délnyugatra a Velence nevű külváros terült el. A
vár szabályos ötszög alaprajzú volt, amelynek csúcsaira egy-egy fülesbástyát építettek. A falak erején
kívül a védők a hetvenhat lépés szélességű vizesárokban is bízhattak, amelyet egyrészt a Sebes-Körös, másrészt a termálvizű Pece-patak táplált, így
télen még a legnagyobb hidegben sem fagyott be
az itt hömpölygő víz. A várban álló épületek is a
kurtinák ötszögének vonalát követték. A város védelmét szintén kőfalak biztosították és innen vezetett híd a jobb parti Olasziba. Ez a külváros is részét képezte Nagyvárad védelmi rendszerének, bár
csak földdel töltött vastag palánkfal és egy nem túl
mély, ám széles árok vette körül. Velencét azonban
még ilyen védművekkel sem látták el, így védelme
lehetetlen volt.

Ostromlottak és ostromlók
Egy-egy hadjárat, csata vagy ostrom esetében
mindig érdekes és fontos kérdésnek számít a szembenálló felek létszámának meghatározása. Ennek
megválaszolása az esetek túlnyomó részében a különböző forrásoknak, visszaemlékezéseknek és ké-

Nagyvárad ostroma 1691-ben 21 Krónika
sőbbi történetírói spekulációknak az áldozatává
válik és végeláthatatlan számháborúvá silányul.
Nagyvárad esetében azonban a kutató némiképpen
szerencsésebb helyzetben van. Az ostromot követő
napokban ugyanis feltételezhetően magyar huszárok foglyul ejtettek egy Huszein nevű dzsebedzsit,
akit november 20-án Hajdúnánáson hallgatott ki a
bádeni őrgróf. A Nagyváradon szolgált katona beszámolója szerint az ostromló sereg megérkezésének
pillanatában Abdi Latif pasa háromezer főnek parancsolt. Az ostrom végére azonban ez a szám közel a felére csökkent. Az erősséget emellett mintegy
nyolcvan kisebb és nagyobb kaliberű löveg, valamint
négy mozsár is védte. Huszein egyebek mellett arról
is „készségesen” beszámolt, hogy bár az ostrom végére az ágyúkhoz kétszáznál kevesebb lövedék maradt,
ám a közelharcban fontos kézigránátból még mindig
jelentős mennyiség állt a védők rendelkezésére.
A Nagyvárad ostromára induló császári-királyi
és szövetséges hadról is viszonylag pontos információk állnak rendelkezésünkre, hiszen a bécsi Hadilevéltárban fennmaradt két 1691. szeptember 25-én
Szolnokon készített irat, amelyben felsorolták a Lajos bádeni őrgróf vezetése alatt vonuló összes ezredet, a rendelkezésre álló, hadra fogható katonaság
létszámával együtt. Eszerint a lovasság (vértesek
és dragonyosok) 6714, míg a gyalogság 7527 főből
állt. Ez utóbbiak hozzászámították a Hans Albrecht
von Barfuss tábornok vezette 6 zászlóaljnyi brandenburgi gyalogost is. Ehhez a hadhoz csatlakoztak
Pocsajnál a Schlick és Heissler dragonyos ezredek,
amelyeket a főparancsnok elővédként küldött előre
gróf Franz Karl von Auersperg vezérőrnagy vezetése alatt. Emellett a bádeni őrgróf számíthatott a
már Nagyvárad vidékén állomásozó és az erősséget
laza blokád alatt tartó magyar és rác katonaságra is.
Ezek létszámának megbecsülése csak igen spekulatív módon lehetséges, ám azt tudjuk, hogy az ostrom lezárultával Nagyvárad körül maradt Molnár
János ezredes 1200 fős hajdúezrede, valamint Kis
Balázs, Horváth János hajdúi, Gyürky Pál huszárezrede, Bagossi és Semsey huszárjai és Mezőtúron
500–500 rác gyalogos és lovas. Az ostrom közben
(október 20-án) utóbbi hadinépből három ezret
még magához rendelt a főparancsnok.
Az ostromló sereg tüzérségéről azt tudjuk biztosan egy a bádeni őrgróf által 1691. szeptember
30-án Bánhalmáról küldött jelentéséből, hogy a fősereg hat mozsárágyút és ugyanannyi félkartányt
vitt magával. Karl Thomas Vaudémont lotaringiai
herceggel azonban még hátrahagyott Szolnoknál
tíz ostromágyút és hét mozsárágyút. A jelentésben
kifejtette, hogy reméli: Gabriel ferences rendi szerzetes (aki részt vett Buda 1686. évi ostromában is)
nagyszámú tűzszerszámmal érkezik és a várt hat
mozsárágyú Debrecen környékére időben befut.
Az bizonyos, hogy a magyarok által csak Tüzes

Gábornak hívott pap október 12-én megérkezett Várad látképe 1598-ban
Nagyvárad alá és a Szolnoknál hátrahagyott löve- Hoefnagel színezett metszetén
gek is befutottak az ostrom során.

Az ostrom
Mielőtt az ostrom menetének ismertetéséhez
kezdenék, szeretnék egy nagyon fontos dologra
kitérni. Bádeni Lajos már szeptemberben az Udvari Haditanácsnak küldött két jelentésében is azt
hangsúlyozta, hogy erői nagyon gyengék az erősség megvívásához. Ezért inkább arra fog törekedni,
hogy Olaszit és a várost elfoglalja, majd onnan állandóan lövetve a falakat és bombázva a vár belső
részeit olyan állapotba hozza a várat, hogy a várhatóan nagyon hideg tél folyamán védőinek megszűnjön az ellenállása és megadják magukat.
A császári-királyi lovasság október 10-én érkezett meg Biharra, majd a következő napon az őrgróf
2000 lovas kíséretében személyesen végzett felderítést. Október 12-én a Körös jobb partján táborozott
le az ostromló sereg és a szőlőhegyen hozzáfogtak
egy ütegállás kiépítéséhez, hogy onnan Olaszi falait
törhessék és házait bombázhassák. A védők ugyan Várad látképe
viszonozták a tüzet, ám semmi kárt nem tettek a a 17. század közepén
keresztény katonákban és ostromművekben. A kö- készített vízfestményen
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Egy 1692-es keltezésű
alaprajz az ostromárkok
rendszerével

Bádeni Lajos portréja
(Olaj, vászon,
késő 17. század)

Az északkeleti József-bástya bástyafüle a várárokra
néző ágyúlőrésekkel
(Fotó: Szabó Tibor)

vetkező napon 12 zászlóalj, mintegy 1500 gyalogos
Barfuss és Guido von Stahremberg vezetésével a
külvárossal szemben megszállt egy völgyet, ahol egy
újabb üteget és egy sáncot létesítettek. Október 14-én
innen kezdték el törni Olaszi palánkfalát és kapuját,
az úgynevezett Szent Egyed kaput.
A következő napon tovább folytak az ostrommunkálatok. Újabb löveg- és mozsárágyú-üteget
telepítettek a külvárossal szemben, és a sánctól elinduló futóárkok is egyre inkább megközelítették a
rommá lőtt kaput és palánkfalat. Ezért október 16án a már említett Barfuss és Stahremberg vezetésével, a sötétedés beállta előtt fél órával a brandenburgi
és császári-királyi gyalogosok megrohanták Olaszit,
és kis veszteségeket szenvedve el is foglalták.
A következő napon a sereg három zászlóaljat
hátrahagyva átkelt a Körösön, majd október 18-án
a Pecén is és megszállták a teljesen védtelen Velence külvárost. A várat tehát most már a déli oldalról
is körülzárták, és itt is hozzáláttak az ostromműveletekhez. A következő napon az ostromlók három hatalmas ütegállás kiépítéséhez fogtak. A védők természetesen megkísérelték a munkálatokat
lassítani, és 20-án kora reggel kitörtek a városból.
A négy halott és néhány sebesült veszteséggel járó
támadás azonban nem érte el célját. A következő
napon ugyanis egy újabb, 11 löveget magába foglaló ütegállás készült el. Így immáron 22 ágyú ontotta tüzét szakadatlanul a városra, amely meg is tette
a hatását, hiszen olyan nagy rés keletkezett a város
falán, hogy a bádeni őrgróf elhatározta, huszonnégy órán belül rohamot rendel el. Az ostromlottak azonban ezt már nem várták be, hanem miután
hajnali 3 órakor a várost több helyen felgyújtották,
visszahúzódtak a várba.
A főparancsnok hamarosan eloltatta a tüzet, és
aztán a Pece és a Sebes-Körös között a városon keresztül egy széles, párhuzamos vívóárkot (Parallele)
építtetett. A védők ezt a munkálatot is megkísérelték megakadályozni és kitörtek a rácokra, akik
azonban hamarosan visszakergették őket. A vívóárok mentén az ostromlók egy-egy löveg- és mozsárágyú-üteget telepítettek és két nap múlva már
megkezdhették a vár védműveinek és házainak
rombolását. Ez olyan sikeres volt, hogy két bástya
szinte teljesen leomlott és használhatatlanná vált.
A várat és a várost összekötő híd előtti sáncot pedig
a védők október 27-én kardcsapás nélkül feladták.
Bádeni Lajos újabb sáncok és védművek kiépítésére adott utasítást az erősséggel szemben. A munkálatok lassítására az ostromlottak újra kitörtek a
várból a rácokra és ez alkalommal némi sikert is
elkönyvelhettek, hiszen csak a német gyalogság beérkezése kényszerítette őket meghátrálásra.
Az ostrom azonban ennek ellenére is jól haladt.
A vár közelében felállított mozsarakból kilőtt lövedékek szinte az összes ott található házat elpusz-
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tították, mint ahogyan ezt a már idézett Huszein
dzsebedzsi vallomása is megerősítette. Az őrgróf
ezért megadásra szólította fel Abdi Latifot, ám a védők még a levél átvételére sem voltak hajlandóak. Így
tovább folytatódott a bombázás és a réslövés, miközben a futóárkok a vár árkáig jutottak.
November 2-án elkezdték levezetni a várárok
vizét, ami ellen az ostromlottak hevesen védekeztek, de mivel a bástyák majdnem teljesen le voltak
rombolva, így csak kevés kárt okoztak. A vár előtt a
bádeni őrgróf egy újabb nagy sáncot építtetett, és az
árok lecsapolása után ismét megadásra szólította fel
a védőket. Tette ezt azért is, mert hírét vette, hogy
a Nagyvárad felmentésére készülő tatár-török-kuruc
had visszahúzódott a Maros mögé, így támadásuktól
már nem kellett tartania. A levelet most egy aszab átvette, ám – ahogyan a már többször idézett Huszein
vallomásából kiviláglik – útközben összetépte, így ez
sem jutott el rendeltetési helyére.
Az őrgróf pedig azért, hogy az egyre hidegebbre forduló időjárás viszontagságaitól megkímélje
megmaradt katonáit, úgy döntött, hogy az ostrommal felhagyva szoros blokád alá veszi az erősséget,
bízva abban, hogy a védők nem sokáig bírják élelem
és főleg tűzifa nélkül.
A vár lövetését addig folytatták, amíg egy nagy
sánc ki nem épült, ahová az otthagyott katonaságot el tudta helyezni. A bádeni őrgróf a blokád ezen
belső gyűrűjébe 1000 német gyalogost az Öttingen
ezredből, 100 német lovast és Molnár János 1200 hajdúját rendelte. A külső gyűrűben pedig Szentjobbnál
a Bagossi és Semsey huszárjait, Debrecenben három
vértes és két német gyalogezredet, Szilágysomlyónál
a Heissler, míg Szatmár vármegyébe a Schick dragonyosezredet helyeztette el. Emellett Gyürky a
huszárjaival Nagyszalontára, Kis Balázs hajdúival
Belényesre, Horváth János talpasaival Lippára kellett, hogy vonuljon. 1000 rác lovast és gyalogost pedig Mezőtúrra rendelt a főparancsnok.
A vár körülzárásával megbízott Auerspergtől
1692 áprilisában Donat von Heissler lovassági tábornok vette át a parancsnokságot, aki 1690 augusztusában a Zernyestnél vívott csatában esett Thököly
Imre fogságába. A Zrínyi Ilonáért kicserélt főtiszt
égett a bizonyítási vágytól. Miután április végén
5000 katonával megjelent az ostromlók táborában,
már május 7-én a falak töretéséhez fogott. A heves
tüzérségi előkészítés és a bástyák aláaknázása meghozta a várt sikert. Heissler június 5-ére rendelt el általános rohamot, ám az őrség ezt már nem várta meg
és tárgyalásokba bocsátkozott. 1692. június 6-án, 32
év után Nagyvárad újra keresztény kézre jutott. A
megmaradt védők családtagjaikkal együtt, mintegy
2000-en a még mindig az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt álló Gyulára vonultak. A várban pedig 64 löveget, 700 mázsa lőport, 3000 golyót és nagy
mennyiségű élelmiszert hagytak hátra. ❦

Nagyvárad ostroma
1691–92-ben

A térkép az 1691–92. évi
hadműveletek ostromárkait mutatja meg

A keleti várkapu
boltozatos átjárója
(Fotó: Szabó Tibor)
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A 2013. októberi fotópályázat

A „Somlóvár” c. fotó (felül) Ádám Attilától érkezett, a „Fogaras 356” c.
képet (alul) Bara Zsuzsanna küldte pályázatunkra.

A skóciai „Eilean Donan vár” c. képpel (felül) Alex jeligével pályáztak.
Az angliai „Leeds” c. fotót (alul) Kollár Gábor készítette.

Mánfai György fotóművész értékelése:
Gyorsan elmúlt két hónap, mondom összeráncolt homlokkal a zsűror szigorú szerepében, miközben azon töprengek, miért nem érkezik még ennél is több kép a pályázatra?
Első helyre Török István Trencsén 2 című képe került. A
szerző kettőt ütött egy csapásra: vár is, templom is, a szerencsés lehetőséget szép kompozícióval oldotta meg! A kép hűen
tükrözi, hogy a színek a sötétlő felhőkben sokkal jobban dominálnak, ráadásul szép koreográfiát adnak a képnek.
Második helyezett az Évszakok fotó lett (Markó Roland).
A dombtetőn elhelyezkedő vár jó fényben hívogat, csábít,
hogy közelebbről, bentről is megnézzük. A háttérben a már
havas hegy ellentéte még jobban kiemeli a főtémát. Egyszerre jut eszembe a "Közelítő tél" és "Látod amottan a téli
világot" költői gondolat.
Harmadik helyre a Gyulai vár (Cséfalvay Gyula) fekete-fehér fotója került, úszónyelven "karbenyúlással". Az
a kép, amely színesben is jó, az fekete-fehérben is megállja a helyét, ennek igazolása ez a kép is. Szép kompozíció, és minden információ rajta van, amit a várról elképzelünk. A szerzőnek egyébként még két szép fotója is
említést érdemel: a Visegrádi palota részletfotója, illetve a
Podmaniczky–Vigyázó-kastély, Rákoskeresztúr című.
Rendkívül szép Kollár Gábor Leeds, Akrokorinthos és
Valtice c. fotója. Leeds című képe végig versenyben volt,
de túl sok a kétszeres előtér: a várat körülvevő tó, illetve az
előtérben pompázó virágok. Elég lett volna a vízben tükröződő várnál megvágni. Mindenesetre a szerzőjében sok
lehetőség van, kíváncsian várom felvételeit!
Egyszerű és nagyon szép kép a Szőlőhegyi szépség, (Polacsek György), a Somlóvár (Ádám Attila), az Árva vára (Szabolcsi Erzsébet). Sokáig versenyben volt az Egri Bazilika
(Cséfalvay Gyula), a kompozíciót, a kiegyenlített megvilágítást belső felvételnél jól megoldotta.
Dörgicse régóta kedvenc témája sokaknak. Szegedi Szabolcs Felsődörgicsei templomrom fotója izgalmas, kreatív
szerzőről árulkodik, bízom kísérleti ambíciójának folytatásában, sikerülni fog! Érdekes az Eilean Donan vára (Alex),
kár, hogy tónusszegény, túl sok a szürke. Kontraszttal, illetve gamma korrekcióval lehetett volna javítani. Bara Zsuzsanna fotói Galambóc és Fogaras várairól bágyadtak, kis
utólagos munkával ezen is lehetett volna javítani.
Várom a további lelkesedést, hiszen az ősz színpompájával, változó, dekoratív felhőivel, vagy talán a köd sejtelmességét kihasználva, izgalmas képek elkészítéséhez kínál
remek lehetőséget.
Jó fényeket, kreatív megoldásokban gazdag témákat
kívánok: Mánfai György. (PTE Természettudományi Kar
(http://www.ttk.pte.hu)
Az internetes szavazáson Mohácsi Attila, a felvidéki
Bény körtemplomát bemutató fotója kapta a legtöbb szavazatot. Gratulálunk az első helyezetteknek, egy-egy példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–2011.
évfolyamainak digitális kiadásából. Decemberi fordulónk
október 5-én indul.
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Likava büszke vára
Az egykori Liptó vármegyében, a Vág völgyétől
északra magasodó hegyvidéknek egyik 650 m magas, meredek csúcsát koronázza Likava vára. Az alatta elterülő, mintegy háromezer lelkes falut szlovákok
lakják. Még egy évszázada akadt köztük vagy kéttucatnyi magyar ajkú is. A piros turistajelzést követve
az erdőben, félórás gyaloglással kapaszkodhatunk föl
a várhoz. A hosszúkás alakú, szabálytalan sziklafelszínhez alkalmazkodva, a hegycsúcs meredek szélén
emelkednek a legkorábban épült felső vár magas falai. A külső erődítmények három kapuján keresztül
juthatunk a viszonylag tágas alsó várudvarba, majd
onnan föl az U alakú palotába, melynek bejáratát egy
félköríves falú bástya oltalmazza. Az egyik palotaszárnyat lefedték, benne vártörténeti kiállítást láthatunk. Korábban, aki erre járt, beomlott boltozatokat,
omladozó, fákkal-bokrokkal benőtt falakat láthatott.
Ma már a vár területe rendezett.
A birtokot 1335 előtt Zólyomi Doncs szerezte meg,
s talán ő lehet a vár építtetője. Nevével először a 14. század végén találkozunk, amikor Prokop morva őrgróf
rövid időre (1397–1399) elfoglalta. A következő évtizedekben, mint királyi várat, a mindenkori liptói ispánok
igazgatták. A 15. század közepén, a Felföld sok más várával együtt az eredetileg Erzsébet királyné zsoldjában
álló cseh Giskra csapatai tartották megszállva. Mátyás
király hadai foglalták vissza, sok más várral együtt. Rövid ideig – királyi apja jóvoltából – Corvin János herceg
birtokolta, majd a Szapolyaiak. János királytól az ellenkirály, I. Ferdinánd hadai foglalták el, így lett a Habsburg-uralkodó kegyéből a Thurzóké. A következő száz
évben adásvétel vagy zálog révén gyakran változtak a
tulajdonosai. Egyetlen ötszögletű bástyát leszámítva
jelentősebb védőművei nem voltak, de nem is volt rá
szükség, mert a török végektől messze volt.
A vár két évtizedig tartó fénykorát akkor élte, amikor a gyors ütemben meggazdagodó Thököly-család
birtokába került (1650 körül). Ekkor épült ki fényűző
főúri lakóhellyé, ahová Thököly Sebestyén a vizet is bevezette. A néphagyomány szerint az építkezésekhez tö-

ménytelen tojást, és víz helyett bort használt föl. Azóta A felső vár távlati képe
járja errefelé a mondás: Likaván vétek a borba vizet töl- délnyugat felől
teni. A Wesselényi-összeesküvésbe keveredett főúrtól a (Fotó: Szabó Tibor)
királyi csapatok foglalták el (1670). Egy időre Széchenyi
György esztergomi érsek a zálogbirtokosa. Halála után
a Királyi Kamaráé. 1707-ben foglalták el II. Rákóczi Ferenc kurucai. Mikszáth Kálmán írja le Magyarország
lovagvárai címen kiadott várregéiben a vár végzetét:
„lerontatta II. Rákóczi Ferenc, ki nem szerette a várakat győzelmi útjában, nemcsak maga előtt, hanem még
meghódolva sem – maga mögött. »Minden ilyen helyen
inkább szeretnék egy kenderáztatót«– szokta mondani
a fejedelem, többre becsülvén a síkon az ütközetet, mint
a »szaporátlan munkát«, az ostromokat.”
Csorba Csaba
Likava váráról készült rézmetszet Gualdo Priorato
1675-ben megjelent
művéből
A vár alaprajza
balra
Likava és környéke

Likava vára
(G. Heisinger acélmetszete Ludwig Rohbock rajza alapján, 1860)

Lenti vára
(Le Dentu rajza, 1665)
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Lenti vára

A belső vár erősen
átépített északi
épületszárnya. Az egykori
vizesárok északkeleti része
napjainkig megmaradt
(Fotó: László János)

Lenti vára 1665-ben
(Le Dentu rajza)

A vár alaprajza
1667-ben, a tervezett
külső erődítésekkel
jobbra

Lenti és környéke

A zalai Lenti város keleti határán, a Kerka-folyó
partján emelkedik az az épület, amely az egykori
jelentős várból megmaradt. Bár a ma álló építmény
inkább hasonlít gazdasági épületre mint várra, a
látszat ne tévessze meg a szemlélőt, itt valóban egy
fontos erődítés állt.
Korabeli nevén „Nemti” első említésekor (1237)
Boleszláv fia Buzád birtoka volt, majd cserével IV.
Béla király birtoka lett. 1275-ben királyi vadászok
lakták. A birtokon épült várat 1325-ben említik először, tehát valamikor a két időpont között eltelt fél
évszázad során épülhetett. A rövid időre ismét királyi birtokká lett várat később, adományozás útján

Lendvai Miklós kapta meg 1343-ban. Ezt követően
1644-ig az Alsólendvai Bánffy család uralta.
Kanizsa török ostroma és eleste (1600) után a
lenti vár fontossága megnőtt, ezért az országgyűlések elrendelték megerősítését. A védelem költségeit
Stájerország rendjei viselték. Jelentős őrsége többszöri támadás ellenére is sikerrel akadályozta meg
a vár török kézre kerülését, azonban védőcsapata
még a környező kisebb végházak hadával egyesítve
sem volt elégséges arra, hogy nagyobb oszmán sereg
ellen a győzelem esélyével vegye föl a küzdelmet.
1644 után a nőágon rokon Nádasdy Ferenc lett
Lenti és uradalmának birtokosa. Nádasdyt királyellenes összeesküvés miatt kivégezték 1671-ben,
birtokait elkobozták. 1690-től vásárlás útján az Esterházyak szerezték meg Lentit. 1667-ben terv készült a vár nagyszabású átépítésére, amely azonban
nem valósult meg. Kanizsa visszafoglalása (1690)
után Lenti elvesztette katonai jelentőségét, majd
uradalmi gazdasági központtá alakították.
Lenti vára a Kerka-folyó és a Sárberki-patak
összefolyásánál, egy szigeten épült. Egykor három
oldalról messze nyúló mocsár nehezítette megközelítését. A széles vizesárokkal övezett belső várba
egy töltésút vezetett a külső várból. A belső várból
napjainkra csak egy L alakú épületrész maradt, a
keleti végén egy hatszögletű toronnyal. A legyező
alakú külső vár védelmét az említett két vízfolyás
fokozta. Az 1920-as évek végén a Kerkát a belső vár
vizesárkába vezették, a külső várat pedig a 75-ös főútvonal építésével bolygatták meg.
Amikor 1976-ban a vár környékét megtisztították az elvadult bozóttól, előbukkantak a külső vár
nyugati falának cölöpmaradványai. Ez indította
arra a helyi vezetést és a műemléki hatóságot, hogy
régészeti kutatásra adjon megbízást. Vándor László
régész több éven át tartó munkával tisztázta a vár
építéstörténetének legfontosabb szakaszait.
Szabó Tibor
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Varga Kálmán

A galántai újabb Esterházy–kastély
A ma Szlovákiához tartozó Galánta (Galanta)
Mátyusföld központjában fekvő, lüktető és fejlődő város.
Egykoron az Esterházyak birtoka, akik főnemesi előnevükben századok óta őrzik itteni gyökereiket. A településen két Esterházy–kastély is található: egy kisebb, 17.
századi eredetű, melyet később barokk stílusban építettek át, s egy méreteiben impozánsabb együttes, mely a
19. századi hazai historizáló kastélyépítészet jelentős,
ám kevéssé ismert reprezentánsa. Míg az előbbi felújítva
kulturális célokat szolgál, az utóbbi bizony csak mostanában kezd felébredni hosszú Csipkerózsika-álmából.
Hazánk építészetében a harmonikus nyugalmú,
nemes egyszerűségű klasszicizmust az 1840-es években váltotta fel a szabálytalan formavilágú, dinamikus és mozgalmas romantika. Külön irányzataként
tartjuk számon az angliai windsori kastély (1824–40)
hatásaként megjelenő Tudor–stílust (Nagyugróc, Nádasdladány, Oroszvár stb.), melynek – olykor a mór és
iszlám építészet motívumaiból is válogató – formakincséből a század második felében gótizáló, különleges atmoszférájú kastélyok nőttek ki. Előkelő hely illeti meg
közöttük a gróf Esterházy József (1799–1879) által az
1860-as években emeltetett galántai Esterházy–kastélyt,
a család cseszneki főágának egykori rezidenciáját.
A kastély nem „zöldmezős beruházásként” épült,
hanem egy 16. századig visszanyúló, megközelítőleg
négyzet alaprajzú és védőfallal övezett, sarkain szögletes bástyákkal megerősített, vizesárokkal körülvett

vár állt a helyén. A török kori erősséget a felvidéki végvári rendszer elemeként Esterházy Dániel (1585–1654)
és Pál (1587–1645) rakatta, s mint a mai kastély nyugati tornyába falazott egykorú, latin nyelvű kőtábla
tanúsítja, 1633-ra készült el teljesen: „A LEGJOBB ÉS
LEGHATALMASABB ISTENNEK, GALÁNTAI ESTERHÁZY DÁNIEL ÉS PÁL MAGUNKNAK ÉS A
HÁLÁS UTÓDAINKNAK ÉPÍTTETTÜK AZ 1633.
ESZTENDŐBEN.” Mikor a szultáni hadak 1672-ben
elfoglalták a közeli Érsekújvárt, a dúlást Galánta sem
kerülte el, ezért a várat még jobban megerősítették és
felszerelték. A törökök kiszorítása után a 18. században
– mint megannyi vár – kastéllyá épült át, mégpedig
Esterházy Imre (1689–1763) nyitrai püspök jóvoltából
(1736) és védelmi funkciója végleg megszűnt. A barokk
rezidencia ekkor a Pozsonytól északkeletre húzódó

A kastély főhomlokzata
(Fotó: Lóczy István)

Galánta az I. katonai felmérés térképszelvényén

Krónika 30 A galántai újabb Esterházy–kastély

A kastély felmérési alaprajza
(Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky
archívuma, 1994)

kastélyláncba (Ivánka, Cseklész, Magyarbél, Királyfa,
Galánta és kissé délebbre Tallós) illeszkedett.
Bő száz év után az említett Esterházy József határozta el az addigra már divatjamúlt, korszerűtlen
együttes teljes átépítését. József gróf lelkesedett a gondolatért, hogy a különböző ágakra szakadt família
központja újra Galánta legyen, s hogy ehhez méltó
rezidencia is épüljék, a kor egyik jeles, Ybl Miklóssal
is jó szakmai barátságot ápoló építészét, Wéber Antalt
(1823–1889) bízta meg a tervek elkészítésével. A Hild
József mesteriskolájában, majd a bécsi akadémián pallérozott pesti építész az 1850-es években elsősorban
vidéken dolgozott és főúri családok számára tervezett
historizáló stílusú együtteseket. (Később foglalkoztatott építésze lett a fővárosi beruházásoknak, többnyire
neoreneszánsz épületeket tervezve.) Nevéhez fűződik a
hazai romantikus kastélyépítészet egyik legjelentősebb,
1862–64 között emelt együttesének, a vörösvári (ma
Rotenturm an der Pinka, Ausztria) Erdődy–kastélynak
a terve, s szintén ő volt a megálmodója a Zichyek
nagyhörcsökpusztai – mára szinte teljesen megsemmisült – kastélyának is (1852–58). Az Esterházyaktól
kapott megbízás dokumentuma ugyan ma még nem
A nyugati torony falában ismert, de a két kastély építési időpontja alapján valóolvasható felirat 1633-ból színűsíthetjük, hogy Wéber az 1858–62 közötti évek(Fotó: Kósa Pál, 2010) ben foglalkozott a galántai tervezéssel. Az eredmény

egy kissé erődszerű, de mozgalmas, aszimmetrikusan
elhelyezett tornyokkal és lőréses párkányzatokkal ékes,
neogót stílusú együttes lett, revitalizált parkjában új telepítésű egzotikus növényekkel.
Az épületcsoport déli, belső udvarra néző reprezentatív lakószárnya háromszintes, keleti sarkához –
utólagos beavatkozás révén – közvetlenül, nyugati végéhez pedig „átjárónyi szünettel” csatlakozik egy-egy
földszintes, valamikor gazdasági funkciójú szárny. A
déli főhomlokzat középrészét három, pártázatokkal
kiemelt rizalit osztja, a sarkokon erőteljes tömegű, de
különböző méretű és magasságú tornyok. Az udvarra
néző homlokzat a főhomlokzatot követi, a rizalitok elhelyezkedése azonos azzal a különbséggel, hogy a középsőt kocsiáthajtóval megtoldva kisebb toronyként is
kiemelték. (A homlokzati rend alapján bizonyos, hogy
a főszárny kialakítását befolyásolták a korábbi épület
adottságai.) Rendkívül gazdagok és változatosak az
architektonikus részletek, a díszítőelemek, az ablakok, a pártázatok és párkányok, olyannyira, hogy karakterükkel és orientalizáló motívumaikkal már-már
kilépnek a gótizálás kategóriájából és a zsinagógaépítészetet idézik. A két földszintes szárny jóval egyszerűbb kialakítású, ablakaik félkörívesek és csupán a
párkányzatokon, valamint a lépcsőzetes megoldású
oromzatokon találkozunk a romantika ismérveivel.
A főépületben a kocsiáthajtó alatti lépcsőházban
a gótikus–bordás lefedésen kívül megmaradt a dús
mintázatú, gótizáló lépcsőkorlát, s néhány teremben a
neogótikus vagy neoreneszánsz stukkóboltozat. Itt-ott
még föllelhetők az egykori padozatok és burkolatok, az
ajtókeretek részletei, s úgy tűnik, jó támpontokat adhatnak majd egy műemléki rekonstrukcióhoz. Mindezeken túlmenően a régi idők úri lakosztályainak enteriőrjeiről és berendezéseiről szinte semmit sem tudunk,
bár valószínűsíthető, hogy egy alaposabb kutatás e tekintetben is eredményes lehet. Itt érdemes megemlíteni
egy kuriózum számba menő, a csodával határos módon
megmaradt kerti „bútort”, a belső udvar két kútjának
egyikét: az embernél magasabb, öntöttvasból készült és
bástyát formáló ipari emlék alighanem párját ritkítja a
romantikus kastélykertek felszerelései között.
Noha a kastély az 1860-as évek közepére elkészült,
Esterházy József szép terveit Galánta családi jelentőségének visszaadására és az utódlásra a mostoha sors
keresztülhúzta: leányai, Mária (1827–1833) és Gizella (1837–1852) még gyermekként járványos betegségeknek estek áldozatul, Géza (1834–1870) fia pedig
fiatalon, alig 36 évesen utód nélkül költözött el az árnyékvilágból. József gróf 1879. január 1-jén hunyt el,
s felesége, Barthodeiszky Róza (1795–1879) ugyanebben az évben, december 4-én követte férjét a sírba. (A
család hamvai az ugyancsak József építtette temetői
kápolnában nyugszanak.) A gróf halálával a kastély
az Esterházyak cseszneki főágának ifjabb, sárosi ágára szállt, de rezideális szerepét elvesztette és tartósan
nem is lakták. Az első világháború után az akkori tu-

A galántai újabb Esterházy–kastély 31 Krónika
lajdonos Esterházy László Pál (1857–1942) előbb a birtokot, aztán a kastélyt is eladta a csehszlovák államnak, s ezzel tulajdonképpen az utolsó szál is elszakadt,
amely az Esterházyakat Galántához kötötte.
1920 után az épületben különböző hivatalok kaptak helyet, s ilyen célokra használták egészen az 1970es évekig. Ezt követően nagyrészt kiürítették és hosszú
időn át ki volt téve a természeti – és emberi – viszontagságoknak. Bő húsz évvel ezelőtt a város vezetése
próbálta felkarolni – más műemlékekkel együtt – a
még leromlott állapotában is gyönyörű kastély ügyét
és 1993-ban az államtól megszerezte a tulajdonjogot.
A civilekkel összefogva alapítványt (Pro Renovati-one)
hoztak létre, melynek értékőrző munkája a helyi kápolnák és barokk kori szobrok helyreállítása mellett
mindkét kastélyra is kiterjedt. Mérföldkőnek számított
az Esterházy–hagyományok felelevenítésében az 1995ben rendezett nagy családtörténeti kiállítás, melynek
eredményeként a figyelem újra Galántára irányult és
hozzájárult a kisebb kastély rehabilitációjához. Jóllehet
a szlovákiai műemlékvédelem partnerül kínálkozott
a neogót rezidencia felújításához és hasznosításához
is – 1994-ben például műemléki kutatásokat végeztek
és felmérési rajzok is készültek –, az együttes sorsának
rendezése meglehetősen lassan haladt előre. A település
erőfeszítései az utóbbi években kezdenek igazán beérni:
a közelmúltban megújult és kulturális intézménynek
ad otthont a nyugati földszintes szárny (a munkák keretében föltárták a 16–17. századi vár saroktornyának
alapjait is), rendezték és megnyitották a kastélyt övező parkot és hamarosan elindulhatnak a tetőfelújítási
munkák. Másfél évvel ezelőtt lelkes lokálpatrióták kezdeményezésére nonprofit szervezet alakult (Neogótikus Kastély Polgári Társulás, honlapja: www.nkga.sk),
s a cél, hogy az együttes helyreállításával színes kulturális- és turisztikai élet töltse meg az ódon falakat.
A galántai újabb Esterházy–kastély jelentősége
mind építészeti, mind történeti szempontból kiemelkedő. A Feszl Frigyes építészetéhez is közel álló Wéber
Antal életművében a vörösvári és nagyhörcsökpusztai
kastélyokkal alkot maradandó hármasságot, s műtörténeti minősége révén a hazai gótizáló romantikus
építészet egyik legkiválóbb, a „Rundbogenstil”-lel
(ún. félköríves stílus) is rokonságot mutató reprezentánsa. Történeti értékének hangvillája ugyanakkor az
Esterházy örökség, a Galántáról indult és a 18. században már az „első magyar ház”-nak nevezett família
százados múltja, szellemi és művészeti sokrétűségével
egyetemben. Ezek az értékek és tradíciók rajzolják
meg a kastély jövőképének markáns vonalait: erős
idegenforgalmat is generáló értékőrzés és a történeti
hagyományok ápolása színes kulturális élet keretében. Aligha lehet kétséges, hogy mindehhez szoros
együttműködést érdemes kialakítani a turisztikailag
mértékadó szlovákiai várakkal és kastélyokkal, de az
élő Esterházy–műveltség ausztriai és magyarországi
helyszíneivel, Kismartonnal és Fertőddel is. ❦

Az építtető,
gróf Esterházy József
(A galántai Honismereti
Múzeum gyűjteményéből.)
A neogót stílusú kút
a szerző „társaságában”
(Keppert József felvétele,
2013)

A kastély belső udvari homlokzata a kocsiáthajtóval
(Keppert József felvétele,
2013)
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A siroki vár az alsóvár
helyreállítása előtt
(A szerző felvételeivel)

Kiszelyné Tóth Anett

Guthi Országh Kristóf
és legkedvesebb vára, Sirok
„Új” alsóvárat csodálhat meg a Sirokra látogató,
a részleges helyreállítási és állagmegóvási munkák
eredményeképpen. Itt hát az ideje, hogy helyére kerüljön a siroki vár történetében Guthi Országh Kristóf
elvitathatatlan jelentősége is. Írásunkban a siroki vár
legjelentősebb birtokosán kívül azt is bemutatjuk, hogyan épülhetett be jóvoltából Sirok a 16. századi magyarországi végvári rendszerbe.

A siroki vár
rekonstrukciós elképzelése
(Borics József és Kiszelyné
Tóth Anett munkája)

Guthi Országh Kristóf a dicső múltú Guthi
Országh család utolsó férfi sarjaként született 1535ben, Országh László Heves vármegyei főispán és Pekry
Anna házasságából. A család nádort is adott az országnak Guthi Országh Mihály személyében, aki Kristóf
dédapja volt. Édesapját korán elveszítette, majd anyja
újból férjhez ment Losonczy Istvánhoz Temesvár várkapitányához, Nógrád vármegye főispánjához.
Országh Kristóf 13 évesen, 1548-tól vette át hatalmas birtokai irányítását. A birtokok kiterjedtek
Nyitra, Trencsén, Heves, Nógrád, Külső-Szolnok,
Szabolcs és Pozsony vármegyékre.

Édesapja Heves vármegyei főispánsága mellett a
nógrádi főispánságot is megörökölte, miután mostohaapja Losonczy István, Temesvár feladását követően
meghalt. Reá szállottak Losonczy hevesi javai is, 22 jobbágyfalu, ahol 214 jobbágyporta szolgált neki. Országosan is a legnagyobb birtokosok közé sorolhatjuk, hiszen
hét felvidéki vármegye területén, tíz várhoz tartozó
147 községben, nem kevesebb, mint 476.628 kataszteri holdnyi birtokot uralt. Nógrád és Heves vármegyék
főispánjaként, királyi pohárnokként (pincernarius) és
1567. július 29. napjától országbíróként székhelye, és
birtokainak központja Csejte (Čachtice) vára volt. Legkedvesebb tartózkodási helyének mégis Heves vármegyei birtokainak központját, Sirok várát tekinthetjük.
A siroki várba hozta fiatal feleségét is, a szigetvári várkapitány és horvát-szlavón-dalmát bán Zrínyi Miklós legidősebb leányát, Zrínyi Ilonát. Zrínyi
nagyon kedvelte vejét, „kedves fiam”-nak szólította
őt magánleveleiben. Baráti kapcsolatot tartott fenn
Nádasdy Tamás nádorral is, házassága ügyében is
hozzá fordult, őt kérte, hogy járjon közben Zrínyinél.
A bizalmas kérésnek Nádasdy sikerrel eleget is tett.
Habsburg I. Ferdinánd király is meglehetősen kedvelte Kristófot, pohárnoki, valamint országbírói méltóságban és jelentős adományokban is részesítette.

A siroki vár a végvári rendszerben
A siroki vár Guthi Országh Kristóf 1561-ben befejeződő építkezése után emelkedhetett a jelentősebb
magyar várak sorába. Az ő figyelme és szeretete jóvoltából áll, mint egy korona a magas sziklabércen, és őrzi
a Tarna völgyét immáron 452. éve.
A török 1552. évi hadjárata után, Nádasdy Tamás
nádor, a törökök elleni védekezés legfontosabb részeként, a királyság és a hódoltság határain kiépítendő

Guthi Országh Kristóf és legkedvesebb vára, Sirok 33 Krónika
végvári vonalat jelölte meg. A végvárrendszer kiépítéséről, a meglévő, de elhanyagolt várak korszerűsítéséről I. Ferdinánd király, a gönci részleges országos
gyűlésen hozott törvényekben rendelkezett.
Buda és az ország középső részének török kézre
kerülése után a végvárrendszer kiépítése, majd megerősítése mind sürgősebbé vált. A török-magyar határvidéken elhelyezkedő Sirok várának hadászati jelentősége az 1555. évi gönci részleges országos gyűlés után
nőtt meg, amikor annak megerősítését is elrendelték.
A gönci határozat alapján, a korszerűsítési és átépítési
munkálatoknak maradéktalanul eleget tett.
Először a vár korai magját képező felsővárat korszerűsítette. A 14–15. században fokozatosan elterjedő puskapor és ostromágyú megjelenésével a magas
falak és karcsú tornyok már nem tudtak ellenállni az
ágyúkkal felszerelt ostromlóknak, ezért a várszerkezetet jelentős átalakításnak vetette alá Országh Kristóf
is Sirokon. A karcsú, vékony falú, magas tornyokat,
zömökebb és vastagabb falú, az ostromágyúk rombolásával szemben ellenállóbb tornyokra cserélte. Az
építkezés során termésköveket, riolittufa kőzetet és
faragott kváderköveket használt.
1561-ben, a felsővár korszerűsítése mellett és azzal párhuzamosan kiépítette az alsóvárat is, melynek
során korának legmodernebb építészeti eszközeit használta. Itáliai mintára építtette meg a három
ó-olasz bástyát. Az alsóvár ó-olasz bástyái még szabálytalan alaprajzúak voltak, mert az építkezésben
figyelembe kellett venni a természetes sziklafelszín
által biztosított talajviszonyokat is.
Ezzel nyerte el a siroki vár a ma is látható, végleges
formáját. Ennek az építkezésnek az emlékére helyeztette el azt a süttői vörös márvány emléktáblát az alsó
vár lovas kapuja felett, amelynek eredetijét még Bél
Mátyás és Rómer Flóris is látta. Az ő leírásuk alapján ismerhettük meg az emléktábla szövegét, mert az
eredeti napjainkra teljesen megsemmisült, a kétszeres
farkasveremmel erősített, ellensúlyos billenőhidas kapuval együtt. Az emléktáblán ez a felirat állt:
MAGNIFICUS DOMINUS CRISTOPHORUS
ORSZAGH DE GUTH CO. NEUGRAD. AC. S. CAES.
MTTIS PINCERNA. 1561.
NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÚR GUTHI ORSZÁGH
KRISTÓF NÓGRÁDI FŐISPÁN ÉS A SZENT CSÁSZÁR ŐFELSÉGÉNEK POHÁRNOKA. 1561.
(a szerző fordítása)
Így megerősítve, Sirok vára is beépülhetett a végvári
rendszerbe, Eger legerősebb előváraként, Cserépvár és
Szarvaskő mellett. Az elővárak, mint Sirok is, a török
támadás lelassítását szolgálták. Sirok vára különös jelentőséggel bírt, mivel a hódoltság peremvonalán állt. A
Tarna völgyének csak ez a vár szolgált védelemül. Erős,
bevehetetlen vár hírében állt, a törökök meg sem próbálkoztak a bevételével Országh Kristóf birtoklása idején.
1596-ban, Eger eleste után, a törökök Sirok felé indultak. Mivel a védők elmenekültek így kardcsapás nél-

A helyreállított lovaskapu
a rekonstruált felirattal

kül foglalták el a várat, amelyet mindaddig birtokoltak,
amíg a császári csapatok 1687 őszén, pár napos harc
után vissza nem foglalták. A hadifelszerelés és az élelem
nagy részét is Sirokon hagyták, ezt az állapotot rögzítették az 1687. november 6-án készült inventáriumban.
Guthi Országh Kristóf 1567. október 19-én, Csejte
várában fiatalon, mindössze 32 évesen hunyt el. Halála
előtt végrendelkezett és javait feleségére, Zrínyi Ilonára,
valamint édesanyjára Pekry Annára hagyta. Özvegye
szomorú hangon írogatta ismerőseinek és rokonainak a
temetésre hívó leveleket, melyekben szép magyarsággal
írta, "Az Úristen mily nagy keserűséggel látogatta meg."
November 2-án búcsúztak el tőle Csejtén, abban
az erődtemplomban, amelynek az Országh család volt
a patrónusa. Országh Kristóf nagy temetést kapott,
ahol az ország színe-java gyászolta őt. Halálával magva szakadt férfiágon az Országh nemzetségnek.
Ma a templom szentélyében, a főoltártól jobbra
található vörösmárvány síremlékének fedőlapja, amelyet 1891-ben helyeztetett a falba revisnyei Reviczky
Bertalan plébános. A faragvány Országh páncélos
gisant alakját jeleníti meg, kezében lobogót tart, lábainál az Országhok címere látható. ❦

A csejtei katolikus erődtemplom, Országh Kristóf
végső nyughelye (balra)
és Országh Kristóf vörösmárvány síremléke (jobbra)
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Mariazell kegytemploma és
a környező hegyvidéki táj

Mariazell és környezete

Horváth Zoltán György

Mariazell, a magyar kegyhely
Látszólag túlzó írásunk címe, hiszen az ausztriai Mariazell a kora középkor óta értelemszerűen az
osztrákoknak, valamint Közép-Európa szláv népeinek is folyamatosan kedvelt zarándokhelye. A kegyhely hosszú történetét azonban három korszakban
is döntően alakították magyarok: az építészeti szépségét nagyrészt meghatározó gótikus formákat Nagy
Lajos magyar király építteti, a barokk kori vallási
buzgóságot az északi hajó nem kevesebb, mint négy
magyar alapítású kápolnája fémjelzi és végül a 20.
századi jelentőségét is alapvetően befolyásolta, hogy
Mindszenty József, Magyarország sokat szenvedett,
száműzetésben meghalt hercegprímása is itt lelt ideiglenes nyughelyre végakarata értelmében. Mindennek fényében talán már nem is annyira túlzó a cím,

hiszen Mariazell kegytemplomában szinte mindenhol
gazdagon találhatók a magyar emlékek: e magyar vonatkozásokat mutatjuk be sok fotóval illusztrálva.
(A szerző felvételeivel)

A középkorban az északról érkező zarándoklatoknak, így a magyaroknak is utolsó szálláshely
volt a ma inkább téli üdülőhelyként ismert, 973 m
magasan, festői környezetben fekvő Annaberg. Közvetlenül az országútra tekint az 1444-ben felszentelt
gótikus templom nyugati homlokzata. A kissé eldugott, sokszögzáródású, hatalmas támpillérekkel és
szép mérműves ablakokkal épült szentély egy óvoda
játszóterén található, ahonnan káprázatos a kilátás a
környékbeli hegyvidékre. Az egyhajós templom belső összképét is a kőbordás boltozat és a csúcsíves diadalív határozza meg. A barokk főoltár középpontjában viszont egy pompás gótikus szoborcsoport
magyar mester, Kassai Jakab alkotása. A templom és
a település névadója, Szt. Anna, leánya Szűz Mária
és közöttük a gyermek Jézus festett ruházatú alakjai
szinte kiugranak a későbbi barokk foglalatból. Az is
mutatja, hogy e szobrok mennyivel értékesebbek a
környezetüknél, hogy a templom déli keresztházában egy 1633-ban készült perspektivikus, korhű ruhájú emberekkel benépesített festményen is azonnal
a főoltár szobraira vonzódik a tekintet.

Mariazell, a magyar kegyhely 35 Krónika
Mariazellbe érve már a településtáblánál újabb
magyar vonatkozás, hogy a testvértelepülés Esztergom: a két várost kiemelt egyházi szerepük mellett Mindszenty József is összekapcsolja, hiszen ő
a rendszerváltás után az esztergomi bazilikában
nyert végső nyugalomra.
Mariazell kegytemplomának kétség kívül nyugati főhomlokzata a leglenyűgözőbb, hiszen ebből
az irányból a leghatásosabb a Nagy Lajos királyunk
által építtetett, pompás csipkézetű gótikus torony a
gazdagon faragott gótikus kapuzattal. Emiatt nem
meglepő, hogy a főbejárattól balra Nagy Lajos király hatalmas szobra fogad.
A kegyhely igazi virágkora ez, ám a történet jóval hamarabb kezdődik. A legenda szerint a közeli
St. Lambrecht bencés apátságából Magnus szerzetes északi térítő útjára 1157-ben magával vitt egy
fa Mária-szobrot. Amikor egy hatalmas kőtömb
elzárta útját, arra rátette a szobrot, lepihent visszafordulás előtt, de a szikla kettéhasadt és folytathatta
útját. A barát kis fakápolnát épített „Cella Mariae”
néven a csodatévő szobornak.
1200 körül I. Henrik morva őrgróf fogadalmat
tett, hogy ha súlyos betegségéből felépül, kőkápolnát építtet a szobornak. Meggyógyult, s fogadalmát
megtartotta. A romanika idején emelt kápolna kis
részletei mindmáig megvannak. A főbejárat másik
oldalán ezért az első építtető, Henrik szobra látható.
Nagy Lajos király török elleni sikeres balkáni hadjárata után látogatott el a kegyhelyre, amit
méltatlanul szűknek talált és gótikus templommá
nagyobbítatta. A romanika idején emelt templom
elé 1340–50 között gótikus szentély, majd 1359–93
között gótikus hosszház és torony épült. Nagy Lajos király szobrának a kezében található az a csodatévő Kincstári Kegykép (Schatzkammerbild),
amelyet ő adományozott Mariazellnek. A magyar
király nagyszabású gótikus építkezése mellett az ő
hatására vált a magyarok között kiemelkedő búcsújáró hellyé is Mariazell. Az általa kialakított
templom már méltó keretet adott a 15. században
igazán megélénkülő népszerű búcsújáró helynek.
Ennek is köszönhető, hogy a gótikus főbejárat
timpanonjában a felső Kálvária-dombormű alatti
sávban, 1438-beli domborművön Nagy Lajos király látható, amint népes címeres-zászlós csatajelenettel a háttérben, térdelve nyújtja át Szűz Máriának a fogadalmi képet. Mária domborműve a
középkorban sokfelé és természetesen Magyarországon, Mária országában is igen népszerű Köpönyeges Mária-ábrázolás, ahol Mária védőköpenye
alá fogadja a hozzá folyamodókat. A király alakja
alatt az Árpádok sávos és az Anjouk liliomos címere egyesítve látható, mellette pedig az apostoli
kettős kereszt egy címerpajzsban. A dombormű
alatti latin szövegben olvasható, hogy „Lajos, Magyarország királya, miután Szűz Mária álmában

Nagy Lajos király szobra a
főbejárat mellett, kezében
az általa adományozott
Kincstári Kegyképpel

Mariazell kegytemplomának nyugati homlokzata a Nagy Lajos király
által építtetett középső
toronnyal

Nagy Lajos király átadja
Máriának a kegyképet a
gótikus főkapu 1438-ban
készült domborművén
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Mariazell gótikus főkapuja

Mariazell látképe a Nagy
Lajos király által építtetett
gótikus zarándoktemplommal és a Szent Mihály
kápolnával
(Színezett rézmetszet
1626-ból)

harcra bíztatta és legyőzte a túlerőben lévő pogány
ellenséget, 1363-ban ide sietett, hogy felépítse ezt a
nagyobb templomot és tornyot”.
A gótikus templomot az olasz Domenico Sciassia
építette át és bővítette 1644 és 1683 között. Az ekkor készült két barokk toronnyal a nyugati homlokzat egészen egyedi összképet kapott – egyúttal
a barokk részek jelentős kontrasztként még jobban
kiemelik a gótika szépségét. Az oldalhomlokzatokat
és a szentélyt ugyanez a barokk uralja, ám a szentélytől délre a nyolcszög alapú, magas, kétszintes
Szt. Mihály-kápolna még későgótikus a 15. század
végéről, alsó szintje csontház volt.
A nyugati oldalbejárat modern üvegén a „Magna Hungarorum Domina” (Magyarok Nagyasszonya) titulus szerepeltetése a legújabb kori Ausztria
szép gesztusa irányunkban. A szobor további neve
„Magna Mater Austriae” (Ausztria Nagy Anyja),
illetve „Mater Gentium Slavorum” (Szláv Népek
Anyja) – utóbbi a másik oldalbejárat modern üvegén is olvasható.
A templombelső összképét a barokk határozza
meg, de a magját jelentő, a templom közepén álló

kegykápolna részben még gótikus. Az egykori gótikus oltárcibórium íve felett a dombormű az építtető
Nagy Lajos királyt és feleségét ábrázolja, 1369 körül
faragták. 1653-ban barokk kápolnává alakították.
Az ezüst kegyoltár 1727-ben a híres építész, Fischer
von Erlach tervei szerint készült. A kegyszobrot körülvevő tündöklő barokk díszítések között, a szembenézeti jobb oldalon a magyar Szent Korona térbeli
ábrázolása is feltűnik. A Mária-szobor és a gyermek
Jézus fejét díszítő arany korona Rudnay János magyar hercegprímás ajándéka 1821-ből.
A templomban az északi oldalon öt mellékkápolna nyílik és ezekből nem kevesebb, mint négy „magyar kápolna”. A főbejárattól nézve a második kápolnát Szt. Imre herceg tiszteletére gróf Draskovich
Miklós alapította 1670-ben, ahogy az a Szt. Imrét
ábrázoló, 1777-beli, J. A. von Mölck által festett barokk oltárképpel szemben található hatalmas emléktáblán latinul olvasható „Anno Domini MDCCLXX
Illustrissimus Comes Nicolaus Draskowich ...” formában. A táblán a grófné neve is feltűnik: „Christina
De Nadasd”. A mennyezeten barokk stukkókkal keretezett képekben szintén a magyar szent herceg életéből vett jelenetek láthatók.
A harmadik kápolnát Szt. István királyunk
tiszteletére Nádasdy Ferenc országbíró és felesége
alapította, ahogyan ezt ugyancsak az oltárral szemben a nagyméretű emléktábla is rögzíti latinul:
„Honori Sancti Stephani Primi Regis Hungarorum
Erexit Excellentissimus Dominus Comes Franciscus
De Nadasd... Et Illustrissima Dona Comitissa Anna
Iuliana Eszterhasy...”. Az 1665-ben T. Pock által
festett barokk oltárkép ezúttal Mária templomában és Szt. István oltárán mit is ábrázolhatna mást,
mint amikor Szt. István király 1038-ban Máriának
felajánlja a Szent Koronát, miáltal Magyarország
Mária országává vált (Regnum Marianum). A
mennyezeten feltűnik Szt. László, Szt. Imre mellett Szt. Erzsébet alakja is. A kápolna északi falán
pedig nagyméretű, latin nyelvű, barokk keretezésű felirat jelzi a székelyföldi Kászonból származó
(„De Kászon”) gróf Bornemisza János, Erdély kormányzója sírhelyét.
A negyedik kápolna védőszentje ugyan Szt. Katalin, viszont 1680-ban szintén magyar, Esterházy
Pál herceg alapította, ahogy az az oltárral szemben ismét olvasható: „Paulus Sacri Romani Impery
Princeps Esterhas De Galantha, Perpetuus Comes
In Frakno, Regni Hungariae Palatinus...”. És a herceg címei között örömmel fedezhetünk fel még
további magyar helyneveket a latin szövegben. A
kápolna északi falán pedig ezúttal egy 19. századi, rendkívüli finomsággal megfestett Árpád-házi
Szt. Erzsébet-festmény Scitovszky János, magyar
hercegprímás ajándéka. A koronával, királyi öltözetben és természetesen a rózsákkal ábrázolt
szépséges nőalak mellén egy parányi, de annál fi-
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nomabban festett koronás-sávos-kettőskereszteshármashalmos magyar címer adja a palástot ös�szefogó csatot.
Az ötödik kápolna védőszentje is összetéveszthetetlen, hiszen ezúttal vörösmárvány barokk
oltáron ezüstösen csillogó szobra áll Szt. László
királyunknak kezében attribútumával, a bárddal. Lovagi öltözetű, fején a Szent Korona barokk
stilizációval, másik kezében pedig az országalma.
Az északi falon latin felirattal Szelepcsényi György
magyar hercegprímás vörösmárvány sírja látható.
És ami miatt e kápolna számos nemzetiszínű koszorúval díszített magyar emlékhely: itt nyugodott
Mindszenty József hercegprímás, mielőtt végső
nyughelyre talált volna a rendszerváltás után Esztergomban. A kápolna padlózatában pedig mindmáig látható egyszerű vörösmárvány sírkőlapja
„Josephus / Cardinalis / Mindszenty / Archiepiscopus
Strigoniensis / Princeps Primas Hungariae /
MDCCCXCII – MCMLXXV” felirattal.
A magyar hercegprímás emlékét egy Kálváriastáció is megörökíti Mariazellben, ám a leírások
pontatlansága bizonyára számos magyar zarándokot félrevezet. Mi is majdnem pórul jártunk, ugyanis a kegytemplom felett pár lépésnyire a domboldalban van egy Kálvária, de nem ennek a X. stációja
a „Mindszenty-stáció”! Azért mégis érdemes ide
felsétálni, mert a kegytemplom innen feledhetetlen
látványt nyújt a fenségesen szép hegyek zöld erdőinek ölelésében. És itt is van érdekesség, ugyanis az
1954–55-ben készített keresztút állomásaira adományozók között feltűnik a magyarországi németek zarándoklata Stuttgartból („die ungardeutsche
Wallfahrt, Stuttgart”).
Minden felemelő élmény mellett kissé szomorkásan búcsúztunk el Mariazelltől észak felé indulva, amikor a városka határán túl egy kis zöld
„Mindszenty-Station 1500 m” tábla útbaigazított.
Ugyanis két keresztút van és a Mindszenty-stáció
a régebbi, 1647 és 1655 között épített, majd az
1970-es években egy erdei sétaútra áttelepített Rózsafüzér-keresztút („Rosankranzweg”) része! Itt
már folyamatos volt az irányítás: az utolsó házakig
autóval könnyű eljutni, utána egy darabig még lehetséges, de ez inkább legyen egy rövid zarándokséta. Igen megható, amikor a sétaút kanyarulatában, egy sziklafal tövében, fenyőfákkal körülvéve
feltűnik a X. stáción a magyar címer a Szent Koronával és alatta a felirat magyar és német nyelven:
„Mindszenty József a vértanú magyar hercegprímás dicső emlékezetére, valamint a II. világháború
és az 1956-os szabadságharc áldozatainak emlékére állították menekült magyarok – 1977”. A stációt
1500 külföldön élő magyar zarándok jelenlétében,
mindössze két évvel a bíboros halála után szentelte fel Ádám György prelátus. Ez az egyetlen állomás, ahol legfelül nemcsak németül, hanem alat-

A Mindszenty-stáció
Mariazell közelében

ta magyarul is olvasható: „Kit érettünk keresztre
feszítettek”. Az oszlopokkal szegélyezett fülkében
található domborművön Jézus keresztfája alatt
látható a Fájdalmas Anya. Minő szép választás
volt, hogy éppen ez a mozzanat lett a magyar stáció: Mária országa a kommunizmus sötét éveiben
szintén keresztre feszítve, a híresen Mária-tisztelő bíboros, az emléket állító emigráns magyarok
és az elnyomott ország népe pedig csak hasonló
reményvesztettséggel várhatta a diktatúrától való
megszabadulást – Magyarország feltámadását. ❦

Hívők egy csoportja
a vörösmárvány kegykápolna előtt
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A Tivati-öbölben, Otok szigetén találjuk a 15. században épült, Irgalmas Szűz
Máriának szentelt templomot és kolostort (Gospe od
Milosti). Hajdan obszerváns
ferencesek lakták, akik 1800
körül költöztek el innen. Az
épületegyüttest 1900-ban
újjáépítették

Karczag Ákos

Montenegrói kalandozások
Montenegró tengerpartját egy augusztusi nyaralás során kereshettem fel, amely jelentősen különbözött az általam korábban megszokott „hegyre fel,
völgybe le” gyalogtúráktól, várgyűjtő körutaktól. A
lehetőségekhez mérten azért igyekeztem fölfedezni
e vidék szépségeit, építészeti emlékeit. Különösen a
partvidék óvárosainak középkori hangulata, látnivalói keltették fel érdeklődésemet.
(A szerző felvételeivel)

A felkeresett tengerparti
városok elhelyezkedése

Montenegró 2006-tól a Kis-Jugoszláviából kivált
önálló állam, területét a 9. század óta a szerbekkel rokon délszláv népesség lakja. Számukra olyan az Adria
partvidéke, mint nekünk a Balaton – seregestül érkeznek partjára nyáron kikapcsolódni, pihenni. A külföldiek többsége az üdültetési kultúra hiányosságai,
a rossz közlekedési morál, valamint a nehezebb megközelíthetőség miatt ma még inkább a „jól bejáratott”
Horvátországban nyaral. Mi Montenegrót Horvátország felől, az A4-es és A1-es autópályákon végigutaz-

va közelítettük meg. Az autópályán meglehetősen jól
lehet haladni, kivétel a szombat és a vasárnap, e napok
viszont nyáron kifejezetten kerülendők!
A Horvátországban lévő Ploče településen volt a
tranzitszállásunk. Innen indulva léptük át másnap
a montenegrói határt, szobát az 1382-ben alapított
Herceg Novi egyik szállodájában foglaltunk. „A
montenegróiak fürdőkádja” – így nevezik némi éllel
ezt a két világháború közt kiépült kisvárost, amely
nyáron meglehetősen zsúfolt. Összképét erősen lerontja néhány, a jugoszláv időkből itt maradt ormótlan, korszerűtlen szálloda. Kiemelkedő látnivalója a
várfalakkal övezett Óváros. Legmagasabban fekvő
terén találjuk a 19. században emelt Szent Mihály
Arkangyal-templomot, magas pálmafákkal körbevéve. A közelében lévő sokszögű kútkávánál turisták és galambok egyaránt szomjukat oltják a déli
forróság idején. A templomtól északra található,
nyáron szabadtéri színházként működő Véres-torony az erődítményrendszer leglátványosabb része.
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A törökök által 1540-ben épített falait körbejárva
pompás kilátás tárul elénk az Óváros házaira, templomaira és a tengerre. Az Óváros déli felén, a tengerbe nyúló sziklán emelkedő Citadella súlyos károkat
szenvedett az 1979-es földrengéskor. Hatalmas, ledőlt faldarabjai ma is láthatóak az építmény lábánál, ahol Herceg Novi egyetlen igazán hangulatos,
kavicsos strandja húzódik.
A Herceg Novi-öböl megtekintésére egynapos
hajókirándulásokat szerveznek a városban. Ennek
keretében kereshető fel a Kék-barlang, amelyben a
napfény által megvilágított tengervíz kék színben
fluoreszkál. Ezenfelül Žanjice 300 méter hosszú,
csodás strandja (sajnos meglehetősen sok tengeri sünnel) és nem utolsósorban a Mamula-szigeten
lévő erőd is szerepel a programban. Utóbbit Lazar
Mamula osztrák tábornokról nevezték el, aki 1850
körül emeltette a zordon építményt az öböl bejáratánál. Az erődítmény ma részben romos, környezete
bozótos, eléggé elhanyagolt.
Utunkat a Risanski- és a Kotori-öböl partját körbeautózva folytattuk. Lenyűgöző a táj szépsége: az
öblöt övező magas, karsztos hegyvidék, a víztükrön
úszó két kis sziget, valamint Perast városka égbenyúló harangtornyával felejthetetlen látványt nyújt.
Perast települést először 1326-ban említik, 1420-ban
Velence uralma alá került. Bár a következő évszázadban kivívta önállóságát, Velence katonai támogatását
többször is igénybe vette. A főtéren álló Szent Miklós
templom alapjait a 15. században rakták le, három évszázaddal később átépítették. Belső berendezése barokk. Feltétlenül érdemes felkapaszkodni a templom
55 méter magas tornyába, mely egyben Perast jelképe is. Csúcsából a város védelmében fontos szerepet
játszó, Szent Kereszt (Sveti Križ) nevű vár romjai is
jól látszanak: tetőtlen saroktornya és az övezőfal egy
szakasza könnyen kivehető, belső része fás-bozótos,
lezárt terület. Régi paloták is megfigyelhetők innen,
egyik-másiknak már csak romjait láthatjuk a hegyoldalban. Nagyszerű rálátás nyílik továbbá a Szent
György- és a Szirti Madonna-szigetre, ahová a helyiek kis bárkái és a távolabbról érkező kirándulóhajók
egyaránt hozzák-viszik az utasokat. Előbbin jelenleg
is működő Benedek-rendi kolostor és 12. századi eredetű templom áll, turisták nem látogathatják. A mellette nyugatabbra fekvő, mesterségesen létrehozott
Szirti Madonna-sziget temploma 1630-ban, harangtornya 1720–1725 között készült el. Fontos zarándokhely, építészetileg viszont kevésbé jelentős.
A Kotori-öböl déli végébe települt Kotor (olaszul
Cattaro) Óvárosa ma a világörökség része. Lakták
illír törzsek, rómaiak, a 13. században a szerbekhez,
1385-től pedig a bosnyák királysághoz tartozott.
1391-től önálló köztársaság, amely az egyre növekvő
török veszély miatt 1420-ban Velence fennhatósága alá helyezte magát. 1807–1814 között a franciák,
majd ezt követően az Osztrák-Magyar Monarchia is

A Szent György-sziget
(balra) és a Szirti Madonnasziget (jobbra) a Kotori-öböl
talán legtöbbet fényképezett látványossága

A 19. század végén emelt,
bizánci, iszlám és gótikus
stílusjegyeket egyaránt
felvonultató Szent Mihály
Arkangyal-templom Herceg
Novi Óvárosának főterén áll

Perast messzire ellátszó,
híres harangtornyának
építési munkálatai 1691ben fejeződtek be, ez a
„nevezetesség” a helyi
polgároknak 50 ezer arany
dukátjukba került
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birtokolta. Az Óváros építészetére különösen a velencei korszak nyomta rá bélyegét, ódon hangulata
Dubrovnikéhoz hasonlítható. Fontos látványossága
a Szent Trifon katedrális. Helyén már a 9. században templom állt, erre épült egy román stílusú, háromhajós bazilika. Az 1667-es földrengés jelentősen
megrongálta, tornyai ezt követően nyerték el mai
formájukat. A templombelsőben, a bejárattól jobbra helyezték el a korai templomot megépítő Andrea Saracenis szarkofágját. Lényeges látnivaló még
az oltár fölé épített, gyönyörűen kifaragott gótikus
cibórium is, melyet négy oszlop tart. A sekrestyében
értékes egyházi gyűjtemény tekinthető meg.
A kotori Óvárost járva több régi kis templom
akad még utunkba. A Szent Lukács templom (1195)
A Szent Trifon katedrális és a 13. századi Szent Anna templom a helyreállítási
szentélye a főoltárral munkáknak köszönhetően ma ismét régi szépségé-

A 260 méter magas, sziklás
hegyen épült Szent János
erődnek valaha jelentős szerepe volt Kotor
védelmében. Részben
helyreállított falaihoz 1350
lépcsőfok vezet föl

ben áll. A legjelentékenyebb alighanem a nyolcszögű
kupolával 1221-ben felépült Szűz Mária-káptalantemplom. Az 1980-as években freskótöredékeket is
feltártak benne; különösen a bejárattól jobbra lévő,
1300-ban készült falfestmény-részlet érdemel figyelmet. Az Óváros számos épségben maradt palotája
(Drago palota, Brakjen palota, stb.) szintén kiemelkedő nevezetesség, nem is szólva a városfalak impozáns látványáról. Az Óváros fölötti sziklás hegyélen
emelt Szent János erőd roppant terjedelme láttán
pedig az is érthetővé válik, hogyan tudott ellenállni
a város 1535-ben a 200 hajóból és 50 ezer emberből
álló török sereg ostromának. Az Óvárosban éjszaka csodálatos hangulatú sétát tehetünk a szolidan
megvilágított falak között, illetve beülhetünk valamelyik kiváló étterembe.
Következő szálláshelyünk Budvában volt. Már a
görögöknek volt itt településük a Kr. e. 4. században,
két évszázaddal később a rómaiak foglalták el. A mai
városkép kialakulásában a döntő szerepet Velence
uralma (1442–1797) jelentette, akik a Szerb királyságtól hódították el. A település elsősorban várfallal
körbevett Óvárosa miatt érdemel figyelmet, még ha
nem is mérhető Kotor szépségeihez. Keresztelő Szent
Jánosnak szentelt katedrálisában, a szentély falán
Ivan Dulčič meglehetősen gyatrán sikerült mozaikját
láthatjuk. A katedrálistól délnyugatra fekvő téren három templom is áll: az ortodox, kerekkupolás Szentháromság templom a 19. század elején épült. A szentélyének külső oldalán végighúzódó repedés az 1979-es
földrengés emléke, melyet a renováláskor nem tudtak
teljesen eltüntetni. Közelében a talán legértékesebb,
de sajnos zárva tartó, román-kori, egyhajós Szent
Száva templom látható, belseje freskómaradványokat
rejt. A mellette lévő Szűz Mária templom keletkezése a kora középkorig nyúlik vissza, egykor bencések,
ferencesek lakták. Az Óvárost övező fal ingyenesen
végigjárható, nagyszerű rálátással a régi épületekre és
a tengerre. A Citadella két eurós belépti díjjal tekinthető meg. Különösen szép fotók készíthetők innen az
Óvárosról a reggeli órákban. A Citadella közelében
találjuk Budva legjobb strandját, amelynek gyönyörű
díszletéül szolgálnak a történelmi falak. Az éjszakai
Óváros viszont nem sok jót ígér: műemlékeinek egy
része kivilágítatlan, a sétálóutca felől bezúduló tömeg
és a hangos tánczene pedig szertefoszlatja a történelmi atmoszféra élvezetét.
Budvából egész napos kirándulást tettünk Sveti
Stefanba, amely híres üdülőhely ezen a vidéken.
Sveti Stefan eredetileg egy sziklás sziget volt, amelyet
utóbb keskeny földnyelvvel kötöttek a szárazföldhöz.
A sziklazátonyon kialakított, erődített települést állítólag a Paštrovič család alapította egy hadizsákmány
jövedelméből. Kezdetben e nemzetség házai álltak
rajta, a 19. században pedig már több mint négyszázan – elsősorban helyi halászok – lakták. A 20.
század első felében elnéptelenedett, az 1960-as évek
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elejétől luxus apartmanokból álló szálloda-komplexummá alakították. Napjainkban üzletemberek,
politikusok, filmsztárok pihenőhelye. Jelenleg nem
látogatható, ezért vízibiciklivel jártuk körbe. Borsos
ára volt ugyan (10 euró), ám a tenger felől megcsodálhattuk a földtörténeti korokból visszamaradt,
hullámoktól csapkodott, meggyűrt sziklaformákat,
és a sziklaperemre épült lőréses várfalakat, toronymaradványokat. A félszigettől délkeletre húzódó
partszakasz az ország egyik legjobb strandjának számít. Kristálytiszta víz, kavicsos part, „díszletként”
pedig maga Sveti Stefan. Csak a nyugágy- és napernyőbérléssel megbízott mogorva fickóval kellett
huzakodnunk valamennyit, de aztán felejthetetlen
napot tölthettünk a parton és a vízben.
Utolsó állomásunk Ulcinj volt, melynek Óvárosában foglaltunk szállást. A közeli minaretből délután ötkor a müezzin imára hívó szava csendült fel,
amelyen aligha csodálkozhattunk, hiszen a városlakók többsége albán nemzetiségű és muzulmán
vallású. A település a 12. században a Szerb fejedelemségé, ezután Velence (1405–1571), majd a törökök (1571–1878) kezébe került. Utóbbiak uralma
alatt Ulcinj hírhedt kalózfészekké vált. Óvárosának
jellegzetes építményei a velencei és török stílusú,
2–3 emeletes, egymástól különálló kőházak (némelyikben panzió és étterem működik). A 13. századi
eredetű, később többször is átalakított Citadella az
Óváros felső részén magasodik. A tőle délkeletre
húzódó öbölben nagyszerű strand fogadja a fürdőzni vágyókat. Az éjszakai élet a vízparttal párhuzamos sétálóutcán zajlik, az Óváros ilyenkor alig
látogatott, komor és csendes.
Összességében elmondható, hogy Montenegró
tengerpartján sok szép építészeti látnivaló várja az
ideutazókat, köszönhetően a partvidéket egykor uraló hódítóknak, elsősorban a Velencei Köztársaságnak.
A műemlékeken túl feltétlenül kiemelendő az adriai
tájak szépsége és a változatos helyi kultúra is. ❦

Budva Óvárosa és erődítményei kelet felől

Ulcinj vára
többféle nézetből
(részlet Ulcinj 1718-ban
tervezett ostromának, H.
C. Bröckell által készített
helyszínrajzáról)

Sveti Stefan szigetét a
szárazföld felől félkör alakú
torony, valamint körben
lőréses várfal védte. Néhány falszakasz napjainkig
fennmaradt
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A vár romjai Corfe falu
házai fölé magasodnak

Kósa Regina

Vár a felhők között – Corfe vára
Dél-Angliában
Anglia hallatán a legtöbb turista méltán a pezsgő életű fővárosra, Londonra gondol. Az angol vidék
azonban hasonlóan bővelkedik izgalmas műemlékekben. Ha tehetjük, lépjünk ki a főváros vonzásköréből.
Fedezzük fel milyen szépségeket rejt, milyen történelmi múltba vezet vissza az angol táj. A mi utunk a
déli tengerpartra, Dorsetbe vezetett, ahol a Purbeckfélszigeten található Corfe várat látogattuk meg.
(Baróczi Levente felvételeivel)

Szikrázóan napos, meleg időben, már kora reggel
elindultunk Reading városából. A közel két órás út
során, az autó ablakából gyönyörködtünk a jellegzetes
angol tájban és türelmetlenül vártuk, hogy kihasználhassuk az ideális „fotó-időt”. Anglia azonban nem
hazudtolja meg magát az időjárás tekintetében sem.
Már csak negyed órányira járhattunk Corfe-tól, amikor váratlanul szürkeségbe borult a táj. Talán a tenger
párája,
talán köd volt az ok, mindenesetre a látótávolCorfe várának
megközelítése ság vészesen lecsökkent mire a parkolóhoz értünk. Az

előttünk magasodó dombtetőt felhő burkolta be. Én
már tudtam, hogy a szürke felleg Corfe várának még
most is tekintélyes romjait rejti, hiszen néhány héttel
korábban verőfényes időben jártam erre. Bizton állíthatom – bár útitársaimat ez nem vigasztalta –, hogy
a romok már távolról is lenyűgöző látványt nyújtanak, ha nem egy ilyen ködös napon érkezik a látogató.
Azonban ismerve az angol időjárás változékonyságát,
bizakodva álltunk meg úti célunknál.
Nem autóztunk el a faluig, még a település előtt letértünk balra, egy parkolóba. Jó döntésnek bizonyult,
mert a parkoló melletti kis fogadó épületben vásárolhattunk információs kiadványokat a várról, illetve
felfrissülhettünk egy kávéval, teával. Innen jelölt ösvényen gyalogoltunk fel a romokhoz. Északnyugat felől
megkerülve a vár dombját, jó lehetőség nyílt a romok
minden oldalról történő körbefotózására. Szerencsénkre a köd már nem volt olyan sűrű, és hamarosan megpillantottuk az érdekes szögben álló várfalak és bástyák
maradványait. Kellemes, tíz perces séta után érkeztünk
Corfe faluba, melynek főterénél található a vár bejárata.
Mintha visszarepültünk volna az időben. Nem csak a
vár elevenítette fel a múltat. Körülötte az összes, jelenleg is használatban lévő épület középkori hangulatot
árasztott, tökéletes összhangot alkotva a romokkal. Az
egyetlen, ami összekapcsolta a múltat a jelennel, a falun
áthaladó csekély autóforgalom és a sétáló turisták.
Mielőtt belépnénk a várba, tegyünk rövid időutazást a vár és a hozzá tartozó falu változatos történetében, ismerjük meg tündöklését és ostromait.
A Purbeck-félszigeten, így a falu környékén is szinte
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minden korszak nyomot hagyott, a dinoszauruszok
korától (kréta időszak) kezdve a mai modern időkig.
Temetkezési halmok bizonyítják, hogy i. e. 6000 körül már lakott volt a vidék. I. e. 1300 körül kelta törzsek
érkeztek ide. Az ekkor letelepülő emberek már nem
csak harcosok voltak, hanem remek földművesek, fazekasok és kézművesek. Az első évszázadban nagy valószínűséggel a rómaiak uralták Corfe falu környékét is.
Az 5. század elején, miután a rómaiak kivonultak,
vad törzsek érkeztek Skandináviából és a német vidékekről, támadásokat indítva az angol partok felé. Végül
a szászok települtek le a félszigeten, ám a dánok évszázadokon keresztül fosztogatták őket. Egészen 877ig tartottak ezek a kisebb rajtaütések, ebben az évben
azonban egy döntő tengeri csatára került sor: Alfréd, a
szászok királya 120 viking hajót süllyesztett el Swanage
partjainál. A védelmi vonal megerősítésére a király egy
várat építtetett "Corffe Kapujánál". Ez a vár volt az otthona a későbbi Elfrida királynénak, aki a monda szerint
itt ölette meg a mindössze 16 éves mostoha fiát, Edward
királyt, hogy saját fia, Ethelred kerülhessen a trónra. A
legenda szerint 978. március 18-án Corfe várába utazott az ifjú király, hogy meglátogassa mostoha anyját
és féltestvérét, Ethelredet. Ami ezután történt, az már a
múlt homályába vész, de azt beszélik, hogy Edwardot a
királyné utasítására végezték ki és gyorsan el is temették egy közeli településen. Elfrida terve sikerrel járt,
978−1016-ig saját fia uralkodott, akit azóta ’Ethelred, a
tanácstalanként’ emlegetnek. A meggyilkolt ifjú királyt
a Shaftesbury apátságban újratemették és hamarosan
vallási kultusz épült az emléke köré, földi maradványait szent ereklyeként tisztelték és a mai napig őrzik őket.
Hódító Vilmos trónra kerülésével megkezdődött
Anglia normann időszaka. Uralkodásával építkezési láz is indult, mely Corfe várát sem kerülte el. A
12. század elején I. Henrik (I. Vilmos fia) utasítására
épült fel a vár lakótornya. Céljuk az volt, hogy egy látványos, erőt sugárzó tornyot építsenek, amiben sikerrel is jártak, hiszen a Purbeck-félszigeten bányászott,
csillogó mészkőből épült 21 méter magas torony, mely
egy 55 méter magas dombon emelkedik, már messzi
kilométerekről jól látszik. Ebben az időszakban került
kialakításra a belső vár is.
Corfe várának fontos szerep jutott a középkorban,
hiszen számos uralkodó királyi rezidenciájaként szolgált. János Király (Földnélküli János) még itt tartotta a
koronaékszereket is. Ám a középkor kegyetlenségei és
vérengzései a várat sem kerülték el központi szerepe
miatt: bebörtönzések és kínzások helyszíne lett Corfe.
III. Henrik és fia, I. Edward azonban a vár lakóinak
kényelmére és biztonságára is figyelmet fordítottak,
és a lakóterek felújításával, valamint a védművek korszerűsítésével javítottak az életkörülményeken. A vár
utolsó uralkodói tulajdonosa VIII. Henrik lánya, I. Erzsébet volt, aki kedvenc kancellárjának, Christopher
Hattonnak adta el a birtokot, melyet évtizedekkel később a Bankes család vásárolt meg.

A vár látképe, egy délnyugati magaslatról

Az öregtorony többemelet
magas romjai az alsó vár
felől

Az alsó vár bejárata
a híddal és a kaputorony
maradványával
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A vár alaprajza

1. Kaputorony a híddal
2. Az alsó vár területe
3. A délnyugati kaputorony
4. Lovagterem
5. Öregtorony
6. Gloriette

A felső vár felrobbantott
délnyugati kaputornya

Kilátás a Gloriette romjai közül
az alsó vár területére, háttérben a hangulatos faluval

Az angol polgári forradalom kitörésekor Sir
John Bankes volt a vár tulajdonosa és lakója, aki
I. Károly király főbírója lévén a királypártiakat támogatta. Mivel a munkája révén gyakran tartózkodott a királyi udvarban, felesége, Lady Mary védte
a várat, amikor a Parlament seregei elérték azt. Egy
éven belül szinte egész Dorset a Parlament irányítása alá került, kivéve Corfe-t. 1643-ban Lady Mary
hathetes ostromot vert vissza 80 fős helyőrségével.
Amikor 1644-ben meghalt a férje, Corfe vára már a
legutolsó királypárti erősség volt a környéken. 1645
októberében mégis ellenállt a következő, még nagyobb ostromnak is. Hiába volt azonban Lady Mary
minden erőfeszítése, a vár sorsát végül az egyik helyőrségi tiszt árulása pecsételte meg. Negyvennyolc
napos ostrom után megadásra kényszerítették az
asszonyt, azonban bátorsága elismeréseként megtarthatta a vár kulcsait. A vár elfoglalását követően
a Parlament által kiadott törvény szerint, belülről
robbantották fel azt, így nyerte el mai, kissé kaotikus formáját. Nem sokkal ezután azonban a terület
visszakerült a Bankes család kezébe, akik még további három és fél évszázadon keresztül birtokolták a közelben felépült új otthonukkal, a Kingston
Lacy kastéllyal együtt. Oda költöztették át a vár
felrobbantása után megmaradt bútoraikat is. Ralph
Bankes 1982-ig élt a kastélyban, amikor is úgy döntött, hogy Anglia egyik örökségkezelő szervezetére
hagyja mind a várat, mint pedig a kastélyt, berendezéseivel, földterületeivel együtt. Ez volt minden
idők legnagylelkűbb adománya, amit a National
Trust nevű szervezet valaha is kapott.
Lépjünk hát be a várba, amely hosszú évszázadokon
át szolgált királyokat és nemeseket, és amely a parlamenti erők robbantása miatt már csak romként fogadja
a látogatókat. Egyetlen bejárata a falu felől közelíthető
meg, a széles várárok fölött átívelő híd mégis jól elválasztja azt a településtől. A külső kaputorony – mely I.
Edward idején kétszer ilyen magas volt – vastag falai
még most is jelzik a vár korábbi katonai jelentőségét.
A kapun áthaladva a külső várudvar hatalmas zöld pázsitja fogad. Megállásra késztetnek az itt felállított sátrak, ahol korabeli ruhákat felöltve hangolódhatunk át
az időben és készíthetünk fotókat. A fűben óriás társasjáték várja a gyerekeket, és a játékos kedvű felnőtteket.
Érdekes látványt nyújt a délnyugati kaputorony:
a robbantásoknak köszönhetően kettéhasadt és
megsüllyedt a baloldala. Áthaladva a szétnyílt boltív
alatt, már elénk tárul a belső vár területe, ahol valamikor a lakórészek álltak. Hamarosan a régi lovagterem maradványaihoz érünk. Itt érdemes megállni
és körbenézni, hiszen a környező dombok látványa
lenyűgöző, jobbra tekintve pedig már a lakótorony
tekintélyes romjai magasodnak fölénk. Haladjunk
is tovább az épületekhez, melyekből helyenként három emeletnyi rész is megmaradt. Néhány lépcsőfok
vezet a vár magjához, a lakórészekhez, mely a lakó-
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toronyból és a Gloriette nevű épületből áll. Utóbbit
Földnélküli János építtette, akinek nagyon közel állt
a szívéhez Corfe vára. Az 1204-ben emelt épület első
emeleti termének maradványai még ma is megtalálhatók, az altemplommal együtt. Az ablakkeretek, ajtó
boltívek és a gerendák nyomai jelenleg is láthatóak. A
megmaradt falakból jól el lehet képzelni, milyen lehetett fénykorában a vár lakórésze. Innen csodálatos
kilátás nyílik a külső várudvarra, valamint a falura
és a plébániatemplomra. Ha szerencsénk van, még a
nosztalgiavonatot is láthatjuk elpöfögni a völgyben,
mely a vártól egészen a tengerpartig, Swanage-ig viszi
az utasokat. Járjuk be a romok minden zegzugát mielőtt visszaindulunk a kapu felé, de ne hagyjuk el még a
vár területét. A várlátogatás mellé gyakran szerveznek
egyéb programokat is. Ottjártunkkor éppen solymász
és spanyol lovas bemutató volt. Visszaérve a várudvarra, mi is letelepedtünk a domb lankáin, megnézni
a gyönyörű madarakat, és várni, hogy szakadozik fel
végre a felhő és süt ki a nap fölöttünk.
A várból kilépve folytassuk még kicsit az időutazást, és nézzünk szét a középkori falucskában is, mely
tökéletes, korhű környezetet ad kis kőházaival, érdekesen alacsony ajtóival. Érdemes sétát tenni a zegzugos utcákon, mielőtt visszaindulnánk a parkoló felé.
A főtér várral szemközti oldalán plébániatemplom
áll, melyet a 978-ban meggyilkolt Edward királynak
szenteltek. A legenda szerint a templomot egy vak as�szony kunyhójának a helyén emelték, ahova a halott
király testét rejtették a gyilkosság után. Az eredeti
épület a 13. században épült, hogy kiszolgálja a falu
lakosságát. Az angol forradalom azonban a templomon is nyomot hagyott, a Parlament seregei hatalmas
károkat okoztak benne. A rombolás és fosztogatás
folytatódott egészen a 19. századig. 1859-re a templom
olyan rossz állapotba került, hogy a torony kivételével
az egész épületet lerombolták és gótikus stílusban építették újjá. Az új épületet úgy emelték, hogy illeszkedjen a faluképbe, így másfél évszázad eltelte után, már
valóban teljesen beolvad a környezetébe.
Corfe-ból érdemes Swanage városkájába utazni.
Csak 8,5 kilométert kell megtennünk, és gyönyörű, egyedi hangulatot árasztó tengerparton találjuk
magunkat. Nosztalgiavonattal utazhatunk a partra,
hogy útközben megcsodálhassuk a Purbeck-félsziget
egyéb szépségeit is.
Corfe várának megtekintése után, ha tehetjük,
ne hagyjuk ki a Bankes család későbbi otthonát,
Kingston Lacy-t sem. Legjobb, ha egy teljes napot tervezünk a kastély látogatására, hiszen három
szintjén és hatalmas kertjében bőven akad látnivaló. Bennünket lenyűgözött, hogy a még 1982-ben is
ott lakó tulajdonos milyen jó állapotban őrizte meg
a régi épületet és berendezését. A várat és a kastélyt
jelenleg a National Trust üzemelteti és nyitvatartási
időn belül egész évben látogatható. Mindkét helyszínen érdekes programok is várják a látogatókat.❦

A Gloriette épületmaradványai

Lady Mary, kezében Corfe
várának kulcsaival
(Szobor a Kingston Lacy
kastélyban)

A Bankes család kastélya
Kingston Lacy-ben
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A Kárpát-medence turisztikai atlasza
1. kötet: Épített örökségünk
A népszerű atlasz újjászületése

Az atlasz tervezett borítója
A megjelenés előtt álló atlaszból
mintaoldalakat is közlünk az iker térképszelvényeket tartalmazó térképes részből (balra az 1914-es, jobbra
a jelenlegi állapot szelvényei), és a
kiemelt műemlékeket ismertető képekkel illusztrált szöveges fejezetből.

Az augusztusi lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy a Várak Kastélyok
Templomok folyóirat kiadója tervezi a 2000–
2005 között több kiadást megélt, A történelmi Magyarország atlasza és adattára, 1914 c.
kiadvány ismételt megjelentetését, bővített,
megújult tartalommal.
A Trianon előtti utolsó helységnévtárat
pontosan száz évvel ezelőtt készítették el a
történelmi Magyarországról. (Az akkori
állapot leltára volt a korábbi atlaszunk, a
települések teljes névanyagával és statisztikai adataival.)
A sokoldalúan felhasználható, hiánypótló könyvről korábban azt írtuk, hogy az
új kiadásban, jelentős tartalmi elemekkel
egészítjük ki, megőrizve az atlasz teljes információs értékét.
Munkánk végéhez közeledve, örömteli
hírünk van: jellegében teljesen új, két részes
atlasz első kötetét jelentetjük meg 2014. január végén. Ebben bemutatjuk a Kárpát-medence épített örökségét, egyúttal beleszerkesztve
korábbi atlaszunk teljes anyagát is.
A 2. kötetet Természeti örökségünk címen a 2014-es júniusi könyvhétre tervezzük
kiadni. Ez a Kárpát-medence természeti
adottságait, természeti nevezetességeit mutatja majd be.

Gazdag tartalom, széleskörű felhasználás

A megjelenő 1. kötet a Kárpát-medencében és a környezetében található magyar vonatkozású, vagy nemzetközi jelentőségű műemlékek adattára (két szinten). A műemlékek
több kategóriában ill. alkategóriában (erődítmények, egyházi építmények, kastélyok, népi,
ipari emlékek, római, oszmán-török emlékek,
történelmi városok és emlékhelyek, egyéb

középületek stb.) összesen 92 térképszelvényen jelennek meg, piktogramok formájában.
A kiemelt értékű és jelentőségű műemlékeket
képekkel illusztrálva, rövid ismertető szöveggel is bemutatjuk, az adott térképszelvények
közötti oldalakon.
Kiadványunk egyszerre tölti be a részletes autós atlasz, a képes lexikon illetve útikönyv, és a történeti helységnévtár szerepét.
Eddig ismeretlen, teljesen új típust jelenít
majd meg a könyvkínálatban.
Ez a sokoldalúság az atlasz széleskörű
felhasználását teszi lehetővé. Különösen
jól forgatható lesz utazások megtervezéséhez, de pusztán helységnévtárként is kiváló
szolgálatot tehet.

Egyedülálló szerkesztés, praktikus formában
A szerkesztés különlegessége az iker
térképszelvények kialakítása. Valamennyi
oldalpáron szerepel egy-egy terület 1914es közigazgatási, és a száz évvel későbbi,
azaz jelenlegi térkép-kivágata. Az utóbbiak
domborzati alapra nyomottak, teljes közlekedési hálózattal, mai közigazgatással,
magyar és (ahol van) idegen nyelvű feliratozással szolgáltatnak alapot a műemlékek
megjelenítéséhez.
Az iker térképszelvényeket közvetlenül
követik az adott térséghez tartozó kiemelt
műemlékek lexikon-szerű leírásai. A több
mint ezer, képekkel színesített szócikk, a nagyobb kulturális értékkel rendelkező, illetve
látványosabb, érdekesebb műemlékeket és
településeket írja le a teljesség igénye nélkül.
Ezeket a térképszelvényeken is eltérő színnel
tüntetjük fel.
A térképszelvényekhez kapcsolódó névmutatók sokféleségével a kiadvány több célú
használhatóságát növeljük, remélhetőleg az
olvasók megelégedésére.
Egy kis statisztika
Terjedelem: 440 oldal B4-es
méretben (23x33 cm.). Ábrázolt
terület: a Kárpát-medence és a
vele szomszédos térségek. A térképes rész kb. 100 oldal. Az áttekintő
domborzati és közigazgatási szelvények mellett 46 dupla oldalas
ikerszelvényt tartalmaz. A szelvények méretaránya egységesen
1:400 000. A történelmi Magyarország 1914-es közigazgatási szelvényei 14 986 önálló települést, a
Kárpát-medencét jelen állapotában ábrázolók közel 30 ezer földrajzi nevet tartalmaznak.
A térképszelvényeken jelölt
műemlékek száma több mint 10
ezer. A képekkel ellátott szöveges
részben bemutatott műemlékek
száma 1000–1200.
Névmutatók a térképekhez
kereső adatokkal ellátva. Külön
idegen nyelvű névmutatók a több
névvel rendelkező településekről.
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Adja le előrendelését mielőbb!

A leírás alapján nyilvánvaló, hogy az atlasz, egyedülálló, hiánypótló kiadvány lesz. Az előző kiadások példányai rövid időn belül
maradéktalanul elfogytak. Javasoljuk, hogy bővítse házikönyvtárát
ezzel a különleges kiadvánnyal, mielőbb küldje el rendelését a kiadónak. Így ráadásul a legjobb áron juthat a könyvhöz.
Van olyan ismerőse, családtagja, barátja aki érdeklődik a történelem iránt, kedveli a műemlékeket, szeret kirándulni, vagy éppen
a térképek rabja, netán családfakutatással foglalkozik? Számukra
lehet tökéletes ajándék különleges kiadványunk.

Kedvezményes előrendelési lehetőség
Kérjük, az előrendeléshez olvashatóan töltse ki a szelvényt, vagy rendelje meg az interneten (www.talmakiado.hu):
☐ Megrendelem a Kárpát-medence turisztikai atlasza 1. kötetét 9800,- Ft helyett, 7200,- Ft-os kedvezményes áron, ............példányban.
Csomagonként egységesen 800,- Ft-os postaköltséget számítunk fel a megadott árakra. (3 példánytól ingyenes a szállítás!)
Az előrendelést kedvezményes áron 2014. január 10-ig beérkezőleg fogadjuk el. E-mailben visszaigazolást küldünk. A díjbekérőt január
10-én kezedjük kézbesíteni, és azok kiegyenlítése után GLS gyorspostával küldjük el a kiadványokat január 25-i megjelenésük után.
Kézbesítési név, cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Számlázási cím (amennyiben nem azonos a fentivel): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Telefonszám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 2014. január 10-ig érvényes.
Fizetés-szállítás menete a következő: A beérkezett megrendelés alapján a megadott címre (lehet e-mail is) elküldjük díjbekérőnket. A kiadványokat csak a díjbekérőn
szereplő összeg kiegyenlítése után postázzuk. A kézbesítést a GLS gyorsposta 24 órán belül bonyolítja le.
2013/5
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Rózsa Sándor a szabadságharcban
A kerek kétszáz esztendeje született
Rózsa Sándort nem alaptalanul kanonizálta a magyar népi és irodalmi emlékezet nemzeti hőssé. Ez derül ki Seres
István Karikással a szabadságért. Rózsa
Sándor és betyárserege 1848-ban című,
a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által kiadott könyvéből. A történész
szorgalmas, alapos kutatómunka eredményeképpen vaskos és elegáns kötetben, tudományos monográfiában, bőséges okmánytárat, jegyzetapparátust,
bibliográfiát és képanyagot mellékelve
igyekszik igazságot szolgáltatni a “betyárkirálynak”, “a puszták híres fiának”,
“az ország leghíresebb szegénylegényének” és a történelmi valóságnak egyaránt, ami ritka dolog, hiszen az efféle
tényfeltárás a legtöbbször irgalmatlan
mítoszromboláshoz, illúzióromboláshoz
vezet. Az értekezés különlegessége, hogy
tudományossága ellenére nem az eddigi
szakirodalom túlnyomó többségének,
hanem inkább a szépirodalom köztudatformáló alapműveinek ad igazat. Seres
Istvánt levéltári kutatásai arról győzték
meg, hogy Rózsa Sándor megérdemelte
Damjanich János méltatását és Kossuth
Lajos amnesztiáját a szabadságharcban
betöltött “kétségkívül hősies szerepe”,
illetve “gerillabandája”, “szabadcsapata”,
“betyárserege” bátorsága, vitézsége miatt.

A szerző szembesíti a “betyárvezér” –
olyan klasszikusok, mint Jókai Mór és
Arany János által is fényezett – legendáját,
“mondáját” a szigorú tényekkel, a feltárt
dokumentumokkal s arra a következtetésre jut, hogy a korábban és későbben
köztörvényes bűncselekményeket elkövető, napjait rablógyilkosként börtönben
végző Rózsa a szabadságküzdelem csatáiban “nem mindennapi belső értékeiről
is tanúságot tett”, vagyis a Petőfi Sándor
emlegette “szent háború” megtisztította,
megnemesítette, úgyszólván átlényegítette őt. A kortársak s az utókor ezzel
ellenkező tartalmú vádjait Seres sorrarendre végigcáfolja. A bicentenáriumon
tehát szerinte nem pusztán egy romantikus és népmese-hőssé vált rablóvezérre, de egy szabadságharcosra is emlékezünk. Hála a tudós muzeológusnak új
megközelítésben látjuk a negyvennyolcas eseményeket is, értőbben olvassuk
Jókai regényeposzát, A kőszívű ember
fiait, valamint Móricz Zsigmond két
Rózsa Sándor-regényét, felkészültebben
nézzük Jancsó Miklós filmjét, a Szegénylegényeket. A betyár hungarikum, Rózsa
Sándor kicsit a magyar identitás része
lett. Képünk róla immár a szó mindkét
értelmében tisztább.
Madarász Imre

A Castrum Bene Egyesület rendezvénye
2013. október 5., Esztergom, Vármúzeum nagyterme
Program:
10.00–12.30
Fiatal várkutatók fóruma
Szolnoki Tamás: Vasztély vára
Kovács Bianka: Gesztes vára
Hegyi Dóra: Reneszánsz építészet a Balatonfelvidék hegyi váraiban
Kolonics Bence – Megyeri Edit – Tóth Tünde:
A solymári vár leletei

Szalai Emese: Kerámialeletek Gyula várából
Tóth Balázs: Fémtárgyak a salgói várból
Szabados Ágnes: A fonyódi Alsóvár és leletei
Nagy Szabolcs – Szolnoki Tamás: Bátorkő új

vára

12.30-13.00
Az egyesület éves közgyűlése
14.30-17.00
Tolnai Gergely vezetése a Vármúzeumban, a
vár erődítéseiben

Folyóiratunk jövőjéről
Folyóiratunk további sorsáról csak
decemberi lapszámunkban tudunk véglegesen nyilatkozni. Jelenleg is folytatunk tárgyalásokat a lap jövőjét illetően.
Decemberi számunkban interjút közlünk a folyóirat kiadójával.
Addig is kérjük, támogassák adományaikkal a Szomszédvárak Egyesületet,
amely több mint egy évtizede működő
közhasznú kulturális egyesület, és kiemelten fontos feladatának tekinti a

kulturális örökség megóvását. Ez utóbbi
jegyében vállalta fel lapunk kiadásának
támogatását is.
Egyéb kiadványaink megvásárlásával
is lapunk megjelenését segítik!
A Szomszédvárak Egyesület számlaszáma, amely adományok utalásához
szükséges:
Budapest Bank,
10102440-62562200-01003005
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Eseménytár

Várak, kastélyok, történelmi városok programjai
Végvári Napok
a Sümegi Várban
Sümeg
2013. augusztus 10–11.
Hagyományainkat kicsit megszakítva októberi lapszámunk
eseménytárában nem a közeljövő programjaiból kínálunk ízelítőt. Egy nyári, forró, végvári nap
hangulatát szeretnénk visszavarázsolni az őszbe. 2013. augusztus 9–11-én szerkesztőségünkből néhányan Sümegen jártunk.
Végvári napok, történelmi fesztivál várta a Kisfaludy Várkertbe
és Magyarország első Történelmi
Élményparkjába érkezőket.
Kicsi gyermekként bámulva
a lovakat, a korhű ruhákba öltözött embereket azt hittem, a
várnapok, a vitézi tornák a gyerekeké, értük, nekik szól. Aztán
több évtized múltán, gyerekeim kezét fogva arra gondoltam,
szülőként a legnagyobb öröm
itt lenni, látni kisfiam csillogó
tekintetét. Sosem gondoltam,
hogy kinőve a gyermekkorból,
túl a kisgyerekes szülőségen,
felnőttként idelátogatva, a középkori forgatag, a zászlóforgatók, a lovagi torna, a korhű
ruhában elvegyülő népség, kézművesek vásározók kavalkádja ellenállhatatlanul magával
sodor és előhívja valahonnan

mélyről a „játszó gyermeket”.
A lovagi arénában, a sümegi
várkertben és a sümegi várban párhuzamosan zajlottak a
programok két napon keresztül. Hogy semelyikről se maradjunk le, a két órás főműsort
kora délután és este is bemutatták. A Mátyás király tiszteletére
szervezett történelmi lovasjátékon Mátyás király szerepében
Sasvári Sándor okozott izgalmas pillanatokat azzal, ahogy
előadása közben engedetlen
lovát zabolázta. Orosz néptánc,
hastánc, solymászbemutató színesítette a történelmi palettát.
A kiszolgálás színvonalára
sem lehet panasz. Olyan pozitív elemekkel is találkoztunk,
ami hazánkban még kevésbé
elterjedt. Kimondottan tetszett
az az ötlet, ahogy a várba felkaptató turistákat fogadták a
tűző napsütésben. A várudvar
egyik árnyékos helyén pihenőszigetet alakítottak ki, ahol
perzsaszőnyegeken és ülő, fekvő alkalmatosságokon pihenhették ki fáradalmaikat idősek
és fiatalok egyaránt.
A szavak helyett beszéljenek a képek. Ajánlom a sümegi várnapokat minden olyan
történelmet kedvelőnek, aki
szívesen csempészné vis�sza mindennapjaiba a játék, a
gyermekkor önfeledt örömét.
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Rejtvény
A 2013. augusztusi rejtvényünk helyes megfejtése: a Báthori
várkastély Nyírbátorban és az Érseki kastély Hajóson. A helyes
megfejtést beküldők közül egy-egy példányt nyertek a Várak,
kastélyok, templomok 2005–2011. közötti évfolyamainak digitális kiadásából: Fejéregyházi Péter (2100 Gödöllő), Fügi János
(1123 Budapest), Sóki Endréné (7300 Komló).
A nyereményeket postán küldjük el.

2013. októberi számunk rejtvénye: két felvidéki történelmi
városunk 18. századi látképe alapján a települések nevét kérjük beküldeni levelezőlapon kiadónk címére.

Beküldési határidő: 2013. november 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: Győri Zsolt (8300 Tapolca).
Előfizetőink közül egy-egy példányt nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–2011.
közötti évfolyamainak digitális kiadásából: Dr. Dombóvári Sándorné (8053 Bodajk) és
Dudásné B. Gyöngyi (2740 Abony).

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

Megrendelő
☐ Előfizetek a Várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám), 3600,- Ft-os áron, + 600,- Ft postaköltség
☐ Előfizetek a Várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2013-as évfolyamára (6 lapszám + a 2012-es gyűjteményes kötet),
5900,- 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), 8400,- Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét 2900,- Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok folyóirat 2012-es gyűjteményes kötetét a folyóirat 2005–2011 közötti lapszámainak teljes anyagát tartalmazó számítógépes DVD melléklettel együtt 5300,- 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 visszaküldeni. Az árak a következő szám megjelenéséig, és csak belföldi postázási címre érvényesek. 2013/5
Ügyfélszolgálat telefonszámok: (72) 511-580, (20) 346-2100

Az „Szőlőhegyi szépség” című fotót Polacsek György küldte be fotópályázatunkra. A kép a hegymagasi Lengyel-kápolnáról készült.

Előrendelhető!

A kiadvány előrendelhető a www.talmakiado.hu,
a www.varlap.hu weboldalakon, a rendeles@talmakiado.hu
és a vkt@varlap.hu e-mail címeken,
illetve az újságban található megrendelőlapon.
Kedvezményes ár előrendelés esetén november 15-ig:
9800 Ft helyett, 7200 Ft + 800 Ft postaköltség
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