
2007 évi vártúrák  - Keserű László 
 
 

 
 

 

2007-01-07 – Tata 
 

Újra fotózás 
 

 
2007-01-14 - Burgerland – Tiborékkal 

 

Darufalva - Drassburg 
Fertőfehéregyháza - Donnerskirchen - templom 

Köpcsény - Kittsee - Batthyány várkastély 
Köpcsény - Kittsee – Heidenturm 

Köpcsény óvár – Kittsee 

Lajtapordány – Leithaprodersdorf 
Szt. Margitbánya - St.Margarethen im Burgenland 

 
 

 
2007-02-04 – Csővár 

 

Újra fotózás, a vár nagyon nehezen áttekinthető bokros, gazos részének feldolgozása. 
 

 
2007-03-15 -17 – Eger környéke 

 

01 – Latorvár 
02 - Sály – Léleklyuk 

03 - Sály - Örsúr vára 
04 - Felsőtárkány várhegy 

05 - Odorvár 

06 - Almár  - Pálos kolostor - romok 
 

 
 

2007-04-07 - Szlovákia - Lednic – Oroszlánkő 
 

01 - Lednic – Lednica 

 
A vár területén láthatóan munkálatok zajlanak. A falak állapota a kaputorony kivételével, igen rosszak. 

Több helyen voltak láthatóak kisebb omlások. Remélhetőleg tavasszal folytatják a munkát. 
 

02 - Oroszlánkő - Vršatské Podhradie 

 
Munkálatok nem zajlanak, állagmegóvásnak a vár területén nincs nyoma. 

 
 

03 - Modrovka – Lúka 
04 - Moraván - Moravany nad Váhom 

 

 
 

 



2007-04-14 - Szlovákia - Ugróc - Beckó – Temetvény 

 

 
01 - Nagyugróc - Velké Uherce 

 
A kastélyba nem tudtunk bemenni. Látható munkálatok zajlanak.  

 

 
02 - Ugróc - Zayugróc – Uhrovce 

 
A vár területén komoly munkálatokat láttunk. 6-8 ember dolgozott ott játunkkor. A vár egyébként nem 

látogatható. A kaput a munkások zárva tartják. Elbeszélgettem velük. Sajnos nincs annyi pénz 
amennyire pályáztak, de próbálnak folyamatosan haladni a munkákkal. A palotaszárnyat teljesen be 

akarják fedni két szinttel. 

 
 

03 - Ugróc kastély – Uhrovce 
 

A kastély állapota lehangoló. Láthatóan elkezdték a külső munkákat, de valószínűleg nem volt pénz a 

folytatásra. Az ablakok kitörten állnak. A már rendbe hozott külső vakolás pedig rohamosan pusztul.  
 

 
04 - Beckó – Beckov 

 
Itt semmi komolyabb változás nem történt az elmúlt öt évben. Láthatóan több helyreállítás nem 

történt, sőt egy kis résszel még növekedett a látogatók elől lezárt terület. 

 
 

05 - Temetvény – Tematin 
 

Munkálatok nem zajlanak, állagmegóvásnak a vár területén nincs nyoma. 

Több friss omlás volt látható, közöttük egy nagyobb belső falszakasz. 
 

 
2007-04-29 - Bánd – Döbrönte 

 

 
2007-05-11 - 13 - Castrum Bene Kőszeg 

 
01 - Kőszeg 

02 - Köszeg Óház 
03 - Kismarton – Eisenstadt 

 

04 - Szarvkő – Hornstein 
 

A helyszint bejárva, semmi állagmegóvásra utaló nyomot sem láttunk. Évekkel ezelőtti ásatás nyomait 
találtuk. Vissza nem takart falszakaszok, látható romlásával. 

 

05 - Velem – Szentvid 
06 – Bucsu 

07 - Pinkaóvár – Burg 
08 – Ják 

09 – Zanak 
10 - Vasvár – Katonavonal 

11 – Vasvár 

12 – Sárvár 
 

 



2007-05-26 - Szlovákia – Kis  Vág völgyi túra 

 

01 - Óvár – Starhrad 
 

Munkálatok nem zajlanak, állagmegóvásnak a vár területén nincs nyoma. Ez kicsit furcsa, mert komoly 
forgalom van turistákból és a falszakaszok igen veszélyesek. 

 

 
02 - Sztrecsény – Strecno 

 
Nincs változás az előző látogatás óta. 

 
03 - Sztrecsény  őrtorony elővár – Strecno 

04 - Budatin – Budatin 

 
A vár területén, az udvaron ásatások zajlanak. Új falszakaszokat tártak fel. Ott jártunkkor a várkastély 

kiállítása zárva volt. De a kastélyt az udvaron keresztül is körbe lehetett járni.  
 

05 - Zsolnalitva – Lietava 

 
A vár területén komoly munkálatokat láttunk. A vár a munkálatok ellenére látogatható.  

 
06 - Ilava – Ilava 

07 - Vágsziklás – Skalka 
 

Kora tavasszal egy hatalmas omlással leszakadt a kapu melletti falszakasz. A jelenlegi megközelítés 

életveszélyes. Várhatóan 2007.ben nem lesz látogatható. 
 

08 - Trencsén – Trencin 
 

Újra fotózás. Nincs érdemleges változás. A két éve megomlott falszakaszt helyreállították. 

 
 

 
2007-06-21 - Szlovákia - Bozók - Dobronya – Zólyomlipcse 

 

01 – Bozók 
 

Sajnos csak a pusztulás nyomairól tudok beszámolni. A vár a környékbeli gyerekek játszóháza lett. 
Többször jártam az idén Bozókon, sajnos nagyon lehangoló, hogy nincs gazdája a várnak.  

 
02 – Dobronya 

 

Nincs érdemleges változás. Egy kisebb színpadot építettek a vár alatti tisztásra. A település szépen 
fejlődik, kulturált környezetet adnak a várhoz igyekvő turistáknak. 

 
03 – Zólyomlipcse 

 

Komoly munkálatok folynak bent. Sajnos minden próbálkozásom hasztalan volt a bejutásra. Célszerű a 
látogatást májustól tervezni, mert csak a hétvégéken vannak vezetéssel egybekötött várlátogatások.  

 
2007-06-23 - Szlovákia – Csábrág 

 
Nincs sok változás, de a belső gaztengert láthatóan folyamatosan irtják. A kaputorony tetőszerkezetén 

sérülések láthatóak. 

 
 

 



2007 Augusztus 23-29 – Vág völgyi túra 

 

Csütörtök: 
 

1. Konyha - Kuchýna – Templom - erődített 
2. Detrekőváralja – Vár 

A vár bejárása során állagmegóvást, vagy egyéb építő jellegű munkálatok nyomait nem láttuk. A 

vár célszerű megközelítésre a falu északi részén induló diófákkal övezett utat tanácsolom. Ezt 
illetve később a zöld jelzést követve 20 perces nem megerőltető sétával érjük el a jelentős 

romokat. A vár állapota miatt óvatosan mozogjunk a romok között. 
 

3. Detrekőváralja - Várkastély  
A kastély felújítása lassan befejeződik. Sajnos egyenlőre nem látogatható. Állítólag önkormányzati 

szerepet fog betölteni, így remélhetőleg látogatható lesz majd.   

 
4. Plavecké Mikulas - Templom - erődített 

5. Berencs vár 
Újra fotózás. Nincs érdemleges változás. Láthatóan nincs folytatása az állagmegóvásnak a 

pusztuló részeken.  

 
 

Péntek: 
 

1. Trencsén 
2. Vágbeszterce – vár 

A templomnál tudunk leparkolni és a sárga jelzésen haladva indul az út fel a várhoz, melyen 

haladva félóra kapaszkodás után érjük el az erősen pusztuló romokat. 2007-es bejárás során 
állagmegóvási munkák nyomát nem láttuk. A külső és a belső részeket is  erős gaz veri fel. 

Nehezen áttekinthető, a falak igen erősen omladoznak. A vár állapota miatt kiemelten óvatosan 
mozogjunk a romok között. 

 

 
3. Vágbeszterce – kastély 

Látható munkálatok zajlanak a kastélyban. A külső vakolás már szinte kész volt ott jártunkkor. 
 

4. Lednic 

Tavasz óta a legfontosabb változás, hogy az építés idejére lezárták a várat.  
 

5. Oroszlánkő 
Nem történ tavasz óta változás. 

 
 

Szombat: 

  
1. Szúcsa vára - Alsószúcs – Suca 

A várból látható romok, nem maradtak. A sziklák alatti részen még kivehető egy félhold alakú 
sánc. De mivel nyáron jártunk a helyszínen, nagyon gazos, bokrokkal borított területen, nagyon 

nehéz volt bármit is átlátni. A várról alaprajz is nagyon hiányosan állt rendelkezésre. Célszerű egy 

késő őszi, vagy kora tavaszi bejárás. A helyszínre turistajelzés vezet a faluból. A terület kiemelt 
természetvédelmi terület, így félő, hogy ásatásokra nem fog sor kerülni. 

 
2. Ilava 

A erődítés jelenleg is börtönként működik, így csak a külső és a távoli fotózásra szorítkoztunk. 
 

3. Kasza vára - Kaszaváralja  - Kosecke 

A várhegyet a falu öleli körbe, így két irányból is megközelíthető a szőlők irányából. Könnyű 
negyedórás sétával érhetőek a csekély méretű romok.  



Rövid története:  KASZA / Košeca várának romjai Kasza községtől keletre lévő hegyen állnak. A 

várat az Árpád-korban Zsámboki Smaragd ispán birtokolta, utána sokáig királyi vár volt. Mátyás 

király 1467-ben Magyar Balázsnak adományozta, aki megosztotta vejével, Kinizsi Pállal. A birtok 
1493-ban a Szapolyai családra szállt, ők 1526-ban Petróczy Pálnak zálogosították el, aki később I. 

Ferdinándtól a tulajdonjogot is elnyerte. Egyik utóda, Petróczy István részese volt a Wesselényi-
összeesküvésnek. Azt tervezte, hogy a menyasszonyáért Spanyolországba induló I. Lipótot elfogja, 

Kasza várába viszi, s a király csak egy alkotmánylevél aláírása után nyeri vissza szabadságát. A 

fantaszta terv azonban napvilágra került, és a császári csapatok Heister vezényletével 
megostromolták Kasza várát. A várba zárkózott Petróczyt, valamint a két Thökölyt, Istvánt és 

Imrét kimenekítették az ostromgyűrűből, és Likava várába vitték. Az őrség szabad elvonulás 
mellett megadta magát. Ezt követően a várat a császári csapatok földig rombolták. A várhegy alatt 

fekvő Kaszakisváralja (korábban Kis-Podhrágy) / Malé Košecké Podhradie jelentéktelen község volt 
a 19. század közepén, 550 szlovák anyanyelvű lakója volt. 

 

4. Szkalka - Vágsziklás  Erődített kolostor 
Kora tavasszal, már jártunk itt és beszámoltam, hogy egy hatalmas omlással leszakadt a kapu 

melletti falszakasz. Azóta a földmunkákat és romok eltakarítását nagyrészt elvégezték, de a 
látogatására továbbra is várni kell. 

 

 
Vasárnap: 

 
1. Nagybiccse - Bytca – kastély 

Nagybiccse az egykori Trencsén vármegyében, a Trencsént Zsolnával összekötő 507-es út mentén 
fekszik, mintegy 20 km-re Zsolnától. Egykori vízi várát 1454 előtt Szentmiklósi Pongrác építtette, 

majd 1571-ben Thurzó Ferenc nyitrai püspök négy saroktornyos reneszánsz várkastéllyá 

alakíttatta át. A 17. század elején utódai tovább építették és szépítették, palotája mellé Thurzó 
György egy külön nászpalotát is építtetett, ahol a lakodalmakat ülték. 1611-ben itt ítélte 

várfogságra Thurzó György, a szadista őrültnek nyilvánított Báthori Erzsébetet. Később az 
Esterházyaké lett, akik elhanyagolták, de ebben az állapotában is figyelemre méltó. A vár jelenlegi 

állapota kiemelkedően jó. A felújítási munkáknak hála a külső részek, a saroktornyok felújított 

állapotban vannak. A belső részeken is folynak munkálatok. Ott jártunkkor sajnos nem tudtunk 
bejutni a vár legbelső részébe. Az épületben állami intézmény működik. 

 
2. Hricsó 

A vár a faluból indulva a piros jelzésen 45 perc alatt érhető el. A romok állapota katasztrofális. 

Munkálatok, feltárásnak, állagmegóvásnak semmi nyoma sincs. Több egész friss omlást láttunk ott 
jártunk alkalmával. A falak állapota miatt kiemelt figyelemmel kell a várban tartózkodni. Nem 

tanácsos a vár egyedül történő látogatása. Az utóbbi idők egyik romantikusan szép, de egyben 
legveszélyesebb helyszíne. 

 
3. Bolondóc – Beckov 

Itt semmi komolyabb változás nem történt az elmúlt öt évben. Láthatóan több helyreállítás nem 

történt, sőt egy kis résszel még növekedett a látogatók elől lezárt terület. Nyári látogatásunk okát 
mindössze a késő délutáni időszak miatt napos jól fényképezhető részek adták, szállásunk felé 

haladva. 
 

 

 
 

Hétfő: 
 

1. Óvár 
Régi vágy teljesült, hisz annyiszor haladtam már el alatta, oly sokszor csodálkoztam rá, de soha 

nem volt több órám rá, hogy felkereshessem. Az idén egy teljes nap lett szánva Óvárra. Az 

alaprajzot ismerve, tudtam, hogy csak a „jégyhegy” csúcsát látjuk lentről, de a nagysága 
lenyűgöző, amint az ember a falai közt jár. Az eddigi megközelítési információk, alaptalanul 

kemény túrának írják az utat a várba. Többek közt ez gondolkodtatott el korábban és hagytuk ki a 



mindig feszített programból.  A piros jelzést nem célszerű követni. A faluból a folyót követő úton 

akár kocsival is el lehet jutni a várhely aljáig. Addig a pontig nulla a szintemelkedés. Ellenben 

nagyon kellemes séta és Sztrecsény várának panorámája bőven kárpótol. Az út a vár mögötti 
völgybe visz minket, majd egy tíz perces nem megerőltető emelkedővel jutunk el a várba. Sajnos 

a könnyű megközelítési mód nem segítség a romok megvédésében. A falak omlanak, pusztulnak. 
Pénz úgy tűnik csak Sztrecsényre van. Pedig nagyon sok turistával találkoztunk a várba történő 

kirándulásunk alatt.  

  
2. Trencsén   

Újra fotózás, Lényeges változásokkal nem találkoztunk.  
 

Kedd: 
 

1. Likava 

Újra fotózás, és az állagmegóvási munkálatok megtekintése. Sajnos nem láttunk pozitív dolgokat. 
Nincs pénz a folytatásra. A palota eddig látogatható részeit lezárták a látogatók előtt. Hosszas 

rábeszélés után bemehettem a lezárt részekre. Megértem őket, tényleg életveszélyesek a több 
emelet magas falak. Négy, illetve két évvel ezelőtti látogatásomkor készült anyagokat áttekintve, 

sokat romlott a falak állapota. Félő, ha 2008-ban nem történik semmi pozitív lépés, akkor ez a vár 

nagyon súlyos károkat szenvedhet. Nagyon kár lenne, figyelembe véve az eddig évek óta folyó 
látványos munkák erednyényét. 

 
2. Árva 

Újra fotózás. Nincs érdemleges változás.  
 

 

Szerda: 
 

1. Znióvár – Zniov 
Az eredeti, a hegycsúcs magasabb ormán fekvő várat 1243-ban mint Túróci várat  említik. A 

14. században lejjebb gótikus épületet emeltek és megerősítették az erődítményt. 1681-ben a 

várat Thökölyi, 1705-ben Rákóczi seregei felgyújtották és a várról szóló utolsó említés 1713-
ból származik. A 18. századtól fokozatosan pusztulásnak indult és rommá vált. Azonban a 

romokról is szép kilátás nyílik a Turčianska kotlina nevű völgyre. 
 

Znióváralja - Klaštor Pod Znievom faluból a zöld jelzésen lehet eljutni a várba. A kocsit a 

temető előtti parkolóban tudjuk hagyni. Kemény, folyamatosan emelkedő, megerőltető 1 órás 
túrával érünk fel a 985m magasan álló várhoz. Az út teljes hossza 7,5 km oda vissza, a 

szintemelkedés 485m a faluból. A várban munkálatoknak, feltárásnak, állagmegóvásnak nincs 
nyoma. A felső várban lévő csekély romokat gyorsan körbe lehet járni. A vár több részből áll. 

A legalsó részt még az erdőben haladva láthatjuk, csekély falmaradványokkal. Azonban 
kevesen tudják, hogy a várnak van egy un. Óvár része is, amit a mostani felsővár mögötti 

sziklán helyezkedett el.  

 
 

 
2007-09-02 - Bakony – Zádorvár 

 

Újra fotózás 
 

 
2007-09-23 - Szlovákia – Szitnyó 

 
Újra fotózás, a két évvel ezelőtti ködös képek miatt. Állagmegóvási munkák zajlanak a várban. A vár 

környezetét szépen kitakarították, a köveket kihordták a várból. 

 
 

 



2007-09-30 – Szarvaskő 

 

Újra fotózás 
 

 
2007-10-02 – Csókakő 

 

Újra fotózás, az elmúlt két év változásainak a követése.  
 

 
2007-10-14 - Oroszlánkő – Csákvár 

 
Újra fotózás 

 

 
2007-11-24 - Szádvár - Szuhogy Csorbakő – Szalonna templom – Szendrő 

 
Újra fotózás 

 

 
2007-12-01 - Gerencsér - Szentgyörgy – Várgesztes 

 
Újra fotózás 

 
 

 

2007-12-30 - Mátra - Galya vár és Orosz Mátyás vára 


