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Eger rendkívül gazdag és széles skálájú épített, tárgyi és szellemi örökség birtokosa, így
Magyarország egyik történelmi-művészeti-kulturális központja. A város múzeuma, a Dobó
István Vármúzeum, folyamatosan indukálja a műtárgy- és műemlékvédelemmel kapcsolatos
kutatások legújabb eredményeit, és fontosnak tartja ennek közreadását kiállítások vagy éppen
tudományos konferenciák megszervezésével. Örökségünk védelme és jövője címmel 2014.
február 7–8-án rendeztünk először konferenciát, amely az egri vár ÉMOP-fejlesztésének
tudományos – régészeti, (hely)történeti, művészettörténeti… – közegéből kiindulva mutatta be
a legújabb ismereteket. Emellett a hasonló tartalmú, elsősorban városi, de megyei projektek
bemutatásának is helyet adtunk. Az eseményt a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem
Kollégiuma támogatásával sikerült megvalósítanunk, és ugyancsak ez a támogatás tette
lehetővé, hogy az elhangzott előadások többségét egy tanulmánykötetben megjelentessük.
2016, 2017 és 2018 februárjában mindezt tovább folytatva az egri vár korábbi és újabb
régészeti kutatásairól, Eger városában és Heves megye egyéb településein zajló legújabb
régészeti (kastély, vár és templom) feltárásokról, majd az elvégzett restaurálási és
műtárgyvédelmi munkáról esett szó, ezt követően pedig városaink kertjeinek kutatásáról,
rehabilitációjáról, illetve tágabban a kertekről szerveztünk tudományos konferenciát.
A konferenciákon többször felvetődött az az igény, hogy tágabb környezetünkben is
vizsgáljuk meg a helyi örökség kutatásával, védelmével, a jövő számára való megőrzésével és
újszerű hasznosításával foglalkozó projekteket. Az egri vár további felújításához kapcsolódva
kívántuk összegyűjteni azokat az országosan megvalósuló sikeres projekteket, melyek e
megújulás eredményeként jöttek lére, és fogadhatják a jövőben az érdeklődőket. Mindennek
lendületet adott, hogy 2018-ban az Európa Tanács és az Európai Parlament határozati döntése
alapján az európai kulturális örökség középpontba kerül. Az egyetemes értékek megóvása
érdekében megfogalmazott kezdeményezéssel Európa felelős vezetői fel kívánják hívni a
figyelmet kontinensünk „történelmi múltjára, értékeire, a kulturális örökség kínálta
lehetőségekre, hogy ezáltal is erősítse az európai identitástudatot, ugyanakkor rá kíván
világítani a kulturális örökséget érintő kihívásokra is (a digitális átalakulás hatására és az
örökségi helyszíneket érő növekvő környezeti és fizikai nyomásra, a kulturális javak tiltott
kereskedelmére)”.
A helyben lévő értékek megismertetése, kis közösségek által való védelme, óvása fontos
lehet, s úgy gondoljuk, hogy ezzel a konferencia-sorozattal is hangsúlyt adhatunk ennek a
törekvésnek.
A 2019-ben – már ötödik alkalommal –, megrendezésre kerülő konferenciánkon
reflektálni kívántunk a Nemzeti Várprogram és Nemzeti Kastélyprogram eredményeire, a
várak és kastélyok elmúlt években lezajlott – európai uniós támogatásból megvalósult –
fejlesztéseire, így több, éppen zajló projekthez kapcsolódó (régészeti, történeti, restaurálási,
tervezői, hasznosítási stb.) háttérmunkából fakadó, újonnan keletkezett ismeretanyagot
igyekeztünk összegyűjteni. Kihasználva azt az örvendetesen megélénkülő figyelmet, amit a
várak és kastélyok kaptak az utóbbi években, így eszmét cseréltünk a Kisvárdán, Csókakőn,
Nagyvázsonyban, Cseszneken, Ónodon, Szádváron, Sárospatakon, Diósgyőrben, Füzéren,
Sümegen és természetesen az Egerben zajló munkálatokról, fejlesztésekről. Meghívott
előadóink, az egymást többségében ismerő szakemberek azonos problémákkal és hasonló
megoldási, fejlesztési lehetőségekkel találkoztak. A kétnapos konferencián a múlt mellett a
jelen, a jövő is szóba került. Olyan várak kastélyok helyzetét, működését, napi életét és
problémáit is áttekintettük, melyek már részben, vagy egészben átestek a műemléki
rekonstrukción.
A téma összegző előadója dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti
Várprogram miniszteri biztosa volt, akinek segítségére, tanácsaira a szervezésnél is
számíthattunk.

A konferencia időpontjának megválasztása – amely határidő-módosítást is igényelt – a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló „Az Egri Vár és
erődrendszer turisztikai fejlesztése” című projekt kezdetéhez igazítottuk, így a második napon
az egri várfejlesztési beruházások következő ütemének megkezdését jelző alapkőletételen részt
vettek a konferencia résztvevői is. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős
államtitkára elmondta, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 39
műemlék – 20 kastély és 19 vár – újul meg. Ezek új funkciókkal is gazdagodnak annak
érdekében, hogy – adottságaikhoz igazodó módon – megfeleljenek a mai turisztikai
igényeknek.”Az Egri vár nem csupán egy műemlék, hanem egy nemzeti szimbólum, mely azt
üzeni az utókornak: ha van akarat és elhatározás, akkor meg lehet védeni egy országot, annak
kultúráját és jövő nemzedékeit.” Ezeknek a falaknak lelke, közösségteremtő ereje van, ezért
kiemelt jelentőségű feladat az épületegyüttes felújítása és turisztikai célú fejlesztése, mely több
lépcsőben, Magyarországon egyedülálló módon összesen mintegy 9 milliárd forintból valósul
meg.

Úgy véljük, hogy a szakmai eredmények közzétételére, valamint a fenntartás, hasznosítás
megtervezése során felmerülő kérdések megvitatására megfelelő fórumot biztosított ez, a Dobó
István Vármúzeumban működő műhely.
Azon túl, hogy találkozási és publikálási lehetőséget biztosítunk a téma képviselőinek
célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a helyi értékek védelmében rejlő lehetőségekre, a kulturális
örökségvédelem közösségépítő és tudatformáló szerepére.
A rendezvényen 22 előadó, illetve kutató 17 témában adott elő.
A konferencián a meghívott vendégeken túl sok érdeklődő vett részt. A hallgatóság létszáma a
két nap alatt 56 fő volt. S ezen felül az ünnepélyes alapkőletételen megjelenő díszvendégek, az
érdeklődők és a sajtó képviselői is megtisztelték múzeumunkat. Így az örökségmegóvó
tevékenységre irányult a figyelem egy rövid időre.
Konferenciakötet
A megjelenő kötetben az előadások közül csak szűk körben születtek publikálható eredmények,
mivel a kutatások, a régészeti feltárások, illetve a tervezési munkák egyelőre csak részben
zajlottak le, több esetben még zajló munkálatokról esett szó. Félig készek a régészeti feltárások
leletanyagának feldolgozásából összeállítható eredmények stb. Részletesebben mutatjuk be
azonban az Egri vár elmúlt években lezajlott régészeti feltárásainak eredményeit.
A kötet tanulmányainak rezüméit angol nyelvre fordíttattuk. Fordította Johnson Andrea.
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A KONFERENCIA PROGRAMJA – RÖVID ISMERTETÉSEK ÉS AZ ELŐADÓK
BEMUTATÁSA
VÁRAK A DUNÁNTÚLON
DR. RÁCZ MIKLÓS: A CSESZNEKI VÁR RÉGÉSZETI- ÉS FALKUTATÁSAI
Az Árpád-kori eredetű cseszneki vár
a 14. században királyi uradalmi
székhely lett, a 15. században a
Garaiak építették át. Jelentőségét az
ekkor épült falak nagy arányban
fennálló maradványai jelentik. Az
állagmegóvás, rekonstrukció lépésről lépésre halad, és ezt megelőzően
lehetőség van a fennálló és felszín
alatti maradványok kutatására is.
Rácz Miklós régész, épületkutató.
2002-ben szerzett diplomát az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen régészként (középkor és
koraújkor szakirány) és a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar
építészmérnöki szakán. PhD tudományos fokozatot az ELTE régészet szakán 2016-ban
szerzett. 2002–2017 között az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ – Forster
Központ régész kutatója.

ALBERT JÁNOS: A CSESZNEKI VÁR ÉPÍTÉSZETI FELMÉRÉSE ÉS A SÜMEGI VÁR
FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEI

KOPPÁNY ANDRÁS – FÜLÖP ANDRÁS: A NAGYVÁZSONYI VÁR ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A
LEGÚJABB FALKUTATÁSOK FÉNYÉBEN
A Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében a nagyvázsonyi volt Kinizsi-vár újabb
helyreállítása is napirendre került. Az építészeti tervek (építész: Albert Tamás, táj- és
kertépítész: Szabadics Anita, kurátor: Buzás Gergely) készítéséhez szükséges volt, hogy

falkutatással választ adjunk több
olyan kérdésre, amelyet az 1950-es
évek végén lezajlott helyreállítás
során nem volt mód vizsgálni. Az
akkori, Éri István által vezetett
ásatások számos értékes lelettel,
információval szolgáltak, melyeket a
későbbi feltárások (Koppány András,
legújabban Pátkai Ádám) újabb
adatokkal egészítettek ki. Eddig
azonban nem volt lehetőség módszeres falkutatásra a lakótornyon,
amelynek most két homlokzatát
módunkban állt vizsgálni. Ennek tanulságairól számol be jelen előadás, illetve a kutatók
megkísérlik az 1950-es években helyreállított – épp ezért ma már nemigen kutatható – többi
romfal értelmezését is új kontextusba helyezni a ránk maradt archív fotók alapján.
Fülöp András régész, kutatási területe a magyar középkor és koraújkor. 1972-ben Kaposváron,
itt érettségizett. Régész diplomáját 1995-ben szerezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
Ma a magyar Építészeti Múzeum – Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ tudományos
referense. Korábbi munkahelyei kivétel nélkül ezen intézmény jogelődjei (Forster Központ,
MNM-NÖK, KÖSZ, ÁMRK stb.) voltak, ahol műemléki védettségű épületek kutatásával
foglalkozott. Régészeti feltárásai közül kiemelhető a veszprémvölgyi apácakolostor, a siroki
vár, a veszprémi székesegyház, a somlói vár. Az utóbbi másfél évtizedben műemléki
kutatóként, szakértőként számos 18–19. századi épület falkutatását végezte és végzi. Egri
lakóházak mellett a hevesi római katolikus templom, a gyöngyösi kálvária és több keletmagyarországi templom (Tiszaszentmárton, Lónya, Nyírtura) kutatásában vett részt. Az utóbbi
években dunántúli templomok (Hosztót, Tab, Magyarkeszi, Kánya) építéstörténete került
érdeklődése homlokterébe. A kastélyok közül a dákai, a nádasdladányi és társkutatóként a
péceli-kastély emelhető ki munkásságából.
Koppány András régész, műemléki és régész szakértő. Kutatási területe középkor-újkor, építésépítészettörténet és az ehhez kapcsolódó művészet- művelődéstörténet, történelem. Közép- és
koraújkoros régész diplomáját 1996-ban az ELTE-BTK Régészeti Intézetében szerezte.
Jelenleg az MMA Magyar Építészeti Múzeum – Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
munkatársa tudományos referensként. Korábbi munkahelyei kivétel nélkül ezen intézmény
jogelődjei (Forster Központ, MNM-NÖK, KÖSZ, ÁMRK). Legfontosabb kutatások: Sümeg
Püspöki Palota műemléki falkutatása, Sümeg vár régészeti feltárása és műemléki falkutatása,
Körmend Batthyány-kastély falkutatása, Veszprémvölgyi apácakolostor régészeti feltárása,
Boldogkői vár régészeti feltárás és falkutatás, Fertőd Eszterházy kastély. Az utóbbi két
évtizedben több műemlék templom, malom, lakóház falkutatását végezte. Az elmúlt évtizedben
meginduló történeti kertek helyszíni régészeti módszerű kutatásait irányította
kastélyparkokban, többek között: Dégen, Füzérradványon, Fertődön, Szabadkígyóson.
DR. KOVÁCS GYÖNGYI – DR. HATHÁZI GÁBOR: A CSÓKAKŐI VÁR RÉGÉSZETI
KUTATÁSA 2014–2017-BEN
A Vértes oldalában épített csókakői vár Fejér megye egyetlen ma is álló középkori eredetű,
sziklára épült kővára, melyet a Csák nemzetség építtetett a 13. század második felében, több
környékbeli várral együtt. Fontos stratégiai helyzetét a Székesfehérvárt és Győrt összekötő főút
közelsége határozta meg, katonai funkciója a 17. század végéig megmaradt. A
Székesfehérvártól mintegy 25 km-re található, a középkorban jelentős uradalommal rendelkező

erősség 14–16. századi birtokosai között – a király mellett – olyan jelentős főúri családokat
találunk, mint a Rozgonyiak, Kanizsaiak, Nádasdyak és a Bakicsok. A vár 1543–44-ben oszmán
fennhatóság alá került, amely – a tizenöt éves háború (1593–1606) egy-két évét kivéve – 1687ig folyamatos volt.
A várban 1996 és 2017 között
számottevő régészeti kutatások és
műemléki helyreállítások folytak. Ez
utóbbiak 2014-ig a 13. századi
vármagból kialakult felsővár, a 15.
századi kápolna, valamint az alsóvár
ugyancsak 15. századi kaputornya
tekintetében hoztak látványos eredményt. Miután 2014-ben a vár a
Nemzeti Várprogram részévé vált, a
régészeti munkák felgyorsultak,
2017-ben az utolsó feltárási ütem is lezárult, így a vár régészetileg teljes körűen feltárt (az
alsóvári ciszternát kivéve). Az előadás – bár röviden áttekinti a kutatási előzményeket –
alapvetően a 2014–2017 között folyt alsóvári régészeti feltárásokról és azok eredményeiről
számol be. Bemutatja az alsóvár 16–17. századi – részben középkori alapokon történt –
kiépítésének maradványait, köztük a vár (egyben az ország) különleges oszmán kori
emlékének, a dzsáminak a maradványait.
Kovács Gyöngyi az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Budapest)
szerzett diplomát 1981-ben régészet-török szakon. 1997-ben PhD fokozatot szerzett ugyanott.
1980–1986 között a szolnoki Damjanich János Múzeum régész-muzeológusa, 1987-től az MTA
Régészeti Intézetének tudományos munkatársa, majd tudományos főmunkatársa. 2012-től
igazgatói megbízott. 2017-től az MTA Régészeti Tudományos Bizottság tagja. 2016-ban
Schönvisner-díjjal tüntették ki. Több mint 70 publikációja jelent meg.
Hatházi Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Budapest)
szerzett diplomát 1985-ben régészet-történelem szakon. 1996 óta doktor (dr. univ.). 1984–1985
között a dunaújvárosi Intercisa Múzeum, 1985–1998 között a székesfehérvári Szent István
Király Múzeum régész-muzeológusa. 1999-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Régészeti
és Műemléki, majd Múzeumi, később Közgyűjteményi Főosztályának helyettes vezetője. 1996
óta vezeti a csókakői régészeti kutatásokat. Csókakő díszpolgára.

VÁRAK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON
GÁL VIKTOR: SZÁDVÁR 2018. ÉVI RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEISS
Szögliget-Szádvár kulturális és turisztikai célú fejlesztése kapcsán a Herman Ottó Múzeum
Régészeti Tárának munkatársai 2018 júniusa és októbere között végeztek megelőző feltárást az
erősség területén. A Szádvárért Baráti Kör által 2008 óta folytatott állagvédelmi munkákhoz
kapcsolódó régészeti kutatások területét jelentős mértékben sikerült kibővítenünk. A fejlesztési
koncepcióhoz igazodva vizsgáltuk a régészeti módszerekkel eddig még soha nem kutatott, nagy
kiterjedésű Alsóvár területét. A feltárás során tisztáztuk alaprajzát, megmaradt építészeti
részleteit és összetett védelmi rendszerét is. A Felsővárban a régészeti munkák elsősorban a
külső vár területére összpontosultak. A tervezett turistautak és kilátópontok környezetében lévő
várfalak szükséges mértékű feltárásával lehetőséget biztosítottunk azok állagvédelmére. A
régészeti kutatás során tisztáztuk az egykori felvonóhidas főkapu melletti épület valamint a
várrészt kelet felöl lezáró Német bástya alaprajzát. Kibontottuk a külső várrész eddig még föld

alatt lévő északi várfalát, valamint tisztáztuk az Alsóvár irányából érkező egykori
felvonószerkezet kapujának szerkezetét is. A középső és belső várrészek területén
előkészítettük a Lisztes bástya 2008-ban megkezdett állagvédelmének befejezését, valamint
újabb adatokkal egészítettük ki az egykor 3 szintes kaputorony 2015-ben megkezdett feltárását
is.
Gál Viktor 1979-ben született
Miskolcon. A Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karán 2004ben szerzett történész, majd 2008ban
az
Eötvös
Lóránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán régész (népvándorláskor-középkor
szakágakon)
végzettséget. 2007-től a miskolci
Herman Ottó Múzeum Régészeti
Tárának munkatársa.
Alapító tagja a Miskolcon 2004–
2018 között működött Herman Ottó
Tudományos Egyesületnek. Tagja a
várkutatókat tömörítő Castrum Bene Egyesületnek és a Miskolci Akadémiai Bizottság
Régészeti Munkacsoportjának. Rendszeres szervezője az Északkelet-magyarországi Regionális
Régészeti Konferenciának, valamint számos szakmai és népszerűsítő előadásnak. Tudományos
kutatóként vizsgálja Északkelet-Magyarország Árpád-kori, középkori és késő középkori anyagi
kultúráját, valamint középkori várait (Szögliget-Szádvár, Füzér vára, Komlóska-Pusztavár).
Kutatási eredményeit rendszeresen megjelenteti a Castrum Bene Egyesület Castrum c.
folyóiratában, valamint egyéb tudományos és népszerűsítő kiadványokban.
DR. TOMKA GÁBOR: ÓNOD – A VÁR RÉGÉSZETI KUTATÁSA
Az Ónodi várat az okleveles adatok szerint a korábbi épületek környezetében Cudar Péter
emeltette a Nagy Lajos uralma utáni időszakban. A vár a Sajó jobb partján, egy átkelőhely
mellett helyezkedett el. A várat Cudar Péter utódai építhették ki. A Cudar család kihalása után
a vár rövid időre a Rozgonyiaké lett, majd több zálogbirtokos kezén tűnt fel. Az 1510-es évektől
Perényi Imre nádor, majd fia, Perényi Péter építkezett a váron. Míg a nádor korához a vár belső
épületeinek megújítása köthető, Perényi Péter alatt olaszbástyás külső falövvel vették körül az
erődítményt. A 17. század elejétől a Rákóczi család birtokába került, I. és II. Rákóczi György
korához is köthetők átépítések. Ekkor hatalmas földtöltéseket is emeltek a várban. Az utolsó
átalakítások Thököly Imre korában történtek. A 17. század végére a vár használaton kívül
került, az Ónodi országgyűlés korában már nem funkcionált. A romos építmény részleges
újrafelhasználására kísérlet történt a 18–19. század fordulóján. Az ekkor épült uradalmi épületet
a 19. század közepén az áradások megsemmisítették. A vár régészeti kutatására 1985–1991
között Révész László, majd ezt követően Tomka Gábor vezetésével került sor. A külső falöv
helyreállítása az északi oldal kivételével megtörtént. A délkeleti bástyát teljesen, az
északnyugatit részlegesen rekonstruálták. A belső-vár falainak állagvédelme csak részlegesen
készült el két ütemben. Az északi szárny pincéjét ideiglenes védőtető óvja. Az újabb
helyreállítási ütem az északi kidőlt fal pótlását, a vár kapujának zárhatóvá tételét, valamint a
belső-vár falainak hosszú távon fenntartható állagvédelmét célozza.

Tomka Gábor régész diplomáját
1996-ban szerezte az Eötvös Loránd
Tudomány Egyetemen, 2004-ben
nyerte el a doktori fokozatot
Északkelet Magyarország kora
újkori kerámiái című doktori
disszertációjával. 1996 óta a Magyar
Nemzeti Múzeumban dolgozik,
szakterülete a késő-középkori és
kora újkori régészet, különös
tekintettel a várépítészetre és a
kerámiákra. 2012 óta gyűjteményi
főigazgató-helyettesként dolgozik a
múzeumban.
HEGYI DÓRA: A SÁROSPATAKI NYUGATI VÁROSFAL MENTÉN VÉGZETT 2018. ÉVI
PRÓBAFELTÁRÁSOK EREDMÉNYEI
A Várkapitányság Zrt. Régészeti
Igazgatósága a Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Nonprofit Kft.
megbízásából végzett próbafeltárást
a korai újkori Sárospatak nyugati
városfalának vonalában 2018 tavaszán Búth Mária, Hegyi Dóra,
Kristóf Virág és Nádai Zsófia
vezetésével. Ugyanis a Nemzeti
Kastély- és Várprogram keretei
között a területet egy sétány kialakításával kapcsolják be a már
korábban helyreállított várkertbe.
Ennek megfelelően a feltárás két fő
helyszínen folyt: a nyugati városfal külső oldalán, a falnak nagyjából a közepén elhelyezkedő
Oroszlán-bástya területén és attól északra, valamint a nyugati városfal belső oldalán húzódó
ágyúdomb területén. Célja a nyugati városfalat védő falszoros külső lezárásának, járószintjének
azonosítása, valamint az Oroszlán-bástyával való kapcsolatának felderítése volt. Ehhez
nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Dankó Katalin 1983-ban, az Oroszlán-bástya területén
végzett kutatása, valamint Niccolo Angelini 1573-as felmérése, amely jelöli a nyugati városfal
északi vége és az Oroszlán-bástya közötti területen a falszorost.
Szondázó jellegű kutatásunk során napvilágra került a nyugati városfal északi felét a 16–17.
században övező falszoros falának több szakasza, amellyel megrajzolhatóvá vált annak vonala.
Egy ponton pedig minden valószínűség szerint eredeti járószintjét is sikerült elérni. Ezenkívül
fény derült az Oroszlán-bástya, valamint Perényi-kori előzményének, a nyugati városfalnak, s
szintén a Perényiek idején épült falszoros kapcsolatára.
Előadásunkban a falszoros, az ágyúdomb és a bástyák vizsgálata során tett megfigyeléseinket,
eredményeinket mutatjuk be, amelyek új információkkal szolgáltak a városfal védelmi
rendszerét illetően.
Hegyi Dóra régész végzettségét az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi
Intézetének Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszékén szerezte 2014-ban. Ugyanebben az
évben felvételt nyert az egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Régészet

Programjára, ahol 2017-ben fejezte be a képzést. Jelenleg még dolgozik A reprezentatív nemesi
várépítészet a 16–17. századi Magyarországon című doktori disszertációja írásán. 2017
májusától a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-nél, majd a cég
átalakulásával a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt-nél
dolgozik régészként, ahol feladatai közé tartozik a Nemzeti Kastély- és Várprogramhoz
kapcsolódó fejlesztési helyszínek Előzetes Régészeti Dokumentációinak (ERD) elkészítése,
valamint a program régészeti szempontú szakmai koordinálásában is részt vesz.
JAKAB ATTILA: ÚJ EREDMÉNYEK A KISVÁRDAI VÁR KUTATÁSÁBAN (2017)
2017-ben került sor a Nemzeti
Kastély és Nemzeti Várprogram
keretében a kisvárdai vár belső
udvarának régészeti próbafeltárására. A kutatás nem volt előzmény
nélküli. Az 1950-es években már Éri
István régész és Németh Péter –
akkor még egyetemi hallgató –
vezetésével történtek az első
ásatások. Ez – a körülmények miatt
– nem lehetett mindenre kiterjedő.
Az 1960-as években felújított várban
először a kisvárdai Vármúzeum
kapott helyett. A későbbiek folyamán szabadtéri színházként üzemelt, egészen a legutóbbi időkig. A próbafeltárásnak a korábban
elpusztult keleti és északi szárnyak azonosítása volt a legfontosabb célja a későbbi tervezői
munkákhoz. Ezek maradványait sikeresen meg is találtuk. Célul tűztük ki az ábrázolásokon
szereplő kút lokalizálását is. Utóbbi kutatásunk is sikeresnek bizonyult. Egyéb – itt nem
részletezendő – eredményeink is új ismeretekkel gazdagították eddigi ismereteinket a várról. A
kutatások reményeink szerint 2019-ben folytatódnak, immár nagyobb felületen, s ezáltal
további adatokkal gazdagodhatunk a kisvárdai vár történetével kapcsolatban.
Jakab Attila 1978-ban született. Középiskolai tanulmányait Kisvárdán végezte. 1996–2001
között történelem-földrajz szakos tanárként végzett a nyíregyházi tanárképző főiskolán. 2001–
2005 között végezett az ELTE régészet szakán, népvándorlás kor-középkor szakirányon. 2005
óta a nyíregyházi Jósa András Múzeum dolgozója. Fő szakterülete a honfoglalás kor, valamint
a középkori templomok kutatása a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén.
NÁDAI ZSÓFIA: A KISVÁRDAI VÁR 16–17. SZÁZADI PALÁNKERŐDÍTÉSÉNEK 2018.
ÉVI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI
A Várkapitányság Zrt. Régészeti Igazgatósága a Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési
Nonprofit Kft. megbízásából végzett próbafeltárást a kisvárdai vár 16–17. századi
palánkerődítésének területén Búth Mária, Hegyi Dóra, Kristóf Virág és Nádai Zsófia
vezetésével. Ugyanis a vár és környezete a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretei között fog
megújulni. 2018 őszén a nyolc hét alatt a vár épületétől délre, nyugatra és keletre végeztünk
feltárást a külső vár erődítményrendszerének vizsgálata érdekében, figyelembe véve a vár
történeti ábrázolásait, a korábbi feltárások, valamint a geofizikai kutatás eredményeit.

A vár 16–17. századi ábrázolásai, Éri
István által az 1950–60-as években
végzett kutatások, valamint a jelenlegi terepalakulatok is jól kirajzolják
az egykori fa-föld szerkezetű
erődítményrendszer vonalát. A korábbi régészeti feltárások eredményei alapján már kiderült, hogy a 16.
századi, olasz rendszerű, ötszögű
bástyákkal
megerősített
külső
védővonalon belül a vár épülete
körül volt egy – talán korábbi –
palánkrendszer is. A 16. század
második feléből kitűnő felmérés
maradt ránk, amelyet Niccolo Angelini itáliai hadmérnök készített. Ez a vár és kettős
erődítményrendszerének alaprajzát ábrázolja. Előadásunkban a palánk szerkezetének, feltöltési
rétegeinek vizsgálata, valamint vonalának pontosítása során tett megfigyeléseink,
eredményeinket mutatjuk be, amelyek számos új információval szolgáltak a várat, különösen a
külső várat illetően.
Nádai Zsófia régész végzettségét az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi
Intézetének Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszékén szerezte 2016-ban. 2018-tól a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának
Műemlékvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzésén tanul. 2017-től Budavári
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-nél, majd a cég átalakulásával a Várkapitányság
Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt-nél dolgozik régészként, ahol feladatai közé
tartozik a Nemzeti Kastély- és Várprogramhoz kapcsolódó fejlesztési helyszínek Előzetes
Régészeti Dokumentációinak (ERD) az elkészítése, valamint a program régészeti szempontú
szakmai koordinálásában is részt vesz.

DR. VIRÁG ZSOLT: A NEMZETI VÁRPROGRAM
Az előadás a Nemzeti Várprogramot, az annak jelenleg futó ütemében szereplő 19 várat mutatja
be (Csesznek, Csókakő, Eger, Esztergom, Füzér, Gyula, Kisvárda, Miskolc,
Mosonmagyaróvár, Nagyvázsony, Ónod, Sárospatak, Sopron, Sümeg, Szigetvár, Szögliget,
Várgesztes, Visegrád). Ismertetésre kerültek a várak kiválasztási szempontjai, jellemzői,
valamint adottságaikhoz illeszkedő, egymástól is eltérő turisztikai fejlesztési lehetőségei.
Virág Zsolt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2001-ben
jogász, Bölcsészettudományi Karán 2006-ban művészettörténész diplomát szerzett. 2003-tól a
Magyar Kastélyprogram Kht. (2008-tól Nonprofit Kft.) ügyvezető igazgatója, valamint a
Magyar Kastélyok és Kúriák Egyesületének alelnöke. 2003–2014 között a Magyar
Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottsága Kastélyok, Várak, Falusi Turizmus
Albizottságának szakértője kastély-ingatlanfejlesztés, kastélytörténet, kastélyturizmus
témakörökben. 2016-tól a Miniszterelnökség Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram
végrehajtásáért felelős miniszteri biztosa. 2004–2005 között a Kárpát-medencei
Kastélykrónika, 2005-től a Várak, kastélyok, templomok szaklap szerkesztőbizottságának tagja.
A 2000-től megjelenő Magyar Kastélylexikon számainak szerzője, több felújított kastély
látogatóközpontjához készített monográfia szerkesztője és társszerzője.

VÁRREKONSTRUKCIÓ ELŐTT ÉS UTÁN
DR. VÁRKONYI GÁBOR: FÜZÉR – A FELLEGVÁR REKONSTRUKCIÓJA
Az előadás a műemléki rekonstrukcióhoz nélkülözhetetlen történeti
forrásfeltárással foglalkozik. A fűzéri vár példáján keresztül bemutatja a
felhasználható történeti forrásokat.
Várkonyi Gábor történész. 1983 és
1988 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem
szakos hallgatója. PhD fokozatát
1997-ben szerezte meg az ELTE-n,
habilitációjára 2008-ban került sor.
Az
ELTE
Művelődéstörténeti
Tanszék tanszékvezető egyetemi docense – PhD, Dr.Habil. Kutatási területei: a kora újkori
magyar politikai gondolkodás fejlődése; művelődés és társadalomtörténet; történeti ökológia; a
társadalmi nemek története; a kora újkori angol követség működése Konstantinápolyban. Fámadíjas.
CSÉFALVAY GYULA: A DIÓSGYŐRI VÁR REKONSTRUKCIÓJA
Az előadás mottója „attrakció és
élmény az örökségvédelemben”. A
Diósgyőri vár öt éve elkészült
rekonstrukciója kapcsán összegzésre
és bemutatásra kerülnek a helyreállítás tanulságait, az alkalmazott
építészeti, technológiai módszerek az
attrakció és az élmény fogalmának az
örökségvédelemben történő lehetséges értelmezésével.
Cséfalvay Gyula okleveles építészmérnök, BME, 1985 és 1992 között
az OMF majd az OMvH tervezési,
illetve építészeti osztályán építész
tervező. 2004 és 2008 között Eger MJV főépítésze, 2008 és 2010 között a KÖH felügyeleti
igazgatója. Főbb munkák: Siklós, Malkocs bej dzsámi rekonstrukció (Mendele Ferenccel);
Somogyvár, bencés apátság kerengő rekonstrukció; Pácin, Mágochy kastély, körítőfalak és
saroktornyok (Erdei Ferenccel); Diósgyőr, vár rekonstrukció (Botos Judittal és Szekér
Györggyel); Esztergom, Török kert, Szabadtéri színpad, Budai torony, rekonstrukció; Eger,
Ciszterci gimnázium, tornaterem, új épület műemléki környezetben; Eger, a Minorita templom
homlokzat felújítás (Botos Judittal); Magyarpolány, népi házak felújítása (Erő Zoltánnal);
Füzér, vár rekonstrukció (Rudolf Mihállyal); Füzér, Koronaőr fogadó, új épület műemléki
környezetben; Boldogkőváralja, vár, palota rekonstrukció, új fogadó épület (tervezés alatt).

DIÓSGYŐR ÉS EGER VÁRA
DR. LOVÁSZ EMESE: A VALÓSÁG ÉS ÉGI MÁSA – A DIÓSGYŐRI VÁR KIÁLLÍTÁSI

FORGATÓKÖNYVE

Hogyan írnak át a mindennapok egy valóra vált
álmot: élettel tölteni meg egy középkori vár
termeit. Hogyan szembesül a remélhetően nem
javíthatatlan álmodozó a működtetés lehetőségeivel és elvárásaival, kezdve onnan, miszerint
az emberi erőforrás a legdrágább, egészen addig,
hogy nem az a legfontosabb, balról sodorjuk-e a
gyapjút. És akkor még nem beszéltünk a
látogatókról, akikről azt hittük, már tudjuk mi
mindenre képesek.
Lovász Emese régész, tudományos szakértő
Diósgyőri vár. Az ELTE Bölcsészettudományi
karán magyar-latin-régészet szakon kezdte
tanulmányait, majd népvándorlás-középkoros
régészként végzett. Az egyetem befejezése után a
miskolci Herman Ottó Múzeumban helyezkedett
el, ahol kutatási területe a megye népvándorláskori története lett. Jelentős hunkori és avar
temetőket tárt fel, doktori disszertációjában egy 5.
századi leletegyüttest és annak Kárpát-medencei
összefüggéseit dolgozta fel. A Diósgyőri vár
gyűjteményével 1993 óta foglalkozik, a vár
környezetében végzett feltárásokkal hozzájárult az
egykori királyi vár kiterjedéséről szerzett ismeretekhez. A vár rekonstrukciójához
kapcsolódóan elkészítette az I. és II. ütem kiállítási forgatókönyvét, jelenleg tudományos
szakértőként segíti a mindennapok munkáját.
NOVÁK IRÉN: ÉREZD, ÉRINTSD MEG, SZERESS BELE! A FELÚJÍTOTT DIÓSGYŐRI
VÁR ÜZEMELTETÉSE
Magyarország legfényesebb évszázadainak tanúja, Nagy Lajos király
palotája, Luxemburgi Zsigmond
öröksége, híres magyar uralkodók
hitvesének jegyajándéka, a királynék
vára. Lehet-e versenyképes turisztikai termék egy várkastély a 21.
században?
A Diósgyőri vár volt az első vár
Magyarországon, melyet rom állapotából felújítottak, teljes épületrészeket rekonstruáltak. A turisztikai
és műemlékvédelmi szempontból is
úttörőnek számító beruházás célja az
volt, hogy a vár minél többet eláruljon történelméről, azokról az uralkodókról, eseményekről,
emberi sorsokról – amelyek a falaihoz kötődnek.

A felújított Diósgyőri vár átadására 2014. augusztus 30-án került sor, egy évvel később pedig
a lovas hagyományőrzők és sportesemények is birtokba vehették a vár szomszédságában
megépült Lovagi Tornák Terét és a Vásárteret. Korhű berendezési tárgyak, modern eszközök
és különböző programok is segítik az időutazást, látogatóinkat pedig a vár népe, udvarhölgyek
és lovagok kísérik.
A tanulmány nem csupán a látogatószámok tükrében kívánja bemutatni a rekonstrukciót követő
éveket, hanem azt is szemlélteti, hogy milyen körültekintő marketing-, kommunikációs-, és
rendezvényszervezői munka szükséges ahhoz, hogy az egyre élesedő piaci versenyhelyzetben
támasztott magas elvárásoknak és üzemeltetési kihívásoknak meg tudjunk felelni. Büszkék
vagyunk rá, hogy elismeréseink szolgáltatásfejlesztési törekvéseink eredményét tükrözik.
Célunk, hogy a Diósgyőri vár a rekonstrukció II. ütemét követően Európa egyik meghatározó
turisztikai célpontja legyen.
Novák Irén közművelődési és kulturális turisztikai szakember, az Eszterházy Károly
Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott. Az elmúlt tizenhat évben a
kultúraközvetítés és a kulturális turizmus területén tevékenykedett, öt éve a Miskolci Kulturális
Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Szerteágazó feladatai közé tartozik a Társaság ügyvezetése mellett a városi nagyrendezvények,
nemzeti ünnepek, a településrészi művelődési házak, a miskolci Művészetek Háza, a Diósgyőri
vár és a Lovagi Tornák Tere üzemeltetése. Irányítása alatt számos városi rendezvény megújult.
Jelentős szerepe volt a Diósgyőri vár rekonstrukcióját követően a vár újrapozícionálásában,
szolgáltatásainak bővítésében, kulturális turisztikai termékként történő megismertetésében.
Részt vállalt a Lovagi Tornák Tere, mint sokoldalú rendezvénytér bevezetésében, egy újszerű
közösségi tér kialakításában, és nemzetközi piacra történő bevezetésében a lovassportok
területén.
Kiemelten fontosnak tartja, hogy az egyes generációk kultúrafogyasztási szokásait megismerje,
és korszerű módszerekkel élményszerűvé tegye a hagyományok átadását. Törekvései
fejlődésközpontúak, miközben tudatosan ügyel a helyi értékek és identitások védelmére, a
közösségek egyediségeinek megőrzésére.
RÁKÓCZI GERGELY: AZ EGRI VÁR RÉGÉSZETI KUTATÁSAINAK LEGÚJABB
EREDMÉNYEI
Rákóczi Gergely 1989-ben született
Kiskőrösön, itt végzett hatosztályos
gimnáziumban. A történelem, a latin
nyelv és irodalom iránti érdeklődését
is ezek az évek határozták meg.
Egyenes út vezetett számára az
ELTE régészet (középkori régészet
főspecializáció, népvándorlás kor
mellékspecializációval) és történelem (középkortörténet specializációval) szakára. Abszolvált. Kis
kitérővel rövid ideig humanitárius
vonalon tevékenykedett (UNICEF),
aztán több helyen feltárásokon
(Budapest környékén, és Bács megyében) dolgozott. Járt Kazahsztánban Mordovin Maximmal
expedíción. Regéc várának feltárásán évekig részt tudott venni. Elsősorban a középkori régészet
és a medievisztika érdekli, azon belül is a 14–15. századi anyagi kultúra. A Dobó István
Vármúzeumnál 2014 nyara óta dolgozik. Amellett, hogy az Egri vár ásatási dokumentációinak

térinformatikai feldolgozásával foglalkozik, részt vesz az aktuális feltárásokban. Legutóbb a
Szúnyog köz numizmatikai anyagát, most pedig az vár feltárásának (Régészeti feltárás vezetője:
Buzás Gergely) éremanyagát fogja feldolgozni.
BUZÁS GERGELY: AZ EGRI VÁRBAN LÉVŐ KÖZÉPKORI PÜSPÖKI PALOTA
KUTATÁSA
A középkori egri püspöki palota a legjobban ismert középkori főpapi rezidencia
Magyarországon. Az 1950-es években végzett munkák után a 2106–2017-ben végzett
ásatásokkal sikerült teljessé tenni az épület kutatását, így már megrajzolható az egri püspöki
rezidencia története a 12. századtól a 16. századig. Az előadás ebben az öt évszázadban követi
végig az egri püspöki rezidencia építéstörténetét.
Buzás Gergely 1965-ben született
Pécsett. Régész-művészettörténész.
Egyetemi tanulmányait az Eötvös
Loránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi
Kara
Művészettörténet-Régészet szakán,
1984–1989 között végezte. 1989-től
a Magyar Nemzeti Múzeum
visegrádi
Mátyás
Király
Múzeumában dolgozik régészként.
2011-óta a múzeum igazgatója.
Visegrádon a középkori királyi
palota és a város épületeinek
feltárásán dolgozik. Emellett számos hazai és külföldi lelőhelyen középkori várak, kolostorok,
székesegyházak feltárását vezette vagy vett részt ilyenek kutatásában. 1990–2016 között külső
előadóként előbb az ELTE, majd a Pécsi Tudományegyetem, ezután a Szegedi
Tudományegyetem, végül pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti tanszékén
középkori építészettörténetet és régészetet oktatott. Szakterülete a középkori kőfaragás és
építészettörténet kutatása, középkori épületek 3D rekonstrukciója. 200 szakmai publikációja
jelent meg.
BOTOS JUDITH – CSÉFALVAY PÉTER: AZ EGRI VÁR REKONSTRUKCIÓS ÉPÍTÉSZETI
TERVEI
Az előadás az egri vár GINOP
programját ismertette, projektelemekre lebontva. A hangsúlyt a
beruházás szükségességére, a feladat
összetettségére, az építészeti gondolkodás és döntések ismertetésére,
indoklására, az építészek évszázadokon átívelő felelősségére helyezte
az előadó, Botos Judith.
A beruházás kivételes történelmi
helyzetben valósulhatott meg, jelentős Európai Uniós forrás és egy
komplex gazdaságfejlesztési és

innovációs program adott rá lehetőséget szakértők közreműködésével az összes releváns
szakterületről.
A tervezők az alábbi projektelemek revitalizációját, felújítását, tervezését végezték el: Külső
várfeljáró, Déli kapubejárat és déli kistámfal, Déli fogadóépület, Hyppolit-kaputorony, Déli
belső várfal, Déli falszoros, Varkoch-kaputorony, Ágyúdomb, Ispotály pince, Cipóosztó ház.
A tervezői szándék olyan kortárs igényeket és követelményeket kiszolgáló, minimálisan
invazív beavatkozás volt, ahol az új elemek lehetőség szerint rejtve kívánnak maradni, nem
pedig versenyezni a meglévő architektúrával. Ez a gondolkodás leginkább a Déli fogadóépület
és a Cipóosztó-ház kialakításán figyelhető meg. Az Ágyúdomb szintén jó példa, itt a
funkcionális kialakítás maximális rejtettséggel párosul.
Ahol a megrendelői szándék egyes épületek minél teljesebb helyreállítását fogalmazta meg, ott
a szakmailag lehető leghitelesebb végeredmény volt a cél úgy forma, mint anyaghasználat és
funkció tekintetében. Ez az irány a Varkoch- és a Hyppolit-kaputornyok esetében került
követésre.
A Külső várfeljáró, Déli kapubejárat és déli kistámfal, Déli falszoros és Ispotály pince
projektelemek esetében a tervezők főként állagmegóvó és csak kismértékben funkcióbővítő
revitalizációt írtak elő.
Botos Judith építészmérnök, vezető tervező. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnök
Karának elvégzése után a Budapesti Középülettervező Vállalat (KÖZTI) II. Irodáján, majd az
Országos Műemléki Felügyelőség Építészeti Osztályán dolgozott. 1992 óta saját cégeiben
végez építész vezetőtervezői munkát. Nagyobb középületek tervezése, azon belül elsősorban
kiemelt műemlékek helyreállítása jellemzi a pályafutását. Legfontosabb munkái: Egri Vár,
Szent István-kori Rotunda lefedése és állagmegóvása (2000), Eger, Megyeháza felújítása
(2000), Diósgyőr, Királynéi vár romfalainak állagmegóvása (2000), Egri vár, Déli, Nyugati és
Északi várfalak pótlásos helyreállítása (2000–2003) Eger, Várszékesegyház románkori és
gótikus maradványainak állagmegóvása (2000–2003), Eger, Hotel Eger&Park teljes felújítása,
wellness és konferenciaszállóvá bővítése (2003–2005), Eger, Líceum teljes felújítása,
revitalizálása, pincetér kiépítése, új oktatóterek kiépítése (2007–2012) Eger, Spetz-ház
felújítása, átépítése, revitalizálása, benne a Kepes György Művészeti Központ kiépítése (2010–
2012), Eger, új Külső Várfeljáró Sétány kiépítése (2014) Diósgyőr, Királynéi vár
rekonstrukciója (Diósgyőr 1. ütem) (2010–2012), Eger, Várszékesegyház történelmi
emlékhelyként történő kiépítésének tanulmányterve (2016), Egri Vár, Délnyugati Szektor
felújítása és kiépítése (Egri vár GINOP 1-10 (2016–2017), Eger, Ferences templom és rendház
felújítása és zarándokszállásá történő átalakítása (2017–2018), Eger, Minaret helyreállítási
terve (három ütemben, 1999–2018 között), Sarud, Római katolikus templom felújítása (2017–
2018), Eger, új Servita Plébánia tervezése (2018), Eger, Dobó téri patakpart és Dr. Hibay
Károly utca közötti foghíj beépítése (2018–2019).
Cséfalvay Péter közgazdász. 2019-ben fejezi be építészmérnöki tanulmányait. Építészprojektmenedzserként 2014 óta a Manual Art Design Studio tagja, korábban a befektetési
bankszektorban tevékenykedett. Botos Judit mellett az Egri vár GINOP1-10 (2016–2017)
program építész és generál társtervezője, társ-projektmenedzsere. Ugyanilyen minőségben
végzett további munkái: Eger, Várszékesegyház történelmi emlékhelyként történő kiépítésének
tanulmányterve (2016), Egri Vár, Délnyugati Szektor felújítása és kiépítése (Egri vár GINOP
1-10 (2016–2017), Eger, Ferences templom és rendház felújítása és zarándokszállásá történő
átalakítása (2017–2018), Eger, Minaret helyreállítási terve (2017–2018), Sarud, Római
katolikus templom felújítása (2017–2018), Eger, új Servita Plébánia tervezése (2018), Eger,
Dobó téri patakpart és Dr. Hibay Károly utca közötti foghíj beépítése (2018–2019).

Kapcsolódó programok:
A konferencia alkalmából bemutatásra kerültek Ferenc Tamás egri festőművész magyarországi
várakról készített akvarelljei. Sajnos a magyarországi várak nagy része ma is romos állapotban
várja látogatóit. Ezek a rajzok rekonstrukciós elképzelések, és azt vélelmezik, azt szeretnék
bemutatni, hogy hogyan is nézhetett ki fénykorában egy-egy vár.

