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Középkori várak, Szászkézd vára Érsekújvár ost- Több mint
virtuális vártúrák
roma 1685-ben egy kastély?
– Eszterháza
kérdőjelei

Decemberi fotópályázatunkon Török István lett a második helyezett Kotor című fotójával.
A felvétel a Kotori-öböl egyik érdekes részletét ábrázolja. Gratulálunk a már korábban is díjazott pályázónknak.
Felhívjuk kedves pályázóink figyelmét, hogy lapunk nyomtatott változatának megszűnésével fotópályázatunkat nem zárjuk le. Bár a pályázat eredményeinek
alakulását ezentúl csak az interneten tudják nyomon követni, azért arra is találunk módot, hogy a legjobban sikerült képeket nyomtatott formában is közöljük egyéb
kiadványainkban. Legközelebb január végén adódik rá lehetőség, amikor a Kárpát-medencét és környezetét bemutató atlaszunkat jelentetjük meg. Továbbra is várjuk
tehát fotóikat internetes oldalunkon: www.varlap.hu

Decemberi fotópályázatunk első helyezett fotóját Agárdi Péter készítette a kisnánai várról. A nyertes kép címe: Ősz a Mátra lábánál.
Gratulálunk a már sokadik díjat elnyert pályázónknak.

Ügyfélszolgálat: Tel.: (72) 511-580, (20) 346-2100

A 2013. decemberi fotópályázat 3. helyezést elért képe: "Felhőkarcoló".
Gratulálunk Polacsek Györgynek, aki a tatai Kálvária kápolnáját örökítette meg.
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Kósa Pál

Elköszönő
Egyik szemem sír, a másik nevet. Boldog vagyok,
hiszen majdnem egy évtizeden keresztül részese lehettem egy olyan alkotói folyamatnak, amilyen az ember
életében csak ritkán adódik. Nekem jutott az a hol küzdelmes, de mindig örömteli feladat, hogy szervezzem,
irányítsam a szerkesztőség munkáját. Küldetésünk
meghatározó gondolata szerint meg kellett teremteni
annak a feltételeit, hogy a szakma képviselői és a lelkes
amatőrök egy helyen dolgozhassanak. Ennek a kényes
egyensúlynak a megtartása sokszor valóban erőfeszítéseket igényelt, de legalább annyi örömöt is okozott.
Szerzőink és szerkesztőségünk által megteremtett értékek az ékes bizonyítékai annak, hogy nem volt hiábavaló a munkánk. Amit kilenc év alatt közösen létrehoztunk, az kitörölhetetlenül bekerült a magyarság
kultúrtörténetének lapjai közé. Ezért hálás köszönettel
tartozom mindenkinek, aki ehhez valamilyen módon
hozzá tudott tenni, aki segítette a munkánkat.
Nemcsak felelős szerkesztője voltam a Várak, kastélyok, templomok folyóiratnak (ahogy egymás között neveztük "vkt"-nak), hanem a kiadója is. Szomorú vagyok, mert napról-napra tanúja lehettem annak
az egyre reménytelenebb küzdelemnek, amit lapunk
fennmaradásáért folytattunk. Nem tudok és nem is
akarok a külső körülményekre, a megváltozott gazda-

Kilenc év a számok tükrében
A 2005. március 10. és 2013. december 10. napok között
megjelentetett 54 lapszámunk statisztikája dióhéjban:
A kilenc év során szerkesztőségünknek 15 tagja volt,
közülük hét fő végig részese lehetett a munkának. Ennél érdekesebb azonban, hogy 240 szerző publikált folyóiratunkban ez alatt az idő alatt. Külön öröm számunkra, hogy a
legmagasabb szintű szakmai ismeretekkel rendelkező íróink
mellett, más szakmák képviselői, amatőr várkedvelők, természetjárók munkáit is szép számmal közöltük lapjainkon.
2808 oldalon több mint 550 cikket írtak szerzőink.
Írásaikban 1200-nál is nagyobb számban mutattak be műemlékeket, hiszen a cikkek túlnyomó részében kettő, vagy

sági és egyéb környezetre hivatkozni. Az utolsó négy
év értékesítési mutatói egyértelművé tették, hogy nem
tudjuk már a tizedik évet sem kihúzni.
Nagyon elkötelezett olvasórétegünk van, nekik ezúton is köszönjük, hogy mindvégig kitartottak mellettünk. Sajnos az ő számuk kevésnek bizonyult ahhoz,
hogy ilyen minőségben életben tarthassuk a lapot. A
szélesebb rétegek megnyeréséért indított próbálkozásaink elégtelennek bizonyultak, és a nagy, tőkeerős kiadók
sem mutattak hajlandóságot az együttműködésre.
Mivel a költségek legnagyobb hányadát a nyomdai kifizetések jelentették, ezért úgy döntöttünk, hogy
lapunk kéthavi, nyomtatott formában történő megjelentetését a 2013-as decemberi számmal befejezzük.
2014-től csak online változatban jelentkezünk (www.
varlap.hu). Ez a szolgáltatás alapesetben ingyenes marad. Amennyiben 2014 során megfelelő érdeklődés lesz
rá, úgy decemberben a korábbi gyűjteményes kötethez hasonló tartalommal és formátumban évkönyvet
adunk ki. Ennek tartalmát részben az online változatban interneten megjelent, részben még nem publikált
új cikkekből állítanánk össze.
Mindezekről és egyéb kiadói terveinkről lapunk
48–50. oldalain találnak részletes tájékoztatást. Ugyanott helyeztünk el a megrendeléshez szelvényeket is. ❦
annál több objektum szerepelt. Amennyiben a kötetekben
elhelyezett képek megtekintésére csak fél percet szánnak,
a kilenc kötet kb. 6 ezer ábráját 50 óra alatt tudják végignézni. A grafikus mellékletek beható tanulmányozása valójában sok-sok napot venne igénybe, hiszen a fotók mellett számtalan művészi kivitelezésű rajzot, rekonstrukciót
és térképvázlatot is tartalmaznak a kiadványok.
Az évek során összesen 500 ezer példányt jelentettünk
meg a lapból. Az eladatlan példányok közül eddig közel 100
ezer darabot adtunk át ingyenesen. Jelenleg 50 ezer példány
vár jobb sorsra raktárainkban. Reméljük, hogy találunk
olyan önzetlen mecénást, aki segít abban, hogy ezek a lapok
is méltó helyre kerülhessenek határon innen, vagy határon
túl, és ne kelljen megsemmisíteni a következő hónapokban.
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Sófalvi András

Szászkézd vára
Segesvár közelében, a Kézd-patak (ma Disznó-patak)
völgyében található, székely települési előzményekkel rendelkező Szászkézd az erdélyi szász társadalom múltjának
egyik jellegzetes színfoltját képezi. Már 1309-től a szászföldi
egyházszervezet egyik kerületének (szászkézdi dékánátus)
központja. A 15. századra mezővárossá váló Szászkézd a
középkorban és a kora újkorban folyamatosan versengett a
közeli Segesvár szabad királyi várossal. Közösségének késő
középkori társadalmi és gazdasági potenciálját mi sem jelzi jobban, mint hogy alig száz év leforgása alatt korszerű
várat emelt egy közeli magaslaton, és teljesen új, erődített
templomot épített a település középpontjában. Jelen írás
Szászkézd impozáns várának múltját és építéstörténetét
eleveníti fel a több mint tíz évvel ezelőtt folyt régészeti kutatások és helyszíni terepszemlék alapján.

A település közelében, a templomtól néhány száz
méterre nyugatra magasodó dombon (536 m) találhatók a késő középkorban épült vár romjai. Az erősség
szabálytalan alaprajza követi a stratégiai szempontból
kiváló adottságokkal rendelkező, meredek lejtők által
határolt dombhát észak-dél irányban elnyúló formáját
(90x52 m). A vár egészen a 20. század közepéig kiváló
állapotban volt, archív felmérések és fényképek segítenek egykori állapotának rekonstruálásában.
Az 1999–2000-ben folyt megelőző régészeti feltárások (a kutatásokat Daniela Marcu–Istrate brassói
régész irányította) tisztázták a vár építéstörténetét,
nagy vonalakban elkülönítve építési periódusait.
Megállapítást nyert, hogy az erősséget a 15. század

A várbelső délről
(Fotó: Sófalvi András)

első évtizedeiben kezdték emelni, és korai fázisában
három védőtoronnyal rendelkezett (Kaputorony,
Iskola-torony, Fejedelem-torony). A 17. századig
további tornyokat építettek (Pap-torony, Lőportorony), a bejáratot egy külső toronnyal (Őrtorony)
és zwingerrel (falszoros) erősítették meg, illetve egy
elővárat kapcsoltak a vár keleti oldalához – ez utóbbiból napjainkra mindössze egy kapuépítmény maradványai állnak a déli oldalon.
Az ún. Őrtornyot (Wächterturm) a vár eredeti
kaputornyának megerősítése céljából hozták létre.
A téglalap alakú, 8x5,5 m alapterületű, kétszintes
torony másodlagosan kapcsolódik a keleti várfal Szászkézd és környéke
külső síkjához. Az árkádíves, boltozott földszin- az I. katonai felmérés (1763–
tet kívülről vertikális tengely mentén forgó fakapu 1787) térképszelvényén

Műhely 6 Szászkézd vára
A vár kaputornya
a falszorosból
(Fotó: Sófalvi András)

A szászkézdi vár alaprajza
(Marcu–Istrate, Daniela
nyomán)

A vár délkeletről
(Fotó: Sófalvi András)

zárta le. Az emeleti szintről négyszögletes lőrések
nyíltak, a tornyot nyitott, konzolokra fektetett,
tornácos tetőszerkezet koszorúzta.
Az Őrtornyot a Kaputoronnyal összekötő zwinger párhuzamosan haladt a várfallal, külső, keleti
falát támpillérek erősítették, felső szintjén gyilokjáróval és lőrésekkel. A falszorost szűk járat kötötte
össze északon az elővárral.
A Kaputorony (Torturm) a vár egyik legmas�szívabb védőműve. Az ötszintes, félnyeregtetős építmény formája szabálytalan négyszög alakú. A torony
alatt, kívül-belül árkádíves kiképzésű átjáró vezetett
a vár belsejébe, ezt kívülről függőlegesen felvonható
fakapu védte, fölötte szuroköntőkkel és lőrésekkel. A
vár udvarából falba épített lépcső vitt a Kaputorony
második szintjéig, ahonnan az építmény további
emeleteire lehetett feljutni, illetve a várfal belső oldalán körbefutó gyilokjárót is el lehetett érni.
A Pap-torony (Pfarrturm) a vár északkeleti kiszögellésének megerősítésére épült. A szabálytalan
téglalap alakú tornyot a várfalak részleges visszabontása előzte meg. Az ötszintes védőmű emeleteit – a
második szint kivételével, mely boltozott volt – fafödémek választották el egymástól. Eredeti bejárata az
első vagy a harmadik szinten nyílt, a földszinten másodlagos bejárat létesült 1565 körül. A torony nyugati oldalához félnyeregtetős épület csatlakozott.
A várfal nyugati oldalán, azzal egy időben épült
Fejedelem-torony (Fürstenturm) szintén téglalap
alaprajzú, és öt szintje volt. A meredek lejtőre épített
torony földszintje a várudvar felőli oldalon teljesen
a földbe mélyed. Az emeletekre vezető ajtónyílások
közül mindössze a gyilokjáróval egy magasságban
elhelyezkedő harmadik szint ajtókerete tűnik eredetinek. A földszint legkorábbi járószintje alól Hunyadi Mátyás 1479–1485 között kibocsátott verete került
elő; a többszörösen megújított padlórétegek közül
további, 17. századi érmék kerültek napvilágra. A
torony különféle lőrései (egyszerű téglalap alakú,
fordított kulcslyuk alakú és lappancsos lőrések) is jól
tükrözik a védőmű több évszázados átalakításait.
A déli oldalon a várfalakhoz belülről másodlagosan hozzáépített Lőportorony (Pulverturm) kisméretű, téglalap alakú, négyszintes védőmű. Földszintje és harmadik szintje boltozott volt, ez utóbbiról
átjárás nyílt a gyilokjáróra. Az átlagosnál nagyobb
falvastagságú toronyba a földszintről és az első szintről lehetett bejutni. Noha a régészeti kutatás során
a torony építését éremleletek alapján a 17. századra
keltezték, a torony felső szintjein nyíló magas, keskeny lőrések alapján arra gondolhatunk, hogy az érmék pusztán annak használatát jelzik.
Egyedi hadiépítészeti alkotás a vár délkeleti oldalán magasodó Iskola-torony (Schulturm). Az építmény eredetileg egy félkör alakú faltorony volt, az
udvar felől nyitott földszinttel. A második szinten
árkádívvel támasztották alá a torony – várfalsíkkal
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egybesimuló – belső falazatát. A harmadik szintről
közvetlen átjárás nyílt a várfal gyilokjárójára. A védőmű külső oldalán szuroköntők és keskeny lőrések
sorakoznak még a tetőtérben is, a stratégiai ponton
álló védőtoronyból a várkaput is oldalozni lehetett. A
torony belső, a várudvarra néző oldalán három sorban téglalap és fordított kulcslyuk alakú, szűk lőrések
nyílnak. A torony alsó szintjét a későbbiekben félkör
alakú falazattal egészítették ki a belső oldalon.
A masszív, a déli oldalakon 10 m magasságot is
elérő várfalak belső peremére, illetve fakonzolokra fektetett, fél nyeregtetővel fedett gyilokjáró futott körbe, téglalap alakú, téglával boltozott vagy fa
szemöldökgerendával lezárt lőrésekkel. A Fejedelemtorony és a Lőszertorony között kialakított lőrésfülkékből fordított kulcslyuk alakú lőrések nyíltak. A
Pap-torony és a Fejedelem-torony közti szakaszon a
várfal belső oldalához épített, félnyeregtetős épületek álltak. A várudvar déli részén kb. 60 m mélységű
kutat ástak az alapkőzetbe.
A Kaputorony közelében, nagyjából a vár közepén
egy 12x6 m alapterületű, téglalap alakú, északkeletdélnyugat tájolású kétosztatú épület maradványai találhatók, a hagyomány szerint ez volt a vár kápolnája.
A régészeti kutatás az épületet a 17. századra keltezte, nyitva hagyva funkciójának kérdését. Alatta vagy
másutt (valamelyik toronyban, pl. a Pap-toronyban), a
várnak minden bizonnyal már a kezdettől fogva volt
kápolnája, ezt véleményem szerint nemcsak az erősség jellege, hanem Szászkézd egyházi épületekben
rendkívül gazdag topográfiája is alátámasztja.
Szászföld egyik legjelentősebb késő középkori várát mindössze egyetlen korabeli írott forrás
említi, egy 1470-ben kelt oklevélben Pongrác János erdélyi vajda megengedi, hogy hadjárat esetén
a szászkézdiek fele otthon maradhat a mezőváros
fölött álló váruk védelmére.
Szászkézdet térben elkülönülő, a település központjában található erődített templomának és magaslati várának sajátos párosa emeli ki környezetéből. A
török rablóhadjáratoknak, fosztogatásoknak gyakran
kitett Szászföld dél-erdélyi városait és a falvak templomait, a közösségek gazdasági erejéhez mérten falakkal
és védőtornyokkal erődítették. Néhány esetben a közeli
hegyre is mentsvárat emeltek, így például Szászkézden
vagy Szelindeken (ide sorolhatók a korábbi előzményekre épült Barcarozsnyó és Kőhalom várai is). ❦
A szászkézdi vár irodalmából:
Arányi Lajos: A kőhalmi (Reps) polgárvárnak s a
szászkézdi (Keisd) falu vagy pórvárnak megismertetése. In:
Pulszky Ferencznek ötvenéves írói működése jubileumára
1834-1884. Budapest. 1884. 136-138.
Fabini, Hermann: Atlas der siebenbürgisch-sächsischen
Kirchenburgen und Dorfkirchen. I. Hermannstadt –
Heidelberg. 2002. 335-342.
Marcu Istrate, Daniela: Saschiz. Bucureşti. 2012.

A Pap-torony a várbelső
felől nézve
(Fotó: Sófalvi András)

A Fejedelem-torony délről
(Fotó: Sófalvi András)

A vár távlati képe keletről
(Fotó: Karczag Ákos)
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A templom nyugat felől,
az 1640 körül épült fa
harangtoronnyal
(A fotókat Orosz Sándor
készítette)

Simon Zoltán

A nyírbátori Szent György templom
a középkorban
A késő gótikus építészet talán legszebbik hazai remeke a nyírbátori református (egykor Szent György)
templom. Méreteivel, csodálatos boltozatával és egyéb,
gyönyörű részleteivel minden látogatót lenyűgöz. A ma
álló templom építési ideje megnyugtatóan tisztázottnak
tűnt, egy felirat pedig az építtetőt is megnevezi Bátori
András fia András személyében. Egy néhány évvel ezelőtt történt kisebb műemléki kutatás azonban újabb
eredményekkel is szolgált.

Az eleve gyanítható volt, hogy az épület ebben
a
formájában
nem lehetett a település első temploA templom periodizált
ma.
1313-ban
hallunk először nyírbátori papokról,
alaprajza a legutóbbi
kutatás nyomán ez felveti annak lehetőségét, hogy ekkor már nem is

egy templom állt itt. Bátor az 1330-as években már
fontos hely volt, joggal tehetjük fel, hogy valamilyen
templom már jóval 1313 előtt is volt Nyírbátorban.
Bátor neve családnévként az 1276 és 1321 között adatolható Gutkeled nembeli Bereck neve mellett bukkan fel a forrásokban. 1326-ban arról hallunk, hogy
némelyek Bereck fiainak számos birtokát (köztük
Bátort is) az azokon levő templomokkal együtt felégették. A bátori egyház szerepel a pápai tizedjegyzékben is. Arról, hogy a templom Szt. György tiszteletére volt szentelve, 1354-ből való az első adat. Ez
már bizonyosan a mai templom elődjére vonatkozik.
A korábbi adatokról ez nem állítható bizonyossággal,
hiszen egy 1433-as adat szerint állt a településen egy
kicsiny rotunda is, Krisztus testének szentelve. Ezt
azzal a polygonális szentélyzáradékú, támpillérekkel
erősített nyolcszegletű hajójú, Ny-i oldalán toron�nyal rendelkező épületmaradvánnyal azonosítják,
mely a mai templomtól É-ra került elő.
A ma terepszintben bemutatott alapfalak régészeti vizsgálata igazolta, hogy az építmény eredetileg valóban egy patkóíves szentélyű körtemplom
volt, melyet utóbb átépítettek. A patkóíves szentélyű rotundákat a szakirodalom e jellegzetes épülettípus legősibb csoportjához sorolja, melyek a 11.
sz. közepétől a 13. sz. második feléig nagy számban
épültek az országban. A nyírbátori rotunda építési
ideje ugyan közelebbről nem határozható meg, de
mindenképpen Árpád-kori építmény, így bizonyá-
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ra ez lehetett a település első plébániatemploma.
Átépítésének idejére alább fogunk visszatérni.
Ha fel is tesszük, hogy a legkorábbi adatok a
Krisztus teste egyházra vonatkoznak, akkor is szembesülünk a ténnyel: 1354-ben már állt a Szt. György
templom is, s ez nem azonos a mai templommal, csupán előzménye lehet annak.
A templom felújításához kapcsolódó falkutatás a
D-i hajófalon kimutatta a ma álló templom relatíve
legkorábbi falszakaszát, mely az itt állt első templom
D-i hajófalaként volt azonosítható. E „korai” templom
szentélyének formájáról a templombelső feltárásáig
természetesen mit sem tudhatunk. Ennek hiányában
a szentélyforma megállapítását logikai úton kísérelhetjük meg. Az 1930-as években megtörtént a templom belsejében levő sírkamrák feltárása és felmérése.
Az akkor talált 3 sírkamra közül számunkra kettő,
az I. sírkamra (a templom közepén) és a II. sírkamra (a hajó D-i fala mellett) érdekes. Ha a sírkamrákat felvisszük az alaprajzra, kiderül, hogy a II. számú
sírkamra D-i és Ny-i fala hozzásimul az 1. periódusú
templom D-i és Ny-i falainak alapozásához, látható,
hogy ezeknek a falaknak a helyét a sírkamra kialakításakor ismerték és felhasználták. Ha feltesszük,
hogy az I. sírkamra kialakításakor is így jártak el,
úgy egyetlen eset lehetséges: az I. sírkamra É-i és K-i
fala valójában az 1. periódusú templom szentélyének
alapozása, s így az a szentély csakis egyenes záradékú
lehetett (ezáltal kiszerkeszthető az egykori É-i hajófal nyomvonala is). Ez az alaprajzi forma leginkább
a 13. sz. 2. felének falusi templomépítészetében terjedt el, de előfordulnak ilyen megoldások később is.
Van azonban egy meggondolásra méltó körülmény
is. Valószínű, hogy a templom Szt. György titulusa
nem a véletlen műve: a Bátoriak családi legendáriuma szerint egyik ősük, Vid, – akárcsak Szt. György
– Szt. István király idejében legyőzte az Ecsedi láp
sárkányát. Emiatt a Gutkeled nemzetségből származó családok címereiben (így a Bátoriak címerében is)
szereplő ezüst alapú három vörös éket is félreértelmezték: az ezüst alapot egy idő után sárkányfogaknak tekintették. Ha a titulus és a családi hagyomány
valóban ilyen szoros összefüggésben áll egymással,
úgy a Szt. György templom nem épülhetett fel András fia Bereck 1279. évi bátori megtelepedése előtt.
A templom 2. építési periódusának maradványait
az É-i hajófalban találtuk meg. Ennek hossza megegyezett a D-i falon azonosított 1. periódusú hajófaléval, azonban ezt vele egykorú támpillérek is erősítették. Tehát a 2. építési periódusban a korábbi hajót
– K-Ny-i kiterjedésén nem változtatva – É felé kibővítették. A 2. periódusú hajófaltól K-re előkerültek az
ehhez a templomhoz tartozó sekrestye alapfalai is.
Kérdés, hogy milyen és mekkora szentély tartozott ehhez a 2. periódusú templomhoz? Mivel a
2. periódusú sekrestye meghatározható K-i falának
vonala egybeesik az 1. periódusú szentély K-i falá-

Reneszánsz ülőfülke
a déli szentélyfalban

nak valószínűsíthető vonalával, joggal tételezhető
fel, hogy a 2. periódusban a korábbi szentély D-i
falát is megtartották. Ha ez igaz, úgy a 2. periódusú
szentély É-i falának helye ugyancsak kiszerkeszthető. A 2. periódusú templom szentélyének formáját
régészeti feltárás híján nem ismerjük, de valószínű,
hogy az már polygonális záradékú lehetett. A szentély hossza nem határozható meg, lehetséges, hogy a
rekonstrukciós rajzon ábrázoltnál egy boltszakas�szal rövidebb volt. Egy fontos körülményt mindenképpen meg kell említenünk: a rekonstrukciós rajz
alapján teljesen egyértelmű, hogy az I. sírkamra a
2. periódusú templomhoz tartozik, hiszen éppen e
templom szentélyének közepére esik!
Tehát a kutatás során kimutatható 2. építési
periódusban a korábbi templom hajójának hos�szát nem változtatták meg, É felé azonban kibővítették. Az új É-i hajófal ráfut az addig szabadon Báthori István országbíró
álló Krisztus teste kápolna D-i falára, tehát ekkor (†1605) kő szarkofágja
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A nyugati homlokzat
a lépcsőtoronnyal

kellett a két épületet összekapcsolni, vagyis ekkor
történt meg a rotunda átépítése is.
A 2. építési periódus idejének meghatározásához
fontos a Krisztus teste egyház első említése. 1433-ban
Bátori Péter fiai megosztoznak birtokaikon. Ekkor
említenek bizonyos bátori telkeket, melyek egy „a kicsiny és kerek, Krisztus legszentebb testének tiszteletére emelt egyháznál” vannak. A szövegből két fontos
következtetést lehet levonni. Egyrészt, ha az épület
ekkor már nem önállóan állt volna, hanem alárendelt szerepben, kápolnaként hozzákapcsolva egy nála
A templom északkelet felől jóval nagyobb templomhoz, úgy alighanem a capella
a sekrestyével és az szóval jelölték volna, nem pedig az ecclesia kifejezésújjáépített oratóriummal sel. Sőt, ha ekkor már nem lett volna önálló épület

a rotunda, aligha ez szolgált volna a telkek helyének meghatározásaként. A másik szempont éppen a
rotunda kifejezés használata a szövegben. Az ecclesia
rotunda kifejezés egyértelműen kerek templomot jelent. A Krisztus teste egyházat a 2. építési periódusban már mindenképpen hozzá kellett kapcsolni magához a templomhoz, s a hozzákapcsolás a rotunda
átalakítása nélkül nem volt lehetséges, ezért valószínűsíthető, hogy a rotunda hajójának és szentélyének
polygonális formájúvá történő átalakítása az összekapcsoláskor történt. Ettől kezdve a Krisztus teste
egyház a legkevésbé sem tűnhetett kereknek, mivel az
ezután egyáltalán szemlélhető É-i oldalát támpillérek
tagolták (köztük egyenes falszakasszal!), Ny-i oldalát
torony takarta, szentélye pedig polygonális záradékú
volt. 1433-ban tehát azért nevezték rotundának az
épületet, mert akkor az még valóban az is volt. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a 2. építési periódus csupán 1433 után történt. Most már csak az a
kérdés, hogy pontosabban mikor?
A templomban több olyan elem is található, melyek nem illenek bele a mai templomnak a 15–16. század fordulója tájára tehető építési idejébe. Ezek közül
a legfontosabbak a Bátori István vajda († 1493) személyéhez köthető elemek: egy, a vajda nevével és az 1488as évszámmal ellátott, a D-i kapu lunettájában található Bátori-címeres kőfaragvány és egy hasonló másik,
felirat nélküli Bátori-címeres kőlap, mely a Ny-i kapu
felett látható. Ugyancsak kilóg a sorból az É-i hajófalban álló, egykor a Krisztus teste kápolnába vezető,
szemöldökgyámos ajtókeret, melynek párhuzamai az
1480-as évektől kezdve mutathatóak ki az országban
(az egyik – földrajzilag is közeli – párhuzamot jelentő
nyírturai Ny-i kapun az 1488-as évszám olvasható!).
Nem zárható ki ugyanez a Ny-i kapuról sem. A Ny-i
homlokzat ablakáról is feltehető, hogy eredetileg nem
ide készült. Említésre méltó az a hagyomány is, hogy a
nyírbátori templomot (a mai templomot értve!) Bátori
István vajda építette, s az építési költségeit a kenyérmezei győzelem (1479) hadizsákmányából finanszírozta. A fentiek értelmében joggal tehető fel, hogy éppen az 1480-as években zajlott le a templom 2. építési
periódusa, s az valóban István vajda nevéhez köthető.
E periódusból származhat az 1488-as évszámú Bátoricímer, s a Ny-i hajófal (másodlagos helyzetű) nyílásairól, valamint a kápolnába vezető ajtóról is feltehető,
hogy eredetileg ehhez a templomhoz tartoztak.
A 3. építési periódusban alakult ki az épület ma
is látható képe. Ekkor a templomot Ny felé egy karzattal és egy lépcsőtoronnyal, K felé új szentéllyel és
sekrestyével, felette oratóriummal hosszabbították
meg. Ekkor kapta ma is meglevő boltozatát is. A torony egy karzatra, valamint a templom boltozata fölé
biztosította a feljutást. Aszimmetrikus helyzetének
oka az, hogy csak így fért el mellette a 2. periódusú
templomból származó, de újra felhasznált Ny-i kapu.
A torony ÉNy-i támpillérének szögét úgy alakították
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ki, hogy az a kapuból minél kevesebbet takarjon el. A
kapu fölé ugyancsak egy korábbi elemet, a 2. periódusú templom egyik ablakát építették be újra.
E periódus falazataival egyidőseknek bizonyultak a templom reneszánsz elemei: a sekrestyeajtó, a
szentségház, az oratórium mellvédkorlátja, a sedilia,
a D-i hajófal Ny-i szakaszában levő ablak, valamint a
lépcsőtorony ajtaja (lehetséges azonban, hogy a jelenlegi déli kapu később került ide).
A bevezetésből kiviláglik, hogy látszólag e periódus korhatározása áll a legbiztosabb lábakon,
azonban van néhány elgondolkodtató körülmény,
mely némileg módosítja ezt az álláspontot. Az építkezés kezdő dátumának azt az önkényesen 1494-es
évszámmá kiegészített (egyébként mára már teljesen
eltűnt) 94-es számot tekintik, mely a templom egyik
lábazati kövébe volt belevésve. Ez látszólag nem mond
ellent annak, hogy a D-i kapu felett olvasható felirat
szerint a templomot „alapjaitól fogva” Bátori András fia András építette saját költségén. Ezzel rímel
Herberstein császári követ visszaemlékezése nyírbátori látogatására is, mely szerint a nevezett András
gazdagon díszített, szép templomot emeltetett itt. A
szóban forgó András 1490-ben tűnik fel a forrásokban, s 1534-ben éri a halál. Életének ideje jól egybevág a templom 3. periódusának datálásával, azonban
a kezdés időpontját illetően meggondolandó, hogy
ugyanezen András csupán 1517-ben tartotta esküvőjét, így 1494-ben még kicsi gyermek lehetett! Az építtető személyével tehát nincs gond, az építkezés kezdetének időpontja azonban kissé későbbi időpontra,
az 1510 körüli évekre valószínűsíthető.
Az építkezés befejezését a stallumon olvasható
1511-es évszám alapján szokás meghatározni. Bár
a szöveg, mely szerint ez az alkotás az Úr 1511. esztendejében készült el, nyilvánvalóan a stallumra és
nem a templomra vonatkozik, elfogadott vélemény,
hogy a templom is erre az időre épült fel. Megerősíteni látszik ezt az is, hogy a készíttetők nevei között
a templom építésével is kapcsolatba hozott Bátori
András (továbbá idősebb testvérei: György és István
– megjegyzendő: őket a D-i kapu feletti, a templom
építését mindenestül Andrásnak tulajdonító felirat
nem említi!) is szerepel. A szövegben azonban semmi
sem utal a templom és a stallumok kapcsolatára. A
szakirodalomban többször felmerült már, hogy a két
hátaspad valójában nem ide készült, hanem valahonnan máshonnan szállították volna át ide. A kétkedés
oka az, hogy a stallumoknak nem sok keresnivalójuk
volna egy plébániatemplomban, azok inkább valamiféle testület céljait szolgálhatták eredetileg.
Az 1962–64-es helyreállításig a templom déli, gótikus ablakainak könyöklői a mainál kb. 1 m-rel magasabban húzódtak, s csak ekkor bontották azokat
vissza az eredeti magasságig. A könyöklők szintjének
megemelése ismeretlen időpontban, de bizonyosan a
stallumok elhelyezésekor történt, mert azok felső ré-
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sze betakart az ablakokba. Ez is arra utal, hogy a stallumokat nem ide tervezték, hiszen miattuk már kész
szerkezeteket kellett átalakítani. Mindezek fényében
a 3. építési periódus befejezésének eddig vélt időpontja sem sebezhetetlen vélemény. Jobb megfogalmazásnak tűnik, hogy a templom 1517-re, Bátori András
esküvőjére már bizonyosan készen állt. ❦
Irodalom:
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A várkastély légifotója
délkeleti irányból
(Fotó: László János)

Herczeg Renáta–Jakucs Gábor–Szőke Balázs–Virág Zsolt

Az egervári Nádasdy–Széchényivárkastély
Az egervári Nádasdy–Széchényi-várkastélyt 2012–
2013-ban EU-s turisztikai vonzerőfejlesztési pályázat
keretében felújították. A munkálatok befejezése után,
2013 júliusának végén nyílt meg a műemlék épületben
a Reneszánsz Látogatóközpont.
(A 3D rekonstrukció D. Mezey Alice, Bozóki Lajos, Gaylhoffer-Kovács Gábor es Horogszegi Tamás kutatási dokumentációja alapján készült, Szőke Balázs és a Pazirik Kft. munkája.)

1281-ben a települést a Geregye nemzetség,
majd az abból származó Egervári család birtokolta.
Az Egervári családnév a 13. század végén bukkant
fel először a forrásokban. A várat a nemzetség építEgervár és környéke hette fel „Egurwar” faluban. A birtokot 1280 táján

Gutkeled Miklós bán és Pál kapták meg, a helység
1288-ig volt a tulajdonuk, ekkor a Gutkeled nemzetség elcserélte Egervárt Kőszegi Iván nádorral a
Körös vármegyei Polosnica váráért. Ettől kezdve
hosszú ideig a Kőszegi család tulajdonát képezte a
település. A 2011-ben végzett régészeti feltárás során az árkokban és a cölöpök mellett talált leletek
alapján az 1288-ban említett vár kerítő paliszádfal
alapozásának egy részletét találták meg. Ez a vár
részben a mai várkastély északi szárnya alatt, illetve attól északra, részben az északnyugati bástya
alatt helyezkedett el.
1325-re a vár elpusztult, feltehetően a térség korábbi belviszályainak köszönhetően. Egy oklevél
tanúsága szerint a Kőszegi (Németújvári) család
tagjai rombolták le az erősséget.
1376-ban ítélet született abban a perben, amely
Egervár tulajdonjogáért zajlott. A nádor a Kőszegi
(Németújvári) család által erőszakkal elfoglalt Egervárt visszaadta a Geregye nemzetségből származó
Egerváriaknak, a Kőszegieket pedig megbírságolta.
1476. október 15-én Egervári I. László engedélyt kapott I. Mátyás királytól, hogy az egervári
régi erődítést kijavíttassa, és új várat építsen. 1490re a vár felépült, és be is rendezték, ugyanis egy
hadieszközleltárban összeírták a benne található
fegyvereket. Pompás berendezésre utaló tárgyakról
is olvashatunk ebben a leltárban.
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1528-ban az egervári várat már Kanizsai László
országbíró birtokolta. Fia, Kanizsai Ferenc 1532ben bekövetkezett halálával kihalt a Kanizsai família férfiága, ekkor húga, Kanizsai Orsolya lett a
birtok tulajdonosa, aki Nádasdy I. Tamással lépett
jegyességre. I. (Szapolyai) János király még ebben
az évben Nádasdynak, mint a fiúsított Kanizsai Orsolya leendő férjének adományozta a Kanizsai-javakat, köztük Egervárt is.
A várkastély mai épülete felépítésének a kezdete feltehetően az 1539 és 1541 közötti időszakra,
Nádasdy I. Tamás birtoklása idejére tehető. Az építkezéseket Egerváron élő apja, Nádasdy I. Ferenc Vas
vármegyei alispán irányította. Ekkor sánccal erősítették meg a várat, befejeztek és lefedtek egy épületet,
valamint egy olyan épületrészt, amelyet a bástyák
helyén emeltek. 1554 körül a várat a korszerű hadászati elvek alapján megerősítették. Ennek során létrehozták a külsővárat (huszárvárat) az egyre beljebb
portyázó oszmán seregek elleni védelemül.
1557-ben Török Bernát, az egervári tiszttartó
egy jelentésében már említést tett a külső vár két
bástyájáról is: „Az külső vár két bástyáját rovattam
vala el. Fát is bőven vetettem.” 1558-ban Nádasdy
I. Tamás nádor I. Ferdinánd királytól új adománylevelet kért és kapott birtokaira maga és testvérei
részére. Ekkor az egervári birtokot átadta az öc�csének, Nádasdy Kristófnak, aki ideköltözött a várba. Ekkorra már elkészült a vár kapuja, a várkapu
emelete, és a belső vár emelete is. A várkastély átalakítása 1559-ben fejeződött be. Nádasdy I. Tamás
nádor 1562-ben Egerváron halt meg.
1563–69. a Nádasdyak idején zajló építkezések
befejező periódusa. A munkálatok befejezésének az
időpontját jelezheti a várkastély 1569-es évszámmal
ellátott Nádasdy- és Choron-címeres kőfaragványa.
1569-ig valószínűleg kiépült a kétszintes, a mocsár
miatt nem alápincézhető, zárt belső udvart körülvevő négy várfalszakasz, a nyugati és a déli szárny,
valamint a négy saroktorony.
Kanizsa várát 1600-ban elfoglalták az oszmán
seregek, így Egervár a riadóztatási lánc egyik fontos állomása lett, és az is tovább növelte a jelentőségét, hogy a Kanizsát Béccsel összekötő legrövidebb
út is erre haladt. Az erősség védelmi rendszerét ekkor megerősítették.
1671-ben Egervár földesurát, gróf Nádasdy III.
Ferencet a Habsburg-ellenes Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt lefejezték, birtokait elkobozták, így Egervár is kincstári tulajdonba
került. 1676-ban Széchényi I. György kalocsai érsek
– későbbi esztergomi érsek – megvásárolta a kincstártól az egervári uradalmat, a vételár – a pölöskei
és a szentgyörgyvári uradalmakkal együtt – 33 300
forintot tett ki. A reneszánsz várkastély külső-belső megjelenésének a megváltoztatására úgy tűnik,
hogy ekkor még nem került sor.

1690-ben Kanizsa visszafoglalásával Egervár katonai jelentősége megszűnt. A várban nem lakott senki, az épület állapota egyre jobban leromlott. 1705 és
1710 között az összes külső védművet lerombolták, a
reneszánsz várkastély azonban eredeti megjelenését
őrizve állt továbbra is a mocsár szigetén.
1706. november 6–7. Béri Balogh Ádám ezereskapitány és Bezerédj Imre brigadéros kuruc csapatai a Győrvár és Egervár között lezajlott csatában
megverték a labancokat, a megmaradt császári sereg pedig az egervári várba menekült. A labancok
végül szabad elvonulás fejében átadták a kurucoknak az erősséget. A csata során elfogott gróf Heister
Hannibal császári altábornagyot egy ideig a várkastélyban őrizték.
1712–1713-ban Széchényi I. Zsigmond a feleségével Sopronból Egervárra költözött. Megkezdődött
az első periódusa a barokk kori építkezéseknek.
Ekkor megszűnt a vár erődítmény jellege, nyitottabb kastélyformát alakítottak ki oly módon, hogy
elbontották az északi szárnyat, így a kor divatjának
megfelelő cour d'honneur-ös (díszudvaros) kialakítást kapott az épület.
Az 1740. évi összeírás tanúsága szerint a Széchényi I. Zsigmond-féle átépítés és felújítás nem érintette
a teljes épületet, hiszen több helyiség még romos volt,

A várkastély udvara
észak felől
(Fotó: Mészáros T. László)

A várkastély a 16. század
végén délkeletről
(3D-s rekonstrukció)
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A várkastély a 16. század vagy építése még nem fejeződött be. A tetőzet új favégén délnyugatról zsindelyfedése nem sokkal korábban készült el.
(3D-s rekonstrukció)
1754. december 10-én a várkastély zeneszobája

A várkastély
nyugati homlokzata
a 16. század végén
(3D-s rekonstrukció)

kigyulladt, leégett az egész tetőzet, a toronyban található óra és a harangok elpusztultak. Ez a tűzeset két
szakaszra osztja az akkor folyamatban lévő építkezést.
A tűz utáni második szakaszban kellett elkészülnie a
keleti szárny feletti tetőszerkezetnek. Alatta, a lakószobákban és a kápolnában részleges átalakításokat
végeztek, amelyeknek a célja e helyiségek díszítése,
gazdagítása lehetett. Az 1758-as Canonica Visitatio
tanúsága szerint a keleti szárnyban lévő kápolnát Széchényi Ignác két kórussal és egy oratóriummal ellátott háromoltáros kápolnává alakíttatta át, amelynek
saját káplánja volt. Az 1745 és 1767 közötti időszakra
tehetjük az árkádos folyosók, és velük összefüggésben
a délnyugati sarokban egy új lépcsőház kiépítését is.
1787-ben a várkastély romossá vált, a fazsindelyek elkorhadtak, ezért több helyen beázott az épület,
amely miatt a stukatúr tönkrement. A szobák közül
csupán a két vendégszoba maradt lakható állapotban,
a többit magtárként hasznosították, vagy üresen állt.
1802–03-ban és 1809-ben leltár készült a várkastélyról, amelyből kiderült, hogy az épületet rendbe-

hozták. A lajstromban felsoroltak minden bútort, ezeket Széchényi Ferenc más kastélyaiból szállították át
Egervárra, így téve kényelmes lakóhellyé az épületet. A
gróf a második emeleten hat deszkával padozott és stukatúrozott szobában lakott itt-tartózkodása idején. A
folyosókat részben téglával, részben fapadlóval burkolták. Az uradalmi alkalmazottak az első emeleten szintén hat szobában laktak, az épületben két konyha, két
kamra, két pince és három tömlöc is említésre került.
Az 1850-es években a várkastély körüli mocsarat kiszárították, így a felszínre kerültek az alapfalakat tartó
cölöpök, amelyek a levegővel érintkezve korhadásnak
indultak, amely miatt a falak düledezni kezdtek.
1874-ben Solymosy I. László megvásárolta az
uradalmat Széchényi Jenőtől, ekkor a Széchényiek
a kápolna felszerelését elvitték. (A kápolna helyiségét ezután magtárnak használták.) A Solymosyak
birtoklása idején – mivel a gazdatiszt és a cselédség
telente nagyon fázott a hideg várkastélyban – befalazták az udvari árkádokat, csak kis ablaknyílásokat hagytak meg rajtuk.
1930-ban Solymosy III. László ornitológus
Egervárra költözött, a várkastélyt azonban nem
javították ki, az épületben a báró természetrajzi
gyűjteményét helyezték el. Solymosy a régi intézői
lakban élt a családjával.
1945-ben a gazdátlanná vált várkastélyból a
környékbeliek széthordtak mindent, ami használható volt, még a födémgerendákat is kifűrészelték.
Utóbb a várkastélyban szükséglakásokat, istállót és
magtárt alakítottak ki.
A várkastély ásatás utáni helyreállítására 1961
és 1965 között került sor turistaszálló és továbbképző-központ céljára, a felújítás után az épület a Zala
Megyei Tanács kezelésébe került. (Az ekkori munkák
révén jött létre a várkastély azon állapota, amely a
mostani, 2012–2013-as felújítás előtti időkig fennállt.)
2007-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az
állami tulajdonú, turistaszállóként hasznosított vár-

Az egervári Nádasdy–Széchényi-várkastély 15 Műhely
kastélyt vagyonkezelésbe adta Egervár Község Önkormányzatának. 2010-ben a várkastély turisztikai
vonzerővé fejlesztésére mintegy ötszázmillió forint
támogatást nyert az önkormányzat. A felújítás után,
2013-ban átadásra került a „Mindennapi élet a (késő)
reneszánsz várkastélyokban” című projekt keretében
megvalósult Egervári Nádasdy–Széchényi-várkastély
Reneszánsz Látogatóközpont.
Az egervári várkastély a reneszánsz várépítészet
egyik kivételes épségben megmaradt emléke Magyarországon. A várban nyíló kiállításra megalkotott 3D
rajzi rekonstrukció a kutatási eredmények alapján készült, célja a vár reneszánsz kori külső képének bemutatása. A kutatások alapján a vár egészen a 18. század első
évtizedéig az eredeti 16. század közepi formáját őrizte
meg. A feltárt falsarkok alapján a vár nyugati és déli
szárnya eredetileg is kétemeletes volt, míg a keskenyebb
keleti és északi szárny egyemeletesnek épült. A kutatás
szerint a várat teljesen egységes terv szerint emelték, a
saroktornyok egyszerre és kötésben épültek a falakkal,
és mindegyikük eredetileg is kétemeletes volt.
Az épületet észak-itáliai, lombard tanultságú
hadmérnök tervezhette az 1550-es évek közepén. A
korábban megindult építkezés 1563 után, Nádasdy
Kristóf Choron Margittal kötött házasságát követően gyorsulhatott fel, 1569-re pedig befejeződött.
Ezzel a szabályos bástyás elrendezéssel az egervári
épület talán az elsők között épült fel a tornyokkal
erődített kisebb várak közül.
Az építmény a jelenlegi feltárások alapján komoly erődítmény volt. A lőrések kutatása során
nyert adatokat Bozóki Lajos foglalta össze és helyezte
a korszak hadászatának kontextusába. Az épületen
számos most is bemutatott vagy elfalazott, de meglévő lőrés van. A rajzi rekonstrukción valamennyi
ismert lőrés látható, valamint az ezek alapján biztosan rekonstruálható lőréseket is megjelenítettük.
Az épületnek a rekonstrukció szerint 110 lőrése van,
valamint 20 ablakot is használhattak a védekezésre, tehát összesen 130 nyíláson át lehetett egyszerre
tüzelni a támadókra. A lőrések és az ablakok közül
65 a vár tömbjén, 65 pedig a tornyokon található. A
számadatok meglepőek, akár tudatos tervezés is állhat mögöttük, bár hangsúlyozandó, hogy az északi
szárny lőrései mind rekonstrukciók, valamint a többi szárnyon is van egy-egy olyan feltételezett lőrés,
amelynek a helye későbbi átépítés során elpusztult.
A tornyok hadászatilag olaszbástyák, pontos kitűzésük miatt az átellenes tornyok mind a hat lőrése
képes oldalazni a másik torony hosszfalait. Az épület
bástyás rendszerű védelme tehát a tornyok 48 nagyobb
kaliberű lőfegyverére épült. A tornyok külső oldalán
a földszint zárt volt, az emeleteken egy-egy nagyobb,
tölcséres, kifelé és befelé is szűkülő lőrés nyílt. A nem
oldalazó védelemre alkalmas mintegy 82 nyílás közül
a 45 kisebb lőrés az épület tömbjének a földszintjén és
az emeletein nyílt. A földszinten egységesen ilyenek

voltak. Az első emeleten a nyugati és a déli szárnyon
ablakok nyílhattak, a keletin és az északin lőréssor lehetett. A nyugati szárny második emeletén ablakokat
alakíthattak ki, míg a déli szárnyon a második emeleti
lőrések ma is megvannak. Az egervári vár egy olyan
erődítmény volt, amelyet következetesen a 16–17.
századi közepes méretű lőfegyverek használatához
optimalizált a tervezője. A védők az olaszbástyás védelmi rendszer előnyeit kihasználva tudtak védekezni
az ostromlók ellen, a vár falai pedig mindaddig védelmet nyújthattak a támadásokkal szemben, amíg
ostromágyúkat be nem vetettek. Az erődítmény falai
elégséges védelmet adhattak a mezei csapatok tábori
tüzérsége ellen is, a vár elhelyezkedése pedig a kor
elterjedt ostromtechnikája, az aláaknázás elkerülése
végett nyújtott teljes védelmet.
Az egervári vár reneszánsz kori formája tökéletesen egyesítette az udvarházak reprezentatív lakófunkcióit és gazdasági szerepét a korabeli hadviselés és
védelem korszerű eszközeivel, tökéletesen megtestesítette azt a jelentést, amelyet a kortársak a latin castellum szóból képzett „kastély” kifejezéssel illettek. ❦

A várkastély délnyugatról
(Fotó: Jászai Csaba)

Reneszánsz teremberendezés rekonstrukciója
(Fotó: Jászai Csaba)
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A péterváradi Wasser-Stadt
Szent Teréz bástyájába
épített lőportár épülete
és körítő falai

Szabó Tibor

Újkori lőportárak a történelmi
Magyarországon
A török elleni visszafoglaló háború után épült
vagy korszerűsített Kárpát-medencei várakat-erődöket járva, sok esetben találkozhatunk a várakon
belüli kiszolgáló épületek maradványaival. Ezek közül jó néhány szinte teljesen épen maradt az utókorra. Az újkori erődépítés során kialakított funkcionális építmények (parancsnoksági épületek, szertárak,
pékségek stb.) közül a 18. századi lőportárakat mutatjuk be az alábbiakban.
(A szerző felvételeivel)

Budapest XI. kerületében,
Albertfalván áll az 1770
körül épült lőportár

Az ostromtüzérség nagyarányú fejlődése már a
15. század végétől kezdve maga után vonta a várépítészet gyökeres változását. A korábban épült, magas falakkal, tornyokkal védett középkori várak képtelenek

voltak ellenállni az ostromágyúk romboló erejének.
Hadmérnökök már a 16. században megkezdték az új
várvédelmi elméletek kidolgozását, és alacsony építésű, bonyolult védművekkel ellátott várak építését.
A 17. század második felére az előző évszázad olasz
rendszereinek továbbfejlesztésével kialakult a modern erődépítészet gyakorlata. Nagy kiterjedésű bástyák, árok- és kazamatarendszerek készültek, amelyek védelméhez sok tüzérségi eszköz és többezres
védősereg volt szükséges.
Az erődítményrendszerek tervezői nemcsak a
védelmi elemeket tervezték meg, hanem a hatékony
védekezéshez szükséges egyéb létesítményeket is. A
nagyszámú – olykor több száz – löveg és egyéb fegyverzet tárolására szertárakat kellett építeni, szükség
volt javítóműhelyekre, raktárakra a bombák, gránátok és egyéb felszerelések részére.
Különösen nagy figyelmet igényelt a lőpor tárolása. A vizsgált időszakban az összetevők arányának
változtatásával, valamint a szemcsézés finomságának
szabályozásával többféle lőport gyártottak, más-más
fajtát a kézifegyverekhez, kisebb és nagyobb kaliberű
ágyúkhoz, valamint külön gyújtóport is előállítottak.
Az egyes várak lőporellátása a nagyobb várak, városok közelében épített lőpormalmokból és raktárakból
történt, hiszen a kisebb várakban csak ritkán és kis
mennyiségben készítettek lőport. Az elkészült port
lehetőleg lakott területen kívül épült tároló raktárakban őrizték, ahonnan az igényeknek megfelelően
szállították tovább a felhasználási helyekre. Magukban a várakban a puskaport igyekeztek több helyre
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szétosztva tárolni, úgy telepítve a kisebb lőportárakat, hogy azokból ostrom idején is könnyen el lehessen látni a harcoló ütegeket.
A 16. században még nem építettek egységes
rendszerű lőportároló házakat, hanem az általánosan
elterjedt szokás szerint a váron belül valamilyen száraz helyiségben, toronyban, vagy földalatti teremben
őrizték a robbanóanyagot. Ez a megoldás nem volt
elég biztonságos, rendszeresen vezetett lőporrobbanásokhoz, a lőpor minőségének romlásához, valamint harc közbeni ellátási nehézségekhez.
Az egyre tervszerűbb és szervezettebb hadviselési
módszerek következtében az erődök kiszolgáló épületeit is igyekeztek átgondoltan, egységes szabályok
mentén megtervezni. A 17. század közepén kezdtek
speciális tárolóhelyeket kiépíteni a lőpor számára.
Elterjedt megoldásként a bástyák közötti hosszú falak (kurtinák) belső oldalainak közepére, a falakat
megtámasztó földtöltésbe építették a lőportornyokat. Erre találunk példát az 1665 után épült Lipótvár
erődjében, de Győr és Érsekújvár korabeli alaprajzai
is hasonló megoldást mutatnak.
A 17–18. század fordulójára kialakult erődépítészeti rendszerek szerint az egyre nagyobb méretűre
tervezett bástyák váltak a védekezés központi elemeivé. Ide telepítették a lövegek legnagyobb részét, és itt
lehetett a legnagyobb lőporigényre is számítani. Ezért
találjuk a 18. századi erődökbe épült lőportárakat közel a bástyákhoz, sokszor egyenesen azok területén.
Mint sok erődépítészeti kérdésben, Sébastien Le
Prestre de Vauban (1633–1707) úttörő munkát végzett a várakon belüli lőportárak terveinek kidolgozásában. Szerte Európában – így a Magyar Királyságban és Erdélyben is –, Vauban-féle lőportárakat
építettek a következő századokban. A falak és bástyák közelébe emelt tároló épületeket igyekeztek a
falak védelmébe, sokszor földbe süllyesztve építeni,
ugyanis a korabeli mozsarakból vetett bombák és
gránátok felülről érkező támadásának jól ellenálló
boltozatokat tudtak készíteni.
A 17. század végi alaptípus általános építészeti
kialakítása téglalap alaprajzú volt kb. 18,3x7,6 méter
belső mérettel, de később építettek ennél nagyobb
raktárakat is. Több rétegű, bombaálló dongaboltozattal fedték a tárolót, amely nyeregtetőt kapott Az épületet kívülről vaskos támpillérekkel erősítették mindkét
hosszanti oldalon, hogy azok megtámasszák a súlyos
boltozatot hordozó, 1,5 méter vastag falakat.
A lőpor szárazon tartásához szellőzőnyílásokat
és járatokat építettek az épület falába. Ezeket úgy
alakították ki, hogy ne lehessen rajtuk keresztül tüzet okozó tárgyat a belső tárolótérbe dobni. Sokszor
rácsokat és fa, vagy vastáblás kis nyílászárókat is alkalmaztak a szellőztetés szabályozására és a behatolás megakadályozására.
Mivel a lőportárba nem lehetett nyílt lángú világító eszközzel bemenni, gondoskodni kellett a fény

bejutásáról is. Ezt úgy oldották meg, hogy a homlokzati falon létrával elérhető magasságban ablaknyílásokat vágtak, amelyeket rácsokkal láttak el és
zárható vaslemez ablaktáblákkal borítottak. Ezeket
a nyílásokat csak a raktár kezelésekor és szellőztetésekor nyitották ki. A bejárati ajtó is hasonló módon készült, többnyire egymás mögött két ajtótábla
alkalmazásával.
Amennyiben az adottságok lehetővé tették, kívülről az egész építményt magas fallal vették körül. A
külső fal és a tárolóépület között kialakult kis udvar
elősegítette az illetéktelen bejutás ellenőrzését, valamint lehetőséget adott arra, hogy jó idő esetén a lőporos hordókat kihordják szárításra a védett területre.
A lőportárak villámvédelme csak a 18. század utolsó
éveiben került előtérbe az elektromosság kutatásának
előrehaladtával, majd a 19. század elejére általánossá
vált a villámhárítók használata.
A tároló épület belső terét is nagy gondossággal készítették el. A padozatot egymásra helyezett
több réteg gerenda és palló beépítésével alakították
ki. Ahol lehetőség volt rá, ott fából készült kiemelt
padlószintet építettek, gondoskodva a padló alatti tér átszellőzéséről. A lőportár belső falfelületét

A budavári Erdélyi-bástyába
(másik nevén József-bástya)
épített lőportár tervrajza

Pétervárad, a várbeli lőportárak pozíciója, 1768
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Az eszéki vár északi
hídfőerődjében álló,
helyreállított Szent Ferenc
lőportár épülete

Az eszéki lőportár
kőkeretes szellőzőnyílása

Pétervárad, a felsővári Szent
Lipót-bástya mellett
levő lőportár

rendszeresen, több rétegben átmeszelték, kihasználva a mész jó nedvszívó képességét.
Míg korábban vegyesen használtak ládákat,
hordókat, vasfazekakat, zsákokat és bőrzsákokat a
puskapor raktározására, addig a 17. század végére
kialakult a tároló edények egységesítése is. Ettől az
időtől a lőport jellemzően tölgy- vagy gesztenyefából készült hordókban tartották, amelyeket kb.
45 és 90 kg lőpor tárolására szabványosítottak. A
hordók abroncsai rézből, vagy vesszőfonatból készültek és belülről zsákkal, vagy szövettel bélelték
ki azokat. A belső szövetburkolat nem csak a lőpor
kiszóródásának megakadályozása miatt volt fontos, hanem azért is, hogy meggátolják a lőporszemcsék és a hordó belső falának veszélyes súrlódását.
A lőporos hordókat az épületen belül több sorban fa
állványzatra helyezték. A tárolókat kb. fél méterre
eltartották a falaktól, hogy a hordók hátsó oldalát is
lehessen ellenőrizni, illetve, hogy javítsák a szellőztetés hatékonyságát.
A lőportárak működését szigorú előírások szabályozták, amelyek közül itt csak néhány általánosabbat említünk meg. A 24 órás őrizet mellett egyszerre
több ember csak a rakodás idejére tartózkodhatott
bent. Katonák csak lőfegyver és kard nélkül léphettek be, sok helyen előírták a facipő használatát is. A
kettős bejárathoz két különböző kulcsot használtak
az illetéktelen bejutás megelőzésére. Tekintve, hogy
a fekete lőpor keverék, amelynek alkotórészeit a lőpormalmokban való zúzás, majd masszává alakítás
sem tudta teljesen egymáshoz kötni, a kész lőpor ös�szetevői hajlamosak voltak a tárolás során rétegződni, különösen a finomra őrölt porok esetében. Ezt a
folyamatot rendszeres átrakodással, a hordók időnkénti forgatásával kellett megelőzni.
A visszafoglaló háborúk után a korábbi magyarországi végvárak egy részét elpusztították, mások
fenntartásáról az Udvari Haditanács tovább nem
gondoskodott. Néhány esetben egyes töröktől vis�szafoglalt várak korszerűsítésére, teljes átépítésére
születtek tervek, amelyek többsége meg is valósult.
Így épült újjá Eszék, Pétervárad, Belgrád, Gyulafehérvár, Temesvár vára a korábbi középkori erősségek helyén, de teljesen új erődöket is építettek,
például Bródban és Aradon. A 18. századi korszerű
erődkomplexumokban a lőportárakat a fentebb leírt elvek szerint alakították ki. Bár ezek az épületek
a 19. század második felére elavultak és a legtöbbet
elbontották, szerencsénkre néhányuk mégis megmaradt, többnyire azért, mert a későbbiekben egyszerű raktárként használták azokat. Ezért áll még
Budapest XI. kerületében – Albertfalván – az 1770
körül épült lőportár, amit a budai várban 1723-ban
felrobbant egyik nagy lőportár helyett építettek fel
a városon kívül. A később továbbfejlesztett épülettől kiépített út vezetett a Duna felé, ahol őrház és
kis kikötő is volt.
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Az egykori Magyarország területén a 18. században épített tárolók közül az alábbiakat ma is
megfigyelhetjük:
Az eszéki erődben több lőportár is épült 1687
után, azonban teljes épségében csak a Dráva északi
partján kiépített hídfőerődben levő maradt ránk,
amelyet nemrégiben helyreállítottak. Itt megmaradt
a legtöbb kő nyílászáró keret, sőt a szellőzőket lezáró
vaslemez táblák is. Az Eszéktől északra vezető út közelében, Dárda (Darda) falutól keletre épült további
három tárolóépület ma is áll.
Pétervárad erődjében, az egykori középkori vár helyén emelt felső várban terepszint alá süllyesztett, 1710ben épült lőportár jelenleg városi irattárként szolgál.
Az erődrendszer északi, Wasser-Stadt nevű részében a
bástyák területére épített három tárolóépület is szinte
teljes épségben áll, valamint fennmaradt még egy – ma
műteremként szolgáló – épület a déli Hornwerk Szent
Erzsébet-bástyájában. A Duna bal parti hídfőerődjében állt lőportornyot a 20. század elején bontották le.
Újvidék (Novi Sad) északi részén három, valamint a
várostól délre, Sremska Kamenica közelében (ez napjainkban étterem) is megmaradt egy jó állapotú lőportár.
A horvátországi Károlyváros tárolóit szintén lebontották, viszont a bródi erőd két lőportára közül
az északkeleti ma is áll. Belgrád két nagy lőportára
elpusztult, azonban a belső vár keleti sarkában megfigyelhető a földbe süllyesztett épület romja.
Temesvár erődjének legnagyobb részét, így a lőportárakat is elbontották a 19. század végén.
Arad 1763 és 1783 között épült erődje nem csak
építészeti megoldásaiban hozott új, egyedi megoldásokat, de előremutató módon a lőpor tárolását sem a
korban szokásos Vauban típusú tárolóban, hanem a
délkeleti magasított ágyúállás belső oldala elé épült,
földdel fedett raktárakban oldották meg.
Gyulafehérváron a vár déli részében emelték a
központi lőportárat, míg az egyes bástyák harc közbeni igényeit a bástyák belső földtöltésébe gerendákból
készült „Hand Pulver Magazin”-okból tervezték kiszolgálni. Erdélyben kisebb várakban is épültek a 18.
században új lőportárak, ilyen például a Vöröstorony
várában épített tárolóhely.
Kárpátalján, Munkács várában a 18. század első
felében építettek korszerű lőportárat, ez azonban
mára elpusztult. A közeli Huszt várában lőpormalom
is működött 1713-ban, tárolóként pedig a déli bástya
egy részét használták.
Az újkori erődök kiszolgáló épületeinek tanulmányozása és felmérése máig kevéssé művelt kutatási
terület, pedig egy erődítmény szervezetét, működését csak akkor érthetjük meg teljes mélységében, ha
a küzdőtérként szolgáló bástyák, falak, árkok mellett
a védelmi képesség fenntartásához szükséges egyéb
építményekkel egységben vizsgáljuk. Ehhez kívántunk hozzájárulni néhány, a történelmi Magyarországon épült lőportár rövid ismertetésével. ❦

Az aradi erőd lőportárának
alaprajza és metszete
1801-ből

Vöröstorony
lőportornyának tervrajzai
(részletek)

Belgrád, a Felsőváros
elpusztult lőportárának
romjai
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A fertődi Esterházy-kastély
madártávlati képe
a park felől
(ORFK légi felvétele,
H. Szabó Sándor)

Varga Kálmán

Több mint egy kastély? –
Eszterháza kérdőjelei

A köznapi tudatban a fertődi Esterházy–kastély a
barokk–rokokó világi építőművészet lenyűgöző produktuma, mely berendezésével és kincseivel egy mesésen
gazdag hercegi família letűnt korát idézi. Építtetőjéről,
Esterházy Miklósról (1714–1790) legtöbben úgy tudják,
hogy pazarló, jövedelmeit számolatlanul költő főnemes
volt, kinek nevéhez a Lajtán túl már századdal ezelőtt
odabiggyesztették a „der prachtliebende” jelzőt. Szó
szerinti fordításban ez „pompakedvelő”-t, értelmében
pedig a csillogó külsőségekre mértéken felül adó mentalitást jelent, egykor kevésbé, ma már nem kis pejoratív
mellékízzel. A szakmai köztudatban a kastélyegyüttes a
17–18. században elterjedt „Lustschloss” (múlatókastély)
A kastély körüli park jellegű, reprezentatív udvartartásra alkalmas építészeti/
a 20. századi beépítésekkel kertépítészeti kompozíció, a hazai barokk egyik csúcs-

teljesítménye. Kialakításának fontos jellemzője az igényes főúri luxus és a művészeti életet inspiráló feltételek
megteremtése, harmóniában a természeti környezettel.
Mindemellett kapcsolódó tárgyi- és szellemi örökségével együtt a művelődéstörténet 18. századi korszakának
domináns helyszíne, az Esterházy–mecenatúra maradandó megnyilvánulása.
Mind az általános, mind a szakmai értékelésben
van igazság, utóbbiban nyilván értékelvűbb és tudományosan megalapozottabb. Mert Esterházy Miklós
a kastélyt valóban – ahogy 1781-ben Dallos Márton
fogalmazott – mint Elyseusnak Mezei-t építette ki,
vagyis az épületek és a kertek a boldogság földi vetületének tekinthetők. S tulajdonképpen itt keresendő és
ebben található meg Eszterháza jelentőségének művészettörténetileg leírható esszenciája: a kastély és a kertek ikonográfiájában a napisteni vonásokat hordozó,
a költészet, az ének és a zene isteneként ismert Apolló
és az eredendően holdistennő Diana köré szerveződik
minden. Mars vagy Jupiter, a háború, a vér és kön�nyek istenei elkerülik e vidéket, ahol a harmóniának,
a szépségnek és a szerelemnek kell uralkodnia. Ebben
az összefüggésben értelmezhetők a belső tereket borító mennyezetképek és a pannók témái, a művészeteknek emelt oldalszárnyak és melléképületek funkciói, s
persze a kertek és a park szerkezete, építményei is. Aki
idejött és hallhatta a kastélyból szárnyra kelt muzsikát,
valóban tündérvilágot talált, s talán az sem véletlen,
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hogy e világ hercegét Apollóval állították párhuzamba: Apolló gyakran használt mellékneve „Phoibosz”,
azaz „Fényes”, akárcsak – ahogy mi magyarok a
„pompakedvelő” helyett mondjuk – Esterházy Miklósé, aki a biztonságot adó Fraknóval és Kismartonnal a
háttérben itt megteremthette Elyseumot.
Van tehát egy gyönyörű építészeti együttesünk és
egy hercegi udvarunk, amely a 18. századi hazai és európai kultúrában mértékadó volt. Azt hiszem, ez eddig
nagyjából rendben is lenne. De mielőtt a kastély körüli
kérdőjelekbe bonyolódnánk, vegyük kicsit szemügyre
mindennek szellemi atyját, Miklós herceget. A 17. században felemelkedő Esterházyak „politikából a kultúrába” vezető útjának jellegzetes alakja ő, aki az eddig
előkerült adatok szerint nagy műveltségű és vitalitással bőven megáldott főnemes lehetett. Miklós herceg
azon túl, hogy – mint általában az Esterházyak – kiváló katonai képességekkel bírt, elődeitől eltérően nem
politizált. Szinte egész lényével a kultúra felé fordult,
s bár a Nemes Testőrség kapitányaként a zászlósurak
közé tartozott, intézményében a felvilágosodás hazai
gondolkodóit és literátorait nevelte ki. Játszott hangszeren (barytonon), festői kvalitásokat is csillogtatott,
eszterházai udvarának zenei életét pedig a kor ünnepelt muzsikusa, Joseph Haydn irányította. Mindaz a
gazdag hagyaték, ami tőle örökül maradt, bizonyossá
teszi, hogy ilyen teljesítményre csak gazdag lelkivilágú
és nagyformátumú személyiség képes.
Elnézegetve viszont a herceg fennmaradt néhány
portréját, lehetetlen nem észrevenni – és itt van mindjárt az első kérdés –, hogy feltűnően hosszúkás fejformája volt. Nyúlt koponyának is mondjuk ezt az anatómiai
sajátosságot, melyet a történelmi idők egyes kultúráinak mértékadó szereplőinél – például az ókori világban
– ugyancsak megfigyelhetünk. Vajon lehet-e ennek a
deformitásnak élettani következménye, a kifejezés pozitív értelmében, s ami talán még izgalmasabb, a szellemi képességek terén? Azt hiszem, a választ keresve más
tudományágak felé is érdemes lenne nyitni…
S ha már a herceggel kezdtük, folytassuk az ő kastélybéli „elhelyezkedésével” az érdekességek sorát. A
kastély központi szárnyának térbeli elrendezése, a
díszterek és lakosztályok kialakítása hagyományosan
hierarchikus: földszintje a hercegi, emelete a fejedelmi
szint. A főúr azonban – akárcsak évszázaddal előtte
egyedüli európai uralkodóként XIV. Lajos, a „Napkirály”! – kialakított egy külön magánlakosztályt is a
második emeleten, amely nyugat felől térben mintegy
föléhajol az uralkodói szintnek és a díszterem men�nyezetének Apolló–freskójával van egy magasságban.
Vajon miért? Mi szüksége volt arra, hogy minden kényelemmel ellátott földszinti traktusa mellett másik,
jóval szűkebb lakrészt is használjon, mégpedig egy
meglehetősen nehezen megközelíthetőt és szeparáltat? Van-e a hierarchiát módosító/kiegészítő szándék
abban, hogy a herceg túllép adottságként felfogható társadalmi pozícióján és magánemberként a földi

Eszterháza kastélya
és kertje 1760 körül
(Csak archív fotóról ismert,
elpusztult ábrázolás)

Esterházy Miklós herceg
(1714–1790),
Győr, Xantus János
Múzeum

Eszterháza kastélyának
és kertjének látképe, 1780
(Bartolomeo Gaetano
Pesci, Magyar Építészeti
Múzeum)
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A fertődi Esterházykastély látványterve
(Nicolaus Jacoby, 1774.
Kismartoni Esterházylevéltár)

A Mildorfer-freskó
a kápolnában

A kastély főhomlokzata
a barokk díszudvar felől
(Fotó: Műemlékek
Nemzeti Gondoksága,
Batár Zsolt)

szféra fölé helyezi magát? A jelenség talán a mai napig
tisztázatlan funkciójú, a főépületet kívülről koronázó, egykor lugasszerű dekorral és tájképekkel kifestett
belvedere – ahonnan a parkrendszer legjobban áttekinthető – hatalmas terével hozható összefüggésbe,
melynek megközelítése ebből a magánlakosztályból
volt lehetséges. Esetleg mindennek lehet köze a szabadkőművességhez is, hisz tudjuk, Miklós az „Újjákoronázott Reményhez” páholy tagja volt?
Az intim hercegi élettér – s talán ez sem véletlen
– közvetlenül az ovális belterű kápolna mellé került.
A kápolnát a díszudvari homlokzaton kiemelték, akárcsak pandanját a keleti oldalon. Ám a kápolna tükörképe nemcsak vizuálisan jelenik meg, hanem térkialakításában is, azaz keleten éppúgy ovális alaprajzú teret
formál. Ráadásul az egykorú ábrázolásokon mindkét
tér fölött laterna látható, ami a szakralitásra utal. Elegendő magyarázat lenne a barokk szimmetriára törekvése, vagy a keleti tér amolyan szakrális ellenpontnak
volna tekinthető? (A kérdés felvetése azért is indokolt,
mert az épület külső látványa tucatnyi eredeti, 18. századi részletében bizony fittyet hány a szimmetriának.)
Aztán az is feltűnő, hogy a kastélyban szinte burjánoznak – vagy inkább burjánoztak – a puttók. Szobrok,
stukkók, freskók, pannók, kandallóbetétek tömege ábrázol allegorikus megfogalmazású, vagy csak egyszerűen ficánkoló gyermekeket, a korban „megszokotthoz” képest nagyobb arányban. Itt-ott persze jól tetten
érhető az ikonográfiai összefüggés – például a hercegi
termekben és az onnan nyíló sala terrena mennyezeti
képciklusában komponált szerelmi jelenetek esetében
–, mégis mintha az együttes szubsztanciája lenne az
élet igenlése, a szerelem/fogantatás/születés csodája.
Elég lenne a dolgot elintéznünk azzal, hogy mindez
nem több, mint amit a kor művészetében általában
tapasztalunk? És hogy még messzebb merészkedjünk:
a kastély alaprajzilag erősen hasonlít az anyaméhre…
valahogy kevésnek vélném, ha magyarázatként pusztán a cour d’honneur-ös kategorizálásnál megállnánk.
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A kastélyt leíró munkák előszeretettel emelik ki,
hogy a déli homlokzat középrizalitjától induló hármas
vue–rendszer középső tengelye délen Fertőszentmiklós,
kereszttengelyének nyugati vonala pedig Fertőszéplak
templomaira tájolt. Mindkettő középkori eredetű. A
kereszttengely keleti végén Süttör egykori temploma
állt, ezt a térképek romként (Rudera) jelölték. A főtengely északi pontja még bizonytalan, egyes adatok
a sarródi templomra utalnak. A tengelyek által bezárt
szög éppen 90°, s épp ez az, ami elgondolkodtató, mivel azt sejteti, hogy a kastélyt tudatosan két (három?
négy?) vonatkoztatási ponthoz viszonyítva emelték,
vagyis helyszíne szakrális jelentőségű pontok determinációjaként jelölődött ki. Persze tudjuk, hogy a hercegi
kastély előtt, a Nádasdyak idején – sőt már a 16. században a Kanizsaiak korában is – állt itt egy kisebb rezidencia és a tengelyek, allék fő vonalai is megvoltak, de
ez legföljebb időben tolja ki a kérdést: miért emeltetik
egy épület valamiféle szakrális gyújtópontba és miért
rajzoltatik meg mindez egy tájléptékű rendszerként?
Úgy tűnik, mintha Miklós herceg kibontott volna egy
régebbi, lényegében már meglévő struktúrát, újra hangolva és felgazdagítva azt. Nem zárta el a tengelyeket,
délen a kettős kaszkád, északon a két gránátosház között futhattak, s a források szerint az északi zárópontot
új szakrális tér, azaz egy templom emelésével tették volna teljessé. (A térképek elemzése sejtetni engedi, hogy a
lépték meghaladta a jelenleg ismertet, mert a rendszer
kimutathatóan Lésvár, Göbös és Csapod irányába terjeszkedik.) A számunkra kusza halmaznak látszó vonalak esetleg egészében szerkesztett, méreteikkel sem
közömbös, matematikailag leírható rendszert képeznének? Vagy egyszerűen elfogadjuk azt az érvelést, mely
szerint az erdőkbe vágott utakkal és nyiladékokkal a
lőfegyveres vadászatra tették alkalmassá a terepet? Az
is magyarázatra vár, hogy az egyik leggazdagabb információkat hordozó, 1768 körüli parktérképen miért
cserélték fel kelet és nyugat jelölését? Nem hinném,
hogy a rajzoló ügyetlenségére, helyismeretének hiányára foghatnánk ezt, hiszen a térkép színvonala,
részleteinek igényessége ezt cáfolná. Talán a felcserélés
tudatos volt és a tükrözésnek is volna valamilyen szerepe az értelmezésben? Egyáltalán: lehet-e ezt a hatalmas
tájformálást – mondjuk így – a magasból olvasni, vagy
meg kell maradnunk a földi síkon?
Kutatásra és átgondolásra vár a kereszttengelyek ismert vagy feltételezett zárópontjainak szakrális értelmezése is. A fertőszentmiklósi templom titulusa nevében rejlik, a széplakié pedig Mindenszentek. E két biztos
déli és nyugati pont, mely között északkeleti irányban
derékszöget bezáró vonalak keresztezésében áll a kastély, tehát az évkör végére, december 6-ra és november
1-re esik. Keleten Süttör 19. századi – egyébként Szent
András titulusú, azaz napja november 30. – temploma
nem vehető figyelembe, a területen (Jakabsziget) végzett régészeti ásatások viszont még nem tisztázták az
egykor Urkony nevű település középkori templomá-

A tájalakító rendszer ma is
felismerhető tágabb szerkezete, Mőcsényi Mihály
felmérése alapján

A Sala Terrena részlete

A kastély és parkjának
látványtérképe 1770 körül,
Esterházy Kastélymúzeum,
Fertőd
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A mennyezeti freskó részlete a kastély dísztermében

A kastély
díszudvarának kapuja
(Fotó: Műemlékek
Nemzeti Gondoksága,
Batár Zsolt)

nak pontos helyét. (A feltételezés szerint a 14. századi
templomot Szent Jakabról nevezték el, melynek napja
július 25.) Északon a sarródi templomról azt tudjuk,
hogy 1752-ben Szent István vértanúnak (december
25.) szentelték, de mint jeleztem, itt – ha nem is épült
meg – Miklós herceg építésze, Nicolaus Jacoby tengelyzáró építményt tervezett. Mai ismereteink alapján
tehát annyi feltételezhető, hogy a kastély elhelyezkedését determináló és a rendszer egy körét záró szakrális
pontok valószínűleg az évkör második felét jelölik ki.
A kérdés, hogy valóban így van-e, s ha igen, lehet-e
bármilyen információértéke mindennek?
A kastély dísztermében, ahol a mennyezetfreskó a
hajnalt hozó Apollót ábrázolja, az „Átváltozások”-ban
Ovidius által megénekelt „Napisten palotá”-ját ismerhetjük fel, mi több, a stukkók között az ókori szerző
portréja is megjelenik. Az Ovidius-megfogalmazások
vagy Apolló alakja önmagában nem tekinthető ritkaságnak, a korban épült kastélyok közül számos ékes-

kedik ilyen témájú mennyezet- vagy falképekkel. Az
eszterházai kép alapos elemzése azonban számos kérdést vet fel – itt most csak egyet, a Zodiákus részletét említjük. A felhők közötti ívben felismerhetjük a Nyilast, a
Mérleget, a Szűzt és félig takarásban az Oroszlánt. Fura
módon azonban hiányzik a Skorpió, amelynek a Nyilas
és a Mérleg között kellene lennie ahhoz, hogy a sor precíz legyen. Mi lehet ennek az oka? Talán az Elyseumtól
idegen Mars bolygó erőteljes jelenléte ebben a jegyben?
És miért éppen az Állatövnek ez a részlete került a kompozícióba? Az alkotó, a Maulbertsch tanítvány Joseph
Ignatz Milldorferről aligha feltételezhetjük, hogy ne
ismerte volna a Zodiákust, vagy hogy esetlegesen kiragadott jegyeket festett volna… utóbbinak a hiánnyal
együtt felismerhető sor amúgy is ellentmond.
A kastélyegyüttest faggatva még sok kérdőjellel,
olykor talánnyal találkozunk. Érdemes lenne górcső
alá venni például a víz (kutak, szökőkutak, erek, a
közeli tó) szerepét a rendszerben, feldolgozatlannak
mondható a parki építmények ikonográfiája, a szobrok
szimbolikája (homlokzatok, kert), s bizonyára tanulságokkal járna mindezt működésében (pszichikai hatások, események szervezése) is vizsgálni. Azt talán pillanatnyi és elfogadható konklúzióként leírhatom, hogy
Eszterházán egy funkciójában és ikonográfiájában
tudatosan komponált, térben és időben lélegző struktúrával állunk szemben. Bizonyosnak látszik, hogy ez
a struktúra jóval nagyobb léptékű és szélesebb horizontú, mint amit a klasszikus barokk művészetben,
azon belül pedig a világi- és tájalakító kertépítészetben
megszokhattunk. S hogy miben áll ez „nagyobb” vagy
„több”? Talán Ridley Scott „Mennyei királyság” című
filmjének egy mondatával tudnék most válaszolni.
Amikor Balian megkérdezi apjától, hogy Jeruzsálemben valóban bűnbocsánatot nyerhet-e, Godfrey ennyit
mond: „Majd együtt utánajárunk.” ❦
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A 2013. decemberi fotópályázat
Mánfai György fotóművész értékelése:
A decemberi pályázat első díját Agárdi Péter, Ősz a
Mátra lábánál c. képe nyerte. Rendkívül szépen megkomponált, egyszerű, és egyben nagyszerű fotó. Hiteles függőlegesek, szép vonalvezetés jellemzi.
A második helyre került Kotor c. felvételt Török István
készítette. A szerző nagyon jól fogta meg a hegy lábánál
meghúzódó kis óvárost körülvevő masszív várfalat. E várfal
a hegy gerince irányába tovább folytatódik, szép látványt,
illetve keretet adva a képnek.
Harmadik helyezett lett Polacsek György: Felhőkarcoló
(Tata, Kálvária) c. fotója. Ha visszanézik a korábbi pályázatokat egyértelműen látszik, hogy szeretem az egyszerű,
letisztult, szépen megkomponált fotókat. Íme, ez a kép is
ugyanezt tükrözi.
Nagyon szép a Zolna c. fotó Bara Zsuzsannától, sokáig
versenyben volt a harmadik helyért csakúgy, mint Markó
Roland Őszbúcsúztató c. alkotása. Itt is az egyszerűség és a
békaperspektíva alkalmazása emeli ki a főtémát. Az előtérben a lehulló levelek gyönyörű keretet adnak a képnek.
A jó felvételek közé tartozik a Szent Karmellus kápolna 1-2-3. Szerzője most is a díjazottak közt szerepel. A beküldött képén Déri Judit szépen helyezi el térben a kallósdi
körtemplomot a körülvevő temetővel. A kép előterében lévő
fa kitűnően ellensúlyozza a középre helyezett templomot.
Sok fotónál nagyon bántóan befelé dőlnek a falak, nem
szeretném nevesíteni a szerzőket. Ennek ellenkezőjét látom,
amitől a fotó valóban szép az Alex jeligével érkezett Mesevár, és Edelény 1 című, valamint Várallyay Ákos Varasd
című felvételén. A sümegi vár is a méltán sokat fotózottak
között szerepel. A Zafir Péter által készített képek közül a
49-es kiemelkedik, a várat körülvevő felhők még jobban
felerősítik a kép tartalmát.
Néhány fotónál a mezőben, szántásban található romok
elvesznek, közelebb kellett volna menni a témához, így sok
felesleges és értéktelen rész nem vonta volna el a figyelmet.
Jó ötlet viszont különböző nap- és évszakban ugyanazon
téma fotózása. A Borsodi jeligével beküldött Duna parti képek ezek közé tartoznak.
Bíztatok mindenkit, osszák meg a pályázat lehetőségét
ismerőseik, barátaik közt, hogy még több szép és jó képet
láthassunk. Hiszem, még a gyengébben sikerült képekből
is lehet tanulni, a jó viszont inspirál a még kiválóbb fotó
elkészítéséhez!
A következő pályázatig jó fényeket, témákat kívánok:
Mánfai György. (PTE Természettudományi Kar (http://www.
ttk.pte.hu)
Az internetes szavazáson Balog Róbert, Bélapátfalvai ciszterci kolostor c. fotója kapta a legtöbb szavazatot. Gratulálunk
az első helyezetteknek, akik egy-egy példányt nyertek a Várak,
kastélyok, templomok 2005–2011. évfolyamainak digitális kiadásából. Következő fordulónk december 2-án indul. Pályázatunkat az interneten folytatjuk tovább, és várunk képeket a
Kárpát-medence közvetlen környezetéből is, amelyek közül a
jobbakat megjelentetjük készülő turisztikai atlaszunkban!

A „Kallósdi templom” c. fotó (felül) Déri Judittól érkezett, az „Őszbúcsúztató” c. képet (alul) Markó Roland küldte pályázatunkra.

A „Bélapátfalvai ciszterci kolostor” c. képpel (felül) Balog Róbert pályázott. A „Sümegi vár” c. fotót (alul) Zafir Péter készítette.

Kőnig Frigyes

Csak a szépre emlékezem...
Csak a szépre tudok emlékezni, ugyanis egy különleges
folyóirat születésének és többéves működésének lehettem részese. A munka során sikerült megvalósítani, hogy a régészeti,
műemlékvédelmi, művészettörténész, hadtörténész, történész
szakma képviselői és a lelkes amatőrök egy helyen publikáljanak. Ez a maga nemében egyedülálló vállalkozás volt. Népes
olvasótábor érdeklődése kísérte kilenc éven keresztül a várakról, kastélyokról, templomokról írt cikkeket, tanulmányokat.
A visszajelzések alapján tapasztalhattuk, hogy sokak számára
közvetíthettünk új ismereteket, főként nemzeti kulturális örökségünk e sajátos szegmenséről.
Sokunk számára kapcsolatteremtési lehetőségnek is számított az újság. Korábban évtizedeken keresztül magányos
hobbystaként készítettem rajzaimat, jegyzeteimet. A sors különös kegyeként 2001-ben könyv formában meg is jelent gyűjtőmunkám anyaga, ehhez néhány régész barátom adta a buzdítást
és a szakmai tanácsadást. Nagy örömet jelentett számomra az,
hogy néhány évvel később munkám olvasói közül kerestek meg
azok, akik a folyóirat alapítói voltak. Kósa Pál, Karczag Ákos és
Szabó Tibor felkértek a szerkesztői munkára, amelyet képzőművészet-orientált ismereteimmel gazdagíthattam. Tanúja lehettem

annak, hogyan bővült a kör és a különböző szakmai területek
képviselői miként adták tudásukat a közös munkához. A lázas
gyűjtés, rendszerezés, feldolgozás számos, eddig kevéssé, vagy
alig ismert objektumra hívta fel a figyelmet, és tette közkinccsé
az érdeklődők számára. Az ismeretterjesztés során a folyóirat
szerkesztősége mindig igyekezett megtalálni a tudományos és a
nagyobb publikum számára is elfogadható színvonalat.
A természeti, klimatikus és gazdasági folyamatok következtében történelmi emlékeink egyre gyorsabban pusztulnak,
fenntartásuk is komoly szellemi és anyagi energiákat igényel.
Úgy gondolom, hogy a Várak, kastélyok, templomok című történelmi és örökségturisztikai folyóirat képes volt hasznos, olykor továbbgondolásra is alkalmas anyagokat közzétenni a cél
érdekében. Bízom abban, hogy a közös munka, ha más formában is, de tovább folytatódik, mivel nem az érdeklődés vagy a
közölhető cikkek hiánya miatt szűnik meg a lap.
Búcsúzóul kérem, fogadják szeretettel két váras témával
foglalkozó festményem reprodukcióját.
Rom 2008, 70x50 cm, olaj, vászon (jobbra)
Rom 2006, 40x50 cm, olaj, vászon (alul)

Krónika 28

Dürnstein távlati képe
a Duna partjáról
(Foto: Österreich
Werbung/Himsl)

Karczag Ákos–Ferenczy Sándor József

Oroszlánszívű Richárd fogsága
Dürnstein várában

Az alsó-ausztriai Wachau a Duna egyik legszebb
szakasza: a Krems előtti Duna-völgy Weissenkirchen
község után összeszűkül. Északi partján Dürnstein
bájos kisvárosa fekszik, felette magas sziklán impozáns várrom látható. Hajdanán itt őrizték ellenfelei
Oroszlánszívű Richárd angol királyt. De miképpen
Oroszlánszívű Richárd is lett a szentföldi keresztesek legyőzhetetlen vezére e
hazatérésének útvonala zordon sziklavár foglya?

Mire 1192 szeptemberében véget ért a harmadik
keresztes hadjárat, az ostromok, csaták és járványok
következtében már csak töredékei maradtak a keresztes seregnek. A Szentföldön legtovább kitartó angol
keresztesek, élükön Oroszlánszívű Richárd királlyal
belefáradtak az immár 16 hónapja zajló szakadatlan
küzdelmekbe. Bár számos sikert könyvelhettek el,
Krisztus sírjának felszabadítását, azaz Jeruzsálem bevételét a kedvezőtlen hadi helyzet és az erőviszonyok
nem tették lehetővé. A túlélők hazafelé készülődtek,
ám a Földközi-tenger legalább annyi veszélyt rejtett
számukra, mint a szaracénok serege vagy a sikátorokban rejtőző aszaszin orgyilkosok tőre. Miután
Richárd valamennyire felépült a jaffai ütközetet követő súlyos, lázas betegségéből, húsz emberével október 9-én hajóra szállt. Bethune-i Balduin, a káplánja
Anzelmus, Fülöp nevű írnoka, egy fiatal inas, valamint templomos lovagok egy csoportja tartott vele.
Rövid időre kikötött Cipruson, majd az Adriát rettegésben tartó kalózok fő fészkébe, Korfu szigetére hajózott. Itt elhagyta jól felismerhető királyi bárkáját,
és két kalózhajót bérelt a maga és emberei számára.
Ezekkel akár Angliáig is eljuthatott volna, de még
élénken élt emlékezetében az idejövet átélt viszontagságos tengeri utazás, illetve a tengeribetegségre való
hajlama, így ezt a lehetőséget elvetette. Úgy döntött,
hogy Németországon keresztülutazva, álruhában fog
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visszatérni Angliába, ám ez a terv sem volt kevésbé
kockázatos. VI. Henrik német-római császár ugyanis
Richárd ellenségének számított, V. Lipót osztrák herceget pedig egy évvel korábban vérig sértette, amikor
Akkon elfoglalását követően annak zászlaját a sajátja
mellől eltávolíttatta és a várárokba dobatta.
A kalózok tehát nagyhírű utasukkal az Adria északi része felé vették az irányt. Egy vihar során megpróbáltak Raguza partjainál kikötni, de a királyt szállító
gálya szerencsétlen módon a város közelében lévő
Lokrum szigetének szikláihoz csapódott és hasznavehetetlenné vált. Richárd így is hálás volt a Teremtőnek, és évekkel később eljuttatott gazdag adományából bencések építettek kolostort azon a helyen, ahol a
hajótörést túlélte. A másik gályán folytatták útjukat,
megkerülték az Isztriai-félszigetet és Aquileiában vetettek horgonyt. Ezt követően a kis csoport egyszerű
hazatérő keresztesnek álcázva magát északnyugat felé
indult. Szászország felé igyekeztek, mivel a német császár legfőbb ellenfele, Szász Henrik, Richárd barátjának számított. Bizonyosak lehettek abban, hogy ha
eljutnak odáig, az idős szász herceg segíteni fogja őket
további útjukon. Már Görz grófságában felfigyeltek
rájuk, az ottani gróf, Meinhard kis híján elfogta őket,
de Richárd még időben észlelte a bajt és az éjszaka sötétjében egérutat nyertek. Meinhard nyomán gyorsan
szárnyra kapott a hír, hogy az angol király a NémetRómai Császárság területére lépett, és a kis csapat
ezt követően egyre nagyobb veszedelemben forgott.
Friuli tartományban Meinhard öccse, Pettaui Frigyes
megbízta Argentoni Roger normann lovagot, hogy
figyelje a fogadókban megszálló kereszteseket és próbálja meg felismerni köztük a királyt. Roger, aki korábban látásból ismerte őt, hamarosan rá is bukkant
az időközben templomos lovagnak öltözött Richárdra, de érzelmei elragadták. Térdre borult előtte, felfedte valódi megbízatását és gyors paripát adott neki a
meneküléshez. A hírre, hogy Richárdot életre-halálra
keresik ellenfelei, kísérete szerteszét szaladt, csupán
hárman maradtak mellette. A mindenfelől űzött király átvágott Karintia és Stíria (Stájerország) hegyein,
majd mellékutakon haladva, étlen-szomjan Bécs közelébe ért. Itt embereivel egy Erdberg nevű kis falu fogadójában szállt meg (e település a 19. században Bécs
Landstraße kerületének középső részébe tagolódott).
Miután megpihent, elküldte inasát a közeli piacra
valami harapnivalóért. A fiúcska azonban szokatlan
módon bizánci aranyakkal fizetett, a következő piaci
napon pedig a királytól kapott drága kesztyűje tette
gyanússá. Lipót herceg emberei felfigyeltek rá, kivallatták, így végül elárulta ura rejtekhelyét. Még aznap
este, 1192. december 11-én Lipót herceg katonákkal
vette körül a fogadót. Richárd a túlerőt látva a konyhába sietett, magára dobta egy paraszt gúnyáját és a
tűz fölé görnyedve csirkét kezdett forgatni nyárson,
mintha az ottani személyzethez tartozna. Gyűrűit
viszont nagy sietségében az ujjain hagyta, és délceg

alakja is könnyen felismerhetővé tette. A fegyveresek
vezetője – Otto von St. Blasien krónikája szerint – így
szólt hozzá: álljon fel onnan uram, már így is túl sokáig időzött ezen a méltatlan helyen!
Lipót herceg diadalittasan vezette végig előkelő
foglyát a városon, majd erős kísérettel egy eldugott
helyen lévő, 1100 körül épült várba, Dürnsteinbe vitette, ahová kétnapi utazást követően érkeztek meg.
Richárddal rabsága során is királyként bántak. Bár
őrei kivont karddal figyelték minden mozdulatát,
időnként látogatókat is fogadhatott és ízletes ételekben sem szenvedett hiányt. Dürnsteini fogságának
történetét évszázadokkal később számos érdekes
mondával, epizóddal színesítette a néphagyomány,
melyek kidomborítják legendás bátorságát és erejét.
Az egyik ilyen történet Lipót herceg leányáról szól,
aki egy alkalommal véletlenül megpillantotta a rab
uralkodót és azonnal beleszeretett. Eleinte csak étellelitallal, valamint különleges édességekkel kedveskedett szerelmének, majd egy éjszaka fegyverhordozónak öltözve a szobájába is belopódzott. A légyottnak
hamarosan híre ment és Lipót éktelen haragra gerjedt. Főbírája tanácsára a vadasparkjában tartott,
kiéheztetett oroszlánt szabadította foglyára. Richárd
azonban a rárontó oroszlán elől félreugrott és közben
hatalmasat ütött rá. Az állat felüvöltött fájdalmában

Lokrum szigetének
partjainál szenvedett
Oroszlánszívű Richárd
hajótörést. Az általa
alapított bencés kolostor
romjai ma is láthatóak
(Fotó: Karczag Ákos)

Dürnstein látképe 1679-ben
(M. Merian rézmetszete)
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Dürnstein vára
a 12. században.
Kőnig Frigyes
rekonstrukciós elképzelése

I. (Oroszlánszívű) Richárd
angol király (uralkodott
1189–1199), a harmadik
keresztes hadjárat egyik
fővezére, 19. századi
olajfestményen

Dürnstein vára
délkelet felől
(Fotó: Karczag Ákos)

és szélesre tátotta száját, mire Richárd gyorsan az állat fejéhez lépett, ledugta karját a torkába és kitépte
a szívét. Ezután a megdöbbent Lipóthoz ballagott,
majd hogy az még jobban elborzadjon, felmutatta
neki az oroszlánszívet és kifacsarta belőle a vért.
Egy másik legenda szerint Lipót fia, aki Richárdhoz hasonlóan öles termetű, nagy erejű ember volt,
„üsd-vágd” párviadalra hívta ki a hírneves rabot. E
viadal szabályai német földön akkoriban meglehetősen egyszerűek voltak: egyiküknek bekötött szemmel, mozdulatlanul kellett állnia, míg a másik egy
hatalmas ütést mérhetett öklével annak fejére. Ha
az illető állva maradt, ő következhetett. Először a
hercegfi gyürkőzött neki; ütésébe Richárd beleszédült, de sikerült talpon maradnia. Ezt követően arra
kérte ellenfelét, hogy mivel még csak néhány napja
raboskodik a várban, és az éhezéstől meg a kalandos
utazástól legyengült, hadd lakmározzon egy jót és az
ő ütését halasszák a következő napra. Az ifjú botor
fejjel beleegyezett. Richárd az éjszaka során alaposan
beviaszolta öklét, ami így pirkadatra kőkeménységű
lett. Reggel aztán odalépett bekötött szemű ellenfeléhez, és akkorát sújtott a fejére, hogy annak eltört az
állkapcsa és rövidesen meghalt.
A legismertebb rege szerint egy Blondel nevű
lantos, aki gyermekkora óta ismerte és barátjának
mondhatta a királyt, elindult a Német Birodalomba,
hogy felfedje a hétpecsétes titkot, merrefelé raboskodik Richárd. Volt a repertoárjában egy „Epekedő
szív” című szerelmes dal, amelyet még ifjúkorukban,
közösen komponáltak. Ezt énekelte erőteljes hangján,
lantját pengetve, miközben várról-várra járt, és abban
bizakodott, hogy ura felismeri a közös szerzeményt.
Amikor hetek múlva Dürnstein falai alá ért, és az első
versszak végéig jutott, a lakótorony legfelső ablakából
a király szilaj hangján felharsant a második versszak.
Az őrök nyomban gyanakodni kezdtek, lóra pattantak
és vadászkopókkal eredtek a derék lantos nyomába.
Blondelnek azonban sikerült kereket oldania és Angliába visszatérve nyilvánosságra hozta a király fogva
tartásának színhelyét, reményt adva ezzel a népnek és
a búskomorságba esett Berengária királynénak.
Richárdot 1193 tavaszán továbbvitték Dürnsteinből a sváb határ mellett magasodó Trifels várába. Bonyolult konspirációk, többszöri megállapodások és horribilis pénzösszeg lefizetése után sikerült
csak a rabságból kiváltani őt 1194 márciusában. Richárd hátralévő öt évét országának gondjai és francia
földön zajló háborúskodása töltötte ki. Dürnsteini
őrzőjét, II. Hadmar Kuenringet hű szolgálataiért Lipót herceg bőkezűen megjutalmazta.
Ami Dürnstein várának további évszázadait illeti, az 1500-as évek közepéig – kihalásukig – Hadmar
leszármazottainak a kezén volt, utána több osztrák
nemesi família is birtokolta. Jó néhány ostromot is
átélt, közte 1477-ben Mátyás királyunkét is, aki végül csak 1484-ben tudta bevenni. Az 1600-as évek-
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ben megerősítették falait, de 1670 körül leégett. A török veszély miatt rövidesen még egyszer felújították,
a 18. századra azonban végleg romba dőlt.
Milyen is manapság Oroszánszívű Richárd fogságának színhelye? Nos, a 12. század elején épült vár
falainak zömét ebben az időben a sziklákból faragták ki, s a kikerülő kőanyagból húztak falat a megformált sziklatömbre. Legrégibb része a sziklaszirt
legmagasabb pontján egy nagyméretű torony volt –
ebből mára csak kőbe faragott alapja és a felvezető,
erősen sérült lépcső maradt meg. Ezt vette körül a
környező sziklákat kihasználva, szinte szabályos téglalap alaprajzzal megépített felső vár, szűk udvarral,
körben palotaszárnyakkal. Ebből is nagyon kevés
maradt meg – a felszínen mindössze az épületalapok
és néhány kisebb falcsonk látható. A felső vár alsó
szintjéről kőbe vájt lépcső vezet fel ide.
A felső vár sziklára alapozott alsó szintje valószínüleg később épült meg. Épületek romjait és egy
román stílusú kápolna maradványait figyelhetjük
meg itt, amelynek szentélyében freskók elmosódott
nyomai látszanak. A kápolna egykori bejáratával
szemben, a felső szintet hordozó, függőlegesre faragott kőzetben pinceszerű helyiséget vájtak ki. A
bejárati kapu a délnyugati sarkon volt, napjainkban
csak az alapjai észlelhetőek.
A sziklateraszra emelt középső vár 10–15 méterrel alacsonyabban fekszik. Számos helyiség alapjai,
illetve alacsony falai maradtak meg, melyek feltehetőleg gazdasági épületek és a várőrség szállásai
lehettek. Koragótikus kapujától szabálytalan alakú
udvarába többször megtört vonalú út vezet, az egykor itt álló épületeken keresztül.
Az alsó vár sokkal tágasabb, mint a felső és középső vár. Falait a középső várnál 8–10 méterrel
alacsonyabb szintre építették egy szabálytalan alakú, nagyméretű udvar köré. Az udvar sík, a sziklák
közét valószínüleg feltöltötték. Északi részén egy
ma még viszonylag épségben lévő, boltíves kapu
nyílik a felvezető, kocsival is járható út számára. Az
alsó várat részben bozót fedi, közte épületek romjai
állnak – hogy mi lehetett a rendeltetésük, már nem
lehet megállapítani.
Az alsó vár falaihoz csatlakozik a városból felvezető völgyzáró fal. Maga a város is erődített volt.
Kapui közül már csak egy áll, de a városfal nagy
része ép. A falak közt egy középkorias jellegű, gyönyörű kisváros terül el.
Vajon hol raboskodhatott az angol király? Ma
már nehezen lehetne eldönteni. Talán nem tévedünk
túl nagyot, ha úgy véljük, ennek helyszíne a vár felső szintjén, az ő korában már feltétlenül meglévő
toronyban, esetleg a palota valamelyik helyiségében volt. De akárhol tartották is fogva, tény, hogy
Dürnstein vára ettől az eseménytől örökre elhíresült; legfőbb vonzereje manapság is Oroszlánszívű
Richárd király emléke. ❦

A felső vár dél felől, az alsó
várból fotózva
(Fotó: Ferenczy Sándor József)

Az alsó és középső vár
látképe a felső várból
(Fotó: Ferenczy Sándor József)

A felső várban, ezen a sziklán állt egykor az a lakótorony, amelyben a feltételezések szerint Oroszlánszívű
Richárdot fogva tartották
(Fotó: Ferenczy Sándor József)
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Középkori várak – virtuális vártúrák
A középkori várak mindenki képzeletét megmozgatják, de valójában ma, jobbára romos vagy átépített
formájukban nemigen hasonlítanak eredeti megjelenésükre. A régészeti, műemléki kutatások alapján
készült virtuális tudományos rekonstrukciók azonban
lehetővé teszik, hogy megismerjük és bárki számára
láthatóvá tegyük a középkori várak valóságos világát.
A vár a középkorban a hatalom jelképe és egyben
gyakorlati eszköze is volt. Egyszerre töltötte be a reprezentatív úri rezidencia, a kincstár és gazdasági központ, továbbá a katonai támaszpont és menedékhely
szerepét. Ennek az összetett funkciónak köszönhetően eme épülettípus története a középkori társadalom,
gazdaság, hadviselés és művészet történetének különleges lenyomatává vált.
A visegrádi múzeum új kiállítása régészek, művészettörténészek és a Pazirik Kft. informatikus és grafikus szakembereinek munkája révén kísérletet tesz arra,
hogy ennek az izgalmas történetnek a fő szálait nyomon kövesse hét középkori magyar vár történetén keresztül az államalapítástól a 15 éves háborúig, oly mó-

don, hogy ezeket a ma már romos, vagy teljesen eltűnt
várakat a digitális technológia eszközeivel idézi meg.
E várak történetét elmesélő számítógépes animációk,
interaktív bemutatók, rekonstrukciós képek, 3D nyomtatással készült makettek és a visegrádi vár különböző
korszakokból származó fegyverleletei láthatóak 2014
május közepéig a Visegrádi királyi palotában. Hamarosan kapható lesz a kiállításhoz kapcsolódó könyv (Buzás
Gergely és Kovács Olivér munkája), valamint film (A
Titánia-Mas-ter Pro Kft. produkciója, Grábler Zsuzsa
rendezésében, animációs rendező: Balogh András.) is,
2014-ben pedig a kiállítás országos körútra indul.
Visegrád: A magyar államalapítás korának várai
sokszor római erődök újrahasznosításával, vagy Karoling-kori települések újjáélesztésével jöttek létre.
Ennek tipikus példája Visegrád ispáni vára.
A dunakanyari Pona Navata 4. századi római erődjét már a Karoling-korban helyreállították, feltehetően
a területen élő szláv törzsek, akik a Visegrád (Magasabb vár) nevet adták neki. A magyar honfoglalást is
átvészelő vár az Árpádok államalapításának idején kialakuló vármegyeszervezet egyik első, már 1009-ben
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említett eleme lett. Az ispáni vár a 11. század közepén,
I. Endre és Salamon király korában élte virágkorát.
A vár római-kori falait és tornyait a koraközépkorban újjáépítették, az egykori praetoriumából lakótornyot alakítottak ki. A vár udvarán egy kápolna
és egy kőpalota emelkedett. A vár körül egész város
alakult ki, több templommal, és egy I. András király
által alapított ortodox kolostorral. A visegrádi ispánság azonban Szt. László korában megszűnt, így a vár
elvesztette jelentőségét és hamarosan rombadőlt.
Óbuda: Az ókori Aquincum falai közt létrejött 11.
századi település már az Árpád-kor elején fontos uralkodói központ volt. A város szélén az 1230-as években
épült fel az óbudai királyi vár, amely IV. Béla uralkodása alatt a korábbi esztergomi királyi székhely funkcióját vette át, és a 13. század végéig ez lett a magyar
királyok rezidenciája. A szabályos, négyzetes alaprajzú középudvaros várpalotát egy kaputorony díszítette. Mellette állt az emeletes várkápolna, vele szemben
pedig a kétszintes nagyterem. Az udvar túlsó felén helyezkedtek el a lakosztályok, amelyekhez padlófűtéssel
ellátott fürdő is kapcsolódott. A királyi lakosztályból
díszes ablakos folyosó nézett a környező tájra. A belső
várat négyszögletes várfal és árok övezte.
Mohosvár: A 13. században megerősödött az a
vagyonos, világi földbirtokos réteg, akik a királyokat
utánozva, saját vagyonuk és családjuk védelmére,
birtokaik várépítésre alkalmas pontjain erősségeket emeltek. IV. Béla a tatárjárás után kifejezetten
támogatta ezen törekvéseiket, hogy az ország eredményesebben tudjon ellenállni egy újabb mongol támadásnak. A 13. század végére aztán a nagybirtokos
bárók olyan nagy hatalomra tettek szert, éppen a kor
haditechnikájával szinte bevehetetlennek számító
váraik révén, hogy még a királlyal is eredményesen
szembe tudtak szállni. E várak tipikus példája az
észak-magyországi Mohosvár.
A várat a tatárjárás után a Gut-Keled nemzetség
tagjai építették egy nehezen megközelíthető magas
hegycsúcsra. A kicsiny erődítményt ovális alaprajzú kőfal övezte, amelyet egy négyzetes torony erősített. Az udvar közepén magas, karcsú, kerek öregtorony emelkedett. A várfalak mentén faházak és
műhelyek álltak. A várat kívülről palánkfal és árok
is védte. A tartományurak hatalmának letörése során, a 14. század elején a várat megostromolták és
az ostrom során elpusztult.
Diósgyőr: Az Árpád dinasztia kihalását követően a magyar trónt súlyos küzdelmek után a nápolyi
Anjou családból származó I. Károly szerezte meg.
Hatalmának megszilárdítása érdekében az 1300 körüli évtizedekben emelt számos kis magánvárat elfoglalta és nagyrészüket leromboltatta. A fontosabbak viszont királyi várként megmaradhattak. Ezek
közé tartozott Diósgyőr is.
A 14. század elején Ákos nembéli István nádor
emelte a várat. Amikor 1316-ban fellázadt a király el-

len, I. Károly elvette tőle. I. Károly fia, I. Lajos király az
1360-as években a régi vár helyére felépített egy négy
saroktornyos várpalotát. Ez az épület egy új, e korban Európa szerte elterjedt típust képviselt. Szabályos
négyszögű, zárt belső udvart körülölelő épületszárnyai kényelmes szálláshelyet biztosítottak a vadászatok és utazások alkalmából itt gyakran megszálló
királyi család és kísérete számára.
Kisnána: Az I. Lajos és Zsigmond király uralma
idején, a 14. század második és a 15. század első felének békés évtizedei alatt a földbirtokos nemességnek
már nem voltak olyan fontosak a várak. Lakóhelyüket
inkább a falvak központjában épült erődítetlen, de
kényelmes, tágas udvarházakban alakították ki. Ez a
helyzet az 1440-es évekre gyökeresen megváltozott.
Albert király halála után a nemesség két királyt is
megkoronázott, így belháború tört ki. A helyzetet súlyosbították északon a huszita rablók, délen a törökök
betörései. E válságos időben aki tehette megerősítette
udvarházát, vagy új várat épített magának. E korszak
jellegzetes emléke Kisnána vára.
A falu Árpád-kori plébániatemploma mellett
1325-ben Kompolti István nemesi udvarházat épített.
Fia István és unokája László az 1420-as években gótikus stílusban újjáépítette a plébániatemplomot, majd
az 1430-as években László öccse János egy új, emeletes, tornyos udvarházat emelt mellette. A huszita
veszély miatt az épületegyüttest az 1440-es években
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A 13. századi Mohosvár
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először fapalánkkal körülvéve kastéllyá, majd kőfallal
várrá alakította. János fiai már a század közepe után
fejezték be az építkezést a belső vár felépítésével.
Simontornya: A 15. század közepének zűrzavaros
állapotait Mátyás király számolta fel a század második
felében. A katonaként is kiváló uralkodó erős zsoldos
hadsereget állított fel, amely a külső ellenségtől és belső rablóbandáktól is megvédte az ország lakosságát.
A korszak legnagyobb hatalmú főnemesei maguk is
jobbára katonák, hadvezérek voltak, akik rezidenciáikat régi váraikban tartották fenn. Ám e várakat
igyekeztek minél kényelmesebbé és fényűzőbbé tenni.
Ebben a király járt elől jó példával, aki budai, visegrádi, tatai, komáromi várait és palotáit a legmodernebb
későgótikus és reneszánsz stílusban újította meg. A
nemesség számára a nagy építkezések korszaka inkább Mátyás király halála után nyílott meg, amikor
az új uralkodót, Jagelló II. Ulászlót rászorították, hogy
csökkentse le a központi adókat. Így a földesurak sokA kisnánai vár 1445 körül kal több adót tudtak beszedni jobbágyaiktól és lehetőjobbra vé vált számukra a pompás királyi építkezések utánzása. E korszak nagyszerű emléke Simontornya vára.
Az első várat itt 1280 körül építette a Döröcske
A tatai vár 1586 körül nembéli Simon, akiről a település a nevét is nyerte. A

A simontornyai vár északi
szárnya a 16. század elején

következő évszázadokban többször átépített várat 1500
körül Gergellaki Buzlay Mózes főajtónálló és főkamarás mester kapta meg, aki nyomban hozzáfogott az átépítéséhez, ami 1509-re fejeződött be. Megépült egy új
reneszánsz öregtorony és kaputorony, valamint a reneszánsz stílusban átalakított régi, keleti palotaszárny elé
reneszánsz loggiát emeltek. Az északi palotaszárny és a
kápolna későgótikus stílusban készült el ugyanakkor.
Tata: A Jagelló-kor rövid virágkorának a törökkel
szemben elszenvedett mohácsi vereség vetett véget
1526-ban. A következő polgárháborús évek pusztításait aztán Buda eleste pecsételte meg 1541-ben, miáltal
az ország közepe végképp hadszíntérré vált. A korábbi
fényűző várpaloták, királyi és főúri rezidenciák végvárak, katonai erődítmények lettek. A korszak ugyanakkor a haditechnika fejlődésében is korszakváltást
jelentett: a háborúkban egyre meghatározóbb szerepet
kaptak a tűzfegyverek, amelyek már könnyedén le tudták rombolni a korábban leküzdhetetlennek gondolt
kőfalakat. Ezért a frontvonalra került várakat a legkorszerűbb itáliai reneszánsz hadiépítészet elvei szerint
bástyás erődökké építették át. E költséges építkezéseket
a Habsburgok birodalmából befolyó jövedelmek tették
lehetővé. E kor egyik legépebben fennmaradt, bástyás
erődítményekkel övezett végvára a tatai vár.
A tatai várat 1400 körül Zsigmond király építette
fel királyi szálláshelyként az általa létrehozott mesterséges tó partjára. Az épület Diósgyőr mintájára, négyzetes, négy saroktornyos várpalotaként épült, amelyet külső várfal és vizesárok övezett. A Mátyás és II.
Ulászló által tovább gazdagított tatai várpalota Buda
1541-es eleste után a végvárak sorába került. Ekkor vált
szükségessé új, korszerű védőművek építése, amelyek
alkalmassá tették az erődítményt a tüzérségi harcra is.
Először egy második, külső védőfal épült elé, a sarkán
egy nagy rondellával. Ennek ellenére 1558-ban elfoglalták a törökök. 1566-ban került újra keresztény kézre.
Ezután több lépésben olasz rendszerű bástyás erőddé
építették át, a régi belső vár egy részét pedig visszabontották. A nagy munka 1586-ra zárult le. ❦
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Birodalmi segélyhadak Érsekújvár 1685. évi ostrománál
Buda 1684. évi sikertelen ostroma után az Udvari
Haditanács úgy határozott, hogy a következő esztendőben nem a magyarországi oszmán hódoltság legfontosabb
várának visszafoglalására tesz újabb kísérletet, hanem az
annak előterében fekvő és védelmi szempontból stratégiai
fontosságú Érsekújvárt támadják meg. A Lotharingiai Károly vezetése alatt összegyűlt keresztény főseregnek ekkor
majdnem a felét, mintegy 32 500 katonát az I. Lipót császárral szerződésben és szövetségben álló birodalmi rendek
állítottak ki és küldtek a Magyar Királyságba.

Az 1683-ban kirobbant Oszmán Birodalom elleni háborúban az egyes német-római birodalmi
választófejedelmek, hercegek és kerületek vagy a
Habsburg udvar szövetségeseként vagy saját hírnevükért és dicsőségükért, és – ne felejtsük el – pénzügyi támogatásért, címekért, valamint területekért
cserében állítottak ki katonaságot és harcoltak a
magyarországi hadszíntéren. Így Bécs felmentésére
II. Miksa Emánuel bajor és III. János György szász
választófejedelem személyesen vezényelt 11 300, illetve
10 400 katonát, míg a frank és a sváb birodalmi kerület Georg Friedrich von Waldeck herceg, tábornagy
irányítása alá rendelve összesen 9500 főnyi haderőt
küldött. A birodalomból érkezett lovasok és gyalogosok a szövetséges sereg centrumába beosztva részt
vettek az 1683. szeptember 12-i győztes kahlenbergi

csatában, majd a bajorokat leszámítva hazavonultak.
Egy esztendővel később Buda ostrománál is feltűntek
birodalmi segélyhadak. Igaz megkésve, szeptember
közepén érkezett a bajor választófejedelem parancsnoksága alatt 8 ezer bajor és 4 ezer sváb kerületi katona (az Öttingen és a Baden-Durlach gyalogezredek)
a Lotharingiai Károly vezette hadművelet támogatására. Sikertelen ostromot követően ezek a katonák a
Szepességbe, valamint Trencsén vármegyébe vonultak téli szállásra, hogy részt vehessenek az 1685. évi
hadjáratban is. A hadműveletek során nagy anyagi és
emberveszteségeket szenvedett bajor és sváb ezredek
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A vár ostroma 1685-ben,
ismeretlen szerző színezett
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létszámát és felszerelését újra feltöltötték, sőt utóbbi
katonaság esetében még kiegészítésre is sor került.
Történt ugyanis, hogy az Öttingen és a Baden-Durlach
gyalogezred mellé a kerület rendjei jóváhagyták két,
egyenként 500 főt számláló vértesezred felállítását is.
Így 1685 kora nyarán a magyarországi hadszíntéren
Karl von Sereni táborszernagy 7 ezer bajor, míg Károly Gusztáv baden-durlachi őrgróf, vezérőrnagy vezetése alatt ismét 4 ezer sváb katona állt a császár rendelkezésére. Rajtuk kívül is jelentős számú birodalmi
segélyhad érkezett a császári-királyi hadsereg táborába. Ernő Ágost braunschweig-lüneburgi herceg (a
későbbi hannoveri választófejedelem) 10 ezer katonát

küldött a magyarországi hadszíntérre névlegesen fia,
a 24 éves Frigyes Ágost, valójában Chauvet altábornagy vezénylete alatt. A császárral kötött szerződés
értelmében ezért a jelentős számú haderőért cserébe
260 ezer forintot kapott. A kölni választófejedelemérsek 6 ezer főt állított ki, amely segélyhad azonban
útközben jelentős veszteségeket szenvedve csak augusztus 4-én érkezett meg, von Schwarz tábornok
parancsnoksága alatt. A frank és a felső-rajnai kerületek pedig 4 ezer, illetve 1500 katonával járultak
hozzá a hadjárat sikeréhez. Előbbieket báró Johann
Karl von Thüngen vezérőrnagy, míg utóbbiakat gróf
von Hanau vezette. Ezen csapatok mindegyikét a főhadszíntérre vezényelték, mivel a segélyt adók kikötötték, hogy lovasaikat és gyalogosaikat csak a Duna
mentén és a fősereg mellett lehet bevetni. Mindez azt
jelentette, hogy 1685-ben a papíron 39 400 főt számláló császári-királyi hadhoz még további 32 500 katona csatlakozott birodalmi segélyhadként.
Lotharingiai Károly nem érezte elég erősnek a
szövetséges keresztény fősereget Buda újabb ostromához, így a hadvezetés a középkori Magyar Királyság székhelye helyett, az annak védelme szempontjából nagy stratégiai fontossággal bíró Érsekújvár
megtámadását és elfoglalását tűzte ki célul. A csapatok 1685. július 7-én érkeztek meg a 16. század végén
a Nyitra folyó jobb partján felépített, szabályos hatszög alaprajzú, csúcsain egy-egy fülesbástyával ellátott vár közelébe. A következő napokban (8-án, 9-én
és 10-én) futottak be Lipótvár felől a braunschweiglüneburgi, bajor és sváb segélyhadak. A beérkezett
katonák megszemlélése után a főtisztek tanácskozásra gyűltek, ahol az ostrom súlypontját a vár északkeleti részén lévő Cseh- és Forgách-bástyák ellen, valamint az azokat összekötő fal, az úgynevezett kortina
ellen határozták meg. Döntés született arról is, hogy
előbbi védmű ellen Karl Croy herceg vezénylete alatt
a császári-királyi, sváb és a braunschweig-lüneburgi
csapatokat, míg az utóbbi ellen a bajor és a császári-királyi ezredek katonaságának egy részét vetik be,
amelyeket Sereni (Miksa Emánuel csak július 27-én
érkezett a táborba) irányított.
Július 11-én éjfélkor hozzáláttak a futóárkok, ostromsáncok, ütegállások és a mozsárágyú katlanok
kiépítéséhez. Az 1200 császári-királyi, 1200 braunschweig-lüneburgi és 600 bajor katona által végzett
munka eleinte jó ütemben haladt és kezdetben az őrség sem zavarta a védművek kialakítását. Négy nappal
a munkálatok megkezdése után a bajor oldalon már
100 lépésnyire megközelítették az úgynevezett esztergomi kaput, és megépítették a második összekötő árkot is a császári-királyi csapatokhoz. Július 18-án pedig már a Forgách-bástya falait is három ostromlöveg
törte. Négy nappal később az ív alakban kiépített nagy
ütegben elhelyezett 19 ostromágyú is elkezdte lőni lövedékeit, míg 18 mozsár gyújtóbombákat szórt a vár
belsejébe, érzékeny veszteségeket okozva a védőknek.
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Lotharingiai Károly még ezen a napon megkísérelt
aknászokat átjuttatni a várárkon, ám ez a kísérlet kudarcot vallott. Ekkor sebesült meg egy braunschweiglüneburgi hadnagy, valamint a bajor Rosa ezredes, aki
az éjszaka folyamán bele is halt sérülésébe.
Július 23-én megérkezett a táborba Waldeck herceg a frank kerületi segélyhad egy részével. A következő nap felemás sikert hozott a birodalmi csapatok
számára. Egyrészt elkészült egy hat ágyúból álló üteg
a bajor oldalon, másrészt viszont egy félig kész védmű
védelmét ellátó 300 fős sváb egységet az éjszaka folyamán a várból kitörő 200 janicsár meglepett. Közülük
mintegy százat lemészároltak, köztük Linck alezredest, két-két századost és hadnagyot, levágott fejeiket
magukkal hurcolták, majd a vár falaira kitűzték ezeket. Ahogyan a keresztény katonaság egyre közelebb
nyomult a várhoz, úgy élénkült fel, erősödött meg a
védők ellenállása is. A munkálatokat egyre gyakrabban akasztották meg heves kitörésekkel vagy bombázásokkal, amelyek igen súlyos veszteségeket okoztak
az ostromlóknak. Július 28-án sikerült felgyújtaniuk
a rőzsekötegekből épült töltést és az azt fedező üteg
ágyúinak lövegtalpát is. Négy nappal később pedig a
bajor sáncárok építésén dolgozók közül vágtak le ötven főt, és az ezek védelmére érkezett fedező csapat is
jelentős vérveszteséget szenvedett.
Közben Sejtán Ibrahim pasa, magyarországi
szeraszkir ostrom alá fogta Esztergomot. Ennek hatására Lotharingiai Károly úgy döntött, hogy erőit
megosztja, és csapatai döntő részét az oszmán sereg
ellen vezeti, míg a vár ostromának irányítását Aenas
Caprara gróf kapta feladatul, akinek a parancsnoksága alá 6 ezer császári-királyi, 2100 bajor, 6400 kölni,
sváb, frank és lüneburgi katonát, valamint 1500 magyar hajdút rendeltek. Augusztus 6-án tehát mintegy
16 ezer keresztény katona maradt Érsekújvár körül,
akik azonban ugyanolyan elánnal folytatták a megkezdett munkát. Augusztus közepére sikerült a várárkot feltölteni és az ostromágyúkat egészen az árok
széléig előrehozni. A védműveken már olyan széles
rések tátongtak, hogy Caprara 18-ára rohamot rendelt
el, ám egy hirtelen jött felhőszakadás miatt ezt csak a
következő napon lehetett végrehajtani. Ekkor a jobb
oldalon a Cseh-bástya ellen 1500 császári-királyi,
braunschweig-lüneburgi és sváb, míg a bal oldalon a
Forgách-bástya ellen szintén 1500 bajor, kölni és frank
katona indult a falak ellen, míg tartalékban további 2
ezer fő maradt. A védők muskétatűzzel, kövekkel és
szablyákkal igyekeztek feltartóztatni a rohamozókat,
ám az egyenlőtlen közdelem két óra után abbamaradt.
Az ostromlók benyomultak és válogatás nélkül mészárolták le a várban lévőket, így sok nő és gyermek is
áldozatul esett kegyetlenkedésüknek.
Érsekújvár visszavételét Európa-szerte megünnepelték, és a vár elfoglalásával lehetőség nyílt Buda
újabb ostromára is, ám erre csak a következő évben
vállalkozott az Udvari Haditanács. ❦

A Forgách-bástya maradványa. A képen látható
kápolnát 1779-ben építették a bástya területére
(Fotó: Szabó Tibor)

Lotharingiai Károly
(1643–1690), a kiváló
hadvezér és a hercegség
nélküli herceg („le duc
sans duché”) portréja,
Abraham Blooteling egykorú metszetéről

Érsekújvár látképe 1639 körül (Johann Ledentu rajza)
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Csoportkép a Vármentő
Napokon 2011-ben
(Fotó: Bubenkó Gábor)

Fejes Erik–Kovács Lajos–Szatmári Tamás

Szádvár, avagy egy önkéntes
vármentő kezdeményezés példája
Miután a Castrum Bene egyesület 2014 tavaszán
Szögligeten rendezi vándorgyűlését, érdemes áttekinteni a vendéglátó Szádvárért Baráti Kör eddigi
működését, eredményeit és jövőbeli elképzeléseit.

Szinte teljesen épen
előkerült kancsó
(Fotó: Pató István)

Egy-egy vár életében az alapok megásása jelenti a
kezdetet, majd az egyre magasodó falak lassan élettel
telnek meg, szolgálnak, végül magukra hagyják őket
és leomlanak. E szomorú véget érő folyamat mögött az
ember áll, aki vész esetén várakat épít, óvja, erősíti azokat, majd ha már biztonságban érzi magát, hátat fordít
neki, alkotása pedig az enyészet martalékává válik.
Így történt ez Szádvár esetében is, miután kuruc
helyőrsége 1685. november 5. napján feladta a várat
Aeneas Sylvius Caprara (1631–1701) császári generálisnak. A magára hagyott erősség ezután már nem
szerepelt többet a hadi krónikák lapjain, területét pe-

dig lassan visszahódította a természet.
Az Aggteleki-karszt 462 méter magas mészkőszirtjén emelkedő vár valamivel több, mint 300 évig
aludta Csipkerózsika álmát, mígnem 2006. október
21. napján újra élet költözött a fákkal, bokrokkal és
gazzal sűrűn benőtt ódon falak közé. Azon az őszi
napon az ország szinte minden részéről érkező önkéntes vármentők gyülekeztek a várudvaron, hogy új
lapot nyissanak Szádvár elfeledett krónikájában.
A Szádvárért Baráti Kört 2006 őszén egy internetes közösség alapította, azzal a céllal, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén található, Magyarország
egyik legnagyobb alapterületű várának számító Szádvár régészeti-műemléki kutatását elősegítse, valamint
közreműködjön a romok konzerválásában. Mindezt
azért, hogy a kulturális örökségünk részét képező
erősséget megőrizzük a jövő generációk számára.
A fenti cél mellett feladatul tűztük magunk elé a
várnak és közvetlen környezetének a népszerűsítését,
valamint egy önkéntes alapon szerveződő civil közösség létrehozását is.
Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk
arra, hogy a területileg illetékes szakhatóságokkal, így
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával, a Herman
Ottó Múzeum, illetőleg a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi
Irodájának szakembereivel, valamint a terület kezelőjével, az Északerdő Zrt-vel szoros együttműködést
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alakítsunk ki. Az eddigiekben is igyekeztünk maradéktalanul betartani az ún. Velencei-Charta előírásait
és figyelembe vettük a műemlékvédelmi és régészeti
szakmai követelményeket.
Az évek során szoros kapcsolatot alakítottunk ki
hazai, illetőleg külföldi, elsősorban felvidéki vármentő, valamint hagyományőrző egyesületekkel, melynek
tagjaival együttműködve kölcsönösen segítünk egymásnak épített kulturális örökségünk megőrzésében.
Kezdeményezésünk erejét tagjaink és az önkéntesek adják, akik részvételével minden évben két alkalommal, márciusban és októberben vármentő napokat szervezünk, melynek keretében megtisztítjuk a
romokat a friss aljnövényzettől, illetőleg előkészítjük
a műemlékvédelmi, illetőleg a régészeti munkákat.
Az egyesület megalakítása óta eltelt időben, a
több mint egy hektár alapterületen fekvő romokat
fokozatosan tisztítottuk meg az azokat szinte teljes
egészében elfedő növényzettől, ami lehetővé tette,
hogy 2007 őszén megtörténhessen a vár geodéziai
felmérése. Emellett fontos eredmény az is, hogy erőfeszítéseinknek köszönhetően immáron egy ligetes
kialakítású, biztonságos környezet fogadja az érdeklődőket, akik egyre nagyobb számban keresik fel az
Aggteleki-karszt új látványosságát.
Több sikeres pályázat eredményeképpen lehetőség nyílt a pusztulástól leginkább veszélyeztetett építmények megerősítésére is. Az állagvédelmi munkák
első állomása a középső vár keleti oldalán elhelyezkedő Lisztes-bástya falkoronájának megtisztítása,
majd megerősítése volt, melyre – a megelőző régészeti kutatást követően – 2008 nyarán került sor. A rákövetkezendő években részlegesen helyreállítottuk a
külső vár déli, valamint északi falát, majd a belső vár
Porkoláb-falát. Tavaly a belső vár déli falának egy kis
részét sikerült megóvnunk a további omlás- és balesetveszélytől, az idei évben pedig a Csonka-bástya
nyugati részére került sor.
A rekonstrukció során alkalmazott eljárás, azaz az
ideiglenes falkorona-védelem lényege, hogy a növényzettől és az omladéktól megtisztított falszakaszt trassz
habarccsal megerősítik, majd némileg felmagasítják,
ezáltal egy védőréteget kialakítva annak tetején. Ez a
megoldás – reményeink szerint – évtizedekig megóvja
majd az építményeket a további pusztulástól.
Kezdetben elsősorban az egyesületi tagok erejére
támaszkodtunk, azonban az állagvédelmi munkák
második ütemének elvégzését követően beláttuk,
hogy a kivitelezést profi építési vállalkozóra kell
bíznunk. Ennek eredményeként az elmúlt években
stratégiai együttműködést alakítottunk ki – a műemlékvédelmi felújítások terén is jó referenciákkal
rendelkező, helyi kötődésű – Nova Alpin Kft-vel.
A szűk anyagi lehetőségek miatt a falkorona-védelem csupán a vár – omlásveszélynek leginkább kitett
– méreteit tekintve igen behatárolt részein valósulhat
meg és ugyanez a helyzet a régészeti feltárással is. En-

A vár területe
madártávlatból
(Fotó: László János)

A Csonka-bástya
(Fotó: Vigvári Tamás)

Kályha alapozása és kályhaszemek az egyes számú
árokból
(Fotó: Vigvári Tamás)
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Kulcslyuk alakú lőrés
a vár déli oldaláról
(Fotó: Vigvári Tamás)

A Lisztes-bástya állagmegóvás előtt és után
(Fotó: Vigvári Tamás)

A vár déli fala nyugatról
(Fotó: Vigvári Tamás)

nek ellenére – az állagvédelmi munkákhoz fűződő kutatásokon túl – hagyománnyá vált, hogy az egyesületi
tagok és más önkéntesek régészek vezetése és felügyelete mellett évente egyszer egy hétig a kijelölt kutatóárkokban dolgozhatnak azért, hogy alapfalakat és a
földben már több évszázada heverő használati tárgyakat, pénzérméket és kerámiákat hozzanak a felszínre.
Sokunk gyermekkori álma ez, így nem csoda, hogy
erre a munkára mindig van elegendő jelentkező.
Az első feltárásra 2010 nyarán került sor, melynek
eredményeként – többek között – felszínre került egy
kályha alapozása. A 16. századból való – csaknem teljes
épségben megmaradt – kályhaszemek önmagukban is
egyedülálló régészeti különlegességnek számítanak és
bizonyítják az erősség gazdag felszereltségét.
Az ásatások ezt követően rendszeressé váltak és az
eddig megnyitott 19 db szelvényből számos érdekes
lelet került napvilágra, de talán még ennél is fontosabb, hogy új ismeretekkel gazdagodtunk a vár építéstörténetét, valamint szerkezetét illetően. A régészeti
kutatások eredményeként meghatározhatóvá váltak
az egyes várrészeket összekötő átjárók, valamint a
„csiga” fogadóállomásának helye, nagysága, szerkezete, és annak a téglából rakott kemencének az alapozása is, melyet a 17. századi források a külső várudvar
Német-bástya felőli részén jeleznek.
Érdekesség, hogy a külső vár területéről számos
őskori lelet is előkerült, ami bizonyítja, hogy az ember már igen korán megtelepedett a várhegyen.
A középkori régészeti anyag igen gazdag, így
nehéz a dolgunk, ha ki akarjuk választani az eddigi
legjelentősebb leleteket. Első helyen talán egy – eddig
ismeretlen főúr által használt – pecsétnyomó szerepel, amely éppen idén nyáron került elő. Az érdekesebb leletek között említhetünk továbbá egy bronzból
készült férfi pecsétgyűrűt, egy dobókockát, egy hold
alakú csüngőt (lunula), valamint számos pénzérmét,
amelyek jó korhatározónak számítanak. Az igen nagy
mennyiségben előkerült kerámiaanyag közül kiemelkedik egy habán virágmintás töredék, amely 1640
után készülhetett. A leletanyagban számos fémtárgy
is megtalálható, köztük kések, sarkantyúk, patkók,
szerszámok, sőt még egy ágyúgolyó is. A leletek tanulsága szerint a vár kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezett, melyet lengyel pénzérmék, egy olasz
üvegedény, valamint egy török pipa is bizonyít.
Említést érdemel, hogy a Szádvárért Baráti Kör és
a Herman Ottó Múzeum 2011 késő őszén egy szakértőt kért fel, hogy a vár falaiból az elmúlt években
előkerült, vagy már jól ismert, látszólag egészséges
fagerendákból vegyen olyan mintákat, melyek segítségünkre lehetnek az erősség falainak kormeghatározásához és a további kutatásokhoz. Sajnos a
dendrokronológiai vizsgálat végül nem hozott eredményt, de ez nem vette kedvünket, hogy újabb természettudományos vizsgálatokat (pl.: georadaros, illetőleg foszfor vizsgálat) végeztessünk a közeljövőben.
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A Szádvárért Baráti Kör munkásságát a Város- és
Faluvédők Szövetsége 2009-ben Podmaniczky-díjjal,
Magyarország Belügyminisztere 2010-ben Kós Károly-díjjal, 2013-ban pedig Forster Gyula-emlékéremmel ismerte el.
Hogyan tovább?
Egyesületünk céljainak megvalósítását elsősorban pályázati lehetőségek szabják meg, így a jövőben
is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a pályázat-figyelésre és írásra. Az elmúlt évben elindult műemléki közmunkaprogram szerencsére érinti Szádvárat, melynek keretében szorosan együttműködünk
Szögliget község önkormányzatával, mely eddig is
minden támogatást megadott számunkra. Céljaink
nem változtak; az állagvédelmi munkák és a régészeti kutatások mellett azonban mind több lehetőséget
szeretnénk teremteni a vár – a korszerű kommunikációs eszközök felhasználásával történő – népszerűsítésére, valamint jelenlegi állapotának minél pontosabb felmérésére. Szádvár megmentésének következő
nagy lépése a rekonstrukciós munkák elindítása lesz,
melynek érdekében további partnereket kívánunk
megnyerni a feladatnak.
Az ősök ugyan sorsára hagyták Szádvárat, de a
távoli leszármazottak felismerték a kulturális örökSzádvár rövid története
A Szögliget község határában található vár építésének pontos ideje nem ismeretes, azonban feltehető, hogy a tatárjárást követően IV. Béla király
(1206–1270) engedélye alapján emelték.
A tornai erdőispánság központjául szolgáló „Szárd” várának első ismert okleveles említése
1264–ből származik, azonban az még ma sem egyértelmű, hogy a forrás Szádvárat, avagy az Óvártetőn található sáncvárat jelölte.
A kezdetben királyi udvarbirtoknak számító
erősségnek az évszázadok során számos birtokosa
volt, akik közül a pelsőczi Bebek család számított a
legjelentősebbnek. A mohácsi csatát követően Bebek
György (†1567) jelentős építkezéseket végzett a várban, mely főbb vonalaiban ekkor nyerte el végleges,
ma is látható formáját. Erre az időre tehető a rondellák, illetőleg – ritka megoldásként – a várhegy
északi oldalán létesített kötélpályás teherfelvonó
megépítése, amit „csigának” neveztek.
Szádvár legsúlyosabb ostroma 1567 telén volt,
amikor is Lazarus von Schwendi (1522–1583) felső-magyarországi főkapitány katonái körülzárták
a várat, majd négynapi ágyúzással megbontották
az északi fal egy szakaszát. Ezt követően az addig
hősiesen védekező Patócsy Zsófia (†1583) – a szabad
elvonulás fejében – föladni kényszerült az erősséget.
A későbbiekben a szádvári uradalom és a hozzá tartozó 19 jobbágyfalu a Királyi Kamara kezelésébe került, de a szétlőtt vár helyreállítására nem

ségünk részét képező erősség megőrzésének fontos- Kutatóárok betemetése
ságát, összefogtak, közösséggé kovácsolódtak és el- a munka végén
indultak a vár megmentésének útján. Tudjuk, hogy (Fotó: Molnár Tamás)
hosszú és nehéz ez az út, de a múlt emléke és a jövő
lehetősége is a folytatásra ösztönöz bennünket! Reméljük, hogy utunk során egyre többen csatlakoznak
hozzánk és együtt tehetünk a vár megmentéséért! ❦
fordítottak gondot, bár Szádvár és a szomszédos
Krasznahorka kijavítására 1577-ben 1000 forintot
különítettek el.
Egy 1607-ból származó zsoldlista adatai szerint
mindösszesen 50 gyalogos és két pattantyús (tüzér)
állomásozott az akkor már a körösszeghi Csáky család birtokaihoz tartozó várban.
1682 nyarán Thököly Imre (1657–1705) felsőmagyarországi fejedelem kurucai szállták meg az
erősséget, akik 1685. november 5. napján feladták
azt a császári erőknek, akik a fontosabb védműveket
feltehetőleg felrobbantották.

Szádvár ábrázolása
egy korabeli metszeten
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Hainburg várának kapuja

Csorba Csaba

Szomszédolás Hainburgban
és környékén
Van úgy, hogy karnyújtásnyira magunktól találjuk
a legérdekesebb látnivalókat, műemlékeket. Az utazás
lerövidítésével jelentős költséget, időt takaríthatunk
meg. Most is egy ilyen közeli úti célhoz kalauzoljuk el
olvasóinkat a szomszédos Ausztriában.

Aki Sopronban, Győrben illetve környékükön
megfordul, s nem akar egészen Bécsig utazni, a
Hainburg és környéke határhoz közel is találhat érdekes látnivalókat. A

Pozsonyba látogatók pedig, ha kigyönyörködték
magukat a városban és a várban, és kirándultak Dévény várának romjaihoz, áttekintve a Dunán, kedvet kaphatnak az osztrák oldalon fekvő kisváros,
Hainburg megtekintésére is.
Mosonmagyaróvár majd Köpcsény (Kittsee) felől északnyugat felé haladva, két kis falut érintünk.
Berg és a szomszédos Wolfsthal között, az úttól nyugatra állnak Pottenburg várának romjai. Wolfsthal
római katolikus temploma nevezetes búcsújáróhely,
főoltárának ékessége, Irgalmas Szűz Mária szobra
révén. A legenda szerint egy Pozsonyból Bécsbe utazó magyar úr veszélyes helyzetbe kerülve Szűz Máriához imádkozott, hogy segítse meg. Hálából arra
a körtefára, amely mellett az égi segítséget kapta,
szobrot helyezett el. A körtefa rövidesen egyre népszerűbb búcsújáró hely lett. A szobrot ezért aztán a
körtefáról 1737-ben áthelyezték a templomba.
Hainburg kicsi város, amely az utóbbi évszázadban megtartotta 5–6 ezer fő között ingadozó állandó
népességét. Környéke, csaknem másfél évszázadon
keresztül magyar fennhatóság alatt állt. Csak 1042ben foglalta el III. Henrik császár Aba Sámuel elleni
hadjárata során. A vár újjáépítését 1050-ban a ma-
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gyar csapatok igyekeztek támadásaikkal akadályozni. 1242 tavaszán Babenbergi Frigyes osztrák herceg a mongolok elől ide menekülő IV. Béla királyt itt
fosztotta meg magával vitt kincseitől. Hainburgban
kötött békét III. András magyar király Albert osztrák herceggel (1291), amelynek értelmében visszakaptuk Pozsonyt, Kaboldot, Németújvárt.
1482-ben Mátyás király három hónapi ostrom
után kényszerítette Hainburg védőit megadásra. Ennek az ostromnak a megpróbáltatásai üdítő színfoltnak számítanak a török idők megpróbáltatásaihoz
képest. A mohácsi csata után három évvel (1529) ismerték meg a Bécs felé vonuló török hadak pusztító
kegyetlenségét először a város polgárai. 1683 július
elejének iszonyata azonban azóta sem feledhető: hiába volt a hősies ellenállás, a törökök elfoglalták, majd
fölgyújtották a várost, amelynek falai között állítólag
8 ezer helyi és környékbeli lakos keresett menedéket.
De az igazi tragédiát az jelentette, hogy a lakosok
többségét is megölték. Erre emlékeztet máig a Halászkapu melletti Véres utca (Blutgasse) neve. Néhányan
az Ungarsgasse 10. számú ház kéményébe rejtőzve
megmenekültek, köztük Joseph Haydn nagyapja is.
Az elnéptelenedett várost sváb, bajor, morva, cseh,
horvát földről, Sziléziából telepítették be újra.
A várost védő, több mint 2 km hosszúságú, átlagosan 6 m magas falak, az azokat erősítő tornyok
és a kapuk mindmáig megmaradtak. A keletre néző
Magyar-kapu 1230 körül épült, külső erődítése 16–17.
századi. Nyugatra nyílik a Bécsi-kapu hatalmas, 20 m
magas építménye, állagmegóvására 1976–77-ben került sor. Ma a Városi Múzeum kiállítása látható benne.
A Duna partján emelkedik a Halász-kapu. Ha a Bécsi
kapun (Wienertor) keresztül lépünk be, és kezdjük
meg ismerkedésünket a várossal, a Wiener Strassén
befelé menet, jobbra letérve az egykori minorita kolostor épületéhez jutunk. Ha a főtér felé haladunk,
elmegyünk a 15. században épült zsinagóga mellett,
amely a hajdan itt élt zsidóság emlékét őrzi. A főtér
négyszögű, közepén magasodik a 13. századi eredetű,
többször átépített, mai formájában barokk római katolikus plébániatemplom. Eredetileg gótikus tornyát
57 m magas barokk toronnyá alakították át. Érdemes
betekinteni, a főoltár és a templom barokk szobrai különösen szép és látványos művészeti alkotások.
A templom főhomlokzatával szemben emelkedik a városháza 14. századi eredetű épülete, kapualjában gótikus ülőfülkékkel. A tanácsterem falán az
egykori városbírók képei sorakoznak. A tér gótikus
és reneszánsz polgárházai sajátos hangulatot teremtenek. A városhoz erősen kötődő zeneszerző, Haydn
emlékét őrzi egy 1832-ben létesített kút a téren.
A főtérről egy kis utcán kitérőt tehetünk a Dunapartra. A Halász-kapun keresztül kilépve elénk tárul Dévény várának pompás panorámája, amelynek
látványát másfél évszázada örökítette meg Rohbock,
Hunfalvy nevezetes képes ország-ismertetőjéhez.

Hainburg látképe korabeli
képeslapon a Duna felől
(1900)

A Halter-torony mellett is
elhaladunk a várba tartó
sétánk során

A Magyar-kapu közelében
elhelyezett információs
tábla részlete
1. Magyar-kapu
3. Halter-torony
10. Bécsi-kapu
16. Plébániatemplom
18. Halász-kapu
20. Városháza
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A Dunán átvezető, 1973-ban létesült hídon keresztül juthatunk a Dunai Rétek Nemzeti Parkba,
amely a folyó északi partján húzódik, Bécstől a szlovák határig, a Morva folyó torkolatáig. 1996-ban
alapították, területe tekintélyes, 9300 ha. Célja: az
érintetlen ártéri terület, az itt élő növényvilág és az
állatfajok megőrzése.
A Magyar-kapu közelében kitűnő madártávlati
városképet is találunk egy tájékoztató táblán. Innen a városfal maradványai mentén 25 perc alatt
kényelmesen fölgyalogolhatunk a karbantartott, de
egyébként nem kimondottan látványos romokhoz.
Útközben elhaladunk a 15. századi Helden-torony,
és a jelenleg legmagasabb, 13. században megépített
Halter-torony mellett.
A várhoz felérve impozáns kapu fogad. A falak
nagyjából ovális, szépen gondozott, füves területet
ölelnek körbe. A váron belül találjuk a Szt. Pongrác-kápolna romjait és a lakótornyot, amely csak
A Pogány-kapu (Heidentor) rendezvények idején tart nyitva. 1683 után, a török
romja Carnuntum délnyu- ostrom során megrongálódott várat hagyták elrogati határában található mosodni. Állagmegóvása, részleges helyreállítása
Kilátás a várból
Hainburg belvárosára
és a Duna árterére. Balra
a Bécsi-kapu, jobbra a
plébániatemplom tornya
magasodik a város fölé

az 1970-es évektől kezdve évtizedeket vett igénybe.
A magasból lenézve nemcsak Hainburgot láthatjuk,
hanem Pozsonyt is. Rendezvények, ünnepek alkalmával jólesik az étel-ital az ódon falak között. Ehhez
a kiszolgáló épületeket alig észrevehető módon építették meg a vár területén.
Hainburgtól délnyugat felé 7 km-t haladva
érünk el az alig több mint ezer lakosú PetronellCarnuntumba. Idestova csaknem két évezrede virágzó római város állt itt: Carnuntum. Tiberius
római császár markomann háborúja időszakában
(i. sz. 6.) római erődített tábort alakítottak ki, majd
az ezt követő évszázad folyamán kiépült egy állandó tábor (castrum). Délnyugatra egy kisebb tábor
létesült a segédcsapatok számára, nyugaton pedig
megépült a polgárváros, amelyet Hadrianus császár municipiumi rangra emelt. 106-ig Pannonia
provincia kormányzói székhelye, majd a tartomány
megosztását követően Felső-Pannonia központja
volt. Az újabb markomann háborúk időszakában
császári főhadiszállás lett Carnuntum. Marcus
Aurelius, a bölcs filozófus-császár itt írta Elmélkedések c. művének egy részét, 170 körül. 193-ban
itt kiáltotta ki császárrá a helyőrség (a XIV. legio)
a tartományi helytartót, Septimius Severust, aki
mintegy hálából a várost colonia rangra emelte. A
nevezetes Borostyán-út menti településnek fénykorában mintegy 50 ezer lakosa lehetett. Így nem
csodálkozhatunk azon, hogy amfiteátruma, amely
színházi előadásokra is alkalmas volt, legalább 15
ezer férőhelyes. A kisebbik, katonai amfiteátrum 8
ezer embert tudott befogadni. 308-ban a négy társcsászár Carnuntumban egyezett meg a birodalom
fölötti uralmuk felosztásáról. Ez az időszak már
a hanyatlás korának számított. A 4. század végén
romosodó, pusztuló város, amelynek lakossága
egyre nagyobb számban költözött a birodalom belső, biztonságosabbnak számító területeire.
A 19. század második felében kezdődtek a régészeti ásatások, de a római építményeknek még
mindig csak kisebb hányada az, amit sikerült kiásni
és bemutatni, hiszen hatalmas területről van szó. A
romterületen kialakították a Carnuntum Régészeti
Parkot. Ettől mintegy két km-re található az egyik
legnagyobb látványosság, II. Constantius Pogánykapunak (Heidentor) nevezett 20 m magas diadalíve, amely a 4. század közepén készült. A polgárvárosi nagy fürdő 143x104 m kiterjedésű, színvonala a
mai nézőben is csodálatot kelt. Imponáló méretű a
főtér (Forum) is.
A Diana-templom, a Juppiter Optimus szentély, a legiós tábor, a külváros (canabae) feltáratlan,
a helytartói palota, egy korai keresztény templom
maradványai órákig leköthetik az ide látogató érdeklődők figyelmét. Érdemes összevetni a látottakat
az Aquincumban (Óbudán) feltárt és bemutatott
emlékekkel is. ❦
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Oroszlánszívű Richárd a keresztes háborúban
“Rossz fiú, rossz férj, rossz király, de
lovagias és nagyszerű katona volt” – ilyen
összegző értékelést ad Oroszlánszívű Richárdról a keresztes háborúkról megjelent mindmáig legnagyobb, legjelentősebb
monográfia(-trilógia) szerzője, Steven
Runciman. És szintén ő írta le róla: “...
azt mutatta meg, hogy Szaladint is le lehet győzni”. A Szentföldért folytatott vallási színezetű középkori háborúsorozat
csúcspontját, bizonyos értelemben, az a
gigantomachia jelenti, mely a két legkiemelkedőbb ellenséges hadvezér, I. Richárd angol király és Szaláh ad-Dín Júszef
szultán között folyt. Erről az eposzi küzdelemről szól az Oroszlánszívű Richard
keresztes hadjárata című könyv, amely, alcíme szerint, “A zarándok útja és Richard
király tettei című krónikából” válogatva,
Kiss Sándor magyarításában és gondozásában és az Attraktor kiadásában mutatja
be a harmadik keresztes hadjárat történetét és keresztény főszereplőjét.
Izgalmas, fordulatos, színes és tanulságos históriát olvashatunk, amely le-

nyűgözően váltogatja-egyesíti a tényszerű történetírást és a költői eszményítést,
a középkor véres valóságát és idealista
szellemiségét, a történéseket, azok okait és értékelésüket. A krónikaíró (talán
bizonyos Richard de Templo kanonok,
egykori templomos lovag) bravúrosan
alkalmazza az ellenpontozás művészetét:
lovagkirály hősével szembe egy hozzá
méltó formátumú muzulmán vitézt állít, az emberi ostobaságok és galádságok
ellensúlyozására pedig egy példamutató
egyéniséget.
A jegyzetek s az utószó következetesen szembesíti az egykori irodalmi ábrázolást a mai tudományos tényfeltárással.
Kevésbé érthető, hogy mi okból használja
az uralkodónevek magyar írásmódjától eltérő “Richard” alakot és miért hivatkozik
“az idézetek bibliográfiájában” Lucanus
eposzának a Baksay Sándorénál sokkal
gyengébb Márki-féle fordítására. A kötet elismerést érdemlő értékén azonban
mindez természetesen nem változtat.
Madarász Imre

Pászti László

A magyar honvédsereg harcászata
az 1848–49-es szabadságharcban
Hézagpótló kötetet jelentetett meg a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Line Design Kft.-vel közös kiadásban. A szabadságharc katonai és történeti irodalma már egy
jókora termet megtölthetne. Ezek után joggal
kérdezhetné bárki: lehet-e még újat írni? Ez a
kötet ékes bizonyítéka, hogy lehet, sőt kell is!
A honvédsereg szervezéséről, felszereléséről, ellátásáról, a hadjáratokról, az
egyes csatákról, a tisztikarról cikkek, tanulmányok, monográfiák egész sora jelent
meg, de bármilyen megdöbbentő, a harcászat kérdéskörével összefoglalóan eddig
nem foglalkoztak.
A bevezetőben olvashatjuk, hogy a
harceljárások ismerete és elemzése nélkül
nem kaphatunk választ alapvető kérdésekre: meglepő sikerekre, bravúrokra, vagy
éppen váratlan kudarcokra.
A honvédsereg személyi állományának többségét gyorsított ütemben kellett
kiképezni, míg velük szemben tapasztalt,
jól felkészített csapatok álltak, tapasztalt
tisztek vezetésével.
A szerző megismertet bennünket az
egyes fegyvernemek (gyalogság, lovasság,
tüzérség) fegyverzetével. Ismerteti a kiképzési útmutatókat és a gyakorlatot.
A kötet legnagyobb hányadát a harcászati leírások-elemzések teszik ki. Megismerhetjük a gyalogság harcászatát: milyenek a zárt alakzatok a harcmezőn, az

irányváltoztatások, hogyan alakították ki
a csatárláncot, hogyan zajlott a tüzelés, a
szuronyroham, hogyan védtek ill. támadtak tereptárgyakat (épületeket, településeket, erdőket, magaslatokat, stb.), hogyan
harcoltak gyalogság, lovasság ill. tüzérség
ellen. Megtudhatjuk, miképpen harcolt a
lovasság zártrendben, csatárharcban, lovasság ellen, gyalogság ellen, a tüzérség ellen,
hogyan zajlott a portyázás és felderítés.
A tüzérség harcászata kapcsán a támadásban, a védelemben, hegyvidéken, gyalogság és lovasság, valamint a tüzérség ellen
játszott szerepét írja le és elemzi a szerző.
A továbbiakban a fegyvernemek együttműködésének kérdésit vizsgálta és mutatta
be a jellemző példákat. Végül a csapatok menetét és menetbiztosítását, valamint a táborozást írta le ellenség-közeli helyzetekben.
Összegzése a következő: „a honvédsereg
harcászata megfelelt a kor követelményeinek,
sőt a tüzérség terén meg is haladta korát.” A
tavaszi hadjáratban túlerővel szemben győzedelmeskedtek, 1849 nyarán „a hadművészet terén egyenrangú partnerei voltak a
szövetséges osztrák-orosz haderőnek”.
A kötet jellegzetes példák (események)
egész sorozatának leírásával érdekes olvasmány is, tehát azoknak is bátran ajánlhatjuk,
akik a hadtörténelemben, a katonai kérdésekben viszonylag kevéssé járatosak.
Csorba Csaba
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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 c. 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 A természeti örökségünk
címen a 2014-es év második felében tervezzük kiadni. Ez a Kárpát-medence és környezete természeti adottságait, természeti
nevezetességeit fogja bemutatni.

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, valamint tematikus 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 megjelenített 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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Tervezett kiadványaink
A Várak, kastélyok, templomok c. folyóiratunk nyomtatott változatának megszűnése nem jelenti azt, hogy kiadónk
hátat fordítana az örökségturizmusnak.
Az újság online változatának működtetése mellett, szeretnénk, valamilyen formában "kézzelfogható" kiadványokat is kínálni olvasóinknak. 2014 március elsejére tervezzük
megjelentetni a kilenc év teljes anyagát digitálisan tartalmazó számítógépes DVD-t. Akik a DVD korábbi példányait forgatták, biztosan jól ismerik előnyeit. Az esztétikus,
felhasználóbarát kezelőfelület segítségével szinte pillanatok
alatt megtalálhatók benne a keresett objektumok, legyen az
épület, személy vagy fogalom. A március elejére elkészülő változat abban különbözik a korábbiaktól, hogy ebben
már lapunk 2005–2013 közötti évfolyamainak teljes anyaga
kutatható lesz, illetve ki is nyomtathatják egy-egy cikkét,
ha szükségük volna rá. A DVD-t az 50. oldalon található
szelvény elküldésével, vagy honlapunkról (www.varlap.hu)
tudják megrendelni. Kizárólag valamelyik gyűjteményes
kötettel együtt rendelhető!
Azokat az olvasóinkat sem szeretnénk teljesen cserben
hagyni, akik ragaszkodnak a nyomtatott változathoz. Bár
nem ígérhetjük, hogy rövid távon, komolyabb támogatás
nélkül ismét elindítjuk a lapot, egy helyettesítő megoldást
azonban ajánlhatunk. Amennyiben elegendő nagyságú
kereslet van rá, minden év végén, a korábbi gyűjteményes
kötethez hasonló formátumban és terjedelemben évkönyvként folytatnánk a sorozatot. Tehát az év során, az online
Adja le előrendelését mielőbb!
A leírás alapján nyilvánvaló, hogy az atlasz, egyedülálló, hiánypótló
változatban megjelent cikkekből és új, még nem közölt írákiadvány lesz. Az előző kiadások példányai rövid időn belül maradéktalasokból állítanánk össze az adott évkönyv anyagát.
nul elfogytak. Javasoljuk, hogy bővítse házikönyvtárát ezzel a különleges
Ennek egyetlen feltétele, hogy olyan nagyságrendű előkiadvánnyal, mielőbb küldje el rendelését a kiadónak. Így ráadásul a legjobb áron juthat a könyvhöz.
rendelés érkezzen be kiadónkhoz 2014. szeptember 30-ig,
Van olyan ismerőse, családtagja, barátja aki érdeklődik a történelem
amely alapján gazdaságossá válik a kiadása. Ez jelenleg
iránt, kedveli a műemlékeket, szeret kirándulni, vagy éppen a térképek rab1500 példány. Ennek az előrendeléséhez is az 50. oldalon
ja, netán családfakutatással foglalkozik? Számukra lehet tökéletes ajándék
különleges kiadványunk.
találnak szelvényt, ami a honlapunkról szintén elérhető.
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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 díjbekérő számlát január
10-én kezdjük 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: 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 számlánkat. A kiadványokat csak a számlán
szereplő összeg kiegyenlítése után postázzuk. A kézbesítést a GLS gyorsposta 24 órán belül bonyolítja le.
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Kaleidoszkóp 50
Kedvezményes előrendelési lehetőség a 2014-es évkönyvre
Kérjük, az előrendeléshez olvashatóan töltse ki a szelvényt, vagy rendelje meg az interneten (www.talmakiado.hu):
☐ Feltételesen megrendelem a Várak, kastélyok, templomok folyóirat 2014-es évkönyvét 3400,- Ft-os áron.
Csomagonként egységesen 800,- Ft-os postaköltséget számítunk fel a megadott árakra. (3 példánytól ingyenes a szállítás!)
Az előrendelést 2014. szeptember 30-ig beérkezőleg fogadjuk el. E-mailben visszaigazolást küldünk. A díjbekérő számlát 2014. november 2-án kezdjük
kézbesíteni, és azok kiegyenlítése után GLS gyorspostával küldjük el a kiadványokat 2014. november 15-i megjelenésük után.

Figyelem! Ez az ajánlatunk csak abban az esetben érvényes, amennyiben 2014. szeptember 30-ig legalább 1500 megrendelés érkezik
kiadónkhoz.
Kézbesítési név, cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Számlázási cím (amennyiben nem azonos a fentivel): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Telefonszám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fizetés módja: 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. A beküldött adatokat kizárólag számlázáshoz és kézbesítéshez használjuk fel. Az ajánlat 2014. szeptember 30-ig érvényes.
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Megrendelő új és korábban megjelent kiadványainkhoz
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok folyóirat 2013-as gyűjteményes kötetét 3200,- Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok folyóirat 2013-as gyűjteményes kötetét a folyóirat 2005–2011 közötti lapszámainak teljes anyagát tartalmazó számítógépes DVD melléklettel együtt 5300,- Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2008–2013. évi gyűjteményes köteteit (6 kötet) könyv formátumban
14 000,- Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok c. folyóirat 2008–2013. évi gyűjteményes köteteiből az alábbi példányokat 2900,Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség: ..................................................................... (Minimum 2 példány rendelése esetén érvényes!)
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok folyóirat bármelyik korábbi gyűjteményes kötetét a folyóirat 2005–2013 közötti lapszámainak teljes anyagát tartalmazó számítógépes DVD melléklettel együtt 5800,- Ft-os áron, + 800,- Ft postaköltség
(Csak a DVD márciusi megjelenését követően postázzuk együtt a két kiadványt.)
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, vagy a vkt@varlap.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni. Az árak a készletek
erejéig, és csak belföldi postázási címre érvényesek. 2013/6
Ügyfélszolgálat telefonszámok: (72) 511-580, (20) 346-2100
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Rejtvény

Tájékoztató

A 2013. októberi rejtvényünk helyes megfejtése: Besztercebánya
és Zólyom. A helyes megfejtést beküldők közül egy-egy példányt
nyertek a Várak, kastélyok, templomok 2005–2011. közötti évfolyamainak digitális kiadásából: Horváth Viktória (1183 Budapest),
Kovácsik Márton (5430 Tiszaföldvár), Lövei Anna (3300 Eger).
A nyereményeket postán küldjük el.

Értesítjük azokat az olvasóinkat, akik 2013-ra KE vagy KTE jelű
támogatói előfizetést vásároltak 6 ezer, illetve 10 ezer forint értékben, hogy részükre decemberben postázzuk a 2013-as gyűjteményes kötetet. Lapunk megszűnése miatt a 2005–2012 közötti
évekről külön DVD-t nem készítünk. Azoknak, akik támogatói
előfizetésükben ezt a DVD-t választották, külön költség nélkül
postázzuk márciusban, a 2014. március elején megjelenő, és mind
a kilenc év anyagát tartalmazó 2005–2013-as DVD-t. Amennyiben ezt nem fogadják el, helyette 2013-as gyűjteményes kötetet,
vagy a 2005–2011-es, jelenleg is forgalomban levő DVD-t tudjuk
felajánlani decemberi szállítással. Kérjük, hogy e-mailben (vkt@
varlap.hu) írják meg, ha az utóbbi lehetőségek közül választanak
a 2005–2013-as DVD márciusi szállítása helyett!

Felhívjuk kedves pályázóink figyelmét, hogy lapunk nyomtatott
változatának megszűnésével rejtvény-sorozatunk is végéhez ért.
Amennyiben a későbbiekben figyelemmel kísérik folyóiratunk
internetes változatát (www.varlap.hu), ott szintén fognak találkozni rejtvényekkel.
Köszönjük, hogy az évek során velünk játszottak.

Egervári Nádasdy – Széchényi-várkastély
Reneszánsz Látogatóközpont

A VÁRKASTÉLYBAN MEGVALÓSULT PROJEKTELEMEK
1. Reneszánsz Látogatóközpont kialakítása
tReneszánsz terem bemutatása bútormásolatokkal
tKora barokk terem bemutatása bútormásolatokkal
tReneszánsz várkastélyok a történelmi Magyarországon című kiállítás
tAz egervári várkastély története érintőképernyős időszalagon 1288 és 2013 között
tAz egervári várkastély régészeti ásatása során előkerült jelentősebb leletek bemutatása
tNégy sarokbástyás várkastélyok a Kárpát-medencében
tA várkastélyt birtokló Egervári, Kanizsai, Nádasdy, Széchényi és Solymosy családok bemutatása
tA várkastély jeles birtokosainak a bemutatása
tReneszánsz Játszóház
tReneszánsz tapintható tárlat
tLegendák, anekdoták, érdekességek feldolgozása
2. Időszakos kiállítótér kialakítása – kortárs képzőművészeti tárlatok, vándorkiállítások
3. Ajándékbolt és kávézó
4. Nyári Színház a várkastély udvarán (1974 óta megtartott „Egervári Esték”)
5. Integrált látogatómenedzsment-rendszer
6. Közösségi tér
7. Kiszolgáló infrastruktúra
„Mindennapi élet a késő reneszánsz várkastélyokban
Élményturisztikai, színházi, kulturális, oktatási és látogatóközpont”
NYDOP-2.1.1/D-09-2009-0014

ELÉRHETŐSÉGEK
8913 Egervár, Vár út 15.
e-mail: varkastely@egervar.hu
www.egervarivarkastely.hu
Nyitva tartás:
kedd – vasárnap 9.00 – 17.00, hétfőn zárva

