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Országszerte újulnak meg épített örökségi helyszíneink és
tárják fel kincseiket, titkaikat. Sokféle szakterület összehangolt munkája teszi lehetővé, hogy a műemlék épületek méltó módon és hitelesen nyerjék vissza egykori szépségüket.
A rekonstrukciókon kutatók, építészek, tájépítészek, mérnökök, kurátorok, művészettörténészek, kiállítástervezők, restaurátorok, turisztikai szakemberek, projektmenedzserek és még
sokan mások dolgoznak azért, hogy az épületek tovább mesélhessék az általuk őrzött történeteket. Magazinunk oldalain
bepillantást engedünk a háttérben zajló mérnöki, művészeti
és tudományos munkába, miközben felfedjük azokat a - néha
apró, de annál izgalmasabb - mozzanatokat, amikről az évszázados falak tanúskodnak. Az olvasó találkozhat többek között
egy barokk kori vándorfestő elfuserált állatábrázolásaival, szívszorító vagy épp forradalmi lelkületű szerelmi szálakat ismerhet meg, beleshet egy 30-as évekbeli kastélyhotel parkjába, de
a harcos szent király legendája és a sziklavárban kísértő nemes
hölgy szellemének története is feltárul.
A rekonstrukciókat követően a várak, kastélyok megnyitásával egyre bővül látogatható műemlékeink sora. A Miniszterelnökség és
a NÖF NKft. koordinációjában zajló Nemzeti Kastélyprogram eredményeit elsőként a tatai Esterházy-kastélyban mutathatjuk meg
a nagyközönségnek. Az 1760–70-es években épült kastély - sokévnyi rekonstrukciós munka után - 2020-ban nyerte vissza régi fényét.*
Ezek az újjászülető épületek, amelyeket őseink hagytak ránk, izgalmas kiállítási tartalmakon keresztül teszik átélhetővé „Múltunk
jelen időben”. Készítsen szebbnél szebb fotókat az enteriőrökben, időzzön el a romantikus kastélyparkokban és igyon egy finom
kávét igazi főúri környezetben! Régi-új műemlékeink minden évszakban más és más élményekkel várják.

JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK

VESZPRÉM

SÜMEGI VÁR

Tisztelt Olvasó!

BÉKÉS

Kellemes kulturális kikapcsolódást kívánunk!

OZORA

ZALA

SOMOGYVÁR

TOLNA

SOMOGY

BÁCS-KISKUN

CSONGRÁD

SZIGETVÁRI VÁR

dr. Virág Zsolt
Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram
végrehajtásáért felelős miniszteri biztos – Miniszterelnökség

Glázer Tamás
ügyvezető igazgató
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

BARANYA

Felelős kiadó: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Főszerkesztő: Woth Zsófia • Elérhetőségek: 1113 Budapest, Daróczi út 3. • info@nofnkft.hu
A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram koordinátora.

*A tatai Esterházy-kastély megnyitása alkalmából kiadott Mű/emlék magazin különszámot keresse a helyszínen vagy töltse le online itt:
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kisebb barokk kúria állt Nádasdladányban; talán épp ekkor
határozták el, hogy egy olyan kastélyt építtetnek itt maguknak, ami egymás iránti szerelmüket is méltón szimbolizálja.
A historizáló, Tudor-stílusú romantikus kastélyt a gróf és a grófnő együtt tervezték meg. Az 1873-as alapkőletételen még Ilona is
részt vett, de annak szépségét és kényelmét már nem élvezhette.
Házasságukból négy gyermekük született, akik közül a harmadik féléves korában tragikus módon meghalt. A csapások sora
pedig folytatódott, csupán öt házasév után az alig 24 éves Ilona
a kolerajárvány áldozata lett. A fiatalon özveggyé vált gróf hűséges
maradt szerelméhez, soha nem házasodott újra. Úgy fejezte be és
rendezte be a kastélyt, mintha Ilona még élne.
Kortársaik leírása szerint Ferenc és Ilona már életükben is
a boldog szerelem mintapárja voltak, de a gróf sírig tartó hűsége tette a romantikus stílusú épületet az igaz szerelem kastélyává.
A feleség kultusza

mélyesen kérte a pápa engedélyét ahhoz, hogy az oltárkép a fiatalon elhunyt felesége arcképét viselhesse. A festmény elkészültét
az alábbiak szerint örökítették meg egy korabeli elbeszélésben:
„A festő a munka végeztével még egyszer megtekinti művét,
elégedett vele és távozni kíván a kastélyparkbeli műterméből,
ám ekkor megjelenik a megrendelő. Ő szintén meg szeretné
nézni az alkotást, amit a művész nem utasíthat vissza. Meglátván a képet „A gróf remegett, odaborult a kép elé, könnyeinek
szabad folyást engedve. Ilonám! drága Ilonám, zokogott, mintha ő állana itt megdicsőülten, csak leszállani kellene fellegeiről,
oly élethű.” Nádasdy Ferenc gróf 1907-ben hunyt el, végrendelete első pontjában így rendelkezett temetéséről: „Minden nagyobb pompa nélkül Agárdon, kedves, felejthetetlen feleségem
mellé kívánok eltemetve lenni.” Így is történt.
Az oltárkép ma is megtekinthető a nádasdladányi templomban, és rövidesen a kastély is megnyitja kapuit, amelynek korhűen berendezett termeiben tovább él Zichy Ilona és a Nádasdy
család emléke.

Ferenc gróf az ősök kultusza mellett Ilona emlékének szánta a legnagyobb szerepet a kastély berendezésekor. Ez leginkább a kis szalonban, azaz a „budoárban” érvényesült. Habár
a kis szalon arra szolgált, hogy a hölgyek a közös étkezés után
ide vonuljanak vissza, a a Nádasdy-kastélyban ezt a szobát
a grófnő iránti tiszteletből évtizedekig senki sem használta.
A gróf ugyanis úgy rendezte be a szobát - a dísztárgyak, a bútorok, a könyvek mind úgy voltak elrendezve, - mintha felesége
épp most állt volna fel az asztaltól. A falakon Ilonát ábrázoló
festmények sora függött, a leghíresebb portré közülük Barabás
Miklós alkotása volt, amit a fiatalasszony halála után négy évvel festett. A szentélyként berendezett szalont csak egy generációval később kezdték rendeltetésének megfelelően használni. A könyvtár melletti, parkra néző dolgozószoba is a családi
emlékezet helyszíne volt. A gróf itt intézte hivatalos ügyeit és
itt őrizte szerettei képmásait is. Festményeket és fotókat Ilonáról menyasszonyként, majd anyaként, de voltak itt képek
a gyermekekről, valamint a gróf fiatalon elhunyt bátyjáról és
édesanyjáról is.

Nádasdy-kastély, Nádasdladány

Szent Ilona oltárképe, Ilona képmása
A nádasdladányi kastély egy legendás szerelemből született,
amelynek emlékét máig őrzi. Amikor ugyanis a 26 éves Nádasdy Ferencet és a 19 éves Zichy Ilonát bemutatták egymásnak, a két fiatal egymásba szeretett, így a korban szokatlan
módon szerelmi házasságot kötöttek. A gróf 1868-ban óriási
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vendégsereg előtt pompás szertartás keretében vezette oltár
elé a szintén grófi származású kedvesét a pesti egyetemi templomban. A főúri társasági esemény azonban nem a megszokott
módon folytatódott, hiszen az ifjú pár nem tartott lakomát,
egyenesen az agárdpusztai birtokukra utaztak. Akkoriban egy

Amíg a család és vendégeik a kastélyban ápolták a grófné emlékét, a falubelieket a Nádasdyak által építtetett templom oltárképe
emlékeztette egykori úrnőjükre. A még együtt tervezett templomot Szent Ilona tiszteletére szentelték fel, és Ferenc gróf sze5
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Botanikus Festeticsek

magyar növényfaj felfedezésével járulhatnak hozzá a készülőben lévő kiadványhoz. Fáradhatatlan munkával sok éven át,
gyakran a gyerekekkel együtt szenvedélyesen kutatták az erdőket, réteket. Habár új növényfajt nem sikerült a dégi túrák
során találniuk, de híres Herbáriumuk Kitaibel Pálnak ajándékozott lapjai ma is megtalálhatók a Magyar Természettudományi Múzeumban.
A 2013-ban rehabilitált, kertművészetileg is jelentős dégi
angolkert nyitva áll, növényritkaságait érdemes minden évszakban megcsodálni. A birtok impozáns főépülete pedig
a Nemzeti Kastélyprogram keretében újul meg és rövidesen
régi pompájában várja vissza látogatóit.

Szerpentin-tó a dégi kastélyparkban

A tekintetes úr, az úrnő és testvére, Splényi József is szenvedélyes botanikusok voltak. Abban az időben a nemesek között
divatosnak számító hobbit, a növénytant kevesen művelték
olyan magas színvonalon, mint a dégi kastély tulajdonosai.
A gondosan lepréselt és tudományos alapossággal rendszerezett növénygyűjteményüket, az úgynevezett Herbáriumot
az erre a célra kialakított botanikai szalonban tartották, ahol
négy almáriumot* is megtöltöttek vele.

Festetics-kastély, Dég

Új növényfaj után kutatva
A monumentális dégi Festetics-kastélyt ugyanaz a Pollack
Mihály tervezte, aki a budapesti Nemzeti Múzeumot. A két
épületen éppen ezért számos hasonlóság fedezhető fel, az elsőre szembetűnő, úgynevezett portikuszos homlokzatuk mellett.
Portikusznak nevezik a nyitott bejárati oszlopcsarnokokat. Erre
a vendégek lovaskocsival is felhajthattak, így eső esetén is száraz
lábbal léphettek be a kastélyba. A klasszicista épület hátsó, parkra
néző oldalán nem a budapesti múzeum homlokzatáról ismerős
lépcsősor, hanem széles rámpa vezet le a kertbe. A közvetlenebb
kertkapcsolat bizonyára örömére szolgált az építtető házaspárnak, hiszen Festetics Antalné született báró Splényi Amália és
a birtok ura is műkedvelő botanikus és kertész volt. A lehető
legközelebb kívántak lenni a természethez a környezettel harmonikus egységben épült dégi birtokukon.
Festetics Antal, habár jelentős vagyonnal rendelkezett, nem
volt gróf. Két lánya, Antónia és Amália soha, három fia, Ágost,
Samu és Dénes csak felnőttként kaptak grófi rangot a királytól.
Ennek ellenére kisgyermekkoruktól fogva úgy éltek és nevelkedtek, akár a grófok. A nyarakat az egész család Dégen töl6

tötte, telente pedig - a rossz időben nehezen járható utak miatt
- a pesti palotájukban laktak. A birtok környéke a hidegebb
hónapokban csak a vadászatok alkalmával élénkült meg.
Szenvedélyes növénygyűjtők
A 300 hektáros kastélypark ma is Közép-Európa egyik legnagyobb méretű kertművészeti alkotása. A 2 km hosszan kanyargó,
úgynevezett szerpentin-tó rendszerét három patak találkozásánál az építtető, Festetics Antal megbízásából alakították ki 1813
és 1820 között. A kastélyból és a park meghatározott helyeiről
feltáruló panoráma szintén a gondos kerttervezésről tanúskodik.
A tágas tisztások és a hosszú „nyiladékok” a kastéllyal szemközti
szigetre (ide épült később a Hollandi-ház), a dégi templomokra,
valamint a park távoli pontjaira vezetik a tekintetet. A Hasznos
Mulatságok című folyóirat 1817-ben azt írta a kastélyparkról,
hogy „nagyságára és ritkaságaira nézve felülmúlja a kismartoni,
körmendi, pápai, tatai és a csákvári kerteket”.

A kor kiváló magyar természettudósa és botanikusa, Kitaibel
Pál többször is vendégeskedett a dégi kastélyban. A tudós 1800
körül a következő felhívást tette közzé: „Magyarországot botanikai tekintetben szinte csak az osztrák határon kutatták fel
pontosabban, amikor Európában már majdnem minden moha
még a tenger fenekéről is napfényre került, ebben az országban
több száz növény elrejtve maradhatott, ez a föld termékekben,
ritka növényekben és ásványkincsekben igen nagy gazdagságot
mutat fel.” Felhívásának célja az volt, hogy Magyarország növényeit egy nagy képeskönyvben, a növénygyűjtemények alapján készített pontos rajzokkal, leírásokkal jelentesse meg. Kitaibelt, aki több mint ezerkétszáz napot töltött terepen, mintegy
20 ezer kilométert járt be a Kárpát-medencében, közel 150
növényfaj első tudományos leírójaként tartják számon, de
az átfogó kötet végül csak terv maradt.
A dégi uradalom birtokosai abban reménykedtek, hogy egy új
* polcos szekrény archaikus neve
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A 13-as cellaház grófnője

Károlyi Margit grófnő, a majki remeteség 13-as cellaházában. Forrás: Forgács József fotógyűjteménye

A majki kamalduli remeteség épületegyütteséhez 17 apró, puritán cellaház, egy - ma csonkán álló - egytornyos templom, illetve
egy díszes főépület tartozott. Miután II. József rendelete nyomán
a remeteséget megszüntették, az Esterházy család vadászkastélyt
alakított ki az épületben. 1881 áprilisában itt, Majkpusztán látta
meg a napvilágot a galántai és fraknói ág sarjaként Esterházy
Móric. A gróf politikai karrierje jelentősnek mondható, hiszen
császári és királyi kamarási, majd - habár csak egy évig (191617) - a miniszterelnöki tisztséget is betöltötte. Tisztségeiből
adódóan sok időt töltött a fővárosban, mégis a majki vadászkastély főépülete volt állandó lakhelye. Idilli környezetben éltek itt
feleségével, Károlyi Margittal és négy gyermekükkel Mátyással,
Marcell-lal, Menyhérttel és Mónikával.

hogy a vagyonnal kötelezettségek is járnak, ennek szellemében
Esterházy Móric például a környéken gazdasági szakiskolát
működtetett. A grófnő az uradalomban élő családok gyermekeinek minden karácsonykor megfelelő méretű bundát, csizmát és egyéb hasznos holmit ajándékozott. A közös ünneplés
megszervezésében a grófi gyerekek is segítségére voltak.

Vagyon és kötelezettség

A II. világháború idején Majkpuszta hét alkalommal cserélt
gazdát. 1944-ben az oroszok kifosztották a kastélyt és felgyújtották a könyvtárat, ekkor pusztult el az Esterházy család itt
felhalmozott értékes levéltára. A főépületbe telepített orosz
katonai kórházban Károlyi Margit is ápolóként dolgozott.
Mindenkin segített, akin csak tudott, nem különböztette meg
a szenvedő embereket nemzetiségük alapján. A megszállók ekkor a kastély istálló részébe költöztették a grófi családot.

Az arisztokrata családot mindenki híresen nagylelkűnek és
adakozónak ismerte. Személyzetük is igen kedvelte őket, a szegényeket, ahol tudták, segítették. A grófi házaspár úgy tartotta,

A másodszülött fiú, Marcell gróf 1945-ben tisztázatlan körülmények között elesett a háborúban, de sokan hitegették
a családot azzal, hogy látták őt harcolni az ország egyes pontjain.
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A majki kamalduli remeteség madártávlatból
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Gizella szelleme

A majki Foresteria udvara a 19. század végi velencei kútkávával

Haláláig várta fia hazatértét
1952-ben a remeteség állami tulajdonba került, a grófi család
rendszer által megtűrt tagjait a 13-as számú cellaházba költöztették. Igen nehéz körülmények között éltek itt, amíg 1956
nyarán Móric gróf úgy döntött, Bécsbe emigrál. Azonban csak
lánya, Mónika tartott vele, Margit grófnő Majkon maradt. Állítólag a grófné sosem hitte el fia halálhírét, és töretlenül várta
hazatértét. Húgával, Emmával együtt maradtak az egykori remeteség egyetlen lakói. Emma a közeli erdészetben favágóként
dolgozott. Az itt megkeresett pénzből, a megmaradt földterületeik kiadásából és a Bécsből küldött szerény támogatásból
szegényesen éltek. A fűtéshez valót az erdőben maguk szedték
össze, a cellaházon belül nem mosakodtak, nehogy a pára kárt
okozzon a megmaradt falfestményekben. A két arisztokrata
asszony egyetlen jószága Kati, a tehén volt, akit azután is nagy
becsben és szeretetben tartottak, miután már nem adott tejet.
Utolsó posta Oroszlány
A remeteség épületeinek eközben folyamatosan változtak
a funkciói. Unokáira nyaranta Margit grófnő vigyázott, de mivel sem ő, sem Emma nem tanultak meg főzni, a gyerekeknek
is csak hideg élelem jutott. Később az épületben működő úttörőtábor vezetője megszánta az Esterházy unokákat, és megengedte nekik, hogy a táborozókkal együtt ebédeljenek.
„A nagymamának küldött levelekre rá kellett írni, U.P. Oroszlány, ami azt jelentette: utolsó posta Oroszlány és ez olyan titokzatosan hangzott, mintha a nagymama a világ végén lakott
volna, illetve még azon is túl egy lépéssel” - írja Esterházy Péter
Harmonia Caelestis című könyvében.
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Margit és Emma is négy nyelven beszélt anyanyelvi szinten,
szabadidejükben a rokonoktól kapott idegen nyelvű lapokat olvasták. Majkra már akkor is sok külföldi látogatott el, akiknek
Margit grófnő örömmel tartott idegenvezetést a kívánt nyelven. Fekete, egyszerű ruhájában úgy nézett ki, mint bármelyik
környékbeli parasztasszony, magas, törékeny alakja, udvariasága, műveltsége és jelleme mégis feltűnővé és méltóságteljessé
tette.
Konok megátalkodott következetességgel imádta
Magyarországot
Unokái kérdésére, hogy miért nem követte a Bécsbe emigrált
Móric grófot, Károlyi Margit azt felelte, hogy ő magyar, itt
van itthon és nem tudja az életét elképzelni Bécsben. „Konok
megátalkodott következetességgel imádta Magyarországot
és azt, hogy ő magyar" - emlékszik vissza Esterházy György,
az író, Esterházy Péter testvére. Emma grófnő távozott korábban az élők sorából. 1975-ben, Margit halálakor még az oroszlányi tanácsházán is három napig fekete zászló lobogott. Még
az akkori városi vezetők is tisztelték és becsülték őt tudásáért
és nagylelkűségéért. Amennyit tudott, mindig segített a hozzá
fordulóknak, akár jólétben, akár szegénységben élt.
Margit grófnő sajnálta, hogy a majki remeteség épületegyüttesét nem hasznosították, hiszen például a csákvári kastélyukban
már az ő életében kórház működött. Talán a 13-as cellaház
grófnőjének örömére szolgálna, ha látná, hogy a misztikus hangulatú majki műemlékegyüttes ma látogatók sokaságát fogadja
és továbbszépül a Nemzeti Kastélyprogram keretein belül.

„Egyéjszakás kaland” a siroki várban

Szellemjárás a siroki várban
Magyarország legvadregényesebb sziklavára - amelyet nemcsak egy sziklatömb tetejére, de annak belsejébe is építettek
- a Tarna folyó mentén, a siroki várhegy csúcsán magasodik.
A riolittufa hegy gyomrában hatalmas járatok, lépcsők és termek várnak felfedezésre. Azonban nem csak ez a föld alatti világ teszi misztikussá a várat. Ahogy az már csak lenni szokott,
a siroki várban is kísért egy szellem. A monda szerint nem is
egy, hanem egész csapatnyi szellem kóborol éjjelente az évszázados falak között.
Gizella, a vörös démon
Kompolthy Gizella középkori várúrnő apja halála után vis�szavonultan élt a siroki várában. A különc hajadon állítólag
alig-alig mosolygott, sosem volt szerelmes és sokkal jobban
foglalkoztatták a fegyverek, mint az átlagos női elfoglaltságok.
Rendkívül kemény, harcias típus volt, aki apja elvesztése miatti
bánatában úgy döntött, soha nem lesz boldog, örökké elkerüli
a szerelmet.
A vörös démonként elhíresült Gizella ennek ellenére mégiscsak szerelembe esett. Szívét egy daliás vitéz rabolta el, aki
hetedmagával érkezett Sirokra és szállást kért a várban. Amint

meglátták a démoni szépséget, mindannyian őrült szerelemre
lobbantak iránta. A vár úrnője az egyik vitézt ki is tüntette volna figyelmével, azonban a kezdődő románc szomorú véget ért.
Vérbe fulladt szerelem
Az egyik éjjelen a vitézek italozást követően ölre mentek Gizella kegyeiért. Egymásnak rontottak, azzal az elhatározással,
hogy aki életben marad, az elnyeri az úrnő szívét. Gizella választottja azonban meghalt az érte folyó viadalban. A győztes
legényt ő maga szúrta szíven, majd fájdalmában levetette magát a vár legmagasabb bástyájáról. Az arra járók időről időre
látni vélik Gizella szellemét, ahogyan napnyugta után megjelenik a siroki vár romjain, majd a mélybe veti magát. Állítólag
nemcsak a vörös démon, de a hét vitéz is felbukkan ilyenkor és
utána vetik magukat a semmibe. Sokan, akik hisznek a legendában, óva intenek attól, hogy bárki este látogasson el a siroki
várhoz.
Azoknak viszont, akik szeretnének eltölteni itt egy felejthetetlen éjszakát - akár Gizella és a hét vitéz kísértetével – és megcsodálni a legszebb csillagos égboltot, ajánljuk az évről évre
megrendezett „Egyéjszakás kaland a siroki várban” elnevezésű
nyáresti hálózsákos programot.
További információ: facebook.com/sirokivar
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Így lett Ráday Gedeon
Laborfalvi Róza esküvői tanúja

bánt az összegyűlt ifjak előtt. A forradalom estéjén megtelt
a nézőtér, mindenki hangoskodott és a börtönből frissen kiszabadult Táncsicsot követelte. A nézőtér soraiból szónokolni próbáló Petőfi szavai elvesztek a zajban. Ekkor Jókai Mór
fölszaladt a színpadra és onnan szólt a forradalmárokhoz.

Ráday-kastély, Pécel

A péceli kastélyt építtető Ráday családban igen gyakori volt
a Gedeon keresztnév. A negyedikként számon tartott, 1806ban született Ráday Gedeon gróf a Nemzeti Színház (és a „jogelőd” Pesti Magyar Színház) igazgatójaként vonult be a magyar
történelembe. A gróf az 1838-as nagy budapesti árvíz idején
számos fedél nélkül maradt családnak biztosított menedéket
a péceli kastélyban. A korabeli hírek szerint a Ráday család
a cselédszobában húzta meg magát, hogy a rászorulóknak minél
több helyük legyen. Ekkor Benke Rózi színésznőnek és annak
házasságon kívül született gyermekének is menedéket nyújtott
Pécelen. A színésznő később Laborfalvi Róza néven vált híressé.
12

A forradalmi pillanat
A forradalom előtti időszakban (1837-től) Laborfalvi Róza
már a Nemzeti Színház színésznője volt, amit a híresen műkedvelő családból származó Ráday gróf vezetett. Jókai Mór
a szabadságharc kitörése előtt Petőfivel együtt a budapesti Dohány utcában lakott. Itt készültek el azok a forradalmi
írások, mint a Nemzeti Dal, amelyet 1848. március 15-én
a tömeg nyomásának engedve fel is olvastak a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. A Nemzeti Színház igazgatóságához pedig
az a kérés érkezett, hogy március 15-én este adassa elő a Bánk

„Úgy amint volt, rohant fel karbonari köpönyegében s erősen behorpadt cilinder kalapja mellett egy óriási veres tollal,
de egyszerre meghökkent, a lába legyökerezett. Egy tünemény állt előtte. A forradalmár előtt egy királyné. Gertrudis.
A legszebb Gertrudis Magyarországon. Laborfalvi Róza levett
a saját kebléről egy nemzeti színű kokárdát és a Jókai szíve fölé
tűzte, aztán a szeme közé nézett mélán, édesen, rejtelmesen.
És Jókai e pillanatban érezte bizsergő ereiben, hogy ez a nézés
az ő jutalma a végzettől a mai napért, és hogy ez a jutalom egy
egész életre szól. Hogy mondott-e Laborfalvi Róza e kokárda
kitűzésekor valamit, sohase emlékezett rá többé. Hogy ő mit
mondott a közönségnek a proszcéniumból, arra még kevésbé
emlékezett. Minden összefolyt előtte, mint egy álom” – írja
a magyarországi történelem egyik meghatározó éjszakájáról
Mikszáth Kálmán „Jókai Mór élete és kora" (1905-1906) című
kötetéteben.
Egy kokárdatűzés következményei
Petőfi Sándor igencsak megharagudott, amiért barátja figyelme elterelődött a forradalom ügyéről. Ráadásul egy „színész-

nőcske” miatt, aki nem elég, hogy nyolc évvel volt idősebb
Jókainál, de egy házasságon kívül született gyermeke is volt.
A költő olyannyira mérges lett, hogy Jókait levélben bepanaszolta annak anyjánál. Levelezéseiben pedig innentől kezdve
következetesen „Laborfalvi Móricnak” nevezte egykori barátját. Jókayiné és lánya felutaztak Pestre, hogy számon kérjék
a friss szerelmeseket, akiknek menekülniük kellett a család és
a barát haragja elől. Azonban még ezek a heves indulatok sem
tántorították el őket attól, hogy házasságot kössenek. A péceli
IV. Ráday Gedeon, a Nemzeti Színház igazgatója sietett a szerelmesek segítségére.
Menyegző Pécelen
Mivel Pécelen ekkor még nem volt római katolikus templom,
a szertartást Rákoscsabán tarották, de a szerény ünnepi összejövetelt már a Ráday-kastélyban rendezték meg. Bory István
Pécelen élő irodalomtörténész kutatásai szerint Nyáry Pál politikus volt Jókai, Ráday Gedeon pedig Laborfalvi Róza tanúja.
Róza és Mór 1848 augusztusában Pécelen, a barokk kastély
falai között, a család haragja elől elbújva élhették meg szerelmüket Ráday Gedeon jóvoltából. A márciusi pillantásból augusztusban esküvő, majd 38 évnyi házasság lett.
A látogatók előtt nyitva álló péceli Ráday-kastély ma is igen
kedvelt esküvőhelyszín, amelynek nemcsak gazdagon díszített
termei, de ősfás parkja is a régmúlt idők eleganciáját idézi vissza.
13
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Salamon viadala

herceg feje fölött ugyanis két angyalt látott, akik a levegőben
röpdöstek és tüzes karddal fenyegették őt. Salamon ettől an�nyira megrémült, hogy rögvest visszamenekült a várba.
Vitézei, akik megszokták, hogy győztesen tér vissza a párbajból, döbbenten kérdezték: „Uram, hiszen te három-négy vitéztől sem szoktál megijedni, most egy elől is megfutamodtál?”
Salamon így válaszolt: „Ember elől én még el nem futottam, de
nem ember ez, hiszen tüzes kardok védelmezik.”
A magyar lovagi kultúra példaképe
A harcban való jártassága, a csatákban mutatott személyes bátorsága, híres fizikai ereje miatt egyre népszerűbbé vált László
király, akit Isten atlétájának is neveztek. Katonai erényei mellett Hartvik püspök már Könyves Kálmán idején elismerően írt
László erkölcsösségéről, erényességéről és mély vallásosságáról.
A középkori László-kultusz kibontakozásában a döntő fordulatot az jelentette, amikor III. Béla 1192 júniusában pápai jóváhagyással szentté avattatta I. Lászlót. A magyar lovagi kultúra
és életmód őt tekintette példaképének.
Szent László-szobor a romterületen

a lovagkirály hatalmas termetű, vitézeinél egy fejjel magasabb,
robusztus harcos volt. Gigászi erejét állítólag még ötvenéves
kora után is megőrizte. Több fennmaradt legenda is arról tanúskodik, hogy az isteni gondviselés gyakorta állt mellé.
A lovag, akit tüzes kardok védelmeznek

Szent László Nemzeti Emlékhely romkertje, Somogyvár

Isten atlétája: Szent László
Szent László király 1091-ben alapította a somogyvári bencés
monostort a Kupavárhegyen. Koppány vezér egykori birtokára
a dél-franciaországi Saint-Gilles-ből hívott szerzeteseket telepítettek. A középkori Magyarország legnagyobb monostortemplomát, a francia anyakolostor patrónusa után Szent Egyed
(Saint Gilles) tiszteletére szentelték fel. A somogyvári monostor nemzetközileg is nagy jelentőséggel bírt, több mint négy
évszázadon keresztül lakták bencés szerzetesek és látogatták
14

a messze földről érkező hívek. Hogy mi volt az az értékes ereklye, amit a zarándokok, köztük a fejedelmek és királyok is felkerestek itt, azt sajnos ma már homály fedi.
Az évszázadokon keresztül virágzó apátságra is már csak a romterületen megmaradt falak emlékeztetnek, de a háromemeletes
kilátóba felsétálva könnyen elképzelhető az egykor monumentális épületegyüttes. Az emlékhely modern látogatóközpontjában a szent király számos legendája elevenedik meg az interaktív kiállítási eszközök által. A fennmaradt történetek szerint

Egy alkalommal Salamon király a német császár segítségével
indított hadjáratot Géza király ellen. A sikertelen hadművelet
után Salamon seregei visszahúzódtak Pozsony várába. Ekkor
Géza király öccse, az akkor még hercegi rangban lévő László
ostrom alá vette a pozsonyi várat. Az elhúzódó ostrom alatt
Salamon vitézei számos alkalommal törtek ki a várból, hogy
megvívjanak László katonáival. Álruhát öltve még a vezérek is
gyakran részt vettek az ilyen párviadalokban.
A legenda szerint egyik alkalommal László herceg öltözött
közvitéznek, így közeledett a várhoz. Salamon is ugyanekkor
öltött közvitézi álcát és fegyverzetet. Amikor kilovagoltak,
egyikük sem sejtette, hogy a másik sereg vezérével áll szemben.
A várbeliek, akik biztosak voltak Salamon király győzelmében,
kiültek a várfalra megnézni a párviadalt. Amikor Salamon közel ért Lászlóhoz, a szeméhez kapott és visszadöbbent. László

Szent László király megkoronázása
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Egy kastélypark, amiért
érdemes útra kelni
A luxusszálló strandja a kastélyparkban

és a madárcsicsergős erdő csábítanak akár többórás sétára itt.
A kastély lenyűgöző parkja és hangulatos termei 1938-1948 között azonban nem csak a Károlyi család kényelmét szolgálták.
Luxusszálló golf- és sípályával

Károlyi-kastély, Füzérradvány

Miskolcot és a tokaji borvidéket elhagyva, Sátoraljaújhely után,
a magyar-szlovák határ felé északnyugati irányba, Széphalom
és Mikóháza után következik Füzérradvány. A település büszkeségéhez, a Károlyi-kastélyhoz egy mesebeli fenyősoron keresztül jutunk el. Károlyi Ede, a radványi birtok örököse 1850
és 1877 között Ybl Miklós és a saját tervei alapján, romantikus
stílusban építtette át a korábban itt álló épületet. A gróf maga
tervezte a nyolcszög alaprajzú, vékony, magas tornyot, ami
csigalépcsőt, valamint zászlófelvonó és -tartó szerkezetet rejt
magában. Ybl Ervin feljegyzése szerint: „A család tagjai állandóan gúnyolták Károlyi Edét, különösen a tornyot kifogásolták”. A gróf persze büszke volt alkotására, különösen a magas
toronyra, amelynek a tetején a Károlyi-címeres zászló lobogott.
Különleges toronyhoz mesebeli park
A romantikus kastélyhoz meseszép tájképi angolparkot alakítottak ki Czapáry István irányításával. Nagy kiterjedésű tisztásokat hoztak létre, melyeket hálózatba ültetett ligetes facso16

portok törtek meg. Ezek a természetközelibb, tájképi kertek
a szabályos barokk, vagy más néven francia kertek ellenpólusaként alakultak ki és terjedtek el. Károlyi László megbízásából Éduard André, III. Napóleon tájkertésze továbbmunkálkodott a park építésén. A következő főkertész, ZinkeFerenc
(1906-1947) a kastély előtt franciakertet hozott létre, aminek
virágágyásaiba a kertészet melegházában nemesítették a növényeket. A fa- és cserjefajokat úgy válogatták össze, hogy
azok az év minden szakaszában esztétikai élményt nyújtsanak.
A Károlyi-kastély párját ritkító ősfás angolparkja 1975 óta természetvédelmi terület. A több mint száz hektáros arborétum
büszkeségei a történelem viharait átvészelő platánóriások.
A patak partján álló, több százéves famatuzsálemek az ország
legnagyobb példányai közé tartoznak. A kastélypark terebélyes hársfáival, többtörzsű tulipánfájával és piramistölgyeivel
hazánk egyik legkülönlegesebb klímájú és hangulatú történeti
kertje, amely szinte belevész a környék erdőségeibe. Halastavak, patakokon átívelő romantikus hidak, árnyas facsoportok

Károlyi István és felesége, Windischgrätz Mária Magdolna
luxusszállóvá alakíttatta át a fővárostól igen távol eső kastélyukat, ami 1938 májusában nyitotta meg kapuit. Emiatt készült el a nagyszalon hármas nyílászáró-szerkezete, a recepciós pult, a lépcsőház faburkolata és színes üvegablaka. A 140
hektáros parkban a vendégek szórakozását célzó átépítések
is történtek: a kisebb tavat fürdőházzá és kék-fehér csempés fürdőmedencévé alakították át, a halastavon csónakázni
lehetett, de egy 18 lyukú golfpályát, sőt a hegyoldalban egy
sípályát is létesítettek. Az előkelő vendégek golfoztak, síeltek, úsztak, vadásztak, kocsikáztak, lovagoltak és kirándultak
a park több kilométernyi sétaútjain. Az 1930-as évek vége felé
a gazdag madár- és állatvilágú angolpark és az előkelő szálló
Európa-szerte híres lett. A hotel azonban csak 1948-ig fogadott vendégeket. A kastélyparkban a második világháborút követően tájidegen fajok és gyomok szaporodtak el, de 2015-ben
sikerült újjáéleszteni eredeti növényvilágát és tavait.
Ma ismét többórás sétára indulhat itt a látogató anélkül, hogy
egy útszakaszt kétszer is érintene. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye legszebb és legnagyobb parkja egész évben szabadon
látogatható hajnaltól sötétedésig. A Károlyi-kastély épületében a Nemzeti Kastélyprogram keretein belül rekonstrukciós
munkálatok folynak, de megszépült homlokzatával már most
is csodálatra méltó látványt nyújt. A kastély rövid, de izgalmas
szállodai múltjáról hamarosan interaktív kiállítást láthatnak
az érdeklődők a főépületben, és a felújítási munkálatok befejeztével a park apartmanházai is újra megnyílnak a vendégek előtt.
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Az a kiváló tatai gyep

A felújított Esterházy-kastély Tatán

A tatai ménes korabeli nyilvántartásából származó dokumentumok

Tatán korszerű, jól öntözött homok- és gyeppályák álltak a tréningező lovak és lovasaik rendelkezésére. Az évente megtartott
versenyek bizonyították, és az idomárok is egyöntetűen elismerték, hogy a futólovak idomítására kiválóan alkalmas a tatai
gyep. A kastély igazi virágkora 1867-ben kezdődött, amikor
Tata a Monarchia egyik fő lovas központjává vált.

nevét, korát és származását. A ménes kifogástalan működéséért széles szakmai apparátus felelt: a kasznár, a ménesigazgató,
a ménesmester, a méneskezelő, az intéző, a lovászok, csikósok,
a trénerek és az állatorvos.

Gróf Esterházy Miklós Ferenc (Esterházy Miklós József
„Count Nicky” édesapja) 1850 körül alapította meg a tata-remeteségi ménesét. A remeteségpusztai birtokon a lovak ellátását 200 hold rét, 150 hold jó minőségű legelő, valamint 200
hold zöldtakarmány termelésére alkalmas szántó biztosította.
A ménes egy részét a belső és a külső kastélyistállóban, valamint a régi váristállóban helyezték el. A külső kastélyistállóban
valóságos „lószalon” volt márványoszlopos, keramittal kövezett,
szőnyegekkel fedett padlózatával és kandallójával. Ezeken felül
további két istállóban helyezték el a méneket és az anyakancákat. A lovak állása fölött díszes táblák hirdették az állatok

Esterházy Miklós József (1839–1897) maga is kiváló lovas, számos verseny győztese, a Lovas Egylet tagja, a bécsi Jockey Club
megalapítója, a nagy falkavadászatok házigazdája volt. Munkássága nyomán angol zsoké- és trénerdinasztiák alakultak ki
a városban. A lassan világhírűvé váló ménesnek otthont adó, „kis
magyar Newmarket”-ként* emlegetett tatai uradalomnak saját
tréningpályája és „versenyló idomító intézete” is volt, itt készítették fel lovaikat az osztrák és magyar főurak a versenyekre.
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Az európai hírű „lóbirodalom”

* A lóverseny bölcsőjének az angliai Newmarket számít. Ez a kis
település vált az angol telivér tenyésztés központjává.

A század végén már Tatán idomították az Osztrák–Magyar
Monarchia versenylovainak egyharmadát, körülbelül 270300 lovat. A bérleti díjakból befolyt jövedelem az Esterházyakat arra ösztönözte, hogy újabb istállókat rendezzenek be.
Az uradalom saját lóversenypályáján 1863-tól kezdve rendeztek versenyeket. Előkelő származású telivérek és derbinyertesek kerültek ki a tatai ménesből, dicsőséget szerezve ezzel
az Esterházyaknak és a magyar lótenyésztésnek is. A gróf csodálatos, angol mintára kiépült sportvárost hívott életre. „Tatán
abban az időben a kofák a piacon, a borfiúk, a borbélyok és szatócsok is angolul beszéltek!” - a korabeli feljegyzések szerint.
Lósport és kultúra fellegvára
Magát Esterházy Miklós Józsefet is, aki nemcsak a lovassport
iránt, de a művészetekért is rajongott, egy idő után mindenki csak
„Count Nicky”-ként emlegette. A gróf annak érdekében, hogy
a versenyekre érkező - alkalmanként többszáz fős - főúri vendég-

Színházi előadás a tatai kastély parkjában

sereget kulturális élményekben is részesítse, 1888-ban kastélyszínházat is építtetett Tatán. A lóversenyszezon idején működő,
250 fő befogadására alkalmas színház német nyelvű vígjátékokat,
operetteket, énekes játékokat játszott. Miklós gróf halála után
megszűntek az előadások, a használaton kívüli épület állaga leromlott, így 1913-ban lebontották. 2021-ben újra megnyitotta
kapuit a tatai Esterházy-kastély, aminek kiállítási anyaga interaktív és korhű elemekkel idézi meg az egykori főúri életet.
A grófi lakosztályban az egyik szoba lovas festményekkel és egy
eredeti angol biliárdasztallal idézi fel a korabeli sportszellemet.
A kiállított biliárdasztal ugyanis feltehetően egy Tatán élő angol
zsoké birtokában volt, aki a brit szokások szerinti szórakozásról
sem kívánt lemondani itt tartózkodása során. A kastély egyik
úgynevezett sátor szobájában pedig az egykori színház nézőtere
és külső homlokzatának metszete makett formájában csodálható
meg. További izgalmas relikviákat és történeteket is megismerhet ebből az idilli világból, aki ellátogat a megújult tatai Esterházy-kastélyba.
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Mezítláb a jéghideg patakban

Andrássy Katinka nővéreivel, Ilonával és Borbálával
Az eredeti fotó a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár gyűjteményében található

Andrássy-kastély, Tiszadob

Tiszadobon született 1892 szeptemberében Andrássy Tivadar
és Zichy Eleonóra harmadik lánya, Andrássy Katinka. A szülők Ilona és Borbála után érkező gyermeküket fiúnak várták,
így Katinka "családon belüli" karrierje máris csalódást okozott
- írta memoárjában. Édesapjuk korai halálát (1905) követően
nagybátyjuk, ifj. Andrássy Gyula bel- és külügyminiszter vette
feleségül özvegy édesanyjukat. Zichy Eleonóra a törékeny, finom szépségű grófnő feltűnő távolságtartással viszonyult gyermekeihez. Rideg, ám előkelő neveltetésben részesültek: angol,
francia és német nevelőnők gondoskodtak arról, hogy a lehető
legjobban elsajátíthassák a társadalmi rangjuknak megfelelő
három idegen nyelvet és az elvárt etikettet. A nővérek ateista,
rendkívül tekintély- és rendszertisztelő környezetben nőttek fel,
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amibe Katinka naplója enged részletes betekintést. A családban
katonás, sokszor kegyetlen nevelési módszereket alkalmaztak.
A grófnő szeszélyének megfelelően, időnként lenge öltözetben
kellett kimenniük a csípős hidegbe, vagy szintén „edződés céljából”
a jéghideg patakban kellett egészségügyi sétát tenniük, mezítláb.
Étkezés születési sorrendben
A nővérek percre pontosan beosztott napirend szerint éltek, ami
alól az étkezés sem volt kivétel. 14 éves korukig a gyerekszobában kellett vacsorázniuk. A családi étkezésekre csak protokolláris
(születési) sorrendben érkezhettek meg. A tányérra került ételt
az utolsó falatig meg kellett enniük, édességet csak keveset ehet-

tek. Egy időben, hosszú hónapokig, vacsorára kizárólag tejben
főtt tápióka kását kaptak. Ezt megelégelve Ilona (a legidősebb
nővér) vezetésével „tápióka zendülést” hirdettek, szüleik elé járulva, e „rettenetes” vacsora eltörlése érdekében éhségsztrájkkal
fenyegetődzve. A küldetés sikerrel járt: Boji (Borbála) és Ilona
ezentúl a felnőttek körében fogyaszthatta el a vacsorát. Katinka
és a legkisebb húguk, Kája (Klára) viszont tovább „sínylődött”
a tápióka-koszton… A lányok minden étkezés végén kezet csókoltak édesanyjuknak és megköszönték neki az ételt.
Erotikus tartalmak cenzúrája
A családi könyvtár kötetei közül csak az életkoruknak megfelelő műveket olvashatták. Katinkát főleg a filozófiai témák érdekelték, emellett leginkább klasszikusokra alapozott irodalmi
műveltségre tett szert. Anyjuk - rendkívüli prüdériája következtében - kínosan kínosan ügyelt arra, hogy a lányok által forgatott könyvek azon oldalait, ahol erotikus utalások szerepeltek,
összevarrja. Ezt a szemérmes neveltetést jól szemlélteti az az
eset is, amikor a már tinédzser Katinkának a Párizsban tartóz-

kodó anyjától táviratban kellett engedélyt kérnie, hogy a család
budai palotájából átmehessen a Duna túloldalára ajándékot vásárolni nevelőnője társaságában. Erre azért volt szükség, mert
„a Váci utcáról és a Duna-parti korzóról köztudomású volt,
hogy a légkörük tele van szexuális feszültséggel”.
Zárdába került a vadóc
Az úrilányként nevelt Katinka naplóbejegyzései fiús, vadóc
jellemről tanúskodnak. Ahol csak tudott, már kislányként fellázadt és ellenállt a számára érthetetlen, sokszor kegyetlen családi szabályoknak. Anyjuk úgy látta jónak, ha leányai házassági
esélyeit javítja azáltal, hogy Katinkát – korábbi álláspontjával
szakítva – zárdaiskolába íratja.
A születésétől fogva forradalmár lelkületű leány zabolátlan természete miatt örök konfliktusban állt az őt nevelő apácákkal.
Erről és lelki-szellemi fejlődésének stációiról is részletesen beszámol memoárjában Katinka.
A kastély területén 2021. év végéig felújítási munkálatok
zajlanak, ez idő alatt a helyszín nem látogatható.
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A falkutatás olyan, mint
egy nyomozás

Német gót és latin feliratok
A titkok egyik nyitja, hogy ki kell tapasztalni, hogy hol keressük a hiteles információt. Emellett nem árt, ha tudunk latin-,
gót betűs német feliratokat régi megsárgult papíron elmosódott
kézírást olvasni. A magyar nyelvű leírás értelmezése is nehézkes lehet, hiszen attól még, hogy ki tudjuk betűzni a szöveget,
a szavak egy részét már nem abban az értelemben vagy egyáltalán nem is használjuk, mint ahogyan azt egykor papírra vetették.

Püspöki Palota, Sümeg

Nyomozás réges-régi rétegek között
Egy műemléképület történetének és épített részeinek kutatása olyan, mint egy nyomozás, aminek célja megismerni azt
az akár több évszázadon keresztül is zajló folyamatot, ahogy
az épület olyan állapotba került, amilyennek ma is ismerhetjük.Mielőtt azonban a „tetthelyen” kutatásokba kezdenénk,
először érdemes utánajárni, milyen információink vannak
az épületről. Vagyis meg kell tudni, kutatta-e már valaki, és ha
igen, mit talált róla. A levéltárakban, könyvtárakban, fotótárakban őrzött régi iratok, rajzok, fotók között van-e valami az
22

épületről. Lerajzolták-e, fellelhetők-e esetleg még a réges-régi
tervek is? Amikor ennek felkutatásába vágunk, tudnunk kell,
hogy nagyon eltérő forrásokra bukkanhatunk. Esetenként
több száz éves tervek, iratok is előkerülhetnek, máskor meg
semmi. Van, hogy találunk egy jó minőségű archív fotót, ami
épp azt mutatja, amire kíváncsiak vagyunk, ám az is lehet,
hogy csak egy elmosódott paca látszik az épületből egy megfakult felvételen.
Ha festményt vagy metszetet találunk róla, akkor is számolni
kell azzal, hogy a készítő fantáziája olyan részleteket is odarajzolt – esetleg éppen, hogy nem rajzolt oda -, ami fontos lenne.

Miután összeszedtünk mindent, amit csak találhattunk – miközben lehet, hogy egy levéltár poros polcának mélyén rejtőzik
egy ismeretlen rajz vagy írás -, a kutatás második lépéseként
elkezdhetjük vizsgálni magát az épületet, úgy, ahogy az ott van.
Ez nemcsak izgalmas, de felelősségteljes szakasza a „nyomozásnak”, hiszen ilyenkor óvatosan leszedjük a falsíkokra helyezett festésrétegeket és a vakolatokat, vigyázva, hogy azt, ami
a vakolatból kialakított maradványokból – például egy ablak
vagy ajtó díszes vakolt kerete – kerül elő, véletlenül se rongáljuk meg. Hiszen ez értékes nyom ahhoz, hogy elképzelhessük
a korábbi épületet. Néha ezek a részletek meglepő épségben
kerülnek elő, mert egyszerűen csak rávakoltak a falakra. Más-

kor csak roncsaik maradtak meg, és olyan is elképzelhető, hogy
a puszta falazatban találjuk meg egy korábbi épületrész maradványát. Ilyenkor azt keressük, hogy az egymást követő korszakokban hogyan építették meg vagy át az adott épületet.
Püspöki Palota, kettő az egyben
A sümegi Püspöki Palota falkutatása során is előkerültek
meglepő részletek. Azt kiderítettük az írott forrásokból, hogy
a mostani nagy méretű, zártudvaros 18. század második felében kialakított palotában valahol rejtőzik egy jóval kisebb 17.
századi épület. Ennek pontos formája azonban ismeretlen volt,
csupán a hatalmas pince alapján sejtettük, hogy a korai épület mérete megegyezett a pince legnagyobb boltozatos terével.
Úgy gondoltuk, hogy az épület belsejében levő két szobát elválasztó egyik fal lehetett korábban a homlokzati fal. Amikor
óvatosan egy keskeny csíkban levertük a, vakolatot, fel is tártunk egy ablakot a hozzá tartozó külső vakolattal együtt. Ott
pedig, ahol az épület egykori sarka állt, a későbbi levert vakolatok alól előbukkant a sarok festett díszítése és egy határozott elválás a falazatban. Ez is azt bizonyítja, hogy a bővítéskor
a meglevő épülethez falazták hozzá az új épületrészeket.
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Keresd meg a 6 különbséget!

A palota különleges freskója

Meglepő és sejthető felfedezések
Egy másik, jelentéktelennek tűnő kis helyiségben - ami egykor
árnyékszékként szolgált - szintén lebontottuk a legfelső, fehér
meszelést az egyik falsíkról. Erről is azt feltételeztük, hogy valamikor homlokzati fal lehetett. Jól gondoltuk, így elő is került
egy ablak vakolatból kialakított kerete. Ahogy azonban a kutatás arra a részre ért, ahol az egykori faszerkezet befalazott helyét feltételeztük, nem azt találtuk, hanem egy továbbfutó, színes vakolatot. Az ablakról kiderült, hogy úgynevezett vakablak,
vagyis soha nem volt igazi nyílás. Az egykori építők díszíteni
akarták, ezért festettek oda egy ablakkeretet, annak üvegezését,
sőt még egy tréfás, az ablakon kinéző csörgős sipkás bolondot
ábrázoló alakot is, amire kutatóként azért nem számítottunk.
Lehetnek persze olyan részei is az épületnek, ahol a meglevő ismereteink alapján már sejtjük, mit fogunk találni: a Palota oldalszárnyában a földszinten álló nagyméretű, közepén oszloppal
alátámasztott helyiségéről azt feltételeztük, hogy ott lehetett
a konyha. A falkutatás során pedig sorra bukkantak elő a konyha
részei, egy, részben falba süllyesztett kis kemence, a homlokzati
fal alatti, kivezetőcsővel rendelkező, kőből faragott „mosogató"
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maradványa, vagy éppen a modern padló megbontása alól kikerülő egykori nagyméretű kemence a főzőpadka alapozásával
együtt, valamint maga a méretes kémény és füstelvezető nyílás.
Itt egy olyan konyháról van szó ugyanis, ahol a sütőpadkán, a
lobogó fahasábok felett elhelyezkedő vas háromlábakra tett cserépedényekben főtt a leves, vasnyárson sültek a húsok.
A „nyomozás” még tart, a kutatás eredményeit vizsgálva most
vonjuk le a végső tanulságokat, amelyeket - ha nem is minden
részletében - egy kiállítás vagy könyv formájában fogunk részletesen bemutatni.
Köszönjük a szöveget Koppány Andrásnak, a Magyar
Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ régészeti és műemléki szakértőjének, tudományos referensének és osztályvezetőjének, aki a Sümegi
Püspöki Palota falkutatását folytatja a NÖF NKft. szakmai koordinációjában megvalósuló Nemzeti Kastélyprogram keretében.
A programnak köszönhetően a palota kívül-belül megújul, hamarosan, izgalmas kulturális tartalommal interaktív elemekkel és korhű berendezéssel mutatja be az épület történetét, így bővítve Sümeg
városának turisztikai kínálatát.
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Mit épít a tájépítész?

felmérés, ami a jelenlegi állapotot mutatja rajzi formában, terepmagasságot rendelve minden egyes elemhez. Sok esetben
így válnak „láthatóvá” például a korábban dokumentáció nélkül
telepített közművek, vezetékek” – meséli a tájépítész. „Jellemző,
hogy potenciális beépíthető területként tekintenek az egykor
összefüggő parkokra, kertekre a történeti szerkezet figyelembevétele nélkül. Gyakori, hogy a korábbi egybetartozó területek egyesítésére is sok idő megy el. Gondoljunk csak bele, hogy
egy közterület hányféle tulajdonoshoz, kezelőhöz tartozhat.
Mindez a hosszú távú rendezési folyamat nulladik lépése, ha
egyáltalán van erre lehetőségünk.”
Irtástól az ültetésig

Néha ülünk a papír felett egy-egy régi
kertterv szépségén ábrándozva.
Németh Zita, tájépítész tervező, NÖF Nkft.

A tatai Esterházy-kastély belső udvarának terve

Középiskolás korában kollégistaként sokat ingázott Baja és
Dunavecse között. Utazás közben gyakran merengett azon,
hogyan lehetne szebbé tenni az elhanyagolt, rendezetlen területeket. Ettől kezdve a tájépítészet és a környezetkultúra mozgatta a fantáziáját. A Szent István Egyetem Tájépítész Karának
végzőseként diplomamunkájában a kalocsai Érsekkert történetét mutatta be. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy szeretne hivatásszerűen is tájépítészettel foglalkozni. Interjúnkban
Németh Zita, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Kft. tájépítészeti csoportvezetője mesélt arról, hogy
milyen összetett feladat egy-egy műemlék környezetének rehabilitációja és élővé tétele.

vik Mária és Bechtold Ágnes azok, akik a legtöbbet kutatják
a helyszínek történetét, mi, harmadik kolléganőmmel, Gerákné Árvai Zsuzsával inkább a tervezési feladatokkal foglalkozunk, amiben főosztályvezetőnk, Szabadics Anita sok
egyéb feladata ellenére szintén hatalmas szerepet vállal. A kert
tervezése szerteágazó szakmai ismereteket és sokféle tudást
igényel, ebben rejlik a szépsége. A Nemzeti Kastélyprogramnak és Nemzeti Várprogramnak köszönhetően a tervek és
a megvalósulás belátható időn belülre kerülnek, a papírra vetett
álmok hamar életre kelnek. Hatalmas megtiszteltetés és öröm
számunkra egy általunk tervezett, újjászületett kastélykertben
sétálni” – kezdi a csoportvezető.

adatokat keresünk, családkutatást folytatunk az épület kutatásával egy időben. Gyakran a művészettörténész vagy az épületkutató kollégával összedolgozva minden fellelhető információt
összegyűjtünk. A külföldi és hazai családi levéltárakból előkerülő
adatok, képi ábrázolások, korabeli újságcikk illusztrációk vagy képeslapok épp olyan jelentősek, mint a műemléki tervtárban fellelhető korábbi dokumentációk. Ezek kronológiai sorrendjéből áll
össze a kert története. A tényleges tervezést terepmunka is megelőzi. A helyszínen régészeti módszerekkel, a feladatra specializálódott régész kollégák bevonásával megkutatjuk a területeket, feltárjuk a korábbi útrendszer maradványait és épített objektumok,
hidak, grották, szökőkutak nyomait keressük.”

„Ez a szakma a természet-, a társadalom- és a mérnöki tudományok ismeretét egyaránt igényli, így nem meglepő, hogy
igen változatos terep- és tervezőmunka folyik a csoportunkban.
A műemléki tájépítészet a szakma speciális területe, ahol a történeti hitelességre és a funkcionalitásra egyaránt törekszünk.
Ehhez rengeteg kutatómunka szükséges, a csoportban Klagyi-

Kutatás a levéltárakban és a föld alatt

Feltárás, felmérés, rendezés

A projekt fejlesztési helyszínei, várak, emlékhelyek és kastélyok
nagyon különböznek egymástól, merőben eltérő az, ahogy hozzákezdenek a feladathoz. „A tervezési folyamatot azonban mindig történeti kutatás, adatgyűjtés előzi meg: levéltárakban írásos

„Feltárjuk és dokumentáljuk a helyszín történetét és felmérjük
az aktuális állapotát. Számba vesszük a faállományt, az idősebb
fák esetében megpróbáljuk felderíteni, hogy ki és mikor telepítette. Ezek jelentik a kiindulási alapot. Fontos a geodéziai
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Kulturálisan sok örömteli vonulata van a kerttervezési feladatoknak. „A legizgalmasabb számomra az, amikor a történeti
kutatásból kiderülnek a tények, és a helyszíni feltárások során
valóban megtaláljuk, azonosítjuk ezeket. Ezen a ponton kell eldöntenünk, hogy melyik korszak elemeihez illeszkedve állítjuk
helyre a területet. Például, ha egy 19. századi útrendszer maradt nagyrészt épségben, akkor ez adja a rekonstrukció alapját.
Meg kell határoznunk azonban egy látogatóbarát térszerkezetet, az útrendszert, az új funkciók (parkoló, játszótér, mosdók
stb.) elhelyezését és méretezését az aktuális növényállomány
figyelembevétele mellett.
Ehhez olyan kérdésekre kell választ találni, hogy hol vannak
történeti értékkel bíró objektumok a parkban, ezek milyen
helyreállítást igényelnek. Hol és hogyan lehet a csapadékvizet
elvezetni? Hol legyenek új növénycsoportok a kutatás során
feltárt adatok, terepalakulatok és egyéb történeti objektumok
figyelembevételével? Hol kell növényt irtani vagy ápolni? Hová
kerüljenek új fák, cserjék, hová tegyünk évelővirág-foltokat?
Hol kell az esetleges kellemetlen látványokat eltakarni? Milyen fajokat ültethetünk az adott területre, ami nem fog kipusztulni (pl. vadgesztenye és bukszus helyett, amik esetében
a kártevő elleni védekezés túlságosan energia- és forrásigényes)? Végül az összegyűjtött adatok és az új igények alapján
elkészítjük a helyreállítási tervet. Jellemzően egy „öszvér” megoldás születik, hiszen általában nem lehetséges egyetlen korszak egységes állapotát rekonstruálni” – magyarázza Zita.
Az Esterházyak tatai kertje
„Mindig az a helyszín a kedvencem, amivel épp foglalkozom.
Minél több mindent tudok meg egy műemlékről, annál inkább
a szívemhez nő. 2020-ban újult meg a tatai Esterházy-kastély
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vízrendszer rekonstrukciója az önkormányzat által koordinált,
további városi területeket is érintő beruházás részeként valósult
meg 2020-ban a NÖF Nkft. szakmai közreműködésével.
Az önkormányzatnak is szívügye, hogy a teljes kastélypark bejárható legyen, jó partnerség alakult ki a munkatársak között.
A közös munka folytatódik, például a Lo Presti elnevezésű tatai
forrás vizét is a kis belső tó medrébe fogjuk terelni, a parkban
ma is látható korabeli épített csatorna teljes rekonstrukciójával.”
Kastélykert, amit behálóz a víz

Régészek kertkutatás közben

és belső udvara. A kert terveinek készítése különleges tapasztalat volt a csapat számára, hiszen ennek a helyszínnek számos
jelentős történeti fázisa van, ami ritkaság a hazai kastélyok között. Habár a belsőkert kis alapterületű, sok érdekes vonatkozás
került napvilágra a kutatások során. A megmaradt elemeket
- szobrokat, befalazott kijáratokat, kerítést, kis tavat – mind
élővé lehet vagy lehetett tenni. A kastélykert elhelyezkedése
alapvetően különleges, hiszen a város szövetébe épült, de valójában az egész települést átszövi egy nagyvonalú tájépítészeti
koncepció. Néhány kilométerre innen építette a család az ún.
Angolparkot, ami pótolni hivatott az Esterházyak hiányérzetét, amiért nem létesíthettek hatalmas kertet az itteni főépület
körül. Ott megtalálható számos klasszikus tájképi parkokra
jellemző elem: tó, hidak, grotta, műromok, de a kastély tervezője, Fellner Jakab az Angolparkot, a várat és az Öreg-tavat is
az Esterházy birtok szerves részeként határozta meg. Hatalmas
uradalom működött itt. Valójában mesterségesen kialakított
tájban sétál a Tatára látogató” – mondja a tájépítész.
Tata a visszatérő vizek városa
„A tatai kastélykert rehabilitációja azért is volt kiemelt jelentőségű, mivel a környékbeli bányászat leállításával a városba elkezdtek visszaáramlani a korábban elapadt források. Így
a kastélyt egykor körülölelő parkban található kis tóban is újra
megjelent a víz. A 18. századi csatornák részleges felszámolása
miatt a terület vízelvezetését meg kellett oldani, mert az egyre
csak szaporodó, pangó víz a faállományt és az épített örökséget is veszélyeztette” – magyarázza a szakember. „Az egykori
28

Nálunk

A tatai Esterházy-kastély frissen felújított belső udvara sokáig nem
volt díszkerti kialakítású, az 1920-as, 30-as években lett ilyen elrendezésű. A kórházi használat miatt sok tereprendezési feladat
várt a tájépítészekre. „Az archív fotók alapján visszaépült a mészkőszegély, és ennek egyes szakaszain beépített víznyelők segítik ma
a burkolatok vízelvezetését. A szegélyek vonalvezetését a korabeli
fényképek, tervlapok, valamint a használattal kapcsolatban felmerült igények – intenzívebb igénybevétel, szabadtéri rendezvények
- alapján határoztuk meg.”

minden menyasszony királynő
lehet a nagy napon!

Az udvarban szinte megbújik egy különleges díszítőmotívum,
a feltehetően a századfordulón készült oroszlános kút. Érdekessége, hogy a vize a mögötte álló kiskastély támfalánál kiömlő forrásból fakad. A víz tehát áthalad a kiskastély alatt,
kiömlik az oroszlános fejből, majd a föld mélyén folytatja útját
és a belső tóba folyik. „Ez a természettel összhangban álló vízelvezetési megoldás méltán mutatja elődeink zsenialitását” –
magyarázza Zita. „A kiskastély mögötti területen jelenleg zajló
tereprendezés és gyepesítés eredménye várhatóan már tavasszal
látványos lesz” – teszi hozzá a csoportvezető.

Kérjen ajánlatot
a rendezveny@nofnkft.hu címen!

A jövő tájépítészei
Zita kislányai, Blanka és Bori mindig érdeklődve hallgatják
a kertek történeteit. „A mi munkánk nagyon változatos és sokrétű. Ötvözi a kulturális, művészeti, történeti, biológiai, építészeti, sőt a közműtervezés ismereteit, sokféle tudást sajátíthat el
az, aki kerttervező lesz. Az iskolában rajz vagy művészettörténet oktatás keretében be lehetne emelni ezt a területet is, hiszen
a környezeti nevelés fontos lenne a jövő generációi számára. Onnan pedig már csak egy lépés a tájépítészet. Érdemes az épített
örökségi helyszínekre gyerekekkel is ellátogatni, saját tapasztalat,
hogy fogékonyak rá, érdeklik őket a régmúlt idők emlékei.”

Országszerte 8 különböző műemlékünkben
várjuk a házasulandókat!
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Frigy, amelyből város született

Próbálja ki korhű vendégszobáink egyikét!
Foglalását a pipovarkastely@nofnkft.hu
címen várjuk.

Az ozorai Pipo-várkastély madártávlatból

Ozorai Borbála szobája a várkastélyban

Filippo Scolari, a későbbi Ozorai Pipo Itáliában, Tizzanóban
született. Családja elszegényedett, ezért már tizenhárom évesen munkába állt. Először Németországban, később Budán kapott állást, a város legelőkelőbb részén drága fényűzési cikkeket, selymet és fűszereket árusított. Egy alkalommal Zsigmond
király kincstartója, Kanizsai Miklós épp azt az üzletet látogatta
meg, ahol Pipo serénykedett. Látva a fiú gyors és pontos munkavégezését, kikérte őt a boltostól, hogy magával vihesse. Így
került Pipo a Kanizsai családhoz, ahol a kincstartó saját fiaként
nevelte. Később még Simontornyát és huszonkét helységből
álló uradalmát is átadta igazgatásra a szorgalmas ifjúnak.
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A fiúsított menyasszony
Szintén a Kanizsai család jóvoltából ismerte meg és jegyezte el
a Simontornyával szomszédos birtokon élő Ozorai András lányát.
Borbálát a házasságkötés előtt „fiúsították”, hogy örökölhesse apja
birtokait. Ozorai Andrásnak egyetlen gyermeke Borbála volt, de
a 15. században a nők – akár feleségek, akár lánygyermekek – nem
örökölhettek vagyont, csak ha a király fiúsította őket. Borbála ilyen
módon vihette csak tovább a családi örökséget és irányíthatta
a birtokot. Ezzel az előnyös házassággal szerzett Pipo birtokot, ami
Ozorából és öt településből állt.

A várkastély belső udvara

Pipo, a jó gazda

A szörényi bán

Első intézkedései közé tartozott, hogy Ozora vásárjogot szerezzen. Minden kereskedő és vásározó biztonságban érkezhetett a városba, hiszen a király nemcsak vásárjogot, de pallosjogot is adományozott a tehetséges Piponak, aki innentől fogva
birtokai határában a tetten ért bűnösöket felelősségre vonhatta. A környék virágzását látva, Zsigmond király megbízta
az aranybányák kezelésével és kinevezte a királyi sókamrák ispánjának. Egy királyellenes összeesküvésben tanúsított helytállásáért Pipo további földbirtokokat kapott.

Leghűségesebb támogatói számára Zsigmond király megalapította a Sárkányos Társaságot, amelynek tagjai méltóságok és fejedelmi
személyek lehettek. Mivel rangja nem, csak vagyona volt Piponak,
az ő tagsága akadályba ütközött. Annak érdekében, hogy bárói kiváltságok illethessék meg és beléphessen a Társaságba, a szörényi
báni címmel ruházták fel. Ettől kezdve hivatalosan is azok közé
tartozott, akik ténylegesen irányították az országot. Ráadásul ő
még írni, olvasni és számolni is tudott. Pipo szolgálataiért engedélyt kapott, hogy Ozorán tetszése szerint kőből vagy fából
várat építsen. Habár Borbála asszony Pipot négy gyermekkel
ajándékozta meg, sajnos valamennyien fiatalon elhunytak. Így
férje halála után Ozora várkastélya tizenkét településsel együtt
adomány címen az özvegy kezében maradt élete végéig.

Ettől kezdve az uralkodó egyik legbizalmasabb híve lett, megkapta a temesi ispánságot is, így az általa irányított hét vármegye már az összes királyi váruradalom negyedét jelentette.
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Vaddisznószerű elefánt
az Edelényi kastélyszigeten

Egzotikus állatábrázolások hazánk legnagyobb összefüggő falfestményén, az edelényi kastélyban

A kor híres felvidéki vándorfestője, Lieb Ferenc 1769-ben
kapott megbízást a bámulatos Edelényi kastélysziget emeleti
teremsorának kifestésére. Forgách Ludmilla, a kastély akkori
úrnője a következő témák megfestését kérte a festőtől: évszakok ábrázolása, mitológiai és tanító ábrák, vad csatajelenetek
és a földrészek. A grófné szobájának falain kaptak helyet a mitológiai történetek. Láthatunk itt egy-egy jelenetet Püramosz
és Thiszbé történetéből, amely az ókori római szerző, Ovidius
Átváltozások című művében olvasható. A terem mennyezetén
pedig egy jellegzetes barokk allegória kapott helyet: Pallasz
Athéné mellett a sugaras napkorongot viselő Erény megkoronázza a Bölcsességet. Felettük pedig Fama, a Hírnév trombitál.
Kisded rejtek a kastélyban
A grófné szobájához egy kis kabinet is kapcsolódik, aminek
sokféle funkciója lehetett, de leginkább elvonulásra szolgált.
Valószínűleg öltözőszobaként, kávézó- vagy teázóhelyiségként,
esetleg olvasószobaként is használhatták. A 18. századi forrásokban ezt a kis helyiséget „kisded rejtekként” jelölték meg. Talán ennek köszönhető, hogy a szoba falaira számos állatábrázolás került. Az ablakok fölött kaptak helyet a fényt jelképező
hattyúk. A mennyezeten pedig a kora-újkorban ismert négy
kontinens jelképes ábrázolásait festette meg a művész: Ázsiát a teve, Afrikát az elefánt, Amerikát a papagáj szimbolizálja.
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Az Európát jelképező falkép sajnos az idők során megsemmisült, holott lehet, hogy ez volt az egyik legélethűbb a négy
állatábrázolás közül. A mesés falfestmények készítője ugyanis
sosem jutott el messzi tájakra, ezért úgy kellett ezeket az állatokat megfestenie, hogy élőben egyetlen példányt sem látott. Vagyis csak elmondásokra és leírásokra hagyatkozhatott
a vándorfestő. Mivel egzotikus állatábrázolásai kizárólag képzeletének szüleményei, ezért találkozhatunk az apró szoba falain
bájos, vaddisznószerű elefánttal és slampos, lószerű tevével.
Időutazás Edelényben
Az edelényi kastélyba betérők nemcsak a barokk korba utazhatnak vissza képzeletben. A főépület egyik kiállításában ritka,
1540-1945 közötti térképlapok és a térképészethez használt
korabeli eszközök láthatók, de a közelmúlt emlékeiben is elkalandozhatunk, hiszen Csernus Tibor kortárs figuratív festő
alkotásai és párizsi műtermének teljes berendezése is megtekinthető. A korai filmművészeti művek kellékeit pedig az „Egy
szoknya, egy nadrág... Egy kastély!” című tárlat mutatja be.
A szocializmus tárgyi emlékeit felvonultató „Népszuper” fantázianevű kiállítás is egy már letűnt korszakról mesél a kastélysziget egykori gazdasági épületében. Az időszaki kiállítások
a Herman Ottó Múzeum és a KOGART, Kovács Gábor Művészeti Alapítvány közreműködésével valósultak meg.
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Titokzatos templomrom
a Vértesben

Enterőrök és moziplakátok a Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből
Filmtörténetre, műtárgyakra és fantáziára alapozott képzeletbeli kaland, kastélybéli játék
az Edelényi kastélyszigeten 2021. májustól!
A kiállítás cselekménye: „kitalált történeten alapul. Szereplői kitalált alakok,
mindennemű egyezésük a valósággal csupán a képzelet műve.”

Bencés apátság romterülete, Vértesszentkereszt

1727-ben a Vértes keleti része az Esterházyak kezébe került, és
elkezdődött a vidék gazdasági átalakulása. Az erdőben megbújó, akkor már romos állapotú vértesszentkereszti apátság évszázados kövei – a főapát tiltakozása ellenére – Tatán kezdtek új
életet. A növényi ornamentikával díszített faragott oszlopfőket,
állatalakos töredékeket, csúcsíves ablak- és kapukeretköveket
a tatai birtokra szállíttatták, és a kor divatja szerint romantikus
„műromokat” építtettek belőlük, amelyek az elmúlásra emlékeztettek. Az Angolparkban sétálva, illetve a tatai múzeum
kiállításában is találkozhatunk az apátságból származó 13. századi faragott kövekkel. Habár csak néhány 8–10 méter magas
falmaradvány, széles falpillérek és kapuboltozat-töredékek maradtak eredeti helyükön, mégis ez a töröktől dúlt templomrom
az ország egyik legszebb műemlékmaradványa.
A szakrális romterület 2021 tavaszától újra látogatható, tárlatvezetéssel. Pusztavám felől a zöld, Oroszlány felől a piros turista jelzést
követve találnak ide a kirándulók.
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