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DR. BODÓ BARNA

Tájoló
Ezt a címet javasolta a szerkesztő újabb lapszámunkat
bevezető írásomnak.
Tetszik a szó: minden bevezető valamilyen mértékben
tájol, eligazít, figyelmet kelt fel. Akkor tehát vegyük sorra a
lapszámunkkal kapcsolatos várható kérdések egyikétmásikát.
Miért várak, kastélyok, kúriák?
Az egyszerű válasz így szólhatna: mert fontos és divatos
kérdés. Sokan foglalkoznak szűkebb pátriánk értékeivel, és
az értéktáraknak mindig és mindenhol fontos részét képezik
az épített örökség meglévő-megmentendő darabjai.
Persze, egy vár megmentése nem rokonítható egy kép,
szobor vagy egy 150 éves munkaeszköz konzerválásával.
Értékes eszközeink lajstromba vétele és megőrzése kisebb
közösségekben, helyi ügybuzgalom nyomán is lehetséges.
Említést érdemel a Szórvány Alapítvány 2015-ös szapáryfalvi kezdeményezése, hogy – a szórványgondnok irányításával – vegyük számba, helyben mit őriznek a gazdaságok.
Igen gazdag eredményre jutottunk, az eszközök, bútorok,
szőttesek fényképeiből szép naptárt szerkesztettünk.
Tehát várak, kastélyok, udvarházak.
Összeállításunkból, lapszámunk anyagaiból kiderül, hogy
a bronzkori emlékektől (Zsadány, árkolatok) el egészen
napjainkig, mennyi értékre lehetne és kellene odafigyelnünk.
A várak sorsa sajátos: sokszor esnek a modernizáció
áldozatául. Például amikor Küttel Károly polgármester
valamikor a 19. század második felében megálmodta a jövő
Temesvár városképét, akkor kiinduló tétele volt: a várfalak

el fognak tűnni. És mai operaházunkat úgy tájolták be, hogy
az akkori várfalra nézett az épület homlokzata. Az épület
felavatása előtt bontották le az itteni várfalat… Szóval
kikerülhetetlen a kérdés: kellenek-e ma a várfalak? S a
bástyák? Ha igen, akkor miként? A temesvári bástyamaradványt kb. évtizede újították fel, akkor az volt a terv,
hogy itt kulturális és szabadidős foglalkozások kapnak teret.
A tér megvan, a nép nincs… A népet vonzani kell, kínálatra
van szükség – ezt meg ki kell találni.
Kastélyok. Ezek közel fél évszázadon át a legmostohább
elbánásban részesültek. Minden kastély egy potenciális
ellenség, de mindenképpen ellenfél (egykori) létét szimbolizálta, hiszen az arisztokraták, a „léha gazdagok”laktak
ezekben. El „kellett” venni tőlük és „hasznos rendeltetést”
biztosítani a kastélyoknak. Ha az új rendeltetés kórház volt,
akkor még volt esély az épület megmenekülésére. Ha otthon,
menház – gyermekek, idősek, betegek számára – akkor az
esélyek romlottak. És szinte a teljes romlást jelentette, ha
mezőgazdasági épületként, esetleg katonai alakulatnak adták
használatba. Ijesztő látványban van olykor részünk. Egy civil
projekt keretében 2013-ban számba vették a Temes megyei
kastélyokat, udvarházakat, és 118 azonosított épületből alig
60 képvisel valamilyen építészeti értéket, a többi rom. Olyan
épületek várnak szakmai-társadalmi odafigyelésre, mint
például az 1908-ban elkészült fólyai Beniczky-udvarház,
amelynek tervezője Temesvár egyre jobban tisztelt főépítésze
a 20. század elejéről, Székely László.

Mercyfalva: a Mercy-kastély ma
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Van pozitív példa is, az Atanasievici család palotája a
krassó-szörényi Valéapájból (Valeapai), itt nagyon szépen
felújították 2010 után az épületet. A másik végletet alighanem a Mercy grófi család mercyfalvi kastélya jelenti,
amely a 20. század elején a Féger családé lett. Tőlük vette el
az állam, a kommunista igazságtétel jegyében. Itt 1989-ig a
helyi téesz működött. Szét is vertek-hordtak mindent. 1990
után a helyi malom tulajdonosa kívánta használni, falakat,
vakolatot bontott, hogy rendbe tegye – végül csak a bontás
maradt. Ma a kastély senkié – amennyiben senki semmit nem
tesz a megmentése érdekében. Ma teljes a romlás, életveszélyes a közelébe menni, minden hull, omlik.
Egyes épületek most, a szemünk láttára mennek tönkre. A
fényi Mocioni/Mocsonyi család 1750-es évekből származó
udvarháza a falu kultúráját szolgálta a 2000-es évekig.
Akkor terv készült regionális ifjúsági központtá történő
átalakítására, ennek érdekében a Megyei Tanács átvette az
épületet a községtől. Változott a megye vezetése, változtak a
prioritások, és az egyik legjelentősebb bánsági román család
kúriájának mai állapota több mint szomorú.
A Mocioni/Mocsonyi család két kultúrának részesei. A
makedoromán származású család két ágra oszlott, ezek ősei
Mihály és András. Mindkettő Budapesten telepedett le, sikeres kereskedők, meggazdagodnak, nemességet kaptak. A két
ág tagjai között házasság is születik később. Alexandru /
Sándor a magyar irodalom művelője, zeneszerző és politikus.
Anton budapesti neveltetés után Románia budapesti nagykövete. A család tagjai románoknak vallották magukat, de

valamennyien kötődtek Budapesthez, a magyar kultúrához,
itt éltek és tevékenykedtek, fontos tisztségeket vállaltak.
De felmerül a kérdés: minek tekintsük a Nákókat vagy a
Csekonicsokat? Előbbiek is Macedónia területéről származnak, a 18. század végén jönnek Magyarországra. A köznemes
Nákó János lánya Mileva (Malvina) – tehát tagadhatatlan a
szerb identitás. Ugyanakkor a grófi címet kiérdemlő család
tagjai főrendiházi tagokként a magyar kultúrát építették,
nejeik magyarok, mint Gyertyánffy Berta, Kálmán felesége
1842 és 1882 között, aki híres magyar festő, grafikus, képeit
a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. Vagy Csekonics József a
magyar lótenyésztés történetének meghatározó alakja természetesen része a magyar kultúrának is, bár származása okán
más nemzeti közösségek, a szerbek is magukénak tekintik.
Az egymás mellé rendelés kérdésében mindig az illető
jeles személyiség életvitele és életműve a döntő, és nem az,
hogy mi, az utókor miként vélekedünk ezekkel a kérdésekkel
kapcsolatosan.
Bevezetőm elején a szerkesztőre utaltam. Szándékosan:
ugyanis ettől a lapszámtól a Régi(j)óvilág szerkesztését Illés
Mihály veszi át. Írásairól régen ismerjük, azt is tudjuk róla,
hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület bánsági tagozatának jeles
tagja, egy ideig elnöke. Ekként és tudatos értelmiségiként a
helyi értékek iránti fogékonyság, a helytörténeti érdeklődés
nála adott. Nagyon örültünk valamennyien, akik számára
fontos ez a lap, hogy vállalta szerkesztését.
Az új lapszám a szerkesztési mód vonatkozásában is új
jegyeket mutat – kiadóként szeretettel ajánlom az olvasónak.

Fény: az omladozó Mocioni-kúria
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Európában - Mezőzsadányi árkolatok

Ismerik a helybéliek, rácsodálkoznak és utánaolvasnak
az idegenek – mégis állandó titokzatosság lengi körül. Hírbe
hozták már az ember nélküli ősidőkkel, vándornépekkel
(avarok, hunok) és odarejtett nagy értékű kincsekkel.
Tudományos kutatásához is többször hozzáfogtak, de úgy
tűnik: csak mostanára jöttek össze annyira a dolgok, hogy
érdemlegesen is foglalkozni lehessen eredetével.

A Mezőzsadány határában található hatalmas erődítmény,
melyet a helybéliek „árkolatok”-nak (iarcuri) neveznek, a
temesi síkságon helyezkedik el, körülbelül 20 kilométernyire Temesvártól északra.
A Habsburgok bánsági hódításait követően, a katonai
topográfusok figyelmét szinte azonnal, már 1720-tól kezdve
felkeltették a mezőzsadányi „föld-hullámok”, miáltal ezek
ábrázolása a XVIII-XX-ik századi térképeken állandósult.

Az belső három gyűrű körcentrikus elhelyezkedése
azonnal fel is vetette az árkolatok megépítésének történelmi
időszakára vonatkozó első kérdéseket. A kezdetekben
vándornépek (avarok) alkotásának vélt mezőzsadányi
erődítményt módszeresen majd csak 1939-től kezdték
tanulmányozni, mely alkalommal megállapították, hogy a
létesítményt nagy valószínűséggel bronzkori népek hozták
létre (az időszámításunk előtti II. évezredben).

DR. SZENTMIKLÓSI SÁNDOR

A legnagyobb bronzkori erődítmény

A létesítmény ábrázolása a Második Katonai Felmérés (1806 – 1869) térképén
A második világháború kitörésének következtében, a
kutatásokkal felhagytak. A XX. század második felében a
mezőzsadányi régészeti kutatásokat pénzhiány gátolta,
nemcsak az erődrendszer feltárásában, hanem a szomszédos,
az árkolatokhoz közeli települések átvizsgálatában is.
Egy több mint hét évtizedes szünet után, 2007 őszén, a
mezőzsadányi őskori erődítmény rendszeres archeológiai
kutatását újrakezdte egy romániai és németországi
régészekből álló csoport.

A szervező Temesvári Bánság Múzeum mellett, ezekben
a régészeti kutatásokban olyan neves egyetemi és múzeumi
intézmények vesznek részt, mint a majnafrankfurti Johann
Wolfgang Goethe Egyetem (prof. dr. Rüdiger Krause), a
berlini Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen
Museen (dr. Bernhard S. Heeb) és University of Exeter
(prof. dr. Anthony Harding). A kutatások élvezik a Temes
Megyei Tanács pénzügyi támogatását, de külföldi alapokat is
sikerült bevonni (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fritz
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Thyssen Stiftung, TOPOI). A mezőzsadányi erődítményt
befogó terület paleográfiai kutatásában, egy összetett projekt
keretében részt vettek a berlini Freie Universität geográfusai
is (dr. Moritz Nykamp).
Az újtípusú támogatási rendszer lehetővé tette az olyan
adatfeldolgozási és elemzési technológiák, mint a szénizotópos kormeghatározás, XRF (röntgen-fluoreszcencia) és
pollenanalízis használatát. A mezőzsadányi árkolatok
archeológiai kutatásának multidiszciplináris jellegét mi sem
szemlélteti jobban, mint a Berlini Freie Universität geográfusainak projektje, akik 2014-2015 között csatlakoztak a
régészekhez, és a vingai síkság néven ismert területet
tanulmányozták. A régészeti feltárásokkal párhuzamosan,
megtörtént a terep felszíni bejárása és a tárgyi leletek
sűrűségének rendszeres feltérképezésére is sor került.
A kutatási projekt adatbázisába belekerültek, a terepen
megszerzett tudományos adatok mellett, a tárgyi leletek
elemzéséből származó információk is, úgy mennyiségi mint
az időrendi és a kulturális megítélés szempontjából. Ezen
tartalmakat kiegészítik a nemrég készített légifelvételek, a
XVIII.-XX. századi térképek, melyeken megjelenik a
mezőzsadányi őskori erődítmény, illetve a 31 négyzetkilométernyi terület lézerradaros (LiDAR) leképezése is.
A 2007-2015 közötti időszakban, összesen 17.500
négyzetméteren folytak archeológiai kutatások. Ezen
ásatások folyamán keresztmetszetek készültek az I., II. és
IV. gyűrűt alkotó föld-árkolatokban, a III. gyűrűt alkotó
árkolat kutatására a közeljövőben kerül sor. A mezőzsadányi
erődrendszer tanulmányozása mellett, néhány földmágneses
leképezés által felfedett struktúra kutatása is megtörtént.

Látványos légifelvétel a térségről
Messze a mezőzsadányi erődített település összetettségének tisztázásától, az új régészeti kutatások lényeges
információkkal járultak hozzá ezen egyedülálló európai
őskori emlék időrendi és kulturális meghatározásához.
Eszerint az árkolatos erődrendszer létrehozása a Kr.e. II.
évezred második felére datálható, építése a Cruceni-Belegiš
(Keresztes-Beleges) kultúra népességeihez köthető. Annak
ellenére, hogy archeológiailag nyilvánvalóan kimutatható
külső támadásra utaló jelek nincsenek, a település erőszakos
véget ért, tűzvész általi pusztulása a Kr.e. II. század végére

A négy árkolat-gyűrű
ábrázolása térképen
tehető. Megsemmisülési körülményeinek felderítése az
elkövetkező archeológiai kutatások céljai között szerepel.
Úgy a légi- mint a műholdas felvételek, illetve a lézerradaros leképezés, egyértelműen kimutatták a negyedik
árkolat-gyűrű létezését, mely jelenleg szinte teljesen ellaposodott. Meglétét igazolják úgy a földmágneses mérések, mint
a 2011 és 2013 között végzett ásatások. Ma már bizonyosságként kezelhető, hogy a mezőzsadányi erődítményrendszer
négy koncentrikus föld-árkolatból áll.
Ezek közül szabad szemmel jól kivehetőek az I. és II.
körzet árkolatai és csak részben a III. és a IV. körzeteket
határoló emelkedések. Együtt, a négy körgyűrű összesen 33
kilométer hosszú, a IV. körzet által befogott terület
körülbelül 1.765 hektár.
Az árkolatokat, melyek az erődítmény védelmi rendszerét
alkották, rekeszes faszerkezettel erősítették. A körkörös
földmű váltakozó magasságú volt, hozzávetőlegesen 3 és 6
méter között. A régészeti kutatások nyomán kimutatható az
építkezési technológiák fokozatos fejlődése, az I. és II.
körzetek esetében, még egy (a Kr.e. II. évezred végére
tehető) javítási időszak is kimutatható. A kiemelkedő
„hullámok” előtt védősáncok húzódtak, melyeknek a
mélysége 2,50 és 4,70 méter között váltakozott. A védművek
létezése folyamán, a vizesárkokat rendszeresen tisztították a
csapadék által okozott lerakódásoktól.
Párhuzamosan az árkolatok kutatásával, az I. és II.
körzeten belül régészeti ásatások is folytak. Ezek célja, a
felszíni bejárások, illetve a földmágneses leképezések
alkalmával azonosított lakott helyszínek kormeghatározása
volt. A vizsgálatok során, több felszíni lakóház került
feltárásra a Cruceni-Belegiš (Keresztes-Beleges) kultúra
időszakából.
A Kr.e. II. évezred második felére tehető épületcsoportok mellett eneolitikus (Tiszapolgári kultúra), illetve
korai vaskorhoz köthető lakóhelyek is előkerültek.
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Összegzés
Hatalmas méreteinél fogva, a mezőzsadányi erődítmény,
minden valószínűség szerint Európa legnagyobb ilyen
bronzkori létesítménye. A Pisztruj-völgy (Valea Pistrui) és a
Kárán-patak (Pârâul Căran) mély völgyeire is kiterjedő
árkolat-rendszer elhelyezkedése felveti a kérdést, hogy ez a
földmű csupán védekezést szolgált, vagy sokkal összetettebb
szerepe volt. A két völgy, mely átszeli az árkolatokat
ugyanis, sebezhetővé teszik a védelmi rendszert, maga a
védvonal hossza pedig roppant nagy számú harcos kiállítását
szükségelteti.
Az árkolatok időtálló fennmaradása, illetve a védősáncok
mélysége nem hagy kétséget afelől, hogy a mezőzsadányi
földműveknek védelmi szerepük is volt, de nem lehet kizárni
azt sem, hogy ez az erődítmény a bronzkorszak harcias
arisztokráciájának tekintélyt parancsoló építménye volt itt a
mai Bánság északi részén. Nem zárható ki az sem, hogy
ellenőrző szerepet játszott az ércgazdag bánsági hegyek,

Gyalog vagy kerékpárral közelítve az árkolatokhoz,
még ma is tekintélyes akadályoknak tűnnek

illetve az erdélyi sóvidékek felé vezető fontos útvonalak
között, melyet a Maros és Temes folyóvölgyek jelentettek.
Kétségkívül, a mezőzsadányi bronzkori erődítményt
jelentős számú személy építette, akik valószínűleg több
közösségből származtak. Az építkezések irányítása, miként
az anyag-, szerszám- és élelmiszerellátás, feltételezi egy
ilyen teljesítményre képes elit és vezető létezését. Ebből a
szempontból, a mezőzsadányi védmű-rendszer kutatása
rendkívül fontos a bronzkorszak délkelet-európai társadalmi
és gazdasági átalakulásainak megértéséhez.
Nem utolsósorban hangsúlyoznunk kell, hogy ez az
egyetemes fontosságú archeológiai lelőhely, régészeti
képzést jelentett és fog jelenteni Nagy-Britanniából,
Németországból és Romániából származó diákok egész
generációi számára.
Jelenleg, egy muzeális központ és egy modern régészeti
kutatóbázis létrehozásának terve körvonalazódik Mezőzsadányon, mely nemcsak az archeológiai tevékenység
fejlesztését célozza meg, hanem a történelmi emlékhelyeket
és kutatásokat kedvelő turisták idevonzását is.

Türelmes ásatások 2008 nyarán

Az árkádok védelmében megbúvó bronzkori település, egy a Temesvári Bánság Múzeum által
támogatott, 2008-ban készített kisfilmben (https://www.youtube.com/watch?v=oNZiAHx11N8)
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HARKÁNYINÉ DR. SZÉKELY ZSUZSANNA

A történelmi Magyarország olyan kincset őriz - és ezzel
lehetőségek sokaságát is, amit még csak nagyon kevesek

Csörsz-árok, a Kárpát-medence
monumentális építménye
A Csörsz-árok földrajzi elhelyezkedése:
A Csörsz-árok egy sánc-árok rendszer, minden bizonnyal
a Kárpát-medence legnagyobb építménye. Építői hatalmas
munkát végeztek, mintegy 15 millió köbméter földet
mozgattak meg, jelentősége túlmutat a mai ismertségén és
elfogadottságán. A Dunakanyarból indul, végigfut az ÉszakAlföldön, majd délre fordul, Debrecen után kilép a mai
országhatáron és Nagyvárad, Arad, Temesvár, Versec
érintésével az Al-Dunáig ér. Helyenként párhuzamos
szakaszokból áll.

ismernek. Sok helyen megmaradt a monumentális mű egyegy szakasza, ami a mai uralkodó régészeti felfogás szerint
a Római Birodalom elővédvonala lehetett.

Dunakeszitől Kisköréig Kisárok vagy Csörsz-árok,
Csánytól Oszlárig Csörsz árka, a Tiszántúlon Ördög-árok,
Temesvár környékén pedig Római sánc néven emlegetik. A
teljes árokrendszer hossza 1260 km, mai szélessége 4 – 10 m
között változik, mélysége 1,5-3 m a jelenlegi szinttől mérve.
A megmaradt sáncok kb. 2 méter magasságúak. A sánc
Ny−K irányú szakaszán (Dunakanyar – Debrecen, Újfehértó)
az árok a sánc északi oldalán, míg az É−D irányú (Debrecen
− Al-Duna) esetén a keleti oldalon található. Nem csak
hossza, hanem ősi volta is kiemelkedővé teszi.

Marsigli:
A Magyarországon található római régiségek helyét
feltüntető geográfiai (Csörsz-árkos) térképe (1726)
Theatrum Antiquitatum Romanarum in Hungaria sive
Mappa Geographica Regionum Danubio circujacentium
Pannoniarum, Daciarum, Mysiar: etc. in quibus
antiquitates romanae suis singulis figuris in hoc tomo
descriptae reperiuntur (Duna Múzeum, Esztergom)

Milyen célból épülhetett?
A régészek szerint a Csörsz-árok római irányítással épült
szarmata sánc-árok rendszer és a Római Birodalom elővéd
vonala volt. Más vélemények szerint határoló vonal, úthálózat része lehetett, vízelvezető árokkal vagy vízrendezést
szolgálhatott. Egyéb elképzelések is övezik Csörsz árkát,
mint pl. hogy energiavonalban van, vagy hogy a Halley-féle
egyetlen szárazföldi deklinációs vonallal esik egybe, esetleg
szakrális jelentősége lehetett a neolitikus monumentális
építészet idejéből. Nem kívánunk állást foglalni a keletkezés
elméletekkel kapcsolatban.
Véleményünk szerint bármikor és bármilyen céllal épült
is, csaknem minden korban felhasználták valamire. Ahogyan
láttunk példákat vízelvezetésre az árok segítségével, vagy
ahogyan vasúti sín felfektetésre, útépítésre, helyenként pedig
birtokhatárra használták az idők során.

Állapota:
Az 1500-as évig jól látható földmű főleg a hatvanas
években, a nagyüzemi mezőgazdálkodás, a nem okszerű
erdőgazdálkodás miatt és a vízszabályozási munkák során
jelentős károkat szenvedett.
A sánc ma már nem minden helyen követhető nyomon
egyértelműen, egyes szakaszok megsemmisültek, az idők
folyamán betemetődtek, beszántották, így csak talajfúrásokkal, kartográfiai módszerekkel, légi- és űrfelvételek
segítségével lehet következtetni a nyomvonalra.
A Csörsz-ároknak fellelhető néhány, ma is jól látható
szakasza: Alag, Kerepes és Mogyoród, Gödöllő és Valkó
között, Jászfényszaru, Kisköre, Jászárokszállás, Csány,
Visznektől Tarnabodig, Dormánd, Erdőtelek, Debrecen
(Nagyerdő), illetve Arad és Temesvár térségében található.

Pannónia római provinciát Kr.u. 10-ben alapította meg Augustus császár. Az új provinciában számos bennszülött kelta törzs élt, melyek
azonban idővel beolvadtak a birodalmi népességbe. A római terjeszkedés központja Emona (a mai Ljubljana, Szlovénia fővárosa) volt, itt
állomásoztak az első római légiók. A provincia irányításának központjává később Carnuntum (a mai Ausztria területén elhelyezkedő Petronell és
Deutsch-Bad Altenburg közötti területen található város), Aquincum (Óbuda), Mursa, Sirmium és Poetovio vált.
Traianus császár, miután 107-ben meghódította Dáciát, 108-ban két részre osztotta Pannóniat: Felső-Pannónia (Pannonia Supoerior) központja
Carnuntum, Alsó-Pannóniáé (Pannonia Inferior) pedig Aquincum lett. Hadrianus, a későbbi római császár, volt Pannonia Inferior első helytartója.
Marcus Aurelius alatt a markomán háborúk során a dunai határnak nagy szerepe volt, Pannonia provincia gyakran állandó szállásul szolgált a
római császároknak a II. és III. század során.
A gyengülés első jelének a 378-as hadrianopolisi csatát tekinthetjük, amikor a rómaiak vereséget szenvedtek az osztrogótoktól és a
vizigótoktól, 433-ban pedig végleg feladták Pannóniát a rómaiak, teret engedve a hunoknak.
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Védettségi fokozata:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
oltalma alá vonja az arra érdemes természeti értékeket és
területeket, így a földvárakat is. Egyesek a földvárakhoz
sorolják ezt a kulturális történelmi örökségünket, eszerint ’ex
lege’, vagyis elvi védettséget élvez ebben a törvényben
Magyarországon.
Idén derült ki azonban, hogy valójában csak egyetlen
kiemelten védett szakasza létezik a Csörsz-ároknak,
Debrecennél. A többi látható szakasz még nincs ex lege
kategóriába sem sorolva, pedig ez a legalacsonyabb
védettségi fokozat.

Ugyanakkor a feltehetően hasonló funkciót betöltő és
szintén a rómaiakhoz köthető skóciai Antoninus-fal, a
Hadrianus-fallal együtt ma már a Világörökség részét
képezik, és a kulturális turizmus fontos célpontjai.
A Római Birodalom határvonala egyedülálló régészeti
műemlék együttes, melynek egyes szakaszai különböző
időpontokban kerülnek felterjesztésre az UNESCO
Világörökség listája kiemelkedő egyetemes értéket képviselő
helyszínei közé. A Magyarország területén is áthaladó dunai
Limes, a ripa Pannonica hazánk világörökségi nevezésének
alapja. Ennek a vonalnak szerves része lenne a Csörsz-árok,
mint elővédvonal.

A szarmaták iráni nyelvű lovasnomád népe a Volga vidékéről és a dél-orosz sztyeppéről kiindulva akkor szállta meg az Alföldet, amikor a
rómaiak birodalmukhoz csatolták a Dunántúlt, Pannonia provinciát. A szarmaták közül először a jazigok települtek le a Dunától keletre, később
csatlakoztak hozzájuk a roxolánok is. Kezdetben – Dácia provincia megalakulásáig (Kr.u. 107) – szoros és állandó kapcsolatot tartottak főként az
Al-Duna mellett maradt rokonaikkal, kereskedelmük elsősorban a Kárpát-medencében hiányzó vas behozatalát célozta.
A szarmata törzsek, több mint 300 éves alföldi jelenlétük alatt, állandó kapcsolatban voltak a Római Birodalommal – viszonyuk hol háborús,
hol békés volt. Ezt bizonyítják az Alföldön talált számos római pénz, illetve a speciális római cseréptípus, a terra sigilliata-k is. Kr.u. 332-334 körül
közös római-szarmata munka eredményeként felépült az Alföldet keresztülszelő sáncárokrendszer, mely a szarmaták és egyben a Római
Birodalom védelmét is jelentette a germán betörésekkel szemben.
A szarmata népesség központja a Duna-Tisza közén és a Tiszántúl nyugati részén terült el, ahol egykor számos egymáshoz közeli település
létezett. Félig földbe mélyített házaik tapasztott falúak és nyeregtetősek voltak. A harcias szarmaták lovat, szarvasmarhát, juhot, sertést és
baromfit tartottak, de földműveléssel is foglalkoztak. A 400-as évek elejére azonban a hunok meghódították az Alföldet is, melynek nyomán a
szarmaták önállósága végleg megszűnt.

Kutatócsoportunk eddigi eredményei:
A Szent István Egyetem Csörsz-árok kutató csapatához
(vezető Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna) eddig több
szakdolgozat köthető, mely különböző szempontból vizsgálta a Csörsz-árkot. Benő Dáviddal 2008-ban elkészítette a
valkói szakasz térinformatikai rekonstrukcióját, GPS felméréseket végzett az említett területen, valamint beillesztette a
turisztikai programba. Petyerák Viktor és Varga Viktor
diplomamunkájuk keretében 2009-ben elkészítették a valkói
erdei szakaszon tervezett tanösvény virtuális megvalósítását.
Bernát Péter 2005-ben szakdolgozatában a IV. századi római
katonapolitikát vizsgálta, valamint a szarmata sánc-árokrendszer felépítésének korszakát. 2010-ben Farkas Kristóf
Vince munkájának fő témája a szarmata sánc-árokrendszer
környezetgazdálkodási feladatai közül a védetté nyilvánítás
folyamatának bemutatása a törvényileg elvileg ‘ex lege’
védettségi fokozattól kezdve egészen a világörökségi fokozat
megszerzéséig.

Az évek folyamán a Csörsz-árok kutató csoport tagjai
számos konferencián és újságcikkben is népszerűsítették a
Csörsz-árkot. Kiemelendő például a Gödöllői Szolgálat
2008. október 2-i száma, vagy az országos terjesztésű
Magyar Hírlap 2010. szeptember 24-i száma, melyben a
Szent István Egyetemet bemutató oldalon a ‘Csörsz Team’
munkája is olvasható. Egy 2009 augusztusában készített
riportfilm bemutatja a Csörsz-árok és a térinformatika
jelentőségét. Az MR1 rádióban a Gödöllőt bemutató négy
részes összeállításból egy rész a Csörsz-árokkal foglalkozott.
A műsor 2010. szeptember 21-én került adásba, az archivumban bármikor meghallgatható.
Egy sikeres 2010-es NCA pályázatnak köszönhetően a
Tájak Korok Múzeumok sorozat 823. részeként 2010
augusztusában kiadványunk jelent meg. Azóta vándorkiállításokon mutatjuk be a sánc-árokrendszert. Eddig
Gödöllőn, Temesváron, Kerepesen, Szeghalmon, Valkón,
Miskolcon, Mogyoródon, Dányban, stb. szerepeltünk.
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Temesvári előadás 2016-ban ...

… és kiállítás még 2010-ben

Célkitűzéseink:
Megalakult és második éves a Csörsz-árok Mente
Egyesületünk. Egyre több helyi egyesület is meghív minket.
Rendszeresek a Csörsz névnapi, Csörsz-árok menti túráink
is. Célunk, hogy az összes vonatkozó adatot összegyűjtve
egyetlen térinformatikai rendszerbe részben közös
platformot teremtsünk a különböző szakembereknek és
közös gondolkodásra serkentsük őket, részben átmentsük az
utókornak az elképzeléseket.
A megmaradt szakaszokért folyamatosan, több szinten
küzdünk (védettségi fokozat erősítése, közkinccsé tétel
előadásokkal és kiállításokkal, minden korosztály számára).
Elvünk szerint: „Csak az védhető meg, amit szeretünk; csak
azt szerethetjük igazán, amit ismerünk.”
2016-ban megjelent az első, Csörsz-mondák című
könyvecskénk, ami az első ilyen kiadvány a témában határon
innen és túl. A Csörsz-mondákat összefoglaló gyűjteményünk első lépés az igen gazdag Csörsz mondavilág
összegyűjtésére. A Csörsz-árok Mente Egyesület tagjai
reménykednek, hogy ezzel a könyvecskével elkezdődik egy
folyamat: minél több ember kezébe kerül majd és egyre
többen fognak emlékezni még több Csörsz-mondára, amit
még talán a nagymamáktól hallottak.
Gyűjteményünk egyre gyarapodhat.

A tervezett Csörsz-árok tanösvényünk:
Történelmi-kulturális örökségünk a jövőben a Kárpátmedence fontos gazdasági katalizátora lehet. Egy szakasz
rekonstrukciója lenne az elsődleges cél, amihez tanösvény
vezetne. Anyagi lehetőségek hiányában első lépésként
egyelőre virtuális tanösvényt készítettünk a világhálóra.
A tájékoztató táblákon először köszöntjük a látogatókat,
körvonalazzuk, hogy hol halad a tanösvény, milyen hosszú,
hol találhatóak az információs táblák, majd részletesen
bemutatjuk a kort, amiben a feltehetően védmű épült, az
építőket, a rómaiakat és a szarmatákat, azt is, hogy milyen
örökségeket hagytak ránk. Kitérünk a helyi védett fauna és
flóra értékekre is.
Bemutattuk egy virtuális tanösvény készítés lehetőségeit
is három nehézségi fokozatban, ami sokak számára teheti
lehetővé, hogy bárhol és bármikor elkészíthessék a
lakóhelyükön, vagy annak közelében található értékek
bemutatását a világhálóra, ami megelőzheti egy valóságos
tanösvény kialakítását.
A tanösvény közelébe pihenőt, éttermet, ajándékboltot,
történelmi élmény- és kalandparkot érdemes tervezni, így
osztálykirándulások, egyesületek és általában a történelmi
turizmus célterülete lehet.

Temesvártól észak-keletre, a Hidasliget melletti
Darvas-erdő oltalmában fennmaradt Csörsz-árok

Az Arad-Temesvár autópálya építésekor,
a Bánság Múzeum régészei is végeztek ásatásokat
a Csörsz-árok nyomvonala és a sztráda kereszteződésénél
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Jelen vállalkozás már attól a pillanattól kezdve meglehetősen nehéznek tűnt, hogy egyáltalán felvetődött a Romániában Nyugat-Bánságnak nevezett területen található várak
történeti feldolgozása. A nehézségek tovább fokozódtak,
amikor számba vettük a rendelkezésre álló forrásanyagot és
kísérletet tettünk az eddigi kutatás eredményeinek számbavételére.
Már a földrajzi keret meghatározása sem volt egyértelmű.
A Nyugat-Bánság fogalma se nem középkori, se nem kora
újkori, hanem a 18. században született meg. Szigorúan történelmi szempontból ez a terület nagyjából megfelelne a
középkori Temes és Arad megyék akkori kiterjedésének. Ez
utóbbi megyéhez azonban 1876-ban két olyan területet is
hozzácsatoltak, melyek korábban Zaránd megyéhez tartoztak. Szigorúan földrajzi megközelítésben, beszélhetünk a
tágabb értelemben vett Maros-völgyről is, de hogy mennyire
alkotott egységet ez a ma részben Jugoszláviához, részben
Magyarországhoz és Romániához tartozó terület a középkorban, és milyen kulturális kapcsolatai voltak a szomszédos
vidékekkel, azt ma már igen nehéz rekonstruálni. A kérdés

topográfiai megközelítésének igénye nem merült föl az utóbbi évtizedek kutatásaiban, ilyet csak az 1918 előtti történetírásban lehet találni. A magyar szakirodalomban használatos
Temesköz fogalom kétségkívül kielégítő a vidék megnevezésére, azonban ez sem fedi a vizsgálatunk tárgyát képező
terület egészét és nincs megfelelője a román nyelvben sem.
Az mindenesetre egyértelmű, hogy azon nézetek, melyek
szerves vagy véletlenszerű kapcsolatokat kerestek olyan
területekkel, amelyek nem a mai Románia területén találhatók, hosszú ideig tiltottak voltak és nem kaphattak teret a
román történetírásban. Mindennek alapját az a politikai
felfogás képezte, amely szerint kerülni kellett min-den olyan
megfogalmazást, amely a jelenlegi államegységen belüli
területrészre utalna.
Mindezeket leszámítva az első jelentős akadály – mindazok számára, akik nem elégszenek meg kizárólag az írott
források használatával - a vidék műemlékeinek rendkívül
nagymértékű pusztulása. Figyelembe kell vennünk azt a
természeti adottságot, hogy a Marostól délre eső, nagykiterjedésű terület a 17-20. században végzett lecsapolási és
vízelvezetési munkálatokig mocsaras vidék volt, ahol korábban csak a magasabban fekvő kiemelkedéseken lehetett
építkezni. Ezek a „szigetek" azonban nem minden esetben
bírták ki az állandó áradásokat. Ugyanakkor a területet keleti
és nyugati irányban szegélyező, alacsonyabb dombokon
állott erődítmények pusztulásában az is közrejátszott, hogy
az újkorban a városi építkezések során valósággal vadásztak
arra a néhány régi építménye, amely a vidéken még
megtalálható és – építési anyag nyerése érdekében –
lebontható volt.

A fenti, túlnyomóan földrajzi tényezőkön túl, figyelembe
kell vennünk a pusztulásban szerepet játszó történelmi
eseményeket is. A török hódítás a Dunától északra jelentős
mértékben felborította a korábbi politikai és társadalmi
rendet. Néhány évtized alatt nemesi birtokok tűntek el, s
ennek következtében az erődítmények fontos csoportja is
elpusztult. Azokról a nemesi udvarházakról van szó, melyek
nagy számban jelentek meg a 15. században és a legjobb
úton voltak, hogy kastélyokká épüljenek át. Létezésükről
vidékünkön megbízható adataink vannak. Temes megyében,
amennyiben Milleker adatait vesszük alapul, kb. tizenkét
ilyen kastély létezett. Első nemzedékük kevésbé időtálló
anyagból épült. Erre utal az a ritka kivételek közé tartozó
tudósítás, amely említést tesz Széphely (Jebel) 1403-as
lebontásáról. Ekkor ugyanis sáncait a föld színével tették
egyenlővé, a gerendákat és deszkákat pedig Temesvárra
vitték az ottani vár megerősítésére.1
A 16. század közepétől az erődítmények nagy része
másképp is megszenvedte az állandó hadieseményeket. A
középkori várak nagy részét át kellett alakítani, hogy
képesek legyenek ellenállni az új ostromtechnikáknak,
elsősorban a korszerűsödő tüzérségnek. A bizonytalan
határvidéken az új építkezések többnyire felületesek voltak,
s csak a pillanatnyi szükségleteket elégítették ki. A szembenálló feleknek csak ritkán adatott meg az alapos átépítés a
rendelkezésre álló kevés idő, az egymást követő pusztítások
és a hiányzó munkaerő miatt. Végül a Habsburg uralkodók,
akik tervbe vették a vidék nagyobb védelmi központjainak

gyökeres és alapos helyreállítását, illetve átalakítását, céljuk
megvalósításával gyakran hozzájárultak mindazon emlékek
végleges pusztulásához, amelyek még megmaradtak a
korábbi időkből. Az épületeknek a Vauban-rendszerben és
az azt követő hadiépítészeti stílusokban történő átalakítása
ugyanis alapvető beavatkozást jelentett a téralakítás és a
funkcionalitás terén is. Ez sok esetben új, azaz 16-17.
századi építményeket is érintett. Azonban nem minden
régebbi erődítményt alakítottak át az újkorban. Azokra,
amelyek fekvésük következtében könnyen támadhatóak
voltak, más sors várt. Egyeseket elhagytak, másokat mint
potenciális rablófészkeket, egyszerűen felrobbantottak. A
megmaradt építmények később a Bánságba betelepítetteknek
szolgált olcsó építőanyagul.
Mindennek az lett a következménye, hogy ha a jövőben
akár állami intézmény, akár magánszemély – természetesen
a jelenleginél sokkal nagyobb anyagi lehetőségekkel – megpróbálkozna egy erődített műemlék restaurálásával vagy
csupán állagmegőrzésével, olyan kevés kiindulóponttal rendelkezne, hogy kérdéses, az eredmény arányban állna-e a
befektetett munkával és költségekkel. Ha mégis számba
vesszük mindazt, ami a fenti körülmények ellenére megmaradt, rögtön megállapíthatjuk, hogy azok a kisebb nemesi
erődítmények, amelyek udvarházakból vagy ezekhez kapcsolódva alakultak ki, teljesen elpusztultak. Ugyanakkor
többnyire megmaradtak a bánsági síkság keleti és északi
peremvidékén épített királyi erődítmények, valamint a 1617. századi harcokban használt várak maradványai.

DR. ADRIAN A. RUSU

Arad és Temes megye
középkori erődítményei

*

*

A tanulmány, jegyzetelve és teljes terjedelmében A KÖZÉPKORI DÉL-ALFÖLD ÉS SZER című monográfiában jelent meg.

Csongrád Megyei Levéltár – Szeged, 2000 – Az Európai Unió Phare Regionális Kísérleti Program Alap támogatásával.

Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség – 2007 (http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_oroksege/Csongrad_megye/index_5.htm)
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A középkori építészeti emlékek kutatásának alapvető
forrásai az írásos dokumentumok. Megállapítható, hogy itt
sem jobb a helyzet, mint a műemlékeknél. Elegendő, ha
megemlítjük, hogy egyetlen helyi (káptalani, konventi,
vármegyei) levéltár sem öröklődött át teljes mértékben a
középkorból napjainkra. A hosszú török uralom miatt igen
fontos a török levéltárak anyagának tanulmányozása is. A
források felkutatása azonban még sok további munkát
igényel, bár az eddig napvilágra hozottak is alapvetők a
középkori topográfia rekonstruálásában, főleg azon erődítmények esetében, amelyekkel ugyan találkozunk az oklevelekben, de azonosításuk térképen és a helyszínen még nem
megoldott.
A modern forráskutatások Csánki Dezső, Márki Sándor,
Milleker Bódog, Borovszky Samu, és újabban Györffy
György nevéhez fűződnek, s ez akkor is igaz, ha – munkáik
más, szűkebb vagy tágabb célkitűzése miatt – egyikük sem a
maga egészében elemezte a szóban forgó területet. Ezt követően jelentek meg az erődítmények ún. „speciális topográfiái", valamint Fügedi Erik és Engel Pál 13-15. századi
adatokat összegyűjtő és elemző munkái. A 16. és 17. századi
források ugyanakkor eléggé esetlegesen feltártak, a korszakra vonatkozóan nem létezik egyetlen átfogó tanulmány sem.
A korszak történeti földrajzának megalkotása olyan objektumok azonosításában is fontos szerepet töltene be, amelyeket
jelenleg még „eltűntként" tartunk számon. A felkutatott írott
források száma tehát még túl kevés és elég hiányos, így a
belőlük nyerhető történeti információ is az.

Valamivel gazdagabb az elsősorban Temesvárra vonatkozó krónikairodalom, hiszen e vár tanúja volt a 16. század
néhány nagyjelentőségű történelmi eseményének. Nem
hanyagolhatók el a külföldi utazók leírásai sem, így igen
jelentős Evlia Cselebi munkája.
A területről készült és ismert 17. század végi és 18. századi térképek és rajzok száma összességében nem nagy,
azonban a más területekről készültekhez képest gazdag.
Olyan területről van szó, amely hosszú időn keresztül háborúk színtere volt, vagy a Habsburgok által kezdeményezett
területrendezés (egyes települések elköltöztetése vagy új
erődítmények építése) kapcsán váltak fontossá. Meglepő
azonban, hogy a várakra vonatkozó alaprajzok és látképek
milyen sokáig ismeretlenek maradtak a kutatók előtt.
Veterani tábornok és munkatársai rajzairól, amelyek az
1688-as állapotot, a Bánság visszafoglalásának korszakát
rögzítik, még mindig nagyon keveset lehet tudni. A bécsi
Kriegsarchiv által kezdeményezett első forrásközlemények –
különösen a keleti peremvidékre vonatkozóan – csak az
utóbbi években jelentek meg. Különösen fontosak a
Marsigli-kéziratokban található rajzok Arad, Lippa, Facsád,
Lugos, Zsidóvár, Egres és más várakról. A Marsigli-hagyaték nem volt ismeretlen a kutatók számára, de az alaprajzok
létezésének újbóli regisztrálása és részbeni feldolgozása
1984-ben párhuzamosan történt meg. A II. József-féle
katonai felmérések kiaknázása még nem történt meg. A
budapesti Hadtörténeti Intézetben található dokumentumokat
– tudomásom szerint – még nem vizsgálták román kutatók.

További feladat az objektumok szisztematikus feltérképezése lenne. A 19. század végén készült munkák nem tekinthetők teljesnek és kielégítőnek. A többszöri helységnévváltoztatásokból, az új utak, vasútvonalak megjelenéséből és
a termelőszövetkezeti földművelés térhódításából következő
változásokról ma sincs átfogó képünk. Így érthető, hogy az
Arad megyében található erődítmények repertóriuma majdnem kizárólag csak könyvészeten alapszik. Hiányosságai
azonnal kiderülnek, amikor összevetjük a terepen található
valósággal. Temes megyére vonatkozóan még hasonlóval
sem rendelkezünk. Milleker, aki különben a helyrajzi viszonyokat nagyon fontosnak tartotta, repertóriumában az
emlékek azonosításában nem haladta meg elődeit. Tény,
hogy néhány addig ismeretlen földvár létezését is jelezte, de
a terepen azóta sem ellenőrizte azokat senki.

A kifejezetten az erődítményekre vonatkozó eddigi történeti kutatás is nagyon szegényes. Itt is többnyire megfigyelhető mindaz, ami a várakra vonatkozó történetírást kezdeteitől fogva végigkísérte. A romantika korában született művekre nem az alapos történeti forráskritika, hanem inkább a
százados romok és legendáik gyakran szépirodalmi igényű
leírása jellemző. Az általunk vizsgált területre vonatkozólag
az egyik legjellemzőbb ilyen mű Fábián Gábor munkája. Ő
volt az első szerző, aki közel tíz Arad megyei várról írt a 19.
század első felében, de figyelmét elsősorban a 16-17. századi
írott források kötötték le. A korábbi időszakra vonatkozólag
adatai hiányosak és különösebb kritika nélkül közölt olyan
legendákat is, mint például Világosvár kora-keresztény eredete. A pozitivista történészek pedig fontosabbnak tartották a
forrásokból kihámozható eseményeket, mint magukat a
különböző állapotban fennmaradt várakat.
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A második világháborúig a történetírás nem építhetett
olyan jellegű monografikus összefoglalásra, mint amilyet
1955-ben Gerő László publikált a történeti Magyarország
várairól. Hasonló célt tűzött maga elé később Gheorghe
Anghel is Erdélyre és szomszédos területekre vonatkozóan.
Ennek értéke azonban annyira távol esik Gerő László
munkájától, hogy a kettőt lehetetlen összehasonlítani. De
végül is azok a várak, amelyek belekerültek e szintézisekbe,
csak a legismertebbek közül valók. Gerő például csak Aradot, Csákvárát (tévesen Jugoszláviába helyezve), Kövesdet
(helyazonosítás nélkül), Felneket (tévesen a Kolozs megyei
Felekkel azonosítva), Illyedet (a hely azonosítása nélkül),
Jenőt (a hely azonosítása nélkül), Lippát, Lugost, Orsovát,
Világosvárt, Solymost és Temesvárt említi. Részletesebben
három erődítményt tárgyal ebből a térségből, a többieket
csak különböző összefüggésekben említi könyvében. Anghel
könyvének esetében mutató hiányában nehezebb nyomon
követni az egyes objektumok tárgyalását, ezek azonban
nagyrészt egybeesnek a Gerő László műve kapcsán felsoroltakkal: Arad, Csákvár, Jenő, Lippa, Solymos, Temesvár, de
ezek is csak példaként szerepelnek tanulmányában.
A könyvészet szerénysége és egyenetlen színvonala
igencsak megnehezíti, hogy a várakra vonatkozó történeti
irodalom módszerében egységes legyen. Az egységes terminológia összeállítására számos helyen újabb és újabb próbálkozások történtek, figyelembe véve a korabeli szövegeket
vagy az európai kutatást. Romániában azonban a helyzet
sokkal súlyosabb, mint Magyarországon. A fejlődés csak
nagyon lassú, és sajnos nincs lehetőség olyan kutatócsoport
felállítására, amelyik állandó jelleggel a várak, erődítmények
tanulmányozásával foglalkozna.
Az egyetlen áttekintő tanulmány, amely térségünkkel foglalkozik, Gheorghe Lanevschi munkája. Véleménye szerint a
várakat két nagy csoportba lehet sorolni. A két csoport
közötti kronológiai határ a 15. század végén, illetve a 16.
szazad elején húzható meg. Kezdetben a várakat magas
fekvésű helyeken építették, szabálytalan alaprajzzal és
kizárólag kőből. A következő fázisban ellenkezőleg a várak
síkvidéken épültek, szabályos alaprajzzal, már téglát is
felhasználva. Annak ellenére, hogy a szerző később már nem
foglalkozott az erődítmények problematikájával, nézeteit
úgy kell tekintenünk, mint amelyek a román történetírás
általános ismeretszintjét tükrözték. Lanevschi munkája azért
is hasznos, mert felhasználta a régebbi magyar történetírás
eredményeit és adattára – színvonalától függetlenül – azon
kevesek egyike, amelyek jelenleg egyáltalán léteznek a mai
Románia nyugati területéről.
Kényelmes, de nem kielégítő az a felfogás, miszerint a
13. század közepe előtti építészetre úgy kell tekintenünk,
mint ami csak föld- és faerődítményekből állt. Ezeket az
építményeket megerősített településeknek nevezik. Ugyanakkor az eddigi irodalom nem foglalkozott még komolyabban a római vagy a 12. századi bizánci erődítésrendszerek és
a középkori bánsági várak közötti esetleges tipológiai
összefüggésekkel, továbbá azzal, hogy a bolgárokkal és
szerbekkel folytatott háborúk együtt jártak-e haditechnikai
újításokkal is. Ami az első problémát illeti, e vidékről ugyanolyan szegényesek az ismereteink, mint a római Dácia
vonatkozásában. A Maros menti római limesről, ha létezett
egyáltalán, nincsenek ismereteink. A Duna vonalát illetően
sem jobb a helyzet. Így ha egy írott forrásokban nem említett
erődítmény a terepen derékszög alakú, nem jelenti föltétlenül
azt, hogy az római volt, elég ha a buksi és a kápolnai kolostor melletti erődítményekre gondolunk. Temesvárt illetően

Paul Niedermaier merészen feltételezte, hogy ott létezett egy
római castrum is, de véleménye kevéssé megalapozott, mert
a területről nem ismeretesek római leletek. Ami a Balkán és
az Árpád-kori Magyarország katonai építészete közötti
esetleges kapcsolatot illeti, az még nem vizsgálható a mai
Románia területén. Aprólékos régészeti kutatások hiányában
kiforrott álláspont még nem fogalmazódhatott meg, csak
néhány nagyon általános jellegű megállapításról (átvétel,
újrafelhasználás) tudunk. Mindezek ellenére, véleményem
szerint, a fentebb tárgyalt téma vizsgálata új, sajátos jegyeket
kölcsönözhet ezeknek a határ menti országrészeknek.
Az Árpád-kori katonai építészetet vidékünkön egyedül az
Arad melletti öthalmi sáncvár képviseli. Az ottani régészeti
kutatások eléggé nagy területre terjedtek ki, és az eredményeket részletesen ismertették előzetes jelentések formájában. A fő probléma, amellyel a kutató az aradi ásatások és
sok más 1300 előtti erődítmény vizsgálata során szembetalálja magát, az a kezdetek meghatározása. A meggyőző
régészeti anyag hiánya a kerámiát kivéve a datálás ingadozását eredményezte. Bizonyos csupán az, hogy a 11. században a várban egy pénzzel datált temető létezett. Ismereteink
szerint néhány kutatóárok segítségével a zarándi erődítményt
is megvizsgálták, valamint azt a helyet, ahol a feltételezések
szerint a hasonló nevű vármegye székhelye létezett, de ennek
eredményeiről pontosabb adatokkal nem rendelkezünk.
Területünkre vonatkozóan is találkozunk azzal a széles
körben elterjedt nézettel, amely az 1241. évi tatár betörést
követően kővárak építésével számol. Mivel a krónikákban a
vidékünkön zajlott esetleges összecsapásokról nincsenek
említések, a példának felhozott várak – Karánsebes, Lippa,
Lugos, Miháld – építését nehéz lenne közvetlen összefüggésbe hozni a tatárjárással. Ami a betörés okozta esetleges
károkat illeti, csak a Maros-völgye jöhet szóba. Ezenkívül
semmilyen kézzelfogható adattal nem rendelkezünk. Hiányzik a régészeti kutatásokra alapozott kronológia, az írott
források és maguk a romok pedig nem elégségesek a pontos
datáláshoz.
Inkább okleveles, mint régészeti adatokra alapozva Ștefan
Matei feltételezte, hogy a bánáti várak nagy részét a 14.
században emelték. Felvetését feltétlenül figyelembe kell
venni, de ahogy ez az egykori magyar királyság más területein már bizonyított, itt is lennie kellett bizonyos előzményeknek. Ebben mindenképpen szerepük lehetett a bizánciakkal folytatott 12. századi háborúknak. Az erre vonatkozó
kutatási lehetőségek gazdagodását az Illyéden (Ilidia) felfedezett építmények datálásánál megfigyelhető új szemléletmód jelzi.
A 13. század végi építészet legjellegzetesebb eleme a
lakótorony. Az általunk vizsgált területen három ilyen építmény ismert: Csák, Sebes és Miháld. Ezek azonban alaprajzilag és formailag különböznek egymástól. Az egyszerűbb
változat, amely az első két idézett példára jellemző, egyszerű, téglalap alaprajzú. De amíg az első téglából, az utóbbi
kőből épült. A támpillérek elhelyezkedése is erősen különbözik, mint ahogy a tornyok emelésének időszaka is: az első
régebbinek tűnik. Miháld tornya hatszög alaprajzú és
legközelebbi analógiája a Hunyad vármegyében található
hátszegi királyi vár.
A későbbi időszak „hagyományosnak" nevezhető várépítészete esetében sem rendelkezünk még biztos kronológiai
vagy fejlődési támpontokkal. Az erősségek egyes, védelmi
célú alkotóelemei (kapuk, tornyok, várfalak, várárkok) még
nem illeszthetők be egy általános érvényű kronológiai
rendszerbe. A belső építmények, a lakórészektől és kápol-
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náktól kezdve egészen a kutakig és raktárakig, bizonyosan
összefüggésbe hozhatóak a polgári építészettel, de e téren is
hiányoznak még az összehasonlításhoz a megfelelő adatok.
Egyes, általánosítás igényével fellépő értelmezések szerint a 16. század közepe után „a várak csak felületesen voltak
megerősítve, mivel azok a török hódoltság korában alapvetően a katonaság erejére támaszkodtak". Egyébként csak az
utóbbi években fordult a kutatás az erődítmények eme
különleges csoportja felé, elsősorban a térképek és alaprajzok tanulmányozására építve. A legfontosabb lépést George
Sebestyén tette meg. Igen fontos vitára került sor Karánsebes
váráról, egy olyan erősségről, amelyik nagyon közel esik az
általunk vizsgált területhez. Ami a magyar történetírást illeti,
az eger-noszvaji végvári konferenciák során csak egyetlen,
nagyon általános jellegű tanulmány született erről a vidékről.
Egészen más irányú megközelítési módot képvisel
Theodor N. Tripcea. 1969-ben megjelent munkája általános
igényű, történeti-építészeti szintézis. Anélkül, hogy kritikus
hangvételt ütött volna meg, a szerző azokról az emlékekről
szólt, amelyek számára fontosnak tűntek, illetve jobb állapotban maradtak az utókorra. Az eredmény egyfajta történelmi kalauz lett. Az általa megfogalmazott, a várak építészetére vonatkozó általános következtetések elszomorítóan
egyszerűek. Eszerint léteztek szerény, kezdetlegesen épített
erődítmények, sokszor csak megfigyelő szereppel, mások a
„Nyugat hatását tükrözik, főként olasz jegyeket" mutatnak,
míg az utolsó kategóriát a „Vauban-típusúak képviselik,
vagyis a franciák". Álláspontja mindenképpen úttörőnek

nevezhető, de feltétlenül szükséges lenne az általa felvetett
kérdések újabb, alapos elemzése.
Az eddigi kevésszámú régészeti kutatás igen különböző
építményekre terjedt ki. Közüllük Árpád-kori erődítménynek a már említett Arad-Öthalom tekinthető. Annak ellenére,
hogy nem az általunk vizsgált területen található, feltétlenül
meg kell emlékeznünk a Duna mentén emelt Lászlóvárról,
mint az 1241 után emelt új kővárak első generációjának földrajzilag legközelebb eső képviselőjéről. De azért is szólnunk
kell róla, mert csak itt állnak rendelkezésünkre olyan régészeti támpontok, amelyek egyszer majd hozzásegíthetnek
bennünket a fejlődés menetének rekonstruálásához. A vár
zárt belső terét várfal, a nyugati oldalán pedig sánc övezte.
A castrum és castellum közötti átmenetet jelentő, néha
teljesen ismeretlen helyi kisnemesek által birtokolt várak
egyik legjobb példáját a galadnai vár nyújtja. Jelentőségét
jelzi, hogy ilyen típusú, fából épült nemesi várat mind ez
idáig sem Erdélyben, sem a Bánságban nem tanulmányoztak
még régészeti módszerekkel. A továbbiakban a vizsgált
terület fontosabb erődítményeit mutatjuk be, összefoglalva
jelenlegi ismereteinket. Most csak arra vállalkozunk, hogy az
eddigi megállapításokat sorra véve, felhívjuk a figyelmet a
további kutatómunka szükségességére. A tájékozódás megkönnyítésére a jelenlegi adminisztratív egységek alapján
vesszük sorra a várakat, vagyis Arad és Temes megyére
lebontva. Minden egyes megye területén belül alfabetikus
sorrendben kerülnek bemutatásra azok az erődítmények,
amelyek maradványai ma is láthatóak.

Arad megye várai
Arad (Arad): A vármegyéhez kapcsolódó első várat a
város melletti Öthalom (Vladimirescu, volt Glogovác) településének délnyugati sarkában sikerült azonosítani, a városközponttól hét kilométerre, az Arad-Déva útvonal és a Maros
jobb partja közötti sík terepen, a Maros két holtága között.
Fekvése nem üt el a többi ismert hasonló Árpád-kori erődítményétől. A várat természetes eredetű halomra építették.
Alaprajza enyhén trapéz formájú, rövidebb oldala nyugatra
tekint. Az északi, keleti és déli sáncszakaszok a földművelés következtében már alig emelkednek a felszín fölé.(…)
Noha az ásató régészek azt állítják, hogy a sáncról lefolyt
földrétegben talált sírok a vár felhagyása utáni időszakból
valók, a temető és az erődítmény egykorúságát is el lehet
fogadni. Ugyanakkor valószínű, hogy több más korabeli
erődítményhez hasonlóan, a vár már nem funkcionált a
temető használata korában. (…) A vártól északra található
települést 11-12. századinak vélték. Tehát nagyon valószínű,
hogy az öthalmi vár, a régi Orod erőssége 1241-ben a tatárjárás idején már nem volt használatban. Bizonyosra vehető,
hogy a régi várat egy másik helyen, más anyagból készült új
vár váltotta fel valamikor a 16. században. Ugyanis a 14-15.
században nem említenek a források egyetlen aradi várat
sem. Ezt a tényt alátámasztani látszik Verancsics Antal
tudósítása, miszerint 1550-ben a törökök könnyen elfoglalták
Aradot, mivel nem voltak sem sáncai, sem kőfalai. Így valószínű, hogy az új erősség építői a törökök voltak. A 16.
század végén sebtében helyrehozott erődítéseknél ún. Fűtéglákat használtak, ami a régi római technika, az opus
cespiticus alkalmazása volt. Ez a vár, amely a Maros által
határolt szigeten épült, több 18. századi alaprajzról ismert
(1707,1750,1775), téglalap alakú, sarkán bástyákkal. Három
bejárati kapuja volt, ezeket félkör alakú sáncok védelmezték,

Az arad-öthalmi vár alaprajza
innen híd vezetett keresztül a Maroson. E rajzok alapján egy
a 16. századra jellemző, új olasz bástyás erődítményről
beszélhetünk. Evlia Cselebi tudósítása szerint falai földdel
töltött gerendasorból voltak, délen pedig, a kapu mellett, egy
fából készült torony helyezkedett el. A visszafoglalás után,
1698-1701 között javították ki, G.J. Haruckern tervei szerint.
Ezt az aradi erődöt 1763-1783 között fokozatosan egy új
építménnyel helyettesítették, amely P.F.Harsch tervei szerint
készült. A Kárpát-medencében szinte az egyetlen erődítmény, amely a 18. század második felében készült.
Felépítése után eltűntek a korábbi erősségre utaló nyomok.
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Bulcs (Bulci): A Cetate nevű, a Maros által egykor vízzel
övezett területet már biztosan használták a római korban,
később bencés kolostort építettek itt. A 140 m átmérőjű
sánccal körülvett területet egy ásatás során egyetlen
szelvénnyel metszették keresztül. Ennek során úgy tűnt,
hogy az északi sáncot a 16. századra keltezett sírok fölé
emelték. A földhányás alatt egyszerű paliszád nyomaira és
10-12. századi kerámiára bukkantak. Kiderült, hogy egy
félkör alakú árok határolja a keleti, déli és nyugati oldalt,
metszetében U alakú, meredek oldalakkal. A leletek szerint
egyidejű az itteni paliszáddal.

Kápolnás (Căpâlnaș): A Soborsin-Marzsina útvonal mellett, a Ciumernic nevezetű helyen található egy négyzetes
alaprajzú erődítmény lekerekített sarkokkal. Méretei: 65 x 60
m, 5-6,5 m széles és 1-1,5 m magas sánccal, valamint egy
6,5-10 m széles és 4-6 m mély árokkal, amelyek megközelítőleg 25 x 25 méteres területet fognak közre. Az egyetlen
régészeti szelvényben nem mutatkoztak paliszádra utaló
nyomok. Jellegtelen középkori kerámiatöredékek és vastárgyak, különösen szegek, kerültek elő. Ferenczi István és
Mircea Barbu régészeti adatok nélkül, csupán alaprajza és
stratégiai fekvése alapján, római burgusnak vélik.

Kalodva (Cladova): Az 1440-ben említett kalodvai várnagyról szóló oklevelet a modern diplomatika nem tekinti
hitelesnek. Kétséges továbbá, hogy az 1474-ben említett, a
Bánffy család tulajdonában levő Peták nevű vár azonos
lenne a kalodvai várral. Maga a vár Máriaradnától északnyugatra, egy dombtetőn áll. A 19. század elején még
látszottak romjai. A dombtetőn található terasz hosszúsága:
180 m, szélessége: 160 m. Keleti oldalán egy 12 m mély és
22 m széles árok, északon sánc és árok, délen pedig sánc
található. A földsáncnak valószínűleg két periódusa volt, az

egyikben égett gerendanyomokat találtak. Ezek egy részét
még 1813-ban feltárták. A terasz déli oldalát kőbányászás
pusztította el. Ismertek adatok az itteni kő- és téglaerődítésekről is, ezek azonban az itt található templommal is
kapcsolatba hozhatók, mert belsejében egyházi funkciójú
építményt találtak, s talán egy kör alakú tornyot is, 8 m
átmérővel. A 12-14. századra keltezhető lakóépítmények
mellett 17. századi kerámialeleteket is találtak. A középkori
építményeket egy római kori előzte meg, és valószínűleg
ekkor került sor az első erődítésre is.

Lippa (Lipova): A város szemben fekszik Solymosvárral,
a Maros bal partján. Az 1933-ban publikált olasz alaprajz
szerint a lippai erődítmény három különálló részből tevődött
össze.
Északnyugatra, a Maroshoz közel egymás mellett volt a
kastély és a fortezza delle spine (Tövisvár). Mindkettőt
szigeten ábrázolták. Számos híd kötötte őket össze a
délkeletre elterülő várossal. A két erődítmény négy-négy
kerek saroktornyával feltűnően emlékeztet Temesvárra.
Keleten, a Maros partján feküdt a szabálytalan ötoldalú
poligonális várfal övezte város, tíz toronnyal vagy bástyával.
A védelmi vonal sánccal és árokkal volt ellátva. A kikötő a
kis erődítésektől északra volt a Maros mindkét partján. A 17.
századi város fekvését egy Márki Sándor által megrajzolt
várostérképen próbálták meg rekonstruálni. Lippa kezdete
legkorábban a 14. századra tehető. 1456-ban említik először.
A 16-17. század során több ízben feldúlták. Az 1695-ös
utolsó ostromot követően siralmas állapotba jutott, 1701-ben
pedig majdnem földig lerombolták. A 17. század végén tervbe vették átépítését, de ebből végül nem lett semmi. Ugyancsak Márkinak köszönhetjük azt a térképet, amelyik a 19.
század végén még látható falakat tüntette fel. Ekkor még a
kastély falának maradványai is láthatóak voltak. A legjobban egy, a délkeleti sarokban fekvő, kerek torony nyomai
voltak megfoghatók, amelyhez nyugat felől támpillérekkel
ellátott hosszabb várfal csatlakozott. A falat egy rá merőlegesen haladó út metszette keresztül. A városfalból csak egy
bástya látható a Maroson keresztülvezető híd mellett,
valamint apróbb részek a többi oldalon a délnyugati oldal
kivételével. Tövisvár falait befedte a föld, a terep itt ma
földvár benyomását kelti. Délkeleti oldalán saroktorony
nyomai sejlenek. Ez volt megfigyelhető már a 16. században
Nagylak (Nădlac): A vár magja a 15. század közepén
épült, amikor a források szerint a Jakcs család tulajdonában
volt. Árokkal védett udvarház lehetett. Az 1514-es parasztlázadás idején elpusztult, ezt követően kőből és téglából
építették újjá. Az újjáépítést 1518-ban fejezték be. A 16.
század során több birtokosa volt, ezek közül nem hiányoztak
a törökök sem. Valószínűleg a temesvári beglerbég parancsára rombolták le 1616 után. A vár nyomai 1774 körül

Lippa, Radna és Solymos településtérképe a lippai vár
alaprajzával, Czigler Győző és tanítványai felmérésének
részlete, 1892
is. A várost behálózó régi csatornarendszert az újkorban
nagyrészt elpusztították vagy betömték.
és a 19. század végén még látszottak, de ma már semmi sem
látható belőle, mert a víz mindent elmosott.
Ópálos (Păuliș): A Maros mellett, az ún. Tövis dombon
építették. 1483-ban említik először. Egyes vélemények
szerint a 17. század elején is használták. Márki Sándor
szerint trapéz formájú alaprajza volt, ezt a helyszínen azóta
nem ellenőrizték.
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Solymos (Solymosvár, Șoimoș): A várat a 13. század
végén Szörényi Pál bán építtette. A 14. század elején királyi
vár, és a mindenkori aradi ispánság tartozéka lett. A 15.
század közepéig többször eladományozták, végül 1444 előtt
Hunyadi János tulajdonába került. A 16. század közepén
Zápolya János özvegyének rezidenciája volt. A környék
egyik legszebb és viszonylag jó állapotban megmaradt vára.
Építészettörténeti elemzésére még nem került sor, és a 30
évvel ezelőtt a vár udvarában végzett régészeti feltárások
eredményeit sem közölték még. Márki könyvében egy 1825ös rézmetszetet közöl, Prepeliczay Sámuel és Berkovits
József munkáját. Az eddig publikált alaprajzok közül a
legrégebbi Gerő Lászlóé, ezt vette át minden változtatás
nélkül Gheorghe Anghel is. A második alaprajzot Theodor
Tripcea közölte, itt a szerző feltüntette rendeltetésüknek
megfelelően a vár alkotórészeit. Az utolsó alaprajzváltozatot,
amelyik csak a belső várat ábrázolja, Gheorghe Lanevschi
közölte. A három rajz között igen jelentős eltérés figyelhető
meg, és ez új felmérés elkészítését teszi időszerűvé. A homlokzatok és részletek felmérése alapvető feltétele egy olyan
munkának, amely az építési korszakokat kívánja tisztázni.
Számos átalakítás figyelhető meg ugyanis, amelyek közül a
legjelentősebbek késő gótikus jellegűek. Az átalakítások a
16-17. században fejeződtek be, amikor a vár reneszánsz és
török kori elemekkel bővült. Mindezek miatt a vár építéstörténetének felvázolása ma még elég kockázatos vállalkozás, amelynek eredményeit a további kutatások alaposan
módosíthatják. A vár ma két párhuzamos várfalból áll, amelyek minden bizonnyal időben egymást követték. Maga a
belső várterület majdnem háromszög alakú, egyik csúcsa
északnyugati irányba mutat, két északi, viszonylag egyenes
oldallal, míg a harmadik, délkeleti oldal egy hangsúlyosabb
körívet mutat. Nyugati oldalát lakótorony épülete uralja.
Noha jellemzői megegyeznek az ilyen jellegű építményekkel, területe meglehetősen kicsi: 3,5 x 4 m. Közel 27 m-es
magassága nem későbbi magasításoknak köszönhető, ez csak
az utolsó szintről feltételezhető. A falazaton megmaradtak az
egykori állvány nyomai, három gerendával mindegyik
oldalon. Összesen tíz állványszintet sikerült összeszámolni.
A bejárat kezdetben az északi oldalon volt, itt elég jó
állapotban megmaradt az élszedett ajtókeret, csúcsíves
záródással. Lábazatánál még láthatók a bejárati felületet tartó
gyámkövek végződései. Belső tere itt zárt, fölötte három
emelet sorakozott. Az egyes szinteket boltozatok választották el egymástól. A lakótorony armírozásánál és a bejárati
kapunál használt kőanyag ugyanarra az építési fázisra utal. A
lakótornyot nagyjából a várfal középső szakaszán építették.
A hozzá csatlakozó északkeleti és délnyugati irányú várfalak
mérete különbözik. A déli fekvésű falak egyértelműen
hozzáépítés nyomait mutatják. Amint azt a torony déli, a
legfelső gyilokjáró szintje alatti bejárata bizonyítja, esetleg
itt falmagasítás lehetett. A falvastagság egyenetlensége is
esetleg az első építkezést követő, utólagos erősítésekre utal.
Az északi várfal kezdetben mintegy 2 m vastag lehetett.
Utólag kívülről köpenyezték a várfalat, ennek vastagsága a
lábazatnál 0,50 m volt, és fokozatosan vékonyodott a fal
magasságával arányosan. Az északnyugati irányú várfal
mellett az emelet magasságában található hét gyámkő
folyosóra utal. Ezeket részben utólagos köpenyezés fedte el.
Belülről ugyanaz az oldal két kéménykürtő nyomát őrizte
meg, az egyik keskeny, szögletes, erősen füstös, a másik
szélesebb, félkörösen téglával bélelt. (…)
A második kapu, a lovaskapu egyidős a vele szomszédos
égületekkel, sőt a külső várnak is nevezett zwingerrel.

Solymos várának alaprajza, Czigler Győző és tanítványai
felmérése, 1892
További tornyok azonban sem a belső, sem pedig a külső
falakban nem találhatóak, elsősorban a nehezen megközelíthető, meredek terep miatt. A délkeleti valamint az északi
várfalak belső oldalánál különböző építményeket találunk. A
déli oldalon, a feltételezett régi bejárat jobb oldala mellett, a
sarokban található egy helyiség, amely talán kápolna volt.
Ezt követi egy széles terem a lovaskapu széléig, amelyet
lovagteremnek neveznek. Az utóbbi kaputól jobbra három
különböző méretű helyiség található, amelyeket Izabella
házának tartanak. Az északnyugati sarokban volt a börtön.
Kétségtelen ugyanakkor, hogy ez a hagyományos leírás nem
kielégítő, mivel tudjuk, hogy az épületek nagy része háromszintes volt. Ugyanakkor az emeleti terek meghatározásához
hiányoznak a bizonyítékaink.
Az Izabella-ház esetében a szakirodalom 20 m-es magasságot említ. A helyszínen látható maradványokból nyilvánvaló, hogy különböző rendszerű falakról van szó, ami egyúttal különböző építési fázisokra is utal. Az északi szárny
udvar felőli homlokzatát támpillérsor támasztotta. Egy Márki
által közölt rajzon még jól láthatók az itteni nyílások, melyek
mára nagyrészt elpusztultak. A nyílások a földszinten ritmikusan váltják egymást a támpillérekkel. Az első szint nyugati
végében található egy szegmensíves záródású nyíláskeret. A
négy emeleti nyílásból a jobb oldali szélső gótikus stílusú,
egymást keresztező pálcatagokkal. Ezt a keretet a 15. század
második feléből származtathatjuk. Díszítőelemeket találunk
a többi nyílás esetében is. Tagolásuk azonban egyszerűbb és
a gótikus kapuhoz való esetleges kapcsolódásukat nehéz
megállapítani. Ezen nyílások előtt jól elkülöníthető öt egyszerű, négyzetes keresztmetszetű, lekerekített gyámkő. Ezek
bizonyára erkélyt vagy külső folyosót tartottak. Erre utal az
is, hogy az emeleti nyílások között ajtót is találunk. A belső
udvar 20 x 30 m-es kiterjedésű.
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Az Izabella-ház támpilléreinek szomszédságában ciszterna (kút) található. Mivel feltételezzük, hogy a vár e nélkül
nem működhetett, úgy értelmezzük azt az 1552-ből származó adatot egy sziklába ásott kút munkálatairól, hogy a
régi ciszternát megpróbálták kúttá átalakítani. A külső várfal
nemcsak egységes építése, hanem állandó vastagsága és
támpillérei miatt is kiváló munka. Néhol eléri a 15 m-es
magasságot is. A nyugati oldalon még láthatók a védőpártázat és a gyilokjáró nyomai. A kaputoronytól délre, egy 3
méteres szakaszon a trapéz formájú pártázat is körvonalazódik. A délkeleti oldalon, a belső vár főbejárata mellett
egy toronyépítmény tagolja. Legjelentősebb része a bejárati
kapu, amelyik a déli oldalon található és nyugatról közelíthető meg a sziklába ásott szárazárkon keresztül. A kapu elé
három elég magas hídtartó pillért helyeztek. A kapu felőli
első kettő egyforma, a harmadik valamivel hosszabb.

Solymos várának látképe, a háttérben Radna és Lippa,
akvarell, 1816, Országos Széchenyi Könyvtár

Temes megye várai
Csák (Ciacova): Úgy tűnik, hogy kezdettől fogva királyi
vár volt. Luxemburgi Zsigmond Csáki Miklósnak és
Györgynek adta valószínűleg 1394-ben, majd 1395-ben
visszacserélte, de 1401-ben végleg átadta a Csákiaknak. Az
ő tulajdonukban maradt a török korig. A törökök is használták anélkül, hogy valamilyen fontosabb katonai hadműveletben szerepet játszott volna. A vár a Temes holtágának partján fekszik. Alakjára nézve lakótoronynak nevezhető (méretei: 10,50 x 9,80 m, a falvastagság alul: 2,70 m, de belül
minden egyes szinten lépcsőzetesen visszaugrik egészen
1.10 m-ig), magassága: 23,70 m. Téglából épült, földszintből
és három emeletből áll, felül nyitott terasz zárja le. Sarkait 8
m magas támpillérek (1,05 x 1,50 m) erősítik, ezek lépcsőzetesen csökkenve végül 0,20-0,25 m vastag rizalit formájában éri el a vár fokát. Délnyugaton a sarok mindkét oldalát
támpillérek támasztják. További két támpillért helyeztek az
északi és keleti sarok mellé.

Csák, a lakótorony alaprajza

Egres (Agriș): A települést, ahol az egyik legkorábbi
cisztercita kolostort alapították, valószínűleg a 16. században
megerősítették. Ezt azonban csak Marsigli rajzából ismerjük.
Facsád (Făget): A vár a településtől nyugatra feküdt. A
16. század közepe után végvár, ekkor valószínűleg
megerősítették és bővítették. 1554-ben már a törökök kezén
volt. A 16. század végén a keresztények visszaszerezték,
majd számos hadieseményben játszott szerepet 1658-ig,
amikor is a lugosi és karánsebesi bánság végleg a töröké lett.
A 17. század elején újjáépítették. Két erődítése – a belső és
a szélesebb külsővár – jól látható Marsigli 1697. évi
térképén.

A hetedik támpillér a délkeleti oldalon található, nagyjából azon a helyen, ahol belülről falba mélyített lépcső vezet
az emeletre. A magas földszint félköríves boltozattal volt
fedve. A felső terasz 1,25 x 0,90 m-es pártázat fokokkal
rendel-kezik egymástól 1 m-es távolságra. A felső szintekre
vezető, félköríves záródású bejárat a földszinten a délkeleti
oldalon nyílt. Innen indul a fal vastagságában kialakított
lépcső, amely fokozatosan csökken 1,20 m-től 0,75 m-ig.
Ugyanazon a helyen, szintén a fal vastagságában egy másik
bejárat nyoma is látható levezető lépcsővel, amely időközben feltöltődött. A falakban kis keskeny ablakok sorakoznak, egyesek félköríves záródással: kettő az első emelet,
négy a második emelet és öt a harmadik emelet szintjén. Az
abla-kokat kissé átalakították az idők során. Úgy tűnik
azonban, hogy az építmény többi része meglepően jó állapotban maradt ránk. A lakótornyot a 13. század végére, a 14.
század elejére keltezték, s ehhez legfontosabb érv az ablakok
félkör-íves záródása volt. Ezzel kapcsolatban azonban meg
kell jegyeznünk, hogy az adott korszakban már használták a
csúcsíves záródást is. Sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy a
lakótorony beilleszthető egy szélesebb építészeti csoportba,
amelyhez az érsomlyói (Versec) lakótorony is tartozik.
A tornyot egy 1701-ben teljesen elpusztított erődítmény
vette körül, amelynek nyomai ma már nem láthatók. A
karlsruhei levéltár egyik alaprajzán látható egy közel
négyzetes alaprajzú vár hat bástyatoronnyal. Az együttest
sánc és árok vette körül. Egy másik külső árok kiegészítette
a mocsaras vidék által biztosított védelmet. Nicolae Săcară
végezte el a vár elemzését és ő helyezte el a hasonló jellegű
építkezések körébe. A torony utolsó restaurálását 19621963-ban végezték.
Az eddigi régészeti ásatások a vár területének három részét
tárták fel. Elkülöníthető volt egy castellum nyoma, 29 x 26
m-es külső méretekkel. A délkeleti sarok-kis kerek toronnyal
volt ellátva, 3,20 m belső átmérővel, 1 m vastag fallal,
bejárattal. Mellette még egy helyiséget találtak, 5,40 m belső
szélességgel. Az építmény görgeteg- és terméskőből épült,
középkori és római téglákat kevésbé használtak fel. A
nyugati oldalon az árok szélessége 28 m. A déli oldalon
ugyanaz az árok 20 m széles. Mélységüket nem lehetett
meghatározni a nagyon magas talajvízszint miatt. A külső
árkot két szomszédos patakból vagy a Béga vizéből töltötték
fel egy csatorna segítségével. Mindegyik oldalon létezett egy
1,70-3 m széles út, ezt gerendák burkolták az árok irányába.
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Az északi oldalon az utat kétszer hozták rendbe, ennek
következtében 4 m széles lett. A déli bejárat mellett a régészek nagy farkasverem nyomára bukkantak. A vár belterületén található építmények több szakaszban épültek. Az északi
oldalon egy 4 m széles helyiség létezett, a déli oldalon pedig
egy 6 m szélességű szobasor kettő vagy több helyiséggel. A
déli sarokban téglalap alaprajzú épületszárny emelkedett
(belső mérete: 5,15 x 5,40 m) 1,20 m vastag falakkal kívülről
és 0,85 m vastaggal belülről. A vár életének utolsó szakaszában deszkaépítmények is álltak itt. Keletről egy másík
téglalap alaprajzú erődítmény volt szomszédos a várossal.
Az ásatások során előkerült leletanyag nagyon gazdag volt.
Ezek többnyire a török foglalás korából származnak. A
fegyverek közül legjelentősebb egy muskéta, egyéb vaslővedékek mellett. A kályhacsempék közül egyesek biztosan a
15. századból valók (oroszlán levelekkel díszített keretben)
ami egykorú építmények létezését feltételezi.
Galadna (Gladna Română): A vár nem szerepel az írott
forrásokban. A Béga-folyó egyik mellékágánál fekszik, 400
m-re a falu központjától, egy 70 m magas – a patak egész
völgyét uraló – domb tetején. Ma látható részei egy földsánc és egy belső árok. A vár átmérője kb. 60 x 40 m. Egy
kis, kb. 10 m-es oldalhosszúságú belső udvar 2-6 m mély, 710 m széles ovális alakú árokkal van körülvéve. A földsánc
két részből áll: az egyik félkör alakú és délkeleti irányú, a
másik északnyugati irányú. A bejárat a déli oldalról nyúlik.
Északnyugaton a földsánc hiányát meredek lejtő pótolja. A
vár közepén agyaggal tapasztott faépítmény nyomait találták,
két különböző építési fázissal. A kályhacsempék és a kerámia leletek alapján 1400 körülre keltezték.
Lugos (Lugoj): Engel Pál véleménye szerint a 14-15.
században Zsidóvár volt a lugosi kerület központja, valószínűleg a szörényi báni, később a temesi ispáni tiszt tartozéka.
Az új lugosi várat a 16. század közepén kezdték építeni.
Temesvár (Timișoara): A régi Árpád-kori várral kapcsolatban, amit 1212-ben említenek először, Paul Niedermaier
egy régebbi, Borovszky Samutól származó elméletet vett át.
Eszerint az első vár az Anjou-kori palota északi oldala
mellett keresendő, noha erre nézve nem rendelkezünk semmilyen biztos támponttal. Továbbá azt is feltételezték, hogy
a vár egy római castrum felhasználásával épült. Borovszky
egy képzeletbeli alaprajzon feltüntette az Árpád-kori vár
vonalát is, téglalap alaprajzú várat képzelve el, amely
hosszanti oldalaival kelet-nyugati irányt követett volna.
Ezzel szemben hangsúlyoznunk kell, hogy a régi vár eltűnt a
16-18. századi bontások és felújítások során, amelyek a
Vauban-stílusú bástyás vár megépítésében tetőződtek.
Szerencsére rendelkezünk a vár régebbi alaprajzával,
melyet azonban megfelelő fenntartással kell fogadnunk az
Ortelius könyvében megjelent 16. századi látképpel együtt.
A Temes mellékágai ideális természeti védelmet nyújtottak
egy vár számára. A vizek által szabadon hagyott számos
sziget az építők számára lehetőséget biztosított egy szabályos alaprajz kivitelezésére. Közismert tény, hogy a temesvári vár Károly Róbert hadműveleteinek egyik központja és
királyi rezidencia is volt, ami nagyobb szabású építkezésekre enged következtetni. Érdekes megfigyelésekre nyílt mód
az 1902-1903-ban végzett nagy építkezési munkálatok
alkalmával, amelyeket a Hunyadi-palotának nevezett épület
(ma a Bánsági Múzeum) mellett végeztek.

Facsád, a castellum alaprajza
A korabeli útleírásokból kiderül, hogy négyzetes alaprajzú
volt, gyenge kőből vagy földdel töltött favázzal épült, előtte
a város erődítései – vizesárokkal erősített paliszád –
húzódtak. A 17. századi alaprajzokon feltüntetett, furcsa,
téglalap alap-rajzú, a sarkokon 90°-os szögben elhelyezett
bástyák nem nagyon értelmezhetők. Egy kapuja volt a
nyugati oldalon. A város egy másik, trapéz formájú
erődítéssel volt ellátva, amely hosszanti oldalával a Temest
követte. Ennek bástyái rombusz alakúak voltak, előttük egy
20 m széles árok húzódott. Bejárata szintén a nyugati
oldalon volt. Megközelíteni egy olyan hídon lehetett,
amelynek egyik része felhúzható volt. A 17. század végén
nyugati irányban kibővítették, s ezáltal megkétszerezték az
erődített területet. Az újabb építkezések alkalmával ásott
régészeti kutatóárkokat hozzá nem értő szakemberek
felügyelték. Egyedül egy paliszád létezéséről tudunk, ennek
azonban pontos fekvését sem lehet ma már meghatározni a
város topográfiájában.

Temesvár, a várkastély alaprajza, kiemelve a kutatott, 15.
századi falrészletek
Borovszky tudósítása szerint a jelenlegi északkeleti
torony mellett, 6 m-es mélységben, olyan alapozásra bukkantak, amelyek nem egyeztek meg a palota falával, sőt az
utóbbiak ráépültek az előzőekre. Ezek az alapozások 2-3 m
hosszú, egyik végükön kihegyezett gerendákon nyugodtak
úgy, hogy felül további, már vízszintes gerendák voltak
elhelyezve, amelyek közé kő- és téglatörmeléket helyeztek.
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Ezen ágyazás fölé újabb nagy homokkő réteget helyeztek.
Erre építették téglából a felmenő falat, jó minőségű habarcscsal megkötve. 1980-ban egy újabb régészeti feltárásra
került sor az északnyugati sarokban. További két falra
bukkantak, mindkettő téglából készült, de különböző periódusokból származnak. A gerendákat újból megtalálták, de
nem tudni, hogy melyik fal mellett, azonban az alapozáshoz
közel. Az északi szárny mellett faragott kövekkel, keretekkel
és téglával feltöltött alapozási árkot sikerült azonosítani. Az
erről közzétett jelentések megemlítenek két téglával burkolt
járószintet, egyiket az udvar belsejében, 2 m mélységben,
másikat a múzeumtól nyugatra, 3 m mélységben. A kastély
udvarában 200 vas ágyúgolyót találtak.
A vár történetében valószínűleg különösen jelentős volt
Filippo Scolarinak, az 1404-1426 közötti temesi ispánnak
tulajdonítható periódus. Erről különösen az utóbbi időben
esett többször szó. Ekkor átalakították a kastélyt és a települést körülvevő erődítéseket is. Egyes vélemények szerint
Temesvár várát egy, az 1440-es évek elején bekövetkezett
földrengés miatt ismét újjáépítették. Ezeknek a munkálatoknak az irányítója Hunyadi János volt, aki akkoriban az
erdélyi vajda és a temesi ispán tisztét töltötte be. Az új palota
és vár formáját tekintve a Borovszky-féle leírást érdemes
figyelembe venni. Eszerint az ún. Hunyadi-palota a korábbinál valamivel nagyobb volt, és nem vette figyelembe annak
elrendezését. Alapozása szintén cölöpökre épült, de nem
annyira szabályos elrendezésben. A falakhoz Varsánd-vidéki
terméskövet használtak.
A kastély helyszínrajzát egy 1727-ben készített felmérés
alapján van lehetőségünk elemezni. A téglalap alaprajzú
épületegyüttes földszinttel és két emelettel rendelkezett, az
épületszárnyak belső udvar körül csoportosultak. Az enyhén
ferde főhomlokzat észak felé nézett. Az első emeleten ún.
lovagterem volt, kettős oszlopcsarnokkal és csúcsíves boltozatokkal, utóbbiakat 1809-ben és 1836-ban is lehetett még
látni. Ugyancsak ezen az emeleten helyezkedett el a kápolna
is. A terem udvar felőli záródása nem ismert, de tudjuk, hogy
kívülről két támpillér erősítette. Keleti végénél emelkedett a
kaputorony. A déli és keleti oldalon helyezkedtek el a várnagy és a hölgyek szobái. A második emeleti szobákat a
vendégek és a szolgálók vették igénybe. A délkeleti és délnyugati saroktornyok a rajzok alapján 16. századinak tűnnek.
A 15. század közepén bővítették a védelmi övezetet is,
amely kezdetben földből és fából épült. A várnak összesen
Zsidóvár (Kricsó, Criciova): Királyi vár, írott források
már a 14. század elején említik. A 15. század közepétől kezdődően több nemesi család birtokolta, közöttük a Hunyadiak
is. A vár a Temes folyó egyik kisebb, keleti mellékága mellett épült. Az erősség egy 40 x 20 m-es területet foglalt el a
mintegy 150-200 x 20-30 m-es platóból. Nyugat felől árok
övezi. Eredetileg volt egy kb. 12 x 11 m-es, 3-3,50 m falvastagságú nyugati tornya is. Második tornya, a négyzet alaprajzú kaputorony, a délkeleti oldalon feküdt (méretei: 3,60 x
3,10 m, fala 1,30 x 1,50 m vastag). A várfalak többé-kevésbé
derékszög alaprajzúak, lekerekített sarkokkal. A rövid déli
szárny meghatározza az egész épületegyüttes ötszög alaprajzát. A keleti oldal ezzel szemben nem egyenes vonalú.
Hosszanti tengelye 40 m, merőleges tengelye pedig 22 m
hosszú. Falai a keleti oldalon 6-7 m-es magasságig maradtak
meg, vastagságuk 1,80 m. Külső falsíkjaikat válogatott
kövekből emelték. A vár délnyugati sarkában, a lakótorony
és a várfal között, melléképület állt, amelynek két építési
fázisa ismeretes.

négy kapuja volt: az erdélyi vagy karánsebesi, a lippai, az
aradi és a Víztorony-kapu. Noha a települést civitasnak
először 1342-ben nevezték, valójában városi jogot csak
később szerzett. A 15. század második felében jelentek meg
a kőből emelt bástyafalak, amikor magát Temesvár városát
először említik. Ezekről források szólnak 1514-ben, amikor a
Dózsa György vezette keresztes csapatok megostromolták a
várost. A saroktornyok – a későbbi térképes ábrázolásokat
és az ismert analógiákat is figyelembe véve – a 15. század
közepe utáni időszakra datálhatók. Ha figyelembe vesszük,
hogy a vár erődítési munkálataiban részt vett a 16. század
első felében az olasz Martino de Spazio is, akkor a vár
fejlődése még bonyolultabbnak tűnik. Átépítése a török
foglalás után is folytatódott. Az Ortelius művében megjelent
Temesvárról készített rajzon tisztán kivehető a vár két
legfontosabb alkotórésze. A jobb oldalon az erődített
rezidencia együttese látható, három sarkán egy-egy kerek
toronnyal. Északi oldalának közepe táján négyzetes lábazatú
kaputorony emelkedett. A kapu bal oldalán alacsony épület
azonosítható.
A kastélyt bizonyos távolságra és valamivel alacsonyabban második várfal vette körül. Ez az alaprajz elég jól
megfelel az 1933-ban közölt olasz alaprajznak. Az eltérések
jóval nagyobbak a városi erődítmény esetében. Az olasz
alaprajz téglalap formájúnak tünteti fel azt, míg a látkép
szabálytalannak, és ami még fontosabb, négynél több toronynyal. A méretbeli különbség igen jelentős, mivel a város
erődítéseivel együtt tizennégyszer volt nagyobb magánál a
várnál. A visszafoglalásról készített képen egy legalább
nyolc bástyatoronnyal ellátott várfal látható. Előtte északon
másik falöv húzódik. Az 1717-es alaprajz más képet nyújt az
erődítményről. A város belső fala már nem annyira zárt, de a
kötőgátak vonala elég hangsúlyos. Az északkeleti sarokban
egy újolasz bástyára emlékeztető építmény vehető ki. A
külső kötőgát bástyaként is értékelhető, íves részekkel
rendelkezik. Ugyanaz a forrás a nyugati oldalon, az óramutató forgásának irányában ábrázolja a tornyokat és kapukat.
Az 1737-ben és 1752-ben készült metszeteken látható a
várostól északra még egy erődítmény, amely bizonyos
mértékben hasonlít a régi kettős erődítmény egy részére.
Ezekből arra lehet következtetni, hogy a város erődítéseinek
nagy részét lebontották 1717-1737 között. Ezután már csak
jelentéktelen részletek maradtak meg.

Zsidóvár, alaprajz
(…) Az 1930-ban végzett első régészeti ásatások igen rövid
ideig folytak. 1973-1977 között rendszeresebben folytatták a
feltárásokat, egyedül 1974-ben szakítva meg a munkálatokat.
Ezek bebizonyították, hogy valószínűleg az 1600 májusi
ostrom miatt a vár jelentős károkat szenvedett, ezeket utólag
kijavították.
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KOPECZNY ZSUZSANNA

A Duna őrei
(Várak a középkorban az Al-Duna mentén)
A Magyar királyság balkáni hódító politikája részeként a
13. században az Árpád-kori uralkodók megszervezték az
ország délkeleti határán, az Al-Duna mentén található
Szörényi Bánság tartományt. Ezen belül elsődlegesen
katonai funkciót betöltő ispáni és határvárakat emeltek,
melyek a balkáni hadjáratok fontos kiindulópontjai voltak és
a térség ellenőrzését voltak hivatottak biztosítani. Ilyen volt
például Szörényvár, Keve, Haram, melyek közül némelyik
ókori előzményekkel is rendelkezett és a dunai átkelés fontos
pontjai voltak. Szörényvár, mint ismeretes, az antik
Drobetánál helyezkedik el, amely a római korban is fontos
stratégiai pont volt, hiszen ide építette meg damaszkuszi
Apollódor Traianus hadainak átkelésére a mintegy 1.135
méteres kőhídat.
Luxemburgi Zsigmond törökellenes védelmi politikájának fontos részeként 1387-ben helyreállította a korábban
megszüntetett Szörényi Bánságot. A 15. század elején az itt
található régebbi várak, az újonnan épült többi erőddel

együtt a dunai határvonal végvárrendszerét alkották (1. kép).
A várak egész láncolata jött létre ekkor, a Duna bal oldalán
1430-ig 11 új várral számolhatunk. A védelmi vonalat
háromszög alakban alakították ki, melynek alapját a Duna
vonala képezte. Keleti határát Szörényvár, nyugati legfontosabb pontját Nándorfehérvár képezte. A mai Románia
területén található várak sora Szörénytől kezdődően
Szentlászlóvárral és Pozsezsinnal végződik, közöttük húzódott többek között Orsova, Péth, Zinicze, Drankó vára. Az
erősségek által kirajzolt háromszög csúcsát a második
vonalban álló Halmás, Borzafő, Miháld és Sebes vára
képviselte, a hozzájuk tartozó kiváltságolt kerületek katonai
erejével és szolgáltatásaikkal együtt 1. 1430 táján Miháld
várához például 294, Halmáshoz 223, Ilyédhez pedig 126
kenéz tartozott, a kerületek összesen 1000-1500 harcost
tudtak kiállítani 2. Emellett, valamint a hadköteles nemesség
csapatai, bandériumai mellett időnként zsoldosok segítségére
is szükség volt.

1. Az Al-Duna partján található várak
A várak építésével és megerősítésével Zsigmond király
hű alattvalóját, a firenzei származású Ozorai Pipo temesi
ispánt bízta meg, aki tehetségének, pénzügyi ismereteinek és
kulcsfontosságú tisztségeinek (sókamarai ispán) segítségével
hatékonyan tett eleget a király kérésének. Ozorai biográfusa,
Jacopo Poggio így emlékezett meg várépítői ténykedéseiről:
„Sok kiváló tettet vitt végbe. Az Istros-folyónál fekvő
Orsova várát, amit a török lerombolt, nagy gyorsan
újjáépíttette, egy pillanatot sem vesztegetve, mert éjjel is
fáklyák fényénél építtette az igen erős várat”, majd „a part
mentén végig, mindenhová, ahonnan az országba bejárás
nyílt, olyan őrséget helyezett s olyan erősségeket és
fatornyokat épített, hogy nagy veszteség és véráldozatok
nélkül nehéz volt a folyón átjutni.” 3

A rendelkezésre álló adatok szerint Ozorai idejére csupán
a Szörény-Haram (Stara Palanka) közé eső szakaszon
található várak megerősítése, illetve építése tehető.
A délkeleti határ körül zajló katonai intézkedésekben
fontos szerepet töltöttek be a Temesközben és a Szörényi
Bánság területén többnyire kiváltságolt kerületekbe szerveződött román kenézi családok és szolgálónépeik. A román
nemzetiségű helyi nemesség tagjai várvédői, kapitányi
funkciókat töltöttek be, vagyonuktól függően fegyveres
csapatot voltak kötelesek kiállítani, vagy anyagilag, illetve
természetben: élelemmel és munkaerővel (jobbágyrobot)
járultak hozzá a várak felépítéséhez 4. Az írott források
többek között megemlítik, hogy a helyi népesség búzát,
zabot, komlót, disznókat és juhokat kellett beszolgáltasson.
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Ozorai Pipo halála után a dunai határvonal védelmére
Zsigmond király a német lovagrendet kérte fel, mely két
évszázaddal korábban hasonló feladatot látott el a
Barcaságban, akkor II. András kezdeményezésére. Az
egyezségre, mely tulajdonképpen a Szörényi Bánság hűbérbe
való átadásában nyilvánult meg, és a német lovagrend
elhelyezkedésére 1429-ben került sor. 1430-ban Redwitz
Miklós, a lovagrend nagymestere már szörényi bánként
jelenik meg a középkori oklevelekben. A rövid ideje épített
vagy átépített végvárakon (Szörény, Görény, Orsova) kívül
a lovagrend ellenőrzése alá kerültek a terület belsejében
található királyi várak is: Miháld, Sebes, Halmás, valamint a
Krassó vármegyei Illyéd, Krassófő és Borzafő várak is.
Összesen 20 erődítménnyel számolhatunk a hozzájuk tartozó
3746, különböző katonai és mellék feladatokat ellátó
személlyel (katonákkal, tűzszerészekkel, kenézekkel és
szabad parasztokkel). A lovagrendnek átadott várak között a
Zinicze nevezetű is szerepelt, melyről azt is tudjuk, hogy 40
személyből álló gyalogság, 6 tűzszerész és 60 naszádos volt
elhivatva védeni 5. Szörényvárban 200 katonából álló őrség
és 20 tűzszerész, Orsova várában 350 személy szolgált.
Elhelyezkedése után a lovagrend a terület és a várak
fenntartására irányuló költségvetést 314.822 arany forintra
becsülte. A korban 1 arany forint 100 ezüst dénár értékének
felelt meg, illetve 1 arany forint nagyjából 3,5 g arany
színsúllyal rendelkezett. Ha elvégezzük a szükséges matematikai műveleteket, akkor 1101 kg (1 tonna) aranyról
beszélhetünk. A szükséges anyagiak előteremtésének érdekében a német lovagrend nagymesterét a király hamarosan a
szebeni pénzverő kamara ispánjává is kinevezte. A király
ugyanis a várak és csapataik fenntartására szánt összeget az
erdélyi ezüstbányák és pénzverés jövedelmeiből, valamint a
szegedi, lippai, temesvári és kevei sókamarák bevételéből
szándékozott fedezni. Elképzelése minden bizonnyal távol
állhatott a valóságtól, hiszen 1454-ben a királyság teljes
jövedelme 214.000 arany forint körül volt 6.

Szörényi bánként Redwitz nagymester bíráskodási
feladatokat is ellátott a tartományban, mely ellenszegülést
váltott ki a lakosság, úgy a nemesség, mint a kenézség
körében, akik nem akarták elismerni a német lovagrend
joghatóságát. Az ellenszenv odáig fajult, hogy nem voltak
hajlandóak többé segítséget nyújtani a lovagrendnek a várak
megerősítésében annak ellenére, hogy a törökökkel kötött 3
évre szóló békeszerződés 1432-ben végéhez közeledett.
1432-től meg is kezdődtek a török betörések. 1432 tavaszán
sor került Szörény-vár ostromára, amikor a török csapatok
lemészárolták a várvédő lovagokat és a kisegítő csapatokat.
Ezután a többi vár is elesett, és a régiót teljesen feldúlták a
támadók. 1432 augusztusában Thallóczy Frank kevei ispán a
vármegye lakosait arra szólította fel, hogy segítsenek
újjáépíteni a törökök által lerombolt Szentlászlóvárat. A
szerb oldalon található Galambóc várával átellenben
elhelyezkedő Szentlászlóvár Szörényvár után a második
legnagyobb várnak számított a dunai bal part védelmében.
A törököktől elszenvedett vereség, a központi hatalom és
a helyi lakosság támogatásának hiánya végül a lovagrend
túlélőinek távozásához vezetett, melyre minden jel szerint
valamikor 1435 tavaszán került sor. A “szövetség” tehát az
előzőhöz hasonlatos módon, másodszorra is rövid idejűnek
bizonyult és kudarcba fulladt. A törökellenes politika ezen
epizódjának sikertelensége több okban rejlik. Az Ozorai
Pipó által kidolgozott, nagyrészt a környező államokkal
(Havasalfölddel, Szerbiával) kötött katonai szövetségeken
alapuló védelmi rendszer a nagyszerű stratéga halálával
összeomlott. A helyi nemesség és kenézség szerepének
csökkentése és a német lovagrend ellenőrzése alá való vetése
ellenállást váltott ki a lakosság körében, melynek következtében a külső szövetséges (II. Dan havasalföldi vajda 1432ben szövetséget kötött a török szultánnal) és belső katonai
segítség nélkül maradt lovagrend, a várakba szétszórt csapatokkal, nem tudott ellenállni a törököknek. Nem elhanyagolandó tény az Oszmán Birodalom megerősödése sem II.
Murád szultán alatt.

2. Drankó vára

3. Háromtorony (Tricule) archív felvétele

(kép forrása: Karczag Ákos - Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság
erődített helyei, Budapest 2012)

(kép forrása: Karczag Ákos - Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság
erődített helyei, Budapest 2012)

A dunai határvédelem új fejezete Hunyadi János nevéhez
kötődik, aki 1436-1456 között több szakaszban is megerősíti
a végvárakat, főképpen Szörényt és Orsovát. 1439-ben
Szörény, Görény, Orsova, Miháld és Pécs várak csapatait
szervezte meg és saját birtokainak jövedelmét is felhasználva
munkálkodott a várak megerősítésén, melyek költsége több
alkalommal is néhány ezer arany f orintra rúgott. Hunyadi

János részben visszatért Ozorai Pipó politikájához és nagy
mértékben támaszkodott a helyi nemesség, kenézség gazdasági és katonai erejére, nagy embertömegeket mozgósítva a
törökellenes hadjáratokhoz. Ekkor tűnik ki például hadi
szolgálataiért a Csornai család, Densuşi család, Bizerei
család, akik szolgálataik fejében különböző birtokadományokban részesültek, beleértve várakat is, pl. Drankó várát.
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Hunyadi János halálával megpecsételődött úgy a délkeleti
határvédelem, mint az egész királyság sorsa. A szóban forgó
várak egyre inkább elhanyagolódtak, megerősítésükre többé
100 éven keresztül nem került sor. Szulejmán császár
hatalomra kerülésével újabb lendületet kapott a török
előrenyomulás. 1521-ben elfoglalta a kulcsfontosságúnak
számító Nándorfehérvárat (Belgrádot), majd a Magyar
királyság határán átkelve sorra esett el 1522-ben Orsova,
Szörényvár pedig 1524-ben. Ezzel megnyílt az út a „Nagy
Hódító” előtt a Maros vonala fele, Temesvár, Lippa és
Becskerek bevétele az Alföldet és Erdélyt is veszélybe
helyezte.
A hiányos terepkutatások miatt, valamint a középkori
írott források szűkszavúsága következtében több vár terepen
való azonosítása bizonytalan vagy éppen lehetetlen. Ilyen

például Almás vára, mely feltehetően Dalboşeţ falu határában található „várdombon” található, Borzafő, Librasd,
vagy Pet.
A 1960-as évektől kezdődőden, a Vaskapu megépítése
miatt végeztek szórványos és kisebb kiterjedésű kutatásokat.
Az építkezés végül néhány vár elárasztását eredményezte. A
Berszászka falu határában található Drankó várának falai ma
4-5 méter magasságban láthatóak a Duna vizében (2. kép).
Valamikor egy négyszög alaprajzú, 29x33 méteres erődítmény volt. Sarkain támpillérek találhatóak. A középkorban a
Duna-partján, egy földnyelven álló várat a jelenleg felduzzasztott folyam hullámai mossák 25-30 méter távolságra a
parttól. A várból mára csak egy sarokrész maradt meg. 1880
körül Böhm Lénárt készítette el a vár helyszínrajzát, ekkor
még állt az erődítmény háromnegyed része.

4. Háromtorony (Tricule) napjainkban

5. Galambóc vára

(kép forrása: Karczag Ákos - Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság
erődített helyei, Budapest 2012)

(kép forrása: Bodor Antal, Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen
közállapotai és turisztikai leírása – az Alduna uti kalauzával)

Más váraknak, mint például Háromtoronynak (Tricule) is
hasonló sorsban van részük. A háromszögben elhelyezkedő
három torony Szinice település közelében, a Duna Kazánszoros bejáratánál, stratégiai ponton található (3. kép). A víz
szintjétől függően csak a háromszög csúcsát alkotó egyik
torony áll jelenleg vízben, a másik kettő közvetlenül a parton
húzódik (4. kép). 1970-ben végeztek kis kiterjedésű régészeti
kutatást. A vár építésének pontos meghatározása nem volt
lehetséges. A 13. század második felére keltezhető építkezésekre utaló nyomok alapján feltételezhetjük, hogy egy korai,

Árpád-kori periódussal is rendelkezett a vár. Az írott
forrásokban az 1430-as években jelenik meg egy Szinice
nevű vár. Egyes történészek szerint Háromtorony Szinice
elővédje lett volna, mások szerint a kettő egy és ugyanaz.
Egyelőre a kettő azonossága nem bizonyított, a közöttük
lévő kis távolságra való tekintettel azonban ez utóbbi inkább
elfogadható nézetnek tűnik. A kb. 6x8 méteres oldalhoszszúságú négyszögletes tornyok 10 méteres magasságban
maradtak fenn. A két szélső toronynak védőpártázata is
megmaradt. Az emeleti szinteken lőrések láthatóak.

6. Szentlászlóvár

7. Szentlászlóvár grafikus rekonstrukciós kísérlete

(kép forrása: Karczag Ákos - Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság
erődített helyei, Budapest 2012)

(kép forrása: Dumitru Ţeicu, Cetăţi medievale din Banat, Timişoara,
2009, 35. kép)

Szentlászlóvár az Almás-hegység lábánál fekszik,
Lászlóvára (Pescari, Coronini) községtől keletre található
magaslatra épült. 1427-ben Zsigmond király Brankovics
György szerb fejedelemmel kötött szerződés értelmében a

Duna jobb partján található Galambóc várának átadását
kérte, az azonban árulás folytán török kézre került (5. kép).
Galambóc várának megszerzése érdekében Zsigmond király
elrendelte egy vár építését a szemközti oldalon.
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Ez Szentlászlóvár, mely korábbi, 13. századi várfalakra
épült rá. 1428-ban sor is került Galambóc ostromára, a katonai művelet azonban sikertelen kimenetelű lett, maga
Zsigmond király is szinte életét vesztette. Jelenleg Szentlászlóvára romokban áll (6. kép). Egy külső, ovális alaprajzú,
várfallal övezett várudvarral rendelkezik, ezen belül található
az öt torony által megerősített belső vár (7. kép). A kerek
alaprajzú, 15 méteres átmérőjű torony mellett található a
palota épülete, annak a sarkánál emelt négyszögletes torony
sarokcsonkja 6-8 méteres magasságban még ma is áll.

Orsova várát, a közelében található Ada Kaleh szigettel
és annak erődítményével együtt szintén a Duna vize nyelte
el, a duzzasztó gát megépítése után (8. kép). A bal parton
fekvő középkori vár a Dierna nevű római erődre épült. Első
említése 1351-ből való. 1372-ben építettette újra Nagy Lajos
király, ezt követően a végvár rendszer részeként a szörényi
bán, illetve a temesi ispán fennhatósága alatt állt. A várat
1526-ban a törökök újjáépítették, miután 1522-ben elfoglalták. Később az osztrák-török megújuló háborúk áldozata
volt, 1737-ben az oszmán seregek felégették.

8. Orsova és Ada-Kaleh
erődítményeinek térképe a
18. századból

9. Szörényvár alaprajza
(kép forrása:
http://www.mehedinti.djc.ro/
Public/ObiectiveCulturaleImg.
aspx?ID=2012)

(kép forrása: Karczag Ákos - Szabó
Tibor, Erdély, Partium és a Bánság
erődített helyei, Budapest 2012)

Szörény vára szintén több építési periódussal rendelkezik.
Két koncentrikus, lekerekített sarkú nagyjából négyszögletes
várfallal rendelkezik (9. kép). A belső várfalat négy saroktorony és két további torony tagolja a hosszú oldalakon. A
belső vár nagyjából 30x70 méter. Ezek közül csupán az
északkeleti toronynak áll még egy fala (10. kép). A vár
bejárata délkeletről nyílt. A belső vár udvarán egy gótikus
stílusban épült templom (várkápolna) áll, mely a 13-14.

század fordulóján épült. Egy ideig a havasalföldi vajdákhoz
tartozott, mint hűbér, Magyarországhoz 1424-ben került
vissza és ezután került sor újjáépítésére is7. A külső várfal, a
keleten található ágyútoronnyal, Zsigmond király korához és
a dunai végvár vonal kiépítéséhez köthető. A külső vár
falától négy párhuzamos fal indul a Duna irányába, melyek
valószínűleg az egykori kikötő szerkezetéhez tartoztak.

10. Szörényvár helyreállított romjai
(kép forrása: http://www.mehedinti.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=1811)
Jegyzetek:
1

Haţegan Ioan, Cavalerii teutoni în Banatul Severinului (1429-1435).
Tibiscus V, 1978, 193.
2
Vadas Ferenc (szerk.), Ozorai Pipo emlékezete. Szekszárd, 1987, 71.
3
Vadas Ferenc (szerk.), Ozorai Pipo emlékezete. Szekszárd, 1987, 67.

4

Haţegan Ioan, Cavalerii teutoni în Banatul Severinului (1429-1435).
Tibiscus V, 1978, 192-193.
5
Corvătescu A, Rădulescu Al., Despre ansamblul fortificat de la
Tricule-Sviniţa (jud. Mehedinţi). Tibiscus V, 1978, 179.
6
Vadas Ferenc (szerk.), Ozorai Pipo emlékezete. Szekszárd, 1987, 68.
7
Vadas Ferenc (szerk.), Ozorai Pipo emlékezete. Szekszárd, 1987, 62.
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ILLÉS MIHÁLY

Romló váraink nyomában
Temesközi útvonalak VIII.
Antropikus környezetünk megismerésének egyik mai
legnépszerűbb formája a vártúra. Rendkívül látványos és
izgalmas szabadidős foglalkozás, különböző változatai és
lebonyolítási formái hiánypótló szerepet tölthetnek be más,
szokványos tudáshalmozó tevékenységeink közepette. Csak
képzelőerő kell hozzá és az ismeret- illetve tapasztalt mozaikdarabkákból egyszercsak összeáll a történelem egy-egy
periódusának valós képe. Letűnt események, egykori életformák és nemzedékek kűzdelme kapcsolódik össze szerves
egésszé, amint lepillantunk az éppen „meghódított” erősség
magasságából a környező tájra.

Bánsági váraink esetében – már amennyi megmaradt
belőlük – nem ajánlatos előzetes ismeretanyag nélkül, vagy
csak úgy találomra nekiindulni. Megtörténhet, hogy egyáltalán nem akadunk rájuk, de az is csalódást okozhat, hogy ott
állunk ugyan a helyszínen – nem kis fizikai erőpróba után –
de a néhány falmaradványon kívül nem „látunk” semmit. A
helybéliek jóindulata sem segít – ők a legőszintébb pártoló
szándékkal is – csupán „török” -várat, -tornyot, rosszabb
esetben csak egy -hidat mutatnak. A délbánsági népi emlékezet nem nyúlik időben vissza a felszabadító osztrák-török
háborúk korszakánál tovább.

Amennyiben bennünket a török hódoltság előtti valóság
felderítése is érdekel, nem árt jó előre megtervezni utunkat:
eltökélt útirány, meghatározott koordináták, történelmi
tények ismerete legyen velünk – a túrázáshoz szükséges
kellékeken és ellátmányon kívül, természetesen. Legszerencsésebb, ha mi is azokat az útvonalakat követjük, amelyeknek a védelme és felügyelete az egykori erősségek feladata
volt. Temesvárról kiindulva, mindjárt két ilyen vonulási
javaslattal is élhetünk. Mindkettő hozzávetőleg déli, délkeleti irányba, az Al-Duna varázslatos térsége felé vezet – a
folyamhatárt védelmező erődsor vonaláig.

Utazhatunk vonattal, busszal és kényelemesen saját
kiskocsival, de akár kerékpártúrát is tervezhetünk. Minden
attól függ, mennyi idő áll a rendelkezésünkre, és mekkora
erőkifejtésre vagyunk hajlandóak. Motorizáció bevetése
esetén számolnunk kell azzal, hogy – nemegyszer kiadós –
gyaloglással kell kipótolnunk a mű- és vasutak világától
várainkig terjedő távolságot. Így tudatosulhat bennünk a
változó világ lényege – fontos útvonalaink nyomvonala is az
idő függvénye – ahol valamikor seregek vonultak, lehet ma
már csak egy szekérút húzódik; viszont ahol óránkénti 120szal repesztünk, ott egykoron sötét vadon volt.
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I. útvonal: Temesvár – Lugos – Karánsebes – Mehádia
Temesvári ismeretekkel felvértezve indulunk, illetve
gyorsulunk is azonnal Lugos felé, választhatunk az A1-es
autópálya és az E70-es jelzésű európai út között. A Temesparti „liget”-re ezúttal nem autózunk be – annak ellenére,
hogy a XVI. században itt is jegyeztek egy palánkvárat,
melynek azonban ma már a helyét sem ismerik – inkább
kerülünk egyet az időmegtakarító körgyűrűn és máris
Karánsebes felé robogunk, ismét az E70-esen. Gavosdia után
térünk le balra a 681-es megyei útra de Kricsónál (Criciova)
ezt is elhagyjuk Zsidóvár (Jdioara) kedvéért, jobbra tartva.

A szerényebb besorolású (680A), de még aszfaltozott
úton már illik lassabban hajtani, különben is a falu innen már
csak alig másfél kilométer. Kérdezősködni is kell, ha nincs
nálunk GPS-es készülék, mely megmutatja az É45˚ 37.704′,
K22˚ 07.095′ földrajzi koordinátákon meghúzódó egykori
vár romjaihoz vezető utat. A falusiak szívesen adnak útbaigazítást – szemmel láthatóan büszkék arra, hogy nem
akármilyen faluban laknak – ha pedig túlzott tanácstalanul
fürkésszük a hegyhátat, akár el is szegődnek mellénk utat
mutatni a település gyümölcsösbe torkoló végéből induló
tekervényes ösvényen. A környék amúgy kedvelt kirándulóhellyé vált az utóbbi időkben – túrázókkal is találkozhatunk.
Zsidóvár – építtetője valószínűleg a Csáky család soraiból került ki,
okleveles formában először 1320-ban említik. Később királyi vár, a
lugosi kerület központja. Valószínileg a szörényi báni, majd a temesi
ispáni tiszt tartozéka. 1387-ben Losonci István és László hűtlenektől
foglalták vissza Zsigmond király részére. Birtokolta Hunyadi János és
annak özvegye is, rendszeresen szerepelt az erdélyi uralkodók által a
kedvenc híveknek adományozott birtokok sorában.
A török először 1613-ban fészkelte be magát a falai közé, többszöri
kísérlet után 1691-ben szabadult fel végleg a megszállás alól. Az 1699es karlócai béke ugyan előírta ennek az erősségnek a lerombolását is,
ám ez nyilván csak részben történt meg, mert 1739-ben a császári
erők mint az idehúzódott rablók tanyáját felperzselték, köveit aztán a
környék lakossága széthordta.

Utunk folytatásához vissza kell kerülnünk az E70-esre,
viszont ezen már kevesebb mint 30 kilométerre van következő célpontunk, Karánsebes. Nem használjuk ki a város
körgyűrűjének előnyeit és miután elhaladunk a vasúti
állomás előtt, átkelünk a Temes fölé emelt széles betonhídon. Itt, ha van esélyünk rá, álljunk meg egy pillanatra és
tekintsünk alá a mellette még ott szerénykedő vashídra,
melynek építése 1831-ben fejeződött be és akkoriban egy
teljesen újszerű technológia alapján épült Maderspach
Károly tervei alapján. Ma már csak a gyalogosokat szolgálja.

A széles főút végén – már a város központi parkja mellett
– keresünk parkolóhelyet, miközben egy pillantást vetünk az
egykori Ferenc József szobor talapzatán, a város szülötteként, immár másféle történelmet hírdető Dragalina tábornok
bronzba merevített alakjára. Innen indul az egykori főutca,
szerény üzletek és kisvendéglők között a két egymással
szemközt álló templom felé. A jobboldalon álló római katolikus templomot 1725–1730 között emelték, vele szemben az
új román ortodox székesegyházat 2010-ben szentelték fel. Ez
utóbbi mögött van keresnivalónk.

Karánsebes – egykoron sokat ostromolt védőműveinek a felszínen
már nyoma sem maradt, egyedül a középkori templom restaurált
maradványai emlékeztetnek a régmúltra. Erődvárosa a XVI. századtól
egyre fenyegetőbb méreteket öltő török betörések elleni védelmül
épült ki. A fennmaradt tervrajzok szerint végső formájában a szabálytalan sokszög alakú városfalat öt darab olaszbástya tagolta, előttük
mély vizesárokkal. Két kapuja Lugos és Orsova irányába nyílott. Az
Erdélyi Fejedelemség birtokát képező végvárként fontos szerepet
töltött be az oszmánok betöréseinek akadályozásában.
A mohácsi csatavesztés után, a Porta többszöri fenyegetésére végül
1660-ban Barcsay Ákos, aki a török hathatós segítségével nyerte el
Erdély jogarát, a muzulmánok kezére juttatta. Mivel a karlócai békekötés a vidéket a szultán hatalmában hagyta, csak 1718-ban sikerült
végleg kiűzni a törököt. Az addigra hadászati szerepét vesztett, elavult
erődítményrendszert az 1730-as években rombolták le, helyét a terjeszkedő polgárság lakóházai foglalták el.

A katedrálist – Adrian Andrei Rusu középkorkutató
szerint – tulajdonképpen az egykori ferencesrendi kolostor
romjaira emelték, mellőzve a szükséges és törvényesen előírt
régészeti feltárásokat. Csak az új falak mögött maradtak meg
a kolostor templomának alapkövei. Mivel ez egyben a vár
temploma is volt, benne tisztelhetjük a valamikori erősség
egyetlen megmaradt tanúját. Jegyezzük meg mindjárt a hely
földrajzi koordinátáit: É45˚ 24.709′, K22˚ 13.091′.

Karánsebes hadászatilag, a késő-középkori zavaros idők
után is igen fontos helynek bizonyult. 1780–1828 között,
még a máig fennmaradt utcaszerkezetét is a katonai adminisztráció alkotta meg tudatos tervezéssel. Itt kellett felfogni
a Temes-Cserna kuloár felől portyázó ellenség támadásait,
innen kellett megszervezni az Erdélyi Vaskapun át, a hátszegi medence irányába vezető út védelmét, és a Temesvár
felé vezető utak felügyelete is ide tartozott.
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Bár időben van átfedés, a Karánsebestől keletre fekvő
Sebestorony (Turnu Ruieni) fölötti magaslaton őrködő, még
ma is látványos torony, nem tartozott a Temes-völgy középkori várrendszeréhez – védelmi szerepe helyi jellegű volt.
Leginkább a Kishavas sípályái felé igyekvő, vagy a Szárkő
bérceit megcélzó túristák állnak meg itt fotózni, legtöbbjük a
várdomb megmászását nem is vállalja.

Mi azonban nyugodtan leállhatunk a ritkán aszfaltozott és
kisforgalmú, DJ608A jelzésű megyei út szélén, majd egy-két
kusza utcán áthaladva, rátérünk a torony (É45˚ 23.680′,
K22˚ 20.932′) felé vezető ösvényre. Az alig két kilométeres
gyaloglás a vártnál több időt vehet igénybe, mert több mint
180 méteres szintkülönbséget is le kell kűzdenünk. Fáradtságunk jutalma – bónuszként – a megnyíló panoráma.

Sebestorony – falait egy a 19. században született és igencsak ismételgetett legenda miatt
római eredetűnek is tartják, a környékbeliek pedig Ovid-tornyának nevezik, erősítve hogy Ovidius
a híres költő itt pihent meg, útban száműzetési helye felé. Ezt az álláspontot N. Săcară cáfolta meg
tanulmányával – mely a torony első szakszerű régészeti leírásának tekinthető – helyesen
felismerve, hogy a sebestoronyi rom tipológiailag a 14. század eleji hátszegi tornyokra emlékeztet,
külső támpilléreinek alakja és elhelyezkedése pedig a Kolcvár lábánál fekvő középkori templom
védelmi tornyával mutat rokonságot. Adrian Rusu szerint pedig, Sebestorony építése a 14. század
közepére tehető, amit egy I. Károly király (1307-1342) által vert pénzérme támaszt alá, mely a rom
mellől került elő.
Birtoklástörténetének részletes kutatása, a vitatott adatok tisztázása egyelőre várat magára, de
egy 1467-es oklevél leírja, hogy a tornyot abban az évben a környékről származó, román eredetű
kenézfamília, a Mitnic család birtokolta. Viszont egy 1588-as határjárási okiratból arra lehet
következtetni, hogy a torony a 16. században már romokban hevert.

Következő úticélunk felé, előbb visszatérünk Karánsebes
irányába, de ezúttal elkerüljük a körgyűrűn és újból a már
ismerős E70-es országúton vagyunk. A környező táj azonban
egyre változatosabb, az úttestet is nemrég aszfaltozták, így
az előttünk álló újabb 75 kilométer meg sem fog kottyanni.
Mehádiára megyünk, ahol Miháld várának maradéka vár
bennünket: É44˚ 54.693′, K22˚ 22.252′. Az országútról
betérve, a település központjában, a román ortodox templom
(1856) mögött kialakított parkocska mellett érdemes parkolnunk, majd elindulunk a római katolikus templom (1740)
előtt is elhaladó egykori főutcán.

Turistajelzés áll a várrom felé vezető ösvény kezdetén, de
hamarosan el is veszítjük az utat mert házak közé vezet:
kérdezősködni kell. Könnyen meglehet, hogy az állataikat
vagy a gyümölcsfáikat féltő helybéliek viperákkal riogatnak,
de – bár az óvatosság nem árt – a fűvel benőtt, jelentős
sziklák nélküli dombhát ilyesmivel nemigen fenyeget. A
messziről komoly kőtömegnek tűnő toronyhoz közeledve
hamar kiderül, hogy már csak két egymást támasztó fal. Az
egykor védelmet nyújtó erősség darabkái, ki tudja hány
környékbeli épület falaiban kaptak új szerepet – a történelem
tanúsága szerint, végső nyugalmat azonban nem.

Miháld vára – valószínűleg az 1241. évi tatárjárás után épült a környék védelmére (a római
korban Ad Mediam néven egy őrhely feküdt itt). Okleveles formában először 1323-ban említik,
fennállása folyamán végig királyi várként szerepelt. 1428 novemberében Zsigmond király és a
környék nemesei tartottak gyűlést benne. 1440-ben még eredménytelenül ostromolta, de 1523ban már elfoglalta a török, ettől fogva több mint két évszázadon keresztül felváltva hol magyar,
hol török kézen volt. A vár történelmi szerepe 1738-ban véget ért, ez év tavaszán előbb Mehmed
vidini pasa serege vette be, tőle nyáron Caraffa császári tábornok hódította vissza, majd néhány
héttel később újból török kézre jutott, és nagy valószínűséggel ekkor pusztították el végleg.
Az egykori erősségből mára mindössze a falu melletti völgyben emelkedő, ötszög formájú, kb.
15 méter magas masszív öregtorony maradt meg, melynek földszintje és két emelete figyelhető
meg. A plató déli végében egy kerek torony nyomai látszanak. A két tornyot egykor várfal foglalta
magába, melyet a D-K-Ny-i oldalon négyszögletes tornyok erősítettek. Az erődítmény e köveit a
környék lakossága már régen széthordta. A vár árka még mindig jó megfigyelhető.
Amennyiben többnapos túrát terveztünk, Mehádiától délre –
tovább az E70-esen – eljuthatunk a Cserna-völgy, illetve az Al-Duna
csodálatos vidékére. Az utóbbi mentén számos középkori erődítmény
védte a keresztény világot a török ellen, közülük néhánynak a romos
maradványa a mai napig megmaradt és látogatható. Szerepükről,
sorsukról bővebb ismertetőt közlünk jelen lapszámunkban is, a – 22-ik
oldalon kezdődő – A Duna őrei című tanulmányban.
A még látható és könnyen beazonosítható egykori erősségek földrajzi koordinátáit az alábbiakbak közöljük:

A Veterani barlang bejárata



Szörényvár

É44˚ 37.368′, K22˚ 39.386′



Veterani barlang

É44˚ 35.837′, K22˚ 15.727′



Háromtorony

É44˚ 28.793′, K22˚ 08.577′



Drankó vára

É44˚ 38.181′, K21˚ 58.518′



Szentlászlóvár

É44˚ 40.383′, K21˚ 40.841′
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II. útvonal: Temesvár – Csákvár – Boksán – Krassóvár
– Illyéd/Szakalár
Második vártúránk kiindulópontjaként is – illendően –
Temesvárt javasoljuk, ám ezúttal az E70-es úton dél felé
indulunk és a város központjától mért 25 kilométer után
térünk le Széphely (Jebel) központjában Csák (Ciacova)
irányába. Alig újabb 10 km megtétele után a DJ693B megyei
úton, máris komolyabb tájákozódási bonyodalmak nélkül
odatalálunk a lakótoronyhoz, mely az egykori várból – igaz,
meglepően jó állapotban – megmaradt.

Csak a következetesség, na meg az esetleg éjszaka erre
utazók kedvéért írjuk most ide a földrajzi pont koordinátáit:
É45˚ 30.894′, K21˚ 07.342′. Bezzeg ha kérdezősködnénk,
lehet hogy alaposan összezavarnának a helybéliek, mert van
aki szerb hatásra kulának nevezi, míg mások török toronyként ismerik. Valószínűleg nincsen idevetődő látogató, aki
ne firtatná, hogy miért nem használják ki jobban a tornyot és
környékét – turisztikailag ugyanis jelentős potenciál rejlik
benne. De így, mivel semmi sem marasztal, csak egy alapos
körbejárással jutalmazzuk a környéket, a legmegfelelőbb
fénykép elkészítése érdekében.

Csák várát – talán a király építtette, de ennek pontos idejét még homály fedi. Luxemburgi
Zsigmond király Zsidói (Csáki) Miklósnak és Györgynek adta, valószínileg 1394-ben, amikor Miklóst
temesi ispánná tette. Utódaik, a Csákiak birtokolták a török hódoltságig. Csáky Ferenc 1463-ban
vizesárokkal és palánkkal erősítette meg. 1551-ben a török szállta meg és falai között aztán 1697ig benn is ült, ekkor Savoyai Jenő sikeres délvidéki hadjárata következtében hagyták el a várat.
A törökök idején a vár vizesárokkal és fallal övezett, bástyákkal védett kisebb méretű erősség
volt, melynek legerősebb részét a magasba nyúló lakótorony jelentette (ennek öt emelete most is
áll), szintjein a börtön, kiszolgáló helységek, lakószobák és az őrség szobái kaptak helyet. A karlócai
béke értelmében 1701-ben császári hadmérnökök irányításával rombolták le magát a várat.
A téglából épült torony falaiban kis, keskeny ablakok sorakoznak, egyesek félköríves záródással:
kettő az első emelet, négy a második emelet és öt a harmadik emelet szintjén. Úgy tűnik azonban,
hogy az építmény jó állapotban maradt ránk. A lakótornyot a 13. század végére, a 14. század
elejére keltezik, ennek megállapításakor legfontosabb érv az ablakok félköríves záródása volt.

A továbbiakban visszatérünk az E70-esre – mintegy,
elbúcsúzni tőle – és Vejte (Voiteg) után lekanyarodunk a
Resicabánya felé vezető Dn58b jelzésű országútra. Hozzávetőleg a Berzava folyását követjük jónevű településeken
(Birdán, Gátalján, Móricföldön) keresztül, úgy 50 kilométeren át. Elhaladunk Zsidovin (Berzovia) mellett is, ahol
valamikor szintén vár állott (É45˚ 26.850′, K21˚ 37.133′) de
már a helyét is régen beszántották – csak az látogasson ki a
településtől északra húzódó erdőszélre, aki átható régész
tekintettel akar körülnézni. Különben is, errefelé inkább a
térdig érő, marasztaló sár jelentett legyőzhetetlen akadályt a
vonuló hadak útjában, mintsem a kőfalak ...

Tulajdonképpen az igen hosszúra – több település egyesüléséből – sikeredett Boksán-ra igyekszünk várat nézni,
annak is a közepét kitevő Vassafalva (Vasiova) határában,
nála magasabb hegytömbök előterében ágáló várdombhoz.
Ezen áll Kövesd (Cuieşti), más néven Bokcsa vára. Ennek
ellenére alaposan megízzaszt az emelkedő mire felérünk a
még megmaradt falak közé (É45˚ 23.198′, K21˚ 44.675′),
utolsó akadályként a várárkot legyőzve. Az ostromok idején
elszenvedett rontások és foldozások helyei jól kivehetőek,
mert a nagyméretű – téglából hevenyészett – beékelődések
színben is elkülönülnek a kőfalakban. Télen érdemes idejönni, mert nyáron a dús növényzet szinte mindent eltakar.

Kövesd vára – a krassói ispánsághoz tartozó királyi vár, 1395 előtt rövid ideig Zsidói [Csáki] Miklósé volt, a 15. században adományul a Macedóniai
család kapta meg. 1552-ben a törökök fészkelték be magukat ide. Egy 1563. évi levél szerint ugyan a hajdúk visszafoglalták, ám nem sokkal ezután a
törökök ismét megszerezték. Borbély György lugosi bán 1595. július 8-án a várat ostrommal elfoglalta, amit azután egy gazdag karánsebesi
nemesember, bizonyos Fodor Ferenc vásárolt meg 3000 forintért. A vár Fodor Ferencről 1604-ben özvegyére szállt, majd árulás nyomán ismét
elfoglalta a török. Rövidesen sikerült visszafoglalni, és Rákóczi Zsigmond fejedelem Trombitás Istvánnak, lugosi familiárisának adta. Ezután váratlanul
megint a töröké lett. 1659-ben Barcsay Ákos lugosi és karánsebesi bán foglalta el az erősséget, melyet ezután felrobbantottak. Ekkor nem semmisült
meg teljesen, sőt idővel helyreállíthatták, megerősíthették, mert 1695-ben Arnót pasa jóvoltából a török újból megszállta a nyugalmát zavaró várat.
Ezúttal azonban olyan alaposan lerombolták, hogy később egyik félnek sem állt érdekében újjáépíteni.
Napjainkban az árokkal körülvett, nagyjából kör alakú erősségnek még jelentékeny romjai láthatók. Már az autóútról látszik a vár. A hegykúp
északi oldalán egy 3 m vastag falu torony maradványait, valamint az ehhez kapcsolódó várfalakat figyelhetjük meg a helyszínen.
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Egyelőre nem hagyjuk el a Berzava völgyét, mígnem
utunk (Dn58b) bele nem bonyolódik Resicabánya utcái közé,
ahonnan a Domán völgyén keresztül kell majd kievickélnünk. Az aninai útként ismert aszfaltcsíkon (Dn58) a krassóalmási fennsíkra kanyargunk, melyen két kilométernyire
Krassóvár községtől útjelző tábla jelzi a Krassófő várához
vezető utat. Megtévesztő a felirat, mert a jelzett 300 méter
helyett legalább ötször annyit kell gyalogolnunk az enyhe
lejtőn, mire célközelbe érünk. Amikor szédületessé válik a
panoráma és GPS-es készülékeink jelzik, hogy nem lehetünk
már messze a vár romjaitól (É45˚ 12.629′, K21˚ 53.429′),
váratlan akadályok nehezítik meg haladásunkat.

Előbb egy kőkerítés beomlásán, majd a mögötte húzódó
mészkősziklás terepen kell áthaladni a szoros felső pereme
felé. Még át kell küszködni magunkat az egykori, bozóttal
benőtt várárkon keresztül, de fent már ösvények hálózata
veszi körül a falmaradványokat. A Bánság Múzeum munkatársai által néhány éve telepített, több nyelvű ismertetőnek
már nyoma sincs, viszont rendszeresen megjelenik egy teljesen hibás, lelkes amatőrök által szerkesztett tábla “Cetatea
Grat” felirattal. Ezzel a megjelöléssel sajnos több délbánsági
várromnál is lehet találkozni – valószínűleg az errefelé gyakori szláv nyelvjárások hatására a Grad/Vár/ megjelölést
hasznosítják tudatlanul.
Krassófő vára – Resicabányától délre, a Szörényi Érchegységhez,
tartozó Dognácskai-hegycsoport dél-keleti lábánál, a Krassó felső
folyásánál fekszik Krassóvár (Caraşova) község mellett sziklaormon.
A helység 1333-ban Karasov, 1334-ben Karaso, 1335- Karazow
néven tűnik fel, várát 1323-tól említik. Királyi vár, Érsomlyó várának is
nevezik, később a krassói ispánság tartozéka. 1429-35 között a német
lovagrend várai között sorolják fel. Albert óta (1439-től) Orbonász
Györgyé és testvéréé, Vukasiné. 1448-ban már Hunyadi János kezén
találjuk, kitől ekkor Brankovics despota váltságul kicsikarta. Utóbbi
halálával Mátyás király kezére került, aki 1472-ben Dóczi Péternek
adományozta. Pusztulásának ideje és oka ismeretlen.
Napjainkban a sziklás várhegyen 1–3 m-es falai láthatók az egykori
erősségnek. A várfalak védelmében helyiségek nyomai ismerhetők fel.
Az észak-nyugati oldalon sziklába vájt kettős árkot figyelhetünk meg. A
romterületet nagy bozótos borítja. A sziklák között gyakori a vipera,
fokozott óvatosságra van szükség.

Ezek után, egy rendkívül szép és kellemes – mintegy 45
km hosszú – útszakasz vár ránk, Stájerlak-Aninán keresztül
Oravicabányáig (tovább a Dn58-ason). Városszéli utcákon
keresztül keressük meg a Harampatak (Potoc) felé vezető
keskenyen aszfaltozott, ám a körülményekhez képest kevéssé kátyús utat (Dj571c). Bár Illyéd vára – amit keresünk – ez
utóbbi településhez van közelebb, a könnyebben járható
útvonal Szakalárról (Socolari) vezet a várhegy irányába.
Megtévesztő, hogy a különböző útjelzőkön ki tudja mily
megfontolásból, olyan elnevezésekkel találkozunk, mint
például a „Cetatea feudală Socolari” vagy „Cetatea Beiului”.
Mi ragaszkodva eredeti ismereteinkhez és elképzelésünkhöz,

kiízzadjuk a 350 méter szintkülönbséggel járó kb. 7 kilométeres távolságot a sziklás tetőn megmaradt egyetlen várfalig
(É44˚ 56.090′, K21˚ 46.445′).
Innen, a falmaradvány közeléből, van aki télen és van aki
napnyugtakor szeret igazán ütős fotókat készíteni. De bármikor lenyügözhet az innen nyíló panoráma: igazi, stratégiailag is biztos kilátóhely. Követhetjük a Néra folyását
Szászka felé, betekinthetünk a Bég-patak, innen félelmetesnek tűnő völgyébe és elmélázhatunk a bánsági rónaság
irányába. Az igazi meglepetés azonban, hogy szép időben, jó
látási viszonyok közepette, meg-megcsillan a távolban a
Duna vizének tükre – talán épp Szentlászlóvár előtt …

Illyéd vára – építése Kán Lőrinc erdélyi vajdának tulajdonítható, aki
1248-ban itt keltezi oklevelét. Fia, „Csete” Lőrinc szörényi bán, krassói
és kevei ispán volt és 1277-ben Illyéd mellett szerzett birtokot. 1312ben már királyi vár, 1325-ben Szeri Pósa, 1382-ben pedig Domokos fia
Miklós a várnagy. 1360 után a krassói ispánság tartozéka. 1429-35 a
német lovagrend kezén volt. A vár valószínűleg akkor pusztult el,
mikor 1551 őszén Martinuzzi György hadnagyától, Palatics Jánostól
elfoglalta a török. A várat a helybeliek manapság „Mária Terézia vára”
néven ismerik, feltehetően valamely régi, helyi monda alapján.
A dél-nyugati lankásabb rész kivételével szinte megközelíthetetlenül meredek sziklafal védte egykor az erősséget. Bejárata a déli
oldalon lehetett, ahol lefaragott sziklás felület figyelhető meg. Egy kb.
30 m hosszú falmaradvány és egy négyzetes alaprajzú, 5 x 5 m-es
torony alapfalai maradtak fenn. Feltehetően a vár északi részén, a
kissé magasabban fekvő platón lehetett a belső vár. Itt találjuk az 5 x 5
m-es sziklába vájt ciszternát, melynek mélysége ma is 4 méter.

Könyvészet:
 A DÉLVIDÉKI KÁRPÁTEGYESÜLET KALAUZA (1894) – KREATIV Nyomda Marosvásárhely 2011 – Reprint, A Bánsági Kárpát Egyesület gondozásában
 A TEMESI BÁNSÁG TURISTA KALAUZA – KREATIV Nyomda Marosvásárhely 2011 – Megjelent a Bánsági Kárpát Egyesület gondozásában
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KOPECZNY ZSUZSANNA

Castellumok és curiák a Temesközben

*

A nemesi rezidenciák középkori latin terminológiájáról

A középkori okleveles anyagban a 14. század végétől,
hozzávetőleg a Zsigmond-kor elejétől nagy számban szerepel Magyarország területén egy, a nemesi réteghez köthető
világi épülettípus, a kastély vagy várkastély, amely az adatok
szerint több funkciót töltött be, és a várakhoz hasonlóan a
hatalmi reprezentáció fontos eleme volt. A kastélyépítés a
15. századra Koppány Tibor szerint „a nemesség szokásjoggá alakult kiváltságává lett”. Koppány Tibor az okleveles
anyag alapján 450 magyarországi kastélyt gyűjtött össze az
1380–1526 közé eső időszakból, ami egyértelműen jelzi
azok általános és nagyszámú elterjedését. Ez egyrészt a
különböző hivatalos ügyek (jogi, peres eljárások) lebonyolítását rögzítő okleveles gyakorlat elterjedésének, másrészt a
köznemesség felemelkedésének köszönhető. Ugyanakkor a
megjelenő török veszély, a huszita háborúk, de a szóban
forgó időszakban lejátszódó magánháborúk is nagy hatással
voltak a nemesi birtokközpontok/rezidenciák kastélyszerű
megerősítésére a család és a családi vagyon védelme érdekében. Erre vonatkozóan meg kell említenünk Istvánffy
Miklós munkáját is, aki a Dózsa-féle parasztháborúról szólva
azt írta, hogy azok „némely kisebb kastélyt s árokkal és
sánccal erősített házat, amilyen szerte Magyarországon a
nemeseknek van, egyetlen támadással elfog-lalták.” A 14.
század vége óta a Temesközben, illetve az egész DunaTisza-Maros közben jelentkező török zsákmányoló betörésekre való tekintettel ez a jelenség az általunk kutatott
régióra is érvényes. Ezt nagyon jól tükrözi Ozorai Pipó
1406-ban kelt azon oklevele, melyben meghagyja Csapi Pál
és Tuli Bálint érsomlyói várnagyoknak és krassói
alispánoknak, hogy a fenyegető veszedelemre való tekintettel a Gyertyánoson várkastélyépítési engedéllyel rendelkező
gyertyánosi Csep Jakabot és Miklóst munkájukban ne
akadályozzák, vagy Kórógyi János 1443. évi levele Hunyadi
János erdélyi vajdához, melyben a török és az áradás által
elpusztított Cseri vára helyett újat kívánván építeni, arra
engedélyét és segítségét kéri.
A középkori kastélyokkal és az oklevelekben előforduló
terminológia problémáival Koppány Tibor foglalkozott a
legbehatóbban. A középkori magyarországi kastélyokról
szóló monográfiája, amelyet több tanulmány előzött meg, a
mai napig a kutatás alapját képezi. Az Erdély késő középkori
építészetét tárgyaló könyvében Entz Géza állított össze egy
katasztert, melyben kastélyok és udvarházak is szerepelnek.
A várak kutatása kapcsán mind a történészek, mind a
régészek érintették ezt a kérdéskört: Fügedi Erik és Engel
Pál a birtokmegoszlásokra vonatkozóan végzett jelentős
adatgyűjtést a Temesközre vonatkozóan is, Feld István
pedig, egyes kastélyok kutatástörténete mellett, a terminológiával kapcsolatos kérdésekre is kereste a választ munkáiban. Romániában Adrian Andrei Rusu ugyancsak a váraknak

szentelt írásán belül tett rövid kitérőt a castellumokudvarházak tárgyalására. Legújabban Virágos Gábor foglalkozott a témával a pomázi udvarházról szóló, a KözépEurópai Egyetem Középkortudományi Tanszékén megvédett
doktori disszertációjában, amelyben fontos helyet kapnak a
régészeti kutatások eredményei. A terminológiával foglalkozó kérdések tárgyalásához Horváth Richárd is visszatért,
aki ugyancsak a várak kategóriáján belül szentelt figyelmet a
kastélyoknak, de Teremhegy esettanulmánya kapcsán részletesen tárgyalta az idevonatkozó középkori latin szóhasználatot is. Horváth Richárd a castellum terminusnak külön
figyelmet szentelt tanulmányában, mely éppen a Koppány
Tibor tiszteletére megjelent ünnepi kötetben jelent meg. A
következőkben a kutatás mai állását vázoljuk fel, jelezvén,
hogy úgy tűnik: a szakemberek konszenzusra jutottak a
nemesi kastélyokkal kapcsolatosan.
Az írott kútfők tanulmányozása során elsőként az ötlik
szembe, hogy a többnyire, de nem kizárólag, a középnemesség rezidenciájául szolgáló udvarházakra és/vagy kastélyokra vonatkozó latin szóhasználat korántsem következetes
vagy átlátható. Megtaláljuk a castellum, castrum, fortalicium, palatium, curia, curtis, domus (jó esetben nobilitaria
jelző kíséri), residentia latin megnevezéseket. A leíró jellegű
adatok gyér volta, illetve a régészeti kutatások hiánya miatt a
különböző megnevezések által jelölt építménytípusok
elkülönítése nehézségekbe ütközik. Mindazonáltal úgy tűnik:
a megnevezések sokasága nem mindig formai különbözőségeket rejt, hanem inkább a korabeli gondolkodásmódot
tükrözi. Ez az állítás főként a castellum-castrum páros
esetében igaz, amikor a két terminus váltakozva fordul elő
ugyanazon objektum megnevezésére. A témával foglalkozók
azon az egybehangzó véleményen vannak, hogy a kortársak
nagyon is tisztában voltak a vár, kastély, udvarház mibenlétével. Ezt több olyan oklevél támasztja alá, amelyben
egymásután sorolnak fel más-más megnevezéssel udvarházat
és kastélyt. Ilyenre a Temesközben is van példa, Széphely
(Zephel) kapcsán a kútfők curiam propriam, in qua alias
Theodorus banus residisset et prope eandem villam in silva
unum castellum fortissimum de ligno factum-ról tesznek
említést. Ugyanakkor azonban az is gyakran előfordulhatott,
hogy az oklevél írója sosem látta az általa megnevezett
építményt, így annak formájával, nagyságával sem lehetett
tisztában. Ezzel kapcsolatban már Koppány Tibor is
kijelentette: inkább az oklevélben szereplő tulajdonos és a
központi hatalom, illetve az azt képviselő intézmény
viszonya tükröződik az oklevelekben, több esetben a
birtokos társadalmi pozícióját, ezáltal a tulajdonában lévő
kastélyt, udvarházat vagy éppen várat értékeli alá vagy fölé
az oklevélkiadó. Ma már az is világos, hogy a három fogalom nem a három nemesi réteg (kis-, közép- és főnemesség)

*

A tanulmány, jegyzetelve és teljes terjedelmében a KÖZÉPKORTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK című kötetben jelent meg.

A VII. Medievisztikai PhD-Konferencia előadásai - Szegedi Középkorász Műhely – Szeged, 2012

Elektronikus megjelenítés: https://www.academia.edu/3064840/Castellumok_és_curiak_a_Temesközben._A_nemesi_rezidenciák_középkori_latin_terminológiájáról
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kategóriájának felel meg. A középkor végére, a kastélyokudvarházak széleskörű elterjedése következtében a terminusok átalakulására is sor kerülhetett, főként az ’udvarház’ és a
’kastély’ szavak szinonímává válásának folyamata ismerhető
fel. Itt jegyezzük meg, hogy a régészeti kutatások eredményei fontos szerepet fognak még betölteni a kérdés
tisztázásában.

Facsád – az egykori várkastély maradványai
A fenti terminusok közül a Temesközre vonatkozóan a
palatium kivételével valamennyi megtalálható az írott kútfőkben, amelynek a magyar palota változata azonban csak
helynévi szóösszetételben fordul elő. Az Arad megyében
található aradi Csálya-kastély esetében viszont az oklevelek
palatiumról is említést tesznek.
A leggyakrabban használt elnevezés a castellum. A római
előzményekre visszatekintő latin szó a várakat jelölő castrum
kicsinyítőképzős alakja, ennélfogva azokhoz hasonló jellegű,
szerényebb méretű erődítményeket jelöl. Magyar változata, a
kastély, az Árpád-kortól, pontosabban a 13. század második
felétől tűnik fel az írott forrásokban.
A castellum latin elnevezésű középkori világi épülettípus
a középkori történeti forrásokban már az Árpád-korban,
pontosabban a 11. század végén megjelenik. A megnevezés
egyaránt szerepel a krónikákban és az okleveles gyakorlatban. Anonymus a Bars megyei Várad földvárat castellum
terreum elnevezéssel illeti, ami majd Kézai Simonnál fordul
elő ismét. Az Árpád-kor végén a törvénykezésben is feltűnik: III.András 1298. évi törvényének X. cikkelyében elrendelte a királyi engedélyek nélkül épült erősségek (munitiones
et castella) lebontását, tehát a a központi hatalom a várakkal
egyetemben a kastélyok építését is ellenőrzése alatt tartotta.
Az első castellumra vonatkozó királyi engedély 1266-ból,
IV. Béla király idejéből való; a 14. század végén ezek száma
nagymértékben megnövekszik, majd a későbbiekben jóval
meghaladják a várépítési engedélyek mennyiségét.
A kastélyok építészetét tekintve a rendelkezésünkre álló
írott adatok szerint, valamint a régészeti kutatások hiányában
a castellum formailag a valamiképpen megerősített építmények egész sorát rejti: néhol csupán a fából, esetleg kőből
emelt külső védőövet, máskor pedig magát az épületet
jelenti. Az építőanyag alapján történő kategorizálás sem
célravezető, hiszen azt nagymértékben befolyásolják a helyi
földrajzi sajátosságok. Úgy véljük, hogy a kutatás jelenlegi
szakaszában korai lenne egy, akár formai, akár funkcionális
szempontból különálló építménytípus elhatárolása, ennélfogva a szóbanforgó terminust gyűjtőnévként kell kezelni.

Koppány Tibor szerint az udvarházak castellumszerű
kialakítására a mintát a határok védelmét szolgáló, főképp
fából emelt, kimondottan katonai rendeltetésű erődítmények,
az ún. palánkvárak, valamint az ostromvárak szolgáltatták,
melyek az Anjou-korban gyakran szerepelnek az oklevelekben. A formai sokszínűség mellett a castellumok tehát a késő
középkorra rendeltetésüket tekintve is igen változatosakká
váltak: felismerhetők a kimondottan hadászati célból emelt
erősségek, a megerősített templomok, kolostorok, vagy
egyéb fontos szerepet betöltő objektumok (pl. vízművek),
valamint az elsősorban rezidenciális céloknak megfelelően
erődített udvarházak. Ekkor jelennek meg a végvárak is.
Ezek elkülönítése azonban ugyancsak problémás, hiszen
feltehetőleg nem egyszer a megerősített udvarházak is betölthették ezt a szerepet.
Jelen pillanatban az egykori Temesköznek a mai Románia területére eső részén 21 castellumra van adatunk.
Ezek közül kettőről azt tudjuk meg, hogy az ohádi és a
jobbágyi templommal kapcsolatos erődítésről van szó
(castella in Ohad et in Jobag, quod est constructum in intuitu
ecclesie). Koppány Tibor egyértelműen katonai rendeltetésű
erődítménynek ítéli meg a Treutel család Temes megyei
Jobbágy településen lévő castellumát.
Bár a kolostorok, templomok erődítése már az Árpádkorból ismeretes, elengedhetetlen az egyedi esetek alapos
vizsgálata, hiszen gyakran az is előfordul, hogy a birtokos
nemes, lehetőségeihez mérten, a várkápolnák mintájára
templomot vagy kápolnát építtet birtokközpontján, amely a
maga és családja lelki üdvösségét segíti elő, illetve testének
nyugvóhelyeként szolgál majd. Hasonló esettel találkozunk a
Bánság déli részén fekvő Illyéden vagy Reșița-Moroasa-n. A
birtokmegosztásokat írásba foglaló oklevelekben nem
egyszer találkozunk olyan esettel, amikor a templom is az
osztozkodás tárgyát képezi, a középkori gyakorlatnak megfelelően a felek közös használatról egyeznek ki. Ohád és
Jobbágy esetében az ország nagyjai elrendelik a Treutel
család birtokában lévő castellumok lerombolását, ennek
okára viszont nem derül fény az oklevélből.
Az okleveles anyag két esetben, a gyertyánosi és a
macedóniai kastélyra vonatkozóan tartalmazza a castellum
seu fortalicium kifejezést. Ennek kapcsán Koppány Tibor
arra hívta fel a figyelmet, hogy az említett fogalompár
kizárólag a királyi építési engedélyekben használatos formula, ugyanakkor azt is megfigyelte, hogy csak katonai
rendeltetésű építmények esetében használatos. Az általunk
vizsgált tágabb régióban előforduló két eset kivételt képez,
hiszen a macedóniai kastéllyal kapcsolatos oklevelet Dancs
Péter fia Miklós adta ki, a gyertyánosi kastélyról pedig
Ozorai Pipó rendeletében olvashatunk.
A fortalicium elnevezés ugyancsak gyűjtőfogalomként
jelenik meg az okleveles anyagban a 13. század második
felében. A Temesközre vonatkozóan egyedülállóan nem szerepel, a fentebb már említett két esetben a castellummal
alkot vagylagos szókapcsolatot.
Amint azt már fentebb említettük, az általunk vizsgált
területen eddig nem találtunk a palatium terminussal illetett
nemesi rezidenciát. Magyar változata (palota) előfordul
viszont a helynévanyagban. Ennek tárgyalása azonban nem
képezi jelen tanulmányunk témáját.
Ezzel szemben a curia lépten-nyomon előfordul az írott
kútfőkben és gyakorta fordítják, sokszor helytelen módon,
udvarháznak. Alapértelmezésben a középkorra jellemző gazdasági egységet, telket jelent, amelyben különböző gazda-
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sági melléképületek, kertek vannak jelen. Megtalálhatóak itt
a jobbágyházak és néha a birtok igazgatására, ugyanakkor
rezidenciaként használt udvarház is. A curia mibenléte legtöbbször nem derül ki az oklevél szövegéből, hacsak nem
tartja fontosnak az oklevél lejegyzője, hogy curia nobilitarianak, curia lapidusnak, esetleg curia ad modum castellinek
nevezze, mely esetekben kétségtelenül értelmezhetjük nemesi rezidenciaként. Hasonló jelentéssel bír a curtis fogalom is.
Sződi (Szépfalu) esetében, ahol a 15. század végi említésű
castellumot curia előzi meg, jogos a feltevés, hogy a kezdeti
szerényebb nemesi udvarházat a későbbiekben alakították
vagy építették át kastéllyá. Széphelyen a rezidenciaként
szolgáló curia közelében egy kastély is létezett, a felsorolás
nyilván utal a két építmény formai vagy funkcionalitásbeli
különbségére.
A csupán curia elnevezésű rezidenciák azonosítása
érdekében további szempontok vizsgálata szükséges, mint
például annak elhelyezkedése a birtoktesten belül, a nemesi
család előnevével való azonosság, esetleg a nemesi oklevelek kiadásának helye, a család jelenléte stb.
A domus megnevezés kapcsán ugyanazon kérdések
merülnek fel, mint amelyeket az előzőekben vázoltunk fel,
éppen ezért értelmezésekor körültekintően kell eljárni.
Amikor az oklevelek egy bizonyos házról különösképpen
megemlékeznek, mint ahogyan az például az általunk
vizsgált időszaknál jóval korábban, egy 1238-ban kelt, Fegel
nevű Csanád megyei birtokról szóló kiadványban történik:
„Fegel, super quam habet ecclesiam et domus...”, megalapozottnak tűnik annak gyanúja, hogy egy nemesi lakóházról
lehet szó. Más esetekben a források a lakóház rezidenciális
jellegét hangsúlyozzák ki (domus residentia). Olyan körülíró
megfogalmazásokról is tudunk, amelyek kastélyként
megerősített házra vonatkoznak, mint ahogyan az egy 1424ben kiadott oklevélben szerepel: Vareleye ... domum et
curiam propriam ad modum castelli fossatis circumdatam.
A residentia az állandó lakóhely jelentésével bíró
gyűjtőfogalom, mely a vártól a házig bármelyik épülettípusra
igaz lehet. A nagy kiterjedésű nemesi birtoktesteken, főként,
ha azok nem tömbszerűen, hanem elszórtan, több szomszédos vagy akár nagyobb távolságokra lévő vármegye területén
feküdtek, azok igazgatására több udvarház is rendelkezésre

Illyéd – a feudális központ romjai
állhatott. Ezek közül egy, általában az „ősi” birtokon berendezett udvarház töltötte be a családi rezidencia szerepet. Itt
volt található, ha létezett, a már említett családi kápolna vagy
templom, itt őrizték a birtokokra vonatkozó okleveleket, itt
tartózkodott a birtokos családja.
Számtalan olyan hatalmaskodási eset ismert – példaként
megemlíthetjük a Berkeszt –, amikor az udvarházba betörők
ellopták a szekrényben, ládában őrzött okiratokat. Némelykor perpetua jelző kíséri, ahogyan az az illyédi kerületben
(Krassó megyében), az általunk vizsgált területtől délre
fekvő Vaja vagy másképpen Patak településen található
állandó lakhelye Károly Róbert idejében Tivan fia Péter
unokáinak.
Összegzésül elmondható: a nemesi kastélyokra és udvarházakra vonatkozó okleveles latin terminológia kutatása
terén jelentős előrelépésnek lehetünk tanúi, és a főbb
kérdésekben megegyezni látszik a szakemberek véleménye.
Ugyanakkor megfogalmazódott a középkori Magyarország
részét képező egyes régiókra vonatkozó adatgyűjtés igénye,
amely által biztosabb következtetések levonása válik
lehetővé. Az írott források tanulmányozása során az is
világossá vált, hogy azok nem nyújtanak mindig biztos
fogódzót, így önmagukban nem, illetve csak elővigyázattal
használhatók a középkori realitások rekonstruálására.

Castellumok a Temesközben a 14–16. században
Helység

Vármegye

Birtokos család

Latin megnevezés

Évszám

Oklevélszöveg

1.

Macedónia

Temes

Macedóniai cs.

castellum seu fortalicium

1390

2.

Jobbágy

Temes

Nevnai Treutel cs.

castellum

1403

3.

Ohád

Temes

Nevnai Treutel cs.

castellum

1403

4.

Széphely

Temes

Nevnai Treutel cs.

1403

5.

Várelő

Temes

castellum
domum et curiam ad modum
castelli
castellum

1427

castellum
castellum
castellum

1443
1471
1471

castelliseu fortalicij Macedonia
castella in Ohadetin Jobag, quod est
constructum in intuitu ecclesie
castella in Ohadetin Jobag, quod est
constructum in intuitu ecclesie
domorum de castello Zephel
In Vareleye...dom umetcuriam
propriamad
Zenthgwrgh ... cum tributo
... etcastello ibidem habito
castellum nostrum in Chery
castellum Hodos
castellum Zewdy

castellum

1476

castellum Recas

castellum

1479

castellum Sarad

Pázmándi cs.

castellum

1480

6.

Szentgyörgy

Krassó

7.
8.
9.

Cseri
Hodos
Szépfalu

Temes
Temes
Temes

10.

Rékás

Temes

11.

Sarad

Temes

12.
13.
14.

Kenézrekesze
Zádorlak
Czikóvásárhely

Temes

Bobál cs.
Nagymihályi Albert
Vránai perjel
Kórogyi cs.
Gúti Ország cs.
Gúti Ország cs.
Csornai cs.,
Dobozi Dánfi cs.
Garai cs., Lendvai
Bánfi cs.

1424

Arad

Dóczi cs.

castellum

1480

Temes

pomázi Czikó cs.

castellum

1480

15.

Szélha

Krassó

Haraszti cs.

castellum

1488
1510

16.

Szárafalva

Csanád

Dóczi cs.

castellum

1489

17.
18.
19.

Morzsina
Béga-monostor
Eperjes

Krassó
Krassó
Arad

Corvin J.
Corvin J.
Patócsi cs.

castellum
castellum
castellum

1505
1505
1507

20.

Facsád

Temes

Békés cs.

castellum

1548

21.

Iktár

Temes

Bethlen cs.

castellum

1597

castellum in
poss. Kenez Rekeze
castellum Zadorlaka
oppidum Czykowasarhelcum
castello ibidem erecto
castellum Zelha
castellum in
Zarafalwa, habitatio videlicet dominarum
Castellis Morsyn...
Castellis ...Monosthor
castellum Eperyes
Fagyath Consequenterque
Castellum Egregy Jakobi Bekes ibidemexistens
Possesiones Iktar, cum
castello lam desolato
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MIKLÓSIK ILONA

A bánlaki Karátsonyi család
szétszóródott képtára
A Bánságban kevés közép- és barokk-kori épített világi
emléket mutathat fel a művészettörténész. Ezeket vagy a
XVIII. századi osztrák-török háborúk semmisítették meg,
vagy a következő század gyors fejlődése helyettesítette be
valami „korszerűbbel”, netán a világháborúknak vagy az új
rendszereknek estek áldozatul. Ami itt-ott napjainkig
fennmaradt, lepusztult voltában már nem idézi a ragyogó
eredetit. Ebben a sorsban volt része a Karátsonyi grófok
(később a román királynő tulajdonába jutott) hajdan híres
kastélyának is. Kevés megmaradt dokumentumot és (sajnos,
túlságosan is) új ötleteket felhasználva napjainkban próbálják az épületet rendbehozni (?), ám a századvég oly sokak
által csodált kastélyberendezését, változatos gyűjteményeit,
telepített „ősparkját”, szobrait lehetetlen újra egybevarázsolni. A gyűjtemény életkora alig 150 év volt.
Karátsonyi I. Kristófot (1684-?) – aki azidőtájt szamosújvári örmény polgár, tanácsos volt – és fiait 1749-ben
„ajándékozta meg” magyar nemességgel és új címerrel
Mária Terézia királynő1. Az ő legidősebb fia, Bogdán
/Adeodatus vagy Deodát/ 2 (? - †1799) tette ismertté a
család nevét a Bánságban: 1781-ben, az akkor még aradi
örmény állatkereskedő, a kincstári javak eladásakor
Beodrán, Torontál megyében (Novo Milosevo-ban, a mai
Szerbia területén) bérelt birtokot3, majd azt néhány év múlva
meg is vásárolta. Ettől kezdve a több ágra szakadt, népes
karátsonyfalvi Karátsonyi családban az ő leszármazottjai
már erről a helységről, beodrainak írták nemesi előnevüket.
Az ügyesen gazdálkodó, kereskedő, katonáskodó utódok
gyarapították a vagyont. Bogdán fia, Lázár (1759 - 1827),

1805-ben vette meg Torontál megye déli részén Bánlakot, az
egykori Draskovich-uradalmat, az 1793-ban épült kastéllyal
együtt. A régi, szolidabb épületet többször alakították, tették
kényelmesebbé az idők folyamán. A hozzá tartozó pár
hektárnyi parkban pedig az utódok mind több kiskastélyt,
különböző stílusú épületet emeltek. Lázár később kerekítette
ki nagybirtokát a környező településekkel, területekkel:
Dolác (Dóc), Offszenica (Karátsonyi-falva), Szóka, Pártos,
(Karátsonyi-liget), Denta, Detta és Szentgyörgy egy része, a
távolabbi (Krassó megyei) Topla, végül 1826-ban, Kis- és
Nagy-Zsám falvaknak lett ura. Házat tartott fenn Nagyszentmiklóson és Pesten. Rátarti, régi nemesi leszármazottként
nem a grófi címet kérte a császártól hanem donációt a két
utóbbi településre. Bár adománylevéllel lett birtokos, de
adásvételi szerződéssel, azaz komoly összeg lefizetése révén,
szerezte meg a falvakat. 1788-ban, 1796-ban majd 1805-ben,
a Bánság újbóli benépesítésekor, saját költségén telepített
német és magyar családokat a birtokaira, hogy azok megművelését biztosítsa.
Ő nemcsak voksoló nemes, Torontál megye alispánja és
országgyűlési követe volt, hanem már valódi főúri gesztusokkal írta be nevét az Osztrák Birodalom történetébe: „a
franciák elleni háborúban saját költségén száz főre menő
ínséges csapatot állított és még ezen felül hadi célokra
háromszázezer forintot áldozott”, a Ludovika akadémiára
tízezer forintos alapítványt tett. Az adatokat Temes vármegye
nemes családjai című műve megírásakor Lendvai Miklós a
családtól gyűjtötte össze és egészítette ki levéltári munkája
során talált dokumentumokkal.

A bánlaki Karátsonyi-kastély, még a címerrel
– J. Stefanovits dettai fényképész 1937-es felvétele

A bánlaki kastély restaurálás közben, 2002-ben

Lázár valódi nábobként élt, előrelátó, kemény katonaként
szervezte meg a jövőre nézve is a Karátsonyi nemzetséget.
Mint levéltárosa, és részben életrajzírója is, a történetíró
Bárány Ágoston (1798 - 1849) idézte a nagy birtokszerzőnek
Torontál vármegye levéltárában elhelyezett testamentumát:
„A ki a beodrai uradalomban a majoresco nevet viseli, a
bánlaki, topolai és nagyzsámi uradalmakból semminemű
részben ne örökösödjék. A beodrai majorátusbeli jószág

által eléggé meg van áldva. Nekem többeket s nem csupán
egyet szándékom boldogítani. Lajos fiam, ki mint majoresco
a beodrai uradalmat örökli, idősebb gyermekét, Gujdót,
nékem unokámat, a beodrai uradalom jövedelméből nevelje
föl s példám után induljon, ki minden javaimat szorgalmam
és fáradozásaim után szereztem. Igyekezzék ő is javait,
birtokát s tehetségét önnön szorgalma által szélesíteni s
gyarapítani.
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[…] … keményen meghagyom, hogy mind Lajos fiam
gyermekei, mind grf.Keglevich Sámuel unokácskám Magyarországban, jó magyar helyeken, kiválasztott jeles magaviseletű magyar tudósoknak gondja alatt s mindenekfölött a
magyar nyelvben neveltessenek és tökéletesíttessenek.
Ellenkező esetre, ha az e pontokban foglaltak szórul-szóra
nem teljesíttetnének, a nevezett gyermekek és unokám
neveltetésökre általam kirendelt fizetés vonattasson meg
tőlük s a familiajószág masszájához vettessék. – A ki a
Karácsonyiak közül familiai jószágomban most vagy
jövendőre végső intézetem után részesülni fog és grófságot
vagy báróságot titulo talem kér vagy felvállal, tüstént
minden örökösödéstől mind maga, mind successorai
fosztassék meg, a grófság és báróság neve alatt itt az ország

zászlósai, azaz officio tales nem értetvén. Elégedjenek meg a
magyar nemesi szép szabadságokkal, midőn nem ritka példa,
hogy a grófságra és báróságra való vágyódás mellett sok
jeles nemzetségek végső nyomorúságra jutottak.”
Birtokai mellett készpénzt is hagyományozott utódainak a
klán, a nemzetség más tagjai fenntartására:
„Ami csak ezüst edény és asztali ezüst készlet nagy
mértékben egy nagy ládában, a bánlaki kastélyom felső
részében, az archivumban, úgy szinte alul szobámban egy
másik nagy vasasládában holmi apróbb ezüst és arany
drágaságokkal találtatik, a maguk épségükben nemzetségeim
jövendőbeli díszére s a familia-jószág fényére hagyattassanak meg és Bánlakon, mint a nemzetség kincsei,
mindenkor felvigyázat alatt tartassanak.”

A kastély déli oldalán lévő egyik pincelejárat fölötti
dombormű (2013-as felvétel)

A Karátsonyiak címere

Fia, Lajos-Deodát /Leopold/ (1793–1874?), Torontál
megyében alispáni hivatalt viselt, elismert adminisztratív
tehetségként tartották számon, ám a család krónikája
legnagyobb érdemeként a híres Starhemberg családbeli
Mária Ida Aloysia oltárhoz vezetését jegyezte fel, 1815-ben.
A pénz s a többezer holdas birtok mellé magas grófi
rokonságot szerzett. A megörökölt vagyonból pedig, a XIX.
század közepén, 1857-ben, ő építtette a hatalmas
neoklasszicista kastélyt Beodrán. A településen ekkor már
állott unokatestvére, Karátsonyi László, 1842-46-ban készült
hatalmas kastélya.
Lajos és felesége elsőszülöttjének különös hangzású
neve, Guidó /Quido, Gujdó/ (1817-1885), már az osztrák
grófi família vitéz tábornagyát idézte a kortársak emlékezetébe4. A fiatal arisztokrata, a reformkor felvilágosult kortársaihoz hasonlóan, 1840-ben a tavaszi megyegyűlésen beadta
folyamodványát, „melyben előterjeszti, hogy tapasztalás és

szép ismeretek megszerzése végett több európai birodalamat,
nevezetesen Angliát, Baváriát, Württemberget, Francia- és
Olaszországot, Bádent, Nasszaut és Helvéciát beutazni szándékozik és e végből útlevele kieszközlését kéri”. Gazdálkodni
akart, de a közéletben is élénken vett részt. Ám a jónevelésű,
tehetséges, dúsgazdag, gyorsan ívelő közéleti pályát járó
fiatalember volt az első a császárhű családban, aki felrúgván
a politikai hagyományt, 1848-ban honvédőrnagy, majd a
pesti nemzetőrök parancsnoka lett, végül menekülni
kényszerült és birtokait elkobozták. 1851-ben nőül vette
puchói és csókai Marczibányi Máriát, akinek családi
befolyása és óriási vagyona ismét rendezte pénzügyi
helyzetét. Következett a felséges megbocsájtás, a birodalmi
grófi rang elnyerése, amit 1874-ben Magyarországra is
kiterjesztettek, majd a császári királyi kamarás és a
valóságos belső titkos tanácsos címek és számos rangos
kitüntetés.

Hanszlián János
egyiptomi pavilon-terve
1898-ból (a temesvári
levéltárban)

Detta,
Avender dr. parkja,
a két bánlaki ágyú
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Őseitől öröklött kastélyaiba – a beodraiba és a
szívesebben használt bánlakiba – a már meglévő, de még
nem ritkaságszámba menő, berendezések mellé valójában ő
gyűjtötte a műkincseket. Talán befolyásolta a Marczibányi
családban tapasztalt ilyen irányú érdeklődés is, talán az anyai
Starhemberg-féle hagyományokat követte, talán képeztetése
és a korszellem ösztönözte. Művészetrajongása közismert
volt, buzgó katolikusként pedig templomokat segített,
adományokkal támogatta a jeruzsálemi nagy kórházat, amely
mellett imaházat is alapított. Jótéteményeit a Krisztus-, a
Pius-, a Gergely-rendek odaítélésével honorálták. Nagyapja
példáját követve, óriási jövedelmeiből sok alapítványt
gyarapított. Adományozott, többek között: harmincezer
forintot a Magyar Tudományos Akadémiának, nyolcezret a
nemzeti színház nyugdíjalapjának, ötezret a pesti zenedének,
kétezret a múzeum könyvtárának, százezret pedig Rudolf
trónörökös születésekor azért, hogy kamatjaiból az akadémia
Karátsonyi-díj néven szépirodalmi célokat támogasson.
Francia mintára húszezer forintos erénydíjat alapított,
kamataiból évente „rózsaleány-ünnepeken” szegény leányokat házasított ki. Pénzbeli adománnyal járult a temesvári
szegény diákok megsegítéséhez, támogatta a helybeli
magyar lap fenntartását, tagja volt a Délmagyarországi
Történelmi és Régészeti Múzeumegyesületnek.

A bánlaki megcsonkított szirén szobra a
temesvári Bánsági Múzeumban

Beodrai impozáns kastélyában klasszicista és romantikus
bútorok között, fegyvergyűjtemény és keleti szőnyegek
mellett számos festmény díszítette a termeket. A
Starhemberg-lány hozományának ezüst készletei, a francia
és olasz művészek tájképei mellett híres udvari festőktől
származó portrékat, számos olasz másolatot láthattak a
vendégek. Ugyanakkor itt ijesztgették a gyermekeket a hazai
piktor, Kiss Bálint (1802-1868), által jegyzett bősz
csatajelenetek is „Jókainak a Magyar Nemzet Története című
munkájából az érdekesebb jelenetek másolvák e nagy
vásznakra csekély képességgel”, amint azt rosszmájúan írta
leveleiben, a szintén festő, Szamossy Elek.
Gyakori párizsi és olaszhoni kirándulásairól Guidó gróf
sokszor tért haza képekkel, könyvekkel és lakásberendezési
tárgyakkal. Angolparkjában görög mítoszok mészkőbe
faragott alakjai és francia szimbólikus szobrok sora imponált
a látogatóknak. A park melletti kis dombon a kamenicai park
modellje után mintázott gloriette várta a sétálókat – a
lecsupaszított oszlopok, oszlopfőiket vesztve mai napig
láthatóak, most már a parkon kívül. Guidó korának ízlését
követve elhatározta egy családi galéria felállítását. Ezért a
beodrai nemes rokonoknál dolgozó erdélyi művészt,
Szamossy Eleket (1826-1888), szerződtette néhány őse
megfestésére.

Antik istennőszobor (géniusz?) a
temesvári Bánsági Múzeumban

Szamossy csak egy évet volt Karl Rahl mester tanítványa
a bécsi festőakadémián, három évet magánúton tanulmányozta az olasz művészetet Itáliában, majd hazatérte után az
aradi tehetősebb polgárok és a gróf Harruckern, a
Wenckheim és a Zselénszky családok portréit festegetve, a
temesvári főispáni hivatal arcképgyűjteményét restaurálgatva gyűjtötte pénzét egy új, soha meg nem valósult, párizsi
tanulmányútra. Ormós Zsigmond temesi (abban az időben
még) alispán, akivel Olaszországban ismerkedett meg,
ajánlotta gazdag barátja figyelmébe a festőt. Nem mindjárt
Guidónak, hanem unokatestvérének, a Karátsonyi család
nem grófi hanem „csak” nemesi ágából származó, másik
beodrai birtokosnak, Karátsonyi Lászlónak, a majdani
(azután később ismét megválasztott) torontáli főispánnak,
hogy a helység első nagy kastélyában restauráljon néhány
történelmi festményt.
Szamossy, kíséretében az akkor felfedezett fiatal
tanítványával, Munkácsy Mihállyal, 1862 őszén költözött
Beodrára a nemesi kastélyba, de már decemberben a másik
épületben, a grófi kastélyban Guidónak dolgozott. Örült mert
télire elég munkával bízták meg: itt is „renoválnia” kellett a
régi képeket, ám újakat is kértek tőle. Próbaként megbízták

Bánlak határában maradt, lemeszelt
istennőszobor (2002-ben)

Karátsonyi-Marczibányi grófné és négy kiskorú gyermeke
nagyméretű képének megfestésével. Sikere után ebből
rögtön másolatokat kellett készítenie a távolabbi rokonok
részére sőt, néhány miniatúrát is a gyermekekről. Ettől
kezdve, két és fél éven át küldött, sűrű beszámolóiból, az
Ormós Zsigmondhoz intézett leveleiből, követhető nyomon a
grófi kastély családi arcképcsarnokának kialakulása. „Az
egyezés szerint 16 családi arckép festendő – melyek a következők: Karácsonyi Kristof ősatya, K. Kristof Dédatya – két
két példányban. K. N/icolaus/ szépapa. K. Lázár Nagyatya.
Marczibányi Udv. Kamarás és neje. Gróf Stáhremberg
kamarás. Rozen bíbornok – a Gróf nagyatyja és nagybátyja
anyai részről. A Gróf neje és négy gyermekei”, sorolta fel az
első időben megrendelt képeket.
A festőnek mecénás barátjához írott levelei nyomán
véleményt alkothatunk saját műértékeléséről, a megrendelő
szándékáról s a képekről: „Ezen egyéniségekről a világtörténet mit jegyzett fel – s mit fog még feljegyezni nem tudom,
a Gróftól pedig adatokat kérnem a szerénység tilt;
hanemhogy a képek mellyekről az ősöket festenem kell,
egytől egyig avatatlan kezekből kerültek ki, az bizonyos.
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Az illyen képek tökéletesen igazolni látszanak az eljárást
miszerint a kisunokák a kísérteties kinézésű ősök képeivel
félvén este a szobában maradni, a szülők jónak látják ezeket
a padlás vagy más arra alkalmas helyen végnyugalomnak
adni át – melly körülmény aztán az ős vonásaival a művész
nevét is kitörli az emberi emlékezetből – azon művészét ki jó
Magyarországra vándorolt a műízlést terjeszteni s jó bort
meg töltött káposztát fogyasztani”. Ezekhez, a már régebben
készült „remekművekhez”, kellett az ő rátermettsége, hogy
kijavítsa, restaurálja őket és – a felmutatott családfa alapján,
no meg, legendák nyomán vagy fényképek felhasználásával
– alakítsa ki a nagyszámú család kép-galériáját. A XVIII.
majd a XIX. században egyre inkább felkapott családi
arcképgyűjteményekben gyakran a bibliai ősökig vezették
vissza az illusztrált családfát, és nem csupán a frissen
„megnemesedett” famíliák.
A Karátsonyi család arcmásainak száma egyre nőtt, „a
nagyobb mérvűek... 4 láb magas 3 láb szélesek” voltak,
ezeket „szabadon festette, a motívumok felhasználásával”
(értsd a kapott magyarázatok és elvárások alapján), több
esetben fotográfiák után. 1863 májusában már 30 darabot tett

Szamossy Elek:
Nemes Karátsonyi I. Kristóf

ki a kész vásznak száma. Guidó gróf azt tervezte, hogy
Szamossynak más feladatot is ad, őt bízza meg „az olasz
művészet legfőbb remekeit másoltatni... mely Rómában
történend”. Az Olaszhonban eltöltött ifjú évek után az ígéret
nagyon csábítóan hatott a festőre. Ám a művész még 1863
októberében is a budai palota számára ecsetelte az előkelő
felmenők megkívánt arcvonásait. A gróf ugyanis a budapesti, Krisztina úti palotája számára is rendelt egy még
nagyobb képsort. Egy későbbi adat szerint 64-re tehető az
elkészült portrék száma. A gróf elhatározott szándéka
alapján házi piktorát Linz környéki osztrák rokonaihoz
küldte, hogy a Starhemberg-, Rozen-, Porcia- és Migazzi
családbeliek eredeti portréit vagy azoknak másolatait is
elhozassa Beodrára és Bánlakra. Hogy terveiből mi valósult
meg, arra csak a tények töredékének ismeretéből következtethetünk és abból a szünetből, ami a Szamossy-Ormós
levélváltásban rövid időre beállott. Végül szinte szökve
távozott a Karátsonyi családtól, mert bevallása szerint:
„rabbá tett művészetemet valék kénytelen itt őrízni, folytonos
biztatás száraz kenyerén!”

Szamossy Elek: Nemes beodrai
Karátsonyi Bogdán Adeodát

A grófi család élete legnagyobb részét nagyszerű
budapesti palotájában töltötte, ahol fényűző társasági életet
élt, királyi fenségeket is fogadott, de számtalanszor volt jelen
a megyében is Nagyzsámon, Bánlakon, Temesváron, Buziásfürdőn. A központi és a helyi napilapok rendszeresen hoztak
hírt felőle. Halála is Buziásfürdőn történt, innen vitték
felesége és Guidobaldina nevű leánya mellé eltemetni,
Kamenicára. Ő nem kívánt a apja által 1836-ban építtetett
nagyzsámi kápolnába kerülni nagyapja és a többi négy, a
váci temetőből ideszállított Karátsonyi mellett nyugodni.
(Mára ezeket is feldúlták.)
Guidó gróf vagyona legnagyobb részét – a beodrai hitbizománnyá alakított birtokot, a körülbelül 30.000 holdas
bánlaki uradalmat és a műkincsekkel teli kastélyt, ahova a
beodrai képtárból (valószínűleg a dohányzóteremből) is
hozott át festményeket, bútorokat – kilenc gyermeke közül,
az ötödiknek született Jenő /Guido Vilmos/ fiára (1861–
1933) hagyta. Jenő gróf előbb Belgiumban tanult majd,
hazatérve elvégezte a Magyaróvári Királyi Gazdasági Akadémiát, tanulmányait jól kamatoztatta kiterjedt birtokain.
Keleti utazásai, fényűző életmódja mellett jótékonyságairól
is ismert volt: ő volt a budapesti mentőegyesület elnöke, az
1920-as évek végén ő alapította a Magyar Máltai Szövetséget. Akárcsak apja, ő is a szabadelvű pártot képviselte a
főrendiháziak között. Kegyura volt Pilisszentivánnak és
Solymárnak, folytatta az apja által kezdeményezett rózsa-

Szamossy Elek:
Nemes beodrai Karátsonyi Lázár

leány kiházasításokat. Benczúr Gyula által festett díszmagyaros, nagy térdképét a Nyíregyházi Jósa András
Múzeum őrzi. A XX. század elején dr. Borovszky Samu
szerkesztésében megjelent Magyarország vármegyéi és
városai sorozat Torontál vármegyével foglalkozó kötetében
Bánlakról írták: „E kastély termeiben nagyon sok érdekes és
értékes műkincs van felhalmozva. Remek empire bútorok,
régi japán falszőnyegek, régi híres mesterek festményei, gazdag családi képtár, régi olasz medaillon-relief képek,
karrarai márványból, régi családi fegyvergyűjtemény, rokokó bútorok, értékes antik legyezők, miniatűr festmények stb.
A kastélyhoz tartozó remek parkban pedig, külön e célra
emelt épületben van elhelyezve a gróf /Jenő!/ egyiptomi
útjából származó gazdag néprajzi gyűjtemény, egyiptomi
edények, bútorok, egy múmia stb.”
Az első világháború végén a visszavonuló szerb csapatok
az épületet feldúlták, kifosztották. A Szerbia területén lévő
Beodra elveszett, sorsáról keveset tudunk. Jenő gróf itteni, az
1913-as évben lakatlannak mondott kastélyát a ’30-as évek
elején lebontották. A Temesvári Hírlap 1922. januárjában
néhány belgrádi napilap cikkeit közölte, amikben a pancsovai képviselőt, dr. Lozovics Radovánt – a karátsonyi grófok
birtokainak állami gondnokát – azzal vádolták, hogy keze
alatt „érthetetlen módon eltűnt az állatállomány igen nagy
része, a grófi kastély berendezése, a gazdasági gépek és
felszerelések.”
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Bánlak is más országhatárok közé esett. A kastélyt a
háború végén a visszavonuló szerb csapatok kirabolták. A
spanyol király hiába kérte a szerb trónörökös segítségét az
értékek visszaszerzésére, „Karakasevics szerb százados a
román hatóságok beleegyezésével kiment Bánlakra és azt
tapasztalta, hogy az ügybe igen magas rangú egyének
vannak belekeverve...”, nem lett foganatja. A háború után a
román állam Erzsébet hercegnőnek, a volt görög királynőnek, ajánlotta fel az épületet, aki több időt töltött a
kastélyban. A ’30-as években ferde legendákat költöttek a
régi kastélyról és lakóiról; ezeknek népszerűsítéséhez hozzájárult Ion B. Mureşianu-nak 1939 augusztusában a Daciaban megjelentetett két cikke, amely a park római feliratú,
Sarmizegetusából hozott faragott köveire, a család esetleges
román eredetére, a kastélynak mint a temesvári török pasák
székhelyére való utalásait tartalmazza. Sajnos, a kastély
levéltárának legnagyobb részét szétszórták, a maradékot
1948-ban a kommunista csapatok égették fel. Egy kicsiny,
főleg a termőföldekre vonatkozó, okmány- és feljegyzésgyűjtemény került később a temesvári levéltárba.

A bánlaki földeket (a kiterjedt állatlegelőket, rizstermelő
tereket, a halastavat stb.) az 1921-es földreform alkalmával
szétosztották a többnyire máshonnan idetelepített nincstelenek között. Az állomás szomszédságában álló szeszgyártelep, a modern laboratórium, az asztalosműhely lassan
elvesztette jelentőségét, a topolyai „Carolina” rizshántoló
malmot tönkretették, a dohányfeldolgozás megszűnt, a
holland mintára berendezett tehenészet és tejüzem többé nem
működött, a lipicai ménesnek csak a híre maradt fenn. A
szerb-román határon itt-ott még előbukkannak a keskenyvágányú vonatsínek, amik Bánlak utcáin haladva szállították
a nagyállomásra a termést. A képeslapokon is megjelenő
vaspályát is ők építették ki. A rizsföldek öntözésére létrehozott csatornákkal összekötött tavakról, amiket télen
halászatra használtak, csak a levéltárban töredékként megőrződött dokumentumok, kis térképek emlékeznek meg. Jenő
gróf haláláig sem tudta birtokainak teljes kárpótlását elérni,
bár pereskedései során többször Alfonz spanyol király is
közbenjárt az érdekében.

A parkból elhozott díszkút a temesvári Bánsági
Múzeumban; a kastély régi látképein felismerhető

Bánlaki ágytábla intarziája mitológiai jelenettel

Ingóságainak egy részét a család átmentette a budapesti
palotába, de a zavaros idők, a fényűző életmód ezt a
töredéket felemésztette. Mivel a jugoszláviai földek optánspöre elhúzódott, a fizetésképtelen Karátsonyiakat a hitelező
francia Futura-pénzintézet beperelte és mint a temesvári Déli
Hírlap 1933. január 22-iki számából értesülünk: „a Krisztina
-körúti Karátsonyi-palotát a hozzátartozó hatalmas parkkal
és mesés értékű műkincseivel együtt” el akarta árvereztetni.
Nemzetközi összefogással a nagy francia bankok megmentették őket. Valószínűleg ekkor kényszerültek a legértékesebb műtárgyaik eladására. Később egy ilyen árverési
katalógusukból a Magyar Szépművészeti Múzeum is
válogatott 1937-ben5. Az árverésre került képek jegyzékében
feltüntetett portrék számából némi felvilágosítást nyerhetünk
a Szamossy Elek által végzett munkára.
1933-ban Jenő gróf Budapesten elhunyt, a solymári
birtokán lévő templomban helyezték örök nyugalomra. Mint
a temesvári Déli Hírlap 1933. október 23-iki száma említette: „impériumváltozás után is gyakran látogatott el Bánlakra
és ilyen utazásai során rendszerint a temesvári utcákon is
látható volt impozáns alakja”. 1935 júliusában Jenő gróf
fogadott fia és örököse, Keglevich-Karátsonyi Imre (18971964), egy szállítmányra való műtárgyat vett át a román
királynő megbízottjától a Bánlakon maradt hagyatékból.
Ezek közül 257 darab alkotás – zöme arcmás – a gróf tulaj-

dona, 33 darab, főként bútor és hangszerek, pedig a
feleségéé, Andrássy Karolina grófnőjé (1865-1937) volt. A
felületesen megszövegezett átadási okmányból6 kiderül,
hogy voltaképpen ezek a XIX. századi gyűjtemény némely
példányai: „aranyos szegélyű kép olajban (Kiss) nő gyermekkel”, „márvány dombormű Starhemberg herceg”, „19 és 38
családi kép”, más „38 családi kép (ősök)”, „45 antik
fegyver”„olajkép
(Herczeg Stárhemberg)”,
„olajkép
(Herczeg Karátzony)”, „egy Khentaur [m]uzsával (!)” stb.
A második világháború után az épületből előbb a német
katonák majd a kommunista megbízottak vittek el értékeket.
A park szobrait fadorongokkal verték szét. A bútorok nagy
részét a község lakói hordták szét, sajnos ezekből sokat el is
pusztítottak. A népi hatalom által 1948-ban felvett jegyzőkönyvben7 még mindig jeleztek (a román királynő tárgyainak tulajdonítva) régi anyagot: a földszinti folyosón
„magyar uralkodók képei 14 drb.”, egy másik folyosón
„magyar uralkodók 19-25 [sorszám]”, „egy nagy kép
Elemér” és „egy nagy kép Abracham”, a tárolóban „52 más
különféle képpel” együtt. Sorsukról mit sem tudunk...
1956-ban a mezőgazdasági célokra átalakított lakosztályokból a temesvári múzeum igazgatója egy majdnem teljes
empire szalon leromlott berendezését, egy másik francia
stílusú hálószoba bútorzatot (ezt Erzsébet hercegnő újrakárpitoztatta, használta), néhány gyöngyház- és vésett csont-
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lemez-berakásos, színes kövekkel díszített romantikus
bútordarabot, több porcelán tárgyat és 7 festményt szállított
be intézetünkbe8. Utolsó próbálkozásakor még a park néhány
csonka szobrát és a, talán dalmát partvidékről származó,
díszkútját is sikerült átmentenie. Néhány töredék a raktárakba jutott, a lepusztult szobrok kikerültek a múzeumkertbe: faun-pár, Ámoros Vénusz, delfines putto-szobrok,
kettős halfarkú szirén. (Megcsonkítottan már alig lehet
felismerni benne az ősi címer kétfarkú, apostoli keresztet
emelő szirénjét. Valójában csak feltételezés, hogy ezt
jelenítette meg kőben a hajdani művész, mert a szintén kőbe
vésett címeralak attitüdje kissé eltér tőle, a nagyméretű
szobor inkább Luxuria et Voluptas allegóriájára, a mellén két
kígyót melengető nőalakra utal.) Szomszédságában állt az
egyik géniusz, amit 1980-ban sikerült beszállítani – fehérre
meszelt párja hosszú évekig a község bejáratánál vesztegelt,
valószínűleg csak daruval lehetett szállítókocsira emelni. Az
1998-as terepjáráskor még láttuk, annak a nagyméretű Ámort
és Psychét ábrázoló romantikus kőszobornak egy részét is,
ami a juhok részére elkerített terepen süppedezett a földbe.
Ugyanakkor két szobrot a szomszédos Dettán azonosítottunk: a városi parkban egy nyílvesszőt emelő Diánát, az
Avender-parkban pedig egy lírás Apollót. Mindkettő terracotta szobor, talán beltérben voltak eredetileg9. Egy Detta
városát népszerűsítő honlapon az Interneten is láthatóak. Az
utóbbi park villájának bejáratát strázsáló két ágyút szintén a
bánlaki kastélyból szállították ide, akárcsak a kis múzeumban látható Karátsonyi-birtokhatárt jelző súlyos követ is, egy
derest valamint még néhány apróbb tárgyat.
A bánlaki főúri kastély, amelyet másfél évszázadig
csinosítottak a leszármazottak, 1948 után mindjobban
pusztult. Talán még abban az évben leverték az attika kőbe
faragott Karátsonyi-címerét, amit a királyi család sem
bántott; darabjai még 1995-ben is a hátsó terület gödreiben
voltak. Különféle intézmények váltogatták benne egymást
(és alakították tetszés szerint a belső tereit).

A bánlaki úgy nevezett „sárga szalon” székei,
aljukon a Beodrára utaló jelzés

A székkeret alján lévő egykorú felirat

Bánlaki szekrény egyik ajtajának gazdag intarziája
Eredetileg, az égetett téglából emelt, magas tetős, nagy
padlásterű, régi kastély északi oldalán (az utca felől, ez a
főhomlokzat) öt terem helyezkedett el: a középső a
legnagyobb, ennek mindkét oldalán még két-két helyiség
volt található. A kastély két széle U alakban törik meg dél
felé (mindkét szárnyban még három-három helyiséggel, a
hátsó, déli homlokzatán, több bejárat vezet a földszinti
termekbe és a pincékbe. Az utóbbi kettő díszesebb, kissé
rizalitosan kiugranak, az ajtók melletti dór oszlopokon
timpanon pihen, alatta kis dombormű utal a helyiségek
rendeltetésére: egyik felett lustán hátradőlve Pán fújja sípját,
másikon pedig egy putto emel szőlőfürtöt egy nimfa felé. Az
emeletre vezető csigalépcsők tisztán kivehetőek, ám a
földszinti teremből is vezetett fel lépcső. A kastély déli
homlokzatán, az emeleti részen is volt egy színes kövekből,
mozaikszerűen kirakott Karátsonyi-címer, alatta egy napóra
és az MDCCLIX-es évszám – mindez a régi, kovácsoltvas
lámpákkal és díszekkel egyetemben – „elenyészett”. A déli
oldal előtt enyhén lejtő kisebb francia kert volt virágokkal,
kerti pálmákkal és kőoszlopocskákon nyugvó nagyméretű,
faragott kő-virágtartókkal, páros, ülő faunokat megjelenítő
szobrokkal; mögötte terült el az újabb szobrokat rejtő
angolpark, amelyben ritka fafajtákat is mutogathatott a
család. Igen büszkék voltak (ezért több, a birtokról készült
képeslapra is ráfényképeztették) a majd kétszáz éves,
állítólag még Mária Terézia királynő idején meghonosított
akácfájukra. Az angolpark elején azonban üvegház és
pálmaház biztosította a ritkább növények teleltetését. Az
park északi oldalán „angol neogótikus” stílusú nagy kapu
állott, ilyen stílusú kapuk állnak még ma is a kastély mellett
nyugati és keleti oldalon. A park déli oldalán is állott egy
„oroszlános” (tulajdonképpen griffes) kapu, amelyen át
Dettára vezetett az út. Ma már nincs meg. Amint napjainkban láthatjuk azt is miként pusztul, ritkul a valamikori
Andrássy-fasor híres fekete fenyő-ültetevénye is. A kapuk
valószínűleg a XX. század elején készültek, Jenő herceg
egyiptomi pavilionja után, a fasort pedig talán az Andrássy
Katinkával kötött 1886-os házassága emlékére ültethették.
Mindezekre büszkék voltak tulajdonosaik, akik 1907-1910
körül kiadott levelező lapok fényképfelvételein mutogatták
birtokaikat.
Mint a délvidéki kastélyok legtöbbjének esetében, úgy a
bánlakinak sem ismerjük a tervezőjét, építőmesterét. A
későbbi átalakításokat, a park különböző épületeit
valószínűleg más-más építész készítette. Egyetlen adatunk
van a XIX. század közepéről, amely valamelyest a temesvári
Schmidt Antal (1786-1863) építőmester (Baumeister) nevét

régi(j)óvilág

Kastélyok, kúriák

2016. JÚNIUS

40

emelné ki a homályból. Schmidtnek két (részleges) tervrajza
maradt fenn, leánya által a Temesvári Szépművészeti Múzeumnak adományozott munkái között, amely két bánsági
örmény család épületéhez kapcsolódik. Egyik az eleméri
kastély alaprajzát tünteti fel (Elemérer Casstell Plánn wie
selbe gegenwärtieg bestehet), a másik pedig egy gazdag,
vidéki, egy emeletes kastély/kúria terve (Plan Eines Landhauses fur eine Vermögende Grundherschaft). Ez utóbbinak
hátán, szintén hibás németséggel, alig olvashatóan ott a
feljegyzés: „für Herrn a Karatsony auf [?] Beodra”. A
rajzokon nincs datálás, csak aláírás. Azt sem tudhatjuk, hogy
bármelyik épület felhúzását vagy módosítását rábízták volna
vagy csupán a terveket készítette el. Megbízást könnyen
kaphatott volna akár az eleméri Kiss, akár a nemes
Karátsonyi családtól (a másik ágtól), hiszen mindkettőnek
volt háza Temesváron, ahol jó hírnévnek örvendett az
építőmester. És ahogyan a művészeket továbbadták egymás
között a rokon megbízók, úgy kerülhettek egyik birtokról a
másikra az építészmesterek is.
Az épület igen nagy károkat szenvedett az 1991-es
földrengéskor, amikor az emeleti nagyterem beszakadt, a
falakon repedések keletkeztek. A földrengést követően a
Művelődési Minisztérium határozott a sorsa felől. Az itt
működő gyermekotthont áthelyezték, a kastélyt, mint
műemléket, restaurálni kezdték. Rövid idő alatt többféle
elképzelést is kialakítottak az épület jövőjét illetően.
Regionális kultúrközponttá akarták alakítani, restaurálási
tervek is készültek (erős beavatkozással a kastély egészét
tekintve), amikre, szerencsére, sem a jóváhagyás, sem pedig
a teljes pénzalapok nem kerültek ki. Az 1995-97-ben 80%ban még fennálló, oszlopcsarnokos kapus-épület (a
Borovszky Samu, Torontál vármegye kötetében közölt képen
ennek egy szép részlete jól látható) és a lovak számára
fenntartott épület most már szinte teljesen tönkrement.
A parkban épült kiskastély (a Szirén) falai is rogyadoznak, a méteres magasságra felnövő fűben és csalánosban
itt-ott szobortalapzatokba botlik a bemerészkedő, alig látni a
valamikori egyiptomi pavilon romjait. Erről biztosan tudjuk,

hogy a később Nagyváradon tevékenykedő, dettai építőmester, Hanszlián János, tervezte 1898-ban, hogy Jenő gróf
gazdag afrikai fegyver- és néprajzi gyűjteményének, egyiptomi trófeáinak, valamint a szintén onnan származó
múmiának otthont nyújthasson. A keleti gyűjtemény részére
emelt külön épület ötlete talán apósától, Andrássy Manótól,
származott, hiszen annak betléri (ma Szlovákiában)
kastélyában is volt külön épület, egy „bosnyák pavilon”, a
nagyszámú keleti tárgy részére, sőt ott is őriztek egy
egyiptomi múmiát. Az Interneten megtalálható, a XX.
század eleji képeslapokon is reprodukált pavilont a román
ismertető szövegek tévesen, többször is, mint „kápolnát”
említik. A „rokokó” kiskastélyt, szintén tévesen, kocsiszínként tüntetik fel, bár mellette jól látható a lóistálló és a szín
épületének egy részlete is.
2002-ben és néhány évvel később is alapfalak (még el
nem hordott anyaga) és szobrok talapzatai bukkantak elő
többfelé a régi francia kert és az angolpark határvonalán.
2007-ben a kastély és a park is a Román Ortodox Érsekség
birtokába került, a község 49 évre engedte át neki. A végül
bevakolt épületben 2015 őszén tartottak a közönség számára
hangversenyt.
A néhány előkerült kép megvetemedve, átkarcolva,
beszakadozva, széles, aranyozott, faragott rámáikból kiemelve porosodott a temesvári múzeumi raktár mélyén. 1992-ben
mint „Gaud főurat” (!!!) ábrázoló barokk portrét és mint VI.
Károly császár (!!!) szintén barokk-korból datálható arcképét
javasoltak kettőt restaurálásra. Valójában az első kép, a jó
minőségben készült, XIX. századi másolata egy előző
századbeli festménynek, Franciscus Antonius Gund[acker]
Starhemberget, Schaumburg grófját (Guidó gróf anyai
felmenőjét) ábrázolja, udvari díszben10; eredetije olyan
ismeretlen festő műve lehetett, akinek stílusa, technikája
igen közel állt Martin van Meytens (1695?–1770) császári
udvari festő modorához. A szinte sorozatban „gyártott” főúri
arcképek legtöbbjét pár rövid ideig tartó ülés után vetette
vászonra, modell után, a mester, kiterjedt segítőtábora
egészítette ki hozzá a fényűző ruházatot s a hátteret.

Ismeretlen festő:
Franciscus Antonius Gundacker Starhemberg gróf

Ismeretlen festő:
Ismeretlen Starhemberg-ős portréja (restaurálás előtt)
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A császárportrénak vélt pirosköpenyes, allonge-parókás,
az aranygyapjas lovagrend díszruháját és láncát viselő férfi
képmása11 szintén nagyon jó minőségű későbbi másolata egy
XVIII. századi, számunkra ismeretlen, festő művének.
Készítője nem azonos az előző portré másolójával. Az
ábrázolt személy nem VI. Károly császár, hanem hihetőleg
valamelyik kiváló Starhemberg katona-ős, aki a rend
tulajdonosa lehetett12.
Sokkal kevesebb művészi értékkel bír a másik három,
ismeretlennek tartott festői alkotás: hasonló nagyméretű
férfiportrék, amelyekről beállításuk, technikai megoldásuk,
ecsetvezetésük, színskálájuk visszafogottsága révén könnyen
meggyőződhetünk, hogy ugyanazon kéztől származó, XIX.
század második feléből származó munkák. Dokumentáris
értékkel azonban rendelkeznek; alaposabb szemrevételezés
után egyikükön kibetűzhető a megkopott vászon jobb alsó
sarkában a szignó: „f. Szamossi 1863”.
A történelmi tények felsorakoztatásával, a „felhasznált
motívumok” ismeretében (és két kép kalligrafikus hátfeliratát
összevetve) előttünk áll a népes családi galériából három,
most már ismert Karátsonyi – és az alkotó. Vitézkötéses zöld
ruhában, vállára hulló hosszú ősz hajjal, oldalán karddal, áll
a klasszicista háttér előtt a marcona Karátsonyi I. Kristóf13.
Kis tévedéssel nevében: mivel ő 1684-ben született, még
nem használhatta a „de Beodra“ predicatumot, a birtokot
csak 1781 után vásárolták. Elegáns vörös magyar ruhában,
finom csipkefodorral a mellén és csuklóin, rövid fehér
parókával, jobbját dolmányába illesztve, hogy a mellette
levő asztalkán jól kivehető legyen a valószínűleg
birtokvételre utaló dokumentum és térkép – ez a térdkép már

hihetőleg Bogdánt/Deodátot idézi14. Ezüsttel pazarul díszített, sötétkék ruhában, kissé félszegen, jobbjában háromszögletű kalapját tartva, baljával kardjára mutatva figyeli a nézőt
Lázár15, az utolsó nemesi inszurrekciót támogató Karátsonyi.
Nyilvántartásunkban ismeretlen festő műveiként szerepelnek, de vitathatatlan, hogy Szamossy Elek szorgalmának
eredményeként elevenedtek meg a vásznon mindhárman.
Leíró jellegű, reprezentatív, családi arcképek a bécsi festőiskola akadémikus, száraz stílusában.
A fennmaradó másik két alkotás változó értékű: egyik,
Joli Antonio Régészeti capriccio-ja után készült hatalmas
méretű (1,98x1,82 m.) XIX. századi másolat, feltehetően
olasz munka, a másik viszont, megrongált, összeszúrkáltvagdosott, gyenge kópiája egy ismeretlen festő, Páris ítélete
képének; mindkettő vászonra készült olajfestmény. Egyik
kép készítője sem ismert, de mindenik más-más festőtől
származik, datálásuk is eltérő.
Ezek a veszendőben maradt képek csak széthullt darabjai
az óriási kastélyberendezésnek – esetleg kettőnek: hiszen
Bogdán/Deodát
portréjának
vakrámáján
elmosódva
Karátsonyi Aladár pecsétje fedezhető fel, akinek a beodrai
kastély jutott. A múzeumba került szalon székeinek kereteire
alól szintén „Beodrá”-t feliratoztak. A kevés fennmaradt
tárgy a XIX. század második felében élt főúri családok
műértését, művészetpártolását és romantikus családtörténetszemléletét dokumentálják. Nagy európai értékek keveredtek
provinciális alkotásokkal, egyiptomi és más egzotikumokkal
a történelem folyamán egy olyan bánsági birtokon, ahol a
kibontakozó kapitalista fejlődés a legnagyobb, NyugatEurópának is megfelelő eredményeket mutatta fel a XIX.
század végén és a XX. század elején.
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STEVAN BUGARSKI

Szerb nemesek kastélyai
a romániai Bánságban1
Amikor kastélyokról szó esik, konkrétan egy sajátos
társadalmi osztályra, a nemességre gondolunk, mely a
Bánságban a törökök kiűzése, illetve a XVIII-ik század eleji
Habsburg közigazgatás bevezetésével egy időben jelent meg.
Ami pedig a nemesség fogalmát illeti, az évek során kialakult hozzáállás leértékelte ezt a mindennapi beszédben,
sokak számára a henyélők képzetével azonosult, akik nem
tesznek mást mint begyűjtik a nyereséget hatalmas birtokukról, és elköltik lelkiismeretlenül ki tudja hol.
Mi sem tévesebb.
Ellenkezőleg, a nemesség nem a gazdagság, nem is annak
nagyságának a függvénye, hanem egy bizonyos magatartásé,
egy meghatározott méltóságé.
A nemesi címet ki kellett érdemelni, legtöbbször katonai
erényekkel, az ország vagy az uralkodó szolgálatában, de
meg is lehetett vásárolni egy birtokkal együtt az államkincstártól; ám nem szabad szem elöl téveszteni, hogy ezek
az uradalmak gyakran műveletlen területet jelentettek,
pusztát, melyet fel kellett törni vagy le kellett csapolni.
A nemesség viszonylag egységes társadalmi osztályt
alkotott, létrehozott egy magas rangú állami tisztségviselő
réteget, melyre az uralkodó támaszkodhatott, ugyanakkor
zárt társadalmi csoporttá alakult, mivel tagjai ragaszkodtak a
házassági kötelékek saját köreiken belüli megtartásához. A
nemesi rang elsőbbséget élvezett a nemzeti tudat ellenében,
szinte mindannyian azzal büszkélkedtek, hogy magyar vagy
osztrák nemesek; mégis, emberként kötődtek a népcsoporthoz melyből származtak és a vallási felekezethez, melyhez
tartoztak. Igaz, a társadalmi létrán fölfelé haladva, de egyéb
körülmények hatása alatt is, sokan közülük más nemzetiségűnek nyilvánították magukat vagy felekezetet váltottak.
Az érdemeikkel szerzett vagy megvásárolt, nagy kiterjedésű birtokaikon, a nemesek mintagazdaságokat hoztak létre,
korszerű technológiákat telepítettek (malmok, gyapjú kártológépek, kovács- és asztalosműhelyek, stb.), jelentős terme-

lést érve el, a termékeket pedig megfontoltan értékesítették
vagy hasznosították. Uradalmaikon bekötőutakat hoztak
létre, gazdasági épületeket és raktárakat építettek, templomokat és iskolákat alapítottak, és többek között családi
rezidenciákat emeltek, melyek a kastélyok gyűjtőnév alatt
ismertek.
A szerb- és ortodoxként2 kitartó bánsági nemesek közül
említésre méltóak a következő családok: a „Varadiai” Bajić;
a „Mácsai és Kisoroszi” Čarnojević; a „Berekszónémeti-i”
Damaskin; a „Panyói” Demelić; a „Komornoki” Despinić; a
„Belencei és Lukareci” Doktorović; a „Kádári” Duka; a
„Módosi” Đuričko; az „Apádiai” Georgijević; a „Féregyházi” Kojić; a „Sztamorai” Malenica; a „Szentmiklósi”
Nako; a „Rudnai” Nikolić; a „Somlyói” Ostojić; a „Székási”
Popović-Papházy; a „Vizesi és Kevermesi” PopovićTekelija; a „Laczunási” Stojanović; a „Berekszói” Vuković
... Nevek széles palettája és kastélyok tekintélyes köre.
Bár az általános felfogás szerint ezen kastélyok rendeltetése az volt, hogy valakik henyéljenek és fényűzően éljék
világukat, igazság szerint többségükben (főleg a kényelem
szempontjából) szerények voltak még egyes jelenlegi épületekhez viszonyítva is; viszont jellemző rájuk az ízléses
épületalakítás, volt bennük valami eredeti, volt stílusuk és
egyben sokoldalú rendeltetésük: lakások voltak, de egyúttal
a doméniumok gazdasági ügyvitelét kezelő irodák is, itt
tartották az üzleti találkozókat, társas összejöveteleket,
koncerteket; belső kiképzésük folytán pedig műkincsek,
fegyvergyűjtemények, vadásztrófeák, ékszerek vagy régészeti kincsek valóságos tárlatait képezték.
A kastélyok mellett, legtöbbször nagyméretű parkokat
hoztak létre, esetenként akár több hektáron is, hosszú évekig
gondozott és honosított díszfákat és ritka egzotikus növényzetet telepítettek, sétányokkal és szobordíszekkel, pihentető
és gondolkodásra sarkalló köröndökkel, mindezt környezettisztelő érzékkel, jóval az ökológiai elméletek térnyerése
előtt.

A mácsai kastély előtere

... és híres parkja

1
2

Az olvasó kéretik, vegye figyelembe, hogy a bánsági szerbek megfogalmazásaiban a Bánság a Marosig tart, sőt „egy kicsit tovább” is.
Így jegyezzük őket, mert így szerepelnek a különböző települések szerb ortodox parókiáinak anyakönyveiben; a lista nem teljes csupán szemléltető.
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 A Popović-Tekelija család Aradon építette fel kastélyát: az egyszintes épület, a többi házhoz viszonyítva kissé
hátrább, az udvar felől nyit bejáratot, ahová a kocsik is
beállhattak. Bár az időjárás viszontagságai és balsorsa igen
megviselte, az építmény mind a mai napig magán viseli az
egységes ízlés jegyeit, a mértékletes visszafogottságot. A
XVIII. században emelték. Hogy milyen tartalmasan gazdag
élet folyt falai között, arról egy alkalmi utazó beszámolójából értesülünk, aki 1804-ben éppen egy sokvendégű bálba
csöppent itt, vízkereszt napján; még jellemzőbb bizonyíték,
hogy Sava Tekelija 1842-ben bekövetkezett halálakor létezett egy személyes könyvtár, melynek leltározásakor 5.346
címszót számoltak össze, 5490 kötetben.
 A Čarnojević (Csernovics) család a szép mácsai
kastélyt birtokolta, illetve egyet Simándon és egy szerényebbet Torontáloroszin (Kisoroszi/Rusko Selo, Szerbiában). A
mácsai kastélyt egy rendkívüli, több mint 10 hektár kiterjedésű park veszi körül, évszázados fákkal és gazdagon
tenyésző növényzettel. Mácsa politikai és katonai tanácskozások helyszíne is volt, Petar Čarnojević-et például a magyar
forradalmi kormány 1848-ban temesi főispánná nevezte ki, a
bánsági szerb felkelők lecsendesítése érdekében. Az események előrehaladtával, az általa képviselt kormány elkötelezettjeként, saját költségén katonai postahivatalt és menhelyet
szervezett a mácsai palotában. A szabadságharc bukása után
fogatot biztosított Kossuth számára, mellyel az titokban
Orsováig utazott.
1849-ben Petar Čarnojević-et bebörtönözték Aradon, és
nem sok hiányzott, hogy a vértanú tábornokokkal együtt őt is
akasztás általi halálra ítéljék. Bár nehezen szabadult, állítólag Karlovici szerb ortodox mitropolita közbenjárására, mégis
volt bátorsága elérni Jovan Damjanić tábornok exhumálását
(akivel rokoni kapcsolatban volt), hogy aztán a mácsai
kastély parkjában temessék el.

 A Bajić és Nikolić családok, Teodor Bajić, illetve
Miloš Nikolić révén, akik Miloš fejedelem lányait vették
feleségül, rokonságban állotttak a szerb Obrenović dinasztiával. Miloš utolsó fia, Mihailo fejedelem elleni merénylet
után, 1868-ban megörökölték az Obrenović család vagyonát,
sőt egy ideig abban reménykedtek, hogy akár Szerbia trónját
is elfoglalhatják.
A Bajić család egy szép, parkkal övezett kastély emelt
Varadián, a Nicolić család pedig egyenesen két kastélyt építetett: Rudnán és Csebzén. Mivel ezekben a kastélyokban
időnként még az Obrenović dinasztia tagjai, illetve nem
ritkán magas rangú szerb és osztrák tisztségviselők is megfordultak, a csébzai, rudnai és varadiai nemesi rezidenciák
állami kérdések és követendő politikai irányvonalak megbeszélésének színtereivé váltak.
Mindkét birtok esetében érdekes, hogy bár tulajdonosaik
egyben a helyi templomok alapítói voltak, nem alakítottak ki
családi kriptát ezen szentélyekben (miként a Nákó család
Nagyszentmiklóson, a Damaszkin Berekszónémetin, a
Čarnojević Mácsán és Simándon, vagy a Vuković Nagyberekszón tette), hanem a kastélyparkokban emeltek egy-egy
szép kápolnát végső nyughelyük számára.
 A nagyszentmiklósi Nákó családot két testvér: Kristóf
(Hristifor) és Cyrill (Kiril) képviselte. A birtok felosztását
követően, Kristóf utódai Nagyszentmiklóson maradtak, míg
Cyrill családja Nagykomlósra költözött.
Úgy Kristóf, mint leszármazottjai jelentős patrónusok
voltak: az ő költségükön épült fel két templom (a szerb ortodox és a római katolikus), a városi kórház, a mezőgazdasági
iskola, illetve a látványos kastély a település központjában.
Cyrillnek egyetlen örököse volt, János (Jovan) (1814 –
1889), aki apja után árván maradva, gyámfelügyelet alatt
nevelkedett. Nagykomlóson is emelt a család kastélyt, lehet
valamivel szerényebbet mint Nagyszentmiklóson; ellenben,

A Popović-Tekelija család kastélya, Aradon

A rudnai Nicolić-kastély

a komlósi udvarház bánsági viszonylatban egyedi módon:
lírai színházzal rendelkezett. Nem volt véletlenszerű, mentor
által fenntartott intézményként, a császárság első 65 színháza
közé sorolják. A komlósi színtér, lényegében udvari színház
volt, a 16 tagú kórusa, 36 muzsikusból álló zenekara, igazgatója, rendezője, karmestere, irodalmi titkára, díszlettervezője,
súgója, ruhatárosa és borbélya, mindannyian alkalmazottak
voltak évadra szóló szerződéssel (az utolsó ismert az
1868/69-es), de a teátrum párját ritkító kelléktárral is rendelkezett, melyet olykor még sz Újvidéki Szerb Népszínház is
kölcsönvett. Az előadásokat nyomtatott plakátokon hirdették

és egyes tenor szerepekben maga a házigazda, nemes Nákó
János lépett fel. Egy jelentős eseményre is sor került a
Nagykomlósi Színházban: Luigi Guglielmi „Buda liberata”
című operájának nyilvános főpróbájára került itt sor.
 Az Ostojić család a somlyói birtokot uralta, beleértve
Mezősomlyó (Nagysemlak) és Vársomlyó (Kissemlak) településeket. Mivel ezen az uradalmon volt az egykori Somlyó
(1778-ban felszámolt) kolostorának temploma, az új tulajdonosok másfél évszázadig fenntartották ezt, családi kriptának
használva; utódaik, 1934-ben eladták a Román Ortodox
Egyháznak.
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Mindez csak néhány, többé-kevésbé esetleges példa,
melyek nemességről és nemesi kastélyokról szóló gondolatokat ébresztettek.
A kastélyokat részletes tervek alapján, meghatározott
elvek alapján építették, melyek ötvözték a szépet a hasznossal, a jelent a jövővel, mert szem előtt tartották a család
érdekeit és fejlődésének kilátásait. Az építkezés, de méginkább a berendezés, költséges volt és évekig tartott, a környező kertek rendezése pedig több évtizedig és ami nem elhanyagolható, mindent állandó jelleggel gondoztak, még akkor
is, ha a család másutt tartózkodott, a monarchia valamelyik

nagyvárosában vagy éppen Bécsben. A kastélyok jól megalapozott beruházások voltak, nem feltétlenül nyereségesek,
de egy gondolkodási módot és életvitelt tükröztek.
A kastélybeli életet időnként háborúk, zendülések, természeti katasztrófák szakították meg, amikor az emberi lét
megtartása került előtérbe, ilyenkor a nemesek visszavonultak, majd a dolgok helyreálltával visszatértek és újabb
anyagi áldozatok árán helyreállították az épületeket, újraélesztettek mindent, hogy az elszenvedett kényszerszünet
minél kevésbé legyen fájdalmas és érzékelhető.

A nagyszentmiklósi Nákó-kastély,
a legutóbbi felújítás előtt

A nagykomlósi Nákó-kastély,
felújításra várva …

Már XX-ik század elején, de főleg az első világháború
után, a nemesség visszavonult a nagy európai városokba,
majd a második világégés idején és azt követően a kastélyok
katonai egységek, gépállomások és fenntartásukkal nem
törődő intézmények prédái lettek, illetve egész egyszerűen
sorsukra hagyták vagy lebontották őket, nem valami
humánus és nemes célból, hanem fosztogatás illetve a bontás
nyomán keletkezett építőanyag értékesítése céljából.
A laczunási Stojanović, a simándi Čarnojević nemesi
családok kastélyaiból és még oly sok más úrilakból, láthatóak elenyésző nyomok, de ezek lassan eltünedeznek, még
az emlékezetből is, az illető települések idős lakosainak halálával. A rudnai Nikolić család kastélya siralmasan romos
állapotba került; fájdalmas, hogy még a parkban lévő, büszke cédrus által őrzött családi szentélyt, a kápolnát is vandál
módon kifosztották. A Tekelija család kastélyában Aradon,
improvizációs szinten szegényes lakásokat alakítottak ki,
melyek felismerhetetlenségig módosították, hogy még képzeletben is nehéz ma már felidézni. A nagyszentmiklósi
Nákó-kastély esélye, részben a nagykomlósinak is az, hogy
értékük nemcsak a letűnt családok számára volt világos,

hanem a településeken is felismerték azt, majd fokozatosan a
helyhatóság hatáskörébe kerültek, hogy azok újra életre
keltsék őket. A mácsai Čarnojević család kastélyának nagy
szerencséje pedig az volt, hogy optimális körülmények
között, a parkkal együtt maradt fenn.
Majd mindegyik ezen kastélyok közül, az elfogadott és
kihirdetett törvények szerint, történelmi műemlék. Mégis,
vajon hánynak volt esélye felkerülni a védett létesítmények
jegyzékébe, amint az a székási Popović-Papházi család
némiképpen szerény udvarháza esetében történt. De nem
csak iktatási kérdésről van szó, felmerül az elfogadható
állapotba való visszaállítás kérdése, és még inkább az olyan
lehetőségek felkutatása, melyek az új státuszt állandósítsák a
folytonosság jegyében, ahogyan az egykori nemesek értették
ennek biztosítását.
Mindenekelőtt, talán egy bánsági kastélyokat bemutató
történelmi, művészeti és építészeti monográfia összeállítása
lenne a legfontosabb feladat, mintegy első lépésként a
társadalom által egy adott pillanatban szükségtelenként
mellőzött, de számunkra egyre inkább szükséges értékek
helyreállítása felé.
Bibliográfia:

A Nikolić-kastély
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KOPECZNY ZSUZSANNA

A temesvári Hunyadi-kastélyról
A régebbi történetírás nyomán igencsak meghonosodott
egy olyan adat, mely szerint Anjou-házi leszármazott
királyunk, Károly Róbert 1307-ben látogatott el első ízben
Temesvárra, amely alkalommal elrendelte itteni rezidenciájául szolgáló kastélyának megépítését. Az újabb kutatások
eredményei alapján kiderült, hogy a szóban forgó oklevél
tulajdonképpen 1317-ben kelt és nem 1307-ben. A középkori
írott források arra engednek következtetni, hogy a király
csupán 1315 tavaszán-nyarán látogatott el vidékünkre,
Temesváron pedig 1317 előtt nem járt.
A királyi udvar Temesváron való berendezkedése
kapcsán talán nem lenne haszontalan néhány mondatban
ismertetni azokat a történelmi összefüggéseket, amelyek a
központi elhelyezésű Visegrádról a királyság perifériáján
található Temesvárra való költözés hátterét szolgáltatták.

Károly, III. és végleges megkoronázását követően, 1310től 13 évig tartó háborút indított az ország oligarchái ellen,
hatalmának megszilárdítása érdekében. 1315-öt megelőzően
a király Budán székelt, a trencséni Csák Máté oligarcha által
képviselt fenyegetés miatt azonban kénytelen volt visszahúzódni egy biztonságosabb régióba, mely történetesen éppen a
királyság délkeleti részén fekvő Temesköz (Bánságról ekkor
még nem beszélhetünk) volt.
A napjainkig fennmaradt középkori írások alapján
kitűnik, hogy 1315 nyarával kezdődően Károly Róbert egyre
több időt töltött itt. Ezt pontosan onnan tudjuk, hogy az
oklevelekben mindig szerepel a kiadási hely megnevezése,
amikor tehát a király éppen országát látogatta, kötelező
módon pillanatnyi tartózkodási helyén adott ki oklevelet, ha
a szükség megkövetelte.

1. A Hunyadi-kastély 1856 előtt

2. A Hunyadi-kastély jelenlegi állapotában,
az 1856-os átépítés után

Ugyancsak a régebbi történetírás alapján többször
megfogalmazódott az az elképzelés, mely szerint az idegenből nagy kísérettel érkező király Temesváron Olaszországból
hozott építőmesterekkel építtette kastélyát, olasz stílusban1.
Ez esetben is némi pontosítás szükségeltetik, hiszen a
történeti kutatás újabb eredményeket hozott napvilágra,
melyek a temesvári királyi rezidenciát is más megvilágításba
helyezik. 1300 februárjában, amikor II. Károly, Szicília
királya Magyarországra küldte unokáját, hogy néhány
magyar és horvát nemes támogatásával, Árpád-házi rokoni
kötelékei alapján trónigényét kifejezze, unokája, Caroberto,
csupán 12 éves volt. Úgy tűnik a királyi család tulajdonképpen így kívánt megszabadulni az apja, Martell Károly
halála következtében mindkét szülőjére árván maradt jogos
trónörököstől, a trónt harmadszülőtt nagybátyja akarta
magának megszerezni. A történészek szerint a fiatal trónkövetelő megjelenése szerénynek mondható, hiszen csupán
három gályával utazott, melyen többek között a kíséretének
szánt 150 lovat is szállítottak2. A magyar és horvát nemesek
mellett feltehetőleg néhány olasz vagy francia kísérővel is
számíthatunk, az elvárásokkal és az eddig írottakkal
ellentétben azonban ezek sosem jutottak fontos pozíciókba,

sőt inkább a hazai, magyar köznemesek köréből alakította ki
híveinek csoportját, akiket igyekezett bőkezű adományokkal
jutalmazni. Mindezen körülmények között, politikai instabilitás és háborús hadjáratok idején, melyekből mellesleg a
király személyesen is derekasan kivette részét, nem
valószínű, hogy egy átmeneti használatra szánt rezidenciául
Károly Róbert egy pompás és költséges palotát építtetett
volna magának. Hogy miért nem maradt meg a királyi
székhely a továbbiakban is Temesváron? Mert az Árpád-házi
királyok ősi szokásjoga szerint az uralkodónak az ország
szívében volt a helye, ahogy latinul megfogalmazták: in
medium regni, vagyis Budán, Székesfehérváron, Esztergomban, majd I. Károllyal kezdődően Visegrádon is.
Visszatérve a temesvári Hunyadi-kastély történetéhez,
kétségtelen, hogy kezdetei legkésőbb Károly Róbert korához, illetve temesvári székelésének idejéhez köthetők. Hogy
miért legkésőbb, még visszatérünk rá.
A középkori kastély helyét már 1853-ban a volt osztrák
tűzszerraktárral azonosította Temesvár polgármestere és
monográfusa, Johann Nepomuk Preyer3 (1. kép). Az épület a
Hunyadi-kastély nevet a 20. század elején kapta, a régebbi
hagyomány szerint pedig a Hunyadi János által emelt
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várkastély az 1849-es ostromig fennállott, és azt követően,
1856-ban építették át jelenlegi, historizáló formájában (2.
kép). A tűzszerraktár tulajdonképpen a középkori kastély
romjaira épült fel az 1720-as években, rögtön Temesvár
felszabadítása után. Tudni kell, hogy a középkorban a
kastély által elfoglalt terület a településtől délre fekvő, a
Temes-folyó által határolt sziget volt (3. kép).

3. Temesvár térképe
1716-ból

A középkori épület romjainak azonosítása Szentkláray
Jenő érdeme, aki az 1902–1903 között a Hunyadi-kastély
alapfalait érintő javítási munkálatok alkalmával előkerülő
falmaradványokat I. Károly korára keltezte. Ekkor a
helyszínre Schuleck Frigyes neves építész is ellátogatott, aki
szintén úgy értékelte, hogy a középkori kastély falaiból
semmi sem maradt fenn a jelenlegi épület szerkezetében.

4. Régészeti feltárás a
Hunyadi-kastélynál

Hosszú idő után, 1980-ban került sor az első régészeti
feltárásra. Ezeket a Temesvári Múzeum régésze, Alexandru
Rădulescu vezette, és az épület (1947 óta a Bánság
Múzeumának székhelye) belső udvarát és az északi szárnyat
érintette.4 A kutatások eredményeként előkerülő szerkezeteket a XIV–XVI. századokra keltezték. Kiterjedt feltárásokra 2007-től adódott lehetőség, a kastély teljes felújítását
és alapfalainak megerősítését célzó munkálatok alkalmával,
a megyei önkormányzat támogatásával (4. kép).5
A középkori királyi kastély magját egy ú.n. öregtorony
képezte, mely nagyjából az épületegyüttes északkeleti sarkát
uralta (5. kép). A torony kizárólag téglából épült, alapozását
tölgyfacölöpök sűrű szerkezete alkotja, mely eljárás
Temesvár mocsaras, ingoványos talajszerkezete miatt volt
szükséges.

A torony 11 méteres oldalakkal és 3,6 méteres falvastagsággal rendelkezik, minek következtében a falak által
közrezárt fölszinti tér is egy 3,6 x 3,6 méteres kis terem volt.
A torony romos állapota miatt nem rendelkezünk egyéb
adatokkal a torony magasságára, emeleteinek számára,
illetve ajtó- és ablaknyílásaira nézve. Hasonló építmények
alapján feltételezhetjük, hogy a fal vastagsága emeletenként
csökkent, növelve ezáltal a belső terek területét. Ugyanakkor
azt is gyaníthatjuk, hogy a közeli Csák várához [Ciacova]
hasonlatos módon, lépcsőt alakítottak ki a fal vastagságába.
A torony sarkait négyszögletes támpillérek támasztották.
Építéstechnikai szempontból érdekes megemlíteni, hogy a
falmagba elhelyezett gerendák sokasága szolgál a falak
megerősítésére. A gerendák mára már elkorhadtak, csupán a
gerendafészkek maradtak meg.

5. Az Anjou-kori „öregtorony”

6. Az Anjou-k nápolyi rezidenciája, a Castel Nuovo

A torony megépítése után egy adott pillanatban, statikai
vagy esetleg az emeleti szinteket érintő beavatkozások miatt,
szükségessé vált az északi oldalon található támpillérek
megerősítése. Ennek következtében az északkeleti és északnyugati sarkokon, tehát a középkori városra néző oldalon,
kis tornyocskákat alakítottak ki a torony homlokzatán.
Szerény megjelenésükkel ezek némileg a nápolyi Castel
Nuovo Anjou-vár külalakjára emlékeztetnek (6. kép). Ezzel a
munkálattal párhuzamosan kerülhetett sor védőfal
megépítésére is. A kerítőfal egy négyszögletes teret zár be,

keleti és déli oldalai a jelenlegi épület alatt húzódhatnak,
emiatt eddig még nem volt lehetőségünk azonosításukra. A
korai kastély belterületét 90 m2-re becsülhetjük. A jelenlegi
épület keleti oldalán, a park területén, az öregtoronytól
keletre mintegy 20 m távolságra egy árok nyomait találtuk
meg, melyet a betöltésében előkerülő régészeti leletanyag
alapján a XIV–XV. századokra keltezhetünk. Gyanítjuk,
hogy ennek az ároknak az északi oldala került napvilágra
1980-ban, az épület északi szárnyának kutatásakor is.
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Az eddigi adatok alapján elképzelhetőnek tűnik, hogy a
torony kezdetben csak védőárokkal és fából készült
palánkkal rendelkezett, csupán később látták el a téglából
épült védőfallal, melyet már további épületek befogadásának
céljából tágasabbra terveztek. Azt sem zárhatjuk ki teljesen,
hogy a torony I. Károly Temesváron történő berendezkedésekor már állt, a királyi udvar befogadására pedig ennek
kibővítése vált szükségessé, tehát egy már meglévő erődítményt épített át. Feltételezésünk bizonyításában pontos,
tudományos módszereken alapuló keltezés lesz segítségünkre, melyre a közeljövőben kerül sor. A torony és a
védőfal működéséhez kapcsolódó szintekből előkerülő
régészeti leleteket általánosságban a 14. századra, I. Károly
idejére tehetjük.

A védőfal által bezárt északnyugati sarokban már 1980ban sikerült azonosítani egy második, palotaszerű épület
falait. 2011-2012-ben itt egy észak–nyugati tájolású, több
szobájú, négyszögletes téglaépületet bontottunk ki (7. kép).
Bejáratát a torony felől, a keleti falban alakították ki. Az
épület belső szélessége 10 m, hossza 20 méter körül van. Két
építési periódust lehetett elkülöníteni. Az első ugyancsak az
Anjou-korra tehető: már ekkor elkészült egy valószínűleg
többosztatú ház. Bejáratának kerete ebben a szakaszban
idomtéglákból készült, melyek segítségével egy egyszerű
díszítésű, lépcsős bélletű keretet alakítottak ki. Az Anjoukori kastély szerény megjelenésű lehetett. Ha Károly
visegrádi, 1323 után épült palotájával vetjük össze, sok
hasonlóságot észlelhetünk (8. kép).

7. A palota bejárata

8. A visegrádi I. Károly korabeli palota grafikus
rekonstrukciója (Búzás Gergely)

Ott is egyszerű, kőből és fából emelt különböző rendeltetésű
épületek alkották a királyi rezidenciát és Temesvárhoz
hasonlóan ott sem jelennek meg az olasz és francia királyi
udvartól megszokott fényűzés jelei, ahogy azt talán sokan
elvárnák. Sokkal inkább az udvartartásban, életmódban kell
keressük az arisztokratákhoz illő megnyilvánulásokat. Erre
némileg a régészeti leletanyag enged következtetni, hiszen a
feltárások során magyarországi és külföldi (velencei) finom
üvegpoharak töredékeit sikerült összegyűjteni (9. kép). Az
értékes arany, ezüst, réz és bronz tárgyakat (fegyvereket,
ékszereket, asztalterítékeket) természetesen magukkal vitték
Visegrádra való költözésükkor, régészeti feltárások esetében
ilyen tárgyak megtalálása különösen ritka.
Visszatérve a temesvári kastély történetére, az Anjou-kort
követő második építési szakaszban a palota több módosítására is sor került. Az épületet ekkor emelettel bővítették,
melynek érdekében a falak megerősítésére is sor került.

Ezáltal a földszinti tér téglaboltozatot kapott. A boltozat
beomlott tömbjei, valamint az emelet padlótöredékei több
helyen előkerültek a feltárás során. Az emeleti szinten egy
egyszerű, mázatlan szemeskályha talapzatának maradványát
is megtaláltuk. Ekkor került sor a bejárat átépítésére is: a
küszöböt megemelték, a téglából készült nyíláskeretet
visszabontották, helyére pedig kőből faragott keretet helyeztek. Ennek valamennyi darabja előkerült az épület előtti
omladékban, így rekonstruálására is lehetőségünk volt (10.
kép). A faragványok egyszerű gótikus stílusban készültek. A
keret és vele együtt a második építési periódus keltezése a
XV. század elejére tehető. A királyi kastély Zsigmond-kori
átalakításait Ozorai Pipóhoz vagy Hunyadi Jánoshoz
köthetjük. A királyi udvar távozása után a kastély minden
bizonnyal a temesi ispánok rezidenciájaként szolgált, és nem
egyszer adhatott otthont a Temesváron tartózkodó vagy
átutazóban lévő királyoknak is.

9. kép
Ozorai életrajzírójának, Jacopo di Poggionak köszönhetően tudjuk, hogy az 1404–1426 között temesi ispáni
méltóságot viselő Ozorai Pipo Temesváron különböző
építési munkálatokat indítványozott.6 A történészek a kastély
átépítését általában Hunyadi nevéhez kötötték, főképpen Jan
Długoss lengyel krónikás feljegyzése kapcsán, aki egy 1443-

10. kép
ban bekövetkezett földrengésről számolt be írásában.7 A
földrengésre utaló nyomokat nem találtunk, ebben a
régióban kevésbé valószínű, hogy érezhető volt. Hunyadi
kapcsán Thuróczy krónikájában arról is olvashatunk, hogy
özvegye, fiaival együtt a temesvári palotában fogadta
V.Lászlót.8
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A török veszély hatására már a XV. század folyamán és a
XVI. század első felében sor került a kastély további
megerősítésére. A nyugati oldalon az első védőfalhoz épült
hozzá egy második fal. Ennek alapozása kváderkőből áll,
amelyre téglafalat emeltek. A kváderköveket vaskapcsok
fogták össze. Az alapozás alatt itt is feltűnnek a tölgyfacölöpök. Ennek a falnak a keleti oldalával azonosítható a
Szentkláray által 1903-ban leírt, akkor Anjou-korinak vélt
falmaradvány, mely a máig fennmaradt, szabálytalan sokszög alakú, északkeleti ágyútoronyhoz csatlakozik.9 Ennek a
saroktoronynak a nyugati párját találtuk meg az északnyugati
épületszárnyban, sajnos a modernkori építési munkálatok
következtében igencsak megcsonkított állapotban maradt
fenn. A XVI. századi kastély egyéb elemeiről nincs még
régészeti adatunk, megjelenésének rekonstruálásához azonban nagy segítséggel szolgálnak a korabeli leírások és
ábrázolások (11. kép). Ezekből tudjuk, hogy a kastély ekkor
egy négysaroktornyos erődítmény volt, melynek északi
oldalán egy kissé előreugró kaputorony állott.10 Ez a városra
nézett, ahova felvonóhidak által egy további, ún. Vízi-torony
biztosította az átjárást. A kastély déli sarkain jelenleg két
fülesbástya található. Helyükön korábban legnagyobb valószínűséggel kisebb sarokbástyák állottak, melyek körül
földből és fából építettek ágyúállásokat, ahogy az a régészeti
kutatás során kiderült. Bár a török támadás előestéjén 1551ben olasz mesterek vezetésével Temesvár megerősítésén
fáradoztak a várvédők,11 nagyméretű építkezésekre való-

jában sem idő, sem anyagi támogatás nem volt, ahogy az
Aldana zsoldos vezér naplójából is kitűnik.12
Javítási és bővítési munkálatokra a hódoltság korában is
sor került, melyekről az írott források is megemlékeznek.13
XVII. századi helyrajzok arra engednek következtetni, hogy
az épület északnyugati sarkán, az egykori saroktorony
helyén egy szabálytalan alakú épületszárny épült, melynek
alapozását követik a jelenlegi falak is.14 Wattay Ferenc
akvarelljén, melyről tudjuk, hogy a XVII. század első
éveiben készült, a saroktorony már tető nélkül, romos
állapotban jelenik meg. A kastély keleti oldalán végzett
régészeti kutatások során több cölöpsorból álló török kori
palánk és árok került elő, alátámasztva Evlija Cselebi török
utazó leírásának hitelességét.15 Ugyanitt, a toronyra merőlegesen egy híd maradványait is megleltük, amelyen keresztül
a kastélytól keletre fekvő szigeten kiépülő külváros volt
megközelíthető. A híd a korabeli ábrázolásokon, közöttük a
Wathay-rajzon is szerepel (11. kép).
A középkori kastély pusztulása a XVI. század végén
következett be. Ezt a romokat borító vastag omladékréteg és
az ágyúgolyók nagy mennyisége jelzi, mely kétségtelenül
ostromra utal. A tűzérkaszárnya XVIII., majd később a XIX.
századi átépítése alkalmával a középkori romokat szerencsére nem távolították el, csupán egy szintbe hozták a
falkoronákat és homokkal födték be, melynek köszönhetően
igencsak jó állapotban őrződtek meg, nagyszerű lehetőséget
adva a kutató régészeknek.

11. Wathay Ferenc rajza Temesvárról az 1600-as évek elejéről (18. századi metszet)
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SZEKERNYÉS IRÉN

Múltidéző barangolás
a bánsági kastélyokban
Századunkat, amelynek második évtizedét tapossuk, a
józan számvetés, a tárgyilagos múltba nézés, örökségeink és
értékeink elfogulatlan felbecsülése, újraértékelése századának is nevezhetnénk. Ezt, a társadalmi és egyéni lét
minden területén erőteljesen érvényesülő és tapasztalható
attitűdöt a közel fél évszázados kommunista rezsim ideológiai torzításai, a közösségi és az alapvető emberi értékektől
való elrugaszkodása, a tények valódiságának leplezése vagy
szándékos hazugságokba burkolása fölösen motiválja. A régi
és az újabb kori történelmi eseményeket kiterjedt kutatások
tárják elénk, és a ma már elérhető dokumentumok fényében
szakemberek hada helyezi új megvilágításba, érvel az igazság mellett. Települések, népcsoportok, szerveződések,
foglalkozások, életformák, eszközök elkötelezett kutatói
gyűjtik az adatokat, mentik a még menthetőt, óvják a feledéstől a múltbeli értékeket, mert „múltunk a jövőnk” – vallja
találóan egyik írástudónk. Önazonosságunk, önértékelésünk
talál szilárd talajra szorgos munkájuk által. Reneszánszát éli
a letűnt korok tárgyi emlékeinek és épített örökségének
„felleltározása”. Múzeumok, kiállítások, albumok, tanulmányok, emlékiratok, interjúkötetek, kisfilmek, videofelvételek
mutatják be azt, ami tanulságos, és őrzik az okulásunkra
érdemeset.
Szerény írásunkkal tágabb régiónk, a történelmi Bánság
kastélyai, udvarházai lakóinak életébe próbálunk betekinteni
– a teljesség igénye nélkül –, képeket villantani fel életformájukból, mindennapi szokásaikból, célunk előtérbe hozni

Ma már csak képeslap.
A zsombolyai Csitó-kastély
A vidék gazdasági fellendülése 1779-ben, a magyar
vármegyerendszer visszaállításával kezdődött. A bécsi udvar
jóváhagyta a tartomány Magyarországhoz való visszacsatolását, de nem adta vissza az egykori, többségében magyar
tulajdonosok leszármazottainak őseik birtokait, hanem
„kiárusította” a Bánságot, hatalmas területeket bocsátva
árverésre az 1780-as és 1790-es években. A vásárlók pedig
többnyire osztrákhű, háborúkban és kereskedelemben
meggazdagodott feltörekvő polgárok voltak, akik Mária
Teréziától kaptak/vásároltak érdemeikért nemesi titulust.

az elhomályosuló közös emlékezetből egy-egy eseményt,
alapítást, gazdasági-társadalmi, kulturális, tudományos értékű megvalósítást, ugyanakkor megemlékezünk egy-egy
kiváló vagy érdekes, olykor legendás személyiségről. A két
világháború, az impérium- és rendszerváltozások megfosztották az arisztokráciát anyagi bázisától, politikai és közéleti
hatalmától, elüldözték otthonából, a nép ellenségének bélyegét sütötték rá. Ideje, hogy árnyaljuk ezt a képet, torzítás és
elfogultság nélkül beszéljünk régiónk hajdani gazdasági,
társadalmi elitjéről.
Ismeretes, hogy Magyarország déli részeit évszázadokon
át (XIV. század vége – XVIII. század eleje) pusztítja a török,
lakosait anyagi javaitól megfosztja, elűzi, vagy elhurcolja.
Temesvár 1552-es elfoglalása után magyar társadalmi elitről
nem beszélhetünk ebben az országrészben, sőt magyar
nemesi rétegről sem egészen a magyar vármegyerendszer
visszaállításáig. Ugyanis a török kiűzése (1716) valamint az
1718-as osztrák-török, pozsareváci béke után az elnéptelenedett régió közvetlenül Bécsből irányított, Temesi Bánságnak nevezett, német telepesekkel fokozatosan benépesített
tartomány lett. A rossz földrajzi adottságok, valamint az
osztrák hivatalnokok korrupciója miatt a tartomány nem sok
jövedelmet hozott az uralkodóháznak. A háborúk miatt
pénzszűkébe kerülő Mária Terézia az egész Bánságot el
akarta adni hárommillió forintért (tudni véli a legendárium).
Batthyány herceg vásárlási szándékkal bejárta a vidéket, de
végül is lemondott róla: „A Bánát nem más, mint egy nagy
égbolt és alatta egy hatalmas mocsár.”
Volt közöttük német, osztrák, örmény, görög, szerb,
mace-dón és magyar is (erdélyi, felvidéki), akiket vonzott az
ura-dalomalapítás kínálkozó lehetősége. Ezek a családok
rövid idő alatt a Birodalom legtermékenyebb területévé
varázsol-ták a tartományt, visszaszorították a mocsarakat,
haszonnal művelték a földet, korszerűsítették az állattartást,
falvakat telepítettek, ipart és vasutat létesítettek, jelentős
kereskedel-met bonyolítottak és építkeztek. Kastélyokat, úri
reziden-ciákat emeltek, impozáns gazdasági épületeket a
termények és az állatok számára, templomot és iskolát
építettek a népnek, helyenként kórházat és más létesítményt
is (például vasút működését szolgáló épületeket). Az új
nemesi réteg életformájában az osztrák-német valamint a
magyar mintát követte, mindennapjait ezekhez a szokásrendekhez igazí-totta. A nemesi élet központja a kastély
vagy kisebb-nagyobb rezidencia volt, amely nemcsak
lakóhelyül szolgált, hanem külső és belső pompájával a
család gazdagságát és társadalmi rangját hirdette. Az egykori
Temes és Torontál vármegye kastélyai jó ízlésre és művészi
érzékre vallanak, általában jeles építészek tervezték. A vidék
leggazdagabb földesurai, a Csekonicsok a Zsombolya központjában lévő régi barokkos kastélyuk mellé, a várostól egy
kilométerre fekvő száztíz holdas angol parkba Ybl Miklóssal
terveztettek a romantikus historizmus stílusában impozáns
úri reziden-ciát (1869–1871-ben készült el), amit 1884-ben
Meinig Artúr tervezésében stílusban hozzá igazodó kápolnával egészítettek ki.
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A Csitó-kastélyt a kápolnával üvegfolyosó, a konyhával
pedig föld alatti alagút kötötte össze. Késő barokk stílusjegyek ismerhetők fel a bánlaki és rudnai kastélyon, a legtöbb bánsági főúri építményt azonban klasszicista, és historizáló stílusban építtették tulajdonosaik. Nem egy impozáns
épületben ötvöződnek a klasszicista és a romantikus stíluselemek (beodrai, csávosi, csókai, eleméri, lovrini, kanaki,
törökbecsei, temesvajkóci, stb.). Jellegzetes, mondhatnánk
közkedvelt megoldás a főbejárat fölé elhelyezett timpanon,
az oszlopsoros vagy árkádos kocsifelhajtó, a épület központi
részének kiemelése magasítással vagy toronnyal. A hasonló
megoldások ellenére mindenik építmény arányaival, méreteivel, díszeivel harmonikus, egyedi szépségű alkotás. Az
építészek neve többnyire elenyészett a családi irattárakkal
együtt (széthordták, elégették, megsemmisítették a háborúk
és rendszerváltozások idején). A szakirodalomból tudjuk,
hogy többnyire pesti vagy bécsi építészek, építőcégek
dolgoztak ezen a vidéken, voltak a tervezők és kivitelezők.
A kastélyok szépségét emelte a természeti környezetbe
való beágyazottságuk, a köréjük tervezett, velük szerves
esztétikai egységet alkotó, tekintélyes kiterjedésű park. Az
őshonos fák és cserjék mellé külhoni, olykor egzotikus
növényeket, botanikai ritkaságokat telepíttettek a tulajdonosok. Hozzáértő kertészek (tájépítők) tervezték a sétányokat, parki építményeket, jelölték ki a szökőkutak, kis
tavak, a növényzetet tápláló vízfolyások, a létesítményt
díszítő műalkotások, virágoskertek és parcellák helyét, válto-

zatos pihenőhelyekkel varázsolták „lakályossá” a kastély
körüli természetet. A bánlaki Karátsonyi-kastély parkját
például számos kő- és márványszobor díszítette, ezek egy
részét a temesvári Hunyadi-kastély (Bánság Múzeuma) belső
udvarában fedezhette fel a kíváncsi látogató, évtizedekkel
ezelőtt. A leírások szerint a temesvajkóci Mocsonyi-Bissingen-kastély parkja igazi gyermekparadicsom volt. „Az
angolpark enyhet adó fái között tó vize csillogott. A kastély
körül pedig számos hidacska, átjáró, búvóhely tette kevesek
számára elérhető valósággá a kicsiny gyermekvilág bejárhatatlanul nagy álomvilágát.” Kellett a kényeztetés a négy
grófkisasszonynak, akik szívesen csónakáztak a tavon és
teniszeztek a kertben. A lányokat külföldi iskolákba járatták,
csak szünidőiket töltötték a vajkóci kastélyban. A Csekonics
Csitó-kastély hatalmas angolparkjának egyik felén virágoskert, a másikon veteményeskert helyezkedett el – írja az ifj.
Csekonics Endre. „Volt itt orgona, akác és jázmin, amelyek
illata szétterült a szélcsendben.” A kastély-komplexumhoz
üvegház is tartozott, itt különböző déligyümölcsöket
termesztettek. Erről Odescalchi Eugénie (kisfaludi és lubellei
báró Lipthay Béla felesége), a Lovrinban élő hercegnő írt
emlékirataiban: „Csokoládébomba, narancs- és ananászkompót fejezi be a karácsonyi böjtös vacsorát. Az ananász
Csekonics Endre üvegházából származik.” Az écskai LázárHarnoncourt-Pallavicini-kastély hatalmas parkja több száz
növényfajtával, igazi botanikai csodákkal szenzációnak
számított a vidéken.

Lovrin — Báró Lipthay-kastély a 20. század elején

A nagyszentmiklósi Nákó-kastély a család fénykorában

A kastélybelső kiképzése méltó keretet biztosított lakói
mindennapi foglalatosságaihoz, társadalmi eseményeihez
valamint kielégítette a kényelem és a luxus iránti igényüket.
Az épület igazodott az életmódhoz és nem fordítva. Ha
mégis feszültség keletkezett a kettő között, a kastély szenvedett változást; kibővítették, átépítették, hozzátoldták a hiányolt részeket. Az épületek műszaki felszereltsége is lépést
tartott a technikai fejlődéssel. Míg a Csitó-kastélyban, az
építésekor csak az úrnőnek volt fürdőszobája, később ez a
helyzet változott a vezetékes víznek köszönhetően. A fűtést
és világítást is állandóan korszerűsítették, 1910-ben a telefont is bevezették. A 19. és a 20. század fordulóján a kastélyok többségét elektromos rendszerrel látták el. A lovrini
Lipthay-kastély úrnője, Odescalchi hercegnő arról ír, hogy a
gyertyás, petróleumlámpás világítást villanyvilágítással
cserélték fel, de a fényt hidegnek találták, ezért az esti
családi étkezéseknél a gyertyás megvilágítást alkalmazzák.
Az arisztokrácia évszázados szokásai, hagyományos
életmódja rögzítette az épület belső tagolását, helyiségeinek
funkcióját is. Kisebb-nagyobb eltérésekkel – rang és vagyon,
ízlés, egyéni igények, szokások szerint – az úrnő és a férj

külön lakosztállyal rendelkezett, akárcsak a gyermekek és
velük az őket kiszolgáló, nevelő személyzet. A nagy szalon,
a bálterem (a Karátsonyi-kastélynak tükörterme is volt), a
fogadóterem, társalgó, a nagy ebédlő, a könyvtárhelyiség, a
képtár, a télikert nemcsak a családi, hanem a társasági élet
helyszínei is voltak. Rónay Jenő főispán, országgyűlési
képviselő szalonja a vármegyei élet döntéseinek fontos
színhelye volt. A férfiszféra dolgozószobával, dohányzóhelyiséggel, biliárdszobával, „úri szobával” (férfiszalon)
valamint a hobbitevékenység helyszíneivel egészült ki. A
hölgyek nappali szobáit is gyakran nevezték szalonnak. A
hálószobák a magánlakosztályhoz tartoztak, mellettük volt a
fürdőszoba, illemhely, garderobe és az öltözőszobák. A
házastársak külön hálószobával rendelkeztek, a közös
hálószoba csak a 19. és 20. század fordulóján jelent meg.
Akkor terjedtek el a fürdőszobák is, ám a napi tisztálkodás
eszközei addig is minden családtag rendelkezésére álltak.
Csernovits Péter, akinek fejedelmi léptékű birtoka volt a
Délvidéken, s hóbortjairól legendákat meséltek, külön
szobába helyeztette el 300 pár cipőjét, 80 frakkjának és
különféle öltönyeinek egy másik helyiség dukált.
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A kastély külön szárnyában, gyakran külön épületben
kaptak helyet a vendégszobák. Mivel a rokoni összejövetelek, családi események (név- és születésnap, házasság,
esküvő, keresztelő, temetés), farsangi mulatságok, jótékonysági rendezvények, vadászatok népes vendégsereget mozgattak meg. Általában nemcsak az urakat kellett elhelyezni,
akik olykor családostul érkeztek, hanem a magukkal hozott
személyzetet is. A vendégszobák berendezése általában egyszerűbb és olcsóbb volt, mint a többi helyiségé.
Az unalmasnak tartott vidéki életforma –, amelybe a
vadászatok, bálok, táncestélyek, házikoncertek, matinék
vittek színt – keretei tágabbá váltak a 19. század második
felétől az első világháborúig (Trianon után kezdetét vette a
nagybirtokok felszámolása, ami az élettér leszűküléséhez és
az életforma megváltozásához vezetett). Divatba jöttek az
utazások a közelebbi és távolabbi országokba. Megnőtt az
érdeklődés Ázsia és Afrika iránt, a kastélyok „keleti szobákkal” és afrikai néprajzi tárgyakkal valamint vadásztrófeákkal
gazdagodtak. Gróf Csernovits Péter 1845-ben ezer veszélyt
rejtő keleti utazásra indult gróf Batthyány Lajos, gróf
Almássy György és gróf Wenckheim Béla társaságában.
Gróf Karátsonyi Jenő feleségével gróf Andrássy Karolinával
beutazta az egész „művelt világot”, járt Európa valamennyi
országában és Afrika egy részében is. Egy olaszországi
földrengésben, 1887 tavaszán majdnem életüket vesztették,
csak hálóruhában sikerült megmenekülniük. Olaszország az
utazások kedvelt célországa volt, nemcsak a kellemes klíma
miatt, hanem a művészeti látnivalók valamint a festmények
vásárlása okán is. Gróf Nákó Kálmán fiatal házasként
négyesfogattal járta Európa országait. Szokatlan és feltűnést
keltő módja volt ez az utazásnak. Megfordult Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Hollandiában
és Belgiumban. Az ifjú gróf élményeiről a Vadász és
Versenylapban számolt be 1872-ben. Nákóné megfigyeléseit
vázlatkönyvébe jegyezte be. Napi hat-nyolc mérföldet tettek
meg, meglehetősen rossz hegyi utakon is. A három hónapig
tartó úton zivatar és hóesés is próbára tette a nyitott
alkalmatosságon utazókat.

Gróf Nákó Kálmánné
Gyertyánffy Berta

A városi magánpalotákban is élénk társasági élet zajlott a
téli hónapokban. A korabeli leírás szerint: „Karátsonyi
Guidó gróf a legfényesebb házat vitte /az 1870-es években/.
Bál bált, estély estélyt ért akkor a budai palotában. (…).
Hangversenyek, színi előadások váltották föl néha a bálokat
s arisztokrata ifjúságunk műkedvelői előadásokban, élőképekben lépett föl a Karátsonyi-palota háziszínpadán. (…).
Az utolsó műkedvelői estély 1892-ben volt, május 21-én, a
mikor roppant érdekes és változatos műsorral lepték meg a

Az arisztokrácia leggyakoribb úti célja azonban Bécs
volt, mert a császárvárosban változatos és színvonalas életet
élhettek. A főúri osztály hölgytagjait vonzották a szórakozás,
a divat és a szépítkezés újdonságai is. A vasúthálózat
kiépítésével gyorsabbá és kényelmesebbé vált az addig sok
viszontagságot jelentő utazás.
Számos főúri család birtokolt palotát a magyar fővárosban vagy Bécsben, akár mindkettőben (Karátsonyi, Lipthay,
Csekonics, Nákó, Mocsonyi). Divatba jött, hogy felkapott
üdülőhelyeken villákat vettek bérbe vagy vásároltak meg.
Tátralomnicon például jelentős főúri ingatlanok voltak.
Szokássá vált, hogy a nyarat a vidéki kastélyokban töltötték,
a telet meg a városi palotáikban vagy bérelt ingatlanokban.
A városi időzés színesebb életet kínált a vidékinél. Ebéd után
a nők látogatást tettek egymásnál, délután 5 és 8 között
minden főúri ház nyitva állt a vendégek előtt, amikor a
hölgyek „szalont” tartottak. A 19. század első felétől színházakat lehetett látogatni Pesten, Pozsonyban, Kolozsvárott,
a század utolsó negyedétől Temesváron is. A színházak
kedvelt szórakozási, találkozási helyei voltak az arisztokráciának.
A 19. század második felében változás állt be az arisztokrácia társasági életébe. A Nemzeti Casino megalapításával Széchenyi István a magyar arisztokrácia társas életét
angol mintára szervezte meg. Itt csak férfiak lehettek tagok.
1895-ben a Stefánia út egyik alkalmas épületében létrehozták a Park Klubot, amelyet nők és férfiak egyaránt látogathattak. „Gyakorta a Park Klub szolgált színhelyéül azoknak
a fogadásoknak, báloknak, amelyeket főúri családok nem
otthonaikban szerveztek meg – írja E. Odescalchi. Ennek az
oka leginkább az lehetett, hogy sokak városi otthona méreténél fogva nem volt alkalmas nagyobb vendégközönség
elhelyezésére és kiszolgálására. Az említetteken túl találkozóhely szerepét is betöltötte, jótékonysági bálokat is tartottak
falai között.” 1906-ban Tátra Klub néven időszakos társaskört hoztak létre. Ötlete gróf Nákó Sándortól származott,
székhelye a tátralomnici Palace Hotel volt. Célja, hogy a
nyári hónapokra összegyűjtse az ide látogató hazai és külföldi főúri társaságot. A klub tagjai részére művészestélyeket,
mulatságokat, sportrendezvényeket szerveztek.

Gróf Csekonics József,
az állami ménes alapítója

főúri közönséget. „Az első darabot «A műkedvelők» címen
adták elő, azután Potier egyfölvonásos vígjátéka «Hol a
férj?», mint harmadik egy monológ «La scéne a faire»,
melyet Rumerskirch Miette bárónő adott elő, ezt egy kis
vígjáték «Feuillet Octave» egyfölvonásos «Fehér hajnal»
követte, amely után ismét monológ, még pedig Keglevich
István gróf előadásában «Un monsieur en habit noir» s befejezésül ismét élőkép: «Egy magyar festő műterme» következett. A darabokat műkedvelő főúri «színészek» adták elő.”
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Gróf Nákó Kálmánné, Gyertyánffy Bertát zenei tehetséggel is megáldotta a sors. Játékát egyik bécsi koncertje
alkalmával maga Liszt Ferenc is megdicsérte. Bécsi palotájának népszerű szalonjában Munkácsy és Wagner is megfordult. Berta asszony rajongott a zenéért. Saját cigányzenekara
volt, amit maga hozott létre és vezetett. Emlékezetes az a
nagyszentmiklósi koncertje, amelyet a Révai-szobor javára
adott (1860-ban), s virtuóz játékával magával ragadta a
közönséget. Az előadást zenekarával a pesti Nemzeti Színházban is megismételte, a közönség zajos tetszésnyilvánítása
az utcára is elkísérte a művésznőt.
A nyarat a főúri családok leggyakrabban vidéki kastélyaikban töltötték. Némelyeknek azonban az volt állandó tartózkodási helye és családi otthona. Vidéken a mindennapi
élet szokásai a modernebb időkben sem változtak sokat. A
családfő feladata a birtok ügyeinek intézése volt, a ház
asszonya a háztartással, a személyzet irányításával foglalkozott. A férfiak korán keltek, egyesek kilovagoltak vagy a
birtok egyes részeit tekintették meg, ahol éppen valamilyen
jelentős munka folyt. Hét vagy nyolc óra körül reggeliztek,
majd a birtokigazgatás ügyeivel foglalkoztak. Az ebéd és a
délután a család, esetleg a vendégek társaságában telt.
Szabad óráikat olvasással, gyűjteményeik rendezésével vagy
más, érdeklődésű körüknek megfelelő tevékenységgel töltötték. A ház úrnőjének napirendje más volt; ő később ébredt, a
délelőtt jelentős részét is ágyban töltötte, bár egyénenként ez
el is térhetett. Ő látta el a házban dolgozó személyzet
felügyeletét, adta ki az elvégzendő feladatokat, egyeztette a
szakáccsal a másnapi ételsorokat. A ház asszonya irányította
a nevelőket, szervezett közös programokat a gyermekekkel.
A jótékony célú teendőket is többnyire az asszonyok végezték. Mindennapi foglalatosságaik közé tartozott az olvasás,
kézimunkázás, zenélés. A nyugodt vidéki napokon szórakozásnak számított a parkban tett séta, kikocsizás a környékre,
lovaglás, csónakázás, fürdőzés, úszás. A 19. század végétől a
sportolás golffal, tenisszel és krikettel egészült ki. A 20.
század elejétől az autóvezetés/versenyzés is szórakozásnak,
sportnak számított a főurak körében.
Télen, a kastélyon kívüli időtöltésre kevés lehetősége volt
az úri társadalomnak: leggyakrabban szánkóztak, korcsolyáztak. Délután az étkezések – ebéd, uzsonna, ötórai tea,
vacsora – vittek rendszerességet a kastély életébe. Az ételek
elfogyasztását társalgás követte. Különösen a vacsora utáni
együttlétek, felolvasások, beszélgetések bírtak nagyobb
jelentőséggel. Szobájukban, lakosztályukban lefekvés előtt
még olvastak, kártyáztak, levelezéssel foglalatoskodtak.
Színt vitt a vidéki élet egyhangúságába a kastélyról kastélyra
költözés, azoknak, akiknek kiterjedt birtokaikon több
rezidencia is volt. Rokonok körében szokásos volt a
hosszabb, olykor több hónapos látogatás is.
A jó gazdálkodás biztos gazdagságot hozott és biztosított
a termékeny bánsági föld tulajdonosainak. A főurak személyes irányítással vagy szerencsésen megválasztott jószágigazgatók által ki tudták hozni a földből a maximumot,
amiből még akkor is maradt, ha fejedelmien költekeztek s a
földműves nép sem szenvedett hiányt. Futotta a jövedelemből templomra, paplakra, iskolára, kórházra, a szenvedők
megsegítésére tűzvész, árvíz, kolera esetén. A Csekonicsoknak Zsombolyán két kastélya, Roggendorfon úri laka a
fővárosban palotája volt. Mintagazdaságát egész Európában
számon tartották. Maga a birtokalapító Csekonics József
(1757-1824) már a kezdetektől birodalmi érdemeket szerzett.

Fényes katonai karriert futott be. Katonaként szerette meg a
lovat és értekezést írt a lótenyésztésről, amit II. József
császár elismeréssel fogadott. Az uralkodó az állami lótenyésztés megszervezésével bízta meg, ő alapította a mezőhegyesi, majd a bábolnai állami méntelepintézetet. 1860-ban,
amikor a birtok gróf Csekonics Endre tulajdonába ment át,
24 000 hektárt tett ki. Ebből háromezer a megművelt föld,
háromezer-ötszáz a legelő (a többi nagyrészt mocsárvidék).
Tizenöt nagy és tíz kisebb majort telepítettek, amelyeket
ötven kilométer hosszú keskenyvágányú vasút kötött össze, a
termény és a munkások szállítását megkönnyítve. A birtokon
volt kendergyár, több malom, jéggyár, tejgazdaság (egy
időben Temesvár lakosságát ők látták el tejjel) és két, joggal
híres méntelep. „Fizet, mint egy Csekonics” – járta a szólás.
A pénz valóban nem jelentett gondot, az egyik Csekonics
gróf a kaszinóban egyetlen este birtokának teljes évi
jövedelmét kártyázta el.
Több bánsági uradalomban folyt szakszerű lótenyésztés.
Kanakon gróf Dániel Lászlónak 150 lovat számláló ménese
volt, Gyéren gróf Gyertyánffy László és Andor volt hírneves
lótenyésztő, Gróf Csernovits Péter (Kisoroszi) a lóversenyzéshez is csatlakozott. Écskán a híres vadászatokat szervező
gróf Félix Harnoncourt birtokán is folyt lótenyésztés.
Vadászataira 1898-1899-ben négy alkalommal Ferenc
Ferdinánd Habsburg-trónörökös is ellátogatott, több száz
rókát és szárnyasvadat lőtt ki.
A földművelés mellett más gazdasági ágazatokban is
feljegyzésre méltó szintet ért el több bánsági földbirtokos.
Kisorosziban szőlészet, Écskán és Bánlakon haltenyészet,
Gyéren baromfitenyészet tette nevezetessé a birtokot.
Bánlakon gróf Karátsonyi Jenő mintagazdaságában meghonosította a rizstermelést és rizshántolót is építtetett.
A bánsági főurak, hasonlóan az európai arisztokráciához
vagy minden idők dúsgazdag embereihez, nagy műgyűjtők
voltak. A történelem és a művészetek iránti fogékonyságot
gyermekkorukból hozták magukkal, de a tanulmányok, az
utazások, az európai érdeklődés, a divatok és az ízlés változásai, a személyes hajlamok és hobbik sokfelé ágazó gyűjtőszenvedélyt alakítottak ki bennük. A műgyűjtés Európának a
felénk eső részén a 18. században jelentős fellendülést mutatott,de keletkeztek számottevő kollekciók a 19. században is.
Festményeket, metszeteket, rajzokat, szobrokat, értékes
iparművészeti alkotásokat (bútorokat, porcelánokat, ezüst és
bronz kisplasztikákat, falikárpitokat, szőnyegeket) a legkülönbözőbb anyagú és méretű dísztárgyakat a hatalmas
méretű épületek csarnokainak, folyosóinak, közösségi tereinek és magánhasználatú helyiségeinek díszítésére szinte
állandó jelleggel vásároltak.Voltak úgynevezett „képszobák”
is, de értékes alkotások díszítették a kisebb-nagyobb szalonokat, nappali helyiségeket szerves egységet alkotva az adott
enteriőrrel. Nem hiányoztak a nemesi rezidenciákból az
ősöket ábrázoló galériák sem.
Neves műgyűjtő hírében álltak a Karátsonyi grófok,
Karátsonyi Guidó tett legtöbbet ennek érdekébe. Számos
régiséget és műkincset halmozott fel a beodrai, a bánlaki
kastélyban és a budai palotában. Remek empire-bútorok, régi
japán faliszőnyegek, híres mesterek festményei, gazdag
családi képtár, családi fegyvergyűjtemény, rokokó bútorok,
értékes legyezők, miniatűr festmények, stb. A parkban,
külön épületben helyezték el a gróf egyiptomi útjából
származó gazdag néprajzi gyűjteményt, volt köztük egy
múmia is. A festménykollekció darabjait a gróf olaszországi
és párizsi tartózkodás alatt vásárolta. Az olasz képanyagban
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a 16. századtól a 20. század elejéig minden korszak képviselve volt. Számos festmény ismert mesterek modorában
készült. A budai Karátsonyi-palotában elhelyezett fegyvergyűjteményhez „történelmi beccsel bíró fegyverek, páncélok és sisakok tartoztak. Különösen figyelemreméltó egy
régi buzogány, mely ezüstből, drágakövekből és emailból
vannak díszítve, aztán a híres lószerszámok, melyek utoljára
a koronázáskor voltak használva, a buzogánnyal együtt.”
A Csekonicsok háromszintes, 55 szobás impozáns Csitókastélya (ép.1869-1871), amely megépítésétől lerombolásáig
Magyarország legszebb kastélyai közé tartozott, s amely az
arisztokrácia kedvelt gyülekező helye volt, pazar berendezésével is emelte a család tekintélyét. Értékes bútorokkal,
festményekkel és műkincsekkel volt berendezve. Volt itt
drágakövekkel kirakott ébenfa-, csonttal kirakott antik
szekrény, japán vázák, drága gobelinek, meisseni és sévresi
porcelánok, bronzok, arabs vázák, és hihetetlenül gazdag
vadász gyűjtemények. A folyosón közel ezer zergekampó
sorakozott, a dolgozószobában száznál több fajdkakas-trófea,
a másik folyosón Endre gróf fiainak kb. ezer darabból álló
vadásztrófeái.
A gróf Nákó Kálmán építtette (1864-ben) nagyszentmiklósi kastély valóságos múzeuma a műkincseknek –
jegyezték fel a kortársak. Az átlagon felüli gyűjtőszenvedélyt Nákó Kálmánné, bobdai Gyertyánffy Berta művésznő volta is magyarázza. A korabeli népies akadémizmus
stílusában festett képei nemcsak a kastélyt díszítették, hanem
jótékony célú kiállítást is rendezett belőlük a budapesti
Iparművészeti Múzeumban. Két festménye, a Cigánylány és
a Pirkó ma a Magyar Nemzeti Galériában található,
Szűzanyát a gyermek Jézussal megjelenítő ihletett alkotását
a nagyszentmiklósi római katolikus templomban őrzik
(amelynek kriptájában Gyertyánffy Bertát és férjét eltemették). Rajztudását a Sankt Pölten-i zárdában alapozta meg,
később Friedrich von Amerling tanítványa lett. Kedvelt
portrémodelljei romalányok, akiket a szabadság szimbólumának tekintett, és öreg napszámosok voltak.

A bánlaki Karátsonyi-kastély
A gyűjtemény német, spanyol és olasz mesterek képeit,
Rembrandt és Tizián képeinek másolatát, mestere, von
Amerlingnek a grófnőről készült alkotásait valamint a grófnő
festményeit tartalmazta. Megvoltak a híres Nagyszentmiklósi lelet darabjainak másolatai, egy régi ékszerkazettában
Wagner, Liszt, Széchenyi, Deák Ferenc, Jókai, Mayerber és
más hírességek levelei. A fogadóterem díszei az ezüstből
vert, ónémet ötvösmunkák, régi bronzok, faragott és berakott
régi szekrények, míves porcelángyűjtemény voltak.

A vadász-szobából nem hiányoztak az akkor divatos afrikai
vadásztrófeák.
Beodrán az ősgaléria a dohányzót díszítette, ahol a
falakon két sorban sorakoztak az alkotások, a Nákó-kastélyban a könyvtárban, a szalonban és a dolgozószobában
kaptak helyet az ősök portréi.
Gyűjteményekről beszélve értelemszerűen ide kívánkozik, hogy tájainkon minden idők legnagyobb műkincsgyűjtője kétséget kizáróan csicseri Ormós Zsigmond Temes
vármegye egykori főispánja, író és művészettörténész volt.
Érdemeit erősíti, hogy nem egy kastély, nem egy család, sőt
még nem is önmaga számára áldozott pénzt, időt, energiát,
hanem egy egész országrész számára. Felbecsülhetetlen értékű gyűjteményeit Temesvárnak adományozta, múzeumot
alapított. Hírnevét nem tudta kikezdeni sem a szeszélyes
történelem, sem a hálátlan utókor. Nem szükséges itt többet
írnom róla, hiszen könyvek és tanulmányok méltatják érdemeit, ápolják emlékét.
Az arisztokrácia művelődési törekvései közé tartozott a
könyvek gyűjtése is, ami generációkon át tekintélyes
nagyságrendű könyvtárak kialakulásához vezetett. A nyomtatványok tárolására a kastélyokban külön helyiséget jelöltek
ki, azonban jutott belőlük a szalonokba, dolgozószobákba,
dohányzó helyiségekbe is. A hajdani Temes és Torontál vármegye minden kastélyának volt könyvtára. Gróf Dániel
László kanaki rezidenciájában 2000 könyv volt, Karátsonyi
Andor gróf beodrai kastélyában 2500 kötet, Gyéren gróf
Gyertyánffy Andor és László úri lakának mindenikében kb.
2500 kötetes volt a könyvtár, gróf Rónay Jenőnek (Kiszombor) 3000 kötetes jogi szakkönyvtár volt a birtokában,
Nagyszentmiklóson a Nákó-kastély úri szalonjába 5000
kötetet helyeztek el, Zsombolyán a Csitó-kastély könyvtára
6000 kötetet számlált. (Megjegyzés: ezek kis és közepes
méretű könyvtáraknak számítottak; például a keszthelyi
Festetics-könyvtár 80 000 könyvtári egységet tartalmazott.)
A különféle érmek, a régi fémpénzek valamint az ásatások
során előkerülő régészeti leletek sem kerülték el a történelem
és a művelődéstörténet tárgyi emlékei iránt érdeklődő főurak
gyűjtőszenvedélyét. Több bánsági kastélyban őriztek ilyen
jellegű kollekciókat, többek között gróf Rónay Jenő kiszombori kastélyában is.
A főúri gyűjtemények sorában rendhagyóbbak is akadtak.
Gróf Dániel Lászlónak (Kanak) százezreket érő, rendkívül
teljes európai bélyeggyűjteménye, gróf Ambrózy-Migazzi
Istvánnak rendszerezett herbáriuma, báró Lipthay Bélának
(Lovrin) tudományos értékű lepkegyűjteménye volt. Ereklyéket, neves személyiségekhez tartozó tárgyakat is nagy
becsben tartottak. Bánlakon gróf Karátsonyi Jenő a kastély
egyik vendégszobájában őrizte azt a zongorát, amin Liszt
Ferenc is játszott.
A temesi és torontáli nemesi világ legjobbjai részt vettek
a köz- és politikai életben, szinte valamennyien országgyűlési képviselők voltak több mandátumon át, sőt miniszter
is akadt közöttük. Számos fő- és alispán, megyei és országos
magas rangú hivatalnok és diplomata került ki soraikból.
Tetemes jövedelmükkel nemcsak a többnyire népes családjuk (több generáció lakott együtt, nem volt ritka a hat, nyolc,
sőt a tizenkét gyermek sem) egzisztenciájáról gondoskodtak,
egyéni kedvteléseiknek éltek, hanem a köz számára is
adakoztak. Érdemes kiemelnünk néhány mecénási, pártfogói gesztust. Gróf Karátsonyi Lázár száz katonát állított a
nemesi felkelésre, méneseit, gulyáit, magtárait a hadsereg
rendelkezésére bocsátotta, tetemes összeget adományozott a
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Ludovika Akadémiára. Gróf Karátsonyi Guidó, az akkori
idők egyik legnagyobb mecénása két ízben is adakozott az
Akadémiára: egyszer harmincezer, majd százezer forintot.
Gróf Marczibányi István (1752-1810), a festői szépségű
kamenicai kastély ura az irodalom és a kultúra igazi
mecénása volt: támogatta a Ludovika Akadémiát, saját
pénzéből piarista gimnáziumot alapított Léván, alapítványt
létesített irodalmi és nyelvtudományi művek díjazására. Gróf
Nákó Kálmán Nagyszentmiklóson felesége emlékére közkórházat alapított, felújíttatta és támogatta az apja által
létrehozott földmíves iskolát. „Nákó Mileva, férjezett Zurlo
San Marco hercegné, Nagycsanád, Máriafölde stb.
helységekben birtokos. Jótékonyságáról ismert és tisztelt
úrnő volt, ki többek között Nagykomlóson 1891-ben
leánynevelő intézetet építtetett és tartott fenn, továbbá
Nákófalván és Máriaföldén leányiskolát. Budapesten ő
építtette s tartotta fenn a »Jó Pásztor Háza« leány-javító
intézetet; ugyanott építtette fel az »Irgalomház«-at,
gyógyíthatatlan betegek számára, melyet a fővárosnak adott
át. A honvéd katonai nevelő intézetekben is jelentékeny
alapítványokat tett.”
És ami az anyagi áldozatvállaláson túlmutat. Az aradi
tizenhárom vértanú közül többnek van bánsági kötődése.
Eleméri és ittebei Kiss Ernő tábornok (1799-1849) dúsgazdag magyar-örmény családban született a Délvidéken,
kastélyuk Eleméren állt. Az 1848-1849-es események sodrában, a szerb felkelés kitörése idején a harcok középpontjába
vezényelte ezredét. Elfoglalta a szerbek perlaszi táborát,
1848 októberében kapta a tábornoki kinevezést, 1849
januárjáig a bánsági hadtest parancsnoka volt. Feljegyezték
róla, hogy a rabló, fosztogató ellenség kiűzésére saját,
eleméri kastélyát is lövette. Gróf Leiningen-Westertburg
Károly (1819-1849) elszegényedett osztrák arisztokrataként
került házasság révén a törökbecsei Sissányi-kastélyba. Igazi
katonai tehetség volt, csatatérre, nagy hadmozdulatokra,
sorsfordító csatákra született, pályája gyorsan ívelt felfelé. A
szerb felkelés hatására önként jelentkezett Mészáros
Lázárnál, s a magyar szabadságharc egyik legdicsőségesebb
katonája vált belőle. Bár magyarul alig értett, a honvédek
lelkesedtek érte. Az aradi fogságban, kivégzése előtt írt
levelei és emlékiratai a szabadságharc értékes dokumentumai. Józan, keserűségtől, hamis bizakodástól mentes
írások. Két aradi vértanút, Damjanich Jánost és Lahner
tábornokot Mácsán, Csernovits Péter birtokán temettek el,
ugyanis Damjanichné Csernovits-lány volt.
A záró részben hadd emlékezzünk meg a nemesi világ
néhány temesvári kötődésű alakjáról. A múzeumalapító
főispán csicseri Ormós Zsigmond legnagyobb érdemét már
körvonalaztuk. Temes vármegye jeles nemesi családjai közé
tartozó Ambrózyaknak is szenteljünk néhány sort érdemeiknek. Az 1781-ben a kincstártól megvásárolt temesgyarmati,
temesremetei és bázosi birtokok tulajdonosai között a XIX.
század elejétől tűnik fel az Ambrózy név. A gazdálkodás új
lehetőségeire fogékony, politizáló, a közélet és a tudomány
iránti elkötelezettségű bárók közül háromra emlékszik
leginkább az utókor. A „legnagyobb magyar méhész”-ként
emlegetett báró Ambrózy Béla (1838-1911) szaktekintélynek
számított egész Európában, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar mézipar megteremtésében. Katonaként ismerte
meg a méhészetet Lombardiában, elméleti és gyakorlati
tudását Németországban valamint európai tanulmányútja
során gyarapította. Apja halála után hazatért és Temes-

gyarmaton 500 méhcsaláddal korszerű, nagyipari méhészkedésbe kezdett. A szaporulatból évente 80-100 rajt szállított
külföldre, mézet tekintélyes mennyiségben forgalmazott,
emellett évente 1200 hektoliter közönséges és édes mézbort
állított elő. Német és magyar szaklapokban publikált, A méh
címen több kiadást megért könyvet írt, keresztezéssel
létrehozta az itteni éghajlati és földrajzi adottságoknak
leginkább megfelelő bánáti méhfajt. Országgyűlési képviselő
volt, tagja a Vöröskereszt Egyesület központi választmányának, főfelügyelője a temesvári evangélikus esperességnek. 2014-ben emlékét őrző márványtáblát helyeztek el a
temesvári evangélikus templomban. Báró Ambrózy Lajos
alapította a ma is védett területnek számító bázosi dendrológiai parkot. 1909 és 1914 között a német Franz von
Engerhord tájépítő mérnökkel és a düsseldorfi botanikus kert
igazgatójával családi birtokának egy részén, főként az
amerikai Harvard Egyetem arborétumából hozott növényfajokkal népesítette be a 60 hektáros parkot. Faiskolát
létesített díszfák és cserjék részére, beleértve az egzotikus
fajokat is. Nemzetközi cserével öt földrész közel 800
növényfaját honosította meg tudományos értékű botanikus
kertjében. Báró Ambrózy Andor (Béla örökbefogadott fia)
jelentős szerepet töltött be az 1920-as évek Temesvárának
közéletében. 1932-ben bekövetkezett haláláig az Országos
Magyar Párt bánsági tagozatának elnöke volt, a temesvári
Magyar Ház felépítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.
A bánsági arisztokrácia leszármazottainak élettörténete
meghaladja a jelen írás kereteit, ezért csak egyetlen kivételt
teszünk. A Temes megyei Csávoson (Graniceri) egy impozáns kastélykapu emlékeztet a Csávossy bárók hajdani
dicsőségére. A hatalmas vagyonnal rendelkező család több
úri lakot, templomot, kápolnát, paplakot építtetett. A
legnagyobb, a legpatinásabb a Papdon (Bobda) emelt kastély
és mauzóleum volt. Az esztergomi bazilika mintájára emelt
családi temetkezőhely impozáns építménye ma is áll, gazdátlanul, martalékául a biztos enyészetnek. Szorgalmas gazdálkodó, tudatos vagyongyarapító, tudós és művész is akadt a
Csávossyak között. Akire most emlékezünk, Csávossy
György (1925-2015) a romániai magyar irodalom kiemelkedő költője, drámaírója volt. Ritka jelenségnek számít,
hogy Romániában a diktatúra körülményei között egzisztenciát tudott teremteni. Foglalkozására nézve borász volt,
aki a bort is műalkotásnak tekintette, szőlőfajtákat nemesített, borok készültek „vegykonyhájában”, a szakmában
munkával és tehetséggel, nem mellékesen tanárként, hírnevet
és megbecsülést vívott ki magának. Nem volt olyan hazai
magyar színház, ahol ne tapsoltak volna darabjainak.
Temesvár, a szülőhelye írói sikereinek is színhelye volt,
azokban a napokban is idevártuk, amikor megtért őseihez.
Múltidéző, értékkereső barangolásunkat itt abbahagyjuk,
de korántsem értünk a végére. Rengeteg még a feltárni és
megírni való. Legyen ez az írás ösztönzés, buzdítás a
tényeket kereső, okokat és következményeket kutató
embertársaimnak.
Irodalom(válogatás):
• Podhorányi Zsolt: Mesélő délvidéki kastélyok. Budapest, 2011
• Magyarország Vármegyéi és városai sorozat: Temes vármegye; Torontál vármegye
• Óhidy Viktor: Főúri lakáskultúra Magyarországon a dualizmus korában. Doktori disszertáció.
Budapest, 2007
• Németh Ferenc: Úri világ Torontálban. Fórum Könyvkiadó, 2003
• Szekernyés János: A magyarság emlékjelei a Bánságban – Semne evocatoare ale maghiarimii
în Banat - Evidence of Ungarian Presence in the Banat. Hangart Könyvek, Temesvár, 2013
• Szekernyés János: A legnagyobb magyar méhész, in Mindenki Kalendáriuma, 2014
• Szilágyi Mária – Anica Draganic: Domeniul de la Jimbolia. Das landgut von Hatzfeld. A
Zsombolyai uradalom, Timisoara, 2016
• Odescalchi Eugénie: Egy hercegnő emlékezik. Budapest, 1987
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SZEKERNYÉS JÁNOS

A régi világ összeomlása
Temesközi kastélyok a szépirodalomban
Tündöklés és roskadozás
A Temesköz kastélyai, nemesi udvarházai többségének
élettartamát nagyon rövidre nyeste a történelem. A középkor
erődítményei, várkastélyai elpuszultak a török hódoltság
több mint másfél évszázada alatt. A megmaradtakat a
Habsburg Birodalom tűzszerészei robbantották fel a Karlocán 1699-ben, Pozserovácon 1718-ban, illetve Belgrádban
1739-ben megkötött osztrák-török békeszerződések kitételei,
cikkelyei értelmében. I. Lipót császár rendeletére Georg
Wilhelm Löffelholz aradi parancsnok felügyelete alatt az
1701-es esztendő folymán került sor Karánsebes, Lugos,
Csanád, Lippa, Törökkanizsa, Becse, Nagybecskerek védműveinek lerombolására, széthordására. A 18. század derekáig sorsukban osztozott az Alsó Részek többi erődítménye,
őrtornya is. Pusztításukat az is siettette, hogy elavultságuk,
elhanyagoltságuk, hadászati szerepük és jelentőségük
számottevő csökkenése dacára a várak falai között könnyen
tanyát verhettek akár Thököly Imre, majd II. Rákóczi Ferenc
kurucai is. A romhalmazok köveit, tégláit építőanyagként
hordták szét a környék, a várkörzet településeinek lakói.
Az Al-Dunamente valamint a Marostól délre elterülő
tájegység egészének erődítmény-rendszerére tökéletesen
ráillik Kölcsey Ferenc Himnuszának sokat idézett sorra:
„Vár állott, most kőhalom". Nem egy helyütt már kődarab,
törmelék sem igen lelhető fel. Az oszmánokat az országrészből kiűző osztrák gyarmatosítók a területet a Császári
Udvar kizárólagos birtokává nyilvánították, s általuk
kifundált néven – Temesi Bánság – kinevezett katonai
parancsnokok és kincstári hivatalnokok által megszállt
tartományként direkt Bécsből kormányozták, irányították és
kamatoztatták. A vidék egykori földesurai leszármazottainak, jogos örököseinek nem szolgáltatták vissza uradalmaikat, jobbágyfalvaikat, földjeiket és erdőségeiket. Az
elnéptelenedett, elvadult területre három nagy és több kisebb
egymást követő hullámban római katolikus német telepeseket költöztettek. Kurucokat és protestánsokat – értsd:
magyarokat – Eugen von Savoya herceg határozott, nyomatékos rendeletére nem engedtek a régióban megjelenni,
letelepedni. A vármegye-rendszer visszaállításáig, 1779-ig
az országrésznek nem volt földbirtokossága, nemessége.
Gyakorlatilag nem volt, aki kúriákat, kastélyokat emeltessen
a falvakban, a mezővárosokban, illetve szomszédságukban.

A Császári Kincstárt pénzügyi zavarai, fokozódó nehézségei, amelyeket a napóleoni háborúk előkészületei és
eseményei meghatványoztak, tovább növeltek, korábbi
„bánsági politikája” átértékelésére, gyökeres megváltoztatására kényszerítették. Gazdasági okai és eredői voltak
Mária Terézia „császári kegyének” is, amellyel elrendelte a
töménytelen ráfizetést, veszteséget okozó Temesi Bánság
felszámolását és a vármegyei közigazgatás bevezetését a
Magyar Királyság részévé tett régióban, amelyet a Maros, a
Tisza, az Al-Duna és a Déli-Kárpátok nyúlványai határoltak.
A kialakított három vármegye – Temes, Torontál és Krassó –
tisztikaraiban a magasabb stallumokat, beosztásokat a rendi
alkotmányban csak nemesek foglalhatták el. A tájegységen
azonban birtokadományozásos címeres oklevéllel vagy csak
armálissal rendelkező férfiak nem akadtak. Más vidékekről
kellett önkormányzati alkalmazottakat, hivatalviselőket
impor-tálni. A három vármegye első tisztségviselői nem
választás, hanem kinevezés útján nyerték el hivatalaikat. A
kamarai birtokok eladására, elárvereztetésére és eladományozására is a válságosra fokozódott pénzszűke szorította a
Császári Udvart. Az ingatlanok értékesítésekor furfangosan
és lelemé-nyesen a „donation mixta” megoldást alkalmazták
és érvényesítették: a „királyi adományként” kapott birtokért
az adományozottnak fizetnie kellett. A Bánság kincstári
javai-nak első csoportját 1781. augusztus 1-jén árverezték el.
A rendelet szerint a 30.000 forint becsértéket meg nem
haladó uradalmakat Temesvárott, a nagyobb értékűeket
Bécsben adták el a legtöbbet ígérőknek.
Temes vármegyében 41 vásárló szerzett birtokot a 18.
század végén. A tőkepénzesek, a dúsgazdag makedón,
örmény és görög gabona- és marhakereskedők egy része
kizárólag csak speculációs céllal vásárolt a kincstártól
birtokokat, amelyeket aztán tetemes nyereséggel rövid idő
múltán tovább is adtak. A nagyobb vagy kisebb uradalmakkal együtt nemesi címet és előnevet is szerzett „új földesurak” nagyobb hányada megtelepedett Temes, Torontál és
Krassó vármegyék területén, némelyek közülük vármegyei
méltóságokat és hivatalokat is vállaltak. Családneveiket is
viszonylag sokan magyarosították. Famíliáik hajlékául a 19.
század első évtizedeiben kúriákat, udvarházakat és kastélyokat építettek a Bánság mezővárosaiban, községeiben,
falvaiban vagy kiesebb, elszigeteltebb sarkaiban, festői környezetű helyein.

A Csávossyiak két rövidéletű kastélya, Bobdán és Csávoson
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A kastélyépítészet új korszakát képezte az 1867-es
osztrák-magyar kiegyezést követő történelmi periódus,
amely hatalmas mértékű gazdasági, társadalmi és szellemi
prosperitást gerjesztett és bizosított, amikor újabb, korszerűbb, impozánsabb és mutatósabb „úrilakokkal”, nemesi
hajlékokkal bővült, egészült ki a Bánság nemesi rezidenciáinak füzére. Legtöbbjük létét, élettartamát – sajnos – a
história rendkívül rövidre szabta. A kapitálizálódással, a
nagyarányú iparosítással, a gazdasági gondolkodás, gyakorlat és feltételek változásaival lépést tartani képtelen vagy
konokul nem akaró kis- és középbirtokosság tetemes része
szorult helyzetbe került, eladósodott, tönkre ment, csődbe
jutott. Viszonylag sok uradalom fölött, kastély és gazdasági
épület előtt verették meg a hitelezők, az árverezők, bankok
képviselői a szó tényleges értelmében is a dobot. A dzsentrisedés, a földesurak egy részének felelőtlensége, pazarló
életmódja és elszegényedése az épületeket is megviselte,
végveszélybe sodorta. A kastélyokra a végzetes csapást a két
világháború és súlyos következményei, s leginkább a kommunizmus kíméletlen évtizedei, durva „antifeudális” intézkedései jelentették. Kivetkőztették eredeti mivoltukból,
megfosztották értékeiktől és ékítményeiktől, közintézmények, szövetkezetek vagy vállalatok székhelyeivé, raktáraivá
degradálták a tágas épületeket vagy felelőtlen, szűklátókörű
nemtörődömséggel hagyták pusztulni, mállodozni és összeroskadni a földesurak kisajátított, államosított otthonait. Fél
évszázad leforgása alatt enyészet, a vandalizmus, az avatatlan átalakítás, a megfontolatlan funkcióváltoztatás, a
lerombolás, az összeomlás, a teljes megsemmisülés áldozatává vált a Bánság kastélyépítészetének döntő hányada. Egy
kezünkön összeszámolhatjuk a szabályt erősítő szerencsés
kivételeket.

A történelmi idő rövidre szabadottsága okán a még erősen
friss mész szagú falakhoz, amelyek közt fordulatos sorsú,
mozgalmas és érdekes pályájú személyek is szép számban
éltek és megfordultak, eleve nem kötődhettek sejtelmes
legendák, titokzatos történetek. Regények, elbeszélések vagy
színművek színtereivé, kereteivé illetve díszleteivé sem válhattak. A Temesköz kastélyai nem ihlették meg, nem serkentették írásra a magyar költészet, próza- és drámairodalom
nagyjait, kiválóságait. Kisebb tékában, könyvbölcsőben is
elfér a Temesköz kastélyaihoz, udvarházaihoz kötődő irodalmi alkotások válogatott gyűjteménye.
Temesvárott és környékén bonyolódik nagyobbrészt
Jókai Mór kötetben 1885-ben megjelent romanikus kisregényének, a Cigánybárónak a 18. század első harmadára, a
törökök kiűzésének és az osztrák gyarmatosítók berendezkedésének mozgalmas, zaklatott korszakába ágyazott fordulatos cselekménye. A Botsinkayak pompás kastélya, a dús
fantáziájú szerző szerint, „Temesvár közelében, mindjárt a
Béga mocsarai szélében” állott. A Törökországban utcai
mutatványosok között felnőtt Botsinkay Jónás leánykérőben
a disznópásztorból nemessé ütött Lomcsár uram sugovici
kastélyát is fölkereste. „Ez is egy olyan régi urától elhagyott
nagy épülethalmaz volt, amit az új gazda – aki nem tudta
egyszerre beletalálni magát a nagy uraságba – csak félig tett
lakályossá: a kastély egyik oldalán hirdették a megvakult,
porral belepett ablakok, hogy azokban senki sem lakik, a
többiek ellenben annál inkább ragyogtak tarka színes
üvegekkel” A magyar író mesés történetét Ignaz Schnitzler
(1839-1921) formálta daljáték-librettóvá, amelyre Johann
Strauss szerzett zenét. Az operettet 1885. október 24-én
mutatták be Bécsben. Jellegzetes módon, Jókai Mórt, az
„írófejedelmet” nem hívták meg a bemutatóra.

„Ködös őszre borult már az idő”
Valójában nem létező, a térképeken fel nem tüntetett,
azonban maradéktalanul, ízig-vérig jellegzetes, helyspecifikus Arankamenti bánsági faluban, Kartalon – a településnév a szerző leleménye – bonyolítja 1882-ben Budapesten
kiadott Köd című regényének cselekményét Gozsdu Elek
(1852-1918), aki Karánsebesen, Zomborban és Temesvárott
szolgált királyi ügyészként, miközben a 19. és 20. századok
fordulójának egyik legkiválóbb elbeszélőjévé, a naturalistarealista magyar prózairodalom kiforrott, sokra értékelt
alkotóegyéniségévé vált, akit kortársai és az utókor is
időszakonként ismételten felfedez, válogatott szavakkal
méltat és dicsőit, hogy aztán újra elfelejtse. Társadalmi
regényét Féja Géza a kor „legkülönb prózai kísérletei” közé
sorolta, olyan műalkotásnak minősítette, amely „csaknem
egész Kelet-Európa belső válságát” tükrözte, fejezte ki.
Regényével Gozsdu Elek „a pusztuló magyar életnek állított
feledhetetlen emléket”. A nagymúltú, több ágra tagolódott
Baán-família kartali kastélya nemcsak színtere a tragédiába
torkolló eseményeknek, hanem jelkép is, akárcsak az
épületet körülgomolygó, a folyosókra és a szobákba is
benyomuló, a lelkeket s az agyakat is elborító köd. „A
kastély egyszerű, olasz reneszánsz stílusban épült. Arányai
derült nyájasságot fejeztek ki, mintha mondogatták volna:
ebben a házban béke lakik. A kastély mögött látszott a
bükkerdő, amint a távolba elvesző hegyekre kapaszkodik.
Mintha minden fa gondosan faragott oszlop lenne,
világosszürke színével, melyen száz lábnál magasabban
nyugszik a vékony, rövid ágakból alkotott, fenséges korona.

Gozsdu Elek
A napsugarak táncolnak levélről levélre, de nem képesek
a hatalmas fa koronájának sűrűjébe, titokzatos homályába
bejutni. Mintha minden fa egy szentelt dóm volna! Mennyi
áhítat, mennyi magasztos költészet egy egész, mérföldekre
nyúló erdőben, melynek minden egyes fája szentegyház!
Óriási oszlopcsarnokban húzódik a bükkerdő a hegygerincen
végig, és a magas jegenyék mintha őrt állnának az erdő
szélén, sötéten meredeznek a napsugaras ég felé” – mutatta
be Gozsdu Elek a Baánok rezidenciáját, ahová a gyászév
letelte után tért meg a család egyik sarjának Baán
Kázmérnak a fiatal özvegye, Korongi Olga, aki „olyan volt,
mint valami napra vetett vízililiom.” A jeles eseményre, a
ház asszonyának visszaérkezésére a kastély Olgapavilonjában összegyűltek a családtagok, a barátok és az
ismerősök: a mostohanővér, Márta férjével, a Baán család
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református ágából származó Baán Viktorral, Wilhelm Raabe,
a német körorvos. Dahó Sámuel tanító, plébános valamint
az alig 24 éves Tar Iván a szomszédos Gajárról. Érzelmek,
érdekek, indulatok és cselszövések hálója szövődik a
főszereplők között, akiknek élete céltalanná, kilátástalanná,
értelmetlenné komorult. Az akaratgyenge, önpusztító,
tehetetlen, melankóliába és alkoholizmusba menekülő Tar
Iván és a csélcsap, haszonleső világfi, romlott, gátlástalan és
gyáva pillanat-ember, Baán Vikor a magyar dzsentrivilág két
jellegzetes alakja, a végzete felé vakon rohanó „úri társadalom” sajátos produktuma. A történelmi korszak prototípusa Rozgonyi Dolfi, a zsidó kereskedő is, aki hitelezőként a
Tar család 300 holdnyi földterülettel övezett, ősi kastélyában
megjelenve tisztán és tagoltan, minden szót nyomatékkal
kiejtve közölte a birtokát felelőtlenül és könnyelműen
elmulató dzsenti-ivadékkal: „Ez a fészek kell nekem! Ez a
fészek kell nekem fedelestül, mindenestül. Ez legyen a
fedezet arra a pár ezer forintra, meg azután az a kisebbik ott
a falu végén”.
„Gozsdu regényének hősei mindannyian a korabeli
magyar társadalom, és nem pusztán a fin de siécle dekadens
hangulatának az áldozatai. Amikor fölismerik végzetüket,
egyszerre abbahagyják a küzdést, nem azért, mert eleve
vesztesek, hanem mert nincs az az erő, amelynek árán teret
nyerhetnének a társadalomban” – összegezte véleményét a
magyar nemesi középosztály hanyatlástörténetének irodalmát gazdagító kötetről Gozsdu Elek méltatóinak egyike.
Az 1886-ban Budapesten Tantalus címen kiadott novellás
kötete mesterdarabjaként értékelik az irodalomtörténészek
Gozsdu Elek Egy falusi mizantróp című prózáját, amelynek
központi alakja és egyben másodlagos elbeszélője, a sikeres
jogászból periférikus vidéki figurává, emberkerülő és természetimádó „vademberré” vált Pakaszky Pál, a becsületes
hivatalnok, aki képtelen volt elviselni a mérhetetlen, a
szegényeket, az árvákat és az özvegyeket megrövidítő,
kisemmiző vármegyei korrupciót. A párhuzamos események
Batári András, a „megye szája” komádi kastélyában bonyolódnak a házigazda nevenapján. „Egyszerű kis tizennégy
szobás kastélyka volt ez, a közepén pompás táncteremmel,
tágas ebédlővel s jól berendezett vendégszobákkal.”
A 19. század utolsó harmadának tantaloszai –
„reményüket vesztett emberek, meghasonlott lelkek, a
társadalom, az élet kifosztottjai” – Gozsdu Elek több novellájának, elbeszélésének hősei is, akik a dzsentrivilág halálraítéltségét, tragikus pusztulását példázzák, testesítik meg. Az
1886-ban írt a Nemes rozsda földesurainak egyedüli foglalatossága a semmittevés, a kocsmázás, a kártyázgatás, a
mulatozás, a cigányozás. Újságot vagy könyvet nem vesznek
a kezükbe. Hivatalt sem akarnak igazából vállalni. Az
eltivornyázott, az elárverezett pusztákért, udvarházakért,
elszegényedésükért féktelen, „búfeledtető” duhajkodásokkal
vigasztalódnak.
A legátfogóbb igénnyel és míves árnyaltsággal 1885-ben
írt Nirvána című elbeszélésében rajzolta meg Gozsdu Elek
az egyéni vereségek, bukások és kudarcok társadalmi és
lélektani hátterét. Férjétől elvált asszonyként V.-ben, egy
csendes, a vasúttól, a postától, minden civilizációs zajtól
félreeső alföldi falucskában töltötte özvegysége hónapjait,
éveit gróf Kanuth Lőrincné. „A nádfödeles házak alig látszanak a sűrűn ültetett akácok között, melyek a homokos talajban pompásan tenyésznek. Távolról akár erdőnek nézhetné
az ember. Alig lakik benne több, kétezer léleknél, beleszámítva a tanyai lakosokat is. Ártatlan, becsületes parasztság

ez, mely még nem tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy
a földesuraság neki »polgártársa«. Élnek csöndes békességben, mintha semmi közük sem volna a világ folyásához” –
jellemzete a környezetet Gozsdu Elek. A varázslatos szépségű, szabados életvitelű „gavallér asszony”, Gróf Kanuth
Lőrincné ötvenedik életévéhez közelítve, amikor elege lett
fényes ruhákból, a hódításokból és pletykákból, eltűnt a
ragyogó társaságból vezeklésként korábbi hívságos életviteléért vidékre menekült. Az eldugott helyen szürke, félgyász
ruháját viselve húzta meg magát a hatalmas sárgára festett
kastély néhány szobájában. „A ragyogó termek örökre zárva
maradtak, özvegyi birtokának összes jövedelmét pedig
templomokra hagyta: ötvenkét mise-alapról rendelkezett a
kegyúri plébánián, hogy lelke üdvéért minden héten imádkozzanak. Kanuth Lőrincné fia, Kanuth István lelki üdvéért
is imádkozott.” Az alig 28 esztendős, „gyönge idegzetű”,
korán kopaszodó, megfeketedett fogazatú ifjú gróf szülei
példáját követve, utánozva, év közben nagyvilági életet folytatott a fővárosban, Budapesten. Estéit az orfeumokban
töltötte, mulatta végig. Pezsgőszámlái olykor tízezer forintra
rúgtak. Forgalomban lévő váltói – a szóbeszéd szerint –
egymillió forintnál is többet értek. A telet azonban Párizsban
vagy Nizzában töltötte. Viselt dolgairól, léha életviteléről a
megbízott kémek részletes beszámolókat küldtek gróf
Kanuth Lőricnének, akit öregedőben és magányosulva a ki
nem elégített anyai szeretet ébresztette rá arra, hogy teljesen
eltávolodott gyermekétől, akinek felnevelését és oktatását is
Páter Augusztin jezsuita atyára bízta. „Csak a bűnbánat alatt
jutott eszébe, hogy fia van.” Hosszas vívódások után levélben magához hívatta V.-be gróf Kanuth Istvánt, hogy találkozzanak és beszélgessenek remélve, hogy megmentheti,
jobb belátásra bírhatja. Próbálkozása, visszafogott kísérlete
teljes kudarcot vallott. Nemcsak két nemzedék és magatartásforma szembesült egymással az esti vacsoránál és a
másnapi ebédnél, hanem két életfelfogás, gondolkozás,
erkölcsi attitűd. A dzsentimorált követő, az eszményeket, a
hagyományos értékeket megvető, a semmittevést és az
önpuszítást, életcéljának valló és tekintő ifjú romlottságában,
testi, szellemi és erkölcsi züllöttségében menthetetlennek
bizonyult. Vaskapus kastélyában Kanuth Lőrincné teljesen
egyedül maradt.
Temes vármegye egyik kertészfalujába érkezett vadászni
a szerző. Házigazdája, A filantróp című elbeszélésénk központi alakja nem a dzsentrik léha életét élte. Hozzáértően
gazdálkodott, pallérozott ízlését kastélya berendezésében is
érvényesítette, igyekezett lépést tartani az irodalom és a művészetek újdonságaival, fejlődésével. „Béla gazdag földesúr,
akinek nagyúri fényűzéssel berendezett kastélya egy rongyos, kicsi kertészfalu szélén, hatalmas fákkal ékeskedő vén
park közepén fekszik /.../ A kastély új volt; a reneszánsz és
rokokó átmeneti arányaiban épült, és dekoratív részletei
kacér könnyedséggel, kecses mesterkedéssel olvadtak össze
a reneszánsz hideg vonalaival. A kastélyba vezető, széles,
hajlott ívű kőlépcsőket két fehér márványba vésett szfinksz
őrizte, mintha a modern ember összetett lényegének rejtélyét
egy szfinksz már meg sem fejthetné... A meleg, oszlopos
csarnokból, melynek mennyezete gyöngéd csipkeszerű
stukkóval volt díszítve, nyíltak a szobák. A szobák falai
ragyogó brokátokkal voltak bevonva. Minden bútordarabon
látszott a műipar gondja. Asztalos, faragó és takács remekeltek itt, hogy a szépet a kényelemmel összhangba hozzák.”
– mutatta be a földesúr, a „civilizált ember” fészkét Gozsdu
Elek, aki a falu viskói, nyomorúságos vályogházai egyikébe
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benézett, amelynek egyetlen alacsony, gerendás szobájában
heten éltek a legmélyebb szegénységben. Az ellenpontozással Gozsdu Elek arra világított rá, hogy a művelt, igényes,
a francia képeslap, a Figaro legfrissebb számát olvasgató
földesúr sem jobb, nem bánik emberségesebben a parasztokkal, a béresekkel és zsellérekkel, mint tunya, félművelt,
infantilizálódott, élveteg, társadalmilag teljesen érzékelten
osztályos társai.”
Változatok a létbizonytalanságra
A váci államfogház zárkájában töltött négy hónap alatt,
amire halálos kimenetelű párbaja miatt ítélte a bíróság, írta
meg első regényét a Versecen született ifjú jogász, Herczeg
Ferenc (1863-1954). A kéziratot beküldte a budapesti Singer
és Wolfner Kiadó Egyetemes Regénytárának pályázatára, s
elnyerte az 1000 frankos fődíjat. Mikszáth Kálmán és
Benedek Elek is tagja volt a bíráló bizottságnak. A naiv
cselekményű, de jól megírt Fenn és lenn című regény –
Hegedűs Géza szerint – a 19. század vége liberalizmusának
szellemében, gazdagokról és szegényekről, a munka megbecsüléséről, a léhűtők elmarasztalásáról, a karrierista bukásáról szólt. Az 1890-ben kiadott könyv visszhangos sikert
aratott különösen a Bánságban. „A Fenn és lennben benne
van az én külön kis világom, aminőnek a verseci Várhegy
tetejéről láttam – jegyezte meg a termékeny szépíróvá és
ünnepelt irodalmi vezérré rangosult szerző. – Vagy inkább:
látni szerettem volna. Az én ifjúságom, amelyet azonban
ünneplő ruhába öltöztettem. (...) A hősök az én személyes
barátaim és ellenségeim, délvidéki kis kúriák, polgárházak és
tiszti szállások lakói, amelyek azonban mind áttekinthetők a
Várhegy tetejéről. A hősnők azonban asszonyok és leányok,
akiknek mosolya egyszer édes és ártatlan pezsgésbe hozta a
fiatal véremet." Regénye motívumait személyes élményeiből, tapasztalataiból és benyomásaiból merítette, amelyeket
alkotó képzelete mozgósításával kerek történetté, mesévé
formált. Főhőse, a jeles felfedező, vakmerő Afrika-utazó,
Kun Attila, hiú és nagyravágyó ember. Hosszú évek múltán
azzal a szándékkal tért haza szülővárosának falai közé, hogy
felfedező útjának tudományos eredményeit rendezze, és
könyv alakjában a tudósvilág rendelkezésére bocsássa. A
tervezett nagy munkából azonban nem lett semmi, mert két
leányka is beleszeret. Az egyik Pogány Jolán, akinek szülei
őt felnevelték, a másik édes unokatestvére, Lovrich Etel
bárónő. A két nő alakját külsőleg ismerős egyének után mintázta az író, de mindkettőnek eszmei tartalmat, szimbolikus
jelentőséget adott. Etel bárónő a „fenn”-t: a költészet bűbájos
világát, Jolán, az egyszerűbb származású leány, a „lenn”-t: a
prózai élet egyszerűségét jelenti és jelképezi. A cselekmény

Herczeg Ferenc, íróasztalánál

színtere Versec és környéke. A fiatal író regénye hőseit
alaposan meghordozta a dél-bánsági kastélyok, kúriák
szalonjaiban is hiteles rajzát nyújtva a főúri, középnemesi és
dzsentris létnek, életvitelnek. A dzsentrik élhetetlenségéről,
lecsúszásáról, pusztulásáról, lelkiismeretfurdalásáról s némelyüknek a munkában való megtisztulásáról a társadalmi regények, elbeszélések és színművek egész sorát írta a fölötte
termékeny pennájú Herczeg Ferenc.
Újabb diadalt hozott Herczeg Ferenc számára az 1893-as
esztendő, amikor tagjai sorába választotta a Kisfaludy Társaság, s nyomdafestéket látott egyik legnépszerűbb műve, A
Gyurkovics leányok, amely pajzán jókedvével meghódította
a magyar olvasóközönséget, amelyet több idegen nyelvre is
lefordítottak a legnépszerűbb magyar íróvá, a közönség
kedvencévé avatva Herczeg Ferencet, aki négy esztendő
múltán a hét leány kiházasításának mulatságos történetét
színpadra adaptálta. Vígjátékát 1897. január 17-én mutatta
be a budapesti Magyar Színház társulata. 1895-ben fejezte be
és adta ki novella-füzére „férfiasított pandantját”, A Gyurkovics fiúk című regényét, amelyet 1899-ben Gyurka és Sándor
/Újabb adatok a Gyurkovics fiúk történetéhez/ címen megjelentetett kötete követett. Megelevenedett a színfalak között
az öt fiú története is. Herczeg Ferenc a Gyurkovics család
tagjainak szentelt regényei, színművei bánsági indíttatásúak
és kötődésűek. Hogy temes-paulisi barátait meg ne sértse, a
cselekmény színhelyét Bácskába helyezte át. Pedig akkor
Bácskában – saját bevallása szerint – még egyáltalán nem is
járt az író. A Gyurkovics lányok történetéhez az élményanyagot a Versectől nyugatra fekvő községben, Fehér Sándor földbirtokoséknál látottak, tapasztaltak szolgáltatták. A
turkesztáni dinnye magyarországi meghonosítójának, Fehér
Sándornak, három „feltűnően csinos és elmés leánya" volt.
Herczeg Ferenc hét leány- és öt fiútestvérre szaporította fel
a család sarjainak számát. A Gyurkovicsok „akkora nagy
família voltak, amilyen csak a régi pátriárkák idejében volt
divatos” – jegyezte meg az elbeszélő. „A családközösségben
a patriarkalizmus érdes, kíméletlen vonásait hiába keresnénk. A Gyurkovics-csapat – aligha tekinthető ez véletlennek – nem is az apa, hanem az anya igazságos, megértő
irányítása alatt áll, s a testvéri viszonyt sem a rivalizálás,
félté-kenység, hanem a szeretet, az összetartozás érzése határozza meg.” – állapította meg a Kortárs 2006/2. számában
A Gyurkovics-lányok mint humoros-komikus romance címen
közölt tanulmányában Nyilasy Balázs. Németh Ferenc helyés művelődéstörténésztől tudjuk, hogy Herczeg Ferenc nem
Fehér Sándornéról, hanem egy verseci szerb úriasszonyról,
Szvaljevicsnéról mintázta Gyurkovics mama rokonszenves,
hét lányát sorra jól férjhez adó, céltudatos alakját.
A budapesti Nemzeti Színház 1893. március 10-én ősbemutatóként vitte színre Herczeg Ferenc első színpadi alkotását, A dolovai nábob leánya című öt felvonásos színművét.
A premier hatalmas sikert aratott: miként a Nemzet írta „a
legfinnyásabb magyar közönség szüntelen riadó tapsokkal és
éljenekkel, mint a magyar drámairodalom fényesen feltűnő
új csillagát üdvözölte” a szerzőt. A darab még ugyanazon
évben 25 előadást ért meg. A tömény huszártiszt-romantika
jegyében fogant, a dzsentritémát új változatban és megközelítésben feldolgozó színmű, amelynek a szerelem és a becsület összeütközésére épülő cselekménye a Pancsova környéki
Dolován játszódik, bonyolódik. Bánsági minták alapján
formálta meg színpadi alakjait. Terján Lórántot, a dolovai
tisztikar hadnagyát, például, Standeiszki Henrik, „egy szálas,
szép, acélkemény" német katonatiszt, verseci huszárfőhadnagy után rajzolta meg, aki legjobb barátai sorába tartozott.
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A Millennium évében, 1896-ban jelent meg Herczeg
Ferenc Szabolcs házassága című regénye, amelyet a Magyar
Tudományos Akadémia Péczely-díjjal koszorúzott. Talán
kegyetlensége, lélektani, jellemalkotó hitelessége miatt
kapott két évvel korábbi Simon Zsuzsa című regényénél
jobb, elismerőbb kritikát. A főhős, Szabolcs Sándor, „egy
nagy miniszter könnyelmű, de önérzetes és büszke fia”
kiábrándultságban olyan mélyre süllyedt, hogy belátva azt a
megfellebbezhetetlen tényt, hogy egész élete a hazugság
ingoványára épült, főbe lőtte magát. A főúri környezetben
bonyolódó mindkét regényében a sokrétű dzsentri-témát
taglalta, járta körül más-más megközelítésben a Bánságtól
teljesen soha sem elszakadó író, aki vallomásos visszaemlékezéseit három könyvében – a hetvenedik életévében
1933-ban kiadott Várhegyben, az 1939-ben megjelentetett
A gótikus házban valamint a poszthumusz, 1993-ban sajtó
alá rendezett Hűvösvölgyben – számolt be saját életútja valamint a kortörténet legjelentékenyebb eseményeiről. Első
regényének, a Fenn és lenn-nek megjelenéséig, 1890-ig
idézte fel az író memoárjai nyitó kötetében gyermekkorát,
iskolai élményeit, első irodalmi szárnypróbálgatásait.
Második életrajzi könyvében élete krónikáján keresztül az I.
világégés kitöréséig nyújtott betekintést a „boldog békeidők”
irodalmi, politikai és szellemi életébe. Az I. világháborút
elindító szerb hadüzenettel kezdődött a harmadik tomus,
amelyben Herczeg Ferenc bemutatta a „világháború szomorú
valóságát, a forradalmak káoszát, a trianoni sokk okozta
zavarodottságot és a két világháború közötti szellemi és
politikai életet, végül a második világháború szörnyűségeit,
egészen az első orosz katona megérkezéséig”. Emlékei
felidézését 1944 karácsonyán hagyta abba, azon a téli estén,
amelyen az első vöröskatona bezörgetett Hűvösvölgyi út 87.
szám alatti villája ajtaján. Mindhárom kötetében szót ejtett a
Versec, Fehértemplom és Pancsova körüli települések birtokos családjairól valamint azok kastélyairól, udvarházairól is.
A szülővárosa és vidéke fölött magasodó Várhegy nemcsak
tájelem, kiemelkedő viszonyítási és tájékozódási pont,
nemcsak közmegbecsülésnek örvendő, fontos történelmi
műemlék, hanem jelkép is Herczeg Ferenc írásaiban. „A
Várhegy csúcsán, mint a török vízözönt túlélt antidiluviális
emlék, ősrégi várkastély csonka tornya áll. Az én ifjú életemben a kortól ezüstszürke torony, amely mint az erő, az
állandóság, a hozzáférhetetlen büszkeség szimbóluma,
keményen fúródik a kék bánsági égboltba, nagy szerepet vitt.
Ez volt a titokzatos központi erő, amely körül évtizedekig
keringett a képzeletem. Ritkán jutottam fel a csúcsra, az út
oda hosszú és fárasztó, de ha fenn voltam, akkor megragadott és megrázott az idegenszerű kép, a torony gigantikus
falai, a szédítően tág kilátás, a toronyfecskék ezrei, amelyek
a várfalak réseit lakják, és dühös visítással cikáznak a
csendháborító feje körül. Gyermekkoromban elhatároztam,
hogy »majd ha nagy leszek«, akkor újjáépítem a várkastélyt ;
és ott fogok lakni, magasan a város tornyai és kéményei
fölött." – írta visszaemlékezései első kötetében a magas kort
megélt Herczeg Ferenc.
Habár Mikszáth Kálmán 1900-ban két kötetben kiadott
klasszikus veretű regénye, a Különös házasság cselekményének a felső-magyarországi Bodrogröszke (a regényben:
Olaszröszke) és környéke a színtere, a könyvnek főhőse
révén bánsági kötődései, vonatkozásai is vannak. Gróf
erdőteleki Buttler Jánosnak, akit az író valóságos nevén
szerepeltet regényében, kiterjedt birtokai voltak ugyanis a

Délvidéken, Párdányon és tágabb körzetében is. A histórikusok és az irodalomtörténészek kiderítették, hogy házasságkötése közelről sem úgy történt, ahogy azt a nagy mesemondó regényében előadta. Gróf Buttler János, aki egyebek
közt Óteleket, Magyarszentmártont és Jánosföldét is telepítette, 19 esztendős korában, 1792. augusztus 20-án, a Szent
István-napi nagymise után szerelmi házasságot kötött a
girincsi plébániatemplomban választottjával, gróf Dőry
Katalinnal (s nem báró Dőry Máriával, amint az a regényben
szerepel). A boldognak indult házasságot a kölcsönös
féltékenykedés rontotta meg, sodorta zátonyra. Évtizedeken
át pereskedtek. A köteléki per teljes iratanyaga, amelyet az
Egri Főegyházmegyei Levéltárban őriznek, 575 nagy ívoldalra terjed. Az ügy a 19. század elején, mivel gróf Buttler
János párdányi birtokán, Torontál vármegyében lakott, a
Csanád egyházmegye püspöki szentszék elé került. Az 1803
decemberében Temesvárott megtartott tárgyalás után a bíróság úgy döntött, hogy a házasfeleket „ágy- és asztaltól elválasztja”, ugyanakkor Buttlert a felesége részére méltányos
tartásdíj fizetésére kötelezte. Buttler ügyvédei koholták az
elhúzódott pereskedés során a házasságra kényszerítés vádját
illetve mentségét „Buttler gróf holta napjáig sem békült meg
a feleségével, de kénytelen-kelletlen fizette neki az évi
ötezer pengő forint tartásdíjat. Maga áttért a református hitre,
és nagy vagyonából jelentős alapítványt tett a honvédtisztképző Ludovika Akadémia részére. Buttler 1845-ben
halt meg. A grófné 1852-ben fejezte be zaklatott életét.” –
tájékoztat a regénymodellek sorsának alakulásáról, végkifejletéről Pásztor Emil a Magyar Szemle 1999/7-8. számának
hasábjain publikált Gróf Buttler János "különös házassága".
Mese és valódág Mikszáth regényében című nagyszerű, adatgazdag közleményében. Mikszáth regénye bevezetőjében azt
állította, hogy munkája a valóságban megtörtént események
hű leírása. Igazából a költői szabadság és képzelőerő leleményes érvényesítésével, kamatoztatásával remek antiklerikális regényt alkotott, amelynek esztétikai értékéből semmit
sem von le a tényanyag, az adatok önkényes kezelése, a
szereplők és a helyzetek elrajzolása. Mikszáth Kálmán nem
történelmi, hanem társadalmi regényt írt.
Megjelenésének évét, 1901-et sem külső, sem belső
címlapjain fel nem tüntetve Budapesten, Singer és Wolfner
kiadásában, Herczeg Ferenc előszavával látott nyomdafestéket Emlékeim – elbeszélések és rajzok címen a verseci
főreáliskola szabadkézi rajz- és ábrázoló geometria tanárának, a Délvidék szerkesztőjének, Perjéssy Lajosnak (18551918) saját grafikáival illusztrált prózakötete, amelybe
Pusztuló puszták és Kelemér László és a grófkisasszony című
elbeszéléseit is fölvette, újraközölte. Az 1848-49-es magyar
forradalom és szabadságharc leverése után bekövetkezett
nemzeti hanyatlás tragédiáját vázolta fel a Pusztuló puszták
című elbeszélésében a Verseci Magyar Nyelvterjesztő Egyesület festőként is jeleskedő elnöke. A mű keretbe foglalt
történet, nagytiszteletű Otrokocsi Bálint esperes elbeszélése
a sajóbátori Sajókeőy család 1848-as forradalom alatti, még
inkább az azt követő időkbeli sorsának alakulásáról. Sajóbátoron is gyökeresen átalakult, megváltozott az élet, a bevett
rend és szokásjog, a mindennapi lét keretei és feltételei. Az
események elbeszélőjével mondatta ki a verseci író: „A park,
az udvar is azt mutatta, hogy a romboló enyészet – melynek
nem állották útját – megkezdte munkáját. A hosszú nagy
kerítés, melynek koronáján öntött vasrács húzódott végig,
több helyen be volt dőlve. A nyílásokat hevenyészett, fonott
sövénnyel, itt-ott, giz-gazzal töltötték be. A kastély előtti
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nagy térségen; tarkítva virágcsoportokkal, nem az üde zöld
pázsit pompázott többé. Beomlott, bedőlt a kecses szökőkút,
kőmedencéjében libák és kacsák tanyáztak, a vízkifolyásnál
néhány sertés túrta a sarat és sütkérezett a napon. A gazdasági udvaron az ólak, színek szintén düledeztek. A cselédség
egyik része tétlenül dévajkodott, a másik része éktelen
veszekedéssel verte fel a béresek házát. A kastély homlokzatáról, mely mintha néhány év alatt oly rohamosan megfeketedett volna, nagy területen hiányzott a vakolat, a mohos
tetőt megtépték a viharok, a cserépzsindely közein a lyukakat szalmacsomókkal tömték be… szóval a régi jó módnak,
a rendnek, a csínnak elveszett minden nyoma.”
A hadviselt, a szabadságharc nagy csatáit főhadnagyként
végigküzdő Sajókeöy Caesárt aggastyánkorára valóságos
bábbá tette, degradálta nagyratörő húga, aki költséges,
megbotránkoztató és léha szenvedélyeit a fővárosban élte ki.

Tollforgató kastélylakók
Külön vonulatot és fejezetet képeznek azok a jórészt a
dokumentum- és szépirodalom mezsgyéjén elhelyezkedő
szövegek, amelyeket a kastélyok tényleges lakói gazdái illetve sarjaik vetettek papírra. Önéletírások, visszaemlékezések,
naplójegyzetek, élménybeszámolók, leírások és a megélt
valóság ihlette elbeszélésék, szépprózává transzponált történetek tartoznak ebben a dúsnak éppenséggel nem mondható
kategóriába.
Két kötetben, 1883-84-ben hagyta el a nyomdát a Lippán
született Degré Alajos (1820–1896) legmaradandóbbnak
bizonyult műve, a Visszaemlékezéseim a 1848-49. év előtti,
alatti és utáni időkről című hiteles, forrásértékű memoárja,
amelyben a Lovassy-pertől kezdve, a reformkoron, a forradalom hónapjain, majd Bachék hét keserves esztendején át
1857-ig pergette vissza a történelem eseményeit. „Költőket,
színésznőket, politikusokat, hadvezéreket, ostoba osztrák
korifeusokat mutat be, s nagy csomó kitűnően jellemző, közkinccsé vált anekdotát őriz meg a múltból”. Temes vármegye
francia származású főorvosának Degré Péternek és Rácz
Annának Temesvárott és Pesten jurátuskodó fiaként Degré
Alajos, a Tizek Társaságának és a pesti „közbátorsági
választmány”-nak tagja, aki 1848-ban kormánykiküldött-

Ormós Zsigmond

Imádta a mulatozást és a bohémek világát, fogatot tartott.
Felelőtlen, pazarló életmódja és viselkedése siettette az
előrevetült katasztrófa bekövetkeztét, a birtok régi terheihez
egyre újabbak járultak, s az uzsorások egymásnak adták a
kilincset. Otrokocsi Bálint esperes, a történelmi idők tanúja
a következőképpen jellemezte a 19. század végének magyar
valóságát s benne egykori barátjának, harcostársának szomorú sorsát: „Láttátok, mint roskadnak össze a régi nemesi
kúriák, mint verik le a kapubálványokról, a kastélyok
homlokzatáról az ősi nemesi címereket, mint lesz koldussá
az »úr«, mint nyomorog száraz kenyéren. A híres, nemes ősi
família utolsó sarja Sajókeőy Caesár, mint látjátok, nyomorultabb lett az útszéli koldusnál”. A történelem által útszélre
vetett kiszolgált honvéd, Sajókeőy Caesár egy istállóban halt
meg – „meggyullad benne a pálinka”, ivócimborája Czene
Gyuri pedig a temetés után a Sajókeőy kripta ajtaján lévő
kampóra akasztotta föl magát.
ként, majd nemzetőrtisztként szolgált a Délvidéken, emlékirataiban többször is foglalkozott a „bánáti viszonyokkal”, s
néhány prominens személyiségéről is szót ejtett. Nagy kár és
veszteség, hogy kiadói lappáliák, akadékosko-dások miatt a
megsértődött szerző tűzbe dobta emlék-iratainak folytatását.
A Bánság kormánybiztosa, majd Szemere Bertalan
vezette 1849-es kormány igazságügyminiszere, a Nagyberekszón birtokos Vukovics Sebő (1811-1872), a magyar
szabadságharc leverése után előbb a Bereg vármegyei
Somon a Lónyai családnál, majd Borsod vármegyében
Vámosatyán és Bánfalván Vladáréknál rejtőzködött. Somon
1849. szeptember 8-án kezdte írni emlékiratait, amelyeket az
emigrációban, Genfben, Párizsban és Londonban egészített
ki, fejezett be. „A magyar szabadságharc történetének megvilágítására oly nagy becsű emlékiratok” kéziratát Bessenyei Ferenc, a kisbecskereki kerület országgyűlési képviselője, Temesvár egyik telepének névadója rendezte sajtó alá
s a budapesti Athenaeum R. Társulat adta ki 1894-ben
Vukovocs Sebő emlékiratai Magyarországon való bujdosása
és száműzetése idejéből című vaskos kötetet. Temes vármegye alispánjaként, a Bánság kormánybiztosaként valamint a
Szemere Bertalan (1812-1869) vezette kormány igazságügyminisztereként Vukovics Sebő jónéhány kastélyban, kúriában is megfordult.

Dadányi György

A magyar festészet halhatatlanját, Munkácsy Mihályt
(1844-1900), aki francia nyelven írta meg emlékiratait,
amelyet Lestyán Sándor fordított magyarra, legboldogabb
gyermekkori emlékei a cserépvári öreg kastélyhoz fűzték.
Serdülőként mesterével, Szamossy Elek (1826-1888) festőművésszel 1862-ben több hetet töltött az író, esztétikus,

Jakabffy Elemér

műpártoló és műgyűjtó Ormós Zsigmond (1813–1894)
buziásfürdői kúriájában „Élvezettel hallgattam, mikor Szamossyval a művészetről beszélgettek. Ormós nőtlen ember
volt és magányosan éldegélt. Legszívesebben a régi, nagy
mesterekről beszélgetett, annál is inkább, mert sok, értékes
képe volt, amelyet ők festettek. Tudták, hogy minden egyes
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képet milyen szemmel kell nézni, s a festés technikájáról
vitatkoztak. Nekem mindez újság volt, de tanulságos, hasznos újság. Ormós könyvet is írt, a velencei képzőművészetről és sokáig élt ott, hogy tanulmányokat gyűjtsön. Ott
ismerkedett meg Szamossyval is, s ott kezdődött a barátságuk.” – idézte emlékeit az Ecce Homo festője. „Ormós
társaságában teljesen kinyílt a szemem, s éreztem, hogy az
akadémián van a helyem.” Amikor hat hét vagy két hónap
múltán Szamossyt a Karátsonyiak hívták meg beodrai
kastélyukba, Munkácsy Mihály mesterével tartott. „A szép
Karátsonyi-kastély gyönyörű park közepében állott, a család
nagy volt és óriási házat vezettek.” Az örmény származású,
dúsgazdag Karátsonyiak, akiknek Beodrán és Bánlakon volt
kastélyuk, évtizedeken át bőkezű támogatói voltak a művészeteknek és az irodalomnak.

A budapesti Magyar Színház társulata 1912. november 9én mutatta be a sikeres drámaíró, Molnár Ferenc (1878–
1952) legújabb színművét, A farkast, amelyben Temesvár
meg a torbágyhalmi kaszáló és a keresztszegi komplexum
bérlete is többször szóba került. A színdarab egyik szereplője, az üzlet lebonyolításával megbízott jogász, Szabó
György, dr. Leviczky Károly temesvári ügyvéd irodavezetője, aki hét év után a fővárosban találkozik újra ifjúkori
szerelmével, Vilmával, aki immár férjes asszony…A színmű
2. felvonásának 2. változása egy grófi kastély oszlopos,
lépcsőfeljárós előcsarnokában, halljában játszódik. A szerző
nyomban az ősbemutató után a Temesvári Hírlap munkatársának nyilatkozva elmondta, hogy esetlegesen, minden
különösebb szándék és indíték nélkül szőtte a szövegbe épp
Temesvár s néhány falu kitalált nevét.

Lovrin: a Lipthay-kastély

Mélynádas: a Dadányi-urilak

A Temesközben „az istenáldotta termékeny tájon”,
Temesmurányban, rangos, hivatalt viselő földbirtokos családban, hodonyi Manaszy Gyula (1839-1883) és murányi
Murányi Erzsébet lányaként született, Manaszy Margit (1877
–1947), akinek világra jöttét a szomszédos Hidasliget plébániáján anyakönyvezték 1877. február 12-én. Apja révén
újgörög gyökerekkel rendelkezett. Ükapja, Illiades Manassis
– akinek fia, Manaszy György 1813-ban a Bánságban,
Hodonyban birtokot, majd magyar nemesi címet szerzett – a
havasalföldi fanarióta uralkodó, Alexandru Ypsilanti belső
titkos tanácsosa, háziorvosa, több ízben nyugatra küldött
rendkívüli és meghatalmazott követe volt. Anyai nagyapja,
Murányi Ignác (1818-1869), aki vezetéknevét Kultererről
magyarosította, Temes vármegye másod- illetve első alispánjaként (1848-49; 1861-65), majd főispánjaként állt a köz
szolgálatában. Végrendeletében jelentős összegeket hagyott
országos közintézményekre. Édesapja, hodonyi Manaszy
Gyula megbecsült alakja volt Temesvár szabad királyi város
és Temes vármegye közéletének. Özvegyen maradt édesanyja Manaszy Margitot és fivéreit – ifjú Manaszy (Barco)
Györgyöt és Manaszy Gyulát – gondos nevelésben részesítette. Manaszy Margitot Németh József felszentelt püspök
1902. január 29-én adta össze a temesvári székesegyházban
almánfalvi Niamessny Mihály (1875-1960) ügyvéddel, aki
nászútra Párizsba, Rómába és Velencébe vitte. Nyaranta
rendszerint a dalmát tengerparton üdültek. Úti élményeit,
verseit és cikkeit a temesvári újságok – a Délmagyarországi
Közlöny, Temesvári Hírlap, Déli Újság – hasábjain közölte.
Három gyermeket – egy fiút és két leányt – hozott a világra.
Az I. világháború kitörését követően megszervezte és a
világégés végéig hatékonyan vezette a temesvár-józsefvárosi vasútállomáson a Temesvári Pályaudvari Hölgybizottságot, amely az átutazó frontharcosok átmeneti elszálláso-

lását, élelmezését, a háborús sebesültek s betegek gondozását, ápolását, a hadirokkantak és a haldoklók szenvedéseinek
enyhítését tekintette. Két esztendő leforgása alatt, 1916-ig
közel félmillió harcos „részesült a temesvári társadalom lelkes honleányaiból alakult bizottság támogatásában, üdítő
ellátásában s vigasztaló nemeslelkűségében”. Fia, ifj. Niamessny Mihály (1902 – 1925), a temesvári piarista főgimnázium diákja a temesvári „Levente-per” néven elhíresült,
1920-as megfélemlítési monstre-bűneljárás egyik fővádlottja
volt. A tárgyalás lezárulta után három gyermekével, a családfőt, a korábban „repatriált” Niamessny Mihály országgyűlési képviselőt követve Budapestre költözött. Jogászhallgató fia, 1925-ben bekövetkezett korai halálát követően
megírta és 1932-ben Herczeg Ferenc előszavával a Singer és
Wolfner Irodalmi Intézet Rt. nyomtatásban is megjelentette
Villámlik messziről… címen naplójegyzeteinek, visszaemlékezéseinek kötetét, amelyben a „Levente-per” eseménykrónikáját adta, elszánt, konok harcát elsőszülött gyermeke
igazáért, életéért. Könyve pozitív fogadtatása arra késztette,
hogy ne engedje ki kezéből a tollat. Három gyerek meg egy
csacsi és A murányi gyerekek címen 1934-ben közre bocsátott két gyermekregényét Csernovics Erzsébet illusztrációival adta ki. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt, Perczel
Zsuzsa címképével jelent meg 1937-ben a Szent István
Társulat gondozásában Kislányok a nagy viharban című
ifjúsági regénye. Személyes élményekre épít mindhárom
regénye, amelyeken valósággal átsütnek a bánsági remineszcenciák. Hodonyi Manaszy Margit 1947. november 30-án
hunyta le örökre a szemét. Emléke elhalványult, szinte
teljesen kitörlődött a lepergett évtizedek alatt. Visszaidézése
érdekében sokat tett az utóbbi időben Borsi-Kálmán Béla,
aki több tanulmányban és vaskos kötetben dolgozta fel a
temesvári „Levente-per” és a Niamessny család történetét.
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Niamessnyné Manaszy Margit két gyermekregényét
mácsai Csernovits Erzsébet (1901–1946) illusztrálta, aki a
földbirtokos, jogász és miniszteri tanácsos Csernovits Diodor
(1857–1924) és kádári Duka Olga (1874–1934) bárónő
lányaként jött a világra Aradon. Középfokú tanulmányai
befejezése után édesapja, Csernovits Diodor és nagybátyja,
Csernovics Agenor – akik az 1873-74-es tanévben voltak a
budapesti Képzőművészeti Főiskola növendékei – példáját
követve beiratkozott a művészképző akadémia festészeti
szakára, hol Szőnyi István (1894–1960) festőművész volt a
mestere. 19 esztendős korában, 1920-ban szülővárosában
ment férjhez gyülvészi Dadányi Györgyhöz (1893–1969), a
görög származású földbirtokos Dadányi Jenő (1843–1912)
és némethi Damaszkin Margit (1853–1942), – akiknek a
Bánságban Gyülvészen és Mélynádason voltak uradalmaik –
fiához. A Temesvárott 1893. február 28-án született Dadányi
György a temesvári piarista főgimnázium, majd a bécsújhelyi katonai akadémia végzettjeként, huszártisztként szolgált az I. világháború harcterein. Bíró Lajos – a kortársak
szerint – Dadányi György alakjáról mintázta 1917-ben
kiadott Hotel Imperial című négy felvonásos színműve
főszereplőjének, Almássy főhadnagynak a figuráját, melynek
alapján 1927-ben és 1939-ben Amerikában sikeres filmeket
is forgattak,. A házaspár rövid ideig a mélynádasi Dadányikúriában élt, majd optánsként Magyarországra költözött,
ahol Dadányi György különböző vállalkozásokba kezdve
próbálta biztosítani családja megélhetését. Lányuk, gyülvészi
Dadányi Éva, 1921. március 15-én Budapesten jött a világra.
A família bánsági birtokait alaposan megnyírbálta,
összezsugorította a romániai földreform, maradékát el is
adták, nem váltak be Dadányi György budapesti számításai
sem. „Magyarán: tönkrementem. Sok mindenről le kellett
mondanom, sokféle kedvtelésemet abba kellett hagynom és
az évek során oda jutottam, hogy igényeimet mind mélyebbre srófoltam – vázolta helyzetét a korábbi délceg
katona-tiszt. – Szépen megszoktam, hogy mások jobb
ruhában járnak, mint én. (Ez volt a legkönnyebb.) Hogy
mások jó könyveket vehetnek maguknak, míg nekem
várnom kell, amíg kölcsön kaphatom azokat valakitől. (Ez
már nehezebb volt.) Hogy mások ejtik el a szép őzbakokat,
vaddisznókat, míg nekem vadászjegyre sem telik.” Dadányi
György és Csernovits Erzsébet elvált, kislányukat – akit saját
bevallása szerint nem szeretett – a fiatal anya egyedül
nevelte. Dadányi György kivándorolt Dél-Amerikába. Négy
évet Paraguayban töltött, majd Temesvárra tért vissza, ahol
az Országos Magyar Párt hivatalnokaként, titkáraként és

Kádár Erzsébet

„főcserkészként”, a magyar cserkészmozgalom vezetőjeként
tevékenykedett az 1930-as években. 1939-ben távozott ismét
Budapestre. A magyar fővárosban adta ki dél-amerikai élményeit felevenítő könyveit. 1939-ben hagyta el a nyomdát
Csordás voltam Paraguayban című kötete, amelyet egy
évvel később a Két év Grand-Chischóban című munkája
követett. Mbopi című könyve, amelyet saját rajzaival illusztrált, a megjelenés esztendejének (1942) feltüntetése nélkül
ugyancsak Budapesten látott nyomdafestéket.
Csernovits Erzsébet festészetből, rajzolásból tartotta fenn
magát. Festményeit kiállításokon is bemutatta. A Budapesti
Hírlap újságrajzolóként foglalkoztatta. Bizonyos idő után az
írótollat is kezébe vette: kis színeseket, divatleveleket, gloszszákat, tárcákat közölt édesanyja nemesi előnevét, nemesi
fészkét írói névként használva a Rákosi Jenő alapította újság
hasábjain. Kiváló érzékkel és pallérozott stílussal megírt
novellái főként a Nyugat és a Magyar Csillag hasábjain
láttak nyomdafestéket. Elbeszéléseit, karcolatait, tárcáit a két
világháború közötti időszak más lapjai, újságjai is közölték.
Írt könyvrecenziókat, ismertetőket főként az erdélyi írók
köteteiről, az irodalmi élet fontosabb eseményeiről. Fegyelmezett, visszafogott, tárgyilagos stílussal ábrázolta a félfeudális és a polgári társadalom visszásságait. Az impresszionista, a festői, a nosztalgikus ábrázolás jellegzetes jegyeit
hordozó elbeszéléseinek témáit és hőseit többnyire a válságos helyzetbe került, a feltartóztathatatlanul züllő és menthetetlenül széthulló magyar birtokosság életéből merítette.
Történetei jellegéből, alapmotívumaiból, szépírói habitusából, látásmódjából, valamint introvertált lelkialkatából adódóan írásai döntő többségét a komorabb, a drámaibb tónusok
uralják. Közvetlen személyes tapasztalatból ismerte a kastélyok, a nemesi udvarházak, a városba szakadt lecsúszott,
hivatalnoki állásokba kényszerült, valamikor jobb napokat
látott földbirtokosok életét, kétségbeesett vergődését. Egy
történelmi nevet viselő nemesi famíliában nőtt fel. Felcseperedő kisasszonyként élte át az első világháború eseményeit,
az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésének megrázó tragikumát. „Ifjúkori emlékek, a széthulló bánáti úrivilág, a
korszerűtlen gazdasággal küszködő hétszilvafások, később a
jobbmódú fővárosi középosztály kiszikkadt erkölcsi élete, a
művészi szándék és eredmény, mondanivaló és hatás feszültsége – ezek Kádár Erzsébet témái” – szögezte le novellisztikáját elemezve B. Nagy László, majd megjegyezte: „A
személyes érzelmek apró szeizmikus jeleiben a történelem
nagy földrengése, a régi erkölcsi világrend összeomlása
fejeződik ki.”

Lipthay Frigyesné

Odescalchi Eugene
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Részletesen ecsetelte a temesvári „Levente-per” bonyodalmait, politikai céljait és vetületeit Páll Györggyel (1892–
1975) közösen írt A bánsági magyarság húsz éve Romániában című könyvében, amelyet 1939-ben adott ki a
Studium Kiadó Budapesten, Jakabffy Elemér (1981–1963)
politikus, köz- és történetíró, a Lugoson 1922–1942 között
megjelent Magyar Kisebbség című nemzetiségpolitikai
szemle és melléklapjainak szerkesztője, az Országos Magyar
Párt alelnöke, akinek a Krassó-Szörény megyei Zaguzsényban volt birtoka és udvarháza. Több kéz- és gépiratos
másolatban, tömörebb és bővebb változatokban őrződött
meg a legkülönbözőbb helyeken a kisebbségvédő politikus
és publicista Lugostól Hátszegig: Közel hét évtized az
életemből címen kijelölt kényszerlakhelyén, Hátszegen újraírt önéletírása, pályarajza, amelyben Zaguzsényban, – ahol
a családjával 443 kat. hold szántót, 239 kat. hold legelőt és
rétet valamint152 kat. hold erdőt birtokolt –, töltött napjaira,
boldog és válságosabb időszakaira is többször kitért, megemlítve azokat az élvonalbeli honi és külföldi politikusokat
is, akik udvarházában fölkeresték. A két világháború közötti
évtizedekben Lugos, Temesvár és Zaguzsény között ingázott. Zaguzsényban érte 1940 nyarának vége is: „Nagy
érdeklődéssel vártuk 1940. augusztus 30-án délután négy
órakor a jelzett rádióadást a második bécsi döntésről.
Zaguzsényi könyvtáramban a gép előtt ültem, kezemben
színes irón, előttem Románia térképe, hogy azonnal berajzolhassam az új határokat. Percig sem hittem, hogy a Bánság
Magyarországhoz juthat, de sejtettem: mentől nagyobb részt
kap vissza az anyaország, annál súlyosabbá válik az ittmaradtak népkisebbségi helyzete. Mikor a közlés szerint a
térképre néztem, amelyen a határ Nagyszalontától délre
kezdődött és Kolozsvár mellett olyan közel húzódott, hogy
ezt a várost a Feleki-tetőtől a románok bármikor összelőhetik, agyamon átvillant a döntés célzata: „inter duos
litigantes, tertius gaudet!” Meglátása, felismerése maradéktalanul beigazolódott. „Nemzetiségi túszt”, a MTA levelező
tagját 1944 augusztusában Bukarestbe internálták, ahonnan
nyolc hónap elteltével, 1945 áprilisában szabadult. A Karánsebes melletti községből 1949. március 2-án előbb Lugosra,
majd Hátszegre szállították, ahonnan csak 1957. november
10-én távozhatott Szatmérnémetibe, ahol 1917-ben született
fia, Jakabffy Loránd élt családjával. Elhurcolásukkor csak
„néhány kedves emléket, nagyatyja aranyóráját, 9 darab
numizmatikait, vagy 25 családi fényképet, nemkülönben
Zaguzsény történetének, a gyermekek és az unokák életének
leírását” meg iratai tárgymutatóját sikerült becsomagolnia,
magával vinnie. Fél évszázada vezetett naplója s a II. Világháború éveiben írt politikai feljegyzései, kommentárjai,
kéziratai Zaguzsényben maradtak. Szatmárnémetiben hunyt
el 1963. május 19-én, úgy hogy közel negyed évszázada
egyáltalán nem szívta Zaguzsény üdítő levegőjét.
A Torontál vármegyei Bobdán 1883. október 24-én
született Csávossy Elemér, a Magyar jezsuita rendtartomány
provinciálisa (1924-1937; 1949-1951), az egyik legtermékenyebb újkori katolikus író. Nem a gyertyámosi, csenei vagy
csávosi templomban, hanem „öreg kastélyukban”. Keresztelték meg 1883. december 7-én. A keresztségben Béla, Elemér
és Mária nevét kapta. Dúsgazdag családban jött a világra és
nevelke-dett. Nagyapja, Peidelhauser Ignác Rudolf József
(1818–1903), aki 1850-ban vásárolta meg a kincstártól
Csávost és Bobdát, s nevét Csávossyra magyarosította. 1867.
július 1-jén csávosi és bobdai előnévvel magyar nemességet
szerzett maga és gyermekei számára. Torontál vármegye

leggazda-abb földbirtokosává vált. Kb. 16.000 kat. holdas
birtokán kívül volt még hat háza Budapesten. Temesvárott
pedig egész utcasor képezte tulajdonát. Védőszentje, Loyolai
Szent Ignác tiszteletére Csávoson templomot építtetett. A
későbbi jezsuita szerzetes édesapja, Csávossy Gyula (1839–
1911), mintagazdaságot teremtett uradalmán, 1904. november 18-án fiaival – Elemérrel, Józseffel és Endrével – együtt
bárói címet kapott, és a főrendiház tagja lett. Három fiút és
hét leányt világra hozó édesanyja, kamjonkai Szemző
Valéria Magdolna (1843–1889), kamjonkai Szemző János
dúsgaz-dag nábob leánya volt. Halála után a gyermekek
neveléséről Csávossy Gyula második felesége, a vallásosságában megin-gathatatlan Josephine von Spiegelfeld (1861–
1911) osztrák bárónő – akivel 1892. szeptember 5-én kötött
házasságot – gondoskodott. „Mostohaanyám... igazán
anyaként szeretett engem. Én is nagyon szerettem őt, és
őszinte bizalommal voltam hozzá” – jegyezte meg a páter.
Élete első évtizedét Csávossy Elemér Bobdán töltötte. Már
zsenge gyermek-korától napló-feljegyzéseket készített.
Kéziratai részben megőrződtek, nagy hányaduk, amelyeket
1951. május 7-i letartóztatását követően az ÁVH elkobzott,
azonban elkal-lódott. 1952. január 16-án hét és fél év
börtönre, vagyon-elkobzásra és tíz évre a politikai jogoktól
való megfosztásra ítélték. 1956. október 27-én szabadult a
váci börtönből. Kéziratban maradt naplóiból, memoártöredékeiből, ame-lyekben szüleiről, a bobdai kastélyban
töltött gyermekéveiről többször megemlékezett, életírói,
monográfusai bőségesen idéztek, sok adatot és információt
átvettek. Gondos kezek szépen legépeltek és bekötöttek
P.Csávossy Elemér S.J. naplóját. A napló és egyéb források
alapján, – beleértve saját személyes tapasztalatát is, hiszen
évekig élt együtt P.Csávossyval, s még egy ideig a börtönben
is osztozott sorsában – , 436 oldalas kéziratot állított össze
Péteri János, amelynek kivonatát, tömörített változatát„Ha
szentté nem leszek, hiába születtem!” Csávossy Elemér, S.J.
élete.1883–1972. címen jelentette meg 1980-ban könyvalakban a St. Jutta Foundation, Inc. alapítvány.
Különös, minden bizonnyal mély lélektani okai és
magyarázatai lehetnek, hogy P.Csávossy Elemér S.J. unokaöccse, a szakíró, tudós, költő, színműíró és közéleti személyiség Csávossy György (1925–2015), az erdélyi borászat
kiemelkedő alakja csak esetlegesen és érintőlegesen ejtett
szót felmenőiről, szüleiről és a csávosi kastélyban töltött
gyermekkoráról. Elemibe is a csávosi német tannyelvű iskolába járt. 1936-ban iratkozott be szülővárosa, Temesvár
piarista főgimnáziumába.
Gróf zsombolyai és janovai Csekonics Sándor (1872–
1952) és vajai és luskodi Vay Margit (1876–1941) bárónő
egyetlen fiúgyermekeként 1901. április 10-én Sopronban
született gróf Csekonics Endre (1901–1983), a Zsombolyán
és környékén birtokos mágnásfamília utolsó férfi-sarja.
Csekonics Sándor családjával a rogendorfi kastélyban lakott.
Visszaemlékezéseiben ifj.Csekonics Endre Rogen-dorfról,
boldog, gondtalan gyermekkora színteréről a követ-kezőket
írta: „Az uradalom déli végén, Zsombolyától 26 kilométer
távolságra, Rogendorf település szélén állt egy szép, empire
stílusú ház. Az előző évszázadban egy Rogendorf gróf lakott
benne, aki a házat és a gazdaságot eladta nagyapámnak. Ez
lett szüleim lakóhelye, míg 1914-ben ki nem tört a világháború. Itt töltöttem szüleimmel és nővérem-mel életem első,
boldog 13 évét, amikor is, legnagyobb bánatomra, az első
világháború vége felé, nagyapám eladta ezt a birtokrészt.” A
kastélyt gondozott, varázslatos park vеttе körül, amеlybеn
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hatalmas, örеg fák, idegen tájakról hozott ritka példányok és
illatos, változatos színekben pom-pázó rózsa- és orgonabokrok sorakoztak. Hírnevet szerzett felmenőihez hasonlóan
gróf Csekonics Endrét ifjúkorától érdekelte és behatóan
foglalkoztatta az állattenyésztés, a vadgazdálkodás. Agrármérnöki tanulmányokat folytatott, később neves vadásszá
vált. Alelnökként vett részt az 1943-ban újjászervezett
Magyar Véreb Egylet munkájában, irányításában. Saját
kiadásában Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. betűivel,
mutatós grafikai kiállításban jelentette meg 1943-ban
Budapesten 32 oldalas Néhány szó a Magyar vadászati
kultúra, az erdészeti és vadászati szakoktatás kér-déseiről
című röpiratát, amely lesújtó helyzetképével, elmarasztaló
kitételeivel komoly polémiát gerjesztett szakmai berkekben.
Az érintetteknek, az erdészeti oktatás felelőseinek sora szólt
hozzá a kiadványhoz és az abban felvetett témákhoz az
Erdészeti Lapok hasábjain. A II. világháború után Csekonics
Endre külföldre távozott. Portugália fővárosában, Lisszabonban telepedett le. Im Land der 363 Jagd-tagen. Jagdpassion
im alten Ungarn címen megírt önélet-rajzi vonatkozásokkal,
visszaemlékezés-töredékekkel átszőtt vadászkönyve, a Hamburg és Berlin székhelyű Verlag Paul Parey kiadásában
jelent meg 1964-ben s 1965-ben. Magyar fordításban 2006-

Csávossy Gyula

Lipthay Béla

Különös egybeesése a véletleneknek, hogy ugyancsak
poszthumusz könyvként és szintén 1986-ban látott nyomdafestéket Budapesten Detre Józsefné gondozásában Odescalchi Eugenie (1898–1982) Egy hercegnő emlékezik című
memoárkötete. Az olasz felmenőkkel rendelkező, elmagyarosodott főúri családban született és nevelkedett hercegnő
huszadik életévében, 1918. november 30-án Pozsonyban
kötött házasságot a „bogaras” kisfaludi és lubellei Lipthay
Béla (1892-1974) báróval, a tudós lovrini földbirtokossal, a
jeles lepkésszel, rovarásszal és ősbotanikussal. Regényes
életírásában szerémi Odescalchi Livio és zeykfalvi Zeyk
Ilona lánya, akit nehéz, sorsfordító idők elszenvedőjévé,
tanújává avatott a sors, varázslatos történeteket idézett fel a
magyar arisztokrácia I. világháború előtti életéből, a bálokról, az esküvőkről, az utazásokról, majd pedig a megpróbáltatásokról, a háborús veszteségekről. Olykor egészen hétköznapiak a felelevenített estek, történetek, amelyek hiteles
bepillantást engednek egy család, egy kastély, egy város és
egy ország mindennapjaiba. Filmszerűen jelenítette meg az
átélt évtizedeket a boldog békeidőktől az 1980-as évekig. Odescalchi Eugénie-nek egyáltalán nem volt könnyű,
gondtalan az élete. Nehéz korszakot élt át férjével, a természettudós báró Lipthay Bélával és három fiával – Frigyessel,
Antallal és Bálinttal –, szeretetben, békességben. A két
világháború közötti éveket Lovrinban, a Lipthay család
birtokán és kastélyában töltötték. A „felszabadító” Vörös
Hadsereg közeledtére 1944-ben elcserélték az 1792-ben

Ban Nagykanizsán látott nyomdafestéket A 363 vadásznap
országában: vadászélményеk a régi Magyarországon címen
elfeledett író és szaktekintély gr. Csekonics Endre kordokumentumnak számító könyve.
Gr. Csekonics Endre szerint a család 24 000 hektáros
uradalma, amely az Osztrák-Magyar Monarchia egyik
legfejlettebb nemesi birtokának számított a 20. század elején,
30 kilométer hosszú és 2-től 5 kilométer széles területen
feküdt, amelyet 14 hektáros részekre osztottak. A gazdaságot
árokrendszer szegélyezte. „A két lakóhely, Csitó és Rogendorf között, Magyarország egyik leggazdagabb talaján, az
akkori viszonyokhoz képest példás mezőgazdasági terület
nyújtózott. Volt egy kendergyár, egy jéggyár, voltak malmok, nagy tejgazdaságok, két méntelep, 50 km-es vasút,
harminc cséplőgép-garnitúra, gőzekék, 150 km-es telefonhálózat stb. Tizenöt nagy és további tíz kisebb majorság
szolgálta az intenzív mezőgazdaságot… Mindenből a legmodernebb berendezéseink voltak, így például nálunk volt
először mezőgazdasági teherautó” – idézte, elevenítette fel
emlékeit gr. Csekonics Endre. Három évvel elhunyta után,
1986-ban poszthumusz műként Lisszabonban angol nyelven
jelent meg az „utolsó Csekonics” A Hungarian on the Run:
A Report of a Lifetime című kötete.
császári adományként szerzett uradalom az 1923-as román
földreform után megmaradt részét s eladták a 19. század
elején Lipthay Frigyes (1785–1875) által klasszicista stílusban emelt, földszintes kastélyt és konzervgyárat. Nógrád
megyében Szécsényben 1.000.000 aranypengőért megvásárolták a Forgách-kastélyt, amelybe minden ingóságukat
sikerült átköltöztetniük. A 12 nagy vasúti vagon – amelybe
az akkor 40.000 darabos lepkegyűjteményt is fölpakolták –,
volt az utolsó, amit a románok kiengedtek az országból,
utána lezárták a határokat. A II. világháború hónapjaiban, a
bombázások idején, több mint 300 embert fogadtak be a
kastélyuk pincéjébe és élelmeztek. Karitatív cselekedtetükért
és értékmentő intézkedéseikért a település lakói megmentették a családot a kitelepítéstől, s 1972-ig kastélyukban
lakhattak. Értéktárgyaik, könyveik eladásából s a külföldi
rokonok által küldött csomagokból tartották fent maguk.
1949-ben Lipthay Béla részmunkaidős állást kapott, havi
200 Ft-os fizetésért, a balassagyarmati Palóc Múzeumban.
A szécsényi szakképző iskola 1996 óta Lipthay Béla nevét
viseli. Özvegye, Odescalchi Eugenie könyve alapművé,
megkerülhetetlen forrásmunkává veretesült: hivatkozik rá,
idéz belőle minden történész, aki a magyar arisztokrácia
életmódjának, lakáskultúrájának kutatásával, a kastélyépítészet múltjának feltárásával, a műemlékvédelem, a családtörténet jelenkori helyzetével, feladataival foglalkozik.
A Bánság kastélyaihoz, udvarházaihoz szorosabb vagy
lazább szálakkal kötődő szépirodalmi művek, emlékiratok és
vallomások, történetek, helyzetek, kitalált vagy valóságos
személyek megjelenítésével, leírásával és megidézésével támasztják alá, hitelesítik és árnyalják a társadalomtudósok, a
történészek szentenciáját, megfellebbezhetetlen ítéletét: „Az
úri középosztálynak megbocsáthatatlan bűne, hogy eltékozolta a magyar földet, s vele együtt a történelmi Magyarországot. Kiengedte kezéből – vagy meg sem szerezte magának – a nemzet gazdasági felemelésének lehetőségét...” A
nemzetmentés az ország fejlesztése, felemelése és gyarapítása nagy és áldozatos munkájában – sajnos – a főnemesség,
a nagybirtokosság, a gyáriparosok, a pénzmágnások, de a
szépírók nagyobb hányada sem jeleskedett.
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Endre Károly
Temesvár
Kilencszer annyi éved telt el,
mint lepergetett életem.
Hány kéz rombolt le s hány emelt fel,
míg bölcsőt tárhattál nekem.
S e kilencszer ennyi év alatt
mennyi mozgalmas pillanat,
csodás és rút és felemás,
ölelés, ölés, zuhanás...
Lehet-e hinni, hogy csak ennyi?
Boldogulni és tönkremenni
mily parányi történelem S nem tanultál meg jobbnak lenni.
Hidd el, testvérem, s tarts velem,
- erre tanít meg a jelen mindnyájunkért kell lenni s tenni.

