
MAGYARORSZÁG
 kastélyai és várai 



3

03 Bevezető

04 Festetics-kastély, Keszthely

06 Grassalkovich-kastély, Gödöllő

08 Esterházy-kastély, Fertőd-Eszterháza
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14 Pipo-várkastély, Ozora

16 Edelényi Kastélysziget, Edelény

18 Kamalduli remeteség és Esterházy-kastély, Oroszlány-Majkpuszta

20 Brunszvik-kastély, Martonvásár

22 Egri vár – Dobó István Vármúzeum, Eger

24 Sárospataki vár – MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

26 Diósgyőri vár, Miskolc

27 Siroki vár, Sirok

28 Szigligeti vár, Szigliget

30 Siklósi vár, Siklós

32 Gyulai vár – Almásy-kastély, Gyula

34 Esterházy-kastély – Tatai vár, Tata

36 Füzéri vár, Füzér

37 Károlyi-kastély, Füzérradvány

38 Sümegi vár – Püspöki palota, Sümeg

40 Királyi palota – Salamon-torony – visegrádi fellegvár, Visegrád

Magyarország a romantikus kastélyok, meseszép várak hazája. 
Sorsdöntő ütközetek dúltak bástyáikon, intrikák szövődtek falaik  
közt, díszítésükön híres művészek és külföldi mesteremberek  
munkálkodtak. Legtöbbjüknek az enyészet méltatlan sorsa jutott,  
de mára számos helyszín megújult vagy megkezdődött a rekonst- 
rukciója a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram  
keretein belül.

Nemcsak esztétikailag újultak meg épített örökségeink, hanem 
történetük is átélhetőbbé válik a látogatók számára: a modern 
technológiát felhasználva még izgalmasabb, interaktív kiállítások
és installációk segítségével ismerheti meg az építtető családok, 
nevezetes várurak történetét, élheti át újra a híres ostromokat 
vagy a dicső korok békés mindennapjait. Egyes kastélyoknál és 
váraknál olyan szembetűnő a megújulás, hogy meglepődik majd, 
ha újra bejárja a kisgyerekként megismert épületeket. Az ajánlott 
környékbeli látnivalók segítségével minden igényt kielégítő, akár 
többnapos kirándulást is lehet tervezni.

TARTALOM BEVEZETŐ



A kastélykertben a Festetics György 
idejében ültetett kínai páfrányfenyő 
vagy a 400 éves kocsányos tölgy is 
megtekinthető.

4  fes t e t i c s-k a s t ély, h el i ko n k a s t ély m úzeu m / k esz t h ely fes t e t i c s-k a s t ély, h el i ko n k a s t ély m úzeu m / k esz t h ely 5

Látnivalók a környéken: 

Kóstolja meg a különleges borokat a Badacsonyi borvidék pincészeteiben!

Csónakázzon az egyedülálló Tapolcai-tavasbarlangban!

Mártózzon meg Európa legnagyobb termáltavában, a Hévízi-tóban!

Tervező: Hoffstedter Kristóf, Victor Rumpelmayer, 
Gustav Haas, Maximilian Paschkis 
Építés ideje: 1745-1750/1883-1887
Építés stílusa: barokk, neobarokk

FESTETICS– 
KASTÉLY
KESZTHELY 

Magyarország harmadik legnagyobb és egyben leglátoga-
tottabb kastélya a Festetics-kastély. Pompás termeiben 
korhű berendezés, kiállítások, kulturális rendezvények, 
koncertek várják a látogatókat. 

Építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben, majd az egye- 
meletes barokk kastélyt a 18. és 19. században többször 
átépítették, bővítették. Ma 101 helyiségével múzeumként és 
rendezvényközpontként működik, itt található Európa legna-
gyobb épen maradt főúri könyvtára egy 86 ezer kötetes gyűj-
teménnyel, mely túlélte a II. világháborús fosztogatásokat is.  
A kastélyparkban található a pálmaház és az egykori kocsiház, 
benne a hintókiállítással, a park hátsó kijáratával szemben pe-
dig a vadászati kiállítást és a történelmi modellvasút-kiállítást 
befogadó új épület. A 42 hektáros, csodálatos kert természet-
védelmi terület: több száz éves fák, színes virágágyások, kerti 
tó, oroszlános kút, szökőkutak és szobrok gazdagítják. 
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Tervező: Mayerhoffer András
Építés ideje: 18. század
Építés stílusa: barokk

GRASSALKOVICH– 
KASTÉLY
GÖDÖLLŐ

Itt forgatták a Hiúság 
vására (Vanity Fair) című, 
2018-as sorozat egyes  
jeleneteit is. 

Látnivalók a környéken: 

Kóstoljon borokat és pezsgőket Etyeken, az Öreghegy és az Újhegy öreg présházaiban!

Hajókázzon a Dunakanyarban, és fedezze fel a környék gyöngyszemeit!

Fedezze fel a művészek városát, Szentendrét, ismerje meg múzeumait és galériáit!

A 18. században épült gödöllői Grassalkovich-kas-
tély az ország egyik legnagyobb barokk kastélya, 
melyet Grassalkovich I. Antal gróf kezdett építtetni.

Később I. Ferenc József és Erzsébet királyné a kastélyt 
koronázási ajándékként kapta meg és nyári reziden-
ciaként használta. Itt-tartózkodásukkor Sissi a királyi 
lovardában töltötte legszívesebben az idejét. Az arany, 
fehér, bordó és kék színekben pompázó kastély tágas 
tereivel, díszítettségével, selyemtapétáival igazi időuta-
zásra invitál, a lakosztályok állandó kiállításai bemutatják 
a Grassalkovichokhoz, majd a királyi párhoz köthető 
dicső korszakokat és a kastély 20. századi történetét, 
melynek része volt az is, hogy 1920-tól Horthy Miklós 
tartotta fenn magának nyári rezidenciaként. A kastély-
ban kőszínház is épült – mely jelenleg Magyarország 
egyetlen rekonstruált barokk színháza –, pompás angol-
kertjében pedig narancsházat alakítottak ki.
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Tervező: Anton Erhard Martinelli, Nicolaus Jacoby, 
Ferdinand Mödlhammer, Melchior Hefele
Építés ideje: 18. század
Építés stílusa: barokk, rokokó, copf

ESTERHÁZY–
KASTÉLY
FERTŐD-ESZTERHÁZA

Joseph Haydn zeneszerző 
aktív korszakának több 
mint felét itt töltötte.

Látnivalók a környéken: 

Fedezze fel Sopron óvárosát!

Csobbanjon télen és nyáron Bükfürdő és Sárvár fürdőkomplexumaiban!

Tekerjen élménytől élményig a Fertő tó körül!

Magyarország legnagyobb és legszebb barokk kastélyát a „magyar Versailles”- 
nak is nevezik. Az északnyugati országrész egyik legnépszerűbb látnivalója  
a 126 szobás barokk épületegyüttes és 300 hektáros parkja. 

A 126 rokokó stílusú szoba, a 650 festményből álló Esterházy-képtár, az impozáns 
kovácsoltvas kapu, a kápolna, a Marionettszínház, a díszudvar a szökőkúttal és a 300 
hektáros franciakert mind azt bizonyítja, hogy az eszterházai Esterházy-kastély való-
ban uralkodói udvarokhoz méltó, fényűző rezidencia volt. Joseph Haydn is eltöltött 
itt csaknem két évtizedet a művészeteket támogató Esterházy Miklós szolgálatában. 
A kastély kulturális szerepe ma is jelentős, a zenei hagyományt folytatva izgalmas 
komolyzenei koncertek és rendezvények helyszínéül szolgál. A kastély előtt, „Fényes” 
Miklós herceg korában alakították ki a kor ízlésének megfelelően a franciakertet.
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FESTETICS–
KASTÉLY
DÉG

Tervező: Pollack Mihály
Építés ideje: 1802-1815
Építés stílusa: klasszicista
Nyitás: 2021. II. félév - a park látogatható

A dégi Festetics-kastély a filmvászonról is 
ismerős lehet: itt forgatták többek között 
a Vörös veréb című amerikai thriller és 
a magyar csodaló történetén alapuló, 
Kincsem című film számos jelenetét is.

Látnivalók a környéken: 

Ismerje meg az egyik leggazdagabb múltú magyar város, Székesfehérvár óvárosát és kacskaringós utcáit!

Élje át Ozorán, a Pipo-várkastélyban a reneszánsz udvarok hangulatát!

Fedezze fel Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vidéki állatkertjét Veszprémben!

A Balaton délkeleti csücskéhez közel található a klasszi-
cista kastély, melyet az ország legnagyobb, legimpozán-
sabb angolparkja vesz körül, ahol akár többórás sétára 
is indulhat a látogató. 

Magyarország egyik legkorábbi klasszicista kastélya 1802 
és 1815 között épült, Festetics Antal megbízásából, Pollack 
Mihály tervei alapján. Hazánk legnagyobb angolparkja ve- 
szi körbe, mely már a 19. század elején is kuriózumnak  
számított a New York-i Central Parknak megfelelő méreté-
vel. Két kilométeres tórendszerének központi szigetén áll  
a híres vörös téglás Hollandi-ház, a tóban pedig engedéllyel  
akár horgászni is lehet, ami különleges élmény a gyönyörű  
kastélyparkban. Ehhez a történelmi környezethez egy tenisz- 
pálya is tartozik, amely a mai napig megőrizte funkcióját, 
és a múltat felidéző, egyedülálló élményt nyújt a tenisze-
zőknek. Az egyemeletes, alagsoros, U alakú kastély kedvelt 
filmforgatási helyszín, rekonstrukciója után interaktív kiállí-
tásokkal, közösségi kulturális térként funkcionál majd. 
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A helyiek beszámolója alapján az itt forgatott  
Underworld című sorozathoz készült a kastély- 
park jelenleg is használt vaskapuja, míg a kas- 
télyban található ülőbútorok kárpitozása és  
a nagyszalonban lévő függönyök a Borgiák 
című sorozat forgatása alatt újult meg.

Látnivalók a környéken: 

Ismerje meg az egyik leggazdagabb múltú magyar város, Székesfehérvár óvárosát és kacskaringós utcáit!

Fedezze fel Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vidéki állatkertjét Veszprémben!

Fedezze fel a Velencei-tavi Madárrezervátumot!

Tervező: Linzbauer István, 
Hauszmann Alajos
Építés ideje: 1873-1880
Építés stílusa: historizáló, neogótikus
Nyitás: 2021. II. félév

NÁDASDY–
KASTÉLY 
NÁDASDLADÁNY

A historizmus korának egyik legszebb magyar 
épülete, neogótikus, Tudor-stílusával ritkaság-
nak számít az országban. Az Ősök csarnoka 
historizáló kastélyépítészetünk legpazarabb 
belső tereinek egyike. 

A soktornyos neogótikus kastély ma is méltó 
emléke Nádasdy Ferenc gróf és Zichy Ilona 
grófnő rendíthetetlen szerelmének, a nagy  
Nádasdyak portréit felvonultató Ősök csarno-
ka pedig Magyarország legszebb ősgalériája. 
A mesebeli kastélyt kovácsoltvas csillárok, 
faragott fabútorok, festett üvegablakok tették 
díszessé, a komfortot modern berendezések 
biztosították. A kastélyban az eredetiekhez ha-
sonló enteriőrök és a digitális technológia révén 
a látogató megismerheti az épület történetét  
és átélheti a kastélybeli élet mindennapjait.  
Az ingyenesen látogatható kertben interaktív 
tanösvények vezetnek be a park történetébe és 
az azt benépesítő növények és állatok világába.
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Éjszakázzon az öt vendég- 
szoba valamelyikében, és élje 
át a lovagkor hangulatát  
a kastélyban!

Látnivalók a környéken: 

Ismerje meg az apátságot alapító, Szent László királyunk történetét a Szent László Nemzeti Emlékhely 
látogatóközpontja segítségével!

Fedezze fel Dégen a klasszicista Festetics-kastélyt, és sétáljon az ország legnagyobb angolparkjában!

Fedezze fel Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vidéki állatkertjét Veszprémben!

Ozorai Pipo egykori várkastélya kivételes kiállí-
tásokkal repít vissza a lovagkorba, de nemcsak 
múzeumlátogatóként élvezhetjük a reneszánsz 
udvarok hangulatát, hanem szállóvendégként is.

A firenzei Filippo Scolari, Zsigmond király híres tö- 
rökverő lovagja Ozora birtokosának lányával esett 
szerelembe, ekkor kapta az Ozorai Pipo nevet. 
Olasz stílusú, késő gótikus várkastélyát még a török  
hódoltsági idők előtt építette át reneszánsz stí- 
lusúvá. Ma a látogatók egyenesen a lovagkorba 
utazhatnak vissza, ha bebarangolják a vadszőlővel 
befuttatott belső udvart, a fegyvergyűjteményt és 
az emeleti történeti termeket. Különlegesség még 
a várkastély öt évszázados történetét bemutató 
vártörténeti kiállítás, a régészeti feltárások és mű-
emléki kutatások során előkerült gazdag lelet- 
anyaggal. A várkastélyban öt vendégszoba áll az 
Ozorára látogatók rendelkezésére, érdemes innen 
indulva felfedezni a környéket is.

PIPO-VÁR-
KASTÉLY 
OZORA

Építés ideje: 1416–1426
Építés stílusa: reneszánsz
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Építés ideje: 1716–1730
Építés stílusa: barokk

EDELÉNYI 
KASTÉLYSZIGET
EDELÉNY

Magyarország legnagyobb 
rokokó falképsorozatát Lieb 
Ferenc vándorfestő készítette.

Látnivalók és programok a környéken: 

Csodálja meg a Szalajka-völgyben található, 17 méter magas Fátyol-vízesést!

Fedezze fel a világörökség részét képező cseppkőbarlangot, a Baradla barlangot Aggteleken!

Tekintse meg a korhű lovagi tornákat a diósgyőri várban!

A Bódva folyó szigetén álló L’Huillier–Coburg-kastély Magyarország egyik 
legnagyobb kastélya, a kora barokk építészet kiemelkedő emléke, melyet  
mesés falfestményekkel díszített helyiségei tesznek különlegessé.

A meseszép épületet és parkját – időközönként jelmezes – idegenvezetéssel is 
be lehet járni, a kisebb és nagyobb gyermekeket fűzfa játszókert várja a kastélyt 
övező mintegy 12 hektáros kertben. A kastélyt Jean-François L’Huillier katonatiszt, 
lotaringiai származású báró és felesége kezdte el építtetni 1716-ban, később hat 
szobáját Lieb Ferenc vándorfestő egyedi hangulatúvá varázsolta, aminek ered-
ménye lett Magyarország egyik legnagyobb összefüggő rokokó falképsorozata.  
A kastély építtetőinek és lakóinak történetével látványos 3D-s játékfilmen keresz- 
tül ismerkedhet meg az érdeklődő, a gyerekek számára múzeumpedagógiai fog-
lalkozások teszik élményszerűvé az ismeretátadást.



Látnivalók a környéken: 

Ismerje meg a tatai tóra néző Esterházy-kastélyban az Esterházy család történetét!

Csodálja meg a Turul-emlékművet és a tőle pár perc sétára találathó Szelim-barlangot!

Fedezze fel Közép-Európa legnagyobb újkori erődjét Komáromban!
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Egykor a hallgatási fogadalomban élő kamalduli remeték békéje uralta az épületegyüt-
test, amit idelátogatva, a kolostort és belső, meghitt udvarát bejárva ma is átélhet. 

Az Európában egyedülálló módon fennmaradt épületegyüttes az erdő közepén, egy  
tó közelében áll. 1727-ben gróf Esterházy Miklós a kamalduli rend némaságot fogadó 
remetéit hívta ide, emléküket a templomtorony körül tizenhét puritán cellaház és az 
egykori kolostor, a későbbi Esterházy-kastély épülete őrzi. A különös nyugalmat árasztó 
falak közt sétálva átélhető a hallgatásban élő szerzetesek békéje: a kolostorban korhű 
módon berendezett helyiségekben, díszes étkezőtermükben, celláikban a remeték életét 
és szokásait, a konventépület fő épületszárnyának emeletén található kiállításon pedig  
a kamalduli rend általános és magyarországi történetét ismerheti meg.

Tervező: Franz Anton Pilgram 
Építés ideje: 1733-1771
Építés stílusa: barokk

KAMALDULI 
REMETESÉG
MAJK

A kamalduli rend általános és 
magyar országi történetét is meg-
ismerhetjük az épület falai közt.
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Tervező: Tallher József
Építés ideje: 1784-1785/1875 körül
Építés stílusa: neogótikus

BRUNSZVIK–
KASTÉLY
MARTONVÁSÁR

Beethoven a Brunszvik családhoz 
fűződő barátsága jeléül több darab-
ját nekik ajánlotta, többek között az 
f-moll („Appassionata”) szonátát is. 

Látnivalók és programok a környéken: 

Kóstoljon borokat és pezsgőket Etyeken, az Öreghegy és az Újhegy öreg présházaiban!

Fedezze fel a Velencei-tavi Madárrezervátumot! 

Ismerje meg az egyik leggazdagabb múltú magyar város, Székesfehérvár óvárosát és 
kacskaringós utcáit!

Az egykori főúri rezidencia hófehér falaival, csúcs-
íves ablakaival, tornyaival, szép pártázataival ma 
a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 
Kutatóközpontjának ad otthont, emellett a hazai 
Beethoven-kultusz fellegvára.

Az 1700-as évek végén építtette gróf Brunszvik Antal –  
mai, historizáló, neogótikus stílusát 1875 körüli átépíté- 
sekor kapta. A kastély lenyűgöző parkja és múzeuma 
miatt rendkívül népszerű a turisták körében is. Beethoven 
szoros kapcsolatot ápolt a Brunszvik családdal, több- 
ször vendégeskedett a kastélyban, ő tanította zongorázni 
a Brunszvik lányokat, és a fennmaradt levelezés tanúsá-
ga szerint szerelmi szálak is fűzték Brunszvik Jozefin- 
hez. A leveleket és más érdekes dokumentumokat  
a kastély ban működő Beethoven Emlékmúzeumban  
veheti szemügyre. A kastély körüli paradicsomi angol- 
kert – Magyarország egyik legszebb kastélyparkja, 
amely tavával és válogatott növényritkaságaival önma- 
gában is látogatásra érdemes – nyaranta a Beethoven- 
estek koncertjeinek helyszínéül szolgál.



Látnivalók a környéken:

Fedezze fel a Mátra és a Bükk vadregényes tájait az Országos Kéktúra útvonalon!

Kóstolja meg az egri bikavért és az egri csillagot egy modern borbárban vagy egy 
kiváló pincészetben!

Fedezze fel a környék gyógy- és termálfürdőit!
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Építés ideje: 13. század második fele
Építés stílusa: gótikus

Eger belvárosában találjuk a legendás várat, ahol a magyar várvédők történelmi vereséget mértek 
1552-ben a hódító török hadseregre. A várban kitűnő interaktív kiállításon ismerhetjük meg az ost-
rom és a vár történetét. 

A vár magját a 13. század második felében építették a tatár hódításokat követően. Nagy jelentőséggel bír 
Magyarország történelmében: 1552-ben itt verte vissza Dobó István a mintegy harmincszoros túlerőben 
lévő szultáni sereget. Az egykori gótikus püspöki palotában kialakított vármúzeum jól felépített tárlatán 
megismerheti a végvári vitézek életét, alászállhat a kazamatákba, körülnézhet a látványos fegyvertárban, 
választhat tárlatvezetést a Zárkándy-bástyára a kazamata aknafigyelő folyosóin keresztül, vagy egész 
egyszerűen a falakról és a bástyákról szétnézve gyönyörködhet a kilátásban. 

EGRI VÁR, 
DOBÓ ISTVÁN 
VÁRMÚZEUM
EGER

A híres ostrom és a hősök – 
köztük a védőkhöz csatlakozó 
bátor egri nők – emlékére min-
dennap 15:52-kor ágyúlövés 
dördül el a várban. 



Látnivalók a környéken:

Ismerje meg a Tokaji borvidék hangulatát, és vegyen részt egy dűlőtúrán!

Tegye próbára bátorságát, és csússzon le a több mint 100 méteres mélység 
felett átívelő kötélpályán Sátoraljaújhelyen!

Vegyen részt egy vízitúrán a Bodrogon!
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Építés ideje: 16-17. század
Építés stílusa: reneszánsz

SÁROSPATAKI VÁR – 
MAGYAR NEMZETI 
MÚZEUM RÁKÓCZI 
MÚZEUMA 
SÁROSPATAK

A kastély helyiségeit korabeli 
berendezési tárgyakkal és 
épen maradt díszítőelemekkel 
együtt csodálhatja meg.

A Rákóczi-vár a magyarországi késő reneszánsz építészet legértékesebb alko-
tása, Sárospatak legjelentősebb műemléke. Igazi reneszánsz időutazásban lehet 
része annak, aki ellátogat a Bodrog partján álló kivételes várnegyedbe. 

Épületegyüttesét a mohácsi csata után kezdték el építeni, fénykora a Rákócziak 
alatt volt. A várkastélyt árok választja el a várkerttől. A külső várfalra is ki lehet menni, 
ahonnan fantasztikus a kilátás a Bodrog partjára és a várépületre. A vár középpontja 
és egyben legrégebbi építménye az ötszintes Vörös-torony. A Rákócziak dicső kora 
című állandó tárlaton megismerheti a család történetét és gazdag történelmi-kul-
turális örökségét, mellette érdekes időszaki kiállításokat is rendeznek a páratlan 
épületegyüttesben. A vár izgalmas programsorozata az Ostromhétvége, melyen 
hadi- és mesterségbemutatókra várják a látogatókat.



SIROKI VÁR
SIROK

Építés ideje: 13. század
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A Bükk lábánál, a Szinva patak völgyéből kiemelkedő 
szikladombon áll a gótikus várkastély, amelyet még Nagy 
Lajos építtetett a 14. században.

A diósgyőri várat a királynék várának is nevezik, ugyanis több 
mint száz éven keresztül uralkodók feleségei birtokolták, akik 
jegyajándékba kapták és vidéki rezidenciaként használták. 
A vár mára újra megtelt élettel: korhű berendezési tárgyak, 
jelmezes animátorok, történelmi játékok repítik vissza a láto- 
gatókat a múltba.
Lovagi tornák, tárlatvezetés korhű viseletben, fegyverbemu- 
tató, íjászkodás – a diósgyőri várban számtalan programban 
lehet része.

A Nagy Lajos korabeli Közép-
Európa legnagyobb lovagterme 
található itt.

DIÓSGYŐRI VÁR
MISKOLC

Építés ideje: 14. század
Építés stílusa: gótikus

A várat a meredek,  
vulkáni eredetű Várhegy 
csúcsán találjuk.

Az ország legvadregényesebb sziklavára a Tarna men- 
tén, festői környezetben magasodik a falu fölé.  
Látogatói izgalmas és romantikus túrára számíthatnak.

A Bükk és a Mátra erdeinek határán, a Várhegy tetején 
magasodó erődítményt egy sziklatömb belsejébe vájták 
és tetejére építették elődeink. Ezt a különleges építményt 
egy helyenként meredek túraútvonalon lehet megköze-
líteni, de megéri a fáradtságot. A riolittufából álló hegy 
gyomrában hatalmas járatokat, lépcsőket és termeket 
vájtak – ezek is bejárhatók, felfedezhetők, az üregekből 
és a szerteágazó kazamatarendszerből titokzatos ablakok 
nyílnak a várhoz vezető útra. Az erődítmény állandó  
kiállítása a török hódoltság korába repíti vissza, Magyar- 
országon egyedülálló módon nem a magyar végvári 
vitézek, hanem az 1596 és 1686 között itt élt oszmán 
várkatonaság mindennapjait megidézve. A várból kite-
kintve elképesztő panorámában gyönyörködhet.

Látnivalók a környéken: 

Kövesse a török kultúra nyomait Egerben!

Csodálja meg a Szalajka-völgyben található,  
17 méter magas Fátyol-vízesést!

Ismerkedjen meg a mezőkövesdi Matyó Múze-
umban a világörökség részét képező kultúrával!

Látnivalók a környéken:

Hódítsa meg az Országos Kéktúra legfensé-
gesebb csúcsait!

Csobbanjon az Európában egyedülállónak 
számító Miskolctapolca Barlangfürdőben!

Vegyen részt egy kis kalandban Lillafüre-
den, libegőzzön a Jávor-hegyre vagy csóna-
kázzon a Hámori-tavon!



sz i g l i g e t i vá r / sz i g l i g e t28  sz i g l i g e t i vá r / sz i g l i g e t

Szigligeten magasodik a Balaton partjának egyetlen 
látogatható vára, melyet emiatt szokás a „Balaton 
várának” is hívni. A több mint 750 éves romvár  
bástyáiról lenyűgöző kilátás nyílik a kéklő vízre  
és a Tapolcai-medencére. 

A szigligeti vár a balatoni nyaralások biztos pontja, ba- 
rokk konyha, fegyvertár és kápolna is várja a látogatót. 
Kiállításain megismerheti a vár kalandos történetét: 
1260-ban IV. Béla király előbb a pannonhalmi bencések-
nek adományozta Szigligetet, majd visszacserélte egy 
másik birtokért. A török ostromoknak is ellenálló épít-
mény sorsát villámcsapás pecsételte meg a 17. század 
végén: nagy része leégett, köveit a falubeliek elhordták 
építőanyagnak. A régészek lassan 30 éve, fokozatosan 
építgetik vissza a várfalakat, többnyire a falu időközben 
lebontott régi házaiból, így elmondható, hogy az eredeti 
építőanyagok visszakerültek a helyükre. Számos modern 
attrakcióval is gyarapodik a vár, többek között kronoszkó- 
pokkal, melyekbe belenézve egy török kori csatát és a 
várat elpusztító tragikus villámcsapást is megnézhetjük.  

SZIGLIGETI  
VÁR
SZIGLIGET

Építés ideje: 14-17. század

A vár bástyáiról lenyűgöző 
kilátás tárul a kéklő vízre  
és a Tapolcai-medencére. 

29

Látnivalók a környéken: 

Kalandozzon a keszthelyi barokk Festetics-kastélyban!

Csónakázzon az egyedülálló Tapolcai-tavasbarlangban!

Mártózzon meg Európa legnagyobb termáltavában, a Hévízi-tóban!
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Építés ideje: 1260–1294 
Építés stílusa: gótikus

SIKLÓSI VÁR 
SIKLÓS

A Tenkes kapitánya a Rákóczi- 
szabadságharc idején játszódik.  
A népszerű tévésorozatban a siklósi 
vár volt a labancok fellegvára.

Látnivalók a környéken: 

Fedezze fel a különböző korok műemlékeit és a sokszínű kultúrát Pécsett!

Pihenje ki magát és töltődjön fel az egyik legrégebbi hagyományokra  
visszatekintő fürdőben Harkányban!

Kóstolja meg a Villányi borvidék elegáns vörösborait!

A siklósi vár az egyik legépebben fennmaradt épített történelmi örökségünk.  
A középkorban rakták le alapjait, de több építészeti korszak is rajta hagyta 
nyomát. Hírnevét csak tovább öregbítette A Tenkes kapitánya című sorozat. 

Magyarország egyik legjobb állapotban fennmaradt várkastélya a tatárjárás után 
épült, a 14. századtól kézről kézre járt évszázadokon keresztül. Híres lakója volt  
Kanizsai Dorottya nádorasszony, aki innen indult eltemetni a mohácsi csata halot-
tait. Ma komplex történelmi élményt kínál az idelátogatóknak: a vár- és hadtörténeti 
kiállítás mellett nevezetességei között található a bormúzeum, a börtönkiállítás 

- kipróbálható eszközökkel -, a kőfaragómesteri bravúrként számontartott gótikus 
zárterkély, Kanizsai Dorottya egyedülálló imafülkéje, rózsakertje és a várkápolna. A 
teraszról csodás panoráma nyílik a környező hegyekre, míg a keleti szárny időszaki 
kiállításoknak ad otthont.
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Építés ideje: 14. század
Építés stílusa: gótikus

ALMÁSY–
KASTÉLY
GYULA

Építés ideje: 1740 körül/1766/1801-1810
Építés stílusa: barokk, neobarokk

GYULAI 
VÁR
GYULA

A kastélyban a kiszolgáló 
személyzet mindennapjait 
is megismerhetjük.

1566-ban rekordideig  
– 63 napig – ellen tudott  
állni a török seregnek.

Látnivalók a környéken: 

Ízlelje meg a híres gyulai és csabai kolbászt!

Fedezze fel a Körösök vadregényes holtágait 
kajakozás közben!

Élje át a 19. század romantikáját Munkácsy 
festményeivel Békéscsabán!

Az Almásy-kastély és annak természetvédelmi területté nyilvánított parkja ideális családi 
programhelyszín. Az interaktív tárlat különleges múzeumi élményt nyújt, egyesíti magában  
a modern technikát – például holoprojektor – a klasszikus múzeumi látványosságokkal.  
Azt is bemutatja többek között, hogyan melegítették elő az úrnő ágyát.

Az idelátogatók komplex élményben részesülnek: a kastély modern, interaktív tárlatán nemcsak  
az egykor az épületben lakó főurak, de kiszolgáló személyzetük mindennapjaiba is betekinthetünk. 
A toronykilátóból gyönyörű panoráma nyílik a környékre, a Török-torony nevű kapuépítmény idő-
szakos kiállításoknak ad otthont. A kastély számos történelmi eseményről híres: a 13 aradi vértanú 
közül tíz itt tette le a fegyvert, Erkel Ferenc a kastély parkjában komponálta több operájának rész-
leteit, Munkácsy Mihály pedig festőinasként dolgozott itt. 1746-ban már színielőadást tartottak a falai 
között – megelőzve ezzel minden más magyarországi kastélyt.

Már messziről is egyedülálló látványt 
nyújt a téglából épült vár, mely egy-
kor az ország legerősebb végvárainak 
egyike volt. Napjainkban kiállításoknak, 
rendezvényeknek, köztük nyaranta  
a Gyulai Várszínháznak is otthont ad. 

Masszív tömegével, szögletességével  
a gyulai vár kivételes látványosság, Magyar - 
ország és Közép-Európa egyetlen épen 
maradt sík vidéki gótikus téglavára. 24 
kiállítótermében – köztük a várbörtönben, 
a kovács- és fazekasműhelyben, a korhű 
lakosztályokban, a borozógalériában és  
a kápolnában – megtudhatja, hogyan él-
tek és harcoltak a középkorban. Nemcsak 
kiállítások, hanem rendszeres programok,  
például jelmezes tárlatvezetések és soly- 
mászbemutatók is várják az idelátogató- 
kat – nagyobb rendezvények alkalmával 
begyújtják a kemencét, fellobban a ko-
vács tüze, elindul a fazekaskorong.
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ESTERHÁZY– 
KASTÉLY
TATA

A kastélyszínház néző- 
teréről Gustav Klimt 
készített festményt.

Tervező: Fellner Jakab
Építés ideje: 1765-1777
Építés stílusa: barokk

Az Öreg-tóra néző tatai Esterházy-kastély épített 
örökségünk különleges kincse. Híres uralkodók 
fordultak meg itt, országos események zajlottak  
a falai között. 

A tatai tóra néző, késő barokk stílusú kastély teljes 
körű műemléki rekonstrukción esett át, és újra régi 
fényében láthatja a pompás lakosztályokat, inter-
aktív kiállításain megismerheti az Esterházy család 
történetét és diplomáciai kapcsolatrendszerét,  
a főúri életformát. A diplomáciai történéseknek 
külön kiállítást szenteltek. Híres kastélyszínházát 
az a Fellner és Helmer cég tervezte, amely a Víg-
színház és a bécsi Konzerthaus épületét is. Ven-
dégeskedett itt I. Ferenc király és Mária Ludovika 
királyné, I. Ferenc József és II. Vilmos császár is. 
Érdekesség, hogy itt írták alá a Napóleonnal kötött 
schönbrunni békét, ez a terem később csempézett 
elmegyógyintézeti szoba lett – 1996-ig ugyanis 
pszichiátriai intézetként működött a kastély. Ma 
a kastély főépülete, díszudvara és kastélyparkja 
színvonalas rendezvényhelyszín is lehet.

Látnivalók a környéken: 

Ismerje meg a kamalduli rend történetét Majkon!

Csodálja meg a Turul-emlékművet és tőle pár 
perc sétára található Szelim-barlangot!

Fedezze fel Közép-Európa legnagyobb újkori 
erődjét Komáromban!

TATAI VÁR
TATA

A 2019-es amerikai fantasy- 
dráma televíziós sorozat, 
a Vaják (Witcher) ötödik 
epizódjában több alkalom-
mal is feltűnik a tatai vár 
és környéke, egy pillanatra 
még az Öreg-tó is látható.Építés ideje: 1397–1409 

Építés stílusa: reneszánsz

Hat évszázad építészeti jegyeit viseli magán Tata első 
számú jelképe, a tatai vár. Királyok kedvelt nyaralóhelye, 
piros tetőzetével szemet gyönyörködtető látvány az 
Öreg-tó partján. 

A 14. században Lackfi István nádor épített ide egy kisebb 
várat, akit a király ellen szervezett összeesküvés miatt lefe-
jeztek, és Luxemburgi Zsigmond elkobozta Tatát.  

A király várkastély építésébe fogott, és szívesen töltötte 
itt idejét. A vár pihenőhelyként funkcionált a környék kitűnő 
vadászati lehetőségei miatt. Mátyás király reneszánsz 
berendezésű palotává alakíttatta, a pompás zöld és ve-
gyes mázas kályhák közül egyet sikerült a leletek alapján 
rekonstruálni, felidézve a tatai vár virágkorának szépségét. 
Ma a Kuny Domokos Múzeum működik a várban, állandó 
helytörténeti, valamint tematikus kiállításokkal.
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A vár egy meredek 
vulkáni kúpon áll 
a középkor óta.

Az Ybl Miklós tervei 
alapján átépített épület 
később az ország első 
kastélyszállója lett.

Látnivalók a környéken: 

Ismerje meg a Tokaji borvidék hangulatát, és 
vegyen részt egy dűlőtúrán!

Tegye próbára bátorságát és csússzon le a több 
mint 100 méteres mélység felett átívelő kötél-
pályán, Sátoraljaújhelyen!

Fedezd fel az elhagyott malomkőbánya fejtési 
gödrében kialakult Megyer-hegyi tengerszemet!

FÜZÉRI 
VÁR
FÜZÉR

Építés ideje: 13-17. század
Építés stílusa: gótikus

A Zempléni-hegység legkeletibb részén, 
Magyarország hét természeti csodájá-
nak egyikén, a Várhegyen magasodik  
a középkor óta a hófehér falú füzéri vár.

A füzéri vár egyike az ország kevés olyan 
magánföldesúri várának, melyről nagy 
valószínűséggel állítható, hogy már a tatár- 
járás előtt is állt, és az Aba nemzetség 
egyik tagja építtette. Jelentős felújítása 
2014 és 2016 között történt, mikor felépült 
az úgynevezett Alsó Vár, megújult a Felső 
Vár várkápolnája, palotaszárnya és alsó 
bástyája. Történelmi jelentősége és lenyű-
göző látványa miatt népszerű kiránduló-
hely, az Országos Kéktúra is útba ejti. A vár 
történelmét képzett animátorok segítsé-
gével ismerhetik meg a látogatók, akiktől 
megtudhatják, hogyan éltek a középkor-
ban, kik voltak a vár birtokosai, illetve miért 
tartják számon országunk egyik legszebb  
fekvésű váraként. 

KÁROLYI–
KASTÉLY
FÜZÉRRADVÁNY

Tervező: Ybl Miklós, Károlyi Ede 
Építés ideje: 16. század vége/18. század 
közepe/1880-as évek második fele
Építés stílusa: barokk, historizáló 
Nyitás: 2021. II. félév - a park látogatható

A barokk és historizáló stílusú kastélyt erdők 
ölelik körbe, és hozzátartozik az ország egyik 
legcsodálatosabb, sajátos klímájú és hangu-
latú, több száz éves faóriásairól híres kastély-
parkja is. 

Károlyi Ede saját, illetve Ybl Miklós tervei alapján 
az 1860-as években kezdték meg a historizáló 
stílusú kastély építését, mely kívül a romantika 
hangulatát árasztja, ám belül, termeiben hamisí-
tatlan itáliai reneszánsz fogadja az érkezőket.  
Ez az ország első kastélyszállója a '30-as évek 
óta, amelyet maga a Károlyi család üzemeltetett.  
Különleges a kastély hatalmas parkja is, melynek 
sajátos klímája és hangulata, angolkertje magá- 
val ragadó, s amelyben többórás sétára indulhat 
anélkül, hogy egy útszakaszt kétszer érintene 
– akár vezetett parktúra keretében is. A park 
híres faóriásairól: láthat itt akár 250-300 éves 
tölgyeket, gyertyánokat és egy 1721-ben ültetett, 
gigantikus platánt.
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Építés ideje: 13. század második fele PÜSPÖKI 
PALOTA
SÜMEG

A kápolnája és emeleti termei 
stukkókkal, több belső tere 
pedig famunkával díszítettek.

Nagy hírnévnek örvendenek a 
mongol lovaskaszkadőr-bemu-
tatóval kiegészített Történelmi 
Lovasjátékok a vár lábánál.

SÜMEGI VÁR 
SÜMEG

Tervező: Paul Mojser
Építés ideje: 1748-1753
Építés stílusa: barokk
Nyitás: 2021. II. félév

Látnivalók és programok a környéken: 

Kalandozzon a keszthelyi barokk Festetics-kastélyban!

Kóstolja meg a különleges borokat a Badacsonyi borvidék pincészeteiben!

Csónakázzon az egyedülálló Tapolcai-tavasbarlangban!

A 18. század közepén emelt Püspöki Palota  
a hazai barokk építészet kiemelkedő példája, fel- 
becsülhetetlen építészeti és festészeti értékeivel  
jelentős mementója Sümeg virágkorának. 

Amikor Padányi Biró Márton Veszprém püspö- 
ke lett, Sümeget választotta új székhelyéül.  
A Várhegy oldalában található palotáját a barokk 
építészetet felidéző stílusban építtette fel, deko-
rálásával művészeket bízott meg. A 20. század 
első évtizedeiben készült historizáló díszítőfesté-
sek sok helyen ma is láthatók. A palota termeiben 
állandó és időszaki képzőművészeti kiállítások kap- 
tak helyet, és a látnivalók között szerepel a Szent 
Mártonnak szentelt püspöki magánkápolna is. 

A sümegi vár az ország egyik legszebb középkori 
erődje. Dacolva a történelem viszontagságaival, ma  
is impozáns látványt nyújt, ahogy a magasan kiemel- 
kedő hegytetőről uralja környezetét.

A sümegi vár az ország egyik legnagyobb, leginkább 
épségben megmaradt, meseszép fekvésű középkori 
váremléke. Bár a város többször is török kézre került,  
a magaslatra épült erődítményt soha nem tudták beven- 
ni. A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb kirándulóhe-
lyének számít, nyaranta színes várjátékokkal emlékeznek  
a középkorban betöltött fontos szerepére. Állandó ki- 
állításain megismerheti a középkori börtönök világát, 
a püspöki lakószobát és tanácstermet, a várkápolnát,  
a bognár- és a kovácsműhelyeket, a fűszer- és a rózsa-
kerteket, az ágyúkat és más fegyvereket. Felújítása és 
rekonstrukciója folyamatos, de látogatható.



Látnivalók a környéken:

Hajókázzon a Dunakanyarban, és találjon rá a környék gyöngyszemeire!

Fedezze fel az ország legmagasabb templomát, az Esztergomi Bazilikát!

Járja be a művészek városát, Szentendrét, ismerje meg múzeumait és galériáit!
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Építés ideje: 14. és 15. század között
Építés stílusa: reneszánsz

A középkori Magyarország egyik legnagyobb és legszebb 
épületegyüttese a mediterrán reneszánsz stílusjegyeit 
hordozza, kertjében ma is a kor kedvelt növényei és virágai 
pompáznak.

A palota építését Luxemburgi Zsigmond fejezte be a 15. szá- 
zad első éveiben, neki köszönhető az a gyümölcsöskert, 
amely majdnem akkora, mint maga a palota. Közepén ma 
is látható a csorgókút; a nyáron illatozó rózsák, fűszernövé-
nyek és gyümölcsfák között felüdülés sétálni. Mátyás király 

Beatrixszel között házassága után itáliai reneszánsz mestere-
ket hozott Visegrádra, akiknek munkája nyomán szökőkutak, 
szobrok, lodzsa és egy gyönyörű kert idézi a kor hangulatát. 

VISEGRÁD, SALAMON-TORONY
A visegrádi kettős várrendszer része az a 13. századi 
lakótorony, amely a korszak magyarországi építészetében 
egyedülálló épület: főbejárata az első emeletről nyílt.  
A Salamon-torony látogatható, állandó kiállítása Visegrád 
történetét mutatja be az őskortól a 20. századig.

Építés ideje: 14. és 15. század között
Építés stílusa: reneszánsz

KIRÁLYI 
PALOTA 
VISEGRÁD

FELLEGVÁR 
VISEGRÁD

Az egykori uralkodói székhely, a Dunakanyar jelképe, és 
a magyarországi várépítészet kiemelkedően jelentős em-
léke a fellegvár. A 13. században épült, panorámája több 
száz éve nyűgözi le az ide érkezőket. 

A középkorban itt állt a magyar királyok egyik legfontosabb 
rezidenciája, Luxemburgi Zsigmond idején a magyar koroná-
zási jelvényeket is itt őrizték. Sőt, az öregtoronyban rejteget-
ték a koronát, melyet 1440-ben lánya, Erzsébet királyné  
egyik udvarhölgyével ellopatott, hogy fiát, a csecsemő  

V. Lászlót királlyá koronáztassa. Az erődítmény egy alsóvár-
ból, egy 328 méter magas hegyen álló felleg várból és egy 
vízibástyából áll. Több, elsősorban a középkorról szóló iz- 
galmas kiállításnak is otthont ad, például a Szent Korona- 
kiállításnak, a vártörténeti és fegyver történeti kiállításnak, 
az 1335-ös visegrádi királytalálkozó emlékére létrehozott 
Panoptikumnak. Szabadtéri hadieszköz-, illetve solymász-
bemutatót is tartanak a várudvaron. Mégis, a legemlékeze-
tesebb pillanat a teraszra lépve megcsodálni a rendkívüli 
panorámát a Dunakanyarra. 

A királyi palotában nyaran-
ta a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok nyújtanak 
kikapcsolódást.
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Ha a várakról és kastélyokról további infor-
mációkra kíváncsi, keresse fel a nöf.hu vagy 
a csodasmagyarorszag.hu weboldalakat!

Egyes kastélyok és várak egyben Kajla 
pecsételő pontok is! Erről bővebb információt 
a kajla.hu oldalon talál.
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